
Νέα νοµοθεσία βάζει  
σε δράση αναπτυξιακές     
«Ξεσκουριάζει» το νοµικό πλαίσιο 
λειτουργίας των Αναπτυξιακών, 
εξηγεί ο Μαρίνης Μπερέτσος. σελ. 50 

  
Σπάνια βλάχικα τυριά 
κοσµούν το Μανχάταν
Ένας βλάχος από τα Τζουµέρκα, 
τυροκόµος τρίτης γενιάς, κάνει τη  
Νέα Υόρκη να παραµιλάει. σελ. 40-41 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93
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Θέλει καλό πλάνο   
η πρώτη εγκατάσταση αγροτών 

Ωριμάζει η ιδέα για πριμ 
έως και 60.000 ευρώ 
σε λίγους νέους αγρότες 
με καλό business plan  σελ. 16-17 

Με αστερίσκους πληρώνονται 
τη ∆ευτέρα οι συµµετέχοντες στο 
πρόγραµµα απονιτροποίησης. Αιτία 
τα χαρτιά για τις άδειες νερού 
που δεν κατατέθηκαν. σελ. 8-9

Χαµηλές τιµές και ασφυκτικά 
περιθώρια κέρδους µαζί µε ανάθεση 
ευθυνών για το περιβάλλον έχουν 
βγάλει το σύνολο των Ευρωπαίων 
αγροτών στους δρόµους. σελ. 47

Τις επιδοτήσεις της Airbus 
διεκδικούν οι Γάλλοι αµπελουργοί, 
το αφορολόγητο πετρέλαιο των 
εφοπλιστών βάζουν στο στόχαστρο 
οι επίγονοι του Μπούτα. σελ. 46

Κόβουν νιτρικά
οι άδειες νερού

Η αγανάκτηση 
Πανευρωπαϊκή

Η Airbus γίνεται 
φιτίλι για µπλόκα  

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο     
∆ιπλή γραµµή άµυνας 
στα 3 ευρώ για τα λακωνικά 
ελαιόλαδα. Πτώση χωρίς πράξεις.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,10070

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46220

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09951

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85268

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,53850

• Κρατάει το φράγµα των 3 ευρώ το κιλό το 
ελαιόλαδο στη Νότια Λακωνία σελ. 36
• Συν 2 ευρώ το τιµολόγιο του Νοµικού 
στην βιοµηχανική ντοµάτα σελ. 35

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
• Μαζί ΑΜΦΙΓΑΛ µε Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου για καινοτόµο τυρί σελ. 34
• Στον κατάλογο εµπορεύσιµων
κινδύνων ξανά η Ελλάδα σελ. 11

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
• Κύµα αγανάκτησης του αγροτικού κόσµου 
ξεδιπλώνεται στην Ευρώπη σελ. 46
• Ο «αγροβολταϊσµός» η τάση που 
διέπρεψε στην έκθεση Sitevi σελ. 20, 37

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Υποτονικά κινήθηκε αυτή την εβδοµάδα η αγορά σκληρού σίτου, 
µε τους Θεσσαλούς παραγωγούς να πληρώνοντια στα 24 λεπτά. 
Σχεδόν στα 47 λεπτά οι τελευταίες πράξεις από τουρκικά 
κλωστήρια για το ελληνικό βαµβάκι, µε το ισχυρό δολάριο να 
βελτιώνει την τιµή στο σύσπορο. Με πριµοδότηση της οψιµότητας 
και επιπλέον 2 ευρώ στην τιµή από πέρυσι κινείται το τιµολόγιο του 
Νοµικού για τις παραλαβές βιοµηχανικής ντοµάτας τη νέα σεζόν.

Βακτηριακό κάψιµο αχλαδιάς
Το βακτήριο είναι δυνατόν να 
µεταφερθεί µε διαφόρους τρόπους, εκ 
των οποίων ο άνεµος, τα έντοµα, αλλά 
ακόµα και τα εργαλεία. Σε περιοχές µε 
αχλαδιές όπου έχει πιθανώς εντοπιστεί 
η ασθένεια οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν προληπτικά 
τον ψεκασµό µε κατάλληλο χαλκούχο 
σκεύασµα σε δύο φάσεις: στην αρχή και 
το τέλος της φυλλόπτωσης. 

Καλλιεργητικά µέτρα 
Αποτελεσµατική θεωρείται και η 
εκρίζωση και η άµεση καύση δέντρων 
µε προσβεβληµένους κορµούς ή 
βραχίονες και σε απόσταση µικρότερη 
των 50 εκατοστών από τον κορµό. 
Προτείνεται, επίσης, η αφαίρεση και 
ταυτόχρονη καύση όλων των στελεχών 
που έχουν προσβληθεί από το βακτήριο 
µαζί µε υγιές τµήµα µήκους 
τουλάχιστον 30-60 εκ. Τέλος, οι 
παραγωγοί οφείλουν να περιορίσουν 
την αυτοφυή βλάστηση µε παρόµοια 
συµπτώµατα περιφερειακά του 
οπωρώνα, εκριζώνοντας και καίγοντας 
την. Είναι αξιοσηµείωτο ότι τα µέτρα 
αυτά θα πρέπει να λαµβάνουν χώρα 
µε ξηρό καιρό και σε περίοδο που δεν 
συµπίπτει µε το χειµερινό κλάδεµα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 30-11-2019 
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
στα δυτικά, τα βόρεια και την 
ανατολική νησιωτική χώρα. 
Μεµονωµένες καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν, το πρωί στα 
βορειοδυτικά και το βράδυ στα 
βορειοανατολικά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 
ασθενείς. Θερµοκρασία σε 
µικρή πτώση στα βόρεια. 

Κυριακή 01-12-2019 
Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις 
Σποράδες, τις Κυκλάδες, την 
Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου, τα ∆ωδεκάνησα και την 
Κρήτη νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και βελτίωση από το 
µεσηµέρι. Στην υπόλοιπη χώρα 
γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεµοι 
θα πνέουν βόρειοι ασθενείς. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
πτώση που θα γίνει ιδιαίτερα 
αισθητή στα βόρεια. 

∆ευτέρα 02-12-2019
και Τρίτη 03-12-2019 
Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο 
πυκνές µε σποραδικές βροχές 
κυρίως στα δυτικά. Από το 
απόγευµα µεµονωµένες 
καταιγίδες στο Ιόνιο. Τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

περιορισµένη ορατότητα ή 
οµίχλες κυρίως στα ηπειρωτικά 
τις πρωινές και βραδινές ώρες. 
Οι άνεµοι θα πνέουν βόρειοι 
ασθενείς. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

Τετάρτη 04-12-2019 ως
Παρασκευή 06-12-2019 
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια αυξηµένες νεφώσεις µε 
τοπικές βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και 
βαθµιαία και στα υπόλοιπα. Στην 
υπόλοιπη χώρα παροδικές 
νεφώσεις. Άνεµοι βόρειοι 
ισχυροί. Θερµοκρασία σε πτώση. 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από δυτικές 
διευθύνσεις 3 µε 
5 και στα νότια 
πελάγη πρόσκαιρα 
6 µποφόρ. Από το 
απόγευµα στα δυτικά 
και τη Μακεδονία θα 
στραφούν σε βόρειους 
4 µε 6 µποφόρ.
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• Την Άνοιξη η προκήρυξη για τα Σχέδια 
Βελτίωσης νέων αρδευτικών σελ. 18
• Στο 75% η πώληση ρεύµατος από 
φωτοβολταϊκά µε net metering σελ. 19
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Όλο και δυσκολότερη µοιάζει να καθίστα-
ται η θέση των αγροτών ως κρίκου της 
παραγωγικής αλυσίδας, γεγονός το ο-
ποίο προκαλεί ήδη µεγάλες αντιδρά-
σεις Πανευρωπαϊκά. 

Το πρόβληµα δείχνει να έχει αφετηρία τη συ-
γκέντρωση δυνάµεων στα δίκτυα λιανι-
κής (super market) και την πίεση που 
ασκείται αντιστρόφως σε µεταποιητές, 
συσκευαστήρια, διακινητές και αγρό-
τες. Σ’ αυτή την αλυσίδα ο αγρότης πα-
ραµένει ο πιο αδύναµος κρίκος, αποδε-
χόµενος εδώ και καιρό να κάνει περισ-
σότερα και να εισπράττει λιγότερα. 

 Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, 
καθώς στα πολλά βάρη που έχει αναλά-
βει στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, 
προστίθενται τον τελευταίο καιρό και οι 
ευθύνες που του απονέµονται για το «αρ-
νητικό αποτύπωµα» της δραστηριότητάς 
του στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Το θέµα πηγαίνει ακόµα πιο µακριά, καθώς, 
αφενός του ανατίθενται πρόσθετες ευ-
θύνες φιλοπεριβαλλοντικής δράσης, το 
κόστος των οποίων αφαιρείται κατ’ ου-
σίαν από τις άµεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ. 
Αφετέρου, µε τον καιρό θεσπίζονται µια 
σειρά από απαγορεύσεις σε λύσεις φυ-
τοπροστασίας (βλέπε Roundup), στερώ-
ντας του σηµαντικά όπλα στην προσπά-
θειά του για αύξηση της παραγωγής. 

Όποιες κι αν είναι πάντως οι γενεσιουργές 
αιτίες των δυσκολιών που αντιµετωπί-
ζουν σήµερα οι αγρότες στην Ευρώπη 
αλλά και σε όλο τον κόσµο, τίθεται ε-
πιτακτικά θέµα επαναπροσδιορισµού 
της θέσης του στην παραγωγική αλυσί-
δα, ενδεχοµένως και επαναξιολόγησης 
της προσφοράς του στο περιβάλλον και 
στην κοινωνία. Μόνο που και αυτή η α-
ποτίµηση είναι θέµα συσχετισµών και 
επιρροής στα κέντρα των αποφάσεων, 
που οι αγρότες δεν διαθέτουν.  Agrenda

Αγανάκτηση
Πανευρωπαϊκά 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Να ανοίξει το παιχνίδι των πολυε-
τών τοµεακών προγραµµάτων σε 
όλους τους τοµείς αγροτικών προ-
ϊόντων όπως γάλα, κρέας, σιτηρά 
και βαµβάκι έχει αποφασίσει η Κο-
µισιόν στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, 
προτείνοντας στα κράτη-µέλη να α-
κολουθήσουν «το µοντέλο φρού-
των και λαχανικών». Αυτό σηµαί-
νει ότι τα προγράµµατα αυτά θα 
µπορούν να τα υλοποιήσουν µόνο 
οι οργανώσεις παραγωγών, γεγο-
νός που ωστόσο βρίσκει αντίθετα 
πολλά κράτη-µέλη που έχουν πε-
ριορισµένο ή ακόµα και µηδενικό 
αριθµό οργανώσεων.

Ως εκ τούτου, η προεδρία της Ε-
πιτροπής Γεωργίας κατέληξε σε µία 
συµβιβαστική πρόταση, εισάγοντας 
µία τετραετή µεταβατική περίοδο στην 
οποία συνεταιρισµοί και άλλες µορ-
φές συνεργασίας που έχουν συστα-
θεί από παραγωγούς θα µπορούν να 
τρέχουν τέτοια προγράµµατα εφό-
σον, έως το 2027 δεσµεύονται να µε-
τατραπούν σε αναγνωρισµένες ορ-
γανώσεις παραγωγών. Υπενθυµίζε-
ται ότι για αυτές τις τοµεακές παρεµ-
βάσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να 

δεσµεύουν έως και το 3% του προϋ-
πολογισµού τους για τον πυλώνα 1. 

Η εναλλακτική αυτή λύση θα 
µπορούσε να φέρει επιπλέον νο-
µική σαφήνεια στο σύστηµα, εξα-
σφαλίζοντας την οµαλή µετάβα-
ση από άλλες µορφές συνεργασί-
ας ώστε σταδιακά να λάβουν την 
αναγνώριση ως οργανώσεις παρα-
γωγής, σύµφωνα µε το σχετικό έγ-
γραφο που έχει δοθεί προς συζή-
τηση. Θα µπορούσε επίσης να πα-
ράσχει ένα λειτουργικό σύστηµα 
για τα κράτη µέλη που δεν διαθέ-
τουν ακόµη εκτεταµένη δοµή των 
οργανώσεων παραγωγών.

Κάποια κράτη-µέλη ζητούν µάλι-
στα να στηριχθούν και µεµονωµέ-
νες προσπάθειες από τις ΚΟΑ µέ-
σω των εθνικών προγραµµάτων 
(όπως π.χ γίνεται µε τα µελισσο-
κοµικά προγράµµατα).  Εδώ όµως 
ήρθε η αντίθεση από άλλες αντι-
προσωπείες, που λένε ότι µε αυ-
τόν τον τρόπο θα δηµιουργηθούν 
στρεβλώσεις, µε την Κοµισιόν να 
τονίζει επίσης πως η ευελιξία στο 
θέµα της συνεργασίας δεν πρέπει 
να είναι πολύ διευρυµένη.

