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Παράταση δύο ετών εξασφαλίζει 
το ισχύον πλαίσιο της ΚΑΠ, 
όπως έδειξε καθαρά το τελευταίο 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. σελ. 4 

Ενθουσιάστηκαν οι Κορεάτες µε 
το επίπεδο ελέγχων στα φρούτα 
του Νέου Αλιάκµωνα. σελ. 45

Στη χειρότερη στιγµή για την 
ελληνική κτηνοτροφία, το 2018, 
οι ιθύνοντες είχαν την έµπνευση να 
ακυρώσουν το Μέτρο 14 που έδινε 
ειδική ενίσχυση 61 ευρώ για κάθε 
µικρή µονάδα ζώου. σελ. 26, 31

∆ύο χρόνια 
παράταση, 
από το 2023
η νέα ΚΑΠ 

Συνεταιρισµός 
µε διαβατήριο 
Νέος Αλιάκµων

Πώς χάθηκαν 
τα 61 ευρώ 
ενίσχυση ανά 
αιγοπρόβατο 

Τεχνητή απουσία  
των αγοραστών 
στο ελαιόλαδο 
Κλίµα ηττοπάθειας στους παραγωγούς 
επιχειρούν να δηµιουργήσουν τις 
τελευταίες µέρες οι έχοντες το πάνω 
χέρι στην αγορά ελαιολάδου. σελ. 16
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Αντιμετωπίζονται  
αιτήματα αγροτών  

για μείωση επιτοκίου
Μετά το κύμα αρνητικών επιτοκίων διεθνώς σελ. 12
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,10580

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46831

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
11,09826

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85717

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,14950

• Από τη νέα ΚΑΠ τώρα το Μέτρο 14 
µε 61 ευρώ πριµ ανά πρόβατο  σελ. 26
• ∆ηλώσεις διαχείµασης έως τέλη 2019 
για συµµετοχή στα µελισσοκοµικά σελ. 18

• Τον Ιούνιο του 2021 ανοίγει ο πολυχώρος 
τροφίµων στη Στοά Αρσακείου σελ. 38
• Τα µάζεψε όπως-όπως η κυβέρνηση για 
το διπλασιασµό εισφορών αγροτών σελ. 8

• Το µοντέλο Τοσκάνης θα µπορούσε να 
δώσει αέρα τιµής στο ελαιόλαδο σελ. 16
• Στα 5,5 ευρώ το κιλό οι τιµές κρέατος 
αιγοπρόβειου, µετά τη στασιµότητα σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τα θεµελιώδη στηρίζουν την αγορά βάµβακος, παρά τη µικρή 
διόρθωση στο χρηµατιστήριο λόγω ρευστοποίησης παλαιότερων 
ανοδικών θέσεων. Σταθεροποιήθηκε η αγορά σκληρού σίτου, µε 
τους αναλυτές ωστόσο να περιµένουν βελτίωση από το νέο έτος. 
Η αυξηµένη ζήτηση από Ισπανία και Ιταλία δίνει περιθώρια για 
πάνω από 6 ευρώ το κιλό πριν τις γιορτές στα εγχώρια αρνιά. 
Υψηλές τιµές στα 50 λεπτά το κιλό για τις Κληµεντίνες.

Κορυφοξήρα 
στα εσπεριδοειδή
Η άµεση ξήρανση των 
προσβεβληµένων δέντρων καθιστά την 
ασθένεια ως µια από τις σοβαρότερες 
των εσπεριδοειδών. Σε πρώτο στάδιο 
εκδηλώνεται µε χλώρωση η οποία 
εξελίσσεται σε µάρανση και ξήρανση 
φύλλων νεαρών βλαστών, ενώ τελικώς 
επέρχεται φυλλόπτωση. Σε µερικές 
περιπτώσεις παρατηρείται 
µεταχρωµατισµός καστανό-πορτοκαλί 
χρώµατος στα αγγεία του 
προσβεβληµένου ξύλου. 

Ειδικά για την περίοδο 
Οκτωβρίου-Μαρτίου

Η ύπαρξη πληγών παράλληλα µε 
αυξηµένα επίπεδα υγρασίας, έχει πιο 
σοβαρές επιπτώσεις σε καλλιέργειες 
όπως η λεµονιά και η κιτριά που είναι 
πιο ευαίσθητες στην προσβολή. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου ενδείκνυνται 
προληπτικά ψεκασµοί µε χαλκούχα 
σκευάσµατα µε την έναρξη περιόδου 
βροχόπτωσης, ενώ έκτακτοι ψεκασµοί 
είναι απαραίτητοι µετά από χαλάζι, 
παγετό ή ισχυρούς ανέµους.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 23-11-2019
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
στα δυτικά, βόρεια και το Αιγαίο, 
µε τοπικές βροχές και πιθανότητα 
µεµονωµένων καταιγίδων. Λίγα 
χιόνια στα βόρεια ορεινά. Άνεµοι 
στα δυτικά νοτιοανατολικοί 
µέτριοι και στο Ιόνιο πιο ισχυροί. 
Η θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
στα βόρεια.

Κυριακή 24-11-2019
Στα δυτικά νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και από το µεσηµέρι 
σποραδικές καταιγίδες. Τα 
φαινόµενα από τις βραδινές 
ώρες θα είναι πιθανώς κατά 
τόπους ισχυρά. Άνεµοι στα δυτικά 
νοτιοανατολικοί σχεδόν ισχυροί 
και στο Ιόνιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

∆ευτέρα 25-11-2019
και Τρίτη 26-11-2019
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες κατά 
τόπους ισχυρές. Λίγα χιόνια στα 
βόρεια ορεινά. Βαθµιαία στα 
δυτικά και βόρεια τα φαινόµενα 
θα εξασθενήσουν. Άνεµοι στα 
βόρεια από ανατολικές 
διευθύνσεις µέτριοι και στο 
βόρειο Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Στα υπόλοιπα από νότιες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση ως 
προς τις µέγιστες τιµές.

Τετάρτη 27-11-2019
έως Παρασκευή
29-11-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες στα δυτικά και την 
ανατολική νησιωτική χώρα, όπου 
θα σηµειωθούν τοπικές βροχές 
και πιθανώς µεµονωµένες 
καταιγίδες. Εξασθένηση των 
φαινοµένων στα δυτικά τις 
βραδινές ώρες. Άνεµοι από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Άνεµοι στα δυτικά 
νοτιοανατολικοί 4 
µε 5 και βαθµιαία 
στο Ιόνιο τοπικά 
6 µποφόρ. 
Στα ανατολικά 
µεταβλητοί 3 µε 4 
και στο βόρειο Αιγαίο 
βορειοανατολικοί 4 
µε 5 µποφόρ.
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Τα κοινωνικά µέσα δικτύωσης αποτελούν α-

ναµφισβήτητα σηµαντική εξέλιξη των και-

ρών. ∆ιευκολύνουν την επικοινωνία, συµ-

βάλουν στη δηµοσιοποίηση θέσεων και α-

πόψεων και επιδρούν πολλές φορές κατα-

λυτικά στην εξέλιξη διαπροσωπικών σχέ-

σεων και στη διαµόρφωση χαρακτήρων.

Οι τελευταίες στατιστικές καταγραφές δεί-

χνουν σηµαντική απήχηση των µέσων 

κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά δε του 

facebook και στους συντελεστές της α-

γροτικής παραγωγής και κυρίως στους 

νέους αγρότες. Ο συγκεκριµένος τρόπος 

επικοινωνίας παρέχει πολλές φορές τη 

δυνατότητα άµεσης ενηµέρωσης για πολ-

λές από τις εξελίξεις που σχετίζονται µε 

την αγροτική δραστηριότητα (πληρωµές 

ενισχύσεων, προκήρυξη προγραµµάτων, 

τεχνολογικές αλλαγές κ.α.). Την ίδια ώρα 

συµβάλει στην κατάθεση γνώµης, όπως 

και στην ανταλλαγή απόψεων, συχνά µε 

τρόπο εποικοδοµητικό για τη δουλειά των 

γεωργών και των κτηνοτρόφων. 

Το facebook, όπως και τα υπόλοιπα social 

media, αρχίζουν να γίνονται πρόβληµα, 

όταν λειτουργούν ως υποκατάστατα της 

συλλογικότητας που καλό είναι να χαρα-

κτηρίζει τη δράση των επαγγελµατιών 

του αγροτικού χώρου. Αρχίζει να γίνεται 

αντιληπτό σε αρκετές περιπτώσεις ότι η 

διατύπωση γνώµης ή ακόµη η έκφραση 

κριτικού και καταγγελτικού λόγου, µέσα 

από τα συγκεκριµένα δίκτυα, λειτουργεί 

τις περισσότερες φορές εκτονωτικά, α-

ποτρέποντας ή επιβραδύνοντας πρωτο-

βουλίες για ενεργό δράση και συστηµα-

τική επιµονή στην επίλυση ζητηµάτων. 

Τα είπαµε, εκτονωθήκαµε, αντίο!

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι από τον και-

ρό που έκαναν την εµφάνισή τους τα συ-

γκεκριµένα µέσα και από τη στιγµή που 

οι αγρότες γνωρίστηκαν καλύτερα µε το 

διαδίκτυο, η παρουσία τους σε συλλογι-

κά σχήµατα έχει εξασθενίσει, οι συνδι-

καλιστικές οργανώσεις έχουν διαλυθεί 

και οι συνεταιρισµοί πνέουν τα λοίσθια. 

Προφανώς για όλα αυτά δεν φταίνε µό-

νο τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φταίει 

το έλλειµµα εµπιστοσύνης των αγροτών 

προς τους αντίστοιχους θεσµούς, φταί-

ει η υπονόµευση σε πολλές περιπτώσεις 

αυτών των προσπαθειών από τα κόµµατα 

και τους κυβερνώντες, φταίει το έλλειµ-

µα συνεταιριστικής παιδείας και συλλο-

γικής συνείδησης. Φταίει ωστόσο και ο α-

ποπροσανατολισµός που πηγάζει µέσα α-

πό το διαδίκτυο.      Agrenda

Διά του Facebook 
συλλογική δράση; 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με την αξία δικαιωµάτων τους 
µειωµένη κατά 5%, χωρίς όµως 
καµία περαιτέρω εξωτερική ή ε-
σωτερική σύγκλιση ενισχύσεων 
έως το 2023, θα συνεχίσουν οι 
πληρωµές των Ελλήνων αγρο-
τών. Αυτό, εφόσον τελικά περά-
σει η πρόταση που υποστήριξαν 
πολλές αντιπροσωπείες κατά το 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας 
στις 18 Νοεµβρίου, για περαιτέ-
ρω επέκταση των µεταβατικών κα-
νονισµών της ΚΑΠ, ώστε να κα-
λύψουν και το 2022. Ουσιαστι-
κά δηλαδή, ζητήθηκε η παράτα-
ση της τρέχουσας προγραµµατι-
κής περιόδου κατά δύο έτη, αντί 
για ένα που ήταν και η πρόταση 
της Κοµισιόν που συζητήθηκε 
στις Βρυξέλλες, κάτι που δεν απέ-
κλεισαν ούτε ο Επίτροπος Γεωρ-
γίας Φιλ Χόγκαν, ούτε και ο Φιν-
λανδός πρόεδρος Γιάρι Λέππα.

Από την άλλη, όσον αφορά τα 
Προγράµµατα Αγροτικής Ανά-
πτυξης, όπως έχει ήδη γράψει 
η Agrenda,  θα πρέπει η Ελλάδα 
να αποδείξει ότι θα έχει εξαντλή-
σει µεγάλο µέρος των κονδυλίων 

της έως το τέλος του 2020, ώστε 
να µπορέσει να αντλήσει χρήµα-
τα της νέας Περιόδου και να εξυ-
πηρετήσει τυχών νέες προκηρύ-
ξεις, ή επέκταση δεσµεύσεων α-
γροπεριβαλλοντικών µέτρων (π.χ 
βιολογικά).

Υπενθυµίζεται, πως οι προτάσεις 
σχετικά µε τους µεταβατικούς κα-
νόνες της ΚΑΠ εγκρίθηκαν στις 
31 Οκτωβρίου µε στόχο την εξα-
σφάλιση συνέχειας στη χορήγη-
ση στήριξης στους Ευρωπαίους 
αγρότες πριν από την έναρξη ι-
σχύος της νέας ΚΑΠ. «∆εν µπο-
ρούµε να καθορίσουµε τη διάρ-

κεια της µεταβατικής περιόδου µέ-
χρις ότου υπάρξει σαφήνεια σχε-
τικά µε το πολυετές δηµοσιονο-
µικό πλαίσιο (Π∆Π) και τον προ-
ϋπολογισµό της ΚΑΠ», δήλωσε 
ο Λέππα, υπογραµµίζοντας την 
εξάρτηση του µεταρρυθµιστικού 
σχεδίου από τους οικονοµικούς 
πόρους. Πάντως, οποιαδήποτε α-
πόφαση, για το εάν η παράταση 
θα αφορά ένα ή δύο έτη, θα πρέ-
πει να εκτελεστεί µέχρι την ερχό-
µενη άνοιξη.  

Αναφορικά τώρα µε τα περιβαλ-
λοντικά θέµατα της νέας ΚΑΠ, οι 
υπουργοί επικεντρώθηκαν ιδίως 
στην πρόταση της φινλανδικής 
προεδρίας που αναφέρει: Αντί 
να διατεθεί το 30% του πυλώνα 
ΙΙ για περιβαλλοντικούς και κλι-
µατικούς στόχους, να διαθέσουν 
τα κράτη-µέλη ένα συγκεκριµέ-
νο µέρος από το συνολικο κον-
δύλι τους για την ΚΑΠ (πυλώνας 
Ι και πυλώνας ΙΙ). Ο Έλληνας υ-
πουργός, Μάκης Βορίδης, σχολι-
άζοντας την παραπάνω πρόταση, 
φάνηκε να µην συµφωνεί µε τη 
θέσπιση ενός κοινού ποσοστού. 
«Η πρόταση της προεδρίας απο-
τελεί αξιοσηµείωτη προσπάθεια, 
ολιστικής προσέγγισης των υψη-
λών φιλοδοξιών, όµως η θέσπι-
ση ενός κοινού ποσοστού πρέπει 
να αποφευχθεί, ώστε να λαµβά-
νεται υπόψη η διαφοροποίηση 
των κρατών µελών. Για παράδειγ-
µα, η Ελλάδα έχει χαµηλές εκπο-
µπές του αερίου του θερµοκηπί-
ου από τις καλλιέργειες και την 
κτηνοτροφία», ανέφερε σχετικά. 
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Με τα ίδια δικαιώματα
έως το 2023 οι αγρότες
Πρόταση υπουργών Γεωργίας για επιπλέον παράταση στην ΚΑΠ

Επιδότηση για ασβέστη σε όξινα εδάφη

Μεταβατική περίοδος
∆εν µπορεί να καθοριστεί η διάρκεια 
της µεταβατικής περιόδου µέχρι να 

υπάρξει σαφήνεια σχετικά µε 
το πολυετές δηµοσιονοµικό πλαίσιο

∆ιευκόλυνση
για µικρούς
Όσον αφορά τις µικρές
γεωργικές εκµεταλλεύσεις, στο 
Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας 
συζητήθηκε η άποψη της 
προεδρίας, πως δικαιολογείται 
η καθιέρωση απλούστερου 
καθεστώτος ελέγχων και 
ορισµένων εξαιρέσεων όσον 
αφορά τις κυρώσεις σχετικά µε 
την αιρεσιµότητα. «Εκτιµούµε 
τις προσπάθειες της προεδρίας, 
παρόλη τη διευκόλυνση που 
βλέπουµε να παρέχεται, 
πραγµατική απλούστευση για την 
Ελλάδα θα είναι η εξαίρεση των 
µικρών καλλιεργητών από το 
σύστηµα κυρώσεων και ελέγχων», 
ήταν η τοποθέτηση του κ. Βορίδη.

Η Προεδρία πρότεινε επίσης τρο-
ποποιήσεις των κανόνων που δι-
έπουν την επιλεξιµότητα των ε-
κτάσεων για άµεσες ενισχύσεις, 
προκειµένου να διασφαλιστεί ό-
τι οι κανόνες αυτοί δεν παρεµπο-
δίζουν την περιβαλλοντική φιλο-
δοξία της µελλοντικής ΚΑΠ. 

Με την προσέγγιση αυτή απο-
φεύγεται η απώλεια παροχής στή-
ριξης προς τους γεωργούς λόγω 
των απαιτήσεων ενισχυµένης αι-
ρεσιµότητας και τους παρέχονται 
επίσης κίνητρα ώστε να δεσµευ-

τούν υπέρ των οικολογικών προ-
γραµµάτων, αυξάνοντας έτσι τη 
συµβολή τους στην επίτευξη περι-
βαλλοντικών και κλιµατικών σκο-
πών. Από την άλλη, µπορούν τα 
κράτη-µέλη να αποκλείσουν αγρο-
τεµάχια τα οποία προέκυψαν από 
µετατροπή µη αγροτικών εκτάσε-
ων (π.χ αναδασώσεις).

Εν τω µεταξύ, στην ατζέντα που 
προωθούν κάποια κράτη-µέλη, ώ-
στε να µπορούν οι αγρότες τους 
να λαµβάνουν σχετικά εύκολα έξ-
τρα επιδοτήσεις µε βάση περιβαλ-

λοντικούς στόχους, βρέθηκε κατά 
το Συµβούλιο Υπουργών Γεωργί-
ας η εφαρµογή ασβέστη σε όξινα 
καλλιεργήσιµα εδάφη. Συγκεκρι-
µένα, οι υπουργοί Γεωργίας από 
Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και 
Πολωνία υπέγραψαν και παρέδω-
σαν έγγραφο, µε το οποίο ζητούν 
να αναγνωριστεί η εφαρµογή α-
σβέστη σε όξινα καλλιεργήσιµα ε-
δάφη, ως επιλέξιµη προς ενίσχυση 
πρακτική στα πλαίσια των αγρο-
περιβαλλοντικών προγραµµάτων 
αλλά και τον οικοπρογραµµάτων.

Η Agrenda είχε ενηµερώσει έγκαιρα, από το Σεπτέµβριο του 2017 µε 
πρωτοσέλιδο τίτλο, για την πρόθεση παράτασης της τρέχουσας ΚΑΠ.

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΚΑΠ 2020 ΚΑΙ 2021
ΕΛΛΑ∆Α

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2020

2021

5%

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΑΦΟΡΑ
2020

2021

15%

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1,94

1,85

597

509 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΙ
ΕΛΛΑ∆Α

74,9

72 

2020

 2021

ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΤΙΜΗ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με εντολή για πιστώσεις την Τρίτη 26 Νοεµβρίου κι-
νούνται αυτές τις ώρες οι διοικητικοί του Οργανισµού 
Πληρωµών όσον αφορά τα αγροπεριβαλλοντικά προ-
γράµµατα του 2019. Πρόκειται για ένα ποσό περίπου 
στα 120 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αφορά την προκατα-
βολή για τη Βιολογική Γεωργία, τη Βιολογική Κτηνο-
τροφία, το Κοµφούζιο, τις Σπάνιες Φυλές, τους Ορυζώ-
νες, την Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άµφισσας 
και τη Μείωση Νιτρορύπανσης. Οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι οι διορθώσεις και οι διασταυρωτικοί έλεγ-
χοι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, οι απογραφές των αι-
γοπροβάτων στο Μητρώο έγιναν, ενώ και όσες ενστά-
σεις αξιολογήθηκαν θα µπουν στην πληρωµή της ερ-
χόµενης εβδοµάδας. Μάλιστα φαίνεται πως η φετινή 
πληρωµή θα γίνει νωρίτερα από πέρυσι και µέσα στο 
στόχο και συνάµα την κοινοτική υποχρέωση, να έχει 
κλείσει πριν τις 30 Νοεµβρίου, προς αποφυγήν κατα-
λογισµών στη χώρα µας. 

Εν τω µεταξύ εγκρίθηκαν, µε δύο αποφάσεις που δη-
µοσιεύτηκαν στη ∆ιαύγεια, πιστώσεις 3 εκατ. ευρώ για το 
Κοµφούζιο και 2,2 εκατ. ευρώ για τους ορυζώνες, προ-
κειµένου να πληρωθούν µέχρι το τέλος του Νοεµβρίου. 
Υπενθυµίζεται επίσης ότι πριν λίγες µέρες εγκρίθηκαν, 
µε απόφαση Βορίδη, επιπλέον 3 εκατ. ευρώ για τη βιο-
λογική γεωργία, γεγονός ανεβάζει το συνολικό ποσό 
του προγράµµατος για τους συνολικά 4.110 βιοκαλλι-
εργητές στα 41 εκατ. ευρώ. 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.

Μέχρι τέλος ∆εκεµβρίου 
οι πληρωµές για το 14χίλιαρο

Τους πίνακες µε τα αποτελέσµατα αξιολόγησης των 
φακέλων για τους δικαιούχους του υποµέτρου 6.3 «Α-
νάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων» δηµο-
σιοποίησαν όλες οι Περιφέρειες. Στόχος των αρµοδί-
ων είναι η πρώτη πληρωµή να γίνει µέχρι τα τέλη ∆ε-
κεµβρίου. Γίνεται γνωστό ότι η εξόφληση των παρα-
γωγών που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα θα γίνει σε 
δυο δόσεις. Η πρώτη θα αφορά το 70% της συνολικής 
ενίσχυσης των 14.000 ευρώ, δηλαδή 9.800 ευρώ και 
η δεύτερη 4.200 ευρώ, η οποία και προβλέπεται να γί-
νει εντός της τετραετίας δέσµευσης του παραγωγού.

Υπενθυµίζεται ότι µέσα Οκτωβρίου από το υπουργείο 
δηµοσιεύτηκε ο τελικός πίνακας µε τα ποσά που θα λά-
βει η κάθε Περιφέρεια, τα οποία συνολικά ανέρχονται 
περί τα 50 εκατ. ευρώ και αφορούν 3.120 παραγωγούς, 
µε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να έχει τους 
περισσότερους δικαιούχους και το υψηλότερο ποσό.

Εν τω µεταξύ, οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν τις ενδικοφανείς προσφυγές τους, µέχρι 
τις 29 Νοεµβρίου σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 
και στην Ήπειρο, µέχρι τις 2 ∆εκεµβρίου στις Περιφέ-

ρειες Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλά-
δας, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, έως τις 3 ∆εκεµβρί-
ου σε ∆υτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά και Νότιο Αιγαίο, 
και µία µέρα επιπλέον µέχρι 4 ∆εκεµβρίου, σε Κεντρι-
κή Μακεδονία, Αττική και Κρήτη.

Σηµειωτέον ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε εγκύκλιο µε ο-
δηγίες για τη διαδικασία πληρωµής της πρώτης δόσης, 
την οποία καλούνται να ακολουθήσουν όλες οι Περι-
φέρειες. Σκοπός είναι ο έλεγχος της αιτούµενης προς 
συγχρηµατοδότηση δαπάνης και η συµφωνία οικονο-
µικού και φυσικού αντικειµένου της πράξης, σύµφω-
να µε τις υποχρεώσεις που αναλαµβάνει ο δικαιούχος. 
Βάσει των στοιχείων αυτών, βεβαιώνεται η επιλεξιµό-
τητα των εγκεκριµένων αιτήσεων, κατόπιν η αρµόδια 
∆ΑΟΚ  αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη, ετοιµά-
ζει παρτίδα πληρωµής και δηµιουργεί φάκελο πληρω-
µής, ο οποίος διαβιβάζεται στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
προς τελευταία επαλήθευση και έγκριση.

 
Σε τροχιά πληρωµής και οι δικαιούχοι του µέτρου 9

∆ηµοσιεύτηκε στη ∆ιαύγεια η πρώτη απόφαση µε 
την έγκριση πίστωσης ποσού 15 εκατ. ευρώ για τους 
δικαιούχους του µέτρου 9, που αφορά τη Σύσταση Ο-
µάδων και Οργανώσεων Παραγωγών. Υπενθυµίζεται 
ότι ο αρχικός προϋπολογισµός του µέτρου ήταν στα 
25 εκατ. ευρώ, αλλά µε υπερδέσµευση τα κονδύλια 
για τους 190 δικαιούχους αυξήθηκαν στα 38,5 εκατ. 
ευρώ. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες από τους αρµό-
διους των πληρωµών θα ακολουθήσει έγκριση πίστω-
σης. Η διαδικασία για να τρέξουν οι πληρωµές προ-
ϋποθέτει την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, για να κληθούν κατόπιν οι παραγωγοί να υ-
ποβάλλουν αιτήµατα πληρωµής.

∆άσωση γαιών 
Από 1η ∆εκεµβρίου 

η υποβολή 
δηλώσεων για 
τη δάσωση και 

δηµιουργία 
δασικών εκτάσεων

Πολύτεκνες 
αγρότισσες 

Μέχρι 2 
∆εκεµβρίου 

αιτήσεις για 4.000 
τρίτεκνες και 

1.000 πολύτεκνες 
αγρότισσες 
µητέρες του 
Λογαριασµού 

Αγροτικής Εστίας 
για το 2019

Επιστροφή 
ενισχύσεων 

Μέχρι 16 
∆εκεµβρίου 

ενστάσεις για 
αχρεωστήτως 
ή παρατύπως 
καταβληθέντα 

ποσά στον 
Οργανισµό 
Πληρωµών
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Για 26 Νοεμβρίου δρομολογείται 
η πρώτη δόση σε Βιολογικά και Νιτρικά  

 Αυξημένο στα 41 εκατ. ευρώ το μπάτζετ για τη Βιολογική Γεωργία, εξόφληση έως τέλη Μαΐου 2020
 Εγκρίθηκαν πιστώσεις 3 εκατ. ευρώ για το Κομφούζιο και 2,2 εκατ. ευρώ για τους Ορυζώνες 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ ΚΑΙ ΟΡΥΖΩΝΕΣ

5,2

ΕB∆ΟΜΑ∆Α
ΕΠΟΜΕΝΗ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

253

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΟΥ 2019 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

950

41

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Κόσκινο το θέµα
µε το ακατάσχετο, 
έφτασε στη Βουλή
Σε διευκρινήσεις σχετικά µε το ακατάσχετο των 
αγροτικών επιδοτήσεων καλούν την Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων µε επίκαιρη ερώτηση 
στη Βουλή ο τοµεάρχης αγροτικού του ΣΥΡΙΖΑ 
Σταύρος Αραχωβίτης και 51 βουλευτές, καθώς 
όπως υποστηρίζει σε προηγούµενο έγγραφο της 
Αρχής δηµιούργησε σύγχυση σε Τράπεζες, ∆ΟΥ 
και αγρότες. Ο αρµόδιος υπουργός καλείται να 
συστήσει στην ΑΑ∆Ε να εκδώσει νέο έγγραφο 
που να διευκρινίζει πλήρως τα ισχύοντα σχετικά 
µε την προστασία από τις κατασχέσεις όλων των 
αγροτικών ενισχύσεων του Α’ και Β’ Πυλώνα.
Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι 
αγροτικές ενισχύσεις δεν κατάσχονται και δεν 
συµψηφίζονται για οφειλές προς το ∆ηµόσιο, 
τους φορείς του ∆ηµοσίου και τα ασφαλιστικά 
ταµεία µέχρι του ποσού των 7.500 ευρώ, πλέον 
των 1.250 ευρώ ανά µήνα. Κι αυτά «επειδή η 
απάντηση που δόθηκε από την ΑΑ∆Ε σε 
ερώτηση συναδέλφου βουλευτή, που 
αναφέρεται σε µια περίπτωση του Β’ Πυλώνα, 
δεν αναφέρει το ισχύον θεσµικό πλαίσιο που 
διέπει την προστασία αγροτικών ενισχύσεων και 
επειδή η απάντηση που δόθηκε από την ΑΑ∆Ε 
σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι 
υποκαθιστά  ή καταργεί το νόµο» αναφέρεται.
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Επιπλέον 8 εκατ. ευρώ για επενδύσεις 
στον τοµέα των υδατοκαλλιεργειών  
Συνολικά 8 εκατ. ευρώ πιστώνονται προκειµένου να εξασφαλιστεί 
η οµαλή πληρωµή των δικαιούχων συγκεκριµένων µέτρων για 
παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια, σύµφωνα µε 
απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το 
υπουργείο, το ποσό αυτό έρχεται σε συνέχεια πίστωσης 12 εκατ. 
ευρώ η οποία είχε εγκριθεί στις αρχές του 2019 και αφορούν τον 
εκσυγχρονισµό και την επέκταση µονάδων υδατοκαλλιέργειας και 
ιχθυογεννητικών σταθµών (που παράγουν γόνο). 

Πριν αλλάξει το έτος αίτηση για τις ∆ασώσεις
Μέχρι το τέλος τους έτους καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν τις 
δηλώσεις εφαρµογής του έτους 2019 για το υποµέτρου 8.1 «∆άσωση και 
δηµιουργία ∆ασικών Εκτάσεων». ∆ήλωση µετά το πέρας της παραπάνω 
ηµεροµηνίας, συνεπάγεται:  Μείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα του 
ποσού που έχει λαµβάνειν ο δικαιούχος,  Για καθυστέρηση µεγαλύτερης 
των 25 ηµερολογιακών ηµερών οι δηλώσεις εφαρµογής θεωρούνται µη 
αποδεκτές,  Μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης επιφέρει αποκλεισµό 
από την ενίσχυση για το συγκεκριµένο έτος εφαρµογής. Οι πληρωµές 
γινονται σε δύο το πολύ δόσεις, από την 1η ∆εκεµβρίου έως τις 30 Ιουνίου.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με αυξηµένο προϋπολογισµό στα 253 
εκατ. ευρώ από 240 εκατ. ευρώ που ή-
ταν µέχρι πρόσφατα, και περισσότε-
ρα χρήµατα για τις ορεινές περιοχές 
(εις βάρος των µειονεκτικών), ξεκινά 
η διαδικασία των τελευταίων ελέγχων 
προκειµένου να πληρωθεί η εξισωτι-
κή αποζηµίωση του έτους 2019, πριν 
τις γιορτές των Χριστουγέννων. Εν τω 
µεταξύ, εκδόθηκαν οι πίνακες των ε-
γκεκριµένων και των απορριπτόµε-
νων, µε όσους από τους δικαιούχους 
ενδιαφέρονται να καλούνται να υπο-
βάλλουν ενστάσεις µέχρι την Τρίτη 3 
∆εκεµβρίου, για να προλάβουν να ε-
νταχθούν στη λίστα της πληρωµής.

Σύµφωνα µε την τροποποιητική 
απόφαση που υπέγραψε ο γενικός 
γραµµατέας αγροτικής πολιτικής και 
διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η µε-
γαλύτερη αύξηση προϋπολογισµού 
εντοπίζεται στο υποµέτρο που αφο-
ρά την αντισταθµιστική ενίσχυση σε 
ορεινές περιοχές (υποµέτρο 13.1), ο 
οποίος πλέον ανέρχεται στα 170,3 ε-
κατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ που 
ήταν µέχρι πρότινος. 

Για το µέτρο που αφορά την αντι-
σταθµιστική ενίσχυση σε άλλες πε-
ριοχές που αντιµετωπίζουν σηµα-

ντικά φυσικά µειονεκτήµατα (υπο-
µέτρο 13.2) ο προϋπολογισµός από 
τα 80 εκατ. ευρώ, ορίζεται πλέον σε 
72.400.000 ευρώ και το µπάτζετ για 
το υποµέτρο που αφορά τη χορήγηση 
αντισταθµιστικής ενίσχυσης σε περι-
οχές µε ειδικά µειονεκτήµατα ορίζε-
ται στα 10,3 εκατ. ευρώ έναντι 10 ε-
κατ. ευρώ που ήταν αρχικά.

Όσον αφορά τώρα τις ενστάσεις, 
ο Οργανισµός Πληρωµών ενηµερώ-
νει τους παραγωγούς ότι «µετά την 
πραγµατοποίηση όλων των προβλε-
πόµενων ελέγχων εκδόθηκαν οι πί-
νακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκε-
κριµένων) και Μη Παραδεκτών Αιτή-
σεων (Απορριπτόµενων), οι οποίοι έ-
χουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιµοι 
για προσωποποιηµένη πληροφόρη-
ση των παραγωγών στην ιστοσελίδα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απορρίφθηκαν όσοι θεωρούνται 
«άµεσα συνταξιούχοι» 
από τον ΕΦΚΑ

Επ’ αυτού επισηµαίνεται ότι ο χαρα-
κτηρισµός της ιδιότητας του «ενεργού 
γεωργού» έχει προκύψει από το τε-
λευταίο αρχείο της Α.Α.∆.Ε. που χρη-
σιµοποιήθηκε και για την πληρωµή 
προκαταβολής των Άµεσων Ενισχύ-
σεων (Βασική Ενίσχυση). 

Οι παραγωγοί που χαρακτηρίστηκαν 

ως «άµεσα συνταξιούχοι» από τον Ε-
νιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α) απορρίφθηκαν, επισηµαίνε-
ται στην ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και τονίζεται ότι οι παραγωγοί που δι-
αφωνούν µε το αποτέλεσµα της κατά-
ταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ενδικοφανής προσφυγής, σύµφωνα 
µε τα αναφερόµενα στη σχετική εγκύ-
κλιο, προκειµένου να προσκοµίσουν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να 
αποχαρακτηριστούν ως συνταξιούχοι 
µε άµεση σύνταξη.

Επίσης, για τη δεύτερη και τελική 
κατάταξη των αιτήσεων θα ληφθεί α-
πό τη Α.Α.∆.Ε. νέο, επικαιροποιηµέ-
νο αρχείο ως προς το χαρακτηρισµό 
του ενεργού γεωργού, ενώ οι παρα-
γωγοί που απορρίπτονται ως «κάτοι-

κοι εξωτερικού» έχουν τη δυνατότητα 
υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής, 
προκειµένου να προσκοµίσουν τα α-
παραίτητα δικαιολογητικά.

Να σηµειωθεί, τέλος, όσον αφορά τη 
διαδικασία, η είσοδος  στην  εφαρµογή  
«Καρτέλα  Αγρότη»  πραγµατοποιείται 
µέσω  της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και απαιτείται η λήψη κωδικού και η 
δηµιουργία προσωπικού λογαριασµού 
από τη σελίδαhttps://registration.
dikaiomata.gr/user_registration/στην 
επιλογή «Εγγραφή». Επισηµαίνεται ό-
τι παραγωγοί, οι οποίοι έχουν λάβει 
κωδικό για εφαρµογές ή για την Αίτη-
ση Ενιαίας Ενίσχυσης ή για τα Μέτρα 
10 και 11 του ΠΑΑ 2014-2020 για τα 
έτη 2014-2019∆ΕΝ απαιτείται να πα-
ραλάβουν εκ νέου κωδικό.

Συν τα ορεινά  
στην εξισωτική 
20 εκατ. ευρώ
Εκτός πληρωμής, που πάει για Χριστούγεννα 
όσοι δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή 
της βασικής λόγω του ορισμού του «ενεργού 
γεωργού», στα 8 εκατ. ευρώ μείον οι πεδινοί  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 2019
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα αντανακλαστικά του αγροτικού κό-
σµου δοκίµασε το νέο πλαίσιο ασφα-
λιστικών εισφορών για αγρότες, ε-
λεύθερους επαγγελµατίες και αυτοα-
πασχολούµενους το οποίο φιλοδοξεί 
η κυβέρνηση να εφαρµοστεί στις αρ-
χές του 2020 που προέβλεπε αρχικά 
έναν διπλασιασµό της εισφοράς.  Η 
κλίµακα των 6+1 ασφαλιστικών κλά-
σεων που είδε το φως της δηµοσιότη-
τας µε κατώτατη την εισφορά 220 ευ-
ρώ το µήνα, όταν σήµερα η κατώτατη 
είναι στα 114 ευρώ το µήνα, προκαλεί 
ήδη τεράστιες αντιδράσεις στις τάξεις 
των 1,4 εκατ. ασφαλισµένων και ιδι-
αίτερα των αγροτών, υποχρεώνοντας 
το κυβερνητικό επιτελείο να οδηγηθεί 
σε δεύτερες σκέψεις. 

Αρκετοί είναι αυτοί που αξιολο-
γούν όσα συζητήθηκαν το προη-
γούµενο διάστηµα ως µια άσκηση 
αξιολόγησης αντιδράσεων ενόψει 
της προωθούµενης µεταρρύθµισης, 
«για να δουν µέχρι πού τους παίρ-
νει να το ανεβάσουν». Σε κάθε πε-
ρίπτωση η πρώτη αντίδραση της κυ-
βέρνησης ήταν να µαζέψει τις εξαγ-
γελίες και να δεσµευτεί πως το νέο 
καθεστώς των ασφαλιστικών εισφο-
ρών των αγροτών θα είναι διαφορε-
τικό ενώ η κατώτατη ασφαλιστική 
εισφορά θα κυµαίνεται κοντά στα 
114, 66 ευρώ που καταβάλλουν σή-
µερα, όπως έγινε γνωστό. 

Εκφράστηκαν παράλληλα και εσω-
κοµµατικές αντιστάσεις,  µε τον βου-
λευτή Καρδίτσας της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας, Γιώργο Κωτσό (γνωστό για την 
ευαισθησία του στα αγροτικά ζητή-
µατα) να ζητά ενηµέρωση από τον 
υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση 
µε τον δεύτερο να τον διαβεβαιώνει 

ότι το ασφαλιστικό των αγροτών θα 
ακολουθήσει «ειδικό καθεστώς», ε-
ποµένως, δεν θα ισχύσει η κλίµακα 
ασφαλιστικών κλάσεων όπως αυτή 
έγινε γνωστή. Ας σηµειωθεί πως γε-
νικά η επεξεργασία των προτάσεων 
επί του ασφαλιστικού έχει ήδη δη-
µιουργήσει τεράστιο εσωτερικό ζή-
τηµα στις τάξεις της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και ειδικό-
τερα µεταξύ του υπουργού Βρούτση 
και του υφυπουργού Νότη Μηταρά-
κη.  µε τις σχέσεις των δύο πολιτικών 
να έχουν φτάσει σε οριακό σηµείο.

Μεγαλογιατρός, 
σα να λέµε αγρότης 

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα α-

ναγνώστη της Agrenda από την Ηλεία. 
Αυτός σηµειώνει πως ο κανόνας της 
περιοχής του θέλει τις ασφαλιστικές 
εισφορές κάποιου µε µια εκµετάλλευ-
ση περίπου 500 στρεµµάτων µε φι-
στίκια και πατάτες, να ανέρχονται το 
πολύ κοντά στα 150 ευρώ έπειτα από 
λογιστική επιµέλεια, αφού η εισφορά 
είναι συνδεδεµένη µε το εισόδηµα. 

Εδώ έγκειται και η αυθόρµητη α-
γανάκτηση των αγροτών µε αφορ-
µή την φηµολογία και τις εξαγγελί-
ες για αλλαγή του υφιστάµενου α-
σφαλιστικού πλαισίου, αφού φαί-
νεται πως η αποσύνδεση του ασφα-
λιστικού από το εισόδηµα, στρώνει 
τελικά το έδαφος για αυτόµατη αύ-
ξηση των εισφορών. 

Η αρχική επιχειρηµατολογία της κυ-

βέρνησης εµφάνιζε κερδισµένους τους 
αυτοαπασχολούµενους από το νέο υ-
πό διαµόρφωση πλαίσιο. Η Agrenda 
έγινε αποδέκτης παραπόνων µεγά-
λου αριθµού παραγωγών οι οποίοι 
δηλώνουν έτοιµοι να εγκαταλείψουν 
την ενασχόληση εφόσον θεσπιστεί το 
ασφαλιστικό σύστηµα επιλογής κλά-
σεων. Ελαιοπαραγωγός σχολιάζει ό-
τι ετοιµάζεται να προχωρήσει σε µε-
ταβίβαση δικαιωµάτων µόλις ανοίξει 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε ταυτόχρονη διακοπή 
στην εφορία και διαγραφή από τον 
ΟΓΑ. «Ήδη τα 114 ευρώ είναι ασή-
κωτο φορτίο αντικειµενικά για µικρο-
µεσαίους αγρότες», συµπληρώνει ο 
ίδιος. «Βάζει στο ίδιο τσουβάλι για-
τρούς µε αγρότες.» υποστηρίζει άλ-
λος αναγνώστης.

Από τις αρχές του 2020 
αναµένεται να εφαρµοστεί το 
νέο καθεστώς καταλογισµού 
εισφορών για τους ελεύθερους 
επαγγελµατίες και τους 
αυτοαπασχολούµενους µε την 
κυβέρνηση να επικαλείται  
απόλυτη ευελιξία, αφού θα 
µπορούν να «ανεβοκατεβαίνουν» 
ελεύθερα κατηγορία κάθε 
χρόνο, σύµφωνα µε τα δικά τους 
κριτήρια. Τα δύο πρώτα χρόνια 
η αλλαγή κατηγορίας θα 
επιτρέπεται το µήνα ∆εκέµβριο.  
Προβλέπει ωστόσο αύξηση της 
κατώτατης εισφοράς στα 220 
ευρώ από 185 που είναι 
σήµερα, που αναµένεται να 
οδηγήσει και σε αύξηση της 
σύνταξης κατά 73 ευρώ για τη 
µεγάλη κατηγορία των 
ελεύθερων επαγγελµατιών που 
δηλώνουν εισόδηµα έως 
10.000 ευρώ. Οι επόµενες έξι 
κατηγορίες θα προβλέπουν 
υψηλότερες εισφορές, 
πιθανότατα όµως χαµηλότερες 
από αυτές που ισχύουν σήµερα 
και θα οδηγούν σε υψηλότερες 
συντάξεις. Συγκεκριµένα:
  η 2η κατηγορία θα προβλέπει 

εισφορά 250 ευρώ, 
  η 3η 300 ευρώ, 
  η 4η 350 ευρώ, 
  η 5η 400 και 
  η 6η 500 ή 530 ευρώ.

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, 
η βελτίωση των συντελεστών 
της κύριας σύνταξης θα δώσει 
κίνητρο στους ελεύθερους 
επαγγελµατίες να επιλέξουν 
υψηλότερη ασφαλιστική 
κατηγορία. ∆ιαφορετικά λόγω 
της χαµηλής ανταποδοτικότητας 
εισφορών –παροχών θα 
προτιµήσουν να παραµείνουν 
στην κατώτατη ασφαλιστική 
κατηγορία. Σηµειωτέων στο 
υπουργείο Εργασίας 
προσδοκούν αύξηση της 
εισπραξιµότητας στο 80%-85% 
από µόνο 56%-60% που είναι 
σήµερα. Η πλειονότητα των 
ελεύθερων επαγγελµατιών σε 
ποσοστό κοντά στο 80%, 
δηλώνει ετήσιο εισόδηµα έως 
7.800 ευρώ, καταβάλλοντας τις 
ελάχιστες εισφορές των 185,18 
ευρώ τον µήνα.

Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ασφαλιστικό 
ασανσέρ 
από το 2020

Αγανάκτηση για τα 220 ευρώ εισφορά 

Ξέχωρο καθεστώς
ασφάλισης αγροτών

Σε κάθε περίπτωση η πρώτη 
αντίδραση της κυβέρνησης 

ήταν να µαζέψει τις 
εξαγγελίες και να δεσµευτεί 

πως το νέο καθεστώς των 
ασφαλιστικών εισφορών των 

αγροτών θα είναι διαφορετικό, 
ενώ η κατώτατη ασφαλιστική 

εισφορά θα κυµαίνεται 
κοντά στα 114, 66 ευρώ που 

καταβάλλουν σήµερα.
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Σε πρόσθετη ταλαιπωρία υποβάλ-
λονται κάθε µήνα οι αγρότες που 
έχουν ενταχθεί στη ρύθµιση για τις 
120 δόσεις, προκειµένου να τακτο-
ποιήσουν ληξιπρόθεσµα χρέη προς 
τα ασφαλιστικά ταµεία.

Οι πληροφορίες θέλουν το µη-
χανογραφικό σύστηµα του ΕΦΚΑ 
(πρώην ΟΓΑ) να µην ενηµερώνε-
ται αυτόµατα µε την καταβολή της 
κάθε δόσης, πράγµα που σηµαί-
νει ότι οι αγρότες, ακόµη και αν εί-
ναι απολύτως ενήµεροι σε σχέση 
µε τις υποχρεώσεις τους να µην έ-
χουν διαθέσιµη την ασφαλιστική ε-
νηµερότητα. Αντίθετα, υποχρεώνο-
νται κάθε φορά, να απευθύνονται 
στον αρµόδιο ανταποκριτή του Ο-
ΓΑ και να αιτούνται, εφόσον υπάρ-
χει ανάγκη, καινούργια ασφαλιστι-
κή ενηµερότητα.

Η Agrenda και το Agronews γί-
νονται καθηµερινά αποδέκτες δι-
αµαρτυριών από την πλευρά του 
αγροτικού κόσµου, καθώς η ακο-
λουθούµενη µέχρι στιγµής διαδικα-
σία από µέρους των αρµόδιων αρ-
χών κοστίζει σε χρόνο και χρήµα.

Μάλιστα, προβλήµατα δηµιουρ-
γήθηκαν και από την δέσµευση των 
λογαριασµών αγροτών για χρέη 
προς τα ασφαλιστικά ταµεία, από 
τη στιγµή που έχουν ολοκληρω-
θεί και είναι απολύτως ενήµερες 

οι ρυθµίσεις των 120 δόσεων από 
την πλευρά των δικαιούχων ενιαί-
ας ενίσχυσης. 

Και για το θέµα αυτό, η Agrenda 
έγινε δέκτης παραπόνων από α-
γρότες δικαιούχους άµεσων ενι-
σχύσεων (προκαταβολή τσεκ) οι 
οποίοι, ενώ εντάχθηκαν κανονι-
κά στις 120 δόσεις τηρώντας απα-
ρέγκλιτα την υποχρέωση που πη-

γάζει από τη ρύθµιση, είδαν τα χρή-
µατα που πιστώθηκαν από τον Ο-
ΠΕΚΕΠΕ στα τέλη του περασµένου 
µήνα, να παραµένουν δεσµευµέ-
να στο λογαριασµό τους.

Από τις επικοινωνίες που έγιναν 
από την πλευρά των δικαιούχων µε 
την τράπεζα που συνεργάζονται και 
στην οποία τηρείται αντίστοιχος λο-
γαριασµός πληρωµών, ζητείται συ-

νήθως να υποβληθεί µια αίτηση ε-
πανεξέτασης του θέµατος και απε-
λευθέρωσης του αντίστοιχου ποσού. 
Παρ’ όλα αυτά, η δυσκολία συνεν-
νόησης µεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και ΙΚΑ, 
απ’ όπου και έχει βγει η σχετική ε-
ντολή, καθυστερεί περαιτέρω τις α-
παντήσεις και φυσικά οι λογαρια-
σµοί παραµένουν για παραπάνω 
από δύο εβδοµάδες δεσµευµένοι.

Ταλαιπωρίας ανάγνωσμα οι 120 δόσεις
Δεσμεύσεις λογαριασμών παραγωγών και συνεχή ανανέωση ασφαλιστικής ενημερότητας φέρνει η ρύθμιση

Οι πληροφορίες θέλουν το 
µηχανογραφικό σύστηµα του 

ΕΦΚΑ (πρώην ΟΓΑ) να µην 
ενηµερώνεται αυτόµατα µε 

την καταβολή της κάθε δόσης.