Το εναλλακτικό σχέδιο για τα το-
µεακά προγράµµατα, περιλαµβάνει 
το Άρθρο 60α «Τύποι παρεµβάσε-
ων σε άλλους τοµείς», στο οποίο η 
προεδρία της Επιτροπής αναφέρει:

Για κάθε τοµέα που επιλέγεται σύµ-
φωνα µε το πρώτο εδάφιο του άρθρου 
59, τα κράτη µέλη επιλέγουν έναν ή 
περισσότερους τύπους παρεµβάσεων 
που αναφέρονται στο άρθρο 41β, οι 
οποίοι πρέπει να υλοποιηθούν µέσω 
εγκεκριµένων επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων που καταρτίζονται από:

α) οι οργανώσεις παραγωγών και 
οι ενώσεις τους, που αναγνωρίζο-
νται βάσει του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1308/2013 ή βάσει της παραγρά-
φου 6 στον τοµέα του βαµβακιού, ή

β) συνεταιρισµοί και άλλες µορφές 
συνεργασίας που έχουν θεσπιστεί από 
τους παραγωγούς βάσει του εθνικού 
δικαίου και αναγνωρίζονται από την 
αρµόδια αρχή του κράτους µέλους ως 
οµάδες παραγωγών σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2, για µεταβατική περίο-
δο έως [τεσσάρων] ετών από την έναρ-
ξη ενός επιχειρησιακού προγράµµα-
τος που λήγει 31 ∆εκεµβρίου 2027.
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Τομεακά προγράμματα 
σε γάλα, βαμβάκι, σιτηρά
Με μοντέλο επιχειρησιακών που τρέχουν φορείς στα οπωροκηπευτικά

Δεν υπάρχει χρήμα για πλήρη σύγκλιση

Μεταβατική περίοδος
Η συµβιβαστική πρόταση της 

φινλανδικής προεδρίας περιλαµβά-
νει µία µεταβατική περίοδο 4 ετών 
έως ότου ένας φορέας θεωρηθεί 

οργάνωση παραγωγών

Επιχειρησιακά
προγράµµατα
Υπενθυµίζεται πως το ύψος της 
ετήσιας επένδυσης ενός 
επιχειρησιακού προγράµµατος 
φτάνει µέχρι το 8,2% της αξίας της 
παραγωγής που διατέθηκε από την 
Οργάνωση δύο έτη πριν το έτος 
έναρξης υλοποίησης του 
Προγράµµατος. Επιλέξιµες δράσεις 
προς ενίσχυση είναι οι επενδύσεις 
σε συστήµατα ποιότητας, 
πιστοποίηση, πάγιο εξοπλισµό κ.α. 
Στην Ελλάδα επιχειρησιακά 
προγράµµατα τρέχουν οι 
οργανώσεις σε φρούτα και 
λαχανικά, οι οργανώσεις 
ελαιουργικών φορέων (ΟΕΦ) στην 
ελιά, µεµονωµένοι παραγωγοί στο 
µέλι και διάφοροι φορείς στον οίνο. 

Πίεση για να βάλουν πλάτη τα «νέα» 
κράτη µέλη στη συνεισφορά τους για 
τον προϋπολογισµό της ΕΕ, εφόσον 
θέλουν να πετύχουν πλήρη εξωτερι-
κή σύγκλιση των ενισχύσεων, προ-
σπαθεί να ασκήσει ο νεοεκλεγείς Ε-
πίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊγιε-
τσόφσκι, λέγοντας σε συνέντευξή 
του ότι µόνο µε 20 δις ευρώ επιπλέ-
ον στη νέα ΚΑΠ θα µπορέσει να το 
πετύχει. Η εξίσωση των επιδοτήσε-
ων θα σήµαινε ότι πάνω από δώδε-
κα κράτη µέλη θα επιτύχουν το µέ-
σο επίπεδο επιδότησης της ΕΕ, ση-

µείωσε ο Πολωνός προσθέτοντας ότι 
τα κράτη µέλη που λαµβάνουν λιγό-
τερη από τη µέση επιδότηση έχουν 
το δικαίωµα να αναµένουν χρηµα-
τοδότηση στο µέσο επίπεδο ή περί-
που 27 ευρώ το στρέµµα. 

Ωστόσο, σε περίπτωση που ο προ-
ϋπολογισµός της ΕΕ για τη γεωργία 
µειωθεί σε σχέση µε την περίοδο 
2014-2020, όπως προτείνει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η µέση επιδότηση 
θα µειωθεί στα 26 ευρώ ανά στρέµ-
µα, κάτι που πιστεύει ότι είναι ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο. «Αναλόγως 

τα βήµατα για την πλήρη σύγκλιση 
των ενισχύσεων θα χρειαστούν 12-
20 δις ευρώ παραπάνω», σηµείωσε 
συγκεκριµένα, θεωρώντας πως αυ-
τό δεν είναι ζήτηµα µόνο της Πολω-
νίας αλλά αφορά πάνω από δώδε-
κα χώρες συµπεριλαµβανοµένων ε-
κείνων της αποκαλούµενης παλιάς 
ΕΕ: Πορτογαλία, Φινλανδία και Σου-
ηδία. Σύµφωνα µε την εκτίµηση του 
Βοϊγιετσόφσκι, προκειµένου να κα-
λυφθεί το χάσµα στον προϋπολογι-
σµό, η συνεισφορά της Πολωνίας θα 
πρέπει να αυξηθεί κατά 1 δισ. ευρώ.

Ο νέος Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊγιετσόφκι, εκτιµά πως µόνο 
µε 20 δις επιπλέον στην νέα ΚΑΠ θα επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλιση.

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

23.030.000
ΟΙΝΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ

20%
ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
& ΚΛΙΜΑ

4,1%
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΘΕΙΣΑΣ 
ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ Ο.Π.

4,5%

5%

23.030.000
ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ

ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

3%

ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΛΛΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗ
ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΕΕ

ΓΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ Ο.Π.

ΓΙΑ ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ Ο.Π.
Ή ∆ΙΕΘΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Ο.Π.





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ένας µήνας µε πληρωµές έρχεται για τους αγρότες, αρ-
χής γενοµένης από ∆ευτέρα µε περίπου 120 εκατ. ευρώ 
για την προκαταβολή των αγροπεριβαλλοντικών προ-
γραµµάτων του 2019, για να ακολουθήσει η περιβό-
ητη εξόφληση του 10% των αποζηµιώσεων της περσι-
νής χρονιάς περί τα 14 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, πριν τις 
γιορτές των Χριστουγέννων δροµολογούνται από τους 
αρµόδιους πρώτα η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης 
µαζί µε το πρασίνισµα και το Εθνικό Απόθεµα και µια 
εργάσιµη ηµέρα µετά η πληρωµή της εξισωτικής απο-
ζηµίωσης του 2019, ύψους 253 εκατ. ευρώ. 

Εν τω µεταξύ, υπεγράφη από τα συναρµόδια υπουρ-
γεία η απόφαση  εγκρισης της δεύτερης αναθεώρη-
σης του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ για το έτος 2019 
και πήρε ΦΕΚ, ανοίγοντας έτσι τον δρόµο για να προ-
χωρήσει η πολυαναµενόµενη πληρωµή του 10% για 
τις ζηµιές του 2018. Τώρα θεωρείται θέµα χρόνου, α-
φού το θέµα έχει περάσει πλέον στα χέρια των αρµο-
δίων του οργανισµού προς διευθέτηση.

Ωστόσο πρέπει να σηµειωθεί ότι τεράστια αναστάτωση 
στον αγροτικό κόσµο έφερε το πρόβληµα που ανέκυψε 
µε την πληρωµή του προγράµµατος της Νιτρορύπανσης. 
Αφορµή ένα διοικητικό λάθος, όπως τελικά το χαρακτή-
ρισαν οι αρµόδιοι του υπουργείου και των πληρωµών, 
που µετατόπισε τον προγραµµατισµό των πιστώσεων στα 
χαρτιά για τις 29 Νοεµβρίου -ένεκα και της κοινοτικής 
υποχρέωσης προς αποφυγήν κυρώσεων- και στην ου-
σία από ∆ευτέρα και σταδιακά έως την Τετάρτη για τους 
δικαιούχους των αγροπεριβαλλοντικών προγραµµάτων 
του 2019. Η εντολή από την πλατεία Βάθη, µε στόχο να 
κατευναστούν τα ήδη οξυµένα πνεύµατα από την πλευ-
ρά κυρίως των Θεσσαλών αγροτών, είναι στη λίστα πλη-
ρωµών να µπουν όλοι οι δικαιούχοι των Νιτρικών, ανε-
ξαρτήτως µε το αν έχουν προσκοµίσει την άδεια χρήσης 
νερού, µε την υποχρέωση ωστόσο να τακτοποιήσουν το 
ζήτηµα µέχρι το τέλος Ιανουαρίου, ειδάλλως θα ακολου-
θήσουν ποινές (αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 8).

Επιπλέον ανησυχίες εκφράζουν και οι κτηνοτρόφοι 
της ∆υτικής Ελλάδας, οι οποίοι δεν βλέπουν τα ποσά 
που τους αναλογούν (τουλάχιστον µέχρι την ώρα που 
γράφονταν αυτές οι γραµµές) στην καρτέλα πληρωµής 
τους, όπως έγινε πριν λίγους µήνες µε την εξόφληση 
της Βιολογικής Κτηνοτροφίας του περασµένου έτους. 
∆εν είναι λίγοι που φοβούνται ότι θα µείνουν εκτός 
πληρωµής όσον αφορά και την προκαταβολή του 2019 
για τα Βιολογικά και τις Σπάνιες Φυλές. 

Υπενθυµίζεται ότι για τα αγροπεριβαλλοντικά θα πλη-
ρωθεί προκαταβολή 85%, ενώ σε ορισµένα προγράµµα-
τα το ποσοστό αυτό θα είναι µειωµένο στο 75% ή 80%. 
Πρόκειται για ένα ποσό περίπου στα 120 εκατ. ευρώ, το 
οποίο θα αφορά την προκαταβολή για τη Βιολογική Γε-
ωργία, τη Βιολογική Κτηνοτροφία, το Κοµφούζιο, τις Σπά-
νιες Φυλές, τους Ορυζώνες, την Προστασία Παραδοσια-
κού Ελαιώνα Άµφισσας και τη Μείωση Νιτρορύπανσης. 

Μαζί µε νέους αγρότες και απόθεµα 
η εξόφληση του τσεκ

Στις 20 ∆εκεµβρίου, το αργότερο 23 του µήνα, ανα-
µένεται να πιστωθεί στους λογαριασµούς των δικαιού-
χων η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, µαζί µε τις πλη-
ρωµές για τους Νέους Αγρότες, το Εθνικό Απόθεµα και 

το Πρασίνισµα. Μια µέρα µετά, τοποθετείται η πληρωµή 
της εξισωτικής αποζηµίωσης, ενώ όποιος µείνει απέξω, 
θα ακολουθήσουν τρείς φάσεις εξόφλησης έως τον Ιού-
νιο. Αυτό το χρονοδιάγραµµα πληρωµών ανακοινώθη-
κε κατά την αλλαγή φρουράς στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, την περασµένη Τρίτη, κατά την ολιγόλεπτη τελετή 
παράδοσης-παραλαβής.

Υπενθυµίζεται ότι ο προϋπολογισµός για την εξισω-
τική είναι φέτος αυξηµένος στα 253 εκατ. ευρώ, µε πε-
ρισσότερα χρήµατα να πηγαίνουν στα ορεινά, ενώ εκτός 
πληρωµής αναµένεται να µείνουν όσοι δεν πληρώθηκαν 
την προκαταβολή της βασικής λόγω του ορισµού του «ε-
νεργού γεωργού». Οι δικαιούχοι έχουν δυνατότητα µέ-
χρι την ερχόµενη Τρίτη 3 ∆εκεµβρίου να υποβάλλουν 
ένσταση όσον αφορά τους πίνακες των εγκεκριµένων 
και των απορριπτόµενων που εκδόθηκαν.

Επιστροφή 16,6 εκατ. ευρώ στους Έλληνες 
αγρότες από το αποθεµατικό κρίσης του 2019

Στην απόφαση να επιστρέψει 467 εκατ. ευρώ στους 
ευρωπαίους αγρότες, από το αποθεµατικό κρίσης για το 
έτος 2019, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφω-
να µε τον κανονισµό που δηµοσιεύθηκε την Τετάρτη 27 
Νοεµβρίου. Για τους Έλληνες αγρότες αναλογούν 16,6 
εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 17 
εκατ. ευρώ και πληρώθηκε αρχές Οκτωβρίου.