Ανοικτή είναι από την Τετάρτη η ηλεκτρο-
νική πλατφόρµα του Taxinet που θα υπο-
δέχεται έως τις 20 ∆εκεµβρίου τις αιτήσεις 
για το φετινό επίδοµα θέρµανσης που κυ-
µαίνεται από 64 έως 350 ευρώ ανάλογα 
µε τη σύνθεση του νοικοκυριού και τη 
γεωγραφική ζώνη. Σύµφωνα µε την σχε-
τική απόφαση του ΥΠΟΙΚ, οι δικαιούχοι 
που πληρούν τα εισοδηµατικά κριτήρια, 
θα λάβουν όλη την επιδότηση άµεσα, έ-
ως τις 31 ∆εκεµβρίου αρκεί να πραγµα-
τοποιήσουν αγορές πετρελαίου αξίας ί-
σης ή µεγαλύτερης µε το διπλάσιο του ε-
πιδόµατος. Για τον καθορισµό της υπολο-
γισθείσας αξίας των αγορών πετρελαίου 
εσωτερικής καύσης θέρµανσης, ορίζεται 
η τιµή 1,042 ευρώ ανά λίτρο.

Να σηµειωθεί ότι οι σχετικές αγορές πε-

τρελαίου θέρµανσης θα πρέπει να γίνουν 
από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 ∆εκεµ-
βρίου 2019.

Σύµφωνα µε τη σχετική υπουργική από-
φαση: Οι γεωγραφικές ζώνες σπάνε σε ο-
ρεινές και µη ορεινές, ενώ τα εισοδηµατι-
κά και περιουσιακά στοιχεία παραµένουν 
τα ίδια µε πέρυσι.

Για κάθε δικαιούχο χορηγείται επίδοµα 
ίσο µε 250 ευρώ αν η κύρια κατοικία του 
ανήκει στη Ζώνη Α, 180 ευρώ αν ανήκει 
στη ζώνη Β, 110 ευρώ στη ζώνη Γ και 80 
ευρώ στη ζώνη ∆. Το επίδοµα προσαυξά-
νεται κατά 10% για κάθε εξαρτώµενο τέκνο 
του δικαιούχου. Σε κάθε περίπτωση, το ε-
πίδοµα δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των 350 ευρώ. Το επίδοµα µειώνεται κα-
τά 20% για τους µη ορεινούς δήµους που 
ανήκουν στις αντίστοιχες ζώνες.

Το επίδοµα χορηγείται σε φυσικά πρόσω-
πα άγαµα ή έγγαµα ή σε κατάσταση χηρείας 
ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύµφω-
νο συµβίωσης, ή εν διαστάσει ή διαζευγµέ-
να, τα οποία για τη θέρµανσή τους κατανα-

λώνουν πετρέλαιο θέρµανσης και πληρούν 
τα εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. 

Για τη χορήγηση του επιδόµατος πετρε-
λαίου θέρµανσης, η ελληνική επικράτεια 
κατανέµεται σε τέσσερις κλιµατικές ζώ-
νες, ως εξής:

ΖΩΝΗ Α: Νοµοί Γρεβενών, ∆ράµας, Έ-
βρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

ΖΩΝΗ Β: Νοµοί Αρκαδίας, Ηµαθίας, Θεσ-
σαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λά-
ρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερί-
ας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

ΖΩΝΗ Γ: Νοµοί Αιτωλοακαρνανίας, Άρ-
τας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών 
Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Η-
λείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, 
Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Χίου

ΖΩΝΗ ∆: Νοµοί Αργολίδας, ∆ωδεκανή-
σου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λα-
σιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνί-
ας και Ιθάκης, Κυθήρων και νησιών Σαρω-
νικού, Ρεθύµνου, Σάµου, Χανίων

Οι γεωγραφικές ζώνες σπάνε 
σε ορεινές και µη ορεινές, ενώ 
τα εισοδηµατικά και περιουσιακά 
στοιχεία παραµένουν ίδια µε πέρυσι.
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Μέχρι 20 Δεκεμβρίου για επίδομα θέρμανσης
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Μπατιράκι  
Κλειστή η ζάχαρη, 
μύθος το βιοαέριο, 
η συνδεδεμένη;  
Την ώρα που Βορίδης και Αραχωβίτης μαλώνουν για  
το ποιος έφταιξε περισσότερο για την κατάντια της ΕΒΖ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στην καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων έ-
χουν µείνει πλέον πολύ λίγοι αγρότες 
για να είναι το θέµα πρωτοσέλιδο (σ.σ 
στο Εργαστήρι ∆ηµοσιογραφίας µας έ-
λεγαν ότι όσο περισσότερους αφορά το 
θέµα τόσο µεγαλύτερη είναι η είδηση), 
ωστόσο, η ιστορία µε την Ελληνική Βι-
οµηχανία Ζάχαρης είναι πολύ διδακτι-
κή. Αποτελεί ίσως το καλύτερο παρά-
δειγµα των ευθυνών που φέρει το πο-
λιτικό προσωπικό για το σηµείο στο ο-
ποίο βρίσκεται σήµερα ο αγροτικός χώ-
ρος και ευρύτερα ο τοµέας της βιοµηχα-

νικής παραγωγής.  Η Ελληνική Βιοµηχα-
νία Ζάχαρης ξεκίνησε τη λειτουργία της 
το 1963 µε τους καλύτερους οιωνούς, 
αποτέλεσε για πολλά χρόνια πρότυπο 
λειτουργίας και συµβολαιακής γεωργί-
ας, υπέκυψε µε τον καιρό στον κοµµα-
τισµό και το ρουσφέτι, άρχισε να σω-
ρεύει ζηµιές µετά το 2000, έκλεισε 2 α-
πό τα 5 εργοστάσια µετά το 2006, έµει-
νε εκτός πραγµατικότητας το 2014 και 
υπέγραψε το τέλος της µε την ψεύτικη 
ιδιωτικοποίησή της στις 5 Νοεµβρίου 
του 2019. Την τελευταία 20ετία κανέ-
νας πολιτικός και καµιά αρχή δεν είχε 
το θάρρος να χαράξει µια βιώσιµη πο-
λιτική διάσωσης της εταιρείας. Σήµερα, 
περί τους 200 παραγωγούς που εµπι-
στεύθηκαν τα κούφια λόγια του µέχρι 
πρότινος υπουργού Στέργιου Πιτσιόρ-
λα, βρίσκονται µε ασυγκόµιστη την πα-
ραγωγή σε 16.000 στρέµµατα, ελπίζο-
ντας κατά βάση µόνο στη συνδεδεµένη 

ενίσχυση των 200 ευρώ το στρέµµα, αν 
κι αυτό καταστεί τελικά εφικτό. 

Η πρόσφατη µεταβίβαση κάποιων µο-
νάδων στην Royal Sugar (Καραθανάσης) 
δεν φαίνεται να λειτουργεί, ούτε φέτος 
ούτε αργότερα, δεν υπάρχει εργοστάσιο 
για να κάνει τα τεύτλα ζάχαρη, η λύση 
διάθεσης της παραγωγής για βιοαέριο 
αποδεικνύεται στην πράξη χωρίς αντί-
κρισµα. Όλες µαζί οι  µονάδες δεν µπο-
ρούν να παραλάβουν πάνω από δέκα 
φορτία την ηµέρα, πράγµα που σηµαί-
νει ότι η απορρόφηση της παραγωγής 
θα πάρει περισσότερο από 4 µήνες. Τα 
πολλά τεύτλα είναι στο χωράφι, κάποια 
λίγα βγήκαν και παραµένουν στο κεφα-

λάρι και ελάχιστα εξ 
αυτών έχουν διατεθεί 
για χλωρή ζωοτροφή 
σε µονάδες µε αγε-
λάδες γαλακτοπαρα-
γωγής. Όπως δήλωνε 
πριν από λίγες ώρες 
στην Agrenda αγρό-
της από την Ηµαθία, 
την περιοχή έχουν ε-
πισκεφθεί τις τελευ-
ταίες δύο εβδοµάδες, 
τρεις υπουργοί (εκ των 
οποίων ο ένας και α-

ντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ένας 
πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτά-
κης). Τέτοιο ενδιαφέρον για έναν τόπο 
δείχνει πως κάτι τους ανησυχεί, κάτι φο-
βούνται. Ένα από τα µεγάλα θέµατα εί-
ναι κι αυτό των ζαχαρότευτλων. Σηµει-
ωτέον ότι µέσα στο µήνα που διανύου-
µε, υπουργοί έβγαιναν και έλεγαν ότι 
η ιδιωτικοποίηση (της 5ης Νοεµβρίου) 
θα επιτρέψει να λειτουργήσει το εργο-
στάσιο του Πλατέως. Πως θα µπορού-
σε να γίνει αυτό, αφού στο εργοστάσιο 
δεν έγινε εδώ και καιρό καµιά συντή-
ρηση, οι εργαζόµενοι περιµένουν δια-
καώς την απόσπαση (είναι και δύο µή-
νες απλήρωτοι) και τα λίγα χρήµατα 
που κατέβαλε ο «επενδυτής» µόλις που 
φθάνουν για τους µισθούς δύο µηνών 
των εργαζοµένων. Από εκεί και πέρα, 
κανένα φως ούτε για τις αναγκαίες ε-
πενδύσεις συντήρησης, ούτε βέβαια για 
την πρόσληψη κάποιων εργαζοµένων.  

21-22, 35-36

Ακόμα και 50 
λεπτά πιάνουν 
οι Κλημεντίνες
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Περιθώρια να ξεπεράσει τα 6 ευρώ το κι-
λό το πρόβειο κρέας έχουν διαµορφωθεί 
το τελευταίο διάστηµα στην αγορά, µε τη 
ζήτηση να είναι έντονη από την Ισπανία 
και την Ιταλία. Παραδοσιακά από τα τέλη 
Νοεµβρίου οι χώρες αυτές απευθύνονται 
στην εγχώρια αγορά για εισαγωγές, διατη-
ρώντας ισχυρό ενδιαφέρον µέχρι το τέλος 
του έτους, ωστόσο ήδη αυτές τις µέρες οι 
τιµές έχουν υπερβεί τα 5,5 ευρώ το κιλό. 

Το εµπορικό µείγµα διαµορφώνουν οι 
λιγοστές γεννήσεις που σηµειώθηκαν το 

προηγούµενο διάστηµα, κάτι που αποδί-
δουν οι κτηνοτρόφοι στο γεγονός ότι τα 
ζώα δεν ήταν επαρκώς ταϊσµένα και φρο-
ντισµένα, λόγω του δυσάρεστου εµπορι-
κού κλίµατος που είχε διαµορφωθεί στην 
αγορά. «Αγοράζουν πολλοί και πουλάνε 
λίγοι» εξηγεί στην εφηµερίδα Agrenda ο 
κτηνοτρόφος Μιχάλης Τζιότζιος, ο οποίος 
παρατηρεί πως φέτος υπάρχει έντονη ζή-
τηση και για ζώα αναπαραγωγής. Πάντως, 
αυτή την περίοδο διαπιστώνεται µεγάλη 
ζήτηση στα µικρά κυρίως αρνιά. 

Συνθήκες για 6 ευρώ στο αρνί
 Στα 5,5 ευρώ το κιλό ήδη οι τιµές, µετά τη στασιµότητα µηνών   
 Μεγάλη και απότοµη η ζήτηση για ζώα µικρού µεγέθους και αναπαραγωγής
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Χ 
ρηµατιστηριακά, στο βαµβάκι ση-
µειώθηκε σηµαντική διόρθωση 
(αλλά εντός εύρους) η οποία δι-
καιολογήθηκε από τις ρευστοποι-

ήσεις παλαιότερων ανοδικών θέσεων. Ωστό-
σο στα θεµελιώδη στοιχεία πάµε καλά και α-
πό εκεί αναµένουµε στήριξη της αγοράς. Στην 
αγορά µας, είναι πιο ήσυχα αυτήν την εβδο-
µάδα σε σχέση µε τις προηγούµενες. Έγιναν 
αρκετές δουλειές οπότε και είναι φυσικό να 
υπάρξει µια παύση, ειδικά τώρα που διόρθω-
σε το χρηµατιστήριο. Περίπου 69 σεντς ανά 
λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,37 ευρώ το κι-
λό για το εκκοκκισµένο και στα 45 λεπτά το 
κιλό για το σύσπορο έδιναν τα ανοιχτά συµ-
βόλαια Μαρτίου µόνο για τα λευκά βαµβάκια.

  Η εγχώρια αγορά για τα σκληρά σιτά-
ρια εξακολουθεί να είναι υποτονική, καθώς 
όχι µόνο οι αγοραστές δείχνουν καλυµµέ-
νοι αλλά και οι πωλητές είναι διστακτικοί. Ο 
νέος διαγωνισµός στην Τυνησία έκλεισε λί-
γο χαµηλότερα από αυτόν της Τουρκίας. Βέ-
βαια πρέπει να σηµειωθεί πως οι διαθέσιµες 
ποσότητες εντός ΕΕ λιγοστεύουν οπότε αρ-
γά ή γρήγορα θα φανεί πως η προσφορά εί-
ναι ελλειµµατική. Στο εσωτερικό τα ποιοτικά 
σιτάρια πληρώνονται στα 24 λεπτά το κιλό.

  Η προσφορά µήλων στην Ιταλία κυµαί-
νεται σε σταθερά επίπεδα, στο µέσο όρο των 
τελευταίων ετών, µε εξαίρεση το 2017, σύµ-
φωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία από το Ινστι-
τούτο Υπηρεσιών για την Αγροτική και την Ε-
πισιτιστική Αγορά (ISMEA). Αντίθετα στα αχλά-
δια η παραγωγή ήταν από τις πιο ελλειµµα-
τικές όλων των εποχών, λόγω κλιµατολογι-
κών και φυτοϋγειονοµικών προβληµάτων και 
η παραγωγή ακτινιδίων θα είναι µικρότερη.

Άνετα τα 45 λεπτά 
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

22/10 29/10 05/11 13/11 19/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42

329,17

333,95

332,47

334,26

Τα μικρά
Φαίνεται ότι 

ζήτηση έχουν και ζώα 
ηλικίας 2,3,4 ετών 
για αναπαραγωγή

Γάλα  
Αν και µένει να φανεί από 
την πορεία του χειµώνα, οι 
έως τώρα ενδείξεις µιλούν 

για µειωµένη παραγωγή

Κοπάδια
Οι πρώτες εκτιµήσεις 

καταγράφουν µείωση του 
µεγέθους του κοπαδιού 

της χώρας

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

17/10 24/10 31/10 15/11 21/1107/11

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

2,11

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

213

172

209,5

2,14

335,10

900,60

20,37

60,70

119,37

78,31

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

259 264

274 274 274 274

64,54 64,95 65,70 64,35
64,74 62,24

Τιμή παραγωγού 
για τα αρνιά  (ευρώ το κιλό)

Σήµερα   5,5 

Πριν τις γιορτές 6
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Κλημεντίνες 
λεπτά/κιλό
2019   50 

2018  30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Απότομη ζήτηση για 
πρόβειο κρέας μετά 
από απραξία μηνών 

 Σταθεροποίηση τιμής 
στην αγορά σκληρού 
με μάζεμα στις πράξεις 

∆υνατό ξεκίνηµα στο ρύζι 
Japonica και Indica 
Υποσχέσεις για µια ενδιαφέρουσα 
πορεία στη συνέχεια, αφήνει το 
ελπιδοφόρο άνοιγµα της φετινής 
εµπορικής σεζόν στο ρύζι, καθώς οι 
πρώτες πράξεις στην αγορά άρχισαν 
από τα 28 µε 29 λεπτά το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Χάνεται µια
εναλλακτική
στις εκτατικές
Τις ευθύνες για τη διάλυση της ΕΒΖ 
θα τις αναζητήσει ο ιστορικός του 
µέλλοντος, αυτό το οποίο µετράει πολύ 
σήµερα είναι το γεγονός ότι στις 
µεγάλες καλλιέργειες χάνεται µια 
καλλιεργητική επιλογή που αποτελούσε 
για χρόνια αντίβαρο ισορροπίας. 
Επί της ουσίας, τα ζαχαρότευτλα, 
ενδεχοµένως παλιότερα και το 
καλαµπόκι, ήταν οι καλλιέργειες που 
µπορούσαν υπό κάποιες προϋποθέσεις 
να ανταγωνισθούν στις εαρινές το 
βαµβάκι. Σήµερα, το βαµβάκι έχει 
µείνει µόνο του. Αυτό σηµαίνει ότι ο 
παραγωγός δεν διαθέτει εναλλακτική, 
µε αποτέλεσµα οι «εκκοκκιστές», 
δηλαδή εκείνοι που αγοράζουν το 
βαµβάκι να παίζουν όπως θέλουν. 
Σηµειωτέον ότι πέρσι τα ζαχαρότευτλα 
(µε συνδεδεµένη, τιµή αγοράς και de 
minimis) έπιασαν τα 280 ευρώ το 
στρέµµα και το βαµβάκι πληρώθηκε 
55 λεπτά το κιλό. Φέτος µε τα 
ζαχαρότευτλα στο χάος, οι Μακεδόνες 
παραγωγοί βάµβακος βλέπουν 
εκκαθαριστικά και µε 38 λεπτά το κιλό.  

Η ΕΒΖ ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το 1963 
µε τους καλύτερους 
οιωνούς, υπέκυψε 
όµως µε τον καιρό
στον κοµµατισµό 
και το ρουσφέτι.

Την 
τελευταία 
20ετία 
κανένας 
πολιτικός 
και καµία 
αρχή δεν 
είχε το 
θάρρος 
να χαρά-
ξει µια 
βιώσιµη 
πολιτική 
διάσωσης 
της εται-
ρείας. 
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Την ενδυνάµωση των ελέγχων σε γά-
λα και κρέας µέσα από τα τέλη που ει-
σπράττει ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα από κτηνο-
τρόφους – τυροκόµους και την έντα-
ξη των αυγοπαραγωγών στο σύστηµα 
«ΑΡΤΕΜΙΣ» και στα σχετικά ισοζύγια 
υπογράµµισε κατά την συνάντηση ερ-
γασίας που είχε µε τον νέο ∆Σ του ΕΛ-
ΓΟ ∆ήµητρα, η υφυπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή.

Μάλιστα τονίστηκε η ανάγκη να προ-
χωρήσει η ενιαιοποίηση των βάσεων 
δεδοµένων σε µια πλατφόρµα,και η 
διασύνδεση της µε το taxisnet. Στον 
τοµέα της κατάρτισης των νέων αγρο-
τών, η υφυπουργός πρότεινε παράλ-
ληλα την αξιοποίηση της ακίνητης 
περιουσίας του Οργανισµού προκει-
µένου να υπάρξει η διασύνδεση της 
εκπαίδευσης στην πράξη σε χωρά-
φια και σταβλικές εγκαταστάσεις. 

Από την πλευρά της η νέα διοίκη-
ση ανέφερε ότι παρέλαβε την υπο-
χρέωση εκπαίδευσης των 14.967 νέ-
ων αγροτών και τα 771 προγράµµα-
τα, που πρέπει να «τρέξουν» άµεσα.

Σε αξιολόγηση του µέχρι τώρα κυ-
βερνητικού έργου προχωρούν οι 
αγροτοσυνδικαλιστές της Πανελ-
λαδικής Επιτροπής Μπλόκων, οι 
οποίοι µε φόντο την όξυνση των 
προβληµάτων στον πρωτογενή το-
µέα, θα µετρήσουν µέσα από ενη-
µερωτικές συσκέψεις που θα κο-
ρυφωθούν στις 15 ∆εκεµβρίου µε 
την πανελλαδική σύσκεψη στη Νί-
καια-Λάρισας, αν υπάρχει διάθεση 
από τον αγροτικό κόσµο δυναµι-
κής διεκδίκησης επι των αιτηµά-
των τους. Αυτό αποφασίστηκε σε 
συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου της Ενωτικής Οµοσπονδί-
ας Αγροτικών Συλλόγων Ν. Λάρι-
σας, στις 18 Νοεµβρίου, στην δι-
άρκεια της οποίας αξιολογήθηκαν 
«ως εχθρικά» τα πρώτα δείγµατα 
γραφής του κυβερνητικού έργου 
προς τους αγρότες, λαµβάνοντας 
υπόψη όπως λέει σε ανακοίνωση:

 Την αύξηση άνω του 10% στο 
αγροτικό-οικιακό ρεύµα. 

 Τις καθυστερήσεις αποζηµιώ-
σεων στον ΕΛΓΑ και την απαξίωση 
του ώστε να οδηγηθούν πιο γρήγο-
ρα και εύκολα οι παραγωγοί στις 
ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

 Τις κυοφορούµενες αυξήσεις 
ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦ-
ΚΑ στα 220 ευρώ τον µήνα, όταν 

ήδη το 55% από αυτούς χρωστάνε 
στον πρώην ΟΓΑ ακόµη.

  Τη διαιώνιση  ανοικτών τιµών.
Ειδική αναφορά γίνεται στο αυ-

ξηµένο κόστος παραγωγής και δη 
του πετρελαίου για τους αγρότες, 
που παραµένει στο 1.36 ευρώ/λί-
τρο, την ώρα που η µέση τιµή στις 
χώρες της Ε.Ε είναι στα 60 λεπτά/
λίτρο. «Οι δεσµεύσεις του ίδιου 
του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτά-
κη στην Λάρισα προεκλογικά τον 
Μάιο έχουν παραµείνει λόγια του 
αέρα χωρίς κανένα ουσιαστικό α-
ντίκρισµα για το πετρέλαιο», ανα-
φέρει η ΕΟΑΣΝΛ.

Ο πρώτος κύκλος ενηµερωτικών 
συσκέψεων άρχισε την Παρασκευή 
22 Νοεµβρίου (18:00 -Βασιλή Φαρ-
σάλων), ενώ ακολουθούν το Σάββα-
το 23 Νοεµβρίου στον Πλατύκαµπο 
(στην αίθουσα του Συνεταιρισµού) 
και την Τρίτη 26/11 στις 19:00 ευ-
ρεία Πανθεσσαλική σύσκεψη των 
Ενωτικών Οµοσπονδιών στον Πα-
λαµά-Καρδίτσας. Τον ∆εκέµβριο θα 
πραγµατοποιηθούν νέες συσκέψεις 
σε επαρχίες και χωριά του Νοµού, 
ενώ την Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου 
(12:00 µ.µ.) θα πραγµατοποιηθεί 
Πανελλαδική Σύσκεψη στην Νί-
καια-Λάρισας από την Πανελλα-
δική Επιτροπή Μπλόκων.

Τροφοδότης 
ελέγχων 
τα τέλη 
στον ΕΛΓΟ 

«Εχθρικά» δείγματα γραφής  
για αγρότες βλέπει η ΕΟΑΣΝΛ

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Φωτεινή Αραµπατζή 

µε τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
Σέρκο Χαρουτουνιάν.

Ο Ν. Ευθυµιάδης, 
πρόεδρος 
Thessaloniki 
technology Park, 
πρόεδρος Οµίλου 
Αγροτεχνολογίας 
Ευθυµιάδης, έδωσε 
έµφαση στη σηµασία 
της καινοτοµίας για 
την ανάπτυξη της 
εξωστρέφειας.

Η 85η ∆ΕΘ πεδίο εµβάθυνσης 
της ελληνογερµανικής συνεργασίας

Επενδυτική κινητικότητα εµφανίζει η ελληνική αγορά, ενώ δεν είναι τυχαία η 
επιλογή µετά τις ΗΠΑ και την Ινδία, ότι τιµώµενη χώρα στην 85η ∆ΕΘ, που θα 
πραγµατοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεµβρίου 2020, θα είναι η Γερµανία. 
Μάλιστα, η Γερµανία θα λάβει τη ∆ΕΘ ως αφορµή για να εµβαθύνει την 
ελληνογερµανική συνεργασία, όπως ειπώθηκε από τον Γερµανό Πρέσβη, ∆ρ. 
Ερνστ Ράιχελ, στο πλαίσιο του Φόρουµ Καινοτοµίας «Η Καινοτοµία ως Μοχλός 
Ανάπτυξης» – µία ελληνογερµανική συνεργασία που διοργανώθηκε στις 18 
Νοεµβρίου 2019 από την Πρεσβεία της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της 
Γερµανίας στην Αθήνα και το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό 
Επιµελητήριο στο Κέντρο Πολιτισµού του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος. Για πρώτη 
φορά µετά από καιρό µία ευρωπαϊκή χώρα, η Γερµανία, θα έχει την ευκαιρία να 
παρουσιάσει ολοκληρωµένα τη  δυναµική της οικονοµίας της, τα επιτεύγµατά της 
στις επιστήµες και στην καινοτοµία, την ικανότητά της για εξασφάλιση και 
προσέλκυση εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού καθώς και τις λύσεις της για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό θα συµπέσει µε την ανάληψη της 
Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ από την Γερµανία στο β’  εξάµηνο του 2020.

15 ∆εκέµβρη
Σηµατωρός για 
επερχόµενες 

κινητοποιήσεις η ευρεία 
Πανελλαδική Σύσκεψη 
στην Νίκαια-Λάρισας 
από την Πανελλαδική 
Επιτροπή Μπλόκων
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ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Προσεγγίζει και στους επαγγελµατίες 
του αγροτικού χώρου -έστω δειλά και µε 
καθυστέρηση- η µείωση των επιτοκίων. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν το σύ-
νολο των εµπορικών τραπεζών και φυσι-
κά την Πειραιώς που διαχειρίζεται το 85% 
των αγροτικών δανείων, να αντιµετωπί-
ζουν µε θετική µατιά τα αιτήµατα που υ-
ποβάλλουν οι ίδιοι οι δανειολήπτες για 
επανεξέταση του επιτοκίου δανεισµού. 

Το πρώτο ζωντανό παράδειγµα έρχεται 
από τους δανειολήπτες - µέλη της ΕΑΣ Α-
γρινίου που είχαν συµµετάσχει σε προ-
γράµµατα χρηµατοδότησης για αγροτι-
κά φωτοβολταϊκά περίπου προ δεκαετί-
ας. Τα περισσότερα από τα φωτοβολταϊ-
κά εκείνης της περιόδου ήταν µε leasing 
και σύµφωνα µε όσα γίνονται γνωστά, 
το επιτόκιο που κατέβαλλαν για χρόνια 
οι αγρότες - επενδυτές ήταν της τάξεως 
του 10,5%. Η µείωση που επιτυγχάνεται 
σ’ αυτή τη φάση είναι της τάξεως των 3,5 
µονάδων, δηλαδή το καινούργιο επιτόκιο 
πέφτει κάτω από το 7% άµεσα. Ήδη η Έ-
νωση καλεί τους εν λόγω δανειολήπτες 
να καταθέσουν ατοµικά αιτήµατα αναθε-
ώρησης του επιτοκίου από την τράπεζα.

Ταυτόχρονα, η ίδια η Ένωση Αγρινί-
ου έχει ολοκληρώσει τη διαπραγµάτευ-
ση και για τα δικά της δάνεια µε το επιτό-
κιο να πέφτει από το 9% στο 5%.  

Γενικότερα πάντως, µε βάση την πρα-
κτική που εφαρµόζεται µέχρι στιγµής 
από τις τράπεζες, δεν πρόκειται, προς 
το παρόν τουλάχιστον, για γενικευµέ-
νη πολιτική αναθεώρησης της επιτοκι-

ακής πολιτικής. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ της Agrenda η πρωτοβουλία για την 
όποια επανεξέταση δεν προέρχεται από 
τις τράπεζες, αλλά θα πρέπει να ξεκινά-
ει από τους ίδιους τους δανειοδοτούµε-
νους και εν προκειµένω τους αγρότες 
ή τις οργανώσεις τους. Ωστόσο, απη-
χεί το πνεύµα των καιρών και το κλίµα 
αρνητικών επιτοκίων που επικρατεί δι-
εθνώς. Σηµειωτέον ότι το διατραπεζικό 
επιτόκιο του Λονδίνου γνωστότερο ως 
LIBOR κινείται εδώ και καιρό σε αρνητι-
κό έδαφος, ενώ αυτό που αφορά δανει-
σµό µε ετήσια διάρκεια διαµορφώνεται 
αυτές τις µέρες στο 0,273%.

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται σα-
φές ότι οι αγρότες οφείλουν να είναι ενή-
µεροι για τις εξελίξεις και εφόσον η δα-
νειοληπτική τους θέση είναι καθαρή και 
αξιόπιστη να προκαλούν την επαναδια-
πραγµάτευση των όρων δανεισµού τους.     

Η ανακοίνωση του Α.Σ. Αγρινίου
Ολοκληρωµένη υποστήριξη από την Έ-

νωση Αγρινίου για τους ιδιοκτήτες φωτο-
βολταϊκών πάρκων. Σε συνέχεια της δια-
πραγµάτευσης για τη µείωση επιτοκίων 
και στην προσπάθεια εξεύρεσης ολοκλη-
ρωµένης λύσης για τους παραγωγούς Α-
ΠΕ, ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών σταθµών, 
ο Α. Σ. Ένωση Αγρινίου, µετά την επιτυχή 
κατάληξη της συνεννόησης µε την Τράπε-
ζα Πειραιώς, γνωστοποιεί ότι επετεύχθη 
συµφωνία και µε την Πειραιώς Leasing, 
ώστε να τύχουν της ίδιας ευνοϊκής µετα-
χείρισης και οι παραγωγοί της εν λόγω 
κατηγορίας. Συνεπώς, καλούνται και ό-
σοι παραγωγοί κάτοχοι φ/β σταθµών βρί-
σκονται στο καθεστώς Leasing, να προσέλ-
θουν στα κεντρικά µας γραφεία και στο 
αρµόδιο Τµήµα Φωτοβολταϊκών, στην ο-
δό Παπαϊωάννου 23 στο Αγρίνιο, προκει-
µένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση.

Φθάνει και στους αγρότες η μείωση 
των επιτοκίων που ζει η οικουμένη
Με το Libor να κινείται σταθερά σε αρνητικό έδαφος και συγκεκριμένα στο 0,273%, 
οι εμπορικές τράπεζες εξετάζουν θετικά τις πρώτες αιτήσεις αγροτών για αναθεώρηση     

Ζωντανό 
παράδειγµα

Το πρώτο ζωντανό 
παράδειγµα έρχεται 
από τους δανειολή-
πτες-µέλη του Α.Σ 

Αγρινίου

Ενήµεροι 
Καθίσταται σαφές 

ότι οι αγρότες 
οφείλουν να είναι 
ενήµεροι για τις 

εξελίξεις και εφόσον 
η δανειοληπτική 
τους θέση είναι 

καθαρή και αξιόπιστη 
να προκαλούν την 

επαναδιαπραγµάτευση 
των όρων 

δανεισµού τους

Από τη συνάντηση της γενικής 
γραµµατείας-διαχειριστικών 
αρχών του ΥΠΑΑΤ µε την 
Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Μέχρι
το Γενάρη 
η σύναψη 
συµβάσεων 
µε ΕΤαΕ
Σε δρόµο µπαίνει εν τω 
µεταξύ, η σύσταση του 
Ταµείου Εγγυήσεων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µέσω 
του οποίου οι δικαιούχοι των 
µέτρων όπως τα Σχέδια 
Βελτίωσης αλλά και αγρότες 
εκτός προγράµµατος θα 
µπορούν να χρηµατοδοτήσουν 
τις επενδύσεις τους µέσω 
δανεισµού µε ευνοϊκά επιτόκια 
και µεγαλύτερες περιόδους 
αποπληρωµής, µετά τη 
συγκρότηση της Επενδυτικής 
Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Ταµείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ), 
που θα «τρέξει» το εν λόγω 
Ταµείο. Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης υπέγραψε τη σχετική 
απόφαση, ώστε µέχρι τον 
Ιανουάριο να έχει 
ολοκληρωθεί η σύναψη 
συµβάσεων του ΕΤαΕ µε τα 
τραπεζικά ιδρύµατα που θα 
επιλεγούν, τα οποία µε τη 
σειρά τους θα χορηγούν 
τις χρηµατοδοτήσεις. 
Υπενθυµίζεται πως το 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα συνεισφέρει 
στο εργαλείο αυτό 80 εκατ. 
ευρώ ως παροχή εγγυήσεων 
για κάλυψη νέων δανείων 
από 10.000 έως και 
5.000.000 ευρώ. 
Παράλληλα, η γενική 
γραµµατεία µε τις 
διαχειριστικές αρχές, 
συναντήθηκε την περασµένη 
Πέµπτη µε την Ελληνική 
Ένωση Τραπεζών και 
εκπροσώπους των 
χρηµατοπιστωτικών 
ιδρυµάτων της χώρας, σχετικά 
µε την ενσωµάτωση αλλαγών 
στο θεσµικό πλαίσιο των 
Σχεδίων Βελτίωσης και 
της Μεταποίησης, ώστε 
να πραγµατοποιούνται 
απρόσκοπτα οι 
χρηµατοδοτήσεις.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10.000 � 5.000.000
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

80.000.000
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

400.000.000
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΑΝΕΙΑΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ � ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

∆ΑΝΕΙΑ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ

ΜΟΧΛΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
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Τώρα δουλειά 
για κυκλοκόνιο  
Ακόμα και σε μικρές προσβολές
υποχρεωτικός  ψεκασμός στις ελιές

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Κατά την περίοδο του φθινοπώ-
ρου, οι συνθήκες υγρασίας λό-
γω βροχοπτώσεων που επικρα-
τούν ευνοούν τις µολύνσεις και 
για τα δύο παθογόνα αλλά κυ-
ρίως για το κυκλόνιο. Σύµφω-
να µε τους γεωπόνους του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Θεσσαλονίκης, οι ε-
πεµβάσεις µε εγκεκριµένα φυ-
τοπροστατευτικάπροϊόντα για 
το κυκλόνιο προστατεύουν τα 
δέντρα κι από το βακτήριο της 
καρκίνωσης. 

Κυκλόνιο: Η προσβολή ιδί-
ως στα φύλλα έχει ως αποτέλε-
σµα τη δηµιουργία χαρακτηρι-

στικών κυκλικών κηλίδων στην 
πάνω επιφάνεια. Τα κηλιδωµέ-
να φύλλα κιτρινίζουν και κα-
τά συνέπεια παρατηρείται πρό-
ωρη φυλλόπτωση, ενώ σε σο-
βαρές περιπτώσεις προκαλεί-
ται παράλληλα και καρπόπτω-
ση µε τα δέντρα οδηγούνται σε 
καχεξία. Τα κονίδια του µύκη-
τα µεταφέρονται µε το νερό της 
βροχής και απαιτούν η στα-
γόνα να έχει θερµοκρασία 7-

25οC µε άριστη τους 11-15οC.  
Ο ψεκασµός του φθινοπώρου 

είναι επιβεβληµένος και πρέπει 
να γίνεται σε όλες τις περιοχές 
όπου εκδηλώνεται ακόµα και µε 
την παραµικρή προσβολή. Σε ό-
σες ποικιλίες η συγκοµιδή λαµ-
βάνει χώρα άµεσα, οι παραγω-
γοί οφείλουν να επέµβουν α-
µέσως µόλις αυτή ολοκληρω-
θεί. Επίσης, το σωστό κλάδεµα 
εξασφαλίζει τον περιορισµό της 
υγρασίας στο φύλλωµα των δέ-
ντρων ώστε να υπάρχει καλύτε-
ρος αερισµός και φωτισµός στο 
εσωτερικό της κόµης. 

Καρκίνωση: Η ασθένεια ο-
φείλεται σε βακτήριο το οποίο 
προκαλεί υπερπλαστικούς ό-
γκους ή αλλιώς καρκινώµα-

τα πολλά µέρη της ελιάς όπως 
σε κλαδίσκους, κλάδους, βρα-
χίονες, στον κορµό των δέν-
δρων, ακόµα και στις ρίζες. Οι 
προσβολές αυτές συνεπάγο-
νται άµεσα την εξασθένηση της 
καλλιέργειας και τελικά τη µεί-
ωση της παραγωγής.

Χαρακτηριστικό γνώρισµα α-
ποτελεί η ολική ή µερική ξήραν-
ση των κλαδίσκων και των κλά-
δων. Προκειµένου να µολυνθεί 
ένα µέρος του δέντρου δεν επαρ-
κούν οι ο υγρός και βροχερός 
καιρός καθώς σηµαντικό ρόλο 
διαδραµατίζουν οι πρόσφατες 
πληγές οι οποίες συχνά προκύ-
πτουν από τις καλιεργητικές ερ-
γασίες, από ουλές λόγω πτώσης 
των φύλλων ή το χαλάζι.

Προληπτικά µέτρα για λιγότερες προσβολές στην καρυδιά
Οι σηµαντικότερες ασθένειες της καρυδιάς για τους καρπούς και τα φύλλα είναι η 
βακτηρίωση και η ανθράκωση, αντίστοιχα. Μία σειρά από προληπτικά µέτρα πριν 
και µετά τη φύτευση, ωστόσο, µπορούν να µειώσουν τον κίνδυνο προσβολής. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου αρχικά 
συνιστούν η καλλιέργεια να αποφεύγεται σε περιοχές όπου η ατµοσφαιρική υγρασία 
είναι υψηλή κατά τη βλαστική περίοδο και ειδικότερα όταν τα εδάφη είναι βαριά και 

κατακρατούν νερό στο έδαφος. Ταυτόχρονα συστήνουν να έχει προηγηθεί καλλιέργεια µε 
σιτηρά και βαθιά άροση πριν την εγκατάσταση της νέας φυτείας. Ως καταλληλότερος τύπος 
ποτίσµατος προτείνεται η στάγδην άρδευση. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η καταστροφή ζιζανίων 
χωρίς χρήση ζιζανιοκτόνων, ενώ για την αποφυγή ασθενειών δε θα πρέπει να δηµιουργούνται 
πληγές ή να µεταφέρεται µολυσµένο έδαφος. Τέλος, στο σωστό κλάδεµα έγκειται ο καλός 
αερισµός και η διείσδυση του ηλιακού φωτός στο εσωτερικό της κόµης.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 
Ψεκασµοί  

Ο ψεκασµός του φθινο-
πώρου είναι επιβεβληµέ-

νος στις προσβολές

Ωίδιο αχλαδιάς 
Ο παθογόνος µήκυτας προκαλεί σοβαρή 
ασθένεια για ορισµένες ευπαθείς ποικιλίες της 
αχλαδιάς, προσβάλλοντας τα φύλλα, τους 
οφθαλµούς, αλλά και τους τρυφερούς 
βλαστούς και στη συνέχεια άνθη και καρπούς. 
Ο µύκητας διαχειµάζει στα προσβεβληµένα 
µέρη του δέντρου, των οποίων η αφαίρεση 
είναι δυνατόν να περιορίσει τις πρωτογενείς 
µολύνσεις την άνοιξη. Οι καρποί προσβάλλονται 
µόνο όταν είναι νεαροί και στις θέσεις της 
προσβολής παρατηρείται σκωριόχρωση της 
επιφάνειας, µε τη µορφή πυκνών λεπτών 
νηµατοειδών γραµµών λόγω της νέκρωσης 
των επιδερµικών κυττάρων. Προκειµένου να 
µειωθούν οι µολύνσεις αυτές, συστήνονται ως 
καλλιεργητικά µέτρα τόσο ο χειµερινός 
ψεκασµός των κλάδων που έχουν προσβληθεί 
µε εγκεκριµένα σκευάσµατα και η αφαίρεσή 
τους ολοκληρωτικά µε χειµερινό κλάδεµα.  

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Microthiol 
Special 80 WG
BAYER: Luna Experience 400SC, 
Flint max 75WG
FMC:  Impact125SC
HELLAFARM: ΧΕΛΛΑΘΕΙΟΝ 80 WG
Κ&ΝΕ: TEBU-MAX 20 EW
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Thiovit 80 WG 
και Topas 100 EC
UPL: Rally Ecozome 45EW, Consist 50WG.

Φυτόφθορα φιστικιάς 
Θεωρείται ως µία από τις σοβαρότερες 
µυκητολογικές ασθένειες της φιστικιάς. Οι 
µύκητες που µολύνουν την καλλιέργεια την 
περίοδο του φθινοπώρου και της άνοιξης 
καθίστανται επικίνδυνοι ιδιαίτερα σε υγρά 
εδάφη, σε βροχερές χρονιές και σε 
αρδευόµενα δενδροκοµεία. Ζουν στα πρώτα 
εκατοστά του εδάφους, προσβάλλουν και 
νεκρώνουν τον φλοιό και το κάµβιο στην 
περιοχή του λαιµού και πάνω από το σηµείο 
εµβολιασµού. Η σταδιακή καταστροφή του 
φλοιού και του καµβίου από φυτόφθορες, 
προκαλεί χλώρωση καχεκτική βλάστηση, 
ξηράνσεις κλάδων και τελικώς ξήρανση 
ολόκληρου του δένδρου. Ως πλέον 
αποτελεσµατικό µέτρο προτείνεται ο 
εµβολιασµός της φιστικιάς πάνω στην 
ανθεκτική στην ασθένεια τσικουδιά.

Σκευάσµατα
BAYER: Aliette 80WG
UPL: Alfil 80WG. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με συµβόλαια µελλοντικής εκµίσθωσης που 
όµως αφορούν περσινά ελαιόλαδα και µε τι-
µή µισή εκείνης που έχουν τα φρέσκα, η ι-
ταλική βιοµηχανία καταφέρνει και πιέζει τις 
τιµές ελαιολάδου σε Ιταλία και Ελλάδα. Σπέ-
κουλα στις τιµές καταγγέλλουν οι ενώσεις 
Ιταλών παραγωγών, οι οποίοι δείχνουν τα 
«χαρτιά» και όχι τη φυσική αγορά σε όσους 
αναρωτιούνται για την κατάσταση των τιµών, 
σύµφωνα µε ιταλικά µέσα ενηµέρωσης. Μά-
λιστα, αγοράζοντας τα περσινά αποθέµατα, 
«η στάθµη» στο συνολικό απόθεµα ελαιολά-
δου της Ιταλίας φαινόταν σταθερή όλο τον 
Οκτώβριο, αφού ανανεωνόταν µε φρέσκα, 
µε τους αγοραστές να παρουσιάζουν µια τε-
χνητή απραξία επικαλούµενοι τα νούµερα.  

«Οι αγοραστές περιµένουν την τιµή του προ-
ϊόντος να προσεγγίσει τα επίπεδα του ισπανι-
κού ελαιολάδου. Οι δεξαµενές έχουν γεµίσει 
και αυτοί που πληρώνουν αυτό το τυχοδιωκτι-
κό παιχνίδι είναι ως συνήθως οι παραγωγοί», 
αναφέρεται σε κείµενο που συνυπογράφουν 
ο πρόεδρος της ιταλικής ένωσης Olivocola, 
Τζενάρο Σίκολο και ο Ντίνο Σκαναβίνο, πρό-
εδρος της Ιταλικής Συνοµοσπονδίας Αγροτών. 

Την ίδια στιγµή, οι τιµές σε Ελλάδα και Ιτα-
λία βρίσκονται καθηλωµένες σε ανησυχητικά 
για την περίοδο επίπεδα, µε τάσεις πιεστικές. 
Στην περιοχή της Λακωνίας οι πράξεις για τα 
έξτρα παρθένα γίνονται στα 3,20 µε 3,30 ευρώ 

το κιλό, ενώ στην υπόλοιπη χώρα βρίσκονται 
κάτω από τα 3 ευρώ. Η κατάσταση για τους Ι-
ταλούς παραγωγούς δεν απέχει πολύ από την 
ελληνική πραγµατικότητα. Η µέση τιµή για το 
ιταλικό ελαιόλαδο στο Μπάρι είναι τα 4,29 ευ-
ρώ το κιλό, όταν πέρυσι ο παραγωγός πληρω-
νόταν µε 5,48 ευρώ το κιλό. 

Και στις δύο χώρες, παρατηρείται ένα φαι-
νόµενο τεχνητής απουσίας των αγοραστών α-
πό το ελαιόλαδο, όπως επισηµαίνουν παρα-
γωγοί στην Agrenda, δεδοµένου ότι είναι νω-

ρίς ακόµα για απραξία, αφού και η επεξεργα-
σία περσινών αποθεµάτων απαιτεί και αγορές 
φρέσκων για ενίσχυση της γεύσης και του α-
ρώµατος. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις ανθρώπων 
της αγοράς, η ιταλική βιοµηχανία προσπαθεί 
αυτό το διάστηµα να καλύψει τις ζηµιές περα-
σµένων ετών, όταν χρειάστηκε να πληρώσουν 
και µε το παραπάνω, προκειµένου να µπορέ-
σουν να καλύψουν τα συµβόλαιά τους.  

«Οι παραγωγοί συνεχίζουν να είναι ο πιο α-
δύναµος κρίκος στην αλυσίδα αξίας του ελαι-

ολάδου και αυτές οι συµπεριφορές σε καµία 
περίπτωση δεν εξασφαλίζουν τη µελλοντική 
βιωσιµότητα του κλάδου» αναφέρουν οι επι-
κεφαλής των παραγωγών, που διαµαρτύρο-
νται ότι µε τις τιµές αυτές δεν µπορούν να βγά-
λουν ούτε τα έξοδα παραγωγής. 

«Μετά την περσινή καταστροφική από άπο-
ψη παραγωγής χρονιά, αυτή η εµπορική φού-
σκα θα βγάλει εκτός αγοράς χιλιάδες ελαιοπα-
ραγωγούς» καταλήγει η κοινή ανακοίνωση, η 
οποία καλεί σε έναν «διεπαγγελµατικό» διά-
λογο που θα αποκλείσει το ενδεχόµενο οι τι-
µές να κινηθούν περαιτέρω πτωτικά τις επό-
µενες εβδοµάδες. 

Όπως στην Τοσκάνη 
Για να µπορέσει το καλό ελαιόλαδο να πλη-

ρωθεί καλά, προϋποθέτει µια τυποποιητική βι-
οµηχανία που να µπορεί να υποστηρίξει ένα 

Αυτό που συµβαίνει στην Τοσκάνη 
αποτυπώνει µια λογική σύµφωνα 

µε την οποία οι παραγωγοί σε 
συνεννόηση µε τη βιοµηχανία, 
εξασφαλίζουν τη διάθεση του 

δικού τους προϊόντος κατά 
προτεραιότητα και σε τιµή 

υψηλότερη από τη µέση τιµή 
της αγοράς. Όσο µακρινό κι αν 
φαντάζει το µοντέλο αυτό από 
την ελληνική πραγµατικότητα, 

φαίνεται πως προς αυτή την 
κατεύθυνση θα έπρεπε να κινηθεί 

ο διάλογος για τη διαµόρφωση  
εθνικής στρατηγικής. 

Απουσιάζουν τεχνηέντως  
οι συνήθεις αγοραστές ελαιολάδου
Το μοντέλο Τοσκάνης θα μπορούσε να δώσει αέρα τιμής στην εγχώρια παραγωγή 

Οι τιµές σε Ελλάδα και Ιταλία βρίσκονται 
καθηλωµένες στα 3,30 και 4,29 ευρώ 
αντίστοιχα, ενώ στην Ισπανία κυµαίνονται 
από τα 2,11 µέχρι τα 2,24 ευρώ ανά κιλό.
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ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΤΟΝΟΙ
859.000

ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΟ 
ΟΡΟ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ

ΤΙΜΕΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ 

88%

ΕΛΛΑ∆Α
13,5%

ΙΣΠΑΝΙΑ
33%



τέτοιο προϊόν. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν υ-
πάρχει στην ελληνική σκηνή σε µια έκταση 
που θα µπορούσε να αναβαθµίσει την παρα-
γωγή της χώρας εµπορικά. Το γεγονός ότι το 
ελληνικό ελαιόλαδο και δη το λακωνικό εί-
ναι αυτό που δίνει γεύση και χαρακτήρα στα 
ευρωπαϊκά blends, είναι και ο λόγος που οι 
αγοραστές το παρακολουθούν στενά, ωστό-
σο προς το παρόν δεν είναι διατεθειµένοι να 
το πληρώσουν. Ακόµα και αυτοί που θέλουν 
να το πληρώσουν ωστόσο, µε τις δεδοµένες 
συνθήκες της αγοράς δεν µπορούν, αφού υ-
ποχρεώνονται να ακολουθήσουν τα κοστολό-
για της υπόλοιπης Ευρώπης. 