Αρχικά το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από τον προϋπολογι-
σµό του 2019 για τη στήριξη του εισοδήµατος των γεωρ-
γών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τώρα 
µεταφέρεται στο φετινό αποθεµατικό γεωργικής κρίσης.

Η απόφαση, σύµφωνα µε την Κοµισιόν, σηµαίνει ότι τα 
ποσά που αφαιρούνται από τις άµεσες πληρωµές φέτος 
µπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από 1/12/2019.

Ενστάσεις 
εξισωτικής 
Τις ενστάσεις 
τους µπορούν 

να υποβάλλουν 
µέχρι την Τρίτη 
3 ∆εκεµβρίου 
όσοι θεωρούν 

ότι δεν κρίθηκαν 
δικαιούχοι 

εξισωτικής 2019

∆ασώσεις 
∆ηλώσεις 

εφαρµογής έως 31 
∆εκεµβρίου από 

τους παραγωγούς 
για πληρωµή 

στις ∆ασώσεις

Επιστροφή 
ενισχύσεων 

Μέχρι 16 
∆εκεµβρίου 

ενστάσεις για 
αχρεωστήτως 
ή παρατύπως 
καταβληθέντα 

ποσά στον 
Οργανισµό 
Πληρωµών
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Από Δευτέρα σταδιακά τα Βιολογικά 
για 20 Δεκεμβρίου εξόφληση της ενιαίας 

 Η αναστάτωση με τις άδειες χρήσης νερού των δικαιούχων πήγε πίσω την πληρωμή της απονιτροποίησης
 Πήρε ΦΕΚ η αναθεώρηση του προϋπολογισμού ΕΛΓΑ, προς πίστωση το 10% των περσινών αποζημιώσεων 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10% ΤΟΥ 2018

14

ΕB∆ΟΜΑ∆Α
ΕΠΟΜΕΝΗ

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

253

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΟΥ 2019 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

950

41

ΠΡΩΤΗ ∆ΟΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Έως 13 ∆εκέµβρη
ενστάσεις για 
τηλεπισκόπηση
Μέχρι την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου µπορούν 
οι παραγωγοί να υποβάλλουν τις ενστάσεις 
τους κατά των αποτελεσµάτων ελέγχων µέσω 
τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της Βασικής 
Ενίσχυσης, που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική 
εφαρµογή «Καρτέλα του Αγρότη» για τους 
γεωργούς που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
σκοπός είναι να δοθεί στους ενδιαφερόµενους 
η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των 
περιπτώσεων µείωσης λόγω ελέγχου.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα ελέγχου είναι απαραίτητη 
η είσοδος στην εφαρµογή «Καρτέλα 
Αγρότη» https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/
FarmersTab/#/login. Σηµειώνεται ότι η εν 
λόγω εφαρµογή είναι ήδη διαθέσιµη στα κατά 
τόπους ΚΥ∆, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα 
µπορούν να υποβάλουν σχετικό αίτηµα.
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Έως 15 Ιανουαρίου οι αιτήσεις 
για επιδόµατα παιδιού του 2019  
Ανοιχτή µέχρι τις 15 Ιανουαρίου είναι η ηλεκτρονική πλατφόρµα Α21 για 
την υποβολή αίτησης επιδόµατος παιδιού έτους 2019, όπως ενηµερώνει 
η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ. Ο Οργανισµός διευκρινίζει ότι η πλατφόρµα είναι 
διαθέσιµη από σήµερα για τους δικαιούχους του επιδόµατος που δεν έχουν 
ακόµη  υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2019 και για όσους πολίτες 
ξεκίνησαν τη δηµιουργία αίτησης Α21, αλλά δεν  έκαναν οριστική υποβολή 
της. Οι δικαιούχοι µπορούν να υποβάλουν την  αίτηση Α21 (στον 
σύνδεσµο https://www.idika.gr/epidomapaidiou)  µέχρι 15 Ιανουαρίου. 

Μέχρι 10 Γενάρη παραδόσεις σταφίδας στις 
µεταποιητικές για να µη χαθεί η συνδεδεµένη
Παράταση µέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 στην ηµεροµηνία παράδοσης ξηρής σταφίδας 
στις µεταποιητικές επιχειρήσεις για την καλλιεργητική περίοδο 2019, προκειµένου οι 
παραγωγοί να είναι δικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης για το εν λόγω έτος δίνει 
απόφαση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα. Ειδικότερα, «παρατείνεται α) η 
ηµεροµηνία παράδοσης ξηρής σταφίδας στις µεταποιητικές επιχειρήσεις έως 10/1/2020 
και β) η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ των συνολικών 
ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει και τη 
µεταφόρτωση σε ψηφιακή µορφή των δελτίων παραλαβής/τιµολόγιων έως 31/1/2020».

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆εν θα πρέπει να περιµένουν χρήµα-
τα από το Εθνικό Απόθεµα, που φέτος 
θα ανέρχεται στα 20 εκατ. ευρώ, στην 
πληρωµή της 20ης ∆εκεµβρίου, κτη-
νοτρόφοι οι οποίοι δηµιούργησαν εκ-
µετάλλευση ζωικού κεφαλαίου µετά 
τις 31 Μαΐου 2019, καθότι µετά την 
προαναφερθείσα ηµεροµηνία δεν ή-
ταν δυνατή η κατανοµή εκτάσεων δη-
µόσιου βοσκότοπου, διότι οι εκτάσεις 
αυτές θα ήταν µη επιλέξιµες. 

Αυτό ξεκαθαρίζει ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση του βουλευτή Βασί-
λη Κεγκέρογλου, σχετικά µε την κα-
τανοµή του εθνικού αποθέµατος των 
δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης έ-
τους 2019. Επιπλέον, ο κ. Βορίδης δι-
ευκρινίζει ότι «είναι δυνατή όµως η 
χορήγηση δικαιωµάτων εθνικού απο-
θέµατος σε κτηνοτρόφους που δηµι-
ούργησαν εκµετάλλευση ζωικού κε-
φαλαίου µετά την 31η.05.2019, εφό-
σον διαθέτουν επιλέξιµες ιδιόκτητες 
ή ενοικιαζόµενες ιδιωτικές εκτάσεις».

Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες διατάξεις, η βασική ενίσχυ-
ση χορηγείται για ενεργοποιηµένα 
δικαιώµατα ή για δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης που χορηγήθηκαν α-

πό το εθνικό απόθεµα, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι οι γεωργικές εκτάσεις –
αγροτεµάχια ή/και βοσκότοποι, ιδι-
όκτητα/ενοικιαζόµενα ή/και δηµό-
σια– που αντιστοιχούν στα εν λόγω 
δικαιώµατα, είναι επιλέξιµες. Ένα α-
πό τα κριτήρια επιλεξιµότητας είναι 
η νόµιµη κατοχή και χρήση των πα-
ραπάνω γεωργικών εκτάσεων την 
31η Μαΐου εκάστου έτους αιτήσεων.

Να σηµειωθεί ότι δικαιούχοι 
δικαιωµάτων εθνικού 
αποθέµατος έτους 2019 είναι 
οι ενεργοί γεωργοί:

(α) νεαρής ηλικίας, που είναι έως 
40 ετών και δηµιουργούν για πρώ-
τη φορά γεωργική εκµετάλλευση 
ως επικεφαλής αυτής το έτος 2019 
ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προ-
ηγούνται της υποβολής Ενιαίας Αί-
τησης Ενίσχυσης έτους 2019 για το 
καθεστώς βασικής ενίσχυσης, δηλα-
δή µεταξύ των ετών 2014-2018 και

(β) νεοεισερχόµενοι, που αρχί-
ζουν γεωργική δραστηριότητα από 
το έτος 2017 και µετά και κατά τα πέ-
ντε έτη που προηγούνται της έναρ-
ξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν 
άσκησαν γεωργική δραστηριότητα 
στο όνοµά τους και υπ’ ευθύνη τους, 
ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο που 

ασκούσε γεωργική δραστηριότητα.
Οι γεωργοί που πληρούν τα ανω-

τέρω κριτήρια, επωφελούνται από το 
εθνικό απόθεµα, είτε µέσω χορήγη-
σης αριθµού δικαιωµάτων βασικής 
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, 
είτε –σε περίπτωση που αυτή υπολεί-
πεται– µε προσαύξηση της µοναδι-
αίας αξίας όλων των υφιστάµενων 
δικαιωµάτων τους στην αξία του Πε-
ριφερειακού Μέσου Όρου του εθνι-
κού αποθέµατος έτους 2019. Οι επι-
λέξιµες εκτάσεις τους για χορήγηση 
αριθµού δικαιωµάτων ενίσχυσης α-
πό το εθνικό απόθεµα πρέπει να εί-
ναι τουλάχιστον 0,4 εκτάρια στο σύ-
νολο της εκµετάλλευσης.

∆εν κρίνονται δικαιούχοι εθνικού 
αποθέµατος γεωργοί νεαρής ηλικί-

ας ή νεοεισερχόµενοι γεωργοί, οι ο-
ποίοι είτε έχουν λάβει νέα δικαιώµα-
τα βασικής ενίσχυσης είτε επωφελή-
θηκαν µε αύξηση της µοναδιαίας α-
ξίας των δικαιωµάτων τους στην α-
ξία του Περιφερειακού Μέσου Όρου 
του εθνικού αποθέµατος, ως φυσικά 
ή ως νοµικά πρόσωπα ή για λογαρια-
σµό κάποιου νοµικού προσώπου (ως 
διαχειριστές), από το εθνικό απόθε-
µα των ετών 2015, 2017 και 2018.

Τέλος, ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης αναφέρει στο έγγραφό του ό-
τι «η χορήγηση δικαιωµάτων βα-
σικής ενίσχυσης από το εθνικό α-
πόθεµα έτους 2019 θα πραγµατο-
ποιηθεί µε την εκκαθάριση της βα-
σικής ενίσχυσης τον µήνα ∆εκέµ-
βριο του έτους 2019».

227,23

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΒΕ 
2019 (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

280,01
ΑΡΟΤΡΑΙΑ

342,25
∆ΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΑ

Κλείδωσε στα 
20 εκατ. ευρώ 
φέτος το Εθνικό 
Απόθεμα 
Δικαιούχοι κρίνονται οι κτηνοτρόφοι που 
δημιούργησαν εκμετάλλευση μετά τις 
31 Μαΐου 2019, αλλά διέθεταν από πριν 
ιδιόκτητες ή ενοικιαζόμενες εκτάσεις
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Αντιµέτωποι µε επιστροφές ενισχύσε-
ων και απεντάξεις βρίσκεται το 90% 
των δικαιούχων της Απονιτροποίη-
σης (Μέτρο 10.1.4), εφόσον δεν α-
ποδείξει µέχρι την εξόφληση της ε-
νίσχυσης πως πράγµατι το αγροτεµά-
χια για τα οποία έλαβαν προκαταβο-
λή διαθέτουν άδειες νερού. 

Ήδη 559 παραγωγοί έχουν απε-
νταχθεί (το 15% των δικαιούχων) από 
τον πρώτο χρόνο εφαρµογής του Μέ-
τρου, ενώ την περασµένη εβδοµάδα 
κινδύνευσαν να µείνουν εκτός προ-
καταβολής οι 1.700 από τους 2.200 
δικαιούχους της Λάρισας, οι 800 α-
πό τους 1.130 της Καρδίτσας, ενώ α-
πό τη Μαγνησία θα πληρωνόντου-
σαν µόλις τρεις. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω των κοι-
νοτικών υποχρεώσεων για να φύγει 
η πληρωµή από αυτόν την περασµέ-
νη Παρασκευή και µετά από παρέµ-
βαση του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάκη Βορίδη, αποφάσι-
σε τελικά να δώσει την προκαταβο-
λή στους παραγωγούς και να προ-
χωρήσει µετά σε ελέγχους. 

Πράγµατι υπάρχουν παραγωγοί 
που από αµέλεια ή λάθος ενηµέρωση 
από συµβούλους και ΚΥ∆, δεν προ-
σκόµισαν στο ΟΣ∆Ε 2019 τα απαραί-
τητα χαρτιά, τα οποία για πρώτη φο-
ρά ζητήθηκαν, εφόσον στο 1ο έτος ε-
φαρµογής του Μέτρου δεν ήταν απαι-
τούµενα, ενώ οι ευθύνες είναι βέβαια 
και διοικητικές. Από την άλλη, υπάρ-
χουν περιπτώσεις που στον ΕΛΓΑ τα 
αγροτεµάχια δηλώνονται ξηρικά για 
να γλυτώνει ασφάλιστρο ο παραγω-
γός ή θέλησαν να εντάξουν µεγαλύ-
τερες εκτάσεις, ακόµη και αν ένα τµή-
µα από αυτές ήταν ξηρικές, όχι τόσο 
για να εισπράξουν επιπλέον ποσά αλ-
λά για να µπορεσουν να ενταχθούν 
στο πρόγραµµα το οποίο έθετε περι-
ορισµούς στους µικρούς καλλιεργη-
τές. Άλλοι, προσκόµισαν δηλώσεις 
των ΤΟΕΒ που όµως δεν ανταποκρι-
νόταν στην πραγµατικότητα, ως προς 
τις εκτάσεις που αρδεύονταν.

Μάλιστα, όπως σηµειώνουν οι γε-

ωτεχνικοί, το παράδοξο της υπόθε-
σης είναι ότι δεν ελέγχεται το επισυ-
ναπτόµενο έγγραφο ως προς το τι 
γράφει αλλά αν έχει «ανέβει», ακό-
µη και αν είναι λευκή σελίδα

Έµειναν εκτός 12.000 αιτήσεις
Ως εκ τούτου µένει να φανεί σε 

ποιο βαθµό θα δικαιωθούν όλες αυ-
τές τις φωνές που έκαναν λόγο για 
µεγάλη παρείσφρηση αγροτεµαχίων 
που από ξηρικά, έγιναν αρδευτικά λί-
γο πριν κλείσει η προκύρηξη ώστε 
να είναι επιλέξιµα και να εξασφαλί-
σουν τα απαραίτητα µόρια ένταξης. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι οι αιτήσεις 
για το Μέτρο έφτασαν τις 16.077 και 
εντάχθηκαν µόλις 4.169 (πλέον εί-
ναι δικαιούχοι 3.610) αντιλαµβάνε-
ται κανείς ότι επικρατεί αγανάκτη-
ση στις τάξεις των αγροτών που έχα-
σαν το πριµ µε διαφορά λίγων µορί-
ων για να µπουν άλλοι µε µπαΐρια. 
Η Agrenda και το Agronews.gr είχαν 
επισηµάνει από νωρίς τον κίνδυνο 
για απεντάξεις από το Μέτρο από το 
οποίο προκύπτει συνεχώς µία «κά-

βα» χρηµάτων τα οποία έχουν ξεπε-
ράσει αισίως τα 10 εκατ. ευρώ. 

Όσον αφορά τους λόγους που ε-
πισηµαίνονται για τις ανακλήσεις 
ένταξης στην τελευταία απόφαση 
της 26ης Νοεµβρίου (Αριθ. πρωτ.: 
3373/305558) είναι δύο:

  ∆ιακοπή Τεχνικού ∆ελτίου λό-
γω διαπίστωσης σοβαρών αποκλίσε-
ων σε σχέση µε τους όρους ένταξης.

 Ολική µεταβίβαση Τεχνικού ∆ελτίου.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που ζητούσε ο 

ΟΠΕΚΕΠΕ σύµφωνα µε σχετικό έγ-
γραφο που είχε εκδώσει ενόψει των 
αιτήσεων ΟΣ∆Ε 2019: 

 Για κάθε αγροτεµάχιο που εί-
ναι χαρακτηρισµένο ως «Αρδευό-
µενο» προαιρετικά γίνεται επιλογή 
του φορέα της άρδευσης.

 Για κάθε είδος υδροληψίας (ιδιω-
τική υδροληψία, δήµος, περιφέρεια, 
ΟΕΒ) ο παραγωγός δίνει προαιρετικά 
ένα ή περισσότερα εκ των ακόλουθων 
δικαιολογητικών:

 Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση α-

γροτεµαχίων.
 Βεβαίωση ∆ήµου για άρδευση 

αγροτεµαχίων.
 Βεβαίωση Περιφέρειας για άρ-

δευση αγροτεµαχίων.
 Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης 

προς αρµόδια υπηρεσία για ιδιωτι-
κή υδροληψία.

Προσοχή, να συµπληρώνεται σε 
αγροτεµάχια ενταγµένα σε Μέτρα Α-
γροτικής Ανάπτυξης µε κριτήριο επι-
λεξιµότητας την άρδευση.

Έλεγχοι αποτελεσµατικότητας
Σηµειώνεται εδώ ότι η τρέχουσα  

προγραµµατική περίοδος θα είναι και 
η τελευταία που τρέχει µε αυτόν τον 
τρόπο το Μέτρο. Σύµφωνα µε τους έ-
χοντες την ευθύνη των πραγµάτων, 
για την Απονιτροποίηση, όπως και σε 
όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα, θα ε-
λέγχεται η αποτελεσµατικότητά της, µε 
δείγµατα που θα παίρνουν οι ∆ΑΟΚ. 
Αν δεν αποδεικνύεται πως πράγµα-
τι βελτιώνεται η ποιότητα του νερού, 
τότε θα σταµατά η χρηµατοδότηση α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Aύξηση 4,3% στις κατώτατες 
εισφορές ΕΦΚΑ των αγροτών από 
το 2020, ήτοι στα 119 ευρώ το 
µήνα προβλέπει το σχέδιο του 
υπουργείου Γεωργίας για τη νέα 
ασφαλιστική µεταρρύθµιση, 
σύµφωνα µε το οποίο ο ρυθµός 
αύξησης θα είναι διαφορετικός τα 
έτη 2021 και 2022. Σηµειωτέον ότι 
το 2019 η κατώτατη εισφορά ΕΦΚΑ 
αγροτών είναι στα 114,67 ευρώ το 
µήνα πράγµα που σηµαίνει αύξηση 
8,1% ως το 2022. Για την κατώτατη 
πάντα κλάση, η αύξηση το 2021 θα 
είναι 1,7% από το προηγούµενο 
έτος και 2,5% το 2022 σε σχέση µε 
το 2021. Οι εισηγήσεις του 
υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση, σε 
σχέση µε τις σχεδιαζόµενες 
αλλαγές στις εισφορές µισθωτών, 
ελευθέρων επαγγελµατιών και των 
αγροτών κλείδωσαν στο Υπουργικό 
Συµβούλιο την περασµένη Πέµπτη. 
Η πρώτη κλίµακα (σ.σ. κατώτατες 
εισφορές) θα είναι υποχρεωτική για 
όλους τους αγρότες, ενώ όποιος 
επιθυµεί, κάθε χρόνο, µπορεί να 
αλλάζει κλίµακα. Οι υψηλότερες 
κλίµακες θα οδηγούν σε 
υψηλότερες κύριες συντάξεις.
Από την πλευρά τους οι αγρότες 
ζητούν όχι απλά διατήρηση του 
υφιστάµενου ασφαλιστικού 
καθεστώτος, αλλά και µείωση του 
κόστους ασφάλισης, ανεξάρτητα 
από τις όποιες ελαφρύνσεις µπορεί 
να προκύψουν - και αν προκύψουν 
- από το φορολογικό νοµοσχέδιο.
Στο µεταξύ κατατέθηκε στη Βουλή  
το φορολογικό που περιλαµβάνει 
καθιέρωση χαµηλού φορολογικού 
συντελεστή 10% για τα αγροτικά 
συνεταιριστικά σχήµατα, ενώ 
εισάγει χαµηλό συντελεστή 9% από 
22% σήµερα για τα εισοδήµατα 
0-10.000 ευρώ και στους αγρότες.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ 

Στα 119 ευρώ 
η κατώτατη 
εισφορά το 2020

Λόγω γραφειοκρατίας με τις άδειες νερού

Υπ’ ατμόν το 90% 
στην Απονιτροποίηση
Ήδη οριστικά εκτός Μέτρου 559 δικαιούχοι λόγω αποκλίσεων

Πράγµατι υπάρχουν παραγωγοί 
που από αµέλεια 

ή λάθος ενηµέρωση από 
συµβούλους και ΚΥ∆, 

δεν προσκόµισαν στο ΟΣ∆Ε 2019 
τα απαραίτητα χαρτιά, τα οποία 

για πρώτη φορά ζητήθηκαν.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΚΛΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ
(ΕΥΡΩ/ΜΗΝΑ)

2020   |   2021   |   2022

119    |   121   |   124

143    |   146   |   148

171    |   174   |   178

205    |   210   |   214

246    |   251   |   256

319    |   326   |   334

1η

2η

3η

4η

5η

6η



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στο πεδίο των µικροκοµµατικών εντυ-
πώσεων και αµοιβαίων φιλοφρονήσε-
ων έµεινε απ’ ό,τι φαίνεται η τελευταία 
συνάντηση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, µε αντιπρο-
σωπεία αιγοπροβατοτρόφων από την 
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η 
συνάντηση που είχαν ζητήσει εγγρά-
φως οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων 
και είχε σαν κύριο θέµα τα συµβόλαια 
µεταξύ παραγωγών και τυροκόµων, εί-
ναι κάτι που δεν φαίνεται να συγκινεί 
ιδιαίτερα τον πολιτικό προϊστάµενο του 
υπουργείου. Αντίθετα, όπως οι πλη-
ροφορίες της Agrenda αναφέρουν, ο 
κ. Βορίδης προσπάθησε περισσότερο 
να αναδείξει τις δυσκολίες που θα εί-
χε η σύναψη αυτών των συµβολαίων, 

παρά να ενθαρρύνει την προσπάθεια 
των κτηνοτρόφων ώστε να επιµείνουν 
σ’ αυτή τη λύση. Έτσι, παρότι απεφάν-
θη ότι πολιτικά είναι κάτι που µπορεί 
να γίνει δεν έδειξε ιδιαίτερη διάθεση 
να το καλύψει θεσµικά.   

Κατόπιν αυτού, οι πληροφορίες 
θέλουν τους εκπροσώπους των αι-
γοπροβατοτρόφων που παραβρέθη-
καν στη συνάντηση της περασµένης 
Παρασκευής (22 Νοεµβρίου) να επε-
ξεργάζονται µονοµερώς ένα σχέδιο 
σύµβασης το οποίο στη συνέχεια προ-
τίθενται να θέσουν υπ’ όψιν και του 
ΣΕΒΓΑΠ. Σ’ αυτό θα προβλέπονται 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις για πο-
σότητες γάλακτος που θα παραδίδο-
νται στη διάρκεια µιας περιόδου, δι-
αβάθµιση ποιότητας και τιµής, ακόµα 
και ρήτρες σε περιπτώσεις καταστρα-
τηγήσεων των συµφωνηθέντων. Εκτι-

µάται µάλιστα ότι µια επεξεργασµένη 
φόρµα συµβολαίου, η οποία θα τύ-
χει ευρείας στήριξης από τους παρα-
γωγούς και τις οργανώσεις τους, θα 
µπορούσε να βρει ευήκοον ους και 
στην πλευρά των τυροκοµικών επι-
χειρήσεων, όπως και της γαλακτο-
βιοµηχανίας. 

Τα πράγµατα θα ήταν βέβαια πολύ 
πιο εύκολα αν έβρισκε την ίδια στήριξη 
και από την πλευρά της κυβέρνησης. Σ’ 
αυτή την περίπτωση, εκτός του ότι όλα 
θα ήταν πιο εύκολα, τα στοιχεία αυτών 
των συµβολαίων θα αποτελούσαν εκτός 

των άλλων µια ενδιαφέρουσα βάση δε-
δοµένων για τη χάραξη ευρύτερης πο-
λιτικής γύρω από τα τυροκοµικά προϊό-
ντα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στο κρί-
σιµο εθνικό προϊον της Φέτας. 