Αυτό που συµβαίνει στην Τοσκάνη για πα-
ράδειγµα, αποτυπώνει τη λογική αυτή. Οι πα-
ραγωγοί εκεί, σε συµφωνία µε τη βιοµηχα-
νία, εξασφαλίζουν τη διάθεση του δικού τους 
προϊόντος, σε δελεαστική προς το συµφέρον 
τους και για τα δεδοµένα της αγοράς τιµή, κα-
τά προτεραιότητα. Με 6 ευρώ το κιλό πούλη-
σαν πέρισυ, µε 4,5 ευρώ φέτος. «Ωστόσο ό-
ταν εµείς κλέβαµε κιλά, αυτοί φτιάχνανε το 
Made in Italy» αναφέρει άνθρωπος της αγο-
ράς στην εφηµερίδα Agrenda. Από την άλλη 
όµως, όσο ο εγχώριος κλάδος µένει στάσιµος 
και απλώς παρασύρεται από το άρµα της διε-
θνούς αγοράς, δεν πρόκειται να αλλάξει τίπο-
τα. Ούτε καν να ξεκινήσει ο πολυαναµενόµε-
νος διάλογος που θα διαµορφώσει τη στρατη-
γική του ελληνικού ελαιολάδου. 

Επιστροφή στην παραδοσιακή καλλιέργεια 
Τη φετινή χρονιά ενδέχεται να είχε στο µυα-

λό του ο CEO της Deoleo, Πιερλουίτζι Τοσά-
το, όταν σε συνέντευξή του στο oliveoiltimes.
com πέρυσι έλεγε ότι η αγορά ελαιολάδου εί-
ναι «χαλασµένη» αφού το µοντέλο της έχει α-
ποσυντονιστεί από τις υπέρπυκνες φυτεύσεις, 
αυξόνοντας δυσανάλογα την προσφορά σε 
σχέση µε τη ζήτηση. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η 
ελαιοκοµία του µέλλοντος οφείλει να στραφεί 
εκ νέου στην παραδοσιακή ελαιοκοµία, αφού 
είναι περισσότερο βιώσιµη µε σύγχρονους πε-
ριβαλλοντικούς όρους, ενώ εξασφαλίζει την 
πρόοδο των κοινωνιών της υπαίθρου. 

Κινεζικό ενδιαφέρον για την Πελοπόννησο 
Όσο συµβαίνουν όλα αυτά, Κινέζοι επενδυ-

τές έχουν ξεχυθεί στους ελαιώνες της Πελο-
ποννήσου και σύµφωνα µε τοπικά µέσα ενη-
µέρωσης, επιδιώκουν την αγορά «φιλέτων» 
200 έως 350 στρεµµάτων ενιαίας έκτασης, δι-
ατεθειµένοι να πληρώσουν τιµές που ξεπερ-
νούν τα 3.000 ευρώ το στρέµµα.  

Στήριξη του ελαιοκομικού κλάδου 
ζήτησε ο Βορίδης από Βρυξέλλες   
Σε πολιτικό ζήτηµα έχει αναδειχθεί τελευταία η 
κατάσταση της αγοράς ελαιολάδου, µε τη χώρα 
να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
διαµόρφωση µέτρων που θα µπορούσαν να στη-
ρίξουν τον κλάδο, ενώ βροχή πέφτουν και οι ε-
πίκαιρες ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο αναφορι-
κά µε τις προθέσεις και τις δυνατότητες της κυ-
βέρνησης να στηρίξει ουσιαστικά τον κλάδο. 

Τις µεγάλες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν 
οι ελαιοκαλλιεργητές της Ελλάδας και κυρίως 
της Κρήτης, εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαι-
νοµένων, ανέδειξε µε παρέµβασή του στην τα-
κτική σύνοδο του Συµβουλίου Υπουργών Γεωρ-
γίας και Αλιείας που πραγµατοποιήθηκε στις 
18 Νοεµβρίου στις Βρυξέλλες, ο υπουργός α-
γροτικής ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Ο κ. Βορί-
δης υπογράµµισε ότι «οι ελαιοπαραγωγοί βλέ-
πουν το εισόδηµά τους να αφανίζεται για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά» και κάλεσε την Επιτροπή 
να συνεκτιµήσει τα δεδοµένα και να εξετάσει 
εναλλακτικές ενίσχυσης του τοµέα για να δι-
ασφαλιστεί η βιωσιµότητά του.

Μέτρα για τη στήριξη της τιµής και του εισο-
δήµατος των παραγωγών ελαιολάδου της χώ-
ρας καλεί την ηγεσία του υπουργείου να λά-
βει ο πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, 
Σταύρος Αραχωβίτης. Σε επίκαιρη ερώτηση που 
κατέθεσε την ∆ευτέρα 18 Νοεµβρίου ζητά από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορί-
δη, περισσότερες λεπτοµέρειες για τη στρατη-
γική που προτίθεται να ακολουθήσει στον το-
µέα της ελιάς και του ελαιολάδου, επικαλού-
µενος την κατάσταση της αγοράς το τελευταίο 
διάστηµα, η οποία καθίσταται µάλλον πιεστική 
για τα εισοδήµατα των παραγωγών.

Η τιµή του ελαιολάδου βρίσκεται πιεσµένη 
σε επίπεδα χαµηλότερα κατά 13,5% σε σχέση 
µε τα αντίστοιχα περσινά, αναφέρει η ερώτη-
ση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σχολι-

άζει: «θα αναλάβει επιτέλους πρωτοβουλίες το 
υπουργείο για τις τιµές;».

Ο κ. Αραχωβίτης κρίνει πως η αγορά έχει ή-
δη προεξοφλήσει την απόφαση των Βρυξελών 
για ιδιωτική αποθεµατοποίηση, εξηγώντας πως 
τέτοια µέτρα πλέον µόνο παροδικό αντίκτυπο 
µπορούν να έχουν.

Να µην έχει την τύχη της σταφίδας
Την έντονη αγανάκτηση του για τις χαµηλές τι-

µές ελαιολάδου εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος 
Χανδρινού και Περιφέρειας, ο οποίος εκφράζει 
την ανησυχία που το δυναµικό αυτό παραγωγι-
κό κοµµάτι σε λίγο θα έχει την... τύχη της στα-
φίδας. Σε ανακοίνωση του καλεί σε µέτρα στήρι-
ξης, προτείνοντας µεταξύ άλλων κατώτερες εγ-
γυηµένες τιµές για  τα προϊόντα που να καλύ-
πτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν ει-
σόδηµα για επιβίωση και συνέχιση της αγροτικής 
δραστηριότητας. Παράλληλα, ο Αγροτικός Σύλ-
λογος Χανδρινού και περιφέρειας διοργάνωσε 
ευρεία σύσκεψη στο Χανδρινό καλώντας αγρό-
τες, συνεταιρισµούς, συλλόγους, φορείς, της πε-
ριοχής µε θέµα την διεκδίκηση τιµής στο ελαι-
όλαδο που να καλύπτει το κόστος παραγωγής, 
και να αφήνει ένα βιώσιµο εισόδηµα.

Από 40% έως 100% η ζηµιά στην Κρήτη 
Το µεγαλύτερο µέρος της ελαιοπαραγωγής 

στην Κρήτη φαίνεται ότι έπληξαν τα ακραία και-
ρικά φαινόµενα που επικράτησαν στο νησί τις 
προηγούµενες µέρες, ενώ οι σφοδρές βροχοπτώ-
σεις, η χαλαζόπτωση και οι αντεµοστρόβιλοι κα-
τέστρεψαν πολλές θερµοκηπιακές και υπαίθρι-
ες καλλιέργειες. Σύµφωνα µε τον βουλευτή του 
Κινήµατος Αλλαγής Βασίλη Κεγκέρογλου, η ε-
λαιοπαραγωγή σε όλες τις περιοχής της Κρήτης 
που επλήγησαν από χαλαζόπτωση καταστράφη-
κε από 40% έως 100%.

Agrenda 17ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Σαν την Ελλάδα
Η µέση τιµή για το 
ιταλικό ελαιόλαδο 
στο Μπάρι είναι 
τα 4,29 ευρώ, 
ενώ πέρυσι ο 
παραγωγός 

πληρωνόταν µε 
5,48 ευρώ το κιλό

Ζηµιές από 
χαλάζι στην 

Κρήτη
Σε όλες τις περιοχής 

της Κρήτης που 
επλήγησαν από 
χαλαζόπτωση 

καταστράφηκε από 
40% έως 100% της 

παραγωγής

Υπό πίεση
Οι τιµές σε 
Ελλάδα και 

Ιταλία βρίσκονται 
καθηλωµένες 

σε ανησυχητικά 
για την περίοδο 

επίπεδα, µε τάσεις 
πιεστικές

ΤΙΜΗ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΛΛΑ∆Α

2,14
3,20

4,29ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

Η ώρα του κολατσιού στο λιοµάζωµα είναι ιερή, δεν χάνεται ποτέ, παίρνει δύναµη ο εργάτης και η 
δουλειά «φτουράει πιο εύκολα». Ειδικό αφιέρωµα για το µενού του ελαιώνα στο περιοδό Αγρόκτηµα.



Ανοίγουν οι νέες δράσεις μελισσοκόμων

Κατ’ επάγγελμα, νέοι 
αγρότες και συνταξιούχοι 
όλοι δικαιούνται ενίσχυση 
για μετακίνηση κυψελών

  Άνοιξαν οι δηλώσεις διαχείμασης στις κατά τόπους ΔΑΟΚ, 
με βάση τις οποίες θα επιδοτηθούν οι μελισσοκόμοι στο 
πρόγραμμα του 2020 με τα κονδύλια να είναι αυξημένα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κατ’ επάγγελµα µελισσοκόµοι, νέ-
οι αγρότες αλλά και συνταξιούχοι 
του ΟΓΑ καλούνται να δηλώσουν 
τον αριθµό κυψελών διαχείµασης 
που κατέχουν µέχρι τέλος του έ-
τους, ώστε να µπορέσουν να συµ-
µετάσχουν στο πρώτο έτος εφαρ-
µογής των προγραµµάτων µελισ-
σοκοµίας 2020-2022. 

Όσοι δηλώσουν άνω των 20 κυ-
ψελών διαχείµασης, θα έχουν δι-
καίωµα ένταξης στο πρόγραµµα 3.1 
«Αντικατάσταση Κυψελών», ώστε 
να επιδοτηθούν για την αντικατά-
σταση του 10% των κατεχόµενων 
µελισσοσµηνών. Το ποσό που θα 
δοθεί µάλιστα για το 2020, αναµέ-
νεται να κυµανθεί κοντά στα 20 
ευρώ ανά κυψέλη, καθώς ο προ-
ϋπολογισµός αυξήθηκε σε σχέ-
ση µε την περασµένη τριετία κα-
τά 20% περίπου. Υπενθυµίζεται ότι 
για το 2019, το ποσό ανά κυψέλη 
ορίστηκε στα 18,34 ευρώ. 

Οι κάτοχοι 110 κυψελών  και 
άνω (σύµφωνα µε την δήλωση 
διαχείµασης), µπορούν να κά-
νουν αίτηση για επιδότηση στο 
πρόγραµµα 3.1 «Στήριξη Νοµα-
δικής Μελισσοκοµίας», ώστε να 
αποζηµιωθούν για τις µετακινή-
σεις των µελισσοσµηνών τους. 
Η ενίσχυση αναµένεται να κυ-
µανθεί µεταξύ 4,6-5,2 ευρώ α-
νά µελισσοσµήνος. 

Για να επιδοτηθούν, οι κατ’ ε-
πάγγελµα µελισσοκόµοι θα πρέ-
πει να έχουν ελάχιστη ακαθάρι-
στη αξία της συνολικής οικογε-
νειακής παραγωγής 5.000 ευρώ,, 
θεωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλι-
άριο και πληρωµένες τις υποχρε-
ώσεις τους στον ΟΓΑ.

Από την άλλη, οι αγρότες που ε-

Κρίσιµη χαρακτηρίζεται η κατά-
σταση στη νοτιοδυτική Ευρώπη, 
µε τους µελισσοκόµους να χάνουν 
περίπου το 1/3 των αποικιών τους 
σε ένα µόλις χρόνο, καθώς δεν ε-
πιβίωσαν την άνοιξη. Συγκεκριµέ-
να, η εµπειρία δείχνει ότι ο χειµε-
ρινός θάνατος των µελισσών αυ-
ξήθηκε από το 5-10% στο 25-40%, 
σύµφωνα µε υπόµνηµα που κατέ-
θεσε η Ουγγαρία κατά το Συµβού-
λιο Υπουργών Γεωργίας στις 18 Νο-
εµβρίου, προτείνοντας λύσεις στις 
δυσκολίες που φαίνεται να αντι-
µετωπίζει ο κλάδος. 

«Το ένα τρίτο των αποικιών στην 
Πορτογαλία δεν επιβίωσε µέχρι την 
άνοιξη και η καταστροφή ανήλθε 
σε 25% και στη Σλοβενία, το Ηνω-
µένο Βασίλειο, την Ιταλία και την 
Ισπανία», αναφέρουν σχετικά οι 
Ούγγροι, µε τους ειδικούς να υπο-
στηρίζουν ότι οι κύριες αιτίες µείω-
σης των αποικιών να είναι η αστι-
κοποίηση, η µονοκαλλιέργεια, οι 
ασθένειες των µελισσών, οι µέθο-
δοι φυτοπροστασίας που δεν είναι 
φιλικές προς επικονιαστές και άλ-

λοι παράγοντες στρες. Η κερδοφο-
ρία επίσης του τοµέα της µελισσο-
κοµίας πανευρωπαϊκά έχει µειωθεί, 
µε την Ουγαρρία να σηµειώνει πως 
εκεί έχει πέσει κατά 50% σε σύγκρι-
ση µε το µέσο όρο των τελευταίων 
5 ετών και η τάση είναι πιθανό να 
συνεχιστεί. Οι παραχωρήσεις στο 
µέλι που παρέχονται σε τρίτες χώ-
ρες στο πλαίσιο διεθνών συµφω-
νιών ελεύθερων συναλλαγών µε 
την ΕΕ αυξάνουν επιπλέον περαι-
τέρω την πίεση για τους Ευρωπαί-

Μειώθηκαν 61% οι Έλληνες

ντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων 
αγροτών των δύο προηγούµενων η-
µερολογιακών ετών  από την κατα-
ληκτική ηµερονηµία υποβολής της 
αίτησης συµµετοχής στη δράση α-
παλλάσσονται από την υποχρέωση 
δήλωσης ακαθάριστης αξίας 5.000 
ευρώ και άνω καταθέτοντας σχετι-
κό αποδεικτικό έγγραφο (απόφαση 
ένταξης νέων αγροτών).

Όσον αφορά τους συνταξιούχους 
του ΟΓΑ οι οποίοι είναι κάτοχοι 110 
κυψελών διαχείµασης, διευκρινίζε-
ται πως είναι δικαιούχοι όταν έχουν 
θεωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλιά-
ριο και αποδεικτικό έγγραφο του εί-
δους της σύνταξής τους.

Οι µελισσοκόµοι που πληρούν 
τις προηγούµενες προϋποθέσεις 
δικαιούνται την ενίσχυση στην πε-
ρίπτωση που:

Α) έχουν µετακινήσει παραγωγι-
κά µελίσσια σε απόσταση πάνω α-
πό 50 χιλιόµετρα

Β) ενισχύεται µέρος της δαπάνης 
µετακίνησης κατά το χρονικό διάστη-
µα από την ηµέρα υποβολής της αί-
τησης έως 1 Ιουλίου  2020.

Οι δηλώσεις διαχείµασης πραγµα-
τοποιούνται στις κατά τόπους ∆ΑΟΚ 
µέχρι τέλος του έτους, ενώ αµέσως 
µετά, θα ανοίξουν οι προσκλήσεις 
για ένταξη στα δύο παραπάνω προ-
γράµµατα για τους µελισσοκόµους. 

Τριετία 2020-2022
Το νέο τριετές πρόγραµµα 
µελισσοκοµίας για τη χώρα 

µας, διαθέτει προϋπολογισµό 
27,83 εκατ. ευρώ, αυξηµένο 

κατά 6 εκατ. ευρώ
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Έως 31/12
Οι δηλώσεις διαχείµασης 
πραγµατοποιούνται στις κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ µέχρι τέλος του 
έτους, ενώ αµέσως µετά, θα 
ανοίξουν οι προσκλήσεις για 
ένταξη στα δύο προγράµµατα 
για τους µελισσοκόµους.  

 Κονδύλια
Tο πρόγραµµα 3.1 
«Αντικατάσταση Κυψελών» για 
την τριετία 2020-2022 διαθέτει 
κονδύλια 6,3 εκατ. ευρώ 
(αύξηση από 5,07 εκατ. ευρώ) 
και το πρόγραµµα 3.2 «Στήριξη 
Νοµαδικής Μελισσοκοµίας» 
διαθέτει προϋπολογισµό 12,78 
εκατ. ευρώ στην τριετία (αύξηση 
από 8,85 εκατ. ευρώ).  

Ενίσχυση
Τα αυξηµένα χρήµατα ανά 
µέτρο µπορεί να σηµαίνουν, 
εφόσον επιδοτηθεί ο ίδιος 
αριθµός µελισσοκόµων µε την 
περασµένη τριετία, αυξηµένο 
πριµ ανά κυψέλη.

Ο υπουργός 
Γεωργίας της 
Ουγγαρίας, 
István Nagy



μελισσοκόμοι

Αύξηση 15 εκατ.
στις ενισχύσεις 
για τον τουρισμό 
Επιπλέον 15 εκατοµµύρια ευρώ, 
προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν 
περισσότερα, θετικά αξιολογηµένα, 
επιχειρηµατικά σχέδια που κατατέ-
θηκαν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ «Ενί-
σχυση της Ίδρυσης και Λειτουργί-
ας Νέων Τουριστικών Μικροµεσαί-
ων Επιχειρήσεων», δέσµευσε το υ-
πουργείο Ανάπτυξης µε απόφαση 
του υφυπουργού Γιάννη Τσακίρη. 
Σύµφωνα µε τη νέα τροποποίηση 
της Πρόσκλησης, η αρχική δηµό-
σια δαπάνη της δράσης, από τα 
Περιφερειακά Προγράµµατα, αυ-
ξάνεται στα 156 εκατ. ευρώ έναντι 
των 141 εκατ. ευρώ που προβλέπο-
νταν αρχικά. Τα επιπλέον κονδύ-
λια προέρχονται από τα Περιφερει-
ακά Προγράµµατα Θεσσαλίας, ∆υ-
τικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

Εν τω µεταξύ, τρία προγράµµα-
τα ενίσχυσης στα πλαίσια του ΕΣ-
ΠΑ βρίσκονται ανοιχτά αυτή την 
περίοδο (µέχρι εξαντλήσεως του 
προϋπολογισµού), τα οποία αφο-
ρούν επενδύσεις και στον αγροδι-
αγροφικό τοµέα. Πρόκειται για τα:

1. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστι-
κότητας Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισµός 

της δράσης ανέρχεται σε 400 εκα-
τοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 
300 είναι ακόµα διαθέσιµα. Τα ε-
πενδυτικά σχέδια που θα υποβλη-
θούν µπορούν να κυµανθούν από 
20.000 έως 200.000 ευρώ. Το πο-
σοστό επιδότησης είναι από 50% 
έως 65% ενώ το ύψος της επιδότη-
σης καθορίζεται µε βάση τις εξα-
γωγικές επιδόσεις των επιχειρή-
σεων. Επιδοτούνται  εξοπλισµός 
έως 100% του επενδυτικού σχεδί-
ου, πιστοποίηση προϊόντων, συ-
σκευασία, ετικέτα – branding, µε-
λέτες, ψηφιακή προβολή, µισθο-
λογικό κόστος κ.α.

2. Ποιοτικός Εκσυγχρονισµός. Το 
πρόγραµµα έχει προϋπολογισµό 
150 εκατ. ευρώ και αφορά µεσαί-
ες επιχειρήσεις οι οποίες απασχο-
λούν από 50 έως 250 υπαλλήλους 
ή έχουν κύκλο εργασιών και ενερ-
γητικό από 10 έως 50 εκατ. ευρώ. 
Επιδοτεί κατά 50% την αγορά νέου 
σύγχρονου εξοπλισµού και µετα-
φορικών µέσων, την τυποποίηση 
προϊόντων και την δηµιουργία νέ-
ων θέσεων εργασίας.

3. Επιχειρούµε Έξω: Συνολικός 
προϋπολογισµός 53 εκατ. ευρώ. 
Αφορά πολύ µικρές, µικρές και 
µεσαίες επιχειρήσεις και στοχεύει 
στην προώθηση της εξωστρέφει-
ας των ελληνικών µεταποιητικών 
επιχειρήσεων. Επιδοτεί το 50% του 
κόστους συµµετοχής σε εκθέσεις 
του εξωτερικού, ο δε προϋπολογι-
σµός κάθε αίτησης δεν µπορεί να 
ξεπερνά τα 100.000 ευρώ. 

Επιδότηση τεχνητών
κηρηθρών, ζάχαρης   
και αγοράς κυψελών 

Σε µια προσπάθεια να αποφευχθεί η 
περαιτέρω επιδείνωση της 
τρέχουσας κρίσης των µελισσών, η 
Ουγγαρία πρότεινε προς τους 
υπουργούς Γεωργίας:

 Να αυξηθεί ο προϋπολογισµός 
των τρέχοντων µελισσοκοµικών 
προγραµµάτων µε ιδιαίτερη 
προσοχή στην ενίσχυση του ελέγχου 
των ασθενειών στη µελισσοκοµία. 

 Να αναλύσει η Επιτροπή τις αιτίες 
µείωσης των αποθεµάτων µελισσών. 
Με βάση τα πορίσµατα, να 
υποβληθεί µια πρόταση για την 
ενδεχόµενη αντιµετώπιση της 
τρέχουσας κρίσης των µελισσών.
 Να τροποποιηθούν οι 

µελισσοκοµικές ενισχύσεις που 
προτείνονται για την επόµενη 
περίοδο της ΚΑΠ και να καταστεί 
δυνατή η παροχή ενίσχυσης για την 
αγορά µελισσών, τεχνητών 
κηρηθρών και ζάχαρης.
 Να εξετάσει η Επιτροπή την 

ταχεία αναδιατύπωση της 
γεωγραφικής ένδειξης των 
προϊόντων µελισσοκοµίας.

ους µελισσουργούς. 
Σηµειώνεται εδώ, πως οι µελισ-

σοκόµοι στην Ελλάδα, διατηρούν 
το υψηλότερο ποσοστό κυψελών α-
νά επαγγελµατία (150) στην Ευρώ-
πη, ενώ, µειώθηκε ο αριθµός τους 
κατά 62% σε σχέση µε το 2017. Ε-
πιπλέον, σε σχέση µε την περίοδο 
2014-2016, οι κυψέλες στη χώρα 
µας βρέθηκαν περίπου 300.000 
λιγότερες, και διαµορφώνονται 
στις 1,36 εκατ. (έκτος µεγαλύτε-
ρος πληθυσµός στην ΕΕ). 

Μέχρι 20 ∆εκεµβρίου
Το πρόγραµµα επιδότησης 

«Επιχειρούµε Έξω» στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ θα 

είναι ανοιχτό µέχρι τις 20 
∆εκεµβρίου 2019
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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». 

 
Μεταποίηση
Παράταση έλαβαν οι 
αιτήσεις ενίσχυσης για 
ένταξη στο Μέτρο 4.2.1 
«Μεταποίηση, εµπορία ή και 
ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων  µε  τελικό 
προϊόν εντός  του 
Παραρτήµατος  Ι  της  
Συνθήκης  για  τη  
Λειτουργία  της  
Ευρωπαϊκής Ένωσης  
(γεωργικό προϊόν)» σε 
Θεσσαλία και Αττική µέχρι 
τις 30 ∆εκεµβρίου, ενώ 
στις Περιφέρειες 
Ανατολικής και Κεντρικής 
Μακεδονίας οι ηµεροµηνίες 
αιτήσεων λήγουν την 19η 
∆εκεµβρίου. 

ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΣΠΑ 
ΓΙΑ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

400
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

150
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

53 
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣMΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥMΕ ΕΞΩ
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Στο ρεκόρ Γκίνες 
το πιο γρήγορο 
τρακτέρ Fastrac 
Στα βιβλία των ρεκόρ Γκίνες εισήλθε το Fastrac της JCB, 
αφού στέφθηκε το ταχύτερο τρακτέρ στον κόσµο πιά-
νοντας ταχύτητα 217.5 χλµ την ώρα. Το Fastrac - που 
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε από µια οµάδα νέ-
ων µηχανικών στο Staffordshire - εξασφάλισε τον τίτ-
λο στο Elvington Airfield του Γιορκ µε τον µοτοσικλε-
τιστή Guy Martin στο τιµόνι. Το κατόρθωµα επικυρώ-
θηκε επισήµως από τα Ρεκόρ Γκίνες, µε την εταιρεία 
να λαµβάνει ένα ειδικό πιστοποιητικό.

Η ιστορία αυτού του ρεκόρ, έγινε µάλιστα θέµα σε ντο-
κιµαντέρ στην τηλεόραση της Μεγάλης Βρετανίας στις 
17 Νοεµβρίου, µε τίτλο «Το ταχύτερο τρακτέρ στον κό-
σµο». Το επίτευγµα έρχεται µετά το πρώτο ρεκόρ Γκίνες 
για το ταχύτερο τρακτέρ που έσπασε το Fastrac One τον 
Ιούνιο, φτάνοντας ταχύτητα 166,7 χλµ την ώρα µε τον 
Guy Martin πάλι στο κάθισµα του οδηγού.

Στη συνέχεια, η JCB ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο 
για να σπάσει το δικό της ρεκόρ και ανέπτυξε το Fastrac 
Two - το οποίο ήταν 10% ελαφρύτερο και βελτιωµένο 
σε σχέση µε τον µικρότερο αδελφό του. Το Fastrac Two 
λοιπόν ήταν και αυτό που έσπασε εκ νέου το ρεκόρ. 

Οι τροποποιήσεις για το ρεκόρ
Η οµάδα µηχανικών της JCB για να ξεπεράσει τον 

εαυτό της, επανασχεδίασε µέρη της καµπίνας και στο 
σασί, ώστε το τρακτέρ να γίνει πιο αεροδυναµικό. Επι-
πλέον, χρειάστηκε και µία έξτρα δόση δύναµης, οπό-
τε τροποποιήθηκε και ο εξακύλινδρος κινητήρας των 
7,2 λίτρων JCB Dieselmax, ο οποίος κατασκευάστηκε 
στο Νταρµπισάιρ από την JCB Power Systems. Η συ-
νεργασία µε τον σπεσιαλίστα τον κινητήρων Ricardo 
έφερε ένα νέο, µεγαλύτερο τούρµπο, που συνοδεύτη-
κε από ψεκαστήρες νερού και αερόψυξη µέσω δεξα-
µενών πάγου, εξοπλισµός που µείωνε τη θερµοκρα-
σία κατά 50 βαθµούς Κελσίου.

Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν και βελτιώσεις στο κι-
βώτιο ταχυτήτων έτσι ώστε να δίνει ισχύ 1.016 ίππων 
στις 3.150 σ.α.λ, και πάνω από 2.500Nm ροπή.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Την ευκαιρία στους υποψήφιους αγοραστές 
να δοκιµάσουν απευθείας τα µικρά αµπε-
λουργικά Rex στο «φυσικό» τους περιβάλ-
λον δίνει η Landini µέσω των αντιπροσώ-
πων της στις χώρες που επιλέγουν εδώ και 
χρόνια τα τρακτέρ της εταιρείας, ανάµεσα 
στις οποίες βρίσκεται και η ελληνική αγορά.

Το πρότζεκτ «REXperience» που προω-
θείται από την εταιρεία του οµίλου Argo 
Tractors, ταξιδεύει από τον περασµένο Ι-

ούνιο στις χώρες-στόχους, δίνοντας µια 
εκ των έσω ευκαιρία σε πελάτες και επαγ-
γελµατίες του χώρου να οδηγήσουν σε α-
µπελώνες και οπορώνες τα  εξειδικευµένα 
Landini Rex 4, αλλά και τα πρόσφατα µο-
ντέλα της φίρµας.

Μεταξύ άλλων µοντέλων, τα προηγµένα 
Rex αποδεικνύουν εµπράκτως τις δυνατό-
τητές τους σε γνωστές καλλιέργειες ανά 
τον κόσµο, σε διάσηµες τοποθεσίες, αµπε-
λώνες, κάστρα και ιστορικά κτήµατα, µέρη 
στα οποία οι επισκέπτες φιλοξενούνται για 
να δουν απο κοντά την επίδειξη των τρα-

Η εμπειρία Landini 
στους αμπελώνες 
όλου του κόσμου   
Σε τρεις ηπείρους ταξιδεύει η ειδική αποστολή της 
Landini για να παρουσιάσει τα νέα αμπελουργικά Rex
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Pioneer® 
ποικιλίες βάμβακος 
Η µακροχρόνια παρουσία της εταιρείας,  µε συνεχή έρευ-
να, αξιολόγηση γενετικού υλικού, ολοκληρωµένη τεχνική 
υποστήριξη και καταρτισµένη οµάδα γεωτεχνικών, έχει φέ-
ρει την Pioneer Hi-Bred Hellas ψηλά στις προτιµήσεις  του 
Έλληνα βαµβακοπαραγωγού.  Με τη συνεχή και οργανω-
µένη παροχή επώνυµων ποιοτικών προϊόντων και υπηρε-
σιών έχει κατακτήσει την εµπιστοσύνη των βαµβακοπαρα-
γωγών και υψηλό µερίδιο της αγοράς.

Μεγάλο δυναµικό παραγωγής, αντοχή στις συνθήκες του 
περιβάλλοντος, πρωιµότητα, προσαρµοστικότητα στον τρό-
πο καλλιέργειας, απόδοση σε ίνα και ποιότητα ίνας, προ-
σφέρουν οι ποικιλίες βαµβακιού PIONEER® . 

Παλιότερα οι βασικές ποικιλίες PIONEER® ήταν η ST 474 
και η ST 457, που έχουν ακόµα πιστούς φίλους, ενώ τώρα στις 
προτιµήσεις των αγροτών τη σκυτάλη έχουν πάρει η ST 402 
και η ST 318. Επιπλέον υπάρχουν και οι ποικιλίες ST 405, ST 
373, ST 463 και IDEAL που κάθε µια λύνει ειδικά προβλήµατα 
στην καλλιέργεια.  Φέτος για 7η συνεχόµενη χρονιά η ποικι-

λία ST 402 καλλι-
εργήθηκε σε ό-
λες τις περιοχές 
αφού αποδίδει 
το µεγαλύτερο 
εισόδηµα στον 
παραγωγό.

Η εταιρεία µέ-
σω της σποροπα-
ραγωγής που κά-
νει, µε τις πιο υ-
ψηλές και αυστη-
ρές προδιαγρα-
φές και στις πιο 
πρώιµες περιο-
χές της χώρας, δι-
αθέτει σπόρους 
κορυφαίας ποι-
ότητας. Αυτό ε-
ξασφαλίζει ότι οι 

σπόροι έχουν άριστη φυτρωτική ικανότητα, κάτι που είναι 
αναγκαίο στις δύσκολες συνθήκες που γίνεται η σπορά στη 
χώρα µας. Σηµειώνεται πως αν σε ένα χωράφι χρειαστεί να 
κάνει ο παραγωγός επανασπορά, έχουµε οψίµιση της καλλι-
έργειας, έξοδα αγοράς σπόρου και επιπλέον έξοδα 5 ευρώ/
στρέµµα. Αυτό µε τις τιµές όπως συζητιούνται αυτή την στιγ-
µή µεταφράζεται σε απώλεια 2 λεπτών ανά κιλό σύσπορου.

Η Pioneer Hi-Bred Hellas βρίσκεται πλέον κάτω από την «ο-
µπρέλα» της Corteva Agriscience™. Η Corteva Agriscience™ 
µε περισσότερους από 20.000 υπαλλήλους και παρουσία σε 
130 χώρες, γεννήθηκε από τη συγχώνευση 3 διεθνών κο-
λοσσών των αγροεφοδίων: Dow Agrosciences, DuPont Crop 
Protection και DuPont Pioneer. 

Η εταιρεία, µέσα στο 2018, έκανε την εµφάνισή της στην 
ελληνική αγορά, ώστε να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις 
σε κάθε γεωργό, µε ένα µοναδικό προϊοντικό χαρτοφυλά-
κιο. Οι λύσεις της Corteva Agriscience™ ξεκινάνε από τους 
κορυφαίους σπόρους Pioneer®, τα προϊόντα φυτοπροστα-
σίας και συνεχίζουν µέχρι τις πιο καινοτόµες υπηρεσίες ψη-
φιακής γεωργίας.  Με την Corteva Agriscience™, κάθε πα-
ραγωγός ανεξαρτήτως µεγέθους παραγωγής και κάθε επαγ-
γελµατίας, έχει δίπλα του έναν κορυφαίο σύµµαχο που προ-
σφέρει καθοδήγηση και συνολική υποστήριξη.

ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
PIONEER HI-BRED HELLAS

TM, ®, Trademarks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer 
and their affiliated companies or their respective owners

κτέρ Rex. Έµφαση, όπως ήταν φυσικό, δό-
θηκε στην αγορά-στόχο της Γαλλίας και η 
στάση του πρότζεκτ REXperience στις 29 Ο-
κτωβρίου συνέπεσε µε τα εγκαίνια των νέων 
κεντρικών εγκαταστάσεων στη χώρα για τα 
τρακτέρ McCormick και Landini, µπράντες 
του οµίλου Argo Tractors. Οι νέες εγκατα-
στάσεις του Οµίλου βρίσκονται κοντά στη 
Λυών και φιλοξενούν κέντρο εκπαίδευσης 
για αντιπροσώπους και πελάτες, γραφεία 
και εκθεσιακούς χώρους για τα προϊόντα 
των µηχανηµάτων McCormick και Landini.

Η εγκατάσταση βρίσκεται στην στρατη-
γική θέση Vaulx-Milieu δίπλα στον κοµβι-
κό αυτοκινητόδροµο Α43 και διαθέτει πα-
ρόµοιο σχεδιασµό µε το κτίριο που άνοιξε 
τις πόρτες του πριν δύο χρόνια στην περι-
οχή Villamarciel της Ισπανίας.

Τα υβριδικά Landini REX 4
Η Landini εξόπλισε τα αµπελουργικά 

REX 4 µε ένα προηγµένο υβριδικό σύστη-
µα υποβοήθησης οδήγησης που βοηθά-
ει τον χειριστή σε όλους τους ελιγµούς ε-
ντός του πεδίου αλλά και στο δρόµο, εκεί 
όπου η οδηγική άνεση αυξάνεται τόσο µε 
την προσαρµογή του συστήµατος διεύ-
θυνσης -ανάλογα µε την ταχύτητα κίνη-
σης- όσο και µε το σύστηµα αυτόµατης ε-
πιστροφής των τροχών στην κεντρική τους 
θέση. Τα Landini Rex 4 µπορούν επίσης 
να συνδεθούν δορυφορικά και να προ-
σφέρουν καλύτερη καθοδήγηση, αποθη-
κεύοντας τη θέση που έχουν οι τροχοί α-
νά πεδίο εργασίας και µείωνοντας συνε-
πώς τις εξωτερικές καταπονήσεις στο σύ-
στηµα διεύθυνσης.

Η συγκεκριµένη Σειρά διαθέτει εκδό-
σεις µε ιπποδυνάµεις από 70 έως 112 ίπ-
πους που προέρχονται από τους κινητή-
ρες Deutz AG. Ενδιαφέρον χαρακτηριστι-
κό που βρίσκεται στον στάνταρντ εξοπλι-
σµό των µοντέλων είναι το σύστηµα Engine 
Memo Switch που αποθηκεύει τις στροφές 
του κινητήρα, όταν οι εργασίες απαιτούν 
πράγµατι µια συγκεκριµένη λειτουργία α-
πό τον κινητήρα.

Ακόµα 4 χώρες
Επόµενες στάσεις για το tour της 

Landini θα γίνουν στους αµπελώνες 
Νέας Ζηλανδίας, Αυστραλίας, Ιταλίας 

και Αυστρίας
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Η ευτυχία ένας 
στόχος μακριά

 ∆ιαχρονικό: Αν θέλεις να 
ζήσεις µια ευτυχισµένη ζωή, 
εξάρτησέ την από ένα στόχο, όχι από 
ανθρώπους ή αντικείµενα. Άλµπερτ 
Αινστάιν.

 Έξυπνα χωριά: Κατά τη 
διάρκεια της Ευρωπαϊκής 
Εβδοµάδας για τις Περιφέρειες & 
Πόλεις διοργανώθηκε από τη Γ∆ 
REGIO της ΕΕ και υποστηρίχθηκε 
από τη Γ∆ AGRI, µία ενότητα µε 
θέµα «Έξυπνα χωριά: υπέρβαση του 
χάσµατος µεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών». Στόχος να 
επιτύχει η µετάβαση σε «έξυπνα 
χωριά» στους τοµείς της 
ανανεώσιµης ενέργειας, της 
ψηφιοποίησης, της κοινωνικής 
καινοτοµίας και της κινητικότητας. 
Εκπρόσωποι από θεσµικούς και µη 

θεσµικούς 
φορείς του 
αγροτικού 
χώρου 
συζήτησαν την 
εξέλιξη της 
πολιτικής των 
έξυπνων 
χωριών. Η 

προώθηση των δεσµών µεταξύ 
αστικών και αγροτικών περιοχών και 
η δηµιουργία συνεργιών µπορεί να 
βοηθήσει την ΕΕ να επιτύχει µια πιο 
συνεκτική και ισορροπηµένη 
ανάπτυξη. https://ead.gr/smart-
villages-eu-week-regions-cities/, 
12/11/2019

 Ναυαγοί: Τρεις αγελάδες, που 
είχαν παρασυρθεί στη θάλασσα 
όταν φούσκωσαν τα νερά εξαιτίας 
του τυφώνα Ντόριαν (Σεπτέµβριος 
2019) στην ανατολική ακτή των 
ΗΠΑ (Βόρεια Καρολίνα) βρέθηκαν 
ζωντανές σε απόσταση πολλών 
χιλιοµέτρων, να περιφέρονται σε 
µια αλυσίδα αποτελούµενη από 
αµµώδη νησιά. Οι αγελάδες 
κατάφεραν να κολυµπήσουν 6-10 
χλµ στη θάλασσα µέχρι που οι 
οπλές τους πάτησαν και πάλι σε 
στέρεο έδαφος: ένα ακατοίκητο 
νησάκι µε αµµόλοφους και αραιή 
βλάστηση που ανήκει στην αλυσίδα 
των Άουτερ Μπανκς. Τα νησάκια 
σχηµατίζουν µια αλυσίδα που 
εκτείνεται σε 300 χλµ κατά µήκος 
των ακτών της Βόρειας Καρολίνας. 
Charlotte Observer. ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
thermisnews.gr, 11/15/2019.              

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μετά την Ακρόπολη, τα ελληνικά προϊ-
όντα αγροδιατροφής θα µπορούσαν να 
βρεθούν δεύτερα στις περιηγητικές λί-
στες των επισκεπτών της Αθήνας. Αυ-
τή είναι η φιλοδοξία του επενδυτικού 
σχεδίου της Legendary Food, που ανα-
µένεται να ξαναγεµίσει την άδεια σή-
µερα Στοά Αρσακείου µε καταστήµα-
τα που θα προβάλλουν την ελληνική 
µεσογειακή διατροφή, µέσα από προ-
ϊόντα µικρών Ελλήνων παραγωγών. 

Τον Ιούνιο του 2021 αναµένεται να 
ανοίξουν οι πόρτες της ανανεωµένης 
πλέον Στοάς Αρσακείου όπως ανακοι-
νώθηκε την Τρίτη 19 Νοεµβρίου από 
τον επικεφαλής της Legendary Food, 
Άρη Κεφαλογιάννη και τον Γεώργιο 
Μπαµπινιώτη, πρόεδρο της Φιλεκπαι-
δευτικής Εταιρείας, στην οποία ανήκει 
ο χώρος των 11.000 τ.µ που µισθώθηκε 
για το ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως 
προκειµένου να φιλοξενηθεί το εγχεί-
ρηµα για τα επόµενα 37 έτη.

«Η ελληνική µεσογειακή διατροφή 
αποτελεί το µεγαλύτερο αναξιοποίητο 
εθνικό µας κεφάλαιο, ενώ οι βασικές 

της αξίες ανταποκρίνονται ιδανικά στις 
σηµαντικότερες διεθνείς τάσεις, σύµ-
φωνα µε τις οποίες ο καταναλωτής α-
ναζητά την «ευζωία» και την περιβαλ-
λοντική αειφορία» ανέφερε ο κ. Κεφα-
λογιάννης, εξηγώντας πως η προσπά-
θεια αυτή κορυφώνεται σε µια περίο-
δο που τα υπάρχοντα 100 Food Halls 
ανά τον πλανήτη αναµένεται να τρι-
πλασιαστούν µε την διαµόρφωση ε-
πιπλέον 200 πολυχώρων.

Το επιχειρηµατικό σχέδιο χωρίζεται 
σε δύο φάσεις. Η πρώτη που θα κοστί-
σει περίπου 12 εκατ. ευρώ, περιλαµβά-
νει τη δηµιουργία ενός πολυκαταστή-
µατος που θα προσφέρει τα καλύτερα 
ελληνικά προϊόντα από όλη τη χώρα, 
δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο διέξοδο 

στην αγορά στους µικρούς παραγωγούς 
ποιοτικών προϊόντων. Επίσης, προβλέ-
πει τη λειτουργία εστιατορίων και ταχυ-
φαγείων που θα εκφράζουν τη διεθνή 
τάση «fine fast food», συγκεντρώνο-
ντας στη Στοά όλους τους καλούς Έλ-
ληνες σεφ, την ίδρυση Σχολής ελλη-
νικής µαγειρικής, και την κατασκευή 
ενός e-shop µέσω του οποίου τα ελλη-
νικά προϊόντα θα είναι διαθέσιµα πα-
γκοσµίως. Η δεύτερη φάση θα ξεκινή-
σει τουλάχιστον έναν χρόνο µετά την 
πρώτη και προβλέπει την µεταφορά µέ-
σω franchise του πολυχώρου σε άλλες 
κοσµοπολίτικες πρωτεύουσες όπως η 
Νέα Υόρκη, το Τόκιο µαζί µε την ίδρυ-
ση ενός ταµείου επενδύσεων σε παρα-
γωγούς που θα ξεχωρίσουν. 

Δημοφιλή όσο κι η Ακρόπολη
τα ελληνικά προϊόντα μικρών 
παραγωγών με τις προθήκες 
Food Halls Τον Ιούνιο του 2021 έχει προγραμματιστεί 

η επίσημη πρώτη για τον ανανεωμένο 
πολυχώρο τροφίμων στη Στοά Αρσακείου  

Ταµείο επενδύσεων για παραγωγούς 
που θα ξεχωρίσουν για τα προϊόντα τους

Στον σχεδιασµό, σύµφωνα µε τον κ. Κεφαλογιάννη, περιλαµβάνεται η 
διαµόρφωση ενός επενδυτικού ταµείου  του οποίου οι πόροι θα διατεθούν σε 
παραγωγούς για την επέκταση των παραγωγικών δυνατοτήτων τους αλλά και 
την αναβάθµιση του terroir στο οποίο δραστηριοποιούνται. «Χρειάζεται να 
πέσουν χρήµατα κι τεχνογνωσία για να µεγαλώσουν την παραγωγή τους, 
να γίνει ένα scale up» εξήγησε ο κ. Κεφαλογιάννης. Σε ό,τι αφορά στην 
συνεργασία των παραγωγών µε την Legendary Food, ο µέχρι τώρα 
σχεδιασµός προβλέπει ένα µεικτό σχήµα στο οποίο διακρίνονται τουλάχιστον 
δυο δυνατότητες πρόσβασης. Όσοι δεν έχουν την δυνατότητα να 
εξασφαλίσουν µια δια ζώσης παρουσία στην  Στοά, νοικιάζοντας χώρο, θα 
µπορούν µετά την αξιολόγηση του προϊόντος, να το πουλούν στην Legendary 
Foods, η οποία στη συνέχεια θα το διαθέτει σε κάποιο ράφι του πολυχώρου.

Εργασία 
Υπολογίζεται 
ότι θα δηµι-
ουργηθούν 
500 άµεσες 
και 5.000 

έµµεσες θέσεις 
εργασίας

Χώρος 
Ο πολυχώρος 
προώθησης 

της Ελληνικής 
Μεσογειακής 
∆ιατροφής θα 
εκτείνεται σε 
11.000 τ.µ.

Επένδυση
Η συνολική 
επένδυση 

θα κοστίσει 
περίπου 12 
εκατ. ευρώ 

και οι εργασίες 
ανακαίνισης 

θα ξεκινήσουν 
σε 10 µήνες
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Μία δυναµική συζήτηση που θα έχει 
συνέχεια και διαχρονική λειτουργία 
για τον τρόπο µε τον οποίο η 4η Βι-
οµηχανική Επανάσταση, η έρευνα, η 
καινοτοµία, οι νέες τεχνολογίες και οι 
σχεδιαζόµενες υποδοµές θα πλαισιώ-
σουν ενισχυτικά το νέο µοντέλο της α-
γροτικής παραγωγής, διοργανώνουν 
από κοινού Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ο 
Σύνδεσµος Εταιρειών Κινητών Εφαρ-
µογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και ο Σύνδε-
σµος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ). Τέσσε-
ρις φορείς που η συνάντησή τους την 
Παρασκευή, 13 ∆εκεµβρίου 2019, στο 
Ζάππειο Μέγαρο, στην Αθήνα έχει σκο-
πό να αναδείξει τα οφέλη και αποτε-
λέσµατα της συνεργασίας τριών σηµα-
ντικών κλάδων, απαραίτητων για την 
υλοποίηση της σύγχρονης αγροτικής 
ανάπτυξης, των αγροτών και κτηνο-
τρόφων, των επιστηµόνων γεωτεχνι-
κών και των επιστηµόνων και εταιρει-
ών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η διοργάνωση έχει τίτλο «Γεωργία 4.0 
Αγρότης και Τεχνολογία e-νώνονται» 
και η θεµατολογία που θα αναπτυχθεί 
µέσα από τέσσερα panels περιλαµβά-
νει µεταξύ άλλων:

 Τον ρόλο του ψηφιακού µετασχη-
µατισµού των Παραγωγών, των Συνε-
ταιρισµών και των Ιδιωτικών Επιχειρή-
σεων στη διαµόρφωση ενός ισχυρού 
πλαισίου ανάπτυξης.