Αντί όλων αυτών, ο κ. Βορίδης, µε 
βάση και την ανακοίνωσή του µετά τη 
συνάντηση, επιµένει σε γενικότητες του 
τύπου «εργαζόµαστε για τη διασφάλι-
ση αξιοπρεπών τιµών στους παραγω-
γούς και καταπολέµηση των παράνο-
µων ελληνοποιήσεων». «Συζητήθηκε 
το θέµα των συµβολαίων αγοράς γά-
λακτος µε συγκεκριµένους όρους....».  
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Σχέδιο σύµβασης
Οι εκπρόσωποι των 

αιγοπροβατοτρόφων 
φαίνεται πως  

επεξεργάζονται 
µονοµερώς ένα σχέδιο 

σύµβασης το οποίο 
προτίθενται να θέσουν 

υπ’ όψιν και του ΣΕΒΓΑΠ 
για συγκεκριµένες 

ποσότητες γάλακτος στη 
διάρκεια µιας περιόδου

Για τα συμβόλαια στο πρόβειο 
γάλα... η μπάλα στην εξέδρα 
Διστακτικός ο Βορίδης με τους κτηνοτρόφους Μακεδονίας - Θράκης

Θεατές οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων σε µια ακόµα «πολιτική παράσταση», 
αυτή τη φορά µε πρωταγωνιστές τους κ.κ. Μάκη Βορίδη και Μακάριο Λαζαρίδη.
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Νερό & εφόδια
Σε αμυντική θέση 
οι αγρότες ελλείψει
αρδευτικών δικτύων
Το 1/3  παραγωγικών ζωνών του θεσσαλικού κάμπου 
επιλέγει καλλιέργειες από ανάγκη, όχι από επιλογή

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πρόσβαση σε αρδευτικά δίκτυα, λύ-
σεις στην παραγωγή ενέργειας και 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η παγκόσµια αγορά α-
γροτικών εφοδίων και τεχνολογίας, 
διεκδικούν οι γνήσιοι επαγγελµα-
τίες του αγροτικού χώρου, την ώ-
ρα που οι κυβερνώντες αδυνατούν 
να κατανοήσουν τις πραγµατικές 
ανάγκες στον τοµέα της πρωτογε-
νούς παραγωγής, αντιλαµβανόµε-
νοι κυρίως ό,τι συντηρεί το υπάρ-

χον πελατειακό σύστηµα. Στον κά-
µπο της Θεσσαλίας για παράδειγµα, 
η ραγδαία τα τελευταία χρόνια πτώ-
ση της στάθµης των υπόγειων υδά-
των σε συνδυασµό µε τις όλο και λι-
γότερες βροχοπτώσεις οδηγούν σε 
υποβάθµιση των παραγωγικών γαι-
ών και σε αµυντικές καλλιεργητικές 
επιλογές που µειώνουν την πρόσο-
δο των αγροτών και επιβραδύνουν 
την ανάπτυξη της γεωργίας. 

Σύµφωνα µε µια πρώτη συλλο-
γή στοιχείων που έχει στη διάθεσή 
του ο Γεωπονικός Σύλλογος Λάρι-
σας, περισσότερο από το 1/3 των 
παραγωγικών ζωνών του θεσσαλι-
κού κάµπου επανέρχεται σε αµυ-
ντικές καλλιεργητικές λύσεις, ό-
πως τα σιτηρά, τα ψυχανθή και ο 
ηλίανθος, κατά βάση από ανάγκη 
και πολύ λιγότερο από επιλογή. Η 

κύρια αιτία θα πρέπει να αναζητη-
θεί στην πτώση της στάθµης των υ-
πόγειων υδάτων και στην εγκατά-
λειψη των γεωτρήσεων που είχαν 
ανοίξει σε ευρεία κλίµακα τις δεκα-
ετίες του ’70 και του ’80. 

Το ζήτηµα αφορά τη νοτιοδυτική 
πλευρά του νοµού Λάρισας και κυ-
ρίως τον κάµπο των Φαρσάλων, ό-
που τα τελευταία 50 χρόνια, η πρό-
σβαση σε αρδευτικά νερά έφερε την 
επανάσταση των όψιµων καλλιερ-
γειών και ιδιαίτερα του βαµβακιού. 

Προς το παρόν οι δυσκολίες άρ-
δευσης δεν αφορούν τις παραγωγι-

κές γαίες που συν-
δέονται µε ανοιχτά 
αρδευτικά δίκτυα 
(κανάλια), αν και 
κάποιες χρονιές υ-
πήρξε πρόβληµα 
επάρκειας και σ’ 
αυτά. Οι επιστή-
µονες υποστηρί-
ζουν ότι ο κίνδυ-
νος να µείνει γε-
νικότερα ο κάµπος 
από νερό παραµέ-
νει ορατός και το-
νίζουν την ανάγκη 

να γίνουν το ταχύτερο ενέργειες 
προς τρεις κατευθύνσεις:

 Πρώτον να κατασκευασθούν 
φράγµατα και ταµιευτήρες, ώστε να 
διασωθεί το νερό που χύνεται στη 
θάλασσα, ειδικά το χειµώνα.

 ∆εύτερον να επιταχυνθεί η χρή-
ση νέας τεχνολογίας, ώστε να κατα-
στεί δυνατή η εξοικονόµηση νερού 
σε όλο το φάσµα της παραγωγής.

 Τρίτον να προχωρήσουν κάποια 
από τα έργα µεταφοράς νερού από την 
κοίτη του Αχελώου, χωρίς να τίθεται 
ζήτηµα ως τις εκβολές του ποταµού.

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ο-
λοκληρωµένη αντίληψη της κατά-
στασης, γνήσιο ενδιαφέρον για το 
αρδευτικό µέλλον της χώρας και 
αναπτυξιακό σχέδιο αξιοποίησης 
των δυνατοτήτων που θα προσφέ-
ρει η νέα κατάσταση. 

21-22, 35-36

Στήριξη 
στην αγορά από 
τα λακωνικά 
ελαιόλαδα
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Α1 |  19

Π
εριορισµένη είναι η προσφορά 
σκληρού προς τους Ιταλούς ε-
µπόρους, µιας και οι πωλητές 
βλέπουν κάθε εβδοµάδα τις τι-

µές λίγο υψηλότερα. Στην αγορά µας σηµει-
ώθηκαν πράξεις για τα µέτρια σιτάρια στα 
225-230 ευρώ ο τόνος FOB ελληνικό λιµάνι.

  Σπάει το µέτωπο των εκκοκκιστών µε 
τα 53 λεπτά παραδοτέο που πλήρωσε ο Μάρ-
κου για το σύσπορο. Αν ήταν το χρηµατι-
στήριο λίγο πιο ψηλά από τα 70 σεντς και 
το δολάριο λίγο πιο ισχυρό δεν θα υπήρ-
χε αυτός ο δισταγµός µεταξύ των συδαιτυ-
µόνων, τονίζουν οι αναλυτές. Σηµειωτέον 
ότι υπό αυτές τις συνθήκες, οι νέες πωλή-
σεις που σηµειώθηκαν ήταν περιορισµένες. 

Πωλήσεις με φειδώ 
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ 
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

7/10 14/10 21/10 26/10 4/11 11/11

Σκληρό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Μαλακό σιτάρι (ευρώ/τόνος)

Καλαµπόκι (ευρώ/τόνος)

Σόγια (σεντς ανά µπούσελ)

Γάλα αγελαδινό (σεντς/λίµπρα)

Χοιρινό (σεντς/λίµπρα)

214

165

167

970

15,04

50,95

218

167

167

960

14,68

52,60

223

171

172

979

14,74

42,22

223

171

172

998

14,73

44,62

243

174

175

975

16,67

47,00

243

176

175

997

16,83

47,27

218

216

214

212

210

208

67,67 69,39
69,80

68,49

68,07

69,20
ΒΑΜΒΑΚΙ
(σεντς/λίµπρα)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
(ευρώ/κιλό)

3,18 3,18 3,15
3,13

3,19
3,39
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Τιμή παραγωγού 
ελαιολάδου ευρώ/
κιλό 
Λακωνία    3,10

Μεσσηνία                      2,50
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Σταθεροποίηση για 
το σκληρό σιτάρι 
με στάσιμη αγορά

 Ισχυρό δολάριο 
βελτιώνει την τιμή στο 
σύσπορο βαμβάκι

Με πριµ ποιότητας για 
τη βιοµηχανική ντοµάτα
Με κατεύθυνση να πληρωθεί η 
ποιότητα, πριµοδότηση της όψιµης 
παραγωγής και τιµές κατά 2 ευρώ 
επάνω από πέρυσι κινείται το τιµολόγιο 
παραλαβής βιοµηχανικής ντοµάτας 
που ανακοίνωσε ο Νοµικός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Στοιβαγµένα 
στάγδην λάστιχα 
στις αποθήκες
Προς το παρόν, οι πληροφορίες θέλουν 
εκατοντάδες επαγγελµατίες αγρότες να 
έχουν στοιβάξει στις αποθήκες τους τα 
«λάστιχα» που χρησιµοποιούσαν για 
στάγδην άρδευση και να στρέφονται σε 
ξερικές καλλιέργειες µόνο και µόνο για 
να µην µείνουν τα κτήµατά τους χέρσα. 
Άλλωστε, όπως πολλοί εξ αυτών 
υποστηρίζουν, τα περιθώρια κέρδους 
ακόµα και στις δυναµικές εαρινές 
καλλιέργειες έχουν περιορισθεί τόσο 
που καθιστούν ασύµφορη την εκ νέου 
επένδυση σε εµβάθυνση γεωτρήσεων 
και αγορά καινούργιου µηχανολογικού 
εξοπλισµού ενδυνάµωσης των µονάδων. 
Κατά τα λοιπά, ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, στις 
περιοδείες και στις συναντήσεις που 
έχει µε εκπροσώπους του αγροτικού 
κόσµου µιλάει για την ανάγκη η χώρα 
να καταστρώσει ένα εθνικό στρατηγικό 
σχέδιο για τη διαχείριση του νερού που 
αποτελεί το βασικό πρόβληµα της 
κλιµατικής αλλαγής και 
 για χρήση λιγότερη από τα υδάτινα 

αποθέµατα και περισσότερη,
  για επενδύσεις σε σύγχρονα µικρά 
κλειστά αρδευτικά συστήµατα.

Οι κυβερνώντες αδυνατούν 
να κατανοήσουν τις 
πραγµατικές ανάγκες της 
πρωτογενούς παραγωγής, 
αντιλαµβανόµενοι κυρίως 
ό,τι συντηρεί το υπάρχον 
πελατειακό σύστηµα. 

Φερέλπιδα 
τα µέλη 
του νέου 
∆Σ του Γε-
ωπονικού 
Συλλόγου 
Λάρισας.



Tέρµα οι προειδοποιήσεις από 
την Κοµισιόν προς την ∆ανία την 
οποία στέλνει στο Ευρωδικαστήριο 
για το θέµα της παράνοµης χρήσης 
του όρου «ΦΕΤΑ», σε λευκά τυριά 
που παράγουν και διακινούν εται-
ρείες της σε τρίτες χώρες.

Η παραποµπή αποφασίστηκε 
την Τετάρτη, καθώς η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκρινε ότι η ∆ανία δεν 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της 
ως προς την ευρωπαϊκή νοµοθε-
σία για την προστασία αγροτικών 
προϊόντων, και συγκεκριµένα ως 
προς την ελληνική φέτα.

Όπως γνωστοποίησε η Κοµι-
σιόν, εταιρείες µε έδρα τη ∆ανία 
παράγουν και εξάγουν σε χώρες 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λευκό 
τυρί το οποίο ονοµάζουν «feta». 
Ωστόσο, καθώς η φέτα από το 
2002 είναι προϊόν ΠΟΠ στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να πα-
ραχθεί µόνο στην Ελλάδα και µό-
νο βάσει συγκεκριµένων προδι-
αγραφών παραγωγής.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λό-
γο για «άµεση παραβίαση» της προ-
στασίας της οποίας απολαµβάνει η 
φέτα ως προϊόν ΠΟΠ, τονίζοντας 
πως οι αρχές της ∆ανίας δεν έχουν 
κινητοποιηθεί για να την αποτρέ-
ψουν ή να τη σταµατήσουν, και µε 

την παράλειψή της αυτή παραβι-
άζει τόσο τη νοµοθεσία για τα συ-
στήµατα ποιότητας, όσο και την 
αρχή της ειλικρινούς συνεργασί-
ας µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η 
Κοµισιόν υπογραµµίζει ότι «αυ-
τή η συµπεριφορά όχι µόνο πα-
ραβιάζει την τρέχουσα ευρωπαϊ-
κή νοµοθεσία, αλλά επίσης είναι 
πιθανό να υπονοµεύσει τις εν ε-
ξελίξει διαπραγµατεύσεις µεταξύ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρί-
των κρατών για την ολοκλήρωση 
διµερών συµφωνιών που θα δι-
ασφαλίζουν την προστασία των 
ευρωπαϊκών προϊόντων ΠΟΠ και 
την προώθηση ποιοτικών κοινο-
τικών προϊόντων εκτός της ΕΕ».