 Τις επενδύσεις και τις προτάσεις σε 
υποδοµές και νέες τεχνολογίες στην υ-
πηρεσία του παραγόµενου τροφίµου. 

 Την εκπαίδευση ως προτεραιότητα 
της ενδυνάµωσης των µελών του Αγρο-
κτηνοτροφικού Τοµέα σε συνεργασία µε 
τους Έλληνες Γεωτεχνικούς. 

 Την ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού 
Τοµέα και της Βιοµηχανίας του κλάδου, 
µε εφαρµογές σε όλη την αλυσίδα πα-
ραγωγής έως τον τελικό καταναλωτή.

 Τη διασύνδεση έρευνας, καινο-

τοµίας και παραγωγής µε εφαρµογή 
στη µείωση του κόστους, στην αύξη-
ση της ανταγωνιστικότητας των Ελλη-
νικών προϊόντων, µε παράλληλη αξι-
οποίηση των πλεονεκτηµάτων της κυ-
κλικής Οικονοµίας.

 Τη σηµασία και χρησιµότητα των ή-
πιων µορφών ενέργειας και των «καθα-
ρών» καυσίµων (ηλεκτρική ενέργεια, φυ-
σικό αέριο-CNG κ.α.) ως καταλύτες για 
τη µείωση του κόστους αγροτικής πα-
ραγωγής, ως παράλληλης επένδυσης 
(συνεταιριστικά αιολικά και φωτοβολ-
ταϊκά, πάρκα, χρήση βιοµάζας κ.α.) και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

 Την Τραπεζική, την εναλλακτική 
χρηµατοδότηση µέσω Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων, το funding, τη συµ-
βολαιακή Γεωργία και το χρηµατιστή-
ριο εµπορευµάτων µε την δηµιουργία 
νέων χρηµατοοικονοµικών και ασφα-
λιστικών υπηρεσιών.

Περισσότερες Πληροφορίες: 
Αφροδίτη ∆αµιανού, 

τηλ. 2105121021, 6984560000,
Συµµετοχές: ∆ηµήτρης Νεοφώτιστος, 

τηλ. 2105121021, 6944300870.

Εφαλτήριο εξελίξεων για την
σύνδεση αγρότη και τεχνολογίας
η ημερίδα Γεωργία 4.0 Ζαππείου

Οι ιστορίες 43 οινοποιών από τις 
πλαγιές του Ολύμπου μέχρι το Σούνιο
Τρεις σπουδαίες οινοπαραγω-
γικές περιοχές, η Αττική, η Στε-
ρεά Ελλάδα και η Θεσσαλία, ε-
νώνουν τις δυνάµεις τους, σε 
µια εκδήλωση γευσιγνωσίας τη 
Central Wine Fair. Η εκδήλωση 
στις 8 ∆εκεµβρίου θα φιλοξενή-
σει (αίθουσα Τερψιχόρη Hilton 
Athens) τις ιστορίες 43 οινοποι-
ών από τις πλαγιές του Ολύµπου 
µέχρι και το Σούνιο.

Όλα τα «αστέρια» της Αττικής, 
της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσ-
σαλίας θα είναι στη Central Wine 
Fair, µε όλα τους τα κρασιά, τις 
πρώτες εµφιαλώσεις του νέου 
τους τρύγου αλλά και σπάνιες οι-
νοποιήσεις και καινούριες προ-
τάσεις. Εξάλλου, οι τρεις αυτές 
περιοχές αποτελούν την «καρ-
διά» της ηπειρωτικής Ελλάδας 
µε µεγάλη δυναµική, παθιασµέ-
νους και ταλαντούχους οινοποι-
ούς και µεγάλο εύρος διαφορε-
τικών στυλ κρασιών από αυτό-
χθονες και διεθνείς ποικιλίες. 

Η εκδήλωση, που πραγµατο-
ποιείται υπό την αιγίδα της Πε-
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα 
πλαισιωθεί από ένα πολύ ενδια-
φέρoν master class µε τον Γιάν-

νη Καρακάση MW και θέµα: Ατ-
τική-Στερεά Ελλάδα-Θεσσαλία: 
Οι αυτόχθονες ποικιλίες και το 
µέλλον τους. 

Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός 
οργανισµός W.S.P.C., του οποί-
ου ηγείται ο Κωνσταντίνος Λαζα-
ράκης MW και φέτος γιορτάζει τα 
15 χρόνια λειτουργίας του, θα ορ-
γανώσει έξυπνα παιχνίδια  προ-
σκαλώντας το κοινό να τεστάρει 
τις γνώσεις αλλά και τις δυνάµεις 
του στην τυφλή γευστική δοκιµή. 
Οι νικητές θα µπουν σε κλήρωση 
για να κερδίσουν µοναδικά δώρα.

Να σηµειωθεί ότι η Central Wine 
Fair θα ανοίξει τις πόρτες της στις 
11:00 για τους επαγγελµατίες και 
στις 14:00 για τους οινόφιλους και 
θα διαρκέσει µέχρι τις 19:00. Η εί-
σοδος είναι ελεύθερη για επαγ-
γελµατίες του κλάδου (απαραίτη-
τη είναι η επίδειξη επαγγελµατική 
κάρτας) ενώ το εισιτήριο εισόδου 
για τους οινόφιλους είναι 5,0 ευ-
ρώ µε δώρο αναµνηστικό ποτήρι 
γευσιγνωσίας. Το κόστος για την 
συµµετοχή στο master class είναι 
20,00 ευρώ και οι δηλώσεις συµ-
µετοχής µπορούν να αποσταλούν 
στο centralwinefair@gmail.com.

Εργαστήρια 
και γόνιµη 
κουβέντα στις 
13 ∆εκεµβρίου
Κατά τη διοργάνωση 
της κεντρικής 
Ηµερίδας Εργασίας 
«Γεωργία 4.0 Αγρότης 
& Τεχνολογία 
e-νώνονται» θα 
συνευρεθούν µέλη/
καλεσµένοι των 
συνδιοργανωτών σε 3 
session συζήτησης και 
στρογγυλές τράπεζες.
Παράλληλα θα 
πραγµατοποιηθεί 
δράση πεδίου 
(εργαστήριο), όπου θα 
λάβουν χώρα 
workshops 
συνεύρεσης 
εκπροσώπων των 
παραγωγών και του 
φυτωρίου-εταιρειών 
πληροφορικής και 
τεχνολογίας, όπου 
θα καταγραφούν 
ανάγκες, πρότυπα 
εφαρµοστικά κ.α.

∆ιοργάνωση
Η Central Wine Fair 
θα ανοίξει τις πόρτες 

της στις 11:00 για τους 
επαγγελµατίες και 
στις 14:00 για τους 

οινόφιλους

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

ΑΤΤΙΚΗ

CENTRAL WINE FAIR

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

3

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ8

ΙΣΤΟΡΙΕΣ

43
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Γίγαντες Λάιστα

Ζαγορίσιοι γίγαντες 
για τα γερμανικά 
γκουρμέ εστιατόρια 
Ένα προϊόν ποιότητας μπορεί να λειτουργήσει σαν 
μοχλός πίεσης για την ανάπτυξη μιας μικρής κοινωνίας  

Τυποποιητήριο
Στην κεντρική πλατεία 
της Λάιστας δηµιουρ-
γήθηκε από το µηδέν 

και µε αυστηρή τήρηση 
όλων των προδιαγρα-
φών που προβλέπει 
ο νόµος, εργαστήριο 

τυποποίησης και 
συσκευασίας των 

φασολιών Μια παραγωγή, που δεν 
ξεπερνά τον 1 τόνο, επιτρέπει 
την οικονοµική συντήρηση 
του αποµακρυσµένου χωριού.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ 
ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μ’ ένα ντορβά φασό-
λια καλόπιαναν τους 
απεσταλµένους του Α-
λή Πασά στη Λάιστα στο Ζαγόρι, ενώ ένα πιάτο 
φασόλια γίγαντες γιαχνί ήταν το κέρασµα των 
Λαϊστινών παλιά στους καλεσµένους τους. Τη 
φήµη από τα χρόνια του Αλή Πασά θέλησε να 
αναβιώσει ο Αθανάσιος Τζίµας, ο οποίος ξε-
σήκωσε τον πατέρα του για να καλλιεργήσουν 
ξανά στα πηλώδη εδάφη του χωριού γίγαντες. 

Ούτε δυο χρόνια δεν έχουν περάσει από τό-
τε και στο µεταξύ το προϊόν υποδέχτηκε η αγο-
ρά µε τέτοια ορµή, που έφτασε να πουλιέται σή-
µερα στα 10 ευρώ το κιλό, µε την παραγωγή να 
µην ξεπερνά τα 800 κιλά το χρόνο. 

«Η ιδέα καλλιέργειας υπήρχε από παλιά. Μέ-
σα από αυτό το βήµα όµως θέλαµε να βοηθή-
σουµε και τον τόπο µας. Το χωριό είναι τελείως 
αποµακρυσµένο και ελπίζουµε µέσα από την 

καλλιέργεια και προ-
ώθηση του προϊόντος 
να ακολουθήσουν κι 
άλλοι το παράδειγµά 
µας, εξασφαλίζοντας 
κάποιο εισόδηµα για-
τί υπάρχει πρόβληµα 

ανεργίας στην περιοχή. Να λειτουργήσει και 
ως µοχλός πίεσης για να φτιαχτούν οι δρόµοι, 
οι υποδοµές, να οδηγηθεί ο τόπος µας σε α-
νάπτυξη», εξηγεί ο πατέρας του Θανάση, ∆η-
µήτρης Τζίµας. Πράγµατι µερικοί συντοπίτες 
τους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα αυτό και 
ένωσαν τις δυνάµεις τους µε τις προσπάθειες 
της οικογένειας Τζίµα. 

Κάπως έτσι, στην κεντρική πλατεία της Λάι-
στας δηµιουργήθηκε από το µηδέν και µε αυ-
στηρή τήρηση όλων των προδιαγραφών που 
προβλέπει ο νόµος, εργαστήριο τυποποίησης 
και συσκευασίας των φασολιών. Η φήµη τους 
πλέον ξεπέρασε τα σύνορα της χώρας, µε αιτή-
µατα από Γερµανία και Βέλγιο, αφού ελληνικά 
εστιατόρια θέλουν να τα βάλουν στο µενού τους.

Σε λίγα στρέµµατα στο χωριό Λάιστα του Ζαγορίου, πατέρας και γιός, 
∆ηµήτρης και Θανάσης Τζίµας προσπαθούν εδώ και λιγότερο από δύο 
χρόνια να αναβιώσουν εµπορικά µια ξεχασµένη ντόπια ποικιλία φασολιών.

Θανάσης & ∆ηµήτρης Τζίµας
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∆εν χρειάστηκαν πολλά να γίνουν 
από πλευράς οργάνωσης στο πλαί-
σιο των εργασιών για το στήσιµο της 
επιχείρησης, πέρα από τη διαµόρ-
φωση του εργαστηρίου στο κέντρο 
της πλατείας του χωριού. Τα υπό-
λοιπα τα αναλαµβάνει ο τόπος, µε 
τα νερά της περιοχής και τα εδάφη 
να προσφέρουν τα απαραίτητα ε-
φόδια για την καλλιέργεια. 

∆ύο ή τρεις τόνοι καλά χωνεµέ-
νης κοπριάς είναι η ανθρώπινη πα-
ρέµβαση στη βιολογική καλλιέρ-
γεια των φασολιών, σύµφωνα και 
µε τις υποδείξεις του εργαστηρίου 
εδαφολογίας της Γεωπονικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµί-
ου Θεσσαλονίκης. Καταγράφοντας 
και αναλύοντας τα συστατικά του ε-
δάφους της Λάιστας, οι άνθρωποι 
του εργαστηρίου συµπέραναν ότι 
αυτό είναι ένας σηµαντικός παρά-
γοντας που έπαιξε καθοριστικό ρό-
λο στην παραγωγή της υψηλής ποι-
ότητας των φασολιών, σε συνδυα-
σµό µε τον διαλεγµένο, ντόπιο σπό-
ρο. Είναι γνωστό ότι χωρίς νερό τα 
φασόλια δεν µπορούν να αναπτυ-
χθούν. Το πότισµα γίνεται µε τα ά-

φθονα και κρυστάλλινα νερά της Σι-
αλατούρας που κατεβαίνουν από υ-
ψόµετρο 1.600 µέτρων.

Επόµενο στάδιο είναι η συγκο-
µιδή και η µεταφορά στο ιδιόκτητο 
ξηραντήριο, όπου οι γίγαντες στε-
γνώνουν µε πολύ φυσικό τρόπο. 
«Τα φασόλια στεγνώνουν µε φυ-
σικό τρόπο σε ξηραντήρια µε βάση 
από ειδική σίτα και προδιαγραφές 
για τρόφιµα. Ακολούθως αποφλοι-
ώνονται στο χέρι στους µεγάλους, 
γαλβανιζέ πάγκους του εργαστη-
ρίου όπου και αποµακρύνονται τα 
σκάρτα φασόλια. Στη συνέχεια και 
χωρίς απολύτως καµία χρήση φαρ-
µάκων και χηµικών, ψύχονται για ο-
χτώ ώρες σε θερµοκρασία -180 βαθ-
µών Κελσίου, προκειµένου να κατα-
στραφούν οι µικροοργανισµοί που 
γεννούν τα έντοµα» αναφέρουν οι 
άνθρωποι της επιχείρησης. 

Τέλος, συσκευάζονται αεροστε-
γώς και είναι έτοιµα προς διάθεση.  
Όπως σε κάθε προϊόν που παράγε-
ται σε µικρές ποσότητες, το µεγάλο 
στοίχηµα είναι η διάθεσή του αλλά 
και η προώθησή του µε τον σωστό 
τρόπο, χωρίς να χάνεται η αξία του.

Ο τόπος και η χειρωνακτική δουλειά 
εξασφαλίζουν την προστιθέμενη αξία

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΛΑΪΣΤΑ

Η Λάιστα, σε υψόµετρο 1.020 µ., είναι ένα από τα πιο 
αποµακρυσµένα χωριά της Ηπείρου. ∆εν έχουν 

περάσει πολλά χρόνια από τότε που απέκτησε 
ασφαλτοστρωµένο δρόµο.

Αθανάσιος ∆. Τζίµας, Λάιστα Ζαγορίου, Ιωάννινα, 
τηλ.: 6987117080, laistabeans.gr

Μαστίχα Χίου 
Ανανέωση 
θητείας
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
σύστασης σε σώµα του νέου ∆Σ της 
Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 
επικυρώθηκε η ανανέωση της 
θητείας του Γώργου Τούµπου στη 
θέση του προέδρου. Σηµειώνεται ότι 
προηγουµένως είχε αναδειχθεί 
πρώτος και µε διαφορά στις 
πρόσφατες εκλογές.

ΔΕΗ
Αναπληρωματικό 
στέλεχος 
ο Καρακούσης 
Την τοποθέτηση του Γιώργου 
Καρακούση στη θέση του 
αναπληρωτή διευθύνοντος 
συµβούλου και εκτελεστικού µέλους 
του ∆Σ της ∆ΕΗ ανακοίνωσε η 
επιχείρηση. Με την τοποθέτηση αυτή 
η ∆EH κάνει ακόµα ένα βήµα προς 
τον εκσυγχρονισµό της εµπορικής 
πολιτικής της, εντάσσοντας στο 
δυναµικό της ένα έµπειρο στέλεχος 
από την αγορά των 
τηλεπικοινωνιών.

Sunkist 
Αντιπρόεδρος 
σε θέματα 
στρατηγικής 
Προσπαθώντας να ορίσει εκ νέου 
την στρατηγική της, η Sunkist, ο 
µεγαλύτερος συνεταιρισµός 
εσπεριδοειδών στην δυτική ακτή 
των ΗΠΑ, διαµόρφωσε ειδικό τµήµα 
Στρατηγικής, ορίζοντας σε θέση 
αντιπροέδρου τον Matt Shekoyan.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζήτηση
Υπάρχει αυτή τη στιγµή 

ζήτηση από το εξωτερικό, 
ωστόσο ζητούµενο προς 
το παρόν είναι η κλιµά-
κωση της παραγωγής

ΛΑΙΣΤΑ
ΖΑΓΟΡΙ



Τόσο περίπλοκο έχει γίνει το πα-
γκόσµιο εµπόριο τα τελευταία δύο 
χρόνια, ώστε οποιαδήποτε κίνηση 
προς την κατεύθυνση της αποκατά-
στασης του προηγούµενου status 
quo, εντείνει τις εκκρεµότητες σε 
άλλα µέτωπα. Στην περίπτωση της 
Ευρώπης για παράδειγµα, η αγορά 
εκφράζει ανησυχίες ότι αν τελικά ο 
πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραµπ 
άρει τους δασµούς που έχουν επι-
βληθεί στις κινεζικές εξαγωγές µε 
προορισµό τα λιµάνια των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών, η ευρωπαϊκή βιοµη-
χανία θα µείνει ξεκρέµαστη και απο-
κλεισµένη και στις δύο αγορές, είτε 
δασµολογικά στην πρώτη, είτε λό-
γω κορεσµού στην δεύτερη.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η κο-

µπόστα. ∆εδοµένου ότι και η Κίνα 
έχει να επιδείξει µια αξιοσηµείωτη 
παραγωγή στο συγκεκριµένο προϊ-
όν, εφόσον Πεκίνο και Ουάσιγκτον 
τα βρουν, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και  µαζί µε αυτήν η χώρα µας παρα-
µείνουν στο καθεστώς που διαµορ-
φώθηκε πρόσφατα µε τους δασµούς 
αξίας 7,5 δισ. σε µια σειρά από ευ-
ρωπαϊκά προϊόντα, διαµορφώνεται 
µια δύσκολα αντιστρέψιµη συγκυρία 
για τις ελληνικές εξαγωγές. Σε αυ-
τό το σενάριο, η ελληνική κοµπόστα 
ενδέχεται να χάσει µεγάλο µερίδιο 
µιας αγοράς που της εξασφάλιζε πε-
ρί τα 50 εκατ. δολάρια τζίρο ετησίως.

Πάντως η ατζέντα του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Εµπορίου σε ό,τι α-
φορά στις εµπορικές σχέσεις ΕΕ και 
ΗΠΑ, αφήνει τα περιθώρια για κλι-
µάκωση της υφιστάµενης σύγκρου-
σης, αφού στις αρχές του έτους α-
ναµένεται να εγκριθεί η επιβολή α-

πό πλευράς Βρυξελλών, δασµών α-
ξίας  12 δισ. δολάρια. «Όταν έρθει 
η ώρα», κατά την επίτροπο Εµπορί-
ου, Σεσίλια Μάλµστροµ.

Ας σηµειωθεί πάντως πως σήµερα 
η βιοµηχανία της Ευρώπης έχει αρ-
χίσει να σκέφτεται σοβαρά το ενδε-
χόµενο της επένδυσης στην εσωτε-
ρική αγορά. Πρόκειται για µηνύµατα 
που διατυπώθηκαν στο παγκόσµιο 
φόρουµ του περιοδικού Fortune που 
έγινε από στις 18 και 19 Νοεµβρίου 
στο Παρίσι. Εκεί, ο Καρλ-Χένρικ Σβάν-
µπεργκ, πρόεδρος της Volvo και ε-
πικεφαλής της Ευρωπαϊκής Στρογ-
γυλής Τραπέζης Βιοµηχάνων, της 
γνωστής ένωσης που προωθεί τα 
συµφέροντα των 54 µεγαλύτερων 
βιοµηχανιών της ηπείρου, µαζί µε 
τον Ζαν Κλοντ Τρισέτ, τον πρώην ε-
πικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας , συζήτησαν για το εν-
δεχόµενο η ευρωπαϊκή βιοµηχανία 
να γίνει περισσότερο εσωστρεφής. 

Ο κ. Τρισέτ, σηµείωσε ότι η Ευ-
ρώπη είναι δύο φορές πιο εξαρτη-
µένη από το παγκόσµιο εµπόριο σε 
σχέση µε τις ΗΠΑ και άρα περισσό-
τερο ευάλωτη στους κραδασµούς. 
Ο κ. Σβάρνµπεργκ υποστήριξε πως 
για να αντιµετωπιστεί η επιβράδυν-
ση των εξαγωγών, οι ευρωπαϊκές 
εταιρείες που εδώ και χρόνια ανα-
πτύσσονταν µέσω εξαγωγών, ήρθε 
η ώρα να στραφούν στην εσωτερι-
κή αγορά. «Οι µεγαλύτερες εταιρεί-
ες της Ευρώπης έχουν απαρνηθεί 
µέχρι ένα βαθµό την έδρα τους και 
πρέπει να επανεστιάσουµε στην ε-
σωτερική αγορά» ανέφερε.

Παράλληλες πολιτικές 
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Kαταλύτης νέας 
κρίσης η αύξηση 
του χρέους
Η αύξηση του χρέους 
σε ολόκληρο τον κόσµο 
προκαλεί αγωνία στους 
επενδυτές και έχει 
επισηµανθεί ως ο 
επόµενος καταλύτης 
κρίσης από πολλούς 
οικονοµολόγους. Το 
∆ιεθνές Ινστιτούτο 
Οικονοµικών (IIF) 
ανακοίνωσε σε έκθεσή 
του ότι το παγκόσµιο 
κρατικό χρέος 
αυξήθηκε κατά 7,5 
τρισεκατοµµύρια 
δολάρια το πρώτο 
εξάµηνο του 2019. Θα 
ανέλθει στα 70 
τρισεκατοµµύρια 
δολάρια το 2019, από 
65,7 τρισεκατοµµύρια 
δολάρια το 2018, 
οδηγούµενα 
υψηλότερα λόγω της 
αύξησης του 
οµοσπονδιακού χρέους 
των Η.Π.Α.

Ο Ζαν Κλοντ Τρισέτ 
(αριστερά) θεωρεί 
πως η Ευρώπη 
είναι δύο φορές πιο 
εξαρτηµένη από το 
παγκόσµιο εµπόριο.

Αγεφύρωτες δείχνουν να είναι οι πα-
ράλληλες οικονοµικές και πολιτικές 
πραγµατικότητες που διαµορφώνο-
νται στο διεθνές τοπίο. Ο Τραµπ πιέ-
ζει για αγορές αγροτικών προϊόντων 
αξίας 50 δισ. δολάρια το Πεκίνο, όσο 
αυτό επικαλείται πως δεν υπάρχει τέ-
τοια ζήτηση. Η Κίνα ξανοίγεται στην 
Ευρώπη, µε τους Αµερικανούς να προ-
ειδοποιούν την Αθήνα να µην εµπι-
στεύεται τους Κινέζους. Βραζιλία και 
Αυστραλία πωλούν όσο µπορούν και 
όσο προλαβαίνουν στην Κίνα αντι-
λαµβανόµενες ότι σύντοµα η κινεζι-
κή αγορά ίσως υποχρεωθεί να δώσει 
προτεραιότητα στις ΗΠΑ, προσαρµό-
ζοντας όµως παράλληλα την παρα-
γωγή τους στην δυναµική της τρέχου-
σας ζήτησης.  

Ενδεικτικά, το 70% της παραγωγής 
βόειου κρέατος της Αυστραλίας πλέον 
καταλήγει στην Κίνα, η οποία προµη-
θεύεται πλέον πρωτεΐνες και από την 
Βραζιλία. Σιγά σιγά, οι ΗΠΑ ετοιµάζο-
νται να µπουν ξανά στην αχανή κινε-
ζική αγορά, η οποία αναζητά εναλλα-
κτικές του χοιρινού έπειτα από το ξε-
κλήρισµα του κοπαδιού της από την 
αφρικανική πανώλη.  

 Όλοι οι συντελεστές δείχνουν ε-
γκλωβισµένοι στην δική τους πραγ-
µατικότητα, τόσο οικονοµική όσο και 
πολιτική, ενώ ταυτόχρονα προσπα-

Υπάρχει ενδεχόμενο    
να φύγουν οι δασμοί 
της Κίνας και να μείνει 
το βάρος στην Ευρώπη   

Εξετάζονται   
οι δυνατότητες 

διεύρυνσης της 
εσωτερικής αγοράς 
για την ευρωπαϊκή 

βιομηχανία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΕ-ΗΠΑ

593
∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ 

501
 ∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ

EE
ΗΠΑ

Το Παγκόσµιου Φόρουµ του 
Fortune διοργανώθηκε στο Παρίσι. 



Με το σύνθηµα «η γεωργία µας σε κίν-
δυνο αφανισµού», εκατοντάδες παρα-
γωγοί διαδήλωσαν στις πόλεις της Αλ-
µερίας, της Γρανάδα και της Μάλαγα την 
Τρίτη 19 Νοεµβρίου, καταγγέλλοντας 
την δοµική κρίση του τοµέα των φρού-
των και των λαχανικών στην Ισπανία, α-
παιτώντας παράλληλα πιο δίκαιες τιµές 
για τα προϊόντα τους. 

Οι οργανώσεις παραγωγών ASAJA, 
COAG, UPA, Coexphal, Ecohal και ο Συ-
νεταιρισµός Agro-Alimentarias, ήταν ε-
κείνες που ζήτησαν την κινητοποίηση 
των παραγωγών στην ανατολική ακτή 
της Ανδαλουσίας, σύµφωνα µε τα ισπα-
νικά µέσα ενηµέρωσης. Οι ίδιες οργα-
νώσεις περιγράφουν µια ασφυκτική κα-
τάσταση για τον τοµέα των φρούτων και 
των λαχανικών αφού σύµφωνα µε τις 
ανακοινώσεις τους, «οι τιµές που πλη-
ρώνονται οι παραγωγοί δεν µπορούν 
σε πολλές περιπτώσεις να καλύψουν 
ούτε το κόστος παραγωγής τους», απο-
δίδοντας την κατάσταση στον «αθέµιτο 
ανταγωνισµό που σηµειώνεται στις ευ-
ρωπαϊκές αγορές, οι οποίες κατακλύ-
ζονται από αγροτικά εµπορεύµατα τρί-
των χωρών». 

Οι αγρότες διαδηλωτές ζήτησαν πα-
ράλληλα µηχανισµούς διαχείρισης κρί-
σεων για όλους τους παραγωγούς και 
όχι µόνο για τους συνεταιρισµένους και 
αλλαγές στις ευρωπαϊκές οδηγίες που 
θα µπορούσαν να ανακουφίσουν  τον 
κλάδο από την πίεση που υπόκεινται οι 
παραγωγοί στην αλυσίδα αξίας. Μάλι-
στα άσκησαν κριτική στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η οποία όπως υποστήριξαν δεν 
είναι διατεθειµένη να βάλει ένα φρένο 
στα εισαγωγές και να ελέγξει τις ροές α-
γροτικών προϊόντων που φτάνουν στα 
κράτη µέλη, απαιτώντας να γίνουν πιο  
αυστηρά τα πρότυπα εισαγωγών και να 
υπάρξει µεγαλύτερη πίεση µε τη µορ-
φή δασµών στις εισαγωγές.  

Ενδιαφέρον στην περίπτωση των Ι-

σπανών διαδηλωτών, παρουσιάζει το 
γεγονός ότι η κυβέρνησή τους και η το-
πική αρχή της Ανδαλουσίας, πήρε το µέ-
ρος τους, µε την Κάρµεν Κρέσπο, την υ-
πουργό γεωργίας της Περιφέρειας της 
Ανδαλουσίας να αξιολογεί ως δίκαια τα 
αιτήµατα και να δεσµεύεται για την µε-
ταφορά τους στην κεντρική κυβέρνη-
ση αλλά και στις Βρυξέλλες. Μάλιστα 
υποσχέθηκε τον σχηµατισµό µιας ειδι-
κής οµάδας εργασίας µε παραγωγούς 
του τοµέα, τα πορίσµατα της οποίας θα 
ενσωµατωθούν στο Εθνικό Στρατηγικό 
Σχέδιο της Ισπανίας για την επερχόµε-
νη ΚΑΠ. Παράλληλα ζήτησε από την κε-
ντρική κυβέρνηση να εφαρµόσει αυστη-
ρούς έλεγχους στα σηµεία εισαγωγής 
της χώρας, ώστε να αποφευχθούν φαι-
νόµενα «ισπανοποιήσεων».

Ισπανοί παραγωγοί
διαδηλώνουν ενάντια στις 
χαμηλές τιμές της μαναβικής

H υπουργός Γεωργίας της 
Ανδαλουσίας, Κάρµεν Κρέσπο.

και οικονομικές πραγματικότητες 

θούν να συγχρονίσουν έστω και 
προσωρινά τον βηµατισµό τους, 
µπας και πάρει ξανά τα πάνω της 
η παγκόσµια οικονοµία. Η εικόνα 
αυτή αποτυπώνει, το πόσο σύνθε-
το έχει γίνει πλέον το παγκόσµιο 
εµπόριο, µε τις βιοµηχανίες ανά 
τον κόσµο να παράγουν σταθερά, 
όσο αλλού –βλέπε Βραζιλία και Αυ-
στραλία- ανεβάζουν ρυθµούς, χω-
ρίς να ξέρουν πού τελικά θα διαθέ-
σουν τελικά την παραγωγή τους, ό-
ταν επέλθει η επόµενη ανακατάτα-
ξη µε την αναµενόµενη συµφωνία 
ΗΠΑ-Κίνας.

Αυτό που έχει συµβεί, σύµφωνα 
µε το South China Morning Post, εί-
ναι ότι χώρες όπως η Κίνα και οι 
ΗΠΑ έχουν διαφοροποιήσει τόσο 
τις εισαγωγικές τους αγορές, που 
προκάλεσαν παράλληλα µια δια-
φοροποίηση των αγορών χωρών 
που εξάγουν. Το πώς αυτό θα δι-
ευθετηθεί στη πορεία µένει ακόµα 
να φανεί, αυτό όµως που κρατάνε 
αναλυτές και σχολιαστές είναι το 
γεγονός ότι τώρα αρχίζουν οι αγο-
ρές να συνειδητοποιούν το πόσο 
πολύ και σύνθετα έχει αλλάξει το 
παγκόσµιο εµπόριο, προεξοφλώ-
ντας κατά συνέπεια εν πολλοίς ο-
ποιονδήποτε θετικό αντίκτυπο θα 
µπορούσε να είχε µια εµπορική 

συµφωνία στο προσεχές µέλλον.   
Σε αυτό το πνεύµα, η έκθεση τε-

τραµήνου του ΠΟΕ για το παγκό-
σµιο εµπόριο κατγράφει µια κάτω 
από την µακροχρόνια τάση και µε 
µεγάλη διαφορά από τους ρυθµούς 
ανάπτυξης του 2018, ανάπτυξη. Το 
παγκόσµιο εµπόριο αγαθών για το 
τέταρτο τετράµηνο του τρέχοντος οι-
κονοµικού έτους, βρίσκεται ορια-
κά πάνω από την στασιµότητα, µε 
ανάπτυξη 0,2%. Το τελευταίο τρι-
µηνιαίο βαρόµετρο του ΠΟΕ έδει-
ξε ότι το παγκόσµιο εµπόριο αγα-
θών αυξήθηκε 0,2% στο δεύτερο τρί-
µηνο 2019 έναντι 3,5% του 2018. 
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Επηρεάζουν 
οι εµπορικές εντάσεις 

«Ορισµένοι παράγοντες 
του βαρόµετρου έχουν 
σταθεροποιηθεί από τα 
τελευταία στοιχεία του 
Αυγούστου, ενώ άλλοι 

παραµένουν σε πτωτική 
τροχιά, αντανακλώντας 
τις αυξηµένες εµπορικές 
εντάσεις και την αύξηση 
των δασµών σε βασικούς 
τοµείς», ανέφερε ο ΠΟΕ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΗΠΑ
ΕΥΡΩΠΗ

0,8%

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ 0,8%

-1,2%

ΑΣΙΑ

ΑΛΛΟΙ

ΠΗΓΗ: ΠΟΕ

0,6%

0,5%
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Σηµαντικό αντίκτυπο στη συνολική προσφο-
ρά ζωοτροφών για το 2018/19, είχε στην Ευ-
ρώπη η ξηρασία που παρατηρήθηκε το 2018.

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κοµισιόν  το ε-
πίπεδο της αυτάρκειας της ΕΕ και της συνο-
λικής προσφοράς ζωοτροφών µειώθηκε α-
πό 80% σε 77%, σε σύγκριση µε τα προηγού-
µενα έτη, µε χαµηλότερη την διαθεσιµότητα 
σανού, η οποία εν µέρει αντικαταστάθηκε µε 

υψηλότερες εισαγωγές αραβοσίτου. Η συνο-
λική προσφορά ζωοτροφών µειώθηκε κατά 
4%, σε 83 εκατοµµύρια τόνους, λόγω του µει-
ωµένου πλήθους των βοοειδών και των χοί-
ρων, δείχνουν τα ευρήµατα σχετικής έκθε-
σης για το ισοζύγιο πρωτεϊνούχων ζωοτρο-
φών στην ΕΕ για το 2018/19, η οποία δόθη-
κε στην δηµοσιότητα στις 14 Νοεµβρίου από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ξηρές ποσότη-

τες, όπως το χόρτο και ο αραβόσιτος ενσίρω-
σης, παραµένουν η κύρια πηγή πρωτεϊνού-
χων ζωοτροφών, αντιπροσωπεύοντας το 42% 
της συνολικής χρήσης ζωοτροφών στην ΕΕ. 

Παράλληλα καταγράφτηκε µικρότερη ζή-
τηση για ζωοτροφές, µε την περιορισµένη 
κατανάλωση να οδηγεί κατ΄ επέκταση και 
σε µείωση των απόλυτων τιµών του τελικού 
προϊόντος. 

Μειωμένη κατά 4% η προσφορά ζωοτροφών στην ΕΕ

Στα αζήτητα 
έχουν περιπέσει 
φέτος οι ελιές 
ποικιλίας Καλαμών 
Χαλκιδικής, 
καθώς η ζημιά που 
προκλήθηκε τις 
έχει καταστήσει μη 
εμπορεύσιμες ως 
προϊόν βρώσης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Τα «πόστα» των µεσιτών, όπου συγκεντρώ-
νονται οι τοπικές παραγωγές ελιάς Χαλκι-
δικής, άνοιξαν µόλις για µια εβδοµάδα και 
µάλιστα µε τιµές στα… τάρταρα σε σχέση µε 
ό,τι ίσχυε πέρυσι, αλλά, πλέον, έχουν «ανά-
ψει κόκκινο» στις επιπλέον παραλαβές, βυ-
θίζοντας τους παραγωγούς σε απόγνωση.

«Είναι µια πολύ κακή χρονιά για την ελιά 
Καλαµών της Χαλκιδικής. Οι παραλαβές ξε-
κίνησαν µε την τιµή στα µόλις 1,10 ευρώ το 
κιλό για την κατηγορία των 200 τεµαχίων και 
µόνο για τις καθαρές από σηµάδια ελιές, ό-
ταν πέρυσι για τον ίδιο τύπο ελιάς η τιµή ή-
ταν στα 1,60 ευρώ το κιλό, αλλά εδώ και κά-
ποιες ηµέρες έχουν σταµατήσει. Οι µεταποι-
ητές µας έβαλαν φρένο γιατί δεν µπορούν 
να τη διαχειριστούν. Είναι µεγάλη η ζηµιά 
που έχουν πάθει οι καρποί και δεν µπορεί 
να γίνει εξαγωγή», ανέφερε στην Agrenda 
ο µεσίτης, Γιώργος Τράκας, ο οποίος διατη-
ρεί «πόστο» στον τον Άγιο Παντελεήµονα 
Χαλκιδικής, για λογαριασµό της εταιρείας 
«Viglia» από τις Μαριαννές της Ολύνθου.

Όντας (εκτός από µεσίτης) και παραγω-
γός µε 3.000 δέντρα, ο κ. Τράκας µας εξή-
γησε ότι µέχρι στιγµής έχει µαζευτεί το πρώ-
το χέρι της ελιάς και φαίνεται ότι η «καθα-
ρή» Καλαµών, από τους περίπου 1.200 τό-
νους της συνολικής παραγωγής, δεν αντι-
προσωπεύει ούτε το 10%, ενώ το άλλο 90% 
φέρει πολλά σηµάδια, που σηµαίνει ότι η 
τιµή, για όσες ποσότητες παραλήφθηκαν 

ήδη, θα είναι ακόµη πιο χαµηλή. 
«Για τα χτυπηµένα 200άρια το 1,10 ευρώ 

το κιλό είναι άπιαστο όνειρο. Τα περισσό-
τερα πληρώνονται γύρω στα 0,50 έως 0,60 
ευρώ το κιλό, ενώ τα καλύτερα το πολύ να 
πιάσουν 0,70 ευρώ το κιλό» µας ανέφερε 
ο συνοµιλητής µας και πρόσθεσε: «Ο κό-
σµος έχει βρεθεί σε απόγνωση. Σε καθηµε-
ρινή βάση δέχοµαι 50-60 κλήσεις από πα-
ραγωγούς, οι οποίοι µε ρωτούν αν µπορώ 
να απορροφήσω την παραγωγή τους, αλλά 
δεν γίνεται, καθώς έχω τέτοια εντολή. Το ί-
διο γίνεται και στα άλλα πόστα».

Υπό τις συνθήκες αυτές οι παραγω-

γοί στην ουσία υποχρεώνονται να οδη-
γήσουν τη σοδειά τους στην παραγωγή 
λαδιού, αλλά πρόκειται για λύση ανά-
γκης που τους βάζει µέσα.

«Η Καλαµών είναι µια ελιά µε βαρύ κό-
στος. Για να σκεφτείτε από τη στιγµή που 
τελειώνει η συγκοµιδή της Πράσινης ελιάς 
Χαλκιδικής έως την έναρξη µαζέµατος της 
Καλαµών µεσολαβούν άλλες τέσσερις ε-
πεµβάσεις φυτοπροστασίας, ενώ µόνο για 
τη συγκοµιδή, το εργατικό είναι στα 5 ευ-
ρώ το τελάρο των 25 κιλών συν το εργόση-
µο. Την ίδια στιγµή η τιµή του λαδιού φέ-
τος είναι στα 2,30 ευρώ το κιλό, όταν ένα 

Οι παραγωγοί στην 
ουσία υποχρεώνο-
νται να οδηγήσουν 
τη σοδειά τους 
στην παραγωγή 
λαδιού, µία λύση 
ανάγκης που τους 
βάζει µέσα.

Λίγες οι αχτύπητες 200άρες 

Εσχάτως σε λιοτρίβι 
οι ελιές Χαλκιδικής 
με χαμηλή ποιότητα

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΙΑ 
ΚΑΛΑΜΩΝ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΑΧΤΥΠΗΤΑ

 ΧΤΥΠΗΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ

ΦΕΤΟΣ

ΠΕΡΥΣΙ

ΑΧΤΥΠΗΤΑ

 ΧΤΥΠΗΜΕΝΑ ΧΤΥΠΗΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ

1,10

0,50 � 0,60

1,60

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

200 ΤΕΜΑΧΙΑ

1,40
1,60 

ΠΕΡΥΣΙ

ΝΩΠΗ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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«Αναπόφευκτη και αναγκαία» χαρακτηρίζει η υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αρα-
µπατζή, τη χορήγηση διετούς παράτασης για τις 
Περιοχές Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλι-
εργειών-ΠΟΑΥ, καθώς όπως υποστηρίζει η προ-
ηγούµενη κυβέρνηση δεν προχώρησε το Ειδικό 
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και από τις 
25 αιτήσεις για ίδρυση Περιοχών Οργανωµένης 

Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) προχώ-
ρησε µόνο η µία.

Τα παραπάνω ειπώθηκαν κατά την οµιλία της 
στη Βουλή επί του Νοµοσχεδίου µε το οποίο κυ-
ρώνονται Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου, 
στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, δι-
ατάξεις για τις υδατοκαλλιέργειες, τους δασικούς 
συνεταιρισµούς, τους δασικούς χάρτες αλλά και 
την κλιµατική αλλαγή. Σύµφωνα µε την κ. Αρα-

µπατζή ήδη τα συναρµόδια Υπουργεία Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων συνέστησαν επιτροπή «για να εκ-
δώσει τις προδιαγραφές αναδόχου αξιολόγησης 
του χωροταξικού των υδατοκαλλιεργειών και - 
κυρίως - να εργαστεί ώστε να απλοποιηθούν, να 
αποσυµφορηθούν από άποψη γραφειοκρατίας, 
να βελτιστοποιηθούν και να επιταχυνθούν οι δι-
αδικασίες έγκρισης και λειτουργίας των ΠΟΑΥ».

Διετής παράταση για την οργανωμένη υδατοκαλλιέργεια

Προς το «ξεκλείδωµα» δύο σηµαντι-
κών αγορών της Ασίας, της Νοτίου Κο-
ρέας και της Ταϊλάνδης, που µπορούν 
να δώσουν προοπτική εµπορικής διε-
ξόδου στο ελληνικό ακτινίδιο κινήθη-
κε η προσπάθεια που ξεδιπλώθηκε τις 
προηγούµενες δύο εβδοµάδας. Όπως 
τονίζεται από παράγοντες του κλάδου, 
ο ανταγωνισµός είναι ήδη οξύς στην Ευ-
ρώπη, συνεπεία του κορεσµού της α-
γοράς. Σε ό,τι αφορά στη Νότιο Κορέα, 
µεταξύ 19 και 23 Νοεµβρίου, βρέθηκε 
στην Ελλάδα αποστολή εµπειρογνωµό-
νων από την αρµόδια υπηρεσία φυτο-
ϋγειονοµικών ελέγχων, µε σκοπό να 
κάνει αυτοψίες σε όλη την αλυσίδα πα-
ραγωγής και εµπορίας του προϊόντος 
και να πιστοποιήσει την επάρκειά τους 
σε σχέση µε τα standards που θέτει το 
σχετικό πρωτόκολλο, ώστε να ανοίξει 
η πόρτα της αγοράς τους.

Όπως τονίστηκε στην Agrenda, η 
πρώτη επίσκεψη των Νοτιοκορεατών 
έγινε στην Ηµαθία στις 19 Νοεµβρίου, 
όπου ξεναγήθηκαν σε οπωρώνες και 
συσκευαστήρια της περιοχής, ενώ στις 
20 του µήνα ακολούθησε tour µε αυτο-
ψία σε φυτείες και εγκαταστάσεις της 
Ζευς Ακτινίδια, στην Πιερία. Επιπλέον, 
ο Α.Σ. Νέος Αλιάκµων τις δύο αυτές η-
µέρες υποδέχτηκε φυτοϋγειονοµικούς 
ελεγκτές από τις δύο ασιατικές χώρες 
(φωτό). Τρίτος σταθµός για τους εµπει-
ρογνώµονες από την ασιατική χώρα ή-

ταν η Λάρισα και ο κύκλος των αυτο-
ψιών έκλεισε, στην Άρτα, όπου µετέβη-
σαν σε οπωρώνα και συσκευαστήρια.

Σε επικοινωνία που είχε η Agrenda 
µε εκπροσώπους οργανώσεων και ι-
διωτικών επιχειρήσεων τις οποίες επι-
σκέφθηκαν οι Νοτιοκορεάτες και οι Τα-
ϊλανδοί, επισηµάνθηκε πως είναι δύο 
αγορές τις οποίες πασχίζει η χώρα µας 
να ανοίξει τα τελευταία 4-5 χρόνια και 
από ό,τι φαίνεται την εµπορική σεζόν 
του 2020-2021 αυτό θα καταστεί εφικτό.

Πεποίθηση τους είναι πως αµφότε-
ρες µπορούν να δώσουν εµπορική δι-
έξοδο στο ελληνικό ακτινίδιο, µε την 
Νότια Κορέα να χαρακτηρίζεται ιδιαί-
τερα ενδιαφέρουσα, καθώς µπορεί να 
είναι πιο µικρή σε µέγεθος αγοράς, α-
πό την Ταϊλάνδη, αλλά έχει υψηλότε-
ρη προστιθέµενη αξία. Ανερχόµενη δύ-
ναµη στην αγορά της Ασίας πάντως εί-
ναι και το Ιράν, το οποίο προσεγγίζει 
σε παραγωγή τους 200.000 τόνους 
και σε µεγάλο ποσοστό τους διοχε-
τεύει στην Ινδία, στις Αραβικές χώρες 
και στην Ασιατική Ρωσία. Το µειονέ-
κτηµά τους, έναντι της Ελλάδας, είναι 
ότι δεν διαθέτουν αντίστοιχο επίπεδο 
οργάνωσης, σε σχέση µε την αποθή-
κευση και τη συσκευασία και αυτό, ό-
πως τονίζεται, πρέπει να το εκµεταλ-
λευτούν οι Έλληνες εξαγωγείς για να 
ανοίξουν και να κατοχυρώσουν νέες 
αγορές, πριν να είναι αργά.

χρόνο πριν ήταν στα 3,20 ευρώ το κιλό. Ό-
λα έχουν πάει στραβά», µας είπε ο κ. Τρά-
κας. Σύµφωνα µε τον ίδιο, ένας από τους λό-
γους για τους οποίους οι µεταποιητές δεν 
δείχνουν ιδιαίτερη ζέση να ασχοληθούν µε 
τις χαλαζοχτυπηµένες Καλαµών της Χαλκιδι-
κής, είναι γιατί µπορούν και βρίσκουν περ-
σινή µεταποιηµένη ελιά της ίδιας ποικιλί-
ας στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννη-
σο µε τιµή στο 1,40 ευρώ το κιλό, όταν πέρσι 
για τη νωπή πλήρωναν 1,60 ευρώ το κιλό.

Το αδιέξοδο που έχει προκύψει µε την ε-
λιά Καλαµών Χαλκιδικής και την απροθυµία 
των µεταποιητών να την απορροφήσουν, ε-
πιβεβαιώνει και ο παραγωγός Παύλος Για-
λαγκολίδης από τα Νέα Φλογητά Χαλκιδι-
κής, ο οποίος τυγχάνει και πρόεδρος του 
τοπικού Αγροτικού Συνεταιρισµού.

«Επειδή είναι µαύρη ελιά τα σηµάδια 
φαίνονται πολύ και οι µεταποιητές µόλις 
συνειδητοποίησαν την έκταση του προ-
βλήµατος, µε τις πρώτες παραλαβές, στα-
µάτησαν να τις απορροφούν», ανέφερε ο 
κ. Γιαλαγκολίδης, προσθέτοντας πως ό-
σα κτήµατα βρίσκονται κοντά στη θάλασ-
σα, υπέστησαν 100% ζηµιά, ενώ στα πιο 
ορεινά η κατάσταση ήταν λίγο καλύτερη.

Αποζηµιώσεις
Παρά τις 

υποσχέσεις 
για γρήγορη 

ανταπόκριση του 
ΕΛΓΑ, δεν έχουν 

δοθεί ακόµη 
αποζηµιώσεις και 

δεν ακούγεται 
και τίποτε επ’ 

αυτού

Ανοίγουν για τα ελληνικά ακτινίδια
οι αγορές Νότιας Κορέας και Ταϊλάνδης

Φτάνουν 50.000 
τόνους οι εξαγωγές
Έτοιµες να σπάσουν το 
φράγµα των 50.000 
τόνων, είναι αυτές τις 
µέρες οι εξαγωγές του 
ελληνικού ακτινιδίου, µε 
τις τιµές για το 
τυποποιηµένο 30άρι 
προϊόν να κυµαίνονται 
µεταξύ 0,85 και 1 ευρώ 
και τον παραγωγό να 
έχει πληρωθεί από 0,50 
έως και 0,65 ευρώ το 
κιλό. Η συνολική ετήσια 
παραγωγή ακτινιδίου, 
ωστόσο, υπολογίζεται 
πως για φέτος έχει 
υπερβεί τους 250.000 
τόνους, που σηµαίνει 
πως στο κοµµάτι της 
εµπορίας µένει να γίνει 
ακόµη πολλή δουλειά 
µέχρι να διατεθούν κι οι 
υπόλοιποι όγκοι, και 
βέβαια η διαχείριση των 
νέων φυτεύσεων που 
συνεχίζονται στην 
Ελλάδα αµείωτες.



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
 giouroukeli@agronews.gr

Στην παύση από τη θέση του Γενικού ∆ιευθυ-
ντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγορίου Μαλάµη, προχώ-
ρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης 
Βορίδης µε σχετική απόφαση που δηµοσιεύτη-
κε στο ΦΕΚ και ορίζει τα νέα ∆Σ σε ΕΛΓΑ και Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο τέως γενικός διευθυντής, σε 
αντίθεση µε την υπόλοιπη διοίκηση του Οργα-
νισµού, αρνούνταν επιµόνως να παραιτηθεί.

Σύµφωνα µε το αιτιολογικό της απόφασης: 
«Το γεγονός ότι λόγω της ανάγκης διαµόρφω-
σης και υλοποίησης της πολιτικής της Κυβέρ-
νησης, σύµφωνα µε τις προγραµµατικές της δη-
λώσεις, στον τοµέα της Αγροτικής Ανάπτυξης 
και ειδικότερα στο έργο που επιτελεί ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ και δεδοµένου ότι η τοποθέτηση του Γρηγο-
ρίου Μαλάµη, ως οργάνου διοίκησης του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ µε θητεία, έλαβε χώρα µε σκοπό την υλο-
ποίηση του Προγράµµατος της απελθούσας Κυ-
βέρνησης, το οποίο εδράζεται σε εκ διαµέτρου 
αντίθετη πολιτική και ουσιαστική βάση, είναι α-
δύνατη η συνέχεια εκτέλεσης της θητείας του, 
ιδίως ενόψει και της αντικατάστασης του συνό-
λου των µελών του ∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
στη θέση του αντιπροέδρου τοποθετήθηκε ο Πέ-
τρος Τζαβέλλας και στη θέση του γενικού διευ-
θυντή, ο Απόστολος Λαµπρόπουλος. Υπενθυµί-
ζεται ότι πρόεδρος έχει οριστεί ο Γρηγόρης Βάρ-
ρας και έτερος αντιπρόεδρος, ο ∆ηµήτριος Με-

λάς. Επιπλέον, µετά στο ∆Σ τοποθετείται ως α-
ναπληρωτής ο ∆ηµήτρης Σοφολόγης που πριν 
λίγες εβδοµάδες ανέλαβε καθήκοντα συµβού-
λου του υπουργού, Μάκη Βορίδη.

H απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, αναφέρει:

1. Ορίζουµε τα µέλη του ∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Toν Γρηγόριο Βάρρα, Αναπληρωτή Καθη-

γητή Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστηµίου Ιωαν-
νίνων, ως Πρόεδρο.

β) Τον ∆ηµήτριο Μελά , Κτηνίατρο, πτυχιού-
χο του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης, ως Αντιπρόεδρο.

γ) Τον Πέτρο Τζαβέλλα, Οικονοµολόγο - 
Σύµβουλο Επιχειρήσεων, πτυχιούχο του «State 
University of New York at Stony Brook New 
York-U.S.A.», ως Αντιπρόεδρο.

δ) Τον Απόστολο Λαµπρόπουλο, Οικονοµο-
λόγο, υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πτυχιούχο του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών, ως Γενικό ∆ιευθυντή.
ε) Την Παναγιώτα Κούσουλα, Πολιτικό Μηχα-

νικό, εκπρόσωπο του υπουργείου Οικονοµικών, 
ως τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια τη Χριστί-
να Σίφωνα, εκπρόσωπο του ιδίου υπουργείου.

στ) Τη Σοφία Σπεντζάρη, υπάλληλο, εκπρό-
σωπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον ∆ηµή-
τριο Σοφολόγη, του Θωµά, Γεωπόνο, εκπρό-
σωπο του ιδίου υπουργείου.

ζ) Τον Ιωάννη Γλεντζάκη Πρόεδρο της Ένω-
σης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ρεθύµνης, εκ-
πρόσωπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, ως τακτικό µέλος, µε αναπληρωτή τον ∆η-
µήτριο Μπούζιο, αγρότη, εκπρόσωπο του ιδί-
ου υπουργείου.

η) Τον Ευθύµιο Σπυρίδη, Γεωλόγο, Α’ Αντι-
πρόεδρο ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., 
εκπρόσωπο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή του τον Στέφανο ∆ελέπογλου, Κτη-
νίατρο, εκπρόσωπο του ιδίου Επιµελητηρίου.

θ) Τον Φραγκίσκο Μαχλέρα, εκπρόσωπο των 
εργαζοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό µέλος, 
µε αναπληρωτή του τον εκπρόσωπο των ιδίων 
εργαζοµένων που θα αναδειχθεί µε αρχαιρεσίες.

2. Αναπληρωτής του Πρόεδρου, όταν απου-
σιάζει ή κωλύεται, ορίζεται ο ∆ηµήτριος Μελάς 
του Σταύρου, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.

3. Η διάρκεια της θητείας των µελών του α-
νωτέρω ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής 
από τη δηµοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Έξι νέα μέλη 
στον ΕΛΓΑ,  
πήρε καρέκλα 
ο Γιαννακάκης 
Ορίστηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., ως εξής:
α) Τον Ανδρέα Λυκουρέντζο του 
Θεοφάνους, ιδιωτικό υπάλληλο, 
πτυχιούχο του Πάντειου 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, πρόεδρο.
β) Τον Νικόλαο ∆ούκα, ιδιωτικό 
υπάλληλο, πτυχιούχο του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, αντιπρόεδρο ΕΛΓΑ, 
εκπρόσωπο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης.
γ) Τον Χρήστο Γιαννακάκη, 
Σύµβουλο Επιχειρήσεων, 
εκπρόσωπο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρωτή του τον 
∆ηµήτριο ∆εληµήτη, Γεωπόνο, 
εκπρόσωπο του ιδίου υπουργείου.
δ) Την Αικατερίνη ∆αρδαµάνη, 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 
Γεωπονικού του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ως τακτικό 
µέλος, µε αναπληρώτριά της την 
Βασιλική Λουρίδα, υπάλληλο του 
ιδίου κλάδου και υπουργείου.
ε) Την Χαρίκλεια Ζησίµου, 
Κτηνίατρο, υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
εκπρόσωπο του υπουργείου 
Οικονοµικών, ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρώτριά της την Ευσταθία 
Κυροδήµου, Αγρονόµο Τοπογράφο 
Μηχανικό, υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
εκπρόσωπο του ιδίου υπουργείου.
στ) Τον Μιχαήλ Στογιάννο, 
Γεωπόνο, µέλος της Γενικής 
Συνέλευσης Αντιπροσώπων κλάδων 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε, ως τακτικό µέλος, µε 
αναπληρωτή του τον Βασίλειο 
∆ελησταµάτη Κτηνίατρο, Ταµία του 
ΓΕΩΤ.Ε.Ε..
ζ) Τον Κωνσταντίνο Ψυχίδη του 
Παύλου αιρετό εκπρόσωπο του 
τακτικού προσωπικού του ΕΛΓΑ, ως 
τακτικό µέλος, µε αναπληρώτριά του 
την Βασιλική Ντούπη, αιρετή 
εκπρόσωπο του ιδίου προσωπικού.

Πόσο τον πίκρανε ο Μαλάμης
που γλυκάθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε ρόλο τοποτηρητή τα περισσότερα από τα μέλη στο νέο Δ.Σ. του Οργανισμού  

Μεταξεταστέος 
προς το παρόν και ο ίδιος 
∆εν παίρνει καλό βαθµό στην 

αξιολόγηση του Μαξίµου ο Βορί-
δης, παρά τις καλές του επιδόσεις 

στην αναζήτη υποστηρικτών 
από τα λεγόµενα lobbies 
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Από τη στιγµή που θα ξεκινήσει η σταδιακή 
µεταφορά και εγκατάσταση συστηµάτων και 
εφαρµογών στη Γενική Γραµµατεία 
Πληροφορικών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(ΓΓΠΣ∆∆), η στελέχωση της οποίας πρέπει να 
ενισχυθεί άµεσα για να ανταπεξέλθει στις µεγάλες 
υποχρεώσεις της, αρχίζει άµεσα η µείωση του 
κόστους λειτουργίας των συστηµάτων 
πληροφορικής και εξοικονοµείται σηµαντικός 
αριθµός εργατοωρών στον ∆ηµόσιο τοµέα. Με τη 

µεταφορά των συστηµάτων πραγµατοποιείται η 
ενιαία και οµοιογενής συντήρηση και λειτουργία 
τους σε κοινές τεχνολογικές πλατφόρµες, 
γεγονός που διασφαλίζει άµεσα σηµαντική µείωση 
κόστους λειτουργίας. Πρόσθετη εξοικονόµηση 
πόρων διασφαλίζεται τόσο από την κεντρική 
προµήθεια αδειών λογισµικού, αλλά και 
εξοπλισµού, παράγοντας που στο παρελθόν 
στοίχισε εκατοντάδες εκατοµµύρια σε συστήµατα, 
που πολύ σύντοµα ήταν τεχνολογικά παρωχηµένα. 

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Μόνο κεντρικά θα γίνονται στο εξής ό-
λες οι ψηφιακές προµήθειες για όλες 
τις κεντρικές εφαρµογές και τα συστή-
µατα πληροφορικής του ∆ηµοσίου και 
των Νοµικών Προσώπων που το αφο-
ρούν, ενώ όλα τα δεδοµένα θα φιλο-
ξενούνται στους κεντρικούς υπολογι-
στές της Γενικής Γραµµατείας Πληρο-
φορικών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης, απ’ όπου και θα βγαίνουν οι 
σχετικές προκηρύξεις. 

Η προωθούµενη διαδικασία ανα-
µένεται να βάλει οριστικά τέλος στο 
«σάπιο βασίλειο» του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου 
τα τελευταία χρόνια, µε αφετηρία τις 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε, έχει διαµορφωθεί έ-
να παράπλευρο δίκτυο, το οποίο, έ-
χοντας βάλει στο χέρι το σύνολο των 
πληροφορικών συστηµάτων του Ορ-
γανισµού, δείχνει να επηρεάζει -λόγω 
δεσπόζουσας θέσης- ένα µεγάλο µέ-
ρος των πολιτικών ανάπτυξης του α-
γροτικού χώρου. Την ίδια στιγµή, βέ-
βαια, ελέγχοντας και τη βάση προσω-
πικών δεδοµένων, διεκδικεί προνοµι-
ακά ρόλο σε τµήµατα της αγοράς που 
συνδέονται άµεσα µε υπηρεσίες προς 
τους συντελεστές της αγροτικής παρα-
γωγής, όπως αυτές που αφορούν στις 
εισροές, τους αγροτικούς συµβούλους 
και προσφάτως της ευφυούς γεωργίας.

Τα σχέδια της παραπάνω «συντεχνί-
ας» ανατρέπονται άρδην, καθώς, µε α-
πόφαση του υπουργού Ψηφιακής ∆ι-
ακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη 
είναι πλέον υποχρεωτική η µεταφο-
ρά και εγκατάσταση όλων των ψηφια-
κών εφαρµογών και πληροφοριακών 
συστηµάτων των Φορέων του ∆ηµοσί-
ου Τοµέα στους κεντρικούς υπολογι-
στές της Γενικής Γραµµατείας Πληρο-
φορικών Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοί-
κησης, γνωστούς και ως «Κυβερνητι-
κό Νέφος» ή G-Cloud. 

Προβλέπεται επίσης λεπτοµερής κα-
ταγραφή όλων των συστηµάτων πλη-
ροφορικής και ψηφιακών επικοινω-
νιών του ελληνικού ∆ηµοσίου, κα-
θώς και κεντρική προµήθεια υπολο-
γιστικών µονάδων (hardware) και ε-
φαρµογών λογισµικού (software), κί-
νηση που εξοικονοµεί περιττές δαπά-
νες και δηµιουργεί καλύτερες συνθή-
κες αξιοποίησης των στελεχών των δη-
µοσίων υπηρεσιών.

Ενιαίες και κεντρικές προµήθειες
Στην υπουργική απόφαση προβλέ-

πεται επίσης πως η ΓΓΠΣ∆∆ θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνη για τις κεντρι-
κές συµφωνίες προµήθειας software 
και hardware για την υποστήριξη της 
ψηφιακής λειτουργίας των Φορέων του 
∆ηµοσίου Τοµέα. Οι Φορείς υποχρεού-
νται να γνωστοποιούν στη ΓΓΠΣ∆∆ την 

πρόθεση προµήθειας αδειών λογισµι-
κού, καθώς και νέου εξοπλισµού κε-
ντρικών ή προσωπικών υπολογιστών. 
Στην ΓΓΠΣ∆∆ δηµιουργήθηκε το Πλη-
ροφοριακό Σύστηµα «Υποβολής Αιτη-
µάτων Προµήθειας Εξοπλισµού και Α-
δειών Λογισµικού», στο οποίο υπο-
βάλλονται και καταχωρούνται σχετι-
κά αιτήµατα. Η ΓΓΠΣ∆∆ ενοποιεί τις 
ανάγκες και διαχειρίζεται την έγκαι-
ρη προµήθεια µε την καλύτερη δυνα-
τή τιµή, καθώς έχει τη δυνατότητα να 
«παζαρέψει» τις τιµές αγοράς.

Ψηφιακή τάξη για πρώτη φορά
Η συγκεκριµένη υπουργική από-

φαση βάζει τάξη στο «ψηφιακό χά-
ος» του δηµόσιου τοµέα. Ακόµη κι αν 
χαρακτηριστεί «αυτονόητη» από ορι-
σµένους, µέχρι σήµερα δεν είχε εκδο-
θεί παρόµοια απόφαση ούτε είχε εκ-

πονηθεί συγκεκριµένο σχέδιο που ή-
δη υλοποιείται. Η υπουργική απόφα-
ση αφορά πρακτικά στις κεντρικές η-
λεκτρονικές εφαρµογές και στα κεντρι-
κά πληροφοριακά συστήµατα που λει-
τουργούν στα βασικά παραγωγικά Υ-
πουργεία. Εξαιρούνται τα «στρατιωτι-
κά» Υπουργεία, Σώµατα και Φορείς, στα 
οποία λειτουργούν «διαβαθµισµένα» 
συστήµατα πληροφορικής. Αντίθετα 
τα συστήµατα που λειτουργούν σε ό-
λα τα ΝΠ∆∆, στις Ανεξάρτητες Αρχές, 
στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», 
στην Η∆ΙΚΑ και αφορούν συναλλα-
γές µε πολίτες, επιχειρήσεις και στη 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση, µεταφέρονται και 
περιέρχονται στην κυριότητα και ευ-
θύνη της ΓΓΠΣ∆∆. Ολες οι εσωτερι-
κές διαδικασίες των Φορέων πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 1η 
Ιανουαρίου 2022. 

Mε «κυβερνητικό 
νέφος» τάξη στο 

ψηφιακό χάος
Η προωθούμενη 

διαδικασία για 
τις κεντρικές 

εφαρμογές 
του Δημοσίου 
αναμένεται να 

βάλει τέλος και 
στο παράπλευρο 

δίκτυο που έχει 
βάλει στο χέρι τα 

πληροφοριακά 
συστήματα του 

ΟΠΕΚΕΠΕ

Οικονοµία χρόνου
 και δαπανών 

Αυτονόητη
Ακόµα κι αν χαρακτηριστεί 
«αυτονόητη» από ορισµένους, 
µέχρι σήµερα δεν είχε εκδοθεί 
παρόµοια απόφαση ούτε είχε 
εκπονηθεί συγκεκριµένο 
σχέδιο που ήδη υλοποιείται.

Αναβάθμιση
Οι λειτουργίες και οι 
διοικητικές δοµές των ΚΕΠ 
αναβαθµίζονται και φυσικά τα 
Κέντρα δεν καταργούνται, 
σύµφωνα µε πρόσφατες 
δηλώσεις του υπουργού 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
Κυριάκου Πιερρακάκη. 

Κεντρικά
Για πρώτη φορά το Ελληνικό 
∆ηµόσιο καταγράφει 
λεπτοµερώς το σύνολο των 
πληροφοριακών του 
υποδοµών και προχωρά στην 
εγκατάσταση όλων των 
κεντρικών εφαρµογών και 
πληροφοριακών συστηµάτων 
του ∆ηµοσίου στις κεντρικές 
υποδοµές G-Cloud προς 
εξυπηρέτηση του πολίτη.
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ΕΒΟ ΜΟΡΑΛΕΣ 
Τ.ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΒΟΛΙΒΙΑΣ
«Απευθύνω έκκληση στη 
∆ιαµερικανική Επιτροπή 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων 
(CIDH), στον ΟΗΕ για να 
καταγγείλουν και να 
σταµατήσουν αυτή τη σφαγή 
των αυτοχθόνων αδελφών 
µας που ζητούν ειρήνη, 
δηµοκρατία και σεβασµό της 
ζωής µε διαδηλώσεις στους 
δρόµους της Βολιβίας».

ΤΖΕΝΙΦΕΡ ΛΟΠΕΖ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
«Πολλά πράγµατα µε 
ανάβουν, δε νοµίζω όµως 
ότι τα χρήµατα είναι ένα από 
αυτά. Αλλά µου αρέσουν τα 
λεφτά! Κάνουν πιο εύκολα τα 
πράγµατα. Είµαι εξαιρετικά 
ανυπόµονη. Τα θέλω όλα 
τώρα. ∆υσκολεύοµαι µε 
τους αργούς ρυθµούς. 
Ενοχλούµαι. ∆εν µου αρέσει 
η λέξη όχι».

ΜΠΡΟΥΝΟ ΛΕ ΜΕΡ 
ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ
«Είναι καλύτερο που ο Τραµπ 
δεν είναι µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου της 
ΕΚΤ, δεν είµαι βέβαιος ότι θα 
ήταν η καλύτερη κατάσταση 
για την ΕΚΤ. Χρειαζόµαστε 
περισσότερα δηµοσιονοµικά 
κίνητρα για να έχουµε την 
απαραίτητη χρηµατοδότηση 
για καινοτοµία, υποδοµές και 
νέες τεχνολογίες».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΦΕΡΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Καλιφορνέζοι
«Μάλλον ο υπουργός Εργασίας 
και κοινωνικών ασφαλίσεων 
νοµίζει ότι αναφέρεται σε 
αγρότες της Καλιφόρνιας και 
όχι της Ελλάδας, που τα 
τελευταία δέκα χρόνια έχουµε 
υποστεί τα πάνδεινα», λέει ο 
Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας, 
αν ισχύσουν τα περί πρώτης 
ασφαλιστικής κλίµακας από τα 
2.640 ευρώ το χρόνο και για 
ένα ζευγάρι 5.280 ευρώ...

 

Ο ιστορικός
Με την υπόθεση της πάλαι ποτέ 
κραταιάς ΕΒΖ οι γνωρίζοντες 
από ιστορία καταλαβαίνουν τι 
έχει συµβεί, που καταδεικνύεται 
και από το γεγονός ότι οι 
εναποµείναντες παραγωγοί 
έχουν µείνει ελάχιστοι. Τώρα τα 
περί βιώσιµης λύσης θα φανεί 
αν ισχύουν και για ποιόν... Κατά 
τα λοιπά, το πινγκ πονγκ 
ευθυνών από πρώην και νυν 
της πλατείας φαντάζει άκαιρο.

 

Εις υγείαν
«Όλοι οι Έλληνες αγρότες 
θα πίνουν νερό στο όνοµα του 
Φιλ», είπε λέει για τον Ιρλανδό 
Επίτροπο ο Μαυρουδής κατά 
την σύνοδο στις Βρυξέλλες 
σχετικά µε την επίτευξη 
συµφωνίας µε την Κίνα, όπου 
προστατεύονται 100 ευρωπαϊκά 
αγροτικά προϊόντα ανάµεσα 
τους και ελληνικά όπως η Φέτα. 
Στο εσωτερικό είναι το θέµα 
πώς προστατεύεται.

Θα τρίβουν µάτια ή θα ψάχνουν τις τσέπες τους;

Μετρούν αντιδράσεις, διαθέσεις, αντοχές στο κυβερνητικό επιτελείο 
µε το νέο φορολογικό-ασφαλιστικό; Από τη µία οι διαρροές για τις 
νέες ασφαλιστικές κλίµακες «ασανσέρ» που θα... διευκολύνουν λέ-
ει ελεύθερους επαγγελµατίες και αγρότες να πληρώνουν κατά πως 
δύνανται, κι από την άλλη οι δηλώσεις για έµµεσα οφέλη από το φο-
ρολογικό θα αποταµιεύονται για να πηγαίνουν στις εισφορές ΕΦΚΑ 
δηµιουργούν µια συγκεχυµένη κατάσταση. Οι αντιδράσεις σφόδρες, 
µε τον υπουργό Εργασίας να λέει ότι θα τρίβουν τα µάτια τους αυτοί 
που µιλούν για διπλάσιες εισφορές και δηµιουργούν αρνητικό κλί-
µα. Ο αγροτικός κόσµος πάντως δεν αντέχει ούτε 5 σεντς επιπλέον!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Μελέτη αναδεικνύει 
τα τρία πιο κρίσιµα 
εξαγώγιµα προϊόντα 
της εγχώριας 
αγροδιατροφής, ήτοι 
παρθένο ελαιόλαδο, 
ελιές και ψάρια. 
Αναµενόµενο. Πέρα 
από την καταγραφή, 
µένει να αποδοθεί 
και η δίκαιη τιµή για 
τον παραγωγό.

Στάση αναµονής και 
µικρό καλάθι τηρούν 
οι τευτλοπαραγωγοί 
του Έβρου, εν όψει 
ανακοινώσεων 
του τιµολογίου 
και του συνολικού 
σχεδιασµού του 
νέου επενδυτικού 
σχήµατος που 
ανέλαβε την ΕΒΖ.

Υβρίδια
 Με ξένες… πλάτες, λένε 

κάνει παιχνίδι ο Μαυρουδής σε 
σχέση µε τις προσπάθειες να 
ξεκλειδώσουν οι αγορές της 
Ανατολής για το ελληνικό 
ακτινίδιο και δεν θέλουµε να το 
πιστέψουµε ότι έχει συµβεί. 

 Υπήρξε και ανακοίνωση από 
το γραφείο του υπουργού, ότι 
βρέθηκε στη Μακεδονία 
αντιπροσωπεία Ταϊλανδών για 
να κάνει αυτοψία σε όλους 
τους κρίκους στην αλυσίδα 
παραγωγής, αλλά και εµπορίας 
του ακτινιδίου, για να 
αξιολογήσει την τήρηση των 
όρων φυτοϋγείας. 

 Αυτό που δεν αναφέρεται 
στην ανακοίνωση είναι ότι τα 
έξοδα της παραµονής των δύο 
συµπαθέστατων κυριών από 
την Ταϊλάνδη στην Ελλάδα δεν 
τα κάλυψε το ΥπΑΑΤ, αλλά η 
υπό σύσταση ∆ιεπαγγελµατική 
Ακτινιδίου. Να τα λέµε αυτά…

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ 
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Αυτή την εβδοµάδα (ATP 
Finals) είδαµε µια από τις 
καλύτερες εκδοχές του 
εαυτού µου. Έπαιξα µε πολύ 
θράσος και πολλή ψυχή. Η 
προσοχή µου κλείδωσε. 
Ήµουν πιο συγκεντρωµένος 
και έπαιζα σαν να µην 
υπάρχει αύριο. Έβαλα όλη 
µου την ψυχή. Ένιωσα από 
την αρχή ότι θα πάει καλά».

«Αγάπ’ ς σο 
κουσκούρ’ 
κρατεί» 

Μέχρι τέλος του έτους ή αρχές του επόµενου, λένε 
οι µελετητές, θα έχουν βγει οι λίστες µε τους πρώτους 
δικαιούχους για τα Σχέδια Βελτίωσης. Σίγουρο 
θεωρούν δε ότι αµέσως µετά θα βγει άλλη µία 
κατάσταση µε επιπλέον παραγωγούς, από την 
αξιοποίηση του πόσου της υπερδέσµευσης. Ο φόβος 
τους είναι ότι πολλά Σχέδια, ενώ εγκρίθηκαν, δεν θα 
υλοποιηθούν. Οι λόγοι πολλοί, δεν έχει σηµασία. Η 
ουσία είναι ότι κάποια κονδύλια θα µείνουν αδιάθετα 
κι αυτό δεν πρέπει να συµβεί γιατί το µπάτζετ που έχει 
προβλεφθεί δεν επαρκεί να καλύψει όλες τις αιτήσεις!

Τους καθησύχασε ο Άδωνις, έξω από το Imperial 
της Λάρισας ότι ο Καραθανάσης θα πάρει τα τεύτλα 
µε την ελάχιστη τιµή στα 32 ευρώ ο τόνος κι ας 
έδωσαν κάποιοι µεµονωµένα µε 15 ευρώ. Πάντως η 
φετινή σοδειά θα πάει για βιοαέριο, καθώς ήδη έχουν 
γίνει κάποιες πωλήσεις σε µία µονάδα στο Πολυδάµειο 
Φαρσάλων, ενώ ενδιαφέρον έχουν επιδείξει και δύο 
ακόµα εργοστάσια ένα του ∆οντά στα Φάρσαλα κι ένα 
του Καντώνια στους Γόννους! Λέει για απορρόφηση 
έως 35 χιλιάδες τόνους από τη θεσσαλική παραγωγή.

Ο ίδιος δεσµεύτηκε στους Θεσσαλούς παραγωγούς 
για κνήσεις ad hock, που θα γίνουν για τη µείωση του 
ενεργειακού κόστους στη µεταποίηση και τη 
βιοµηχανία, αλλά και για τις ενέργειες της κυβέρνησης 
προκειµένου να εξαγγείλει ελαφρύνσεις για το 
πετρέλαιο των αγροτών, µε τη µορφή της επιστροφής 
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης! Πολλά ακούγονται, 
πολλά λέγονται, λένε οι αγρότες… για να δούµε!

Κανένας εκκοκκιστής αυτή την περίοδο δεν έχει 
εφαρµόσει δίκαιη τιµολόγηση στο σύσπορο, µε βάση 
τα όσα ανακοινώθηκαν από την Ένωση Εκκοκκιστών 
στις 11 Σεπτεµβρίου, λένε οι βαµβακοπαραγωγοί του 
νοµού Ηµαθίας. Μάλιστα, σε ανακοίνωσή του ο 
Σύλλογος Αλεξάνδρειας ρωτά «για ποιο λόγο η τιµή 
του σύσπορου είναι µακριά από την χρηµατιστηριακή 
τιµή κάτι το οποίο υποτίθεται ότι θα διασφαλιζόταν από 
πλευράς του υπουργείου», κάνοντας λόγο για 
«ανικανότητα» των αρµοδίων της πλατείας Βάθη να 
διασφαλίσουν το εισόδηµα των παραγωγών.

Τον έχει τον καηµό του και δεν κρύβεται ο 
Κόκκαλης. Ο Λαρισαίος πολιτικός, «φαγώθηκε» ως 
υφυπουργός της πλατείας µε τη θέσπιση του θεσµικού 
πλαισίου στη φαρµακευτική και βιοµηχανική κάνναβη, 
που θα ανοίξει νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες στην 
ελληνική αγροτική οικονοµία. Τώρα µε 34 συριζαίους 
βουλευτές ψάχνει να καταγράψει τις κυβερνητικές 
διαθέσεις για τις επενδύσεις της πρώτης αυτής ύλης.

Απορίας άξιο! Στη δράση για τη µεταποίηση, σου 
λέει, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
επιλέξιµο είναι µόνο το Άγιο Όρος από ολόκληρη τη 
Χαλκιδική. Εν τω µεταξύ, οι περιοχές της Χαλκιδικής 
είναι στα Leader, αλλά δεν έφτασε το µπάτζετ για να 
καλύψει περισσότερες µεταποιητικές εκµεταλλεύσεις 
και το έχασαν το πρόγραµµα. Αντίθετα, καταγγέλλει 
βουλευτής του νοµού, η πρόσκληση απευθύνεται σε 
αστικές περιοχές και εντός οικισµών, γεγονός που 
δεν συνάδει µε τη φύση και το σκοπό του 
προγράµµατος.   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

«Μ
έτρησα τα χρό-
νια µου και συ-
νειδητοποίη-
σα, ότι µου υ-

πολείπεται λιγότερος χρόνος ζω-
ής απ’ ότι έχω ζήσει έως τώρα…
Αισθάνοµαι όπως αυτό το παι-
δάκι που κέρδισε µια σακούλα 
καραµέλες: Τις πρώτες τις κατα-
βρόχθισε µε λαιµαργία, αλλά ό-
ταν παρατήρησε ότι του απέµε-
ναν λίγες, άρχισε να τις γεύεται 
µε βαθιά απόλαυση.
∆εν έχω πια χρόνο για ατέρµο-
νες συγκεντρώσεις, όπου συζη-
τούνται, καταστατικά, νόρµες, δι-
αδικασίες και εσωτερικοί κανονι-
σµοί, γνωρίζοντας ότι δε θα κα-
ταλήξει κανείς πουθενά.

∆εν έχω πια χρόνο για να ανέχο-
µαι παράλογους ανθρώπους που 
παρά τη χρονολογική τους ηλικία, 
δεν έχουν µεγαλώσει.

∆εν έχω πια χρόνο 
για να λογοµαχώ µε µετριότητες.
∆ε θέλω να βρίσκοµαι σε συγκε-
ντρώσεις, όπου παρελαύνουν πα-
ραφουσκωµένοι εγωισµοί.

∆εν ανέχοµαι τους χειριστικούς 
και τους καιροσκόπους.

Με ενοχλεί η ζήλια και όσοι προ-
σπαθούν να υποτιµήσουν τους ι-
κανότερους για να οικειοποιηθούν 
τη θέση τους, το ταλέντο τους και 
τα επιτεύγµατα τους.

Μισώ, να είµαι µάρτυρας των ελατ-
τωµάτων που γεννά η µάχη για έ-
να µεγαλοπρεπές αξίωµα.

Οι άνθρωποι δεν συζη-
τούν πια για το περιε-
χόµενο… µετά βίας για 
την επικεφαλίδα. Ο χρό-
νος µου είναι λίγος για 
να συζητώ για τους τίτ-
λους, τις επικεφαλίδες.

Θέλω την ουσία, η ψυ-
χή µου βιάζεται… Μου µέ-
νουν λίγες καραµέλες στη 
σακούλα…

Θέλω να ζήσω δίπλα σε πρόσωπα 
µε ανθρώπινη υπόσταση.

Που µπορούν να γελούν 
µε τα λάθη τους.

Που δεν επαίρονται 
για το θρίαµβό τους.

Που δε θεωρούν τον εαυτό τους ε-
κλεκτό, πριν από την ώρα τους.

Που δεν αποφεύγουν
 τις ευθύνες τους.

Που υπερασπίζονται 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Και που το µόνο που επιθυµούν εί-
ναι να βαδίζουν µαζί µε την αλή-
θεια και την ειλικρίνεια.

Το ουσιώδες είναι αυτό 
που αξίζει τον κόπο στη ζωή.

Θέλω να περιτριγυρίζοµαι από πρό-
σωπα που ξέρουν να αγγίζουν την 
καρδιά των ανθρώπων… Άνθρωποι 
τους οποίους τα σκληρά χτυπήµα-
τα της ζωής τους δίδαξαν πώς µε-
γαλώνει κανείς µε απαλά αγγίγµα-
τα στην ψυχή.

Ναι, βιάζοµαι, αλλά µόνο για να ζή-
σω µε την ένταση που µόνο η ωρι-
µότητα µπορεί να σου χαρίσει. Σκο-
πεύω να µην πάει χαµένη καµιά α-
πό τις καραµέλες που µου αποµέ-
νουν… Είµαι σίγουρος ότι ορισµέ-
νες θα είναι πιο νόστιµες απ’ όσες 
έχω ήδη φάει.

Σκοπός µου είναι να φτάσω ως το 
τέλος ικανοποιηµένος και σε ειρή-

νη µε τη συνείδησή µου και τους 
αγαπηµένους µου.

Εύχοµαι και ο δικός σας να εί-
ναι ο ίδιος γιατί µε κάποιον 
τρόπο θα φτάσετε κι εσείς…»

Mario de Andrade 
(1893-1945) 

Ποιητής, συγγραφέας, 
δοκιµιογράφος 

και µουσικολόγος 
από τη Βραζιλία.

Ναι, βιάζοµαι, αλλά 
µόνο για να ζήσω 
µε την ένταση που 
µόνο η ωριµότητα 
µπορεί να σου 
χαρίσει. Σκοπεύω 
να µην πάει χαµένη 
καµιά από τις 
καραµέλες που 
µου αποµένουν… 
Είµαι σίγουρος ότι 
ορισµένες θα είναι 
πιο νόστιµες απ’ 
όσες έχω ήδη φάει

Α
ν ο Μπόρις Τζόνσον κερδίσει την 
πλειοψηφία στις εκλογές, όπως εί-
ναι το πιθανότερο, η Βρετανία θα ε-
γκαταλείψει οριστικά την ΕΕ αυτόν 

τον χειµώνα. Γνωρίζουµε πλέον ότι η χώρα θα 
βγει χαµένη από αυτό, αλλά αρκετοί Remainers 
έχουν πειστεί ότι πρέπει να σεβαστούν το απο-
τέλεσµα του δηµοψηφίσµατος. [...].Το σηµερινό 
Brexit υποτίθεται ότι θα είναι αρχή της ηρωικής 
µοναχικής πορείας του Ηνωµένου Βασιλείου. 
Στην πραγµατικότητα, δεν θα είναι παρά το τέ-
λος. Κι αυτό, επειδή ο Τζόνσον θα προσπαθή-
σει στη συνέχεια να διαπραγµατευθεί µε την ΕΕ 
µια εµπορική συµφωνία που να περάσει από 
τη Βουλή. Το 2020, όταν οι εµπορικές φαντα-
σιώσεις συγκρουστούν µε την πραγµατικότη-
τα, ένα νέο σενάριο θα έρθει στην επιφάνεια: 
το Brino (Brexit in name only, δηλαδή Brexit 
µόνο κατ’όνοµα). Αυτό σηµαίνει ότι η Βρετα-
νία θα αποχωρήσει από την ΕΕ, θα παραµείνει 
όµως στην ενιαία αγορά και την τελωνειακή 
ένωση και θα συνεχίσει να πληρώνει το µερί-
διό της στον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό. [...]. 

Οι διµερείς διευθετήσεις δεν επιτρέπονται. 
Οι κανόνες της ΕΕ είναι σαφείς: το εµπόριο το 
χειρίζονται οι Βρυξέλλες, όχι τα µεµονωµένα 
κράτη-µέλη. Αν σε κάτι συµφωνούν οι 27, εί-

ναι στην ανάγκη να 
διαφυλαχθεί η ενι-
αία αγορά. ∆εν θα 
αφήσουν λοιπόν 
τη Βρετανία να πα-
ραβιάσει τους κα-
νόνες.

Ο Τζόνσον θέ-
λει να αποκλίνει 

από αυτούς τους κανόνες και να µετατρέψει 
τη Βρετανία σε έναν παγκόσµιο εξαγωγέα 
χαµηλής φορολογίας, χαµηλού κόστους και 
χαλαρής νοµοθεσίας. Αυτά όµως βρίσκονται 
µόνο στο µυαλό του.[...]. Ο Τζόνσον υποσχέ-
θηκε ότι µετά την υπερψήφιση της συµφωνί-
ας «το Brexit θα γίνει πραγµατικότητα». ∆εν 
θα αρέσει λοιπόν καθόλου στους πολίτες να 
δουν συνέπειες στο εµπόριο. Όταν άλλωστε 
συµβεί το Brexit, σχεδόν όλοι οι βουλευτές 
της αντιπολίτευσης, πολλοί Τόρις και όλες 
οι επιχειρήσεις θα πιέσουν για κάτι ηπιότε-
ρο, κάτι πιο κοντά στο Brino.

Όταν η εµπορική συµφωνία του Τζόνσον 
αποδειχθεί φιάσκο, ίσως ο πρωθυπουργός 
να προσπαθήσει να φύγει ασύντακτα από 
την ΕΕ. Όµως το κοινοβούλιο έχει αποδείξει 
ότι θα σταµατήσει τους καµικάζι. Ένα no-deal 
άλλωστε θα είναι προσωρινό. Πολύ γρήγορα, 
η Βρετανία θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες µια 
νέα συµφωνία. Κι έτσι το no-deal θα οδηγή-
σει στο Brino. [...].Το Brino, άλλωστε, βολεύ-
ει τις Βρυξέλλες: η Βρετανία θα συνεχίσει να 
πληρώνει το µερίδιό της και κανείς δεν θα ζη-
µιωθεί στον εµπορικό τοµέα.  

 (*) AΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΩΝ FINANCIAL TIMES

Το Brino είναι 
το νέο Brexit

ΤΟΥ ΣΑΪΜΟΝ ΚΟΥΠΕΡ *



Σάββατο 23 & Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Μ
ήπως αντί αγρότες, συνεταιριστές, γεωτε-
χνικοί, πολιτικοί και αγροτικές οργανώ-
σεις κατά κλάδο ή κατά προϊόν αλλά και 
κατά γεωγραφικό διαµέρισµα της χώρας, 

να καυγαδίζουµε, να παζαρεύουµε και γενικά να ασχο-
λούµαστε µε το πετρέλαιο και τις υπέρογκες χρεώσεις 
στους αγρότες, είναι πλέον καιρός να διερευνήσουµε, 
να ξεφύγουµε, να αποδεχθούµε και να υιοθετήσου-
µε τις εναλλακτικές λύσεις που µας προσφέρει η τε-
χνολογία αλλά και τα ενεργειακά δεδοµένα στη χώρα;

Αναλυτές που ασχολούνται µε τις ενεργειακές ανά-
γκες του αγροτικού τοµέα, µας ενηµερώνουν ότι οι µη-
χανές υβριδικές, µεθανίου και φυσικού αερίου διαφαί-
νεται να είναι οι πιο λογικοί διάδοχοι των µηχανών ε-
σωτερικής καύσης και άρα του πετρελαίου. 

Η πλήρης χρήση ηλεκτρικού ρεύµατος για όλες τις 
χρήσεις για την κίνηση οχηµάτων και βαρέως α-
γροτικού εξοπλισµού (τρακτέρ, συλλεκτικές, αντλη-

τικά συγκροτήµατα, κλπ) θεωρείται µεν κάτι που να υπό-
σχεται, αλλά ακόµα κρίνεται αρκετά αποµακρυσµένη… Ο-
πωσδήποτε είναι πλέον γενική η άποψη των ερευνητών ό-
τι η χρήση πετρελαίου στη γεωργία, µετράει πλέον µέρες.

Χώρες µε ήδη προηγµένη µηχανοποιηµένη αγροτική 
παραγωγή, διαβλέπουν θετικά το µέλλον για µηχανήµατα 
που θα καίνε βιοαέρια ή φυσικό αέριο και αρκετά κοντι-
νό µάλιστα, µε προϋποθέσεις διαθεσιµότητας, προσαρµο-
γής της τεχνολογίας και αποδοχής από τον αγροτικό κό-
σµο µέσω κινήτρων και σοβαρών πολιτικών σχεδιασµών. 

Όταν κοιτάµε να βελτιώσουµε τα ακριβά (και τα ενερ-
γοβόρα) µε προσωρινές λύσεις (πυροσβεστικές), ενώ 
δεν κάνουµε βήµατα για να πάµε στα οικονοµικότερα, 
στα πιο σύγχρονα και τα ωφελιµότερα για το εισόδηµα 
των παραγωγών και το περιβάλλον, οι πιθανότητες 
βελτίωσης της αγροτικής παραγωγής, του 
αγροτικού εισοδήµατος και του αντα-
γωνισµού περιορίζονται δραµατικά. 

Μέχρι στιγµής, τα δεδοµέ-
να για το Φυσικό Αέριο 
απολήγουν σε τρία βα-

σικά συµπεράσµατα: 
1. Το Φυσικό Αέριο είναι περισ-
σότερο προσεγγίσιµο οικονοµικά.
2. Περιβαλλοντικά είναι πιο φιλικό
3. Ευκολότερα ∆ιαθέσιµο (π.χ. γειτονία 
µε Αγωγούς Φυσικού Αερίου, ή µικρές 
και µεγάλες µονάδες παραγωγής βιοαερίου)

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ…
Για παράδειγµα η CNH Industrial µε θυγατρικές τις Fiat 
Powertrain Technologies (FPT) (κινητήρες), την New 
Holland (αγρ. µηχανήµατα και τρακτέρ), την IVECO (Λεω-
φορεία), την Steyer (βαρέα οχήµατα), και άλλες, έχει κα-
τασκευάσει περισσότερες από 30.000 κινητήρες που λει-
τουργούν και µε τα δύο, και µε συµπιεσµένο φυσικό αέ-
ριο (compressed natural gas ή CNG) και µε υγροποιηµέ-
νο φυσικό αέριο (liquefied natural gas ή LNG). Ήδη µε 
το Ισραήλ η CNH Industrial έχει συνάψει συνεργασία για 
την ανάπτυξη της εναλλακτικής χρήσης καυσίµων µε φυ-
σικό αέριο σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας περιλαµ-
βανοµένης της γεωργίας. Το Ισραήλ, ήταν πάντα πρωτο-
πόρο στον αγροτικό τοµέα και στις καινοτόµες λύσεις..

Ο Κινητήρας τρακτέρ µεθανίου, της Fiat Powertrain 
Technologies (FPT) αποτελεί ήδη σηµαντική τε-
χνολογική εξέλιξη. Κάνει χρήση ενός κινητήρα 

ο οποίος δηµιουργήθηκε ειδικά για αγροτικές χρήσεις 
µε µέγιστη ισχύ τους 180 ίππους (hp) και µέγιστη ρο-
πή στρέψης 740Nm, ισοδύναµου περίπου του diesel. 
Πρωτοαναπτύχθηκε το 1995, εξελίχθηκε και βρίσκει ε-
φαρµογές σε όλο το εύρος χρήσης φυσικού αερίου, ε-
νώ επιτρέπει συγκρίσεις µε τις µηχανές diesel µε αριθ-
µό πλεονεκτηµάτων (π.χ. κατά πολύ χαµηλότερες εκ-
ποµπές µέχρι 80%, κατά 50% λιγότερους θορύβους, υ-
ψηλές αποδόσεις στο χωράφι, ικανοποιητική αυτονο-
µία, δυνατότητα χρήσης και βιοαερίου από υπολείµµα-
τα καλλιεργειών και στερεών αποβλήτων του αγροκτή-
µατος και οικιακών…, κλπ). Το εν λόγω τρακτέρ, από 
το 2017 προωθείται στην αγορά ως «αειφόρο» τρακτέρ, 
που µπορεί να κάνει χρήση και µεθανίου και συµβατι-
κού φυσικού αερίου.

ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΣ
Για τις αγροτικές περιοχές της Βορείου Ελ-
λάδας από όπου διέρχεται π.χ. ο αγωγός 

φυσικού ΤΑΡ, µε τα προγραµµατισµένα 
του παρακλάδια τροφοδοσίας γειτονι-
κών χωρών και περιοχών, αποτελεί βα-
σική πηγή άµεσης προµήθειας φυσι-
κού αερίου για αστικές, βιοµηχανικές 
και αγροτικές χρήσεις και εντός της 
χώρας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί κατά 

85-90%, ενώ διαβάζουµε ότι κατά µή-
κος του ελληνικού τµήµατός του αγω-

γού, το οποίο ξεκινά από τους Κήπους 
και καταλήγει στα σύνορα µε την Αλβανία, 

νοτιοδυτικά της Ιεροπηγής, έχουν εγκατασταθεί 22 
βαλβιδοστάσια. Χάρη σε τρία από αυτά τα βαλβιδο-
στάσια θα εξασφαλισθεί η τροφοδοσία µε φυσικό α-
έριο της ∆υτικής Μακεδονίας, ξεκινώντας από την 
Καστοριά, το Άργος Ορεστικό και το χωριό Μανιάκοι, 
που σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν δίκτυα δια-
νοµής, µε προοπτική επέκτασης προς Κεντρική και 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. 

Ας µην ξεχνάµε ότι η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί βασι-
κή περιφέρεια και την µεγαλύτερη σε ότι αφορά 
την αγροτική παραγωγή υψηλών αποδόσεων και 

αξίας. Η χρήση του φυσικού αερίου στην περιοχή µε προ-
οπτικές επέκτασης και σε άλλες περιοχές (π.χ. Θεσσαλι-
κός κάµπος) θα µπορούσε µελλοντικά να υποκαταστήσει 
το πετρέλαιο σε πολύ µεγάλο βαθµό, πάντα σε συνδυα-
σµό µε την παράλληλη εξεύρεση τρόπων παραγωγής και 
εναλλακτικών καυσίµων όπως το βιοαέριο, κλπ. (κάποτε 
στην δεκαετία 2000-2010 το νεκρό εργοστάσιο Ζαχάρεως 
Λάρισας και όχι µόνο, προορίζονταν για παραγωγή βιο-
καυσίµου, σχέδιο που ναυάγησε όπως πολλά παρόµοια 
στη χώρα µας..., από «άρρωστες» πολιτικές προφανώς....).

Θυµίζουµε ότι (µε σοβαρές πολιτικές που θα ενσκή-
ψουν στις προοπτικές και στα οφέλη.....) βρίσκονται 
στα σκαριά αρκετοί αγωγοί και εγκαταστάσεις φυσι-
κού αερίου, που υπόσχονται περνώντας από τη χώρα 
µας να ανοίξουν νέους «ενεργειακούς δρόµους» τρο-
φοδοσίας. Υποδοµές κατάλληλες θα προσδώσουν στη 
χώρα µας ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση 
του ενεργειακού της εφοδιασµού, τόσο σε περιφερει-
ακό όσο και σε τοπικό επίπεδο µε τον πρωτογενή το-
µέα πάντα να συµµετέχει µεταξύ των βασικών χρηστών.

Σε µικρότερη κλίµακα, η κάθε αγροτική εκµετάλλευ-
ση φυτικής παραγωγής ή κτηνοτροφική, µπορεί να δι-
αθέτει τη δική της υποδοµή αποθήκευσης αερίου ανά-
λογα µε τις ανάγκες της (και για ποιες δραστηριότητες 
θα µπορεί να κάνει χρήση φυσικού αερίου), η οποία θα 
αναπληρώνεται µε βυτία αερίου που θα εξυπηρετούν 
τις αγροτικές και τις οικιακές δραστηριότητες, ή µε υπο-
δοµές τροφοδοσίας από κοντινά δίκτυα τροφοδοσίας.

Επαναλαµβάνω την ρήση των πιο ειδικών, για το αγρο-
τικό πετρέλαιο ότι «η χρήση πετρελαίου στη γεωργία, µε-
τράει πλέον µέρες»….!!!. (και όχι µόνο για τη γεωργία…).

Αντί να μιλάμε για το αγροτικό πετρέλαιο 
μήπως ν’ αλλάξουμε κουβέντα;

*Γεωπόνου (ΑΠΘ), Αρχιτέκτονα Τοπίου και 

πρώην Β’ Ακόλουθου Γεωργικών υποθέσεων 

του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ.