Όπως σηµειώνει η Κοµισιόν, οι 
διαδικασίες κατά της ∆ανίας ξεκί-
νησαν τον Ιανουάριο του 2018 µε 
την αποστολή µίας προειδοποιητι-
κής αποστολής. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ζήτησε από τις δανέζικες αρ-
χές να υλοποιήσουν τις αναγκαί-
ες ενέργειες για να αποτρέψουν ή 
να σταµατήσουν τις εταιρείες µε έ-
δρα τη ∆ανία από την πρακτική αυ-
τή, όµως η ∆ανία δεν διευθέτησε 
τα ζητήµατα αυτά, κι έτσι η Κοµι-
σιόν αποφάσισε να την παραπέµ-
ψει στο ∆ικαστήριο της ΕΕ.
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να 
επανεντάξει την Ελλάδα στον κατάλογο 
των χωρών µε «εµπορεύσιµους κινδύ-
νους» για βραχυπρόθεσµη ασφάλιση ε-
ξαγωγικών πιστώσεων από 1η Ιανουαρί-
ου 2020. Αυτό αποφασίστηκε µετά την ε-
πιτυχή ολοκλήρωση του προγράµµατος 
στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπα-
ϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας τον Αύ-
γουστο 2018, την πλήρη ενσωµάτωσή 
της στο Ευρωπαϊκό Εξάµηνο και τη συνε-
χιζόµενη υλοποίηση των µεταρρυθµίσε-
ων που έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο 
της ενισχυµένης εποπτείας.

Οι εξαγωγικές πιστώσεις δίνουν τη δυ-
νατότητα σε αλλοδαπούς αγοραστές α-
γαθών ή/και υπηρεσιών να αναβάλουν 
την πληρωµή, που συνεπάγεται πιστωτι-
κό κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς.

Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για επάνοδο της Ελλάδας στον κατά-
λογο των χωρών µε «εµπορεύσιµους κιν-
δύνους», ως ένα πολύ σηµαντικό βήµα 
για την τόνωση της εξαγωγικής δυναµι-
κής των ελληνικών επιχειρήσεων, χαιρέ-
τισε η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέ-
σµου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη.

Στον κατάλογο
εμπορεύσιμων
κινδύνων ξανά
η Ελλάδα

Στα δικαστήρια για τη Φέτα 
στέλνει τη Δανία η Κομισιόν

Έναντι του πιστωτικού κινδύνου, οι 
εξαγωγείς ασφαλίζονται συνήθως 

µε ασφαλιστές του ιδιωτικού τοµέα 
(πράξη αποκαλούµενη ασφάλιση 

εξαγωγικών πιστώσεων).

Για την αειφορική 
παραγωγή 
σκληρού σίτου 
µίλησαν ο 
Θεοφάνης Γέµτος 
(αριστερά) 
και ο Κώστας 
Θεοχαρίδης.

Το «Πρόγραµµα Ελληνικού Σίτου MISKO» αρωγός 
στο 2ο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστηµών

Την Αειφορία ως µία νέα πραγµατικότητα και στάση ζωής ανέδειξε το 2ο Πανελλήνιο 
Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστηµών, στο οποίο το «Πρόγραµµα Ελληνικού 
Σίτου MISKO» έδωσε δυναµικό παρών. Στο συνέδριο που πραγµατοποιήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη (9 -10 Νοεµβρίου) οι φοιτητές των Γεωπονικών Επιστηµών εξέλαβαν 
την ολιστική εικόνα γύρω από την ευρύτερη έννοια της βιωσιµότητας και αειφορίας 
και δηµιουργήθηκαν µέσω workshops και θεµατικών οµιλιών οι προϋποθέσεις για 
την απόκτηση γνώσεων σε θέµατα που άπτονται της γεωπονίας και του αντίστοιχου 
επαγγελµατικού τοµέα. Ο οµότιµοςκαθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και 
επικεφαλής του Προγράµµατος Ελληνικού Σίτου ΜISKO Θεοφάνης Γέµτος και ο 
υπεύθυνος αγορών σκληρού σίτου MISKO Κώστας Θεοχαρίδης µοιράστηκαν τις 
σκέψεις τους και τους στόχους της MISKO µε κεντρικό θέµα την «Αειφορική 
παραγωγή σκληρού Σίτου». Σύµφωνα µε τον κ. Γέµτο: «Η επιλογή κατάλληλου 
σπόρου, η ποιοτική λίπανση και η χρήση νέων καλλιεργητικών τεχνικών και 
τεχνολογιών, είναι κάποιες από τις βασικότερες κινήσεις που µπορεί να κάνει ένας 
παραγωγός ώστε το τελικό προϊόν που θα φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή να 
είναι άρτιο αλλά και η καλλιέργεια επωφελής για τον ίδιο».

Σηµείο τριβής 
µε ΗΠΑ

Η φέτα αποτέλεσε σηµείο 
τριβής στις διαπραγµα-

τεύσεις Βρυξελλών-ΗΠΑ 
για την εµπορική συµφω-
νία TTIP, µε τους Αµερι-
κανούς να υποστηρίζουν 
πως η λέξη «φέτα» δεν 
παραπέµπει σε συγκε-
κριµένη γεωγραφική 
περιοχή της Ελλάδας



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η τελευταία εµπορική περίοδος δεν 
έκλεισε µε τους καλύτερους οιωνούς 
για τους παραγωγούς συµπύρηνου ρο-
δάκινου, µε την επιβολή δασµών στην 
ελληνική κοµπόστα από τον Ντόναλντ 
Τραµπ, να έρχεται ως επιστέγασµα σε 
µια χρονιά που µάλλον απογοήτευσε, 
δυσκολεύοντας περαιτέρω τη θέση της 
εγχώριας βιοµηχανίας. 

Σε µια σύντοµη ανασκόπηση φαί-
νεται ότι τον περασµένο χρόνο υπήρ-
ξε µεγαλύτερη της αναµενόµενης πα-
ραγωγή συµπύρηνου, µε τη βιοµηχα-
νία να καταβάλει προσπάθειες ώστε 
να µην µείνουν αδιάθετες ποσότητες 
µε ροδάκινο. Ωστόσο η βιοµηχανία 
δεν κατάφερε να µείνει συνεπής και 
στην προαναγγελία που είχε κάνει λί-
γο πριν την έναρξη της σεζόν για 26 
λεπτά το κιλό. Σε αυτό συνέτεινε και 
η έντονη ποιοτική διακύµανση, ειδι-
κά στην περίπτωση της πρώιµης πα-
ραγωγής και της ποικιλίας Κατερίνα.

Αυτό ήταν ένα καλό άλλοθι για τη 
βιοµηχανία ώστε να κάνει διαβάθµι-

ση στην παραγωγή και να στείλει πολ-
λά ροδάκινα στη β’ κατηγορία ή ακό-
µα και για χυµοποίηση. Η κατάσταση 
βελτιώθηκε ως συνήθως στο τέλος, µε 
την όψιµη ποικιλία Evert και σε µικρό-
τερο βαθµό µε την ποικιλία Άνδρος. 
Ωστόσο ούτε και τότε δικαιώθηκαν οι 
προσδοκίες των παραγωγών. 

Αυτό που απασχολεί τώρα είναι η 
τακτοποίηση των οφειλών από την 
πλευρά της βιοµηχανίας, κάτι που 
παραδοσιακά γίνεται µέχρι και τις 
πρώτες ηµέρες του ∆εκεµβρίου, µε 
αρκετούς παραγωγούς να δείχνουν 
ανήσυχοι από τον ευρύτερο προβλη-
µατισµό που επικρατεί στον κλάδο, 
προτρέχοντας και δηλώνοντας πως 
σε περίπτωση που η πληρωµή κα-
θυστερήσει, τότε θα υπάρξει σηµα-
ντικό πρόβληµα. 

Εκείνο όµως που σίγουρα θα α-
πασχολήσει µεσοπρόθεσµα είναι 
η διεύρυνση των εκτάσεων συµπύ-
ρηνου και η είσοδος στον κλάδο πε-
ριοχών που δεν είχαν σοβαρή πα-
ρουσία µέχρι πρότινος, όπως η Λά-
ρισα στη Θεσσαλία και η Πτολεµαΐ-
δα στην Κοζάνη. Μαζί µε τις περιο-

χές αυτές, εµφανίζεται µια νέα γενιά 
παραγωγών που ακολουθεί σύγχρο-
νες καλλιεργητικές µεθόδους, πετυ-
χαίνοντας µεγάλες αποδόσεις και 
διευρύνοντας την περίοδο συγκο-
µιδής. Τα στρέµµατα αυτά φαίνεται 
πως είναι προσαρµοσµένα στο µο-
ντέλο που θέλει η βιοµηχανία και ε-
ντείνεται το φαινόµενο αυτό, σύµ-
φωνα µε το οποίο προστίθενται νέ-
ες εκτάσεις στις υφιστάµενες. 

Μένει να φανεί ο τρόπος µε τον ο-
ποίο η υφιστάµενη παραγωγή θα προ-
σαρµοστεί στη νέα αυτή συνθήκη. ∆ί-
πλα στους ανερχόµενους παραγωγούς 
που έχουν τις πλάτες της βιοµηχανίας, 
υπάρχει µια παλιά γενιά της οποίας το 
ενδιαφέρον φαίνεται πως έχει ατονή-
σει, µην υποστηρίζοντας πλέον κατάλ-
ληλα την παραγωγή, διευρύνοντας πα-
ράλληλα την ποσότητα µε πρώτη ύλη 
που δύσκολα µπορεί να σταθεί δίπλα 
στις φρέσκες ποικιλίες. 

Ειδικότερα, δυο µεγάλες βιοµηχα-
νίες, σύµφωνα µε πληροφορίες, έ-
χουν σχηµατίσει δυο οµάδες παρα-
γωγών στα χωριά Γαλατάδες Πέλλας 
και Αγία Κυριακή-Νησέλι στην Ηµα-

θία. Η συνεργασία αυτή περιλαµβάνει 
τρία επίπεδα. Το πρώτο αφορά την ποι-
κιλία παραγωγής. Προηγµένα φυτά από 
την Ιταλία που προσφέρουν ποιοτικότερο 
καρπό ο οποίος αντέχει στο δέντρο ακό-
µη και 15 µέρες αφ’ ότου κιτρινήσει χω-
ρίς να µαλακώσει. Παράλληλα δίνονται 
οδηγίες στο στήσιµο της καλλιέργειας, 
που επιτρέπει τη διεύρυνση χρονικά της 
καµπάνιας µε φορέα τα φυτά αυτά. Τα ί-
δια φυτά εξασφαλίζουν και υψηλότερες 
αποδόσεις, γεγονός που βοηθά και τη βι-
οµηχανία στη διαµόρφωση υψηλής προ-
σφοράς, αλλά και τους παραγωγούς, οι 
οποίοι έχουν περισσότερο προϊόν να δι-
απραγµατευθούν. 

Σε αυτό το πλαίσιο της συνεργασίας υ-
πάρχει σοβαρή τεχνική υποστήριξη προς 
τους παραγωγούς από τη βιοµηχανία και 
τρίτον, επεξεργάζεται η βιοµηχανία την 
παροχή ακόµη και εισροών, µόλις δια-
µορφωθεί µια σχέση εµπιστοσύνης µε ο-
ρισµένους παραγωγούς.

∆εν ορίζει τις εξελίξεις η βιοµηχανία 
ροδάκινου στο παγκόσµιο γίγνεσθαι

Στο εξωτερικό µέτωπο τώρα, το ενοχλη-
τικό στην υπόθεση δασµών είναι ότι στον 
σύνθετο παγκόσµιο γεωπολιτικό µαρα-
θώνιο, τοµείς όπως η βιοµηχανία ροδά-

Άλλα φυτά, νέα χωριά
αλλάζουν τοπίο στην κομπόστα 
Ψάχνει εναλλακτικές η βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές
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Αυτό που 
απασχολεί τώρα 
τους παραγωγούς 
είναι η τακτοποίηση 
των οφειλών από 
την πλευρά της 
βιοµηχανίας.



κινου µόνο καθορίζεται χωρίς να ορίζει 
τις εξελίξεις. Η βιοµηχανία έρχεται αντι-
µέτωπη µε τον κίνδυνο απώλειας συµβο-
λαίων στην αγορά των Ηνωµένων Πολι-
τειών και απειλείται να «φορτωθεί στην 
καµπούρα» της το προϊόν που ήδη µε-
ταποίησε για τη συγκεκριµένη αγορά. 
Ως προς την τιµή διάθεσης του προϊό-
ντος στις ΗΠΑ, δεν υπάρχουν πολλά πε-
ριθώρια ελαστικότητας, ενώ ακόµα και 
5 σεντς αύξηση στην τιµή, αποκλείουν 
από κρατικούς διαγωνισµούς την ελλη-
νική βιοµηχανία που ως επί το πλείστον 
τροφοδοτούσε µε µεγάλες συσκευασίες 
ιδρύµατα των ΗΠΑ. Υπάρχουν ανησυχί-
ες πως ο αποκλεισµός της ελληνικής κο-
µπόστας από στην αµερικανική αγορά ε-
δραιώνεται όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση εί-
ναι τιµωρία για την υπόθεση των επιδο-
τήσεων Airbus και Ουάσιγκτον – Πεκίνο 
έρχονται όλο και πιο κοντά. 