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΕΚΛΙΖΙΩΤΗ*
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Συνέδριο
εκµηχάνισης της
ελληνικής γεωργίας
Τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (Σ.Ε.ΑΜ.) διοργανώνει 
το 2ο Συνέδριο Εκµηχάνισης της Ελληνικής γεωργίας: 
Βασική προϋπόθεση βιωσιµότητας και ανάπτυξης στο 
ξενοδοχείο Grand Hotel Palace (Μοναστηρίου 305, 
Θεσσαλονίκη). Χορηγοί επικοινωνίας η εφηµερίδα 
Agrenda και το agronews.gr. ∆είτε αναλυτικά το 
πρόγραµµα στο www.agronews.gr. 

Το 17o ραντεβού
των οινόφιλων και 
αποσταγµατοποιών
Για δύο ηµέρες 30 Νοεµβρίου και 1 ∆εκεµβρίου 
στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελλίδης στη 
Θεσσαλονίκη, πάνω από 150 οινοποιοί από κάθε 

αµπελουργική ζώνη 
της Ελλάδας, 
αποσταγµατοποιοί 
και εισαγωγείς 
οίνων θα 
προβάλλουν τα 
προϊόντα και τη 
δραστηριότητά τους 
στους επισκέπτες, 
καταναλωτές καθώς 
και πλήθος 
σηµαντικών οινικών 
προσωπικοτήτων και 
επαγγελµατιών από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση, που 
διοργανώνει η Wine Plus µε την αιγίδα του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Γαστρονοµίας 
Θεσσαλονίκης, της ∆ΕΘ-Helexpo, της Ε∆ΟΑΟ και 
του ΣΕΟ συνοδεύεται από πλούσιο πρόγραµµα 
εκδηλώσεων. Περισσότερα: www.agronews.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αµπέλι, ελιά και 
φρουτολαχανικά 
στη SITEVI 
Η µεγαλύτερη έκθεση στον 
κόσµο για οπωροκηπευτικά, 
αµπέλι και ελιά θα λάβει χώρα 
στο εκθεσιακό κέντρο του 
Montpellier στη Γαλλία 26 µε 
28 Νοεµβρίου. Για 29η χρονιά, 
η SITEVI εστιάζει και πάλι στην 
ποιότητα του προγράµµατος και 
τοποθετεί την καινοτοµία και 
την τεχνολογία στην καρδιά της 
έκθεσης. Έκεί µπορούν να 
συναντήσουν εφόδια, εξοπλισµό 
, προϊόντα και υπηρεσίες για 
κάθε στάδιο της παραγωγής και 
γεωργικό εξοπλισµό µέσα από 
περισσότερες από 50 
εκδηλώσεις.

ΜΟΝΠΕΛΙΕ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

∆ιαγωνισµός ελληνικού 
µελιού και προϊόντων 
µέλισσας το ∆εκέµβριο

Στα πλαίσια του 11ου Φεστιβάλ Μελιού 
και Προϊόντων µέλισσας, που θα 
πραγµατοποιηθεί στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας από 6-8 ∆εκεµβρίου, θα 
διεξαχθεί ο ∆ιαγωνισµός Ελληνικού 
µελιού Ανώτερης Ποιότητας. Η 
διοργάνωση έχει σαν στόχο την 
παρουσίαση του πλούτου και της 
ποιότητας των ελληνικών µελιών στο 
καταναλωτικό και εµπορικό κοινό, τη 
γνωριµία, προβολή και προώθηση των 
διαφορετικών κατηγοριών ελληνικών 
µελιών και την ανάδειξη του καλύτερου 
µελιού ανά κατηγορία, όπου ανήκει. 
Περισσότερες πληροφορίες στη ∆ΑΟΚ 
Π.Ε. Πιερίας, στο Ισόγειο του κτηρίου της 
πρώην Νοµαρχίας (τηλ. 2351-351103).
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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 ∆ρά-
µα. Τηλ. 6974/056174.

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 
φυλής λιµουζίν και σβίτς. Περιοχή Βοιωτί-
ας. 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.

Πωλούνται 200 αρνιά στη Καλαµάτα. Τηλ. 
6974/994010.

Πωλούνται αρνιά λακον αρσενικα και θη-
λυκά 60 ηµερών από µάνες υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισα Τηλ. 
6978/023728 

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής λι-
µουζίν, σιµενταλ, και µπλου Βελγίου πε-
ρίπου 400 κιλά. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6906/779402.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγω-
γής, υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τι-
µή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/930627.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής λι-
µουζίν, σιµενταλ, και µπλου Βελγίου πε-
ρίπου 400 κιλά. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6906/779402.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγω-
γής, υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τι-
µή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/930627.

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό, 
δυνατότητα µεταφοράς και στο χώρο σας. 
Τηλ. 6986/824541.

Πωλείται τραγί Ζάνα, 2 ετών, περιο-
χή Μαυρούδα Σοφός (Θεσσαλονίκη). Τηλ. 
6974/677830. 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τσοπάνης στη Μεσσηνία.
Τηλ.6974/994010.

Ζητούνται για αγορά δικαιώµατα βα-
σικης ενίσχυσης από χωράφια. Τηλ. 
6978/023728.

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 
βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερ-
ρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος καθαρισµένος 
απολυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λί-
πανση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6981/088747.

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

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλληλο 
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 ζωοτρο-
φή από παραγωγό. Περιοχή Αλµυρός Βόλου. 
Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Υπάτης τριο-
ρισµένος σοδειάς 2019 σακιασµένος των 
25κιλών. Τηλ. 6976/516447. 

Πωλούνται στρόγγυλες µπάλες άχυρα, 
άβρεχτες µέσα από αποθήκη. Περιοχή Λα-
µίας. Τηλ. 6978/029439.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµέ-
νος, καθαρισµένος φετινής σοδιάς άρι-
στης ποιότητας. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 
6982/282472. 

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

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη 
µπάλα προς 0,17 λεπτά το κιλό. ∆έχοµαι και 
επιταγές από γαλατά .Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ. 6945/805371.

Πωλείται στάρι σιµέτο, R2 σακιασµένο σα-
ραντάκιλο. Τιµή 40 λεπτά/κιλό. Κος Κώστας. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.
Τηλ. 6972/802670.

Πωλούνται δέµατα τριφύλλι, καθώς και 
δέµατα σανού βρώµης µε καρπό και διά-
φορα άχυρα. Περιοχή Βοιωτίας.  Τηλ. 
6972/897568.

Πωλείται βίκος πολύ παραγωγικός για καρ-
πό και  για σανό ποικιλίας Μαριάννα. Από πα-
ραγωγό, καθαρισµένος και απολυµασµένος. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ 6972/285256 και 
(what’s up )  6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάν-
δρας, κόκκινη δίκοκκη, πολύ παραγωγι-
κή για σπόρο και σανό. Τηλ 6972/285256 
και what’s up 6974/313224.

Πωλείται σπόρος ποικιλία ΣΙΜΕΤΟ, πρω-
τοετές σποροπαραγωγής σε πολύ άριστη 
ποιότητα. Τηλ 6972/285256 και what’s up 
6974/313224.

Πωλούνται ρεβύθια πολύ βραστερά και 
νόστιµα και πολύ παραγωγικά, χωρίς φάρ-
µακα και λιπάσµατα. Παραγωγής µας. Τηλ 
6972/285256 και what’s up 6974/313224.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστοποί-
ηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για 
καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτι-
κών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. 
Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών απο-
δόσεων. Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 
στρεµµάτων µαζί µε 1 στάβλο 700µ. και-
νούριος και 1 στάβλο 150 µ. συν δυο αγροι-
κίες 40 µ. έκαστος. Περιοχή ΤOEB Χαλκη-
δόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οι-
κισµό 200µ. πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικο-
δοµήσιµο πάνω στο κεντρικό δρόµο. Τιµή 
30.000€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται αγροτεµάχιο 5 στρ. συνορεύει 
από γύρο µε αρδευτικό κανάλι και µε αγρο-
τικό δρόµο. Περιοχή Καρυά Καψόχωρα Ηµα-
θίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6989/7563302.

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

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

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

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

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

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις 900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, 

µε µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Πε-
ριοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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 Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται θερµοκήπιο τύπου τούνελ και-
νούργιο, ελληνικής εταιρίας κατασκευής θερ-
µοκηπίων µε διαστάσεις 9 άνοιγµα Χ 60 µή-
κος 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. Τιµή 
9.000€/στρέµµα. Περιοχή Σκάλας Ωρωπού. 
Τηλ6947/096907. Email: jathelas@otenet.gr

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλή-
να γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χι-
αστί/κόντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σω-
λήνα γαλβάνιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 
3 µέτρα ύψος υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κο-
ρυφής. ∆ιαστάσεις περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί 
να κατασκευαστεί στις διαστάσεις που θέλετε, 
χρειάζεται µόνο υλικά κάλυψης. Τιµή 30.000€ 
ή το µισό 16.000€. Περιοχή Σκάλας 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 Γαλλικός 
σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Μεσολόγ-
γι. Τηλ.6937/226036.

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

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

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

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κων-
σταντινίδης τύπου ΗΥ255 (υψηλής ισχύ-
ος) Με γρανάζι κινήσεις και κύλινδρο. Τι-
µή 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. Τι-
µή 2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ New Holland TS 115A 
(∆115 hp), 4X4, µε καµπίνα εργοστασιακή, µο-

ντέλο 2006 µε 2.700 ώρες εργασίας. Από Ελ-
ληνική αντιπροσωπία µε όλα του τα service 
(στην αντιπροσωπία). Τιµή 28,000 συζητήσι-
µη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται πλατφόρµα µε ανατροπή δεξιά και 
αριστερά 2,10Χ4,70. Τιµή 900€. Περιοχή Σέρ-
ρες. Τηλ. 6906/407758. 

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

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

Πωλείται τρακτέρ Zetor 68 ίπποι µηχανή 
Perkins και σπαρτικά, ραντιστικό καλλιεργη-
τής, πλατφόρµα και άροτρο. Περιοχή Θεσσα-
λονίκη. Τηλ. 6979/634484.

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

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

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι 
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς 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.

Πωλούνται τρακτέρ µε αλέτρι, σπαρτική σί-
του,δισκοσβάρνα,ραντιστικό για λίπασµα , 
ρίµπελ , καλλιεργητής και σκαλιστήρι. Τηλ 
6974/410304.

Πωλείται Αρότρο 2ινο, KLAVAN και µία δι-
σκοσβάρνα 28αρα ΖΟΡΜΠΑΣ, υδραυλικιά 
Τηλ. 2310/715037. 

Πωλούνται πλαστικά, µικρά και µεγάλα µπου-
καλάκια για τσίπουρο, πετρέλαιο, λάδι, µέλι, 
ελιές και µεγάλα πλαστικά βαρέλια σε προσι-
τές τιµές. Μόνο για εµπόρους. Περιοχή Θεσ-

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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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Μ. ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

Στη Yara η ασφάλεια αποτελεί πρώ-
τη προτεραιότητα σε όλες τα δρα-
στηριότητές της, και αυτό καταδει-
κνύει και η πρόσφατη εκπαιδευτι-
κή άσκηση διάσωσης από ατύχη-
µα σε ύψος που πραγµατοποιήθη-
κε σε συνεργασία µε τη Λέσχη Ει-
δικών ∆υνάµεων Μαγνησίας στο 
εργοστάσιο του Βόλου, την Παρα-
σκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Έχουµε µια φιλόδοξη πολιτική 
στον τοµέα της υγιεινής και ασφά-
λειας και πιστεύουµε ότι κάθε α-
τύχηµα µπορεί να αποτραπεί», α-
ναφέρει σε σχετική της ανακοίνω-
ση η εταιρεία.

 Η εκπαίδευση πραγµατοποιήθη-
κε σύµφωνα µε όλους τους κανό-
νες ασφαλείας, τα πρωτόκολλα και 
τεχνικών διάσωσης, όπως επίσης 
µε όλους τους κανονισµούς Πρώ-
των Βοηθειών της ERC (European 
Resuscitation Council) και TFR 
(Trauma First Response). Η εκ-
παίδευση χωρίστηκε σε δυο στά-
δια, θεωρητικό και πρακτικό. Στο 
θεωρητικό στάδιο όλο το προσω-
πικό το εργοστασίου εκπαιδεύτη-
κε στις βασικές αρχές των επιχει-
ρήσεων διάσωσης καθώς, ενώ έ-
λαβε και κατάρτιση αναφορικά µε 
τα βήµατα που πρέπει να ακολου-

θούνται σε περίπτωση που χρεια-
στεί να γίνει διάσωση.

Κατά το πρακτικό στάδιο της ά-
σκησης, έγινε προσοµοίωση των 
συνθηκών, όπου το προσωπικό 
του εργοστασίου κλήθηκε να α-
ντιµετωπίσει σενάριο για τη διά-
σωση εγκλωβισµένου ατόµου που 
βρίσκεται σε ύψος. Υπό τις οδη-
γίες της οµάδας της Λέσχης Ειδι-
κών ∆υνάµεων Μαγνησίας έγι-
νε εκπαίδευση για όλα τα βήµα-
τα που θα πρέπει να ακολουθή-

σουν , αλλά και ενηµέρωση για ό-
λες τις παραµέτρους που θα πρέ-
πει να λαµβάνονται υπόψιν σε τέ-
τοιες περιπτώσεις.

Κοινή κουλτούρα
«Στη Yara συνεχίζουµε να ανα-

πτύσσουµε την πρωτοβουλία Safe by 
Choice για να ενσωµατώσουµε µια 
κοινή κουλτούρα ασφάλειας και να 
οδηγήσουµε την εταιρεία σε αριστεία 
αναφορικά µε την ασφάλεια», ανα-
φέρει η σχετική ανακοίνωση.

Εκπαίδευση
Στο θεωρητικό στάδιο όλο το 
προσωπικό του εργοστασίου 
εκπαιδεύτηκε στις βασικές 

αρχές της διάσωσης

Άριστα από Wine Advocate
για το Κτήµα Παυλίδη 
Τα κολακευτικά σχόλια και τις 
εξαιρετικές βαθµολογίες από τον 
πολύ αυστηρό κριτικό οίνου Mark 
Squires του Wine Advocate, 
απέσπασαν οίνοι από το Κτήµα 
Παυλίδη. Η έκδοση 245 του 
παγκόσµιας φήµης οινικού περιοδικού 
Wine Advocate παρουσιάζει, τα 
αποτελέσµατα µιας κάθετης δοκιµής 
του EMPHASIS Assyrtiko, ΤΗΕΜΑ 
λευκό 2018, ΤΗΕΜΑ ερυθρό 2016 
καθώς και δυο εσοδείες του 
EMPHASIS Agiorgitiko. 

Η ΜΕΒΓΑΛ ανταποδίδει
λίγο πριν κλείσει τα 70
Στα πλαίσια του εορτασµού των 
εβδοµηκοστών γενεθλίων της η 
ΜΕΒΓΑΛ έχει σχεδιάσει µία σειρά 
δράσεων προσφοράς, µε πρώτη και 
εξέχουσα αυτή που αφορά τους 
ίδιους τους ανθρώπους της. Η 
βορειοελλαδίτικη γαλακτοβιοµηχανία 
αναγνωρίζοντας τη µέγιστη συµβολή 
τους στην ανάκαµψη και επαναφορά 
στην κερδοφορία, για αποτελέσµατα 
που έρχονται µέσα από τη δουλειά 
τους, διέθεσε το ποσόν των 600.000 
ευρώ  στους εργαζοµένους της. 

Στα Τρίκαλα 39ήµερη
γιορτή Χριστουγέννων
Ο 9ος Μύλος των Ξωτικών και ο 
Καρυοθραύστης, διοργανώνουν µια 
39ήµερη γιορτή στα Τρίκαλα από τις 
29/11 µέχρι τις 6 Ιανουαρίου για 
τον κάθε έναν που ζει τη µαγεία 
των Χριστουγέννων. Οι 111 φετινές 
δράσεις εντός του Μύλου, οι 
παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη, 
ο φωτισµός του υψηλότερου 
χριστουγεννιάτικου φυσικού δέντρου 
της Ελλάδας, τα εγκαίνια του Μύλου 
την 1η ∆εκεµβρίου θα αγκαλιάζουν 
τους επισκέπτες των Τρικάλων.

«Μέρες γιορτινές στο
Αγρόκτηµα» της ΑΓΣ 
«Περιµένοντας την πρωτοχρονιά…» 
είναι το θέµα για τις φετινές «Μέρες 
γιορτινές στο αγρόκτηµα» της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής. Το 
πρόγραµµα έχει δραστηριότητες µε 
ζεστό και γιορτινό χαρακτήρα και 
δελεαστικές µυρωδιές, απευθύνεται 
στις ηλικίες 5-12 ετών και θα 
λειτουργήσει µόνο για 20 παιδιά. 
Οι ηµέρες υλοποίησης του είναι 29, 
30 και 31 ∆εκεµβρίου (08:00 - 
15:30).  Οι εγγραφές γίνονται δεκτές 
έως 16 ∆εκεµβρίου 2019.

Η Λέσχη Ειδικών ∆υνάµεων Μαγνησίας είναι µια εθελοντική Οµάδα Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που 
έχει σκοπό να λειτουργεί επικουρικά στους κρατικούς φορείς για την πρόληψη και διάσωση ανθρώπων.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Η ασφάλεια θεμέλιος 
λίθος για τη Yara
Στη μονάδα της στο Βόλο, η Yara Ελλάς πραγματοποίησε 
άσκηση διάσωσης και ειδική εκπαίδευση για το προσωπικό 

σαλονίκης. Τηλ.2310/684438, 6984/501857, 
6981533172.

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

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

Πωλείται τρακτέρ fiat 640 4X4. Περιοχή Χαλ-
κιδική. Τηλ. 6972/307674.

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

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

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρό-
µενο. Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6972/307674.

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, κο-
µπλέ µε κάδους, θήλαστρα, παγίδα. Περιοχή Λα-
γκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/590447.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 θερµίδες 
µε pellet. Περιοχή Πιερίας Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέτρα. 
Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 
2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύπου  (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται Ford Rager µε µουσαµά, 280.000 
χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Περιοχή 
Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τριόρι µικρό. Τιµή 500 ευρώ.  Περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ. 6947/404701.

Πωλείται κανονάκι µεσαίο µονοφασικό ρεύ-
µα. Τιµή 400 ευρώ. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6947/404701. 

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και µπινγκς. 
Περιοχή Βέροιας. Τηλ. 6973/966777.

Πωλείται τρακτέρ STΕYR , 110 ίππων σε πολύ 
καλή κατάσταση.Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται  ρίπερ,  λιπασµατοδιανoµέας και ρα-
ντιστικό 600άρι.Τηλ. 2310/715037.

Πωλουνται 60 σωλήνες ποτισµατος. Τηλ. 
6974/410304.

Πωλούνται ένα τρακτέρ VALMET 805, ένα 
τρακτέρ LANTINI 8500, δυο πλατφόρµες, µια 
πλατφόρµα µε βυτίο επάνω 5 τόνων , ένα αλέ-
τρι περιστρεφόµενο , ενα ρίπερ µεγάλο. Τηλ. 
6944/614947.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται λάστιχο 18-4-38 για τρακτέρ µετα-
χειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ. 6976/141565. 
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Η επιστροφή 
του Εκλεκτού
Για την Τότεναμ και το Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Λίγο άντεξε µακριά από την ίντρι-
γκα και τους πάγκους ο Εκλεκτός, 
Ζοσέ Μουρίνιο, µε την Τότεναµ να 
τον εµπιστεύεται για τη δύσκολη συ-
νέχεια σε Πρέµιερ και Τσάµπιονς 
Λιγκ. Μάλιστα, πρώτο ευρωπαϊκό 
µατς για τον Πορτογάλο, θα είναι 
αυτό απέναντι στον Ολυµπιακό την 
ερχόµενη Τρίτη 26 Νοεµβρίου, για 
την προτελευταία αγωνιστική της 
διοργάνωσης. Οι «ερυθρόλευκοι» 
πάντως θα παίξουν τα ρέστα τους 
για να διεκδικήσουν την τρίτη θέση 
που οδηγεί στο Γιουρόπα. Εν τω µε-
ταξύ, µεγάλη µάχη αναµένεται στη 
Βαρκελώνη στις 27 Νοεµβρίου, ό-

που το µατς της Μπάρτσα απέναντι 
στην Ντόρτµουντ µοιάζει µε «νοκ-
αουτ». Μία ισοπαλία πάντως βο-
λεύει και τις δύο, στέλνοντας την 
Ίντερ στο Γιουρόπα. Από την άλ-
λη, στο 8ο γκρουπ Άγιαξ, Τσέλσι 
και Βαλένθια είναι ισόβαθµες µε 
επτά πόντους, µε τους Ολλανδούς 
να υποδέχονται τις «Νυχτερίδες» 
σε ένα µατς που θα κρίνει πολλά. 

Παράλληλα, στα παιχνίδια του 
Γιουρόπα Λιγκ που θα διεξαχθούν 
την Πέµπτη, o ΑΠΟΕΛ αναµένε-
ται να έχει εύκολη αποστολή α-
πέναντι στην Ντουντελάγκε, µε 
τους Κύπριους να θέλουν του 3 
πόντους ώστε να παραµείνουν σε 
τροχιά πρόκρισης για τους «32» 
της διοργάνωσης. 

Οι τελευταίες τέσσερις οµάδες που θα πάρουν µέρος 
στα τελικά του Euro 2020 θα προκύψουν από τα 
playoffs των τεσσάρων οµίλων η κλήρωση των 
οποίων πραγµατοποιήθηκε την περασµένη 
Παρασκευή. Σηµειώνεται εδώ, ότι η κλήρωση για τους 
οµίλους των τελικών της διοργάνωσης θα γίνει στο 
Βουκουρέστι στις 30 Νοεµβρίου.

Διπλή κλήρωση 
για το Euro 2020  

Τένις (Τελικοί Davis Cup)

Αγώνες 12.00 COSMOTE SPORT 6HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Προµηθέας – ΠΑΟΚ 15.45 ΕΡΤ Play2

Ποδόσαφιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Νάπολι 19.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος - Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2HD

Τένις (Τελικοί Davis Cup)

Αγώνες 17.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – ΟΦΗ 17.00 ΕΡΤ Sports HD

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 17.15 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 18.00 PAOK TV

AEK – Άρης 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Τένις (Τελικοί Davis Cup)

Αγώνες 12.00 COSMOTE SPORT 6HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Προµηθέας – ΠΑΟΚ 15.45 ΕΡΤ Play2

Ποδόσαφιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Νάπολι 19.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος - Ολυµπιακός 19.30 Novasports 2HD

Τένις (Τελικοί Davis Cup)

Αγώνες 17.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ατρόµητος – ΟΦΗ 17.00 ΕΡΤ Sports HD

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 17.15 Novasports 2HD

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 18.00 PAOK TV

AEK – Άρης 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (NBA)

Χιούστον Ρόκετς – Ντάλας Μάβερικς 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 23 Νοεµβρίου 

Κυριακή 24 Νοεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο κίνδυνος  
να πέσει η αγροτική 
πολιτική στη ρουτίνα 
της καθημερινότητας

Οι συνθήκες    
ευνοούν μείωση 
των επιτοκίων 
και στα αγροτικά 

Πώς ο Μαλάµης 
πλήγωσε τον έρωτα 
που ’χε αρχίσει με τη    
συντεχνία του ΟΣΔΕ

Παγκόσµιο στο τένις
Πρεµιέρα κάνει το νεοσύστατο 
format των τελικών του Davis Cup 
µε 18 οµάδες να δίνουν µάχες για 
το τρόπαιο του Παγκόσµιου 
Πρωταθλητή στο τένις. Από 18 
έως 24 Νοεµβρίου, το Caja 
Magica της Μαδρίτης, φιλοξενεί 
στα indoor hard court γήπεδα, το 
νέο Davis Cup µε τη συµµετοχή 
δύο θρυλικών ονοµάτων του 
αθλήµατος, του Ράφαελ Ναδάλ και 
του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Πράσινη επιστροφή
Ο Ρικ Πιτίνο αναµένεται στην 
Ελλάδα το αργότερο µέχρι την 
Τρίτη (26/11) το µεσηµέρι για να 
αναλάβει άµεσα τον Παναθηναϊκό. 
Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου 
ο Πιτίνο θα κάνει το δεύτερο 
ντεµπούτο της καριέρας του στον 
πάγκο του Παναθηναϊκού την 
Πέµπτη το βράδυ (28/11, 21:00) 
κόντρα στην Μπασκόνια για την 
11η αγωνιστική της Ευρωλίγκα.

Πρόκληση στην Τούµπα
Στην έδρα του ΠΑΟΚ δοκιµάζεται 
αυτή την Κυριακή η ΑΕΛ, η οποία 
έχασε την περασµένη αγωνιστική 
την ευκαιρία να περάσει τρίτη στη 
βαθµολογία της Σούπερ Λιγκ. 
Παράλληλα, σε αναζήτηση για την 
απόκτηση αριστερού µπακ 
βρίσκονται οι «βυσσινί» εν όψει 
της χειµερινής µεταγραφικής 
περιόδου, ενώ, αντίθετα παρελθόν 
αποτελούν από την οµάδα οι 
Μποριβόγιε Ρίστιτς και Μπρούνο 
Χαλκιαδάκης.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Pit Stop στο 
διάστημα
Η οµάδα µηχανικών της 
Red Bull για τα pit stops είναι 
πραγµατικό «πιστόλι», 
σηµειώνοντας µάλιστα και 
νέο παγκόσµιο ρεκόρ 1,82 
δευτερολέπτων στη Βραζιλία. 
Τώρα η Red Bull είπε να τους 
δώσει µια µεγάλη πρόκληση, να 
ολοκληρώσουν ένα pit stop σε 
συνθήκες µηδενικής βαρύτητας, 
µεταφέροντάς τους στο Yuri 
Gagarin Cosmonaut Training 
Center που βρίσκεται στη Ρωσία. 
Χρησιµοποίησαν ένα 
εκπαιδευτικό αεροσκάφος 
Ilyushin II-76K, που σε 
συγκεκριµένες συνθήκες πτήσης 
και για είκοσι δευτερόλεπτα, 
µπορεί να έχει µηδενική 
βαρύτητα στο εσωτερικό του. 
Η οµάδα ολοκλήρωσε ένα 
επιτυχηµένο pit stop σε µια RB1 
του 2005. «Καταλαβαίνεις πόσο 
πολύ βασίζεσαι στη βαρύτητα 
µόνο όταν τη χάσεις!», ήταν 
το σχόλιο της οµάδας.

  

Πρώτα το γκολφ 
και μετά η Ρεάλ
Τo 2-0 κόντρα στην Ουγγαρία 
σήµαινε αυτόµατα πως η Ουαλία 
έπαιρνε το εισιτήριο για την 
τελική φάση του Euro 2020 
και φυσικά ήρθαν µετά οι 
πανηγυρισµοί. Ο Γκάρεθ Μπέιλ 
θέλησε πάντως να δείξει τη χαρά 
του µε έναν άκρως ασυνήθιστο 
τρόπο. «Ουαλία. Γκολφ. Μαδρίτη. 
Με αυτή τη σειρά», ήταν το 
µήνυµα πάνω στην ουαλική 
σηµαία που κρατούσε µε καµάρι, 
θέλοντας να δείξει πως η Ρεάλ 
είναι τελευταία όσον αφορά 
τις βασικές του προτεραιότητες.

   Μπορεί ο Μαυρουδής να 
µην διακρίνεται βαθµολογικά για τις 
επιδόσεις του στη Βάθη, ο Άδωνις πά-

ντως πετάει. Επί τη ευκαιρία να σηµειώσουµε 
πως η παρουσία του την περασµένη εβδοµά-
δα στο Thessaloniki Summit, που διοργάνω-
σε ο ΣΒΕ, έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς βο-
ρειοελλαδίτες επιχειρηµατίες να τον δουν α-
πό κοντά και να του µεταφέρουν παράπονα, 
αιτήµατα και ούτω καθ’ εξής.     Μετα-
ξύ άλλων εντοπίστηκε και µια σύντοµη συ-
νοµιλία του µε τον Θύµη Ευθυµιάδη της 
Agritex, του οµίλου Ευθυµιάδη. Όπως µά-
θαµε ο επιχειρηµατίας του έθεσε το εύλο-
γο αίτηµα να αυξηθεί το όριο των 500.000 
όσον αφορά τις επενδύσεις στον αγροδια-
τροφικό τοµέα που χρηµατοδοτεί σχετικό 
πρόγραµµα του ΠΑΑ, καθώς a priori πετά-
ει εκτός επιχορηγήσεων κάθε σοβαρή επέν-
δυση στο χώρο, που ξεπερνά αυτό τον προϋ-
πολογισµό. «Κάνε µου ένα memo για στείλ-
το να το δω», φέρεται να είπε ο υπουργός 
και µένει να δούµε πώς και εάν θα το προ-
χωρήσει.     Αµέσως µετά τη Θεσσαλο-
νίκη ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
πέταξε για τη Νέα Υόρκη για επαφές µε κυβερ-
νητικούς αξιωµατούχους των ΗΠΑ, αλλά και 
Αµερικανούς επενδυτές. Μια από τις αποστο-
λές που του ανέθεσε ο πρωθυπουργός, ήταν 

να προσπαθήσει να πείσει τους συνοµιλητές 
του να γίνει κάτι µπας και αρθούν οι δασµοί 
που επέβαλε η κυβέρνηση Τράµπ και στο ελ-
ληνικό ροδάκινο κοµπόστα, κάνοντας τη ζωή 
δύσκολη των κονσερβοποιών και κατ’ επέκτα-
ση των παραγωγών. Τη σχετική αποκάλυψη 
έκανε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, κατά την επίσκε-
ψή του στην Ηµαθία.    Α! Μιας και το 
θυµήθηκα. Άλλο πάλι και τούτο! Θα παρα-
κολουθήσατε που ο πρωθυπουργός στις ε-
παφές που είχε στην Ηµαθία, πήγε αρχικά 
στις Βαρβάρες, όπου και συνοµίλησε µε κα-
τοίκους του οικισµού και στη συνέχεια µε-
τείχε σε συνάντηση µε τοπικούς οινοποι-
ούς, η οποία έγινε στο Μετόχι και το Κτή-
µα Καλαϊτζή.    Εκεί τα είπε εκτενώς µε 
παραγωγούς που έσπευσαν να παραστούν και 
υποσχέθηκε και την επιστροφή του προπλη-
ρωµένου φόρου για το κρασί. Ως εδώ όλα κα-
λά. Η σηµειολογία όµως, φαίνεται να ξέφυγε 
από τους οργανωτές της εκδήλωσης. ∆ιότι αν 
ισχύουν τα όσα µεταφέρθηκαν στη στήλη, το 
συγκεκριµένο οινοποιείο εδώ και περίπου 7-
8 µήνες -µετά από σχεδόν 5 χρόνια προσπα-
θειών- έχει κλείσει γιατί, λέει, δεν ήταν βιώσι-
µο. Καλή η θέα από το Μετόχι δεν λέω -αισθά-
νεσαι να αιωρείσαι πάνω από τον κάµπο της 
Ηµαθίας, όπως µας είπαν- αλλά δεν βρέθηκε 
ένα οινοποιείο εν λειτουργία;  O ΓΥΛΟΣ

Με Μουρίνιο στον πάγκο η Τότεναµ υποδέχεται τον ΟΣΦΠ σελ. 54 • Το ενδιαφέρον στρέφεται στο Davis Cup του τένις σελ. 54

Τροχονόμος
H xρήση της γεωργίας ελεγχόµενης 
κυκλοφορίας (CTF) για τον περιορισµό 
της συµπίεσης του εδάφους έχει επιτρέψει 
στην PX Farms µε βάση το Cambridgeshire 
να αναπτύξει µια ευρύτερη σειρά πιο 
κερδοφόρων καλλιεργειών και να αυξήσει 
τις αποδόσεις βελτιώνοντας την ποιότητα 
του εδάφους. Στο Profi Νοεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Αλεπόν τρώει 
κι η ζεπίρα 
πρέσκεται

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

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΤΗΣ VICTORIA MILGALTER
Το πορτοκαλί προέρχεται από την αρχαία Κίνα και η παλαιότερη αναφορά του γλυκού πορτοκαλιού ήταν στην κινεζική λογοτεχνία 
το 314 π.Χ.. Το 2012, τα γλυκά πορτοκάλια αντιπροσώπευαν περίπου το 70% της παραγωγής εσπεριδοειδών µε 73 εκατ. τόνους.
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Περιθώρια να ξεπεράσει τα 6 ευρώ το κι-
λό το πρόβειο κρέας έχουν διαµορφωθεί 
το τελευταίο διάστηµα στην αγορά, µε τη 
ζήτηση να είναι έντονη από την Ισπανία 
και την Ιταλία. Παραδοσιακά από τα τέλη 
Νοεµβρίου οι χώρες αυτές απευθύνονται 
στην εγχώρια αγορά για εισαγωγές, διατη-
ρώντας ισχυρό ενδιαφέρον µέχρι το τέλος 
του έτους, ωστόσο ήδη αυτές τις µέρες οι 
τιµές έχουν υπερβεί τα 5,5 ευρώ το κιλό. 

Το εµπορικό µείγµα διαµορφώνουν οι 
λιγοστές γεννήσεις που σηµειώθηκαν το 

προηγούµενο διάστηµα, κάτι που αποδί-
δουν οι κτηνοτρόφοι στο γεγονός ότι τα 
ζώα δεν ήταν επαρκώς ταϊσµένα και φρο-
ντισµένα, λόγω του δυσάρεστου εµπορι-
κού κλίµατος που είχε διαµορφωθεί στην 
αγορά. «Αγοράζουν πολλοί και πουλάνε 
λίγοι» εξηγεί στην εφηµερίδα Agrenda ο 
κτηνοτρόφος Μιχάλης Τζιότζιος, ο οποίος 
παρατηρεί πως φέτος υπάρχει έντονη ζή-
τηση και για ζώα αναπαραγωγής. Πάντως, 
αυτή την περίοδο διαπιστώνεται µεγάλη 
ζήτηση στα µικρά κυρίως αρνιά. 

Συνθήκες για 6 ευρώ στο αρνί
 Στα 5,5 ευρώ το κιλό ήδη οι τιµές, µετά τη στασιµότητα µηνών   
 Μεγάλη και απότοµη η ζήτηση για ζώα µικρού µεγέθους και αναπαραγωγής
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Χ 
ρηµατιστηριακά, στο βαµβάκι ση-
µειώθηκε σηµαντική διόρθωση 
(αλλά εντός εύρους) η οποία δι-
καιολογήθηκε από τις ρευστοποι-

ήσεις παλαιότερων ανοδικών θέσεων. Ωστό-
σο στα θεµελιώδη στοιχεία πάµε καλά και α-
πό εκεί αναµένουµε στήριξη της αγοράς. Στην 
αγορά µας, είναι πιο ήσυχα αυτήν την εβδο-
µάδα σε σχέση µε τις προηγούµενες. Έγιναν 
αρκετές δουλειές οπότε και είναι φυσικό να 
υπάρξει µια παύση, ειδικά τώρα που διόρθω-
σε το χρηµατιστήριο. Περίπου 69 σεντς ανά 
λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,37 ευρώ το κι-
λό για το εκκοκκισµένο και στα 45 λεπτά το 
κιλό για το σύσπορο έδιναν τα ανοιχτά συµ-
βόλαια Μαρτίου µόνο για τα λευκά βαµβάκια.

  Η εγχώρια αγορά για τα σκληρά σιτά-
ρια εξακολουθεί να είναι υποτονική, καθώς 
όχι µόνο οι αγοραστές δείχνουν καλυµµέ-
νοι αλλά και οι πωλητές είναι διστακτικοί. Ο 
νέος διαγωνισµός στην Τυνησία έκλεισε λί-
γο χαµηλότερα από αυτόν της Τουρκίας. Βέ-
βαια πρέπει να σηµειωθεί πως οι διαθέσιµες 
ποσότητες εντός ΕΕ λιγοστεύουν οπότε αρ-
γά ή γρήγορα θα φανεί πως η προσφορά εί-
ναι ελλειµµατική. Στο εσωτερικό τα ποιοτικά 
σιτάρια πληρώνονται στα 24 λεπτά το κιλό.

  Η προσφορά µήλων στην Ιταλία κυµαί-
νεται σε σταθερά επίπεδα, στο µέσο όρο των 
τελευταίων ετών, µε εξαίρεση το 2017, σύµ-
φωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία από το Ινστι-
τούτο Υπηρεσιών για την Αγροτική και την Ε-
πισιτιστική Αγορά (ISMEA). Αντίθετα στα αχλά-
δια η παραγωγή ήταν από τις πιο ελλειµµα-
τικές όλων των εποχών, λόγω κλιµατολογι-
κών και φυτοϋγειονοµικών προβληµάτων και 
η παραγωγή ακτινιδίων θα είναι µικρότερη.

Άνετα τα 45 λεπτά 
στο βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

22/10 29/10 05/11 13/11 19/11

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42

329,17

333,95

332,47

334,26

Τα μικρά
Φαίνεται ότι 

ζήτηση έχουν και ζώα 
ηλικίας 2,3,4 ετών 
για αναπαραγωγή

Γάλα  
Αν και µένει να φανεί από 
την πορεία του χειµώνα, οι 
έως τώρα ενδείξεις µιλούν 

για µειωµένη παραγωγή

Κοπάδια
Οι πρώτες εκτιµήσεις 

καταγράφουν µείωση του 
µεγέθους του κοπαδιού 

της χώρας

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

17/10 24/10 31/10 15/11 21/1107/11

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)
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209,5

2,11

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71
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173

209,5

2,13

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49
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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

213

172

209,5

2,14

335,10

900,60

20,37

60,70

119,37

78,31

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

259 264

274 274 274 274

64,54 64,95 65,70 64,35
64,74 62,24

Τιμή παραγωγού 
για τα αρνιά  (ευρώ το κιλό)

Σήµερα   5,5 

Πριν τις γιορτές 6
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Οι ρευστοποιήσεις ανοδικών θέσεων πίεσαν το βαµβάκι  
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260
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¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
62,24  

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

172

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,14

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η αγορά «χτυπήθηκε» ελαφρά 
από τις κερδοσκοπικές 
ρευστοποιήσεις παλαιότερων 
ανοδικών τοποθετήσεων.

Σηµάδια σταθεροποίησης εµφανίζει 
το σκληρό σιτάρι, µε τους αναλυτές 
να περιµένουν βελτίωση της αγοράς 
αρχές του νέου έτους. 

Υποχώρηση κατά 1 ευρώ στον τόνο 
σηµείωσε η τιµή του καλαµποκιού στα 
εµπορικά κέντρα της Ιταλίας, µε 
σαφή σηµάδια σταθεροποίησης.

Αµετάβλητη παραµένει άλλη µια 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δεν δείχνει 
διάθεση για αλλαγές. 

Ελαφρά µείωση σηµείωσε η µέση 
τιµή ελαιολάδου στην Ισπανία 
που παραµένει εγκλωβισµένη 
σε ένα χαµηλό εύρος τιµών.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Συνεχίζεται η ηρεµία και αυτή την ε-
βδοµάδα στην αγορά σκληρού σίτου, 
µε τις τιµές στις πράξεις να έχουν «κα-
θίσει» λιγάκι. Μάλιστα, οι αναλυτές 
θεωρούν ότι έτσι σταθερά θα κινηθεί 
η αγορά µέχρι και τα τέλη του έτους, 
µε όποιες αλλαγές προς το καλύτερο 
να αναµένονται τους πρώτους µήνες 
του νέου χρόνου. Βέβαια πρέπει να 
σηµειωθεί ότι το εποµένως βλέπουµε 
πως υπάρχει ένα «µικρό µάζεµα» που 
παρατηρείται στις τιµές, δεν σηµαίνει 
πως θα ακολουθήσει πτωτική πορεία. 

Η ιδέα που κυριαρχεί στους πωλητές 
είναι πως τα χαµηλά τα έχουµε αφή-
σει πίσω µας και το πιο λογικό σενά-
ριο θα ήταν οι τιµές ή να µείνουν στα-
θερές στα τωρινά επίπεδα ή να δούµε 
κάτι καλύτερο µε το που φανεί το έλ-
λειµµα προσφοράς από το νέο έτος. 
Αναφορικά µε τις εκτάσεις φαίνεται 
από τις σπορές πως το σκληρό στάρι 
δεν κέρδισε περισσότερα στρέµµατα.

Αυτό, επί τοις ουσίας, σηµαίνει ότι η 
συµβουλή σε παραγωγούς και εµπό-
ρους για πώληση αυτό το διάστηµα και 
ρευστοποίηση, δεδοµένου ότι είχαν πιά-
σει σχεδόν όλη την άνοδο, είναι πολύ 
σωστή. Γιατί µπορεί οι πρόσφατες αυ-
ξήσεις στην τιµή του προϊόντος στα ι-
ταλικά χρηµατιστήρια να δηµιουργούν 
προσδοκίες για συνέχεια της ανοδικής 
αυτής πορείας, όµως το γεγονός ότι ε-
ξακολουθεί η δουλειά της Τουρκίας 
να µην έχει δώσει κάτι ανάλογα καλό 
για τα ποιοτικά σιτάρια της χώρας µας, 
«µαγκώνει» τους ενδιαφερόµενους.

Όσον αφορά τις τελευταίες πράξεις, 
στις 20 Νοεµβρίου ο διαγωνισµός της 
Τυνησίας για 92.000 τόνους έκλεισε 
στα 326 δολάρια ο τόνος, δηλαδή στα 
295 ευρώ ο τόνος παραδοτέα στο λιµά-
νι τους, δηλαδή περίπου 15 ευρώ χα-
µηλότερα σε σχέση µε την µεγάλη αγο-
ρά της Τουρκίας πριν τρεις εβδοµάδες.

Εν τω µεταξύ, στη λίστα της Φότζια 
οι τιµές διόρθωσαν κατά 2 ευρώ ο τό-
νος, µε τα καλής ποιότητας (ειδικό βά-
ρος 80 kg/hl και υαλώδη 80%) να δια-

πραγµατεύονται στα 283-288 ευρώ ο 
τόνος. Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, οι τιµές των δηµητρια-
κών κινούνται βάσει των νεότερων α-
πό πλευράς εµπορικού πολέµου ΗΠΑ-
Κίνας. ∆εν υπογράφεται ακόµα η πε-
ριβόητη συµφωνία και το σύνολο των 
σιτηρών βρίσκεται υπό πίεση ή απλά 
αµετάβλητο. Σηµειωτέον ότι η δραστη-
ριότητα στη φυσική αγορά µε τους διε-
θνείς διαγωνισµούς Αλγερίας και Τυ-
νησίας έδωσαν µια µικρή δυναµική 
στις γαλλικές τιµές και τα συµβόλαια 
∆εκεµβρίου ‘19 έπιασαν ξανά τα 180 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

Σταθεροποιείται η αγορά, ώρα πωλήσεων στο σκληρό
Μικρό «µάζεµα» στις πράξεις, χωρίς να σηµαίνει ότι θα ακολουθήσει πτωτική πορεία
Στα 295 ευρώ ο τόνος ο διαγωνισµός στην Τυνησία, 15 ευρώ πιο κάτω από της Τουρκίας

Υπερβολικές εισαγωγές 
σιτηρών και δη καλαµποκιού 
από την Ουκρανία καταγγέλλει 
η Πολωνία στις Βρυξέλλες, 
ζητώντας να περιοριστεί ο 
όγκος των εισαγωγών από 
την χώρα αυτή και να γίνουν 
έλεγχοι ώστε να διαπιστωθεί 
το κατά πόσο οι Ουκρανοί 
παραγωγοί εφαρµόζουν τα 
αυστηρά πρότυπα που έχει 
θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Σύµφωνα µε το πολωνικό 
αίτηµα, το 60% του 
καλαµποκιού που εµπορεύεται 
στην Ευρώπη είναι 
ουκρανικής προέλευσης, 
ενώ η χώρα της Μαύρης 
Θάλασσας αναµένει σταθερά 
υψηλές σοδειές για τα 
επόµενα έτη, πιέζοντας 
υπερβολικά τις τιµές 
παραγωγού στην Πολωνία. Το 
ευνοϊκό κλίµα της χώρας και 
το µικρό κόστος παραγωγής 
ενώ σε συνδυασµό µε το 
χαµηλό κόστος εργασίας και 
µεταφορών, την κάνουν έναν 
πολύ σοβαρό ανταγωνιστή 
για τη γεωργία της ΕΕ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 
ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΥ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 
ΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ

Η αγορά «χτυπήθηκε» από τις κερδοσκοπικές 
ρευστοποιήσεις παλαιότερων ανοδικών τοποθετήσεων, 
αλλά και το αρνητικό (γι’ αυτή την εβδοµάδα) κλίµα 
στην πορεία εύρεσης λύσης στον εµπορικό πόλεµο 
ΗΠΑ-Κίνας. Οι διαπραγµατεύσεις για τελική συµφωνία 
συνεχίζονται και οι ανακοινώσεις από τις δύο πλευρές 
προκαλούν σύγχυση και κόπωση στις χρηµατιστηριακές 
αγορές. Από τη µεριά των θεµελιωδών στοιχείων δεν 
υπάρχει κάτι το αρνητικό, αντιθέτως υπάρχει επαρκής 
ζήτηση από τα κλωστήρια παγκοσµίως. Μάλιστα µε την 
πρόσφατη διόρθωση αναµένεται η ζήτηση στη φυσική 
αγορά να υποστηρίξει το χρηµατιστήριο. 

ΝEA ΥOΡKH
Είναι σαφώς πιο ήρεµα σε σχέση µε τις 
προηγούµενες εβδοµάδες. Οι αγοραστές καλύφθηκαν 
σε µεγάλο βαθµό, αλλά και οι εκκοκκιστές έχοντας 
προχωρήσει µε τις πωλήσεις τους προτίµησαν να 
«τραβηχτούν» λίγο από την αγορά. Παράλληλα το 
χρηµατιστήριο έκανε ένα γύρισµα οπότε είναι λογικό 
και οι δύο µεριές για τους λόγους τους να 
περιµένουν τις επόµενες συνεδριάσεις πριν προβούν 
σε κινήσεις. Οι τελευταίες πωλήσεις που 
σηµειώθηκαν κυµαίνονταν περίπου στα 5 σεντς ανά 
λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες χρηµατιστηριακές 
τιµές για λευκά βαµβάκια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι νέες σπορές στο σκληρό αφορούν 
περίπου τα ίδια στρέµµατα.

ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΟ∆Ο
 Πολύ σωστή η συµβουλή 

σε παραγωγούς και εµπό-

ρους για πώληση αυτό το 

διάστηµα και ρευστοποίηση, 

δεδοµένου ότι είχαν πιάσει 

σχεδόν όλη την άνοδο

Συνεδρίαση 20/11/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 62,24 -1,20

Μάρτιος '19 64,28 -1,07

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Τρίτη
19/11

∆ευτέρα
18/11

Πέµπτη
14/11

Τετάρτη
31/10

Τετάρτη
20/11

Παρασκευή
15/11

Τρίτη
15/10

∆ευτέρα
14/10

Πέµπτη
24/10

Τετάρτη
16/10

Παρασκευή
11/10

65

64.8

64.4

64

63.8

63.4

63

62.6

62.2

11/14/19 64,26
11/15/19 64,86
11/18/19 64,21
11/19/19 64,44
11/20/19 62,24
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πριν ακόµα ξεκινήσει και επί-
σηµα η χρονιά, οι κληµεντίνες 
είχαν γνωρίσει σηµαντική ζή-
τηση εντός και εκτός συνόρων, 
µε την προσφορά σε µα όψιµη 
εµπορική σεζόν, όπως είναι η 
φετινή που καθυστερεί το πρασί-
νισµα των καρπών, να εξασφα-
λίζει µια τέτοια ισορροπία στις 
αγορές, που να επιτρέπει υψη-
λές τιµές παραγωγού τουλάχι-
στον µέχρι το τέλος του έτους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κτήµα-
τα στην Αργολίδα των οποίων 
η παραγωγή εξάγεται στο εξω-
τερικό, πέτυχαν τιµές παραγω-
γού κοντά στα 50 λεπτά το κι-
λό, όταν πέρυσι µετά βίας ξε-
περνούσαν τα 30 λεπτά. Σηµει-
ώνεται ότι στην ευρύτερη περι-

οχή η παραγωγή είναι µειωµέ-
νη από 20% έως 50%, µε τη µέ-
ση τιµή παραγωγού να διαµορ-
φώνεται περί τα 45 λεπτά, ενώ 
η συγκοµιδή βρίσκεται στο 30% 
της αναµενόµενης παραγωγής. 

Στα 35 λεπτά διαµορφώνε-
ται η τιµή παραγωγού στη Θε-
σπρωτία, 10 λεπτά πάνω από το 

περσινό σκορ, µε την παραγω-
γή να είναι µειωµένη κατά 25% 
σε σχέση µε την  προηγούµενη 
χρονιά, ενώ από εδώ και πέρα 
µόνη πρόκληση για τους παρα-
γωγούς είναι οι βροχές και οι υ-
ψηλές για τα δεδοµένα της επο-
χής θερµοκρασίες, που θα µπο-
ρούσαν να επιφέρουν πλήγµα-
τα στην ποιότητα του καρπού. 

Την ίδια στιγµή, στα 30 λεπτά 
επί δέντρου διαµορφώνονται οι 
τιµές στην περιοχή της Αιτωλο-
ακαρνανίας. Αξίζει να σηµειω-
θεί ότι η ζήτηση από τις εξωτε-
ρικές αγορές είναι ενδιαφέρου-
σα, µε το µείγµα στην αγορά να 
µην επιτρέπει µεταβολή στις τι-
µές παραγωγού παρά µόνο α-
νοδική. Άνθρωποι της αγοράς 
εκτιµούν ότι ο µεγαλύτερος ό-
γκος θα έχει απορροφηθεί µέ-
χρι τα Χριστούγεννα.  

Λίγες οι Κληµεντίνες και ακριβοπληρώνονται 
Πράξεις στα 50 λεπτά στην Αργολίδα 
Εµπορικό µείγµα που επιτρέπει περαιτέρω άνοδο στην πορεία της χρονιάς

ΜΟΝΟ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
Η ζήτηση είναι ενδιαφέρουσα 

και η µόνη µεταβολή στις τιµές 

παραγωγού θα είναι ανοδική

∆
εν υπάρχουν ιδιαίτερες εξε-
λίξεις στην ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου, καθώς οι πω-
λητές κρατούν άµυνα, ενώ πα-

ράλληλα οι αγοραστές (εµπορικοί οίκοι) 
δείχνουν να έχουν καλύψει το σηµαντι-
κότερο κοµµάτι των δεσµεύσεων τους ό-

σον αφορά τα 
µεγάλα συµβό-
λαια για Τουρ-
κία και Τυνη-
σία. Στα σκλη-
ρά στάρια, στη 

λίστα της Φότζια οι τιµές διόρθωσαν κα-
τά 2 ευρώ ο τόνος. Τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης πα-
ραγωγού είναι στα 283-288 ευρώ ο τό-
νος.  Στη Γαλλία τα νέα για δραστηριό-
τητα στη φυσική αγορά στηρίζουν τις 
τιµές στα 250 ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
Ο ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗΣ

ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

�ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ� 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

50

35

30
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Υποσχέσεις, για ακόµη πιο ενδιαφέρουσα πορεία στη συνέχεια, αφήνει το ελπιδοφόρο άνοιγµα της φετινής εµπορικής σεζόν στο ρύζι, καθώς οι πρώτες 
πράξεις στην αγορά άρχισαν από τα 28 µε 29 λεπτά το κιλό τόσο στα µεσόσπερµα της κατηγορίας Japonica, όσο και για τα µακρύσπερµα ρύζια Indica.

Τον προβληµατισµό του για τα… ψιλά γράµµατα που προέ-
κυψαν µε τα εισαγόµενα ρύζια από τις Τρίτες χώρες δεν πα-
ρέλειψε να εκφράσει ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνε-
ταιρισµού Αγίου Αθανασίου Παναγιώτης Γκούτας. «∆ιέρρευ-
σε προ ηµερών ότι οι δασµοί της ΕΕ για τα εισαγόµενα µα-
κρύσπερµα ρύζια Τρίτων χωρών αφορούν µόνο την πρώτη 
ποιότητα, δηλαδή ρύζια µε µήκος κόκκου πάνω από 6 χιλι-
οστά. Αντιθέτως, για τα ρύζια µε µικρότερο µήκος οι εισαγω-
γές θα γίνονται αδασµολόγητες και ήδη ακούγεται πως µε-
σάζοντας έχει πάρει σβάρνα τους µύλους και τους λέει πως 
µπορεί να τους φέρει στο λιµάνι ρύζι µε χαµηλή τιµή, κάτι 

που αν συµβεί φοβάµαι θα καθηλώσει και τις τιµές στο ελ-
ληνικό µακρύσπερµο ρύζι», ανέφερε ο συνοµιλητής µας. 
∆έκτης ανάλογης φηµολογίας έχει γίνει και ο κ. Καµπού-
ρης, από τον Συνεταιρισµό Β’ Χαλάστρας, αλλά δεν έδειξε 
να ανησυχεί ιδιαίτερα αφενός γιατί οι έλεγχοι από φορείς 
όπως ο ΕΦΕΤ έχουν ενισχυθεί και αφετέρου διότι το ελληνι-
κό ρύζι φεύγει κυρίως στο εξωτερικό.

Εν τω µεταξύ, σε µια µεγάλη εκκρεµότητα βρίσκεται µερί-
δα παραγωγών, που δεν έχουν ακόµα πληρωθεί τη συνδε-
δεµένη του έτους 2015. Σύµφωνα µε τις καταγγελίες των δι-
καιούχων, το πρόβληµα ήταν ότι οι µύλοι δεν «πρόλαβαν» 
να υποβάλλουν εµπρόθεσµα τα χαρτιά που απαιτούνται για 
την έγκριση των ορυζοπαραγωγών και χρήµατα µπλοκαρί-
στηκαν. Οι εµπλεκόµενοι τότε τους ενηµέρωναν ότι δεν ει-
δοποιήθηκαν εγκαίρως για τη διάρκεια της διαδικασίας η-
λεκτρονικής υποβολής των στοιχείων.    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

«ΤΑ ΠΡΩΤΑ σηµάδια για την εµπορι-
κή σεζόν του 2019-2020 είναι πο-
λύ ενθαρρυντικά. Ξεκινήσαµε µε ο-
ρισµένες αγοραπωλησίες στα 280 
ευρώ τον τόνο, που είναι πολύ κα-
λύτερη τιµή συγκριτικά µε την ίδια 
περίοδο το 2018, ενώ σήµερα που 
µιλάµε γίνονται πράξεις και µε 300 
ευρώ τον τόνο τόσο στα άσπρα, όσο 

και στα κίτρινα ρύζια», τόνισε στην 
εφηµερίδα Agrenda ο Αχιλλέας Κα-
µπούρης πρόεδρος του Συνεταιρι-
σµού Χαλάστρας Β’, µιας µεγάλης 
οργάνωσης παραγωγών, που φέ-
τος µε την ολοκλήρωση της συγκο-
µιδής, έχει συγκεντρώσει 55.000 
τόνους ρύζι στα σιλό της και θα ε-
µπορευτεί σταδιακά. 

Ο Ι∆ΙΟΣ προβλέπει ότι όσο περνά ο 
καιρός και ιδιαίτερα µετά τις γιορτές 
των Χριστουγέννων, η τιµή θα τσι-
µπάει προς τα πάνω. Την αισιοδοξία 
του κ. Καµπούρη συµµερίζεται κι ο 
Λεωνίδας Κουιµτζής, πρόεδρός του 
στο Συνεταιρισµό Α’ Χαλάστρας, επι-
βεβαιώνοντας και τα επίπεδα της τι-

µής στις πρώτες εµπορικές πράξεις 
της σεζόν. Σύµφωνα µε τον ίδιο, αν  
και είναι ακόµη νωρίς, στην περιο-
χή έχουν κάνει την εµφάνισή τους 
έµποροι και από την Τουρκία που εί-
ναι βασικός πελάτης για τα Japonica 
και από τη Βουλγαρία που απορρο-
φά σηµαντικές ποσότητες. 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΑ φέτος στη ∆υτική 
Θεσσαλονίκη, στο µεγαλύτερο εγ-
χώριο παραγωγικό κέντρο ρυζιού, 
εκτιµάται ότι σπάρθηκαν 180.000 
στρέµµατα και όπως µας είπε ο κ. 
Καµπούρης, σχεδόν το 75% των ε-
κτάσεων ήταν ρύζια Japonica, το 

20% Indica και το υπόλοιπο 5% Κα-
ρολίνες, οι οποίες «λόγω των µικρών 
ποσοτήτων που συγκοµίστηκαν, µη 
ξεχνάµε πως οι αποδόσεις της είναι 
έως 30% χαµηλότερες από τα άλλα 
είδη ρυζιού, δεν αποκλείεται να πιά-
σουν και τα 50 λεπτά το κιλό». 

ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙ ο έµπειρος συνεταιρι-
στής σε αυτή τη φάση οι πράξεις που 
γίνονται είναι λίγες και κυρίως από 
παραγωγούς που δεν έχουν την υ-
ποδοµή να αποθηκεύσουν τη σο-
δειά τους ή έχουν ανάγκη από ρευ-
στό. «Σχεδόν το 70%-80% της φετι-
νής παραγωγής ρυζιού από τον κά-
µπο της ∆υτικής Θεσσαλονίκης εί-

ναι σήµερα στις αποθήκες συνεται-
ρισµών και ενώσεων. Ο κόσµος πε-
ριµένει. Ειδικά όσοι είναι µέλη συ-
νεταιρισµών έχουν την πολυτέλεια 
να το κάνουν, διότι οι οργανώσεις 
τους παρέχουν τα εφόδια, οπότε δεν 
υπάρχει πίεση για να πουλήσουν ό-
σο - όσο την παραγωγή τους», ση-
µειώνει ο κ. Καµπούρης.

ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ του συνεταιρισµού 
Α’ Χαλάστρας, σύµφωνα µε τον 
προεδρο της οργάνωσης Λεωνί-
δα Κουιµτζή, αυτή τη στιγµή εί-
ναι αποθηκευµένοι γύρω στους 
35.000 τόνοι ρυζιού και η διοχέ-
τευσή τους στην αγορά θα γίνει 
(και σε αυτή την περίπτωση) στα-

διακά µέσα στους επόµενους µή-
νες, προκειµένου και να υπάρχει 
σωστή τροφοδοσία των πελατών 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της φε-
τινής εµπορικής σεζόν, αλλά και 
να αποφευχθεί το «µπούκωµα» 
της αγοράς, που θα οδηγήσει σε 
πίεση των τιµών. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ τις στρεµµατικές απο-
δόσεις αυτές κυµάνθηκαν στα 900-
950 κιλά το στρέµµα και σε κάποιες 
ποικιλίες ακούµπησαν και τα 1.000 
κιλά. «Ήταν µια καλή χρονιά η φε-
τινή. Είχαµε περισσότερα κιλά από 
πέρυσι, σχεδόν 100 κιλά το στρέµ-

µα, ενώ και ποιοτικά πήγαµε πολύ 
καλά, διότι όλη την καλλιεργητική 
περίοδο βοήθησαν οι καιρικές συν-
θήκες και δεν είχαµε ιδιαίτερα προ-
βλήµατα», τονίζει και ο Παναγιώτης 
Γκούτας, Αντιπρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Αγίου Αθανασίου. 

Αδασμολόγητες ακούγεται ότι θα 
είναι οι εισαγωγές μικρόκοκκων 
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Πάνω από 30 λεπτά µετά τις γιορτές Indica και Japonica
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Επιρρεπές στην απαισιοδοξία  
των διεθνών αγορών το ΧΑ
Το ΧΑ επηρεάστηκε από το αρνητικό κλίµα στα 
ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καθώς η αρχική 
συµφωνία ΗΠΑ-Κίνας στο εµπόριο φαίνεται να 
καθυστερεί για το επόµενο έτος. Σε αυτό το 
πλαίσιο, αυτό που απασχολεί στην παρούσα τους 
κύκλους των επενδυτών είναι το εάν η Ελλάδα 
καταφέρει να δώσει κάποια ώθηση στην ανάπτυξή 
της, την ώρα που η παγκόσµια οικονοµία ρίχνει 
σηµαντικά τους ρυθµούς της και οι εµπορικές 
συνοµιλίες βρίσκονται σε αδιέξοδο. Και το πόσο 
ευάλωτη είναι η Ελλάδα είναι γνωστό.

ΒARILLA HELLAS: Άνοδο των 
πωλήσεών της για τη χρήση 
του 2018 κατέγραψε η Barilla 

Hellas, µε τον κύκλο εργασιών 
της να διαµορφώνεται στα 73,6 εκατ. 
ευρώ, έναντι 71,97 εκατ. ευρώ το 
2017, αυξηµένος κατά 2,8%.

ΕUROBANK: Η Eurobank και η 
Eurobank Κύπρου διακρίθηκαν ως οι 
καλύτερες τράπεζες Private Banking 
για το 2019 σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 
διεθνούς κύρους περιοδικό Global 
Finance απένειµε το βραβείο 
«Καλύτερης Τράπεζας Private 
Banking» για το 2019, στην Eurobank 
για 15η χρονιά και στην Eurobank 
Κύπρου για 7η χρονιά, 
αναγνωρίζοντας τις επιδόσεις τους 
στην ελληνική και κυπριακή αγορά. 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Για ακόµη µια 
χρονιά η Παπαστράτος έδωσε 
δυναµικό «παρών» στον 37ο 
Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, αυτή 
τη φορά για έναν µεγαλύτερο σκοπό: 
5 ευρώ προσφέρθηκαν για κάθε 
χιλιόµετρο που διένυσαν οι 216 
δροµείς στους αγώνες δρόµου των 5 
χλµ., 10 χλµ. και 42 χλµ. ενισχύοντας 
τρεις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, 
τον ∆εσµό, τη ΜΚΟ ∆ιογένης που 
εκδίδει το περιοδικό δρόµου 
«Σχεδία» και τη ∆ιεθνή Αµνηστία.

ΝΙΚΑΣ: Σε έκτακτη γενική συνέλευση, 
µε θέµα, µεταξύ άλλων, την έγκριση 
µερικής αλλαγής χρήσης αντληθέντων 
κεφαλαίων από την ΑΜΚ µε µετρητά, 
που έγινε της από 2.2.2017 απόφασης 
της έκτακτης γενικής συνέλευσης των 
µετόχων της εταιρείας και 
πιστοποιήθηκε µε την από 26.05.2017 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της εταιρείας, καλεί τους µετόχους 
της η Νίκας, την 9η ∆εκεµβρίου.

O σπαγκο...
...ραμμένος

«Οι εκλογές, οι εµπορικές εντάσεις και ο µε-
ταβαλλόµενος συνδυασµός νοµισµατικής 
και δηµοσιονοµικής πολιτικής ενδέχεται 
να καθορίσουν ένα «έτος επιλογών» κατά 
το 2020. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει 
να σκεφτούν πέρα από το επόµενο 12µη-
νο και να προετοιµαστούν για µια «δεκα-
ετία µετασχηµατισµού», κατά τη διάρκεια 
της οποίας νέοι νικητές και ηττηµένοι δύ-
νανται να αλλάξουν τον τρόπο που κατα-
νέµουν τα κεφάλαια». 

Τα παραπάνω αναφέρει ο Mark Haefele, 
Chief Investment Officer στην UBS Global 
Wealth Management, µε αφορµή τη νέα 
έρευνα «Year Ahead». Περίπου 790 εκα-
τοµµύρια άνθρωποι εκτιµάται ότι θα µε-
τακινηθούν προς τα αστικά κέντρα, ανα-
φέρει η έρευνα, ενώ το εργατικό δυναµι-

κό θα συρρικνωθεί κατά 25 εκατοµµύρια 
στον ανεπτυγµένο κόσµο και θα αυξηθεί 
κατά 470 εκατοµµύρια στις αναδυόµενες 
περιοχές. Ο αριθµός των χρηστών του ∆ι-
αδικτύου θα αυξηθεί από 4,3 σε 7,5 δισε-
κατοµµύρια. Σύµφωνα µε την έρευνα, οι 
εύποροι επενδυτές µοιάζουν επιφυλακτι-
κοί στο κατώφλι του 2020, αλλά εκφρά-
ζουν την αισιοδοξία για την ερχόµενη δε-
καετία, ενώ το 80% των ερωτηθέντων εν-
διαφέρεται να ευθυγραµµίσει τα χαρτοφυ-
λάκιά του µε τις µακροπρόθεσµες «µεγα-
τάσεις» για βιώσιµες επενδύσεις. 

Για τις προοπτικές της Ελλάδας, αναφέ-
ρει ότι η χώρα συνεχίζει να ανταποκρίνε-
ται στο σχέδιο δηµοσιονοµικής προσαρ-
µογής, από την άλλη όµως υφίστανται α-
κόµα οι κραδασµοί αβεβαιότητας. 

Χρυσό
Χρυσό βραβείο για τη Νήσος 7 
Μποφόρ, τη µπύρα µε τους 7 
βαθµούς αλκοόλ απέσπασε η 
Μικροζυθοποιία Κυκλάδων, στην 
κατηγορία stout/porter, στο Brussels 
Beer Challenge 2019. Στη φετινή 
διοργάνωση του Brussels Beer 
Challenge στο Βέλγιο συµµετείχαν 
περίπου 1.500 µπύρες από 50 
χώρες.

Παράδοση
Μια ποικιλία εξαιρετικών τυριών από 
µικρούς παραγωγούς και φηµισµένα 
τυροκοµεία του τόπου, προσφέρει η ΑΒ 
Βασιλόπουλος, µέσα από µια ποικιλία 
20 κωδικών. «Γεύσεις µε παράδοση» 
από τα βορειοδυτικά βουνά της χώρας, 
τα Γρεβενά, τα Ιωάννινα, την 
Θεσπρωτία και την Ορεινή Κορινθία 
έως την Κω, την Ίο, τη Μύκονο, τη 
Σύρο, τη Χίο και τα Χανιά. 

Οι επιλογές του 2020
μετασχηματιστής 

 Νέους νικητές και ηττημένους δείχνει η UBS 
 Η Ελλάδα εν μέσω κραδασμών αβεβαιότητας
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
LAVIPHARM Α.Ε. 0,2100 +13,51%

FORTHNET Α.Ε. 0,4620 + 11,06%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,6550 +5,65%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3020 +5,59%

ΑΝΕK A.E.. 0,0560 +4,67%

F.G. EUROPE Α..Ε. 0,3460 -29,67%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0440 -18,52%

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 1,1500 -15,44%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. 0,0260 -10,34%

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε. 0,2600 -7,14%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
WW. Street D. JONES-30 27,811.03 -0.04%
 NASDAQ Comp 8.516,02 -0,12%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.684,92 -0.028%
Λονδίνο FTSE 100 7.238,55 - 0,33%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.137,70 - 0,16%
Παρίσι CAC-40 5.881,21 - 0,22%
Ζυρίχη    SMI 10.338,35 - 0,46%
Τόκιο NIKKEI-225 23.038,58 -0,48%
 
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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Περιμένοντας το νέο σύστημα 
στις ασφαλιστικές εισφορές αγροτών

A
πό την 01.01.17 µέχρι και σήµερα, ο υπο-
λογισµός των εισφορών του ΕΦΚΑ στους α-
γρότες, βασίζεται στο εισόδηµα που έχει δη-
λωθεί δύο χρόνια πριν. Π.χ. για το 2019, ξε-

κίνησαν να πληρώνουν, µε υπολογισµό που εφαρµό-
στηκε στα δηλωθέντα εισοδήµατα του 2017. Η υποβο-

λή των φορολογικών δηλώσεων του 
2018 ολοκληρώθηκε στις 29.07.19. 
Κανονικά µέχρι τώρα, θα έπρεπε να 
έχει γίνει ήδη η εκκαθάριση και ο ε-
πανυπολογισµός των εισφορών. Έ-
πρεπε δηλαδή, µε βάση τα οριστικο-
ποιηµένα δηλωθέντα εισοδήµατα του 
2018, να υπολογιστεί το ποσό του 
ΕΦΚΑ/ΟΓΑ που θα πρέπει να κατα-
βάλλεται κάθε µήνα, να ολοκληρω-
θεί η εκκαθάριση εντός του Αυγού-
στου και από τον Σεπτέµβριο και µε-
τά να ξεκινάµε να πληρώνουµε µε 
τα δεδοµένα του 2018.

Αντ’ αυτού συνεχίζουµε να πλη-
ρώνουµε µε τα δεδοµένα του 2017, 
θα συνεχίσουµε να πληρώνουµε το 
ίδιο ποσό τουλάχιστον µέχρι τα µέ-
σα Μαϊου 2020 (σύµφωνα πάντα 
µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα και τον 
τρόπο που γίνεται η εκκαθάριση) 
και όταν ολοκληρωθεί η εκκαθάρι-

ση το 2020, θα έρθει ο ΕΦΚΑ και θα πει «πληρώσατε 
παραπάνω τόσα χρήµατα. Χωρίς να ενδιαφέρει κανέ-
ναν πως στην ευχή µπόρεσε -αν µπόρεσε- ο ασφαλι-
σµένος, να βρει τα επιπλέον χρήµατα  που καλείται α-
δίκως να καταβάλλει.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η Ολοµέλεια του ΣτΕ έκρινε αντισυνταγµατικό τον τρό-
πο υπολογισµού των εισφορών για τους αυτοαπασχο-
λούµενους-ελεύθερους επαγγελµατίες σε σύγκριση µε 

τους µισθωτούς, διότι προσβάλλει 
την αρχή της ισότητας.

Με τις 1880/2019 και 1888/2019 
αποφάσεις της, η Ολοµέλεια του 

Συµβουλίου της Επικρατείας έκανε δεκτές αιτήσεις α-
κυρώσεως του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλά-
δας και της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων κ.λπ., 
αντίστοιχα, και προέβη στην ακύρωση: 

α) της 61502/3399/30.12.2016 αποφάσεως του υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλίσεως και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης µε τίτλο «Προσδιορισµός της βάσης 
υπολογισµού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολού-
µενων και ελεύθερων επαγγελµατιών από 1.1.2017», ό-
πως αυτή τροποποιήθηκε µε την 25599/1453/2.6.2017 α-
πόφαση του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφα-
λίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

β) της Φ.80000/οικ. 60298/1472/23.12.2016 αποφά-
σεως του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφαλί-
σεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τίτλο «Προθεσµία 
καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών 
ασφαλισµένων, ελευθέρων επαγγελµατιών και εµµίσθων, 
οι οποίοι έως την έναρξη του ν. 4387/2016 υπάγονταν 
στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ» και 

γ) της 25598/1452/2.6.2017 κοινής αποφάσεως 

των υφυπουργών Οικονοµίας και Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφαλίσεως και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τίτ-
λο «Τροποποίηση της 61501/3398/30-12-2016 (ΦΕΚ 
Β’ 4330) απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης Προσδιορισµός της βάσης υπολογισµού α-
σφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένων στον ΟΓΑ από 
1.1.2017». Με την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 7/19.02.19, το 
ποσοστό του 20% έχει µειωθεί στο 13,33%. Και πάλι ό-
µως, υπάρχει σηµαντική απόκλιση (6% µε 13,33%) και 
περιµένουµε να δούµε πως αυτό θα αντιµετωπιστεί. Η 
κοινή λογική λέει πάντως ότι δύο τρόποι υπάρχουν: εί-
τε µε αύξηση της εισφοράς των µισθωτών, είτε µε µεί-
ωση της εισφοράς των αυτοαπασχολούµενων, ελευθέ-
ρων επαγγελµατιών και αγροτών.

ΠΙΣΩ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ
∆ιαπιστώνουµε ότι πάµε πάλι από την αρχή,  σε ένα χι-
λιοταλαιπωρηµένο ασφαλιστικό σύστηµα, 10ετίες ολό-
κληρες. Από την 01.01.2017, ηµεροµηνία έναρξης ε-
φαρµογής του ΕΦΚΑ, οι εισπραχθείσες ασφαλιστικές 
εισφορές βαίνουν µειούµενες κάθε χρόνο. Αποφασί-
στηκε σε µία νύχτα, να καταβάλλουν οι αγρότες τις α-
σφαλιστικές τους εισφορές κάθε µήνα. Προφανώς έ-
τσι τους βόλευε όλους όσους ενεπλάκησαν στους υπο-
λογισµούς των εισπράξεων. 

Κανείς δεν σκέφτηκε ότι, δεν µπορείς να ζητάς ξαφ-
νικά πληρωµή κάθε µήνα, από ανθρώπους που πληρώ-
νονται   2-3 φορές το χρόνο. Παρά ταύτα οι περισσότε-
ροι προγραµµάτισαν και κουτσά – στραβά τα φέρνουν 
βόλτα και καταβάλλουν τις εισφορές στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ. 
Τα τελευταία νέα µιλάνε για 6 ή 7 ασφαλιστικές κλά-
σεις, µε τη χαµηλότερη να κλειδώνει στα 220 ευρώ µη-
νιαίως. Σήµερα, η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά στον 
ΕΦΚΑ/ΟΓΑ είναι 114,67 ευρώ/µήνα, δηλαδή 1.376,04 
ευρώ ετησίως. Θα είναι αδιανόητο να πάει στα 220 ευ-
ρώ (2.640 ευρώ ετησίως), πολύ απλά γιατί δεν πρόκει-
ται να καταβληθεί από κανέναν.

Παλιό σύστηµα
Πάµε πάλι από την αρχή,  

σε ένα χιλιοταλαιπω-
ρηµένο ασφαλιστικό 

σύστηµα

Εισφορά
 Σήµερα, η µηνιαία 

ασφαλιστική εισφορά 
στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ είναι 
114,67 ευρώ το µήνα

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)

«∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ»
Αυτή η µανία των υπουργών να 

κάνουν χρήση της εξουσίας όταν τη 
λαµβάνουν, µε εξοργίζει. Έκλεισαν τη 

δυνατότητα ρύθµισης οφειλών, 
δίνοντας παράταση µίας εβδοµάδας. 
Ρυθµίστηκαν οφειλές ύψους 4,5 δις 

ευρώ και σας χρωστάνε ακόµη 90 δις 
ευρώ. Αφήστε ανοιχτή µονίµως τη 

ρύθµιση. Απλά τα πράγµατα.

Θα εξαιρούνται οι αγρότες από την 
ελάχιστη καταβολή των 220 ευρώ; 

Συζητείται έντονα η εξαίρεση των αγροτών από την 
ελάχιστη ασφάλιση των 220 ευρώ που έχει 
προβάδισµα αυτή τη στιγµή. Τουλάχιστον, αν ισχύσει 
κάτι τέτοιο, θα µπορούµε να πούµε ότι δόθηκε µία 
παράταση ζωής της υπαίθρου, διαφορετικά θα πρέπει 
να έρθουν όλοι οι παρατρεχάµενοι των βουλευτών 
να δουλέψουν στα χωράφια. Κι επειδή είναι πολλοί, 
µπορεί να µη χρειαστούν  εργάτες κι έτσι θα λύσουν 
και το θέµα µε τους πίνακες προσωπικού.





Το Μέτρο 
14 έδινε 
61 ευρώ ανά ζώο 
για να μειώσουν 
οι κτηνοτρόφοι 
το ζωικό τους 
κεφάλαιο 
Οι επιπτώσεις από την καταστροφική τριετία 
για το αιγοπρόβειο γάλα θα μπορούσαν να 
είχαν εξομαλυνθεί αν δεν γινόταν ο καυγάς 
για τον κτηνίατρο εκτροφής

Εκεί που το γάλα έφευγε µε 70 λεπτά το κιλό και 
οι στάνες έκλειναν η µία µετά την άλλη, αν κά-
ποιος ενηµέρωνε τους Έλληνες αιγοπροβατοτρό-
φους ότι υπάρχει η δυνατότητα πριµοδότησης 61 
ευρώ ανά ζώο ετησίως για πέντε χρόνια ώστε να 
µειώσουν την πυκνότητα του ζωικού τους κεφα-
λαίου κατά 30% κρατώντας και λίγο πρωτόγαλα 
για τα νεογέννητα, σήµερα η τύχη του Μέτρου 14 
«Καλή διαβίωση των ζώων» θα ήταν διαφορετι-
κή. Άλλωστε και οι Ιρλανδοί, το µέτρο αυτό το έ-
χουν κάτι σαν συνδεδεµένη ενίσχυση για τους 
παραγωγούς τους, οι οποίοι µάλιστα ζητάνε για 
φέτος και αυξηµένη επιδότηση, λόγω δυσκολι-
ών που αντιµετωπίζουν.

Ωστόσο την ώρα που κατέρρεε η κτηνοτροφία 
και το συγκεκριµένο εργαλείο µπορούσε να προ-
κηρυχθεί, ΠΟΓΕ∆Υ (Πανελλήνια Οµοσπονδία Γεω-
τεχνικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων) και ΠΕΚ∆Υ (Πα-
νελλήνια Ενωση Κτηνιάτρων ∆ηµοσίων Υπαλλή-
λων) ανησυχούσαν για το ποιος θα πάρει τη δου-

λειά των ελέγχων και της τεχνικής στήριξης, στέλ-
νωντας το θεσµό του «κτηνιάτρου εκτροφής» που 
ήταν απαραίτητος για να τρέξει το Μέτρο, για έ-
λεγχο από το Συµβούλιο της Επικρατείας. Όπου, 
µε τη σειρά του το ΣτΕ, έκκρινε τελικά ως συνταγ-
µατικό το θεσµό (απόφαση 451/2018). Εντούτοις 
το Μέτρο µε απόφαση των διαχειριστικών αρχών 
πέρσι, τελικά καταργήθηκε, και σύµφωνα µε το 
αιτιολογικό: «Κατά την επόµενη προγραµµατική 
περίοδο το µέτρο θα ανασχεδιαστεί και θα προ-
ταθεί εκ νέου, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα 
δεδοµένα αντισυνταγµατικότητας ή µη της θε-
σµοθέτησης του κτηνιάτρου εκτροφής, που κα-
τά την περίοδο του αρχικού σχεδιασµού του Μέ-
τρου δεν υπήρχαν».

Το παράδειγµα της Ευζωίας στη Σαρδηνία 
Ακριβώς µε αυτόν τον τρόπο, δηλαδή µε το Μέ-

τρο για την Ευζωία, είχαν αντιµετωπίσει µε επιτυ-
χία τις χαµηλές τιµές στο πρόβειο γάλα οι Ιταλοί. 
Ειδικά το 2006 που οι τιµές ήταν στα 50 λεπτά στη 
Σαρδηνία, ο διακεκριµένος ζωοτέχνης Guiseppe 
Pulina είχε καταθέσει προς τις ευρωπαϊκές αρχές 
φάκελο ενίσχυσης µε πριµ ανά ζώο που θα έχει 
σχέση µε την ευζωία, µε το πρόγραµµα 45 εκατ. 
ευρώ να εγκρίνεται. Σήµερα 12.000 κτηνοτρόφοι 
συµµετέχουν σε αυτό, η παραγωγικότητά τους έ-
χει ανέβει κατά 20%, η τιµή είναι ικανοποιητική, 
περνάνε ετησίως σχολεία 20 ωρών, οι ασθένει-
ες έχουν µειωθεί αρκετά, όπως και τα έξοδα για 

Η Ελλάδα είχε δεσµεύσει για το Μέτρο 
14 που αφορούσε όλους τους υπόλοιπους 
κτηνοτροφικούς κλάδους, µόλις 10 εκατ. 
ευρώ, τα οποία, αναλόγως τη ζήτηση θα 

µπορούσαν να αυξηθούν. Μάλιστα, ως 
«ατού» του Μέτρου διαφηµιζόταν πως 

είναι το µόνο που µπορεί να συνδυαστεί µε 
τη Βιολογική Κτηνοτροφία. Για την περίοδο 

2014-2020, 18 κράτη µέλη χορήγησαν 
1,5 δισ. ευρώ για το µέτρο αυτό (1,5% των 
συνολικών προγραµµατισµένων δαπανών 

για όλα τα µέτρα).
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τους κτηνιάτρους, ενώ και η ποιότητα του γάλα-
κτος βελτιώθηκε.

Πρόβλεψη για 2,5 δις ευρώ δαπάνες για το 
Μέτρο 14 στα Προγράµµατα 2014-2020

Η Ελλάδα είχε δεσµεύσει για το συγκεκριµέ-
νο µέτρο που αφορούσε παράλληλα και όλους 
τους υπόλοιπους κτηνοτροφικούς κλάδους, µό-
λις 10 εκατ. ευρώ, τα οποία, αναλόγως τη ζήτη-
ση θα µπορούσαν να αυξηθούν. Μάλιστα, ως «α-
τού» του Μέτρου διαφηµιζόταν πως είναι το µόνο 
που µπορεί να συνδυαστεί µε τη Βιολογική Κτη-
νοτροφία. Για την περίοδο 2014-2020, 18 κράτη 
µέλη χορήγησαν 1,5 δισ. ευρώ για το µέτρο αυ-
τό (1,5% των συνολικών προγραµµατισµένων δα-
πανών για όλα τα µέτρα).

Η Ρουµανία έχει µάλιστα δεσµεύσει κοντά στα 
400 εκατ. ευρώ, ενώ κατά σειρά τις µεγαλύτερες 
δεσµεύσεις κονδυλίων έχουν πραγµατοποιήσει 
Φινλανδία, Ιταλία, Αυστρία και Ουγγαρία. Αυτά 
τα κεφάλαια συµπληρώνονται από εθνικές δα-
πάνες, οι οποίες φέρνουν συνολικό προϋπολο-
γισµό για αυτό το µέτρο σε σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ.

Οι τέσσερις δεσµεύσεις για την ενίσχυση
Γενικότερα, το Μέτρο αυτό, το οποίο κατά πάσα 

πιθανότητα θα το δουν οι κτηνοτρόφοι να προκη-
ρύσσεται τη νέα προγραµµατική περίοδο, ενισχύει 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις για την καλή µεταχείρι-
ση των ζώων, στα πρόβατα και στις αίγες, σύµφω-

να µε τα διεθνή πρότυπα (Welfare Quality, 2009). 
Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν παρεµβάσεις σε δι-
ατροφή, σταβλισµό, υγεία και εκδήλωση χαρακτη-
ριστικών φυσιολογικής συµπεριφοράς των ζώων. 
Οι δεσµεύσεις που είχαν προβλεφθεί και τα ποσά 
ενίσχυσης για τα αιγοπρόβατα περιελάµβαναν:

 ∆ιαµόρφωση κελιών γαλουχίας και αρσενικών 
γεννητόρων πριν από την αναπαραγωγική περίο-
δο, καθώς και ειδικών χώρων για τον προγραµµα-
τισµών συζεύξεων. Μετατροπές στις υπάρχουσες 
σταβλικές εγκαταστάσεις και µείωση της πυκνό-
τητας των ζώων. Για τα κελλιά αυτά απαιτούνται 3 
τ.µ/ζώο και οµάδες των 5-6 ζώων σε µακριά από-
σταση από τα θηλυκά ζώα. Μείωση πυκνότητας ζώ-
ων κατά 33% που υπολογίζεται σε απώλεια καθα-
ρού εισοδήµατος 45 ευρώ το κεφάλι. 

 Καθαρισµός απολυµάνσεις, αποπαρασιτώσεις, 
απεντοµώσεις, αλλαγή στρωµνής, προαύλιου χώ-
ρου, τέσσερις φορές ετησίως. Κόστος εργατικών 
και αναλωσίµων (απολυµαντικά, αντιπαρασιτικά, 
αντικουνουπικά, εντοµοπαγίδες): 5,3 ευρώ το ζώο.

 Χορήγηση πρωτογάλακτος σε όλα τα νεογέν-
νητα. Κόστος εργατικών (3 ευρώ το ζώο) συν απώ-
λεια εισοδήµατος από τη διατήρηση πρωτογάλα-
κτος για τις 3 πρώτες ηµέρες µετά τη γέννηση α-
µνών και εριφίων (7 ευρώ ανά ζώο). 

 Περιποίηση χηλών-ποδοκοµία όλων των ζώ-
ων της εκτροφής δύο φορές ετησίως. Κόστος ερ-
γατικών για πέντε ηµέρες εργασίας (20 ζώα/ηµέ-
ρα) 200 ευρώ. 

Το 2006 που οι τιµές ήταν στα 50 λεπτά στη Σαρδηνία, ο διακεκριµένος 
ζωοτέχνης Giuseppe Pulina είχε φέρει στην Ιταλία το Μέτρο Ευζωίας.

Κονδύλια
Η Ελλάδα είχε 

δεσµεύσει για το 
συγκεκρίµενο 

µέτρο που 
αφορούσε όλους 
τους υπόλοιπους 
κτηνοτροφικούς 
κλάδους, µόλις 
10 εκατ. ευρώ

Όριο πυκνότητας
εκµεταλλεύσεων
κτηνοτροφίας
Όσον αφορά την ερχόµενη ΚΑΠ, οι 
ευρωβουλευτές της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος έχουν ψηφίσει υπέρ µιας 
πρότασης για τη βελτίωση της καλής 
διαβίωσης των ζώων. Η γνώµη της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος συνιστά στο 
να περιοριστούν οι επιδοτήσεις που 
χορηγούνται στις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις οι οποίες υπερβαίνουν 
ένα ορισµένο ποσοστό πυκνότητας που 
υπολογίζεται ως ο αριθµός των ζώων 
που εκτρέφονται ανά εκτάριο.
Στην πράξη, οι κτηνοτρόφοι που 
επιθυµούν να παραµείνουν επιλέξιµοι 
για το σύνολο της στήριξης της ΕΕ θα 
πρέπει να έχουν µέγιστη πυκνότητα 
εκτροφής 0,14 εκτάρια ανά πρόβατο, 
0,71 εκτάρια ανά χοιροµητέρα 
και 1,43 εκτάρια ανά αγελάδα 
γαλακτοπαραγωγής.
Προκειµένου να ενθαρρυνθούν 
οι κτηνοτρόφοι να εφαρµόσουν 
χαµηλότερη συγκέντρωση ζωικού 
κεφαλαίου, οι ευρωβουλευτές 
επεσήµαναν τον ρόλο των εθνικών 
σχεδίων. Αυτά θα πρέπει να παράσχουν 
µέτρα για τη µείωση του ποσοστού 
πυκνότητας των εκµεταλλεύσεων.
Το µέτρο αυτό θα µπορούσε να 
προωθήσει αγροκτήµατα που δεν 
περιορίζουν όσο το δυνατόν 
περισσότερα ζώα στον ελάχιστο χώρο. 
Ωστόσο, είναι απίθανο να ακολουθηθεί 
η συµβουλευτική γνώµη της επιτροπής 
περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της 
ευρωπαϊκής διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων. Από την άλλη, ένα 
τέτοιο σκεπτικό θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για την πριµοδότηση 
της Ευζωίας σε ορισµένα κράτη-µέλη. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ 

Το σκεπτικό της διαγραφής
από τις διαχειριστικές αρχές 
∆ιαγραφή του Μέτρου Μ14 «Καλή µεταχείριση των ζώων», στο οποίο αρχικά έχουν 
κατανεµηθεί 10 εκατ. ευρώ: Το σχετικό µέτρο δεν έχει προκηρυχθεί ακόµα. Για την 
εφαρµογή του µέτρου υπάρχει νοµικό κενό που σχετίζεται µε τους κτηνιάτρους 
εκτροφής (εκκρεµεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) η κρίση της συνταγµατικό-
τητας ή µη της θεσµοθέτησης του Κτηνιάτρου Εκτροφής και δεδοµένου ότι, απαίτηση 
για την έναρξη εφαρµογής και παρακολούθησης του Μέτρου είναι η ύπαρξη του Κτη-
νιάτρου Εκτροφής το µέτρο δεν µπορεί να υλοποιηθεί). Αν και η καλή µεταχείριση 
των ζώων κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση του κλάδου της κτηνοτροφίας µπο-
ρεί να αντιµετωπιστεί εν µέρει από το Μ4.1.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκµεταλ-
λεύσεις µε στόχο την ανταγωνιστικότητα», στο οποίο η κτηνοτροφία είναι πριµοδο-
τούµενος κλάδος. Κατά την επόµενη προγραµµατική περίοδο το µέτρο θα ανασχεδια-
στεί και θα προταθεί εκ νέου, λαµβάνοντας υπόψη και τα νέα δεδοµένα αντισυνταγ-
µατικότητας ή µη της θεσµοθέτησης του κτηνιάτρου εκτροφής, που κατά την περίοδο 
του αρχικού σχεδιασµού του Μέτρου δεν υπήρχαν.
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Μετεξελίσσεται σε  Όμιλο 
η  Ένωση Μαστιχοπαραγωγών

 Προς αναζήτηση πόρων για επένδυση 3 εκατ. μονάδας καθαρισμού
 Στόχος βραχυπρόθεσμα η αύξηση της παραγωγής κατά 40 τόνους

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών της δυ-
νατοτήτων δροµολογεί η Ένωση Μαστιχοπαρα-
γωγών Χίου, προκειµένου να διευρύνει στο εξω-
τερικό τις πωλήσεις µαστίχας για φαρµακευτική 
χρήση. Σήµερα η ετήσια παραγωγή φθάνει τους 
160 τόνους, ενώ αρκετά µεγάλες ποσότητες µα-
στίχας διοχετεύονται πλέον σε σκόνη για φαρ-
µακευτικά σκευάσµατα, σε χώρες όπως η Κορέα 
και η Αµερική. Οι διεθνείς πωλήσεις της Ένωσης 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου καλύπτουν το 80% του 
κύκλου εργασιών της, ενώ για τη χρήση 2019 υ-
πολογίζεται ότι η ανάπτυξη τζίρου θα αγγίξει το 
20%, µε την διοίκηση της να φιλοδοξεί τη µετε-
ξέλιξη της σε έναν όµιλο εταιρειών.

Μάλιστα, η Ένωση έχει εντάξει στο στρατηγικό της 
σχεδιασµό την δηµιουργία σύγχρονης µεταποιητι-
κής µονάδας καθαρισµού µαστίχας, όπου η διαλο-
γή θα πραγµατοποιείται οικολογικά, όχι µε τη χρή-
ση νερού αλλά µε τη χρήση αέρα, εξοικονοµώντας 

εργατοώρες για τον παραγωγό και σηµαντικούς υ-
δάτινους πόρους που σήµερα χρησιµοποιούνται 
για τον καθαρισµό του προϊόντος από προσµίξεις.

Η συγκεκριµένη επένδυση απαιτεί δαπάνη ύ-
ψους 3 εκατ. ευρώ και ήδη βρίσκεται στη διαδικα-
σία αναζήτησης πηγής χρηµατοδότησης του εγχει-
ρήµατος, η οποία εφόσον εξασφαλιστεί θα υλοποι-
ηθεί εντός 2ετίας. Για το λόγο αυτό η ΕΜΧ έχει ήδη 
συστήσει µια θυγατρική εταιρία,  ώστε αυτή να α-
ναλάβει τη λειτουργία της µονάδας, όπως άλλωστε 
θα γίνει και µε το Κέντρο Έρευνας για τη µαστίχα ό-
που έχει δηµιουργηθεί αντίστοιχα άλλη θυγατρική.

«∆εδοµένου ότι η ζήτηση είναι πολύ µεγαλύτε-
ρη – λόγω της πώλησης µαστίχας για φαρµακευτι-
κή χρήση - από αυτήν που εµείς µπορούµε να κα-
λύψουµε, έχουµε θέσει ως στόχο την αύξηση της 
παραγωγής µας κατά περίπου 40 τόνους βραχυ-
πρόθεσµα», λέει ο επανεκλεγείς για 2η τετραετή 
θητεία στην ΕΜΧ, πρόεδρος Γιώργος Τούµπος. Κα-
τά τον ίδιο η αύξηση της παραγωγής θα πραγµα-
τοποιηθεί µέσα από την παρότρυνση των παραγω-
γών να προβούν σε ανασχίνωση νέων εκτάσεων.

Στο στάδιο της υλοποίησης περνάει η επέν-
δυση της Ένωσης Αγρινίου ύψους 220 εκατ. 
ευρώ για εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην 
Αιτωλοακαρνανία µετά την έγκριση της Αρ-
µόδιας Ρυθµιστική Αρχής Ενέργειας. Συγκε-
κριµένα, εγκρίθηκαν και οι 33 άδειες παρα-
γωγής των 10 Ενεργειακών Κοινοτήτων, συ-
νολικής ισχύος 168MW.

 «H έγκριση των αδειών παραγωγής για το 
σύνολο των ενεργειακών έργων που έχει δρο-
µολογήσει η Ένωση Αγρινίου και οι δέκα Ε-
νεργειακές Κοινότητες που έχει συγκροτήσει, 
µε τη συµµετοχή 1750 οικογενειών από ολό-
κληρη την Αιτωλοακαρνανία, συνιστά ίσως την 

πιο αισιόδοξη είδηση στην µακροχρόνια ιστο-
ρία του Συνεταιρισµού. Και τούτο διότι η συνο-
λική επένδυση είναι τόσο µεγάλη, που δύσκο-
λα θα εντοπίσει κανείς ιστορικό προηγούµενο, 
όσο κι αν ψάξει. Πρόκειται για επένδυση της 
τάξης των 220 εκατοµµυρίων ευρώ, µε ετήσιο 
όφελος για την τοπική κοινωνία 45 εκατ. ευ-
ρώ. Επένδυση που στο στάδιο της κατασκευής 
θα δηµιουργήσει εκατοντάδες θέσεις εργασί-
ας σε διαφόρους τοµείς και κλάδους, δεκάδες 
εκ των οποίων θα παραµείνουν και στη συνέ-
χεια», ανέφερε µεταξύ άλλων σε σχετική του 
δήλωση ο πρόεδρος του ΑΣ Ένωση Αγρινίου, 
Θωµάς Κουτσουπιάς.

Σε τροχιά υλοποίησης η επένδυση μαμούθ της 
Ένωσης Αγρινίου για 10 Ενεργειακές Κοινότητες  

Κινεζική αποστολή 
µε ενδιαφέρον για την 

αλυσίδα βάµβακος-ένδυσης
Μία υψηλού επιπέδου 25µελή κινεζική 

αποστολή του τοµέα κλωστοϋφαντουργίας-
ένδυσης, µεταξιού και βάµβακος υποδέχθηκαν 
πρόσφατα στην Αθήνα οι Σύνδεσµοι 
Επιχειρήσεων Πλεκτικής - Ετοίµου Ενδύµατος 
Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) και Κατασκευαστών Ετοίµων 
Ενδυµάτων (ΣΚΕΕ). Σε ειδική εκδήλωση 
παρουσιάστηκε σε βάθος η σηµερινή κατάσταση 
και προοπτικές της αλυσίδας βαµβακιού-
κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης στην Ελλάδα. 