Στην λεπτοµέρεια αυτή ίσως διαφαί-
νεται η εκδικητική διάθεση του λόµπι 
της Καλιφόρνια, που ποτέ δεν συγχώ-
ρεσε την Ελλάδα για την µεταστροφή 
της σε µια ποιοτική υπερδύναµη της κο-
µπόστας ροδάκινου ήδη από τις δεκαετί-
ες του 1970 και 1980, µπαίνοντας αντα-
γωνιστικά στις διεθνείς αγορές και βά-
ζοντας σε λήθαργο την εκεί βιοµηχανία.

Επανέρχεται τον τελευταίο καιρό το ζήτηµα 
ανάγκης αναδιάρθρωσης της καλλιέργει-
ας. Υπενθυµίζεται  ότι στα νέα επιχειρησι-
ακά προγράµµατα (ΚΟΑ) στον τοµέα των ο-
πωροκηπευτικών προβλέπεται η στήριξη ε-
νεργειών αναδιάρθρωσης µε νέες φυτεύσεις 
καλλιεργειών στις οποίες καλύπτεται το 50% 
του κόστους. Εν όψει της νέας ΚΑΠ και δε-
δοµένης της διάθεσης του κλάδου δεν απο-
κλείεται να ενταθούν οι προσπάθειες αναδι-
άρθρωσης του ροδάκινου, µε τρόπο διαφο-
ρετικό από αυτόν που οραµατιζόταν το κα-
λοκαίρι ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης. Λίγο πριν από 
τις εθνικές εκλογές, το καλοκαίρι, ο κ. Αρα-
χωβίτης σε συνάντηση µε εκπροσώπους του 
κλάδου είχε πει πως η κυβέρνησή του ετοι-
µαζόταν να καταθέσει σχετική πρόταση για 
πρόγραµµα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών.

Με αφορµή αυτό, στρώνεται το έδαφος τε-
λευταία για την κλιµάκωση ενός πολιτικού 
καυγά, µε τον βουλευτή Πέλλας Γιώργο Κα-
ρασµάνη µέσα από τη διαδικασία του κοινο-
βουλευτικού ελέγχου, να ζητά από τον Μάκη 
Βορίδη την κατάθεση στη Βουλή όλων των 
επίσηµων εγγράφων τα οποία ο κ. Αραχω-
βίτης ισχυρίζεται ότι είχε στείλει στην ΕΕ για 
έγκριση. Ο κ. Καρασµάνης αναφέρεται  τό-
σο στο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των καλ-
λιεργειών, όσο και για στην έγκριση Έκτα-
κτου Εθνικού Προγράµµατος για δωρεάν δι-
ανοµή επιτραπέζιου ροδάκινου.

Όταν ο κοινοβουλευτικός έλεγχος γίνε-
ται από κυβερνητικό βουλευτή, τότε δεν α-
ποκλείεται το ενδεχόµενο η προσπάθεια να 
αφορά το στρώσιµο του εδάφους για την 
ανακοίνωση µιας πολιτικής πρωτοβουλίας 
πέρα από τη διάθεση πολιτικής κόντρας. Εί-
ναι κάτι που µένει να διαπιστωθεί το προ-
σεχές διάστηµα. 

Από την άλλη, ένας ακόµη πονοκέφαλος 
των Ελλήνων παραγωγών ροδάκινου, είναι 
η κλιµατική αλλαγή, σύµφωνα µε ρεπορτάζ 
του Bloomberg. Από το 2011, οι ελληνικές 

Αρχές έχουν καταγράψει ζηµιές από ακραία 
καιρικά φαινόµενα σε πάνω από 3,8 εκατοµ-
µύρια στρέµµατα καλλιεργειών, µε αποζηµί-
ωση για τους αγρότες η οποία φτάνει σχε-
δόν το 1 δισ. ευρώ (1,1 δισεκατοµµύρια δο-
λάρια). O ΕΛΓΑ αποδίδει το φαινόµενο στην 
κλιµατική αλλαγή. Το Bloomberg επιχειρεί 
µια ταυτόχρονη ανάγνωση του φαινοµένου 
µαζί µε το δυσοίωνο εµπορικό κλίµα. Ενώ αυ-
τό συνιστά µια διπλή, πολύ δυσάρεστη εξέλι-
ξη, οι παραγωγοί που συζητούν µε το αµερι-
κανικό δηµοσιογραφικό µέσο δηλώνουν ό-
τι οι φρικτές καιρικές συνθήκες τους ανησυ-
χούν περισσότερο από το αποτέλεσµα που 
δηµιουργεί η επιβολή δασµών από τις ΗΠΑ.

Ο Κυριάκος Τσιτουρίδης, επικεφαλής του 
Κέντρου Μετεωρολογικής Έρευνας του Ελλη-
νικού Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ), δήλωσε στο Bloomberg ότι οι αγρό-
τες θα πρέπει να στραφούν σε «καλλιέργειες 
που µπορούν να επιβιώσουν σε ακραίες και-
ρικές συνθήκες». Πρόβλεψε αύξηση των µέ-
σων θερµοκρασιών και των βροχοπτώσεων 
και προειδοποίησε για καταστροφικές συνέ-
πειες στη γεωργική παραγωγή. «Η κυβέρνη-
ση πρέπει να ενεργήσει για να διασφαλίσει 
ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις», υπογράµµισε.

Ο αριθµός των στρεµµάτων που καταστρά-
φηκαν από τις κακές καιρικές συνθήκες ή-
ταν σχεδόν 685.000 στρέµµατα το 2017, πε-
ρισσότερο από τριπλάσια σε σχέση µε την 
έκταση των καταστροφών το 2011, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία του ΕΛΓΑ. Η αποζηµί-
ωση για ασφάλειες αυξήθηκε σε πάνω από 
165 εκατοµµύρια ευρώ (από 52 εκατοµµύ-
ρια ευρώ). Η συνολική αξία των ζηµιών εί-
ναι ακόµη υψηλότερη, καθώς ο ΕΛΓΑ κα-
λύπτει µόνο το κόστος των άµεσων επιπτώ-
σεων από καιρικές συνθήκες και όχι έµµε-
σες επιπτώσεις, όπως η ασθένεια των καλ-
λιεργειών, «δεν µπορούµε να το ελέγξου-
µε αυτό και δεν µπορούµε να αντιστεκό-
µαστε σε αυτή την κατάσταση για πάντα», 
προσθέτουν οι παραγωγοί.

ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΣΕ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ  

Πολιτικός καυγάς, προϊδεάζει για μια 
αναδιάρθρωση καλλιέργειας στη νέα ΚΑΠ 
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Στοιχεία του ΕΛΓΑ
Το 2017 καταστρά-

φηκαν από τις κακές 
καιρικές συνθήκες 

σχεδόν 685.000 στρέµ-
µατα, περισσότερο από 
τριπλάσια σε σχέση µε 

τις καταστροφές 
του 2011

∆εν υπάρχουν 
πολλά περιθώρια

Ακόµα και 5 σεντς 
αύξηση στην τιµή, 

αποκλείουν από κρατι-
κούς διαγωνισµούς την 

ελληνική βιοµηχανία 
ροδάκινου που ως επί 
το πλείστον τροφο-
δοτούσε µε µεγάλες 

συσκευασίες ιδρύµατα 
των ΗΠΑ

Ο βουλευτής Πέλλας Γιώργος Καρασµάνης ζητά από τον 
υπουργό να καταθέσει όλα τα επίσηµα έγγραφα τα οποία ο κ. 
Αραχωβίτης ισχυρίζεται ότι είχε στείλει στην ΕΕ για έγκριση.

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

78.500

ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΑΡΓΟΛΙ∆Α ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΠΙΕΡΙΑ

53.500 9.300 6.900 1.500 945 709



Με τα κρύα ζημιές
στα πατατοχώραφα
Συλλογή των κονδύλων μόλις 
ωριμάσουν κατά της φθοριμαίας

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Οι φθινοπωρινές φυτείες πα-
τάτας βρίσκονται σε ευπαθές 
στάδιο στις προσβολές από τα 
παθογόνα και τους εχθρούς 
της καλλιέργειας σε πολλές 
περιοχές. Εχθροί όπως η φθο-
ριµαία εξαιτίας της σταδιακής 
πτώσης της θερµοκρασίας και 
της επακόλουθης µείωσης των 
συλλήψεων των ακµαίων εξα-
σθενούν, ωστόσο, ελοχεύει ο 
κίνδυνος προσβολής, καθώς 
το έντοµο εναποθέτει τα ωά 
του πάνω στους κονδύλους 
µέσα από ρωγµές στο έδαφος. 

Οι επεµβάσεις µε εντοµοκτό-
να, εάν χρειαστούν, συστήνο-

νται τις τελευταίες εβδοµάδες 
πριν τη συγκοµιδή και στοχεύ-
ουν στον περιορισµό της προ-
σβολής από ακµαία αλλά κι από 
προνύµφες. ∆ιαφορετικά, µετά 
τη συγκοµιδή στο στάδιο της α-
ποθήκευσης  είναι ωφέλιµο το 
σκόνισµα των κονδύλων κατά 
στρώσεις µε σκεύασµα Βακίλου 
Θουριγγίας. Εξίσου σηµαντικές 
µπορεί να είναι οι προσβολές α-

πό ασθένειες, όπως ο περονό-
σπορος και η αλτερνάρια.

Περονόσπορος: Ο µύκητας 
προσβάλλει τα φύλλα, ξεκι-
νώντας από κάτω προς τα πά-
νω, αλλά και τα στελέχη και 
τους κονδύλους της πατάτας. 
Οι συνθήκες που επικρατούν 
στις περισσότερες περιοχές, ε-
κτός των ορεινών, και την α-
τµοσφαιρική υγρασία να πα-
ραµένει σε αυξηµένα επίπεδα 
σε συνδυασµό µε τις τελευταί-
ες βροχές, συµβάλλουν στην 
έναρξη ανάπτυξης του ωοµύ-
κητα. Οι γεωπόνοι προτείνουν 
οι φυτείες να προστατεύονται 
µε 7-ήµερες επεµβάσεις.

Αλτερνάρια: Ως συµπτώµα-
τα κυρίως στα φύλλα εντοπί-

ζονται ωοειδείς κηλίδες σκού-
ρου χρώµατος, υπό µορφή συ-
γκεντρικών κύκλων (κηλίδες 
µορφής «στόχου»). Σύµφω-
να µε τους γεωπόνους ως µέ-
τρα αντιµετώπισης συστήνο-
νται προληπτικές εφαρµογές 
ανά 10ήµερο µόνο µε την εµ-
φάνιση τοπικών προσβολών. 
Χρήσιµο θεωρείται το ξερίζωµα 
και η καταστροφή όσων φυ-
τών φέρουν ύποπτα συµπτώ-
µατα. Αν η διάγνωση είναι α-
σφαλής, είναι απαραίτητη µε 
τη βοήθεια ενός συµβούλου 
της καλλιέργειας η επιλογή κα-
τάλληλων φυτοπροσταστευτι-
κών για την αντιµετώπιση της 
ασθένειας ιδίως όταν συνδυ-
άζεται µε τον περονόσπορο.

Έξαρση από αλευρώδεις στα εσπεριδοειδή τον Νοέµβριο
Οι αλευρώσεις είναι ένα έντοµο που προσβάλει κυρίως νεαρούς 
βλαστούς των εσπεριδοειδών στους οποίους τοποθετεί τα ωά του 
στο κάτω µέρος των φύλλων. Εκτός από τα προβλήµατα στον 
αποθησαυρισµό των θρεπτικών χυµών που προκαλεί, 
δευτερευόντως υποβαθµίζει την ποιότητα της παραγωγής και την 
υγεία της καλλιέργειας µέσω της έκκρισης άφθονων µελιτωµάτων 

τόσο σε φύλλα όσο και σε καρπούς. Σηµειώνεται πως οι προσβολές από 
αλευρώδεις εντείνονται κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου, εξαιτίας του λεπτού 
µαύρου στρώµατος καπνιάς, του µύκητα που καλύπτει την επιφάνεια των 
φύλλων και τους καρπούς πάνω στα µελιτώµατα. Γι’ αυτό το λόγο ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται την περίοδο αυτή ώστε να καταπολεµηθούν τα ευαίσθητα 
στάδια του εντόµου µε χηµικά µέσα.  