Χορηγός επάθλων στο διαγωνισµό
ανακύκλωσης το Ζαγόρι
Τη χορηγία των επάθλων στον Μεγάλο 
Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό Ανακύκλωσης 
αναλαµβάνει το φυσικό µεταλλικό νερό Ζαγόρι, 
στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε την 
Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Ο διαγωνισµός 
Ανακύκλωσης «Ανακυκλώνουµε µε τον Γιάννη 
Αντετοκούνµπο» πραγµατοποιείται από 10 
Οκτωβρίου 2019 έως 10 Μαρτίου 2020.

∆ύο επενδυτικά σχήµατα
για την Creta Farms 
Η Creta Farms ανακοίνωσε ότι δύο επενδυτικά 
σχήµατα, η Impala Investment και η Lime Capital, 
κατέθεσαν δεσµευτικές προσφορές για την 
απόκτηση του ενεργητικού της εταιρείας. Σύµφωνα 
µε την εταιρεία, θα ακολουθήσει αξιολόγηση των 
προσφορών για την ανάδειξη του στρατηγικού 
επενδυτή που θα αναλάβει την ανασυγκρότηση.

Στόχος η αύξηση 
της παραγωγής 
κατά 40 τόνους, 
λέει ο πρόεδρος 
της Ένωσης, 
Γιώργος Τούµπος.

Την Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου, 
σε ενηµερωτική εκδήλωση 

η Ένωση Αγρινίου 
(Παπαστράτειο Μέγαρο 
Αγρινίου, 18:30 µ.µ) θα 
αναφερθεί στο εν λόγω 

επενδυτικό πρότζεκτ και 
στα επόµενα βήµατα που 

δροµολογεί.

Η µακέτα 
µαστιχοχωρίτικου 
οικισµού µε 
γενοβέζικη οχύρωση, 
φιλοξενείται στο 
Μουσείο Μαστίχας 
Χίου. 

ΝΕΑ
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Από Σαν
Φρανσίσκο 
ξεκινούν 
οι δράσεις 
προώθησης
κρητικών 
ΠΟΠ-ΠΓΕ
Πολυπρόγραµµα 
προώθησης των 
προϊόντων 
Προστατευόµενης 
Ονοµασίας Προέλευσης 
και Προστατευόµενης 
Γεωγραφικής Ένδειξης 
της Κρήτης στην αγορά 
των ΗΠΑ θέτει σε τροχιά 
ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
Κρήτης. Οι ΗΠΑ, 
σύµφωνα µε τον 
Σύνδεσµο, αποτελούν 
σταθερά έναν από τους 
κυριότερους αγοραστές 
των Κρητικών προϊόντων 
του κλάδου τροφίµων και 
ποτών και οι Κρητικές 
εξαγωγές, παρά τις 
αντιξοότητες και τις 
µεγάλες προκλήσεις που 
εµφανίζει η συγκεκριµένη 
αγορά, παρουσιάζουν 
αυξητική τάση τα 
τελευταία χρόνια.
Συγκεκριµένα, τα Π.Ο.Π. 
και Π.Γ.Ε. προϊόντα που θα 
προβληθούν κατά τη 
διάρκεια του τριετούς 
προγράµµατος µε τον 
διακριτικό τίτλο GOLD 
QUALITY είναι: 
τυροκοµικά, µέλι και 
προϊόντα µελισσοκοµίας, 
ελαιόλαδο, παξιµάδι και 
αρτοποιήµατα, κρασί και 
ξίδι. Το Πρόγραµµα, το 
οποίο χρηµατοδοτείται 
κατά 80% από την Ε.Ε.
Ο σχεδιασµός του 
προγράµµατος ορίζει ως 
πρώτη δράση την 
προβολή των επιλέξιµων 
προϊόντων στη ∆ιεθνή 
Έκθεση WINTER FANCY 
FOOD SHOW, η οποία θα 
πραγµατοποιηθεί κατά το 
διάστηµα 19 µε 21 
Ιανουαρίου 2020 
στο Σαν Φρανσίσκο.

Η επιχειρηµατικότητα, η γαστρο-
νοµία, ο πολιτισµός, η εκπαίδευ-
ση και η  τεχνολογία πρωταγωνί-
στησαν στην φετινή έκθεση «Πελο-
πόννησος EXPO», που εδραίωσε τη 
δυναµική της µε πάνω από πάνω α-
πό 30.000 επισκέπτες. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης, που πραγ-
µατοποιήθηκε υπό την «οµπρέλα» 
των Επιµελητηρίων Πελοποννήσου, 
διοργανώθηκαν περίπου 220 b2b 
επιχειρηµατικές συναντήσεις, µετα-
ξύ εκπροσώπων ξένων επιχειρήσε-
ων από τη Γερµανία, την Ολλανδία, 
την Πολωνία, τη Ρουµανία, τη Ρω-
σία, την Κύπρο και τις Η.Π.Α µε ε-

πιχειρηµατίες της Πελοποννήσου.
Τα δύο συνέδρια για τον Τουρι-

σµό και τον Πρωτογενή τοµέα µε δι-
ακεκριµένους εισηγητές τράβηξαν 
το ενδιαφέρον του κόσµου όπως και 
οι παράλληλες εκδηλώσεις που µύ-
ησαν τους επισκέπτες στη «µαγεία» 
του καφέ και του κρασιού.

Τιµώµενη επιχείρηση ήταν η  φαρ-
µακοβιοµηχανία «DEMO AΒΕΕ» για 
τη σηµαντική προσφορά της και το 
κοινωνικό της έργο.  Όπως κατέστη 
σαφές η έκθεση ήταν πρωτοβουλία 
των Επιµελητηρίων Πελοποννήσου 
και θα συνεχίζει να ενισχύεται από 
αυτά και τις επιχειρήσεις του νοµού.

Επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της πέ-
ρα από τον κλάδο του γιαουρτιού η 
Chobani, µε µια ολοκληρωµένη γκά-
µα από φυτικά ροφήµατα µε βάση 
τη βρώµη καθώς και µια σειρά από 
creamers γάλακτος. «Πάντοτε γνώ-
ριζα ότι η εξέλιξή µας από µια εται-
ρεία γιαουρτιού σε ένα σύγχρονο 
όµιλο τροφίµων θα περνούσε µέ-
σα από το λανσάρισµα καινοτόµων 
προϊόντων, όπως η σειρά Chobani 
Oats», ανέφερε ο ιδρυτής και διευ-
θύνων σύµβουλος του αµερικανικού 
κολοσσού, Hamdi Ulukaya. 

Τα φυτικά ροφήµατα παρασκευ-
άζονται από βιολογική βρώµη. Πα-
ράλληλα, η σειρά των creamers, που 
προορίζονται για τον καφέ, δεν περι-
έχουν πρόσθετα λιπαρά.  Συγκεκρι-
µένα, η Chobani Oat περιλαµβάνει: 
Oat Drinks, Oat Drink Barista Blend, 
Oat Blend µε γεύσεις φρούτων, Oat 
lend with Crunch Με γεύση φρού-
των και ξηρούς καρπούς.

«Πελοπόννησος EXPO» 
με 220 b2b συναντήσεις

Επεκτείνεται
στα φυτικά
ροφήματα
η Chobani 

Ευκαιρία ανάπτυξης των εναλλακτικών γάλακτος  
Ρυθµούς ανάπτυξης 23% στη Νέα Ζηλανδία και 13% στην Αυστραλία 
καταγράφουν το 2019 τα εναλλακτικά προϊόντα γάλακτος, σύµφωνα µε έρευνα 
της Euromonitor, ενώ το βιολογικό γάλα αυξάνει τις πωλήσεις του κατά 11% 
φέτος και στις δύο χώρες. Επιπλέον, σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκοµικά χωρίς 
λακτόζη, στη Νέα Ζηλανδία κινούνται ανοδικά κατά 8% και στην Αυστραλία 
κατά 10%. Στην αγορά των τυροκοµικών των δύο εν λόγω χωρών, ανοίγει 
η ψαλίδα ανάµεσα στις κατηγορίες συσκευασµένων και χύδην, µε την πρώτη 
να αναπτύσσεται κατά 3% και τη δεύτερη κατά 5,8% έως το 2024.

H Chobani θα ανταγωνιστεί 
τους παραγωγούς βρώµης, 

όπως Silk, Planet Oat και τη 
Σουηδική µάρκα Oatly, η οποία 
ουσιαστικά «εφηύρε» αυτά τα 

φυτικά ροφήµατα.

ΑΞΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ*
(∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ)

ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΞΙΝΟΓΑΛΟΥ

ΑΛΛΑ
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΓΟΡΑ

*EUROMONITOR

ΒΟΥΤΥΡΟ
ΑΛΕΙΜΜΑΤΑ

ΠΟΣΙΜΟ
ΓΑΛΑ

ΤΥΡΙ

127 95 42

178 55

498 
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Οι δασμοί ΗΠΑ πέφτουν  
βαριά στον Γαλλικό οίνο

  Σε αναθεώρηση χαρτοφυλακίων οδηγούνται εξαγωγικοί φορείς 
σύμφωνα με την Rabobank, πιέζονται τα μικρότερα οινοποιεία 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε αναθεώρηση των επιχειρηµατικών τους 
µοντέλων προκειµένου να ελαχιστοποιή-
σουν τους... κραδασµούς που επιφέρει η 
επιβολή δασµών 25%  -προς µηνός- από 
τις ΗΠΑ σε ορισµένα ευρωπαϊκά κρασιά, 
οδηγούνται εξαγωγείς και προµηθευτές 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

 Σύµφωνα µε ανάλυση της Rabobank 
την οποία ανέδειξε και η ΚΕΟΣΟΕ, οι δα-
σµοί αφορούν µόνο το 13% των οίνων 
που καταναλώνονται στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες, εντούτοις ο επενδυτικός οίκος υ-
πολογίζει ως αναπόφευκτη την αύξηση 
10-15%  της τιµής των οίνων στον κατα-
ναλωτή, ο οποίος ωστόσο όπως λέει δεν 
θα χάσει την γκάµα επιλογών του αν δεν 
είναι διατεθειµένος να πληρώσει τις αυ-
ξήσεις, δεδοµένης της αφθονίας των ε-
ναλλακτικών λύσεων στην αγορά. Αντί-
θετα, οι εξαγωγείς, θα πρέπει να επιλέ-
ξουν µεταξύ της απορρόφησης της αύξη-
σης ή της µεταβίβασής της στους άλλους 
κρίκους της αλυσίδας, µε κίνδυνο να χά-
σουν µερίδιο αγοράς και ακόµη και για 
τη Γαλλία να αποδεχθεί για άλλη µια φο-
ρά τη φήµη της ως ακριβής παραγωγού 
χώρα. «Λαµβάνοντας υπόψη τη σηµασία 
της αύξησης των δασµών, οι εξαγωγείς 
οίνων αναµφισβήτητα θα πρέπει να µετα-
βιβάσουν τουλάχιστον ένα µέρος αυτών 
στους εισαγωγείς και τελικά στους κατα-
ναλωτές», αναφέρει ο οίκος.

Παρότι Γάλλοι, Ισπανοί, Γερµανοί και 
Βρετανοί εξαγωγείς αντιµετωπίζουν το ί-
διο πρόβληµα από τις 18 Οκτωβρίου: την 
εφαρµογή νέου δασµολογίου αυξηµένου 
κατά 25%, εντούτοις ο αντίκτυπος διαφέ-
ρει στο στάδιο της λιανικής πώλησης, α-
νάλογα µε τη χώρα προέλευσης των οί-
νων καθώς και το µέγεθος των εταιρειών.

Όσον αφορά την προ-
έλευση των οίνων, ο 
αντίκτυπος διαφέρει α-
φού διπλασιάζεται µεταξύ 
της Γαλλίας και της Ισπανίας 
στις τιµές λιανικής. Η Rabobank 
εκτιµά ότι η τιµή των γαλλικών κρασιών 
στο στάδιο της λιανικής πώλησης θα αυ-
ξηθεί κατά 2,42 δολάρια ανά λίτρο ένα-
ντι 1,30 δολαρίων για τα ισπανικά κρα-
σιά. Συνολικά, το 60% της αξίας των γαλ-
λικών και ισπανικών οίνων που εισάγο-
νται στις ΗΠΑ θα επηρεαστεί από την αύ-
ξηση των δασµών. Για τους Βρετανούς ε-
πιχειρηµατίες, οι οποίοι είναι πιο εξειδι-
κευµένοι στην εξαγωγή σούπερ premium 
κρασιών στις ΗΠΑ, η αύξηση θα µπορού-
σε να ανέλθει σε 15,70 δολάρια ανά λίτρο. 

Η δοµή καθορίζει την αντίσταση
Επιπλέον, η δοµή κάθε εταιρείας θα 

καθορίσει την οικονοµική της αντίσταση 
στην αύξηση των τιµολογίων. «Οι µεγά-
λες ευρωπαϊκές εταιρείες οινοποιίας που 
εξάγουν προς τις ΗΠΑ θα µπορούσαν να 
υποστούν µια απόκλιση όσον αφορά τη 
βραχυπρόθεσµη κερδοφορία», σηµειώ-
νει η ανάλυση. «Αλλά γενικά, αυτοί οι 
παίκτες είναι αρκετά διαφοροποιηµένοι 
ώστε είναι σε θέση να αναθεωρήσουν το 
χαρτοφυλάκιό τους και το επιχειρηµατι-
κό µίγµα τους, επιτρέποντάς τους να ελα-
χιστοποιήσουν τον αντίκτυπό».

Για τις µικρές επιχειρήσεις, η αντιµε-
τώπιση της αύξησης των δασµών θα εί-
ναι πιο δύσκολη. Η ελκυστικότητα της α-
γοράς των ΗΠΑ έχει ενθαρρύνει πολλές 
εταιρείες να την ευνοούν σε βάρος άλ-
λων προορισµών και το βάρος των Ηνω-
µένων Πολιτειών έχει γίνει δυσανάλογο 
στο µίγµα των αγορών στόχων. «Η βιω-
σιµότητά τους θα µπορούσε να τεθεί υ-
πό πίεση», αναφέρει η τράπεζα. 

Αναπόφευκτη 
η αύξηση 10-15%
στις τιµές λιανικής
Στις περισσότερες περιπτώσεις, εκτιµά η Rabobank, 
η επίδραση από την επιβολή των δασµών θα µπορεί 
να αντιπροσωπεύει αύξηση της τιµής σε λιανικό 
επίπεδο κατά 10 έως 15%. Ορισµένοι έµποροι θα 
µπορούσαν να αξιοποιήσουν την ανοχή του 0,5% 
για τον αλκοολικό τίτλο που αναγράφεται στην 
ετικέτα ώστε να µην υπερβούν το όριο του 14% ή 
να κάνουν µια µετάβαση προς το χύµα. Αλλά η 
Rabobank πιστεύει ότι «για τα περισσότερα κρασιά, 
η αύξηση των τιµών ή η απορρόφηση της αύξησης 
είναι αναπόφευκτη, υπονοµεύοντας τις πωλήσεις 
και τα περιθώρια κέρδους». Ανεξάρτητα από την 
επιλογή που θα κάνουν, «οι νέες τιµές θα 
µπορούσαν ενδεχοµένως να οδηγήσουν σε 
αναθεώρηση επιχειρηµατικών µοντέλων για 
ορισµένες εταιρείες», καταλήγει η ανάλυση.

Οι µεγάλες ευρωπαϊκές 
εταιρείες οινοποιίας που 
εξάγουν προς τις ΗΠΑ θα 
µπορούσαν να υποστούν µια 
απόκλιση όσον αφορά τη 
βραχυπρόθεσµη κερδοφορία.

Σχετικά µε την προέλευση των 
οίνων, ο αντίκτυπος διαφέρει 
αφού διπλασιάζεται µεταξύ της 
Γαλλίας και της Ισπανίας στις 
τιµές λιανικής.

Απόκλιση

Αντίκτυπος

Για τις µικρές επιχειρήσεις, η 
αντιµετώπιση της αύξησης των 
δασµών θα είναι πιο δύσκολη και 
η βιωσιµότητά τους θα µπορούσε 
να τεθεί υπό πίεση, αναφέρει η 
ολλανδική τράπεζα.

Μικροί



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Κύµα της δυσαρέσκειας σαρώνει τις τάξεις 
των παραγωγών βαµβακιού στη Βόρεια Ελ-
λάδα, καθώς τα τοπικά εκκοκκιστήρια, αν 
και δεν έχουν ακόµη ανοίξει πλήρως τα 
χαρτιά τους για τις τιµές που θα πληρώσουν 
φέτος για το προϊόν, συντηρούν ένα κλίµα 
πολύ χαµηλών προσδοκιών, αφήνοντας 
να εννοηθεί πως βάση αναφοράς θα είναι 
τα περίπου 40 λεπτά το κιλό, µε αυξοµειώ-
σεις ανάλογα την ποιότητα του σύσπορου. 

Η τακτική που ακολουθείται, µέχρι τώρα 
τουλάχιστον, όπως προκύπτει από το ρε-
πορτάζ της Agrenda, θέλει την πλειονότη-
τα των εκκοκκιστών να κόβουν προσωρινά 

τιµολόγια που ξεκινούν από 35 λεπτά το κι-
λό και φτάνουν έως και τα 39 λεπτά το κιλό 
και από εκεί και πέρα σιγή ιχθύος για το τί 
θα επικρατήσει στην εκκαθάριση. 

Έτσι, παρότι η φετινή χρονιά εξελίσσεται 
σε µια από τις καλύτερες που έχουν κατα-
γραφεί εδώ και πολλά χρόνια, όσον αφο-
ρά την ποιότητα, όσο και κυρίως στις στρεµ-
µατικές αποδόσεις, οι παραγωγοί, όπως λέ-
νε, δεν µπορούν να το χαρούν, καθώς η δι-
αφορά σε σχέση µε πέρυσι, όπως όλα δεί-
χνουν, θα είναι χαοτική, ξεπερνώντας και 
τα 10 λεπτά το κιλό.

Άλλωστε είναι γεγονός ότι ενισχύονται 
τα θεµελιώδη στην αγορά βάµβακος, µε την 
τελευταία έκθεση του USDA να διαµορφώ-
νει µια ευνοϊκή συγκυρία για την τιµή του 

προϊόντος και να θωρακίζει τη βάση των 
65 σεντς. Ωστόσο οι εξωγενείς παράγοντες 
που επηρεάζουν την τελική τιµή παραγω-
γού είναι αντιφατικοί. Από τη µία πλευρά, 
η µηνιαία έκθεση του υπουργείου Γεωργί-
ας των Ηνωµένων Πολιτειών (USDA) κα-
ταγράφει αναθεωρήσεις προς τα κάτω τό-
σο για την παγκόσµια παραγωγή όσο και 
για τα αποθέµατα. Από την άλλη η αγορά 
περιµένει τις εξελίξεις του µετώπου του ε-
µπορικού πολέµου, γεγονός που καθυστε-
ρεί πεισµατικά το βαµβάκι να δοκιµάσει τις 
υψηλότερες του εύρους τιµές. Σηµειωτέον 
ότι στη χώρα µας παραµένει ανοιχτή ψαλί-
δα ανάµεσα στις τιµές που πληρώνονται σε 
Μακεδονία και Θράκη συγκριτικά µε αυτές 
που πληρώνονται στη Θεσσαλία.

Ασκείται πίεση για κλεισίματα 
πριν φύγει ψηλότερα διεθνώς
Καθοριστικός μήνας ο Δεκέμβριος για τις τιμές του βάμβακος, αγανάκτηση από 
τους Μακεδόνες παραγωγούς που μένουν μέχρι 5 λεπτά πίσω από τους Θεσσαλούς  

Κωλυσιεργία
Ευνοϊκές οι συνθήκες στην 

αγορά βάµβακος, µε την 
τελευταία έκθεση του USDA 

να κρατά τη βάση των 65 
σεντς ανά λίµπρα, αλλά την 
κωλυσιεργία στις εξελίξεις 
του εµπορικού πολέµου να 
καθυστερεί πεισµατικά το 

προϊόν από το να δοκιµάσει 
τις υψηλότερες τιµές
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«Κόβουν» τιμολόγια  
στα 35 λεπτά με υπόσχεση 
για έξτρα ποσό, αλλά 
κανείς δεν λέει πόσο 
Οι συνθήκες στη διεθνή αγορά επιτρέπουν να κατοχυρωθεί ως βάση 
τα 40 λεπτά για το ελληνικό βαμβάκι, παραδέχονται και οι εκκοκκιστές

«Το δράµα είναι µεγάλο φέτος 
στο βαµβάκι. Έβαλαν 35 λεπτά 
το κιλό για να καλύψουν τη συµ-
βολαιακή και έκτοτε επικρατεί σι-
γή, για το ποιο θα είναι το επι-
πλέον ποσό. ∆εν µιλά κανένας», 
ανέφερε στην Agrenda ο παρα-
γωγός Γιώργος Καραγκιοζόπου-
λος από τη Μελίκη της Ηµαθίας. 

Καλλιεργητής 100 στρεµµά-
των βαµβακιού ο συνοµιλητής 
µας τονίζει ότι στην ευρύτερη 
περιοχή του ∆ήµου Αλεξάνδρει-
ας το «στήσιµο», στη φετινή συ-
γκοµιστική σεζόν, ήταν στα πε-
ρίπου 400 κιλά το στρέµµα, ενώ 
σε άλλα γειτονικά χωριά όπως η 
Αλεξάνδρεια, τα Τρίκαλα και το 
Πλατύ, οι µέσες αποδόσεις άγγι-
ξαν και τα 600 κιλά το στρέµµα. 

«Αν ισχύσουν αυτά που ακού-
γονται από εδώ και από εκεί ότι 
η τιµή θα καθίσει στα 40 λεπτά 
το κιλό, θα είναι καθαρή κλοπή, 
ιδιαίτερα δε, αν λάβουµε υπόψη 
ότι και ποιοτικά ήταν καλύτερο 
το προϊόν», ανέφερε ο κ. Καρα-
γκιοζόπουλος, προσθέτοντας πως 
«για να µπορέσεις να βγάλεις τα 
έξοδα, που φτάνουν τα 250 ευρώ 
το στρέµµα, θα πρέπει να έχεις έ-
να στήσιµο παραγωγής στα 450 
κιλά το στρέµµα. Όσοι πιάσαµε 
400 κιλά, θα χρειαστεί να καλύ-
ψουµε ένα µέρος του κόστους α-
πό τα χρήµατα της συνδεδεµένης, 
οι άλλοι µε τα 600 κιλά, θα τους 

µείνει η συνδεδεµένη ενίσχυση». 
Ανάλογα συναισθήµατα κατα-

κλύζουν τους παραγωγούς και 
στον κάµπο του Αγίου Αθανασίου 
Θεσσαλονίκης. Όπως µας τονίζει 
ο αντιπρόεδρος του τοπικού Αγρο-
τικού Συνεταιρισµού, Παναγιώτης 
Γκούτας, «αυτό που παρατηρεί κα-
νείς στα πρόσωπα των βαµβακο-
παραγωγών της περιοχής είναι η 
χαρµολύπη. Χαρά, γιατί φέτος οι 
αποδόσεις έφτασαν µέχρι και τα 
600 κιλά το στρέµµα, καθώς είχα-
µε πολύ καλές καιρικές συνθήκες, 
οι οποίες ευνόησαν την ωρίµαν-
ση και το άνοιγµα όλων των κα-
ρυδιών του βαµβακιού και λύπη 
διότι ενώ πέρσι πληρωθήκαµε 52 

έως και 55 λεπτά το κιλό, φέτος 
ακούµε για 40-42 λεπτά το κιλό», 
εξηγεί ο κ. Γκούτας. 

Κόβουν τιµολόγια, 
µε... υποσχετική

Σύµφωνα µε τον ίδιο την πε-
ρίοδο αυτή οι εκκοκκιστές «κό-
βουν» κάποια τιµολόγια µε προ-
σωρινές τιµές στα 35 λεπτά το 
κιλό, µε την υπόσχεση να δώ-
σουν κάτι παραπάνω στη συνέ-
χεια, χωρίς προς το παρόν να έ-
χουν προσδιορίσει πόσο θα είναι 
αυτό το επιπλέον ποσό. 

«Ακούστηκε πως όσοι έχουν 
παραδώσει ποιοτικό βαµβάκι εν-
δεχοµένως να πάρουν επιπλέον 
2 λεπτά το κιλό από τους υπό-
λοιπους, ωστόσο για παραγω-
γούς που παρέδωσαν βαµβά-
κι µε υψηλή υγρασία και το έ-
καναν µέσω µεσιτών, ίσως η τι-
µή να παραµείνει στα 35 λεπτά 
το κιλό» είπε ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Αγ. Αθανασίου. «Το παιχνίδι 
αυτό των εκκοκκιστών µας στε-
νοχωρεί, διότι αυτά τα επιπλέον 
χρήµατα που περιµέναµε όλοι οι 
παραγωγοί από τη φετινή αύξη-
ση της στρεµµατικής απόδοσης, 
θα τα επενδύαµε για να εκσυγ-
χρονίσουµε τις εκµεταλλεύσεις 
µας και µαζί µε εµάς θα δούλευ-
αν και τα επαγγέλµατα που συν-
δέονται µε τον αγροτικό κύκλω-
µα», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Εξαιρετικές αποδόσεις και «στή-
σιµο» στα 600 κιλά το στρέµµα, 
πέτυχαν οι αγρότες και στο Άδεν-
δρο Θεσσαλονίκης, όπως ανέφε-
ρε ο παραγωγός Αντώνης Γιάννος, 
προσθέτοντας πως «φέτος πήραν 
το βασιλικό πολτό του βαµβακιού 
οι εκκοκκιστές. Ας ελπίσουµε να 
µη µας αδικήσουν και όσοι παρα-
δώσαµε ποιοτικό προϊόν να µην 
πληρωθούµε ό,τι θα πάρουν και 
εκείνοι που έδωσαν υγρά βαµβά-
κια και τους πήγαν λάσπη». 

Κατά τον κ. Γιάννο, που καλ-
λιεργεί περί τα 1.000 στρέµµα-
τα βαµβάκι, στην περιοχή ακού-
γεται πως µεγάλο εκκοκκιστήριο 
της Θεσσαλονίκης δίνει µια αρ-
χική τιµή στα 36,7 λεπτά το κιλό 
και για την εξόφληση θα αξιοποι-
ήσει τα στοιχεία που συγκέντρω-
σε σε σχέση µε την ποιότητα του 
βαµβακιού, κατά την παραλαβή 
του. «Συγκέντρωνε το βαµβάκι 

ανάλογα µε την υγρασία από κά-
θε καρότσα ξεχωριστά και τα στοι-
χεία τα έδειχνε και στον παραγω-
γό για να είναι ενηµερωµένος», 
σηµείωσε ο κ. Γιάννος, προσθέ-
τοντας πως «για κάποιες ποικιλί-
ες όπως η Pioneer 405 και η 318 
που έχουν λάβει πιστοποίηση, υ-
ποσχέθηκε να πληρώσει επιπλέ-
ον 3 λεπτά το κιλό, σε σύγκριση 
µε την υψηλότερη τιµή για τις υ-
πόλοιπες ποιοτικές ποικιλίες. Και 
πάλι πάντως, τα 43 λεπτά το κιλό 
δεν είναι καλή ανταµοιβή, για τον 
αφρό που πήραν φέτος». Μια δεύ-
τερη µικρότερη εκκοκκιστική επι-
χείρηση πληρώνει -ανεξαρτήτου 
ποιότητας- µε µια τιµή στα 38 λε-
πτά το κιλό. 

«Παραµιλάει» ο κόσµος στον 
κάµπο των Γιαννιτσών 

Η απογοήτευση κυριαρχεί και 
στην περιοχή του κάµπο των Γιαν-

Πήραν το βασιλικό 
βαμβακιού φέτος οι

Εκφράζονται φόβοι ότι όσοι 
παρέδωσαν βαµβάκι µε υψηλή 
υγρασία θα µείνουν στα 35 λεπτά. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟ∆ΟΠΗ

80�100.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΗΚΑΝ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΧΑΛΑΖΙ >500
ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΤΟΝΟI

350.000

ΣΤΗΣΙΜΟ

>100.000 
ΤΟΝΟI

ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΝΟΜΟΥ

 15%�20%

ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ

ΕΧΕΙ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙ

20%
60%

ΦΕΤΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

250.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
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νιτσών όπου η βαµβακοκαλλιέργεια 
καλύπτει πολλές χιλιάδες στρέµµατα 
και φέτος οι στρεµµατικές αποδόσεις 
κυµάνθηκαν στα 500-550 κιλά. «∆εν 
ξέρει ακόµη κανείς τίποτε για το πού 
θα καθίσει η τιµή. Κόβουν κάποιοι στα 
36 µέχρι 38 λεπτά το κιλό και φηµο-
λογείται πως θα δώσουν άλλα 2 λε-
πτά επιπλέον κάποια στιγµή αργότε-
ρα», τονίζει ο τοπικός παραγωγός Ά-
κης Πανικίδης, συµπληρώνοντας πως 
για κάποιες ειδικές ποικιλίες οι αγρό-
τες που τις καλλιέργησαν θα λάβουν 
άλλα 2-3 λεπτά το κιλό εξτρά. 

«Πέρσι πήραµε 47-48 λεπτά το κιλό. 
Η διαφορά είναι µεγάλη. Ο κόσµος 
παραµιλάει. Αν µείνουµε στα 40 λε-
πτά το κιλό θα είναι ξεφτίλα», τόνισε 
ο κ. Πανικίδης σηµειώνοντας παράλ-
ληλα ότι «το κόστος παραγωγής όλο 
ανεβαίνει, η συνδεδεµένη πέφτει και 
το ίδιο και η τιµή. ∆υστυχώς δεν υπάρ-
χει κάποια άλλη εναλλακτική καλλι-
έργεια για να πάµε εκεί». 

πολτό του
εκκοκκιστές

Αρχές Σεπτεµβρίου, µε τη 
χρηµατιστηριακή τιµή στα 
56-58 σεντς η λίµπρα, η 
τιµή παραγωγού ήταν κάτω 
από τα 40 λεπτά το κιλό. 

350.000 τόνοι 
Η φετινή παραγωγή βαµ-
βακιού εκτιµάται ότι είναι 

αυξηµένη κατά 20% 
στους 350.000 τόνους, 
δίνοντας στους παρα-

γωγούς την ευκαιρία να 
καλύψουν, εν µέρει, την 

απώλεια εισοδήµατος 
από την τιµή

«Παγιώθηκε» 
στα 39 λεπτά 
το κιλό η τιµή 
στη Ροδόπη 

Στην περιοχή της 
Ροδόπης, εξάλλου, αν 
εξαιρέσεις κανείς τα 
περίπου 80-100.000 
στρέµµατα που 
υπέστησαν 
ολοκληρωτική 
καταστροφή από τη 
χαλαζόπτωση, στα 
υπόλοιπα περίπου 
250.000 στρέµµατα 
βαµβακιού που 
καλλιέργησε φέτος 
ο νοµός, οι αποδόσεις 
ήταν εξαιρετικές. 
«Μιλάµε για µια 
στρεµµατική απόδοση 
που είναι από 15% έως 
και 20% υψηλότερη από 
ό,τι είχαµε συνήθως τα 
τελευταία 20 χρόνια» 
ανέφερε στην Agrenda 
παραγωγός της 
περιοχής που θέλησε 
να διατηρήσει την 
ανωνυµία του. Τόνισε 
δε, πως σε απόλυτα 
µεγέθη στα καλά 
χωράφια το «στήσιµο» 
είναι πάνω από 500 
κιλά το στρέµµα και σε 
εκείνα που κατά 
παράδοση πιάνουν γύρω 
στα 250 κιλά το 
στρέµµα, η παραγωγή 
ήταν άνω των 300-350 
κιλών ανά στρέµµα. 

Στο κοµµάτι της εµπορίας, η κατάστα-
ση δεν είναι όπως την περίµεναν οι 
βαµβακοκαλλιεργητές. «Τα εκκοκ-
κιστήρια ξεκίνησαν µε 39 λεπτά και 
η τιµή αυτή έχει παγιωθεί σε αυτό 
το επίπεδο για την πλειονότητα των 
παραγωγών. Σε κάποιους βέβαια, α-
νάλογα µε τη συµφωνία που έχουν 
κάνει, γιατί είτε έχουν µεγάλη παρα-
γωγή, είτε το προϊόν τους είναι πιο 
ποιοτικό, η τιµή θα είναι υψηλότερη 
από 2 έως και 5 λεπτά το κιλό», τονί-
ζει ο συνοµιλητής µας, συµπληρώ-
νοντας πως µια τοπική εκκοκκιστι-
κή επιχείρηση επιδότησε την ποιό-
τητα και για τα fiber max αλλά και 
άλλες 10 συγκεκριµένες ποικιλίες, 
δίνει από 1 λεπτό στο κιλό έξτρα για 
κάθε δύο µονάδες υγρασίας χαµη-
λότερη του 13%. Το ίδιο εκκοκκιστή-
ριο παρέχει δυνατότητα σε όσους πα-
ραγωγούς θέλουν, µε εγγυηµένα τα 
39 λεπτά το κιλό, να κρατήσουν α-
νοικτή την τιµή για τη σοδειά τους 
έως το τέλος Φεβρουαρίου και ανά-
λογα µε το πώς θα κινηθεί η χρηµα-
τιστηριακή τιµή του βαµβακιού διε-
θνώς να επιλέξουν εκείνοι πότε θα 
«κλειδώσουν» την αγοραπωλησία. 

Για συνθήκες στη διεθνή αγορά 
βάµβακος που επιτρέπουν, πλέον, 
να κατοχυρωθεί ως βάση αναφοράς 
η τιµή των 40 λεπτών το κιλό για το 
ελληνικό βαµβάκι, κάνουν λόγω, 
µέσω διαρροών, και οι εκκοκκιστές. 

Σύµφωνα µε την επιχειρηµατο-
λογία η χρονιά ξεκίνησε µε πολύ 
δυσοίωνες προοπτικές και τουλά-
χιστον στις αρχές Σεπτεµβρίου, µε 
τη χρηµατιστηριακή τιµή βάµβακος 
να είναι στα 56-58 σεντς η λίµπρα, 
η τιµή παραγωγού στην Ελλάδα ή-
ταν κάτω από τα 40 λεπτά το κιλό. 

«Αυτή την περίοδο έχει αποµα-
κρυνθεί από τον ορίζοντα το 3 ως 
πρώτο συνθετικό στην τελική τιµή, 
καθώς µε τη χρηµατιστηριακή τιµή 
να είναι στη ζώνη των 64 σεντς η λί-
µπρα κατοχυρώνονται, µεσοσταθ-
µικά, τα 40 λεπτά για τον παραγω-

γό, µε προσθαφαιρέσεις ανάλογα µε 
την ποιότητα της α’ ύλης που έχει πα-
ραδοθεί», τονίζεται χαρακτηριστικά 
µε την επισήµανση πως «στη Μακε-
δονία, ο µέσος όρος υγρασίας του 
βαµβακιού φέτος αγγίζει το 20%». 

Επισηµαίνεται, ακόµη, πως η φε-
τινή παραγωγή βαµβακιού εκτιµά-
ται ότι είναι αυξηµένη κατά περίπου 
20% σε σχέση µε πέρυσι και φτάνει 
τους 350.000 τόνους, γεγονός που 
δίνει τη δυνατότητα στους παραγω-
γούς να καλύψουν, εν µέρει, την α-
πώλεια εισοδήµατος από τη µειω-
µένη, συγκριτικά µε πέρυσι, τιµή. 

Όσον αφορά την εµπορία του εκ-
κοκκισµένου βάµβακος, τα στοιχεία 
δείχνουν ότι µέχρι στιγµής έχει συµ-
βολαιοποιηθεί περίπου το 60% της 
φετινής παραγωγής µε κύριο προο-
ρισµό την τουρκική αγορά, όπου θα 
κατευθυνθούν πάνω από 100.000 
τόνοι. Μάλιστα, όπως σηµειώνεται, 
η Τουρκία, εξαιτίας προβληµάτων, 
ποιοτικών και ποσοτικών, στη δική 
της παραγωγή, παρουσιάζει αυξηµέ-
νη ζήτηση για το ελληνικό βαµβάκι, 
κάτι που ξεκλειδώνει την τιµή διά-
θεσης και για χαµηλότερες ποιότη-
τες, ενώ επιτρέπει την οµαλή απορ-
ρόφηση της εγχώριας παραγωγής, 
η οποία ίσως είχε δυσκολία.

Απομακρύνθηκε το τρία 
μπροστά από την τιμή,
λένε οι εκκοκκιστές 

Υπάρχει εκκοκκιστήριο που δίνει εγγυηµένα τα 39 λεπτά και τη δυνατότητα 
να κρατήσουν ανοικτή την τιµή έως τέλη Φεβρουαρίου και ανάλογα µε το 
πώς θα κινηθούν τα χρηµατιστήρια να επιλέξουν πότε θα κλείσουν πράξη. 

64 σεντς 
Με τη χρηµατιστηριακή τιµή 
να είναι στη ζώνη των 64 
σεντς η λίµπρα 
κατοχυρώνονται, 
µεσοσταθµικά, τα 40 λεπτά το 
κιλό, για τον παραγωγό

1 λεπτά 
έξτρα 
Μια τοπική εκκοκκιστική 
επιχείρηση δίνει από 1 λεπτό 
στο κιλό έξτρα για κάθε δύο 
µονάδες υγρασίας χαµηλότερη 
του 13%

Ποικιλίες
 Σε κάποιες ποικιλίες 
όπως Pioneer 405 και 
318 που έχουν λάβει 

πιστοποίηση, εκκοκκιστή-
ριο υποσχέθηκε να πλη-
ρώσει επιπλέον 3 λεπτά 
από την υψηλότερη τιµή 
για τις υπόλοιπες ποιοτι-

κές ποικιλίες
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Ευνοϊκές συνθήκες για την ψυχολογία 
της αγοράς βάµβακος, θωρακίζοντας 
τη βάση των 65 σεντς ανά λίµπρα δι-
αµορφώνει η µηνιαία έκθεση του υ-
πουργείου Γεωργίας των Ηνωµένων 
Πολιτειών (USDA), η οποία αναθεω-
ρεί προς τα κάτω τις εκτιµήσεις της 
τόσο για την παγκόσµια παραγωγή 
όσο και για τα αποθέµατα. Ωστόσο η 
αγορά παραµένει προσηλωµένη στις 
εξελίξεις του µετώπου του εµπορικού 
πολέµου, γεγονός που καθυστερεί 
πεισµατικά το βαµβάκι να δοκιµάσει 
τις υψηλότερες του εύρους τιµές. Και 
µπορεί την περασµένη εβδοµάδα οι 
κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις πα-
λαιότερων ανοδικών τοποθετήσεων 
να «έριξαν» λίγο την αγορά βάµβα-
κος, όµως αυτό που ανησυχεί περισ-
σότερο τους αναλυτές είναι οι καθυ-
στερήσεις στις διαπραγµατεύσεις για 
τελική συµφωνία στον εµπορικό πό-
λεµο ΗΠΑ-Κίνας και η κόπωση που 
κατά συνέπεια επέρχεται στις χρηµα-
τιστηριακές αγορές. Βέβαια καθίστα-
ται σαφές ότι στα θεµελιώδη στοιχεία 
δεν υπάρχει κάτι το αρνητικό, ενώ α-
ντίθετα υπάρχει επαρκής ζήτηση από 
τα κλωστήρια παγκοσµίως. 

Ειδικότερα η έκθεση κάνει λόγο για 
περισσότερες εξαγωγές βάµβακος από 
την Ελλάδα τον Νοέµβριο, η οποία ε-
κτός των άλλων αναµένει ενισχυµένο 
το παγκόσµιο εµπόριο, σε σχέση µε τις 
εκθέσεις των προηγούµενων µηνών. 
Παράλληλα οι αναλυτές του USDA προ-
χώρησαν σε πιο µετριοπαθείς εκτιµή-
σεις αναφορικά µε το µέγεθος της τε-
λικής παραγωγής και των τελικών α-
ποθεµάτων. Η παγκόσµια σοδειά βάµ-
βακος αποτυπώνεται µειωµένη κατά 
σχεδόν 3 εκατ. δεµάτια, σε σχέση µε 
τον προηγούµενο µήνα, στα 121,94 

εκατ. δεµάτια. Η µείωση αυτή προέρ-
χεται από µεγάλα παραγωγικά κέντρα 
του πλανήτη, όπως ΗΠΑ,  Ινδία, Πακι-
στάν, Κίνα, αλλά και Τουρκία. 

Την ίδια στιγµή το εµπόριο εµφα-
νίζεται ενισχυµένο κατά 1,1 εκατ. δε-
µάτια στα 44,03 εκατ. δεµάτια, υψη-
λότερο από τα δυο προηγούµενα έτη, 
µε τις εκτιµήσεις να αναµένουν µεγα-
λύτερη δραστηριότητα από Βραζιλία, 
Μαλαισία, Ελλάδα, Ινδία και άλλα µι-
κρότερα κράτη. Από την άλλη όµως η 
έκθεση δεν προχωρά σε αναθεώρηση 
των εκτιµήσεων σε ότι αφορά την κα-
τανάλωση για το εµπορικό έτος 2019-

2020, αναµένοντας όµως µειωµένα 
τα τελικά παγκόσµια αποθέµατα στα 
80 εκατ. δεµάτια, όταν µέχρι και τον 
προηγούµενο µήνα ανέµενε περί τα 
83 εκατ. δεµάτια. 

Σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, η µείωση 
της παραγωγής προέρχεται, σύµ-
φωνα µε την έκθεση, από της Νοτι-
οδυτικές πολιτείες και είναι της τά-
ξης του 4%. Προβληµατικό για την 
αµερικανική αγορά βάµβακος είναι 
το γεγονός ότι τα τελικά αποθέµα-
τα βρίσκονται στα 6,1 εκατ. δεµάτια, 
κατά 31% πάνω από τα επίπεδα της 
περιόδου 2008-2009. 

Θωρακίζει τη βάση των 65 σεντς το USDA 
Αναθεωρεί προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για την παγκόσμια παραγωγή και τα αποθέματα, προς στήριξη της τιμής

∆υναµική
Παρά τους δασµούς, 

η Κίνα αγόρασε 
πάνω από 320.000 
τόνους βάµβακος 

από τις ΗΠΑ το 
2019, σύµφωνα 
µε το Reuters, 

καταδεικνύοντας 
τη δυναµική που 
θα µπορούσε να 

επιτευχθεί εφόσον 
κλείσει η συµφωνία

Μοµέντουµ
Η µέση ετήσια 
τιµή σηµειώνει 
αύξηση 5% από 

την εκτίµηση 
του Οκτωβρίου, 

αντανακλώντας το 
θετικό µοµέντουµ 

της αγοράς. Ωστόσο 
στα 61 σεντς η 
υποχώρηση σε 
σχέση µε την 

αντίστοιχη περσινή, 
αγγίζει το 13%

Ανικανότητα η διασφάλιση µιας δίκαιης τιµολόγησης στο σύσπορο, λέει ο ΑΣ Αλεξάνδρειας

Ούτε ένας εκκοκκιστής αυτή την περίοδο δεν έχει εφαρµόσει δίκαιη τιµολόγηση στο σύσπορο βαµβάκι, µε βάση τα όσα ανακοινώθηκαν από 
την Ένωση Εκκοκκιστών στις 11 Σεπτεµβρίου, λένε βαµβακοπαραγωγοί του νοµού Ηµαθίας. Την απογοήτευση και αγανάκτηση των 
παραγωγών µελών του εκφράζει µε σχετική ανακοίνωση ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας, ο οποίος κάνει λόγο για «ανικανότητα» του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να διασφαλίσει δίκαιη τιµή. «Για ποιο λόγο η τιµή του σύσπορου βάµβακος είναι µακριά από τη 
χρηµατιστηριακή τιµή, κάτι το οποίο υποτίθεται ότι θα διασφαλιζόταν από πλευράς του ΥΠΑΑΤ», διερωτάται. Στην ανακοίνωση αναφέρονται:  
Βλέποντας τις φετινές εξελίξεις στη τιµή πληρωµής του σύσπορου βάµβακος και εκφράζοντας το µεγαλύτερο ποσοστό βαµβακοπαραγωγών 
του νοµού Ηµαθίας απαιτούµε από κάθε εµπλεκόµενο και κυρίως από την Ένωση Εκκοκκιστών να µας απαντήσει στα επί µέρους θέµατα.
1. Για ποιο λόγο αυτό που ανακοινώθηκε από την Ένωση Εκκοκκιστών στα ΜΜΕ στις 11/9 και από κάθε εκκοκκιστή ιδιαιτέρως στους 
παραγωγούς δεν εφαρµόστηκε; Ούτε ένας εκκοκκιστής αυτή την περίοδο δεν έχει εφαρµόσει δίκαιη τιµολόγηση του σύσπορου βάµβακος.
2. Για ποιο λόγο η τιµή του σύσπορου είναι µακριά από τη χρηµατιστηριακή τιµή, κάτι το οποίο θα διασφαλιζόταν από το ΥΠΑΑΤ.
Καταγγέλλουµε την ανικανότητα του ΥΠΑΑΤ να διασφαλίσει δίκαιη τιµή και την απουσία ελέγχου από πλευράς της πολιτείας.

Αυξάνει τις εισαγωγές
βάµβακος το Πακιστάν 
µε ενδιαφέρον για Ελλάδα

Αυξηµένες κατά 8% εκτιµά τις 
ανάγκες εισαγωγών βάµβακος του 
Πακιστάν το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Βάµβακος, υπολογίζοντάς τες 
στους 711.000 τόνους, όσο 
παράλληλα αυξάνει κατά 48% την 
εκτίµηση του για τις εισαγωγές του 
Μεξικό, στους 141.000 τόνους.
Σύµφωνα µε πληροφορίες το 
τελευταίο διάστηµα το Πακιστάν 
έχει στρέψει το ενδιαφέρον του 
στο ελληνικό βαµβάκι για µεσαίες 
ποιότητες, αφού αφενός η αγορά 
της Ινδίας καθίσταται 
απαγορευτική ορισµένες φορές 
λόγω προστατευτικών πολιτικών 
και αφετέρου γιατί παρά την 
αυξηµένη παγκόσµια παραγωγή, οι 
άµεσα διαθέσιµες ποσότητες είναι 
ακόµα λιγοστές. Στην έκθεσή του 
για την κατάσταση της αγοράς 
βάµβακος για τον µήνα Νοέµβριο, 
το ICAC, υπογραµµίζει τον κίνδυνο 
µιας ελαφριάς µείωσης της 
παγκόσµιας κατανάλωσης 
βάµβακος, η οποία συνδέεται µε 
την εξασθένηση του ρυθµού 
ανάπτυξης της παγκόσµιας 
οικονοµίας αλλά και τις µειωµένες 
κινεζικές εισαγωγές. Και στις δυο 
περιπτώσεις αποδίδει στον 
µαινόµενο εµπορικό πόλεµο 
ανάµεσα στις δυο παγκόσµιες 
υπερδυνάµεις, ΗΠΑ και Κίνα.
Η παγκόσµια παραγωγή 
υπολογίζεται στους 26,7 εκατ. 
τόνους, µε την κατανάλωση στους 
26,2 εκατ. τόνους και το συνολικό 
εµπόριο στους 8,8 εκατ. τόνους.  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ICAC 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

26,7 26,2 8,8
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