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μείωση προσβολών 
Λίγες εβδοµάδες πριν τη 
συγκοµιδή οι επεµβάσεις 

για τη µείωση των 
προσβολών από ακµαία 

και προνύµφες 

Μονίλια αµυγδαλιάς
Οι έντονες βροχοπτώσεις που 
σηµειώνονται την τρέχουσα περίοδο 
έχουν ως αποτέλεσµα τον 
πολλαπλασιασµό του µύκητα ο οποίος 
δύναται να εισέλθει στο φυτικό σώµα 
µέσω διαφόρων πληγών. Οι ζηµιές που 
προκαλεί επικεντρώνονται κυρίως στους 
βλαστούς και τα άνθη και µπορούν να 
περιοριστούν µε την εφαρµογή τόσο 
κατάλληλων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων όσο και ορθών καλλιεργητικών 
µέτρων. Πιο συγκεκριµένα οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου προτείνουν κλάδεµα και 
καταστροφή των προσβεβληµένων 
κλαδίσκων, κλάδων και καρπών µε φωτιά 
καθώς και να πραγµατοποιηθούν 
ψεκασµοί µε βορδιγάλειο πολτό όταν 
έχουν πέσει τα 3/4 των φύλλων και 
επανάληψη κατά την χειµερία νάρκη. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Miraculix 45 EC, Trigramm WG
BAYER: Serenade ASO
UPL: Orthocide 80 WG.

Φουζικλάδιο µηλιάς
Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων 
ή συχνής και παρατεταµένης διάρκειας 
δρόσου οι µηλεώνες είναι δυνατό να 
συµβάλουν στην εγκατάσταση του µύκητα.  
Η καταστροφή των αρχικών µολυσµάτων 
είναι αποδοτικότερη όταν είναι 
ολοκληρωµένη και εφαρµόζεται από  όλους 
τους παραγωγούς σε µία περιοχή. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ηρακλείου, ο 
ψεκασµός των φύλλων είναι απαραίτητος 
σε οπωρώνες µε σηµαντικές προσβολές, 
ενώ για την αποφυγή δηµιουργίας 
ασκοσπορίων απαιτείται και η χρήση 
µυκητοκτόνου στα πεσµένα στο έδαφος 
φύλλα. Προκειµένου να έχει ο ψεκασµός 
ακόµα καλύτερα αποτελέσµατα, ωφέλιµο 
θεωρείται το κλάδεµα που επιτρέπει τον 
αερισµό των δέντρων.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Embrelia SC
BAYER: Luna experience 400SC, 
Flint max 75WG
FMC: Impact 125 SC
SIPCAM: το Altis 25EC, Hidroval 40WG
SYNGENTA:  Chorus 50WG, Score 25EC
UPL: Syllit 544 SC, Pyrus, Vacciplant, 
Orthocide 80WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ικαιωµένοι ως ένα βαθµό από την επιλο-
γή τους να ενταχθούν στο Μέτρο 6.1 πρώ-
της εγκατάτασης το 2016 και µε διάθεση να 
παραµείνουν στο επάγγελµα και µετά το πέ-
ρας των 4ετών δεσµεύσεων, εµφανίζονται οι 
νέοι αγρότες, οι οποίοι όµως στην πλειοψη-
φία τους ωστόσο έχουν συνδέσει άρρηκτα 
το µέλλον τους στον τοµέα µε τον επενδυτι-
κό τους φάκελο στα Σχέδια Βελτίωσης. Άλ-
λωστε, είναι ενδεικτικό ότι µόλις ένας στους 
πέντε διαθέτει τρακτέρ και ακόµα λιγότεροι 
έναν βασικό υλικοτεχνικό εξοπλισµό, µε το 
πριµ πρώτης εγκατάστασης να θεωρείται 
πολύ χαµηλό για να αποτελέσει βασικό κί-
νητρο επιλογής του αγροτικού επαγγέλµα-
τος. Μάλιστα, η κύρια µεταβλητή που καθο-
ρίζει την επιλογή ενός νέου αγρότη να πα-
ραµείνει ή όχι στο επάγγελµά έχει να κάνει 
µε την απόφαση του να δραστηριοποιηθεί 
στον κλάδο έστω και χωρίς την ένταξή του 
στο υποµέτρο 6.1.

Τα παραπάνω συµπεράσµατα, βασίζονται 

στην µεταπτυχιακή έρευνα της Γεωργίας Κο-
λοβού από το Πανεπιστήµιο Πατρών µε τίτ-
λο «∆ιερεύνηση της ικανοποίησης των νέ-
ων αγροτών από τη συµµετοχή τους στο Μέ-
τρο 6.1 Εγκατάσταση Νέων Γεωργών της τρέ-
χουσας ΚΑΠ», στα πλαίσια της οποίας διε-
ξήχθησαν εις βάθος συνεντεύξεις µεταξύ Α-
πριλίου και Ιουνίου του 2019 που στόχευαν 
στη συλλογή ποιοτικών πρωτογενών δεδο-
µένων. Στις συνεντεύξεις συµµετείχαν συνο-

λικά ογδόντα δυο δικαιούχοι - νέοι αγρότες 
η πλειοψηφία των οποίων δραστηριοποιεί-
ται στη φυτική παραγωγή.

Επενδυτικό σχέδιο 40-60.000 ευρώ
Μεγάλο ζήτηµα για τους νεαρούς παραγω-

γούς σύµφωνα µε τα ευρύµατα, συνεχίζει  να 
είναι το ύψος της ενίσχυσης το οποίο θεωρεί-
ται µικρό σε σχέση µε τις ανάγκες που έχει µία 
εκµετάλλευση και, όπως διαφαίνεται, αν δεν 

υπήρχε η προκήρυξη των Σχεδίων Βελτίωσης 
που παρέχει και υψηλότερο ποσοστό ενίσχυ-
σης για τους ενταγµένους στο Μέτρο, µάλλον 
δεν θα συνέχιζαν την πορεία τους. Η πλειοψη-
φία αυτών (68%) έχει κάνει φάκελο ενίσχυσης 
ύψους µεταξύ 40-60.000 ευρώ, έχοντας παράλ-
ληλα οικογενειακό εισόδηµα από 10.000 έως 
15.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, χωρίς το συνδυα-
σµό των δύο αυτών προγραµµάτων δύσκολα 
θα υπήρχε η δυνατότητα κάποιας σοβαρής ε-
πένδυσης. Σηµειώνεται εδώ πως το οικογε-
νειακό εισόδηµα των ερωτηθέντων είναι µέ-
χρι 10.000 ευρώ (35% του δείγµατος), οπότε 
δύσκολα θα µπορούσε να χρηµατοδοτήσουν 
µία επένδυση µόνοι τους. Ενδεικτικό είναι ό-
τι µόλις ένας µε δύο στους δέκα κατάφερε να 
εξασφαλίσει δανεισµό από τραπεζικά ιδρύµα-
τα για να χρηµατοδοτήσει τις επενδύσεις του. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΤΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1

∆ΥΣΚΟΛΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

1,20% 50,00%

26,80%

19,50%

1,20%

2,40%

9,80%

32,90%

43,90%

12,20%

ΚΑΘΟΛΟΥ ΛΙΓΟ ΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΥ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ

Σε γενικές γραµµές πάντως 
εκφράζεται µία θετική άποψη για 

το Μέτρο 6.1, και σε αυτό φαίνεται 
πως βοηθά και το γεγονός ότι οι 
δεσµεύσεις είναι 4ετείς αντί για 

10ετείς σε σχέση µε τις περασµένες 
προκηρύξεις, µε ό,τι και να σηµαίνει 
αυτό για τον επαγγελµατισµό και το 

µέλλον των εκµεταλλεύσεων που 
δηµιουργήθηκαν. 

Σημαντικότερο το πλάνο  
από το πριμ πρώτης εγκατάστασης
Νόημα έχει μια ενίσχυση περί τα 60.000 ευρώ για λίγους και με σαφείς δεσμεύσεις 

Το γεγονός τώρα ότι οι δεσµεύσεις 
διαρκούν µία 4ετία αντί για δεκαετία, 
καθιστά πιο εύκολο να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους οι δικαιούχοι, σύµφωνα 
µε την έρευνα.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ 
ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΗ 4.1.1 Η 4.1.3

68,30%

31,70%

NAI OXI

Καµία διάθεση προς το παρόν για επένδυση 
στις νέες τεχνολογίες

Αναφορικά µε τη φύση της επένδυσης 
αυτή αφορά κυρίως τρακτέρ και παρελκό-
µενα, ένα σηµαντικό ποσοστό νέες φυτεύ-
σεις (23,2%) ενώ σχεδόν κανένας δεν επέ-
λεξε να επενδύσει στον λεγόµενο «καινοτό-
µο εξοπλισµό» που περιλαµβάνει εφαρµο-
γές γεωργίας ακριβείας κ.λπ. Στα ερευνητι-
κά συµπεράσµατα πρέπει να επισηµανθεί ό-
τι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν θέλει 
να εφαρµόσει καινοτόµες πρακτικές αλλά ε-
πιθυµεί στο µέλλον να ενηµερωθεί σχετικά 
µε την γεωργία ακριβείας και να επενδύσει 
σε νέες πρακτικές. Το 14,6% επίσης θεώρη-
σε ότι υπήρχε υπερβολική γραφειοκρατία, 
ενώ είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει ακόµα και 
ένα ποσοστό που παρά του ότι είναι ενταγ-
µένο στο πρόγραµµα, δεν είναι πλήρως ε-
νηµερωµένο για τις απαιτήσεις και τις δε-
σµεύσεις που απορρέουν από το υποµέτρο. 

Η 4ετείς δεσµεύσεις βόλεψαν πολλούς
Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 

ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς τα κανά-
λια διανοµής, µε το 68% περίπου να το διαθέ-
τει στους χονδρεµπόρους, οι υπόλοιποι στις 
λαϊκές ενώ ένα αµελητέο ποσοστό προωθεί 
τυποποιηµένο προϊόν. Σε γενικές γραµµές 
πάντως εκφράζεται µία θετική άποψη για το 
Μέτρο 6.1, και σε αυτό φαίνεται πως βοηθά 
και το γεγονός ότι οι δεσµεύσεις είναι 4ετείς 
αντί για 10ετείς σε σχέση µε τις περασµένες 
προκηρύξεις, µε ό,τι και να σηµαίνει αυτό για 
τον επαγγελµατισµό και το µέλλον των εκµε-
ταλλεύσεων που δηµιουργήθηκαν. 

Το γεγονός τώρα ότι οι δεσµεύσεις διαρκούν 
µία 4ετία αντί για δεκαετία, καθιστά πιο εύκολο 
επίσης να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους 
οι δικαιούχοι, όπως τουλάχιστον παραδέχονται 
οι µισοί εξ αυτών, ενώ ένα ποσοστό 26,8% θε-
ωρεί πως θα δυσκολευτεί, αλλά σε µικρό βαθ-
µό. Όσον αφορά τις επιδράσεις των µακροχρό-
νιων στόχων στους νέους αγρότες, η πλειοψη-
φία του εξεταζόµενου δείγµατος θεωρεί ότι βο-
ήθησε τους νέους αγρότες να γίνουν περισσό-
τερο υπεύθυνοι, ενώ ένας στους τρεις θεωρεί 
ότι µε αυτό το πρόγραµµα εγκλωβίζονται οι νέ-
οι στην γεωργία. Τέλος, ένα µικρό ποσοστό θε-
ωρεί ότι αποτελεί διέξοδο από την ανεργία για 
4 έτη. Όπως είναι γνωστό οι δεσµεύσεις έχουν 
να κάνουν µε το επιχειρηµατικό σχέδιο και εί-
ναι ενδεικτικό πως το 45% των ερωτηθέντων 
δεν θα προχωρούσε ποτέ σε business plan αν 
δεν το απαιτούσε το πρόγραµµα.

Αναγκαστική διέξοδος η γεωργία 
για πολλές περιπτώσεις στην ύπαιθρο 
Πολλοί από τους ενταχθέντες στο πρόγραµµα 
δήλωσαν ότι µπήκαν στο Μέτρο, καθώς δεν έ-
βλεπαν άλλη επαγγελµατική διέξοδο στην επαρ-
χία, ενώ επίσης σηµαντικό ποσοστό ήταν περι-
πτώσεις διαδοχής. Λίγοι όµως βρήκαν το πριµ 
ελκυστικό και εντάχθηκαν, γεγονός που απο-
τελεί ένα µικρό δείγµα για την αντιµετώπιση 
που θα πρέπει να έχει το πρόγραµµα στην ερ-
χόµενη ΚΑΠ που δίνεται η δυνατότητα στα κρά-
τη-µέλη να µοιράσουν ενισχύσεις που φτάνουν 
τα 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο. Με αυτόν τον 
τρόπο και µε παραπάνω δικλείδες ίσως οι εντά-
ξεις είναι πιο συνειδητές. Φυσικά, υπήρχε και έ-
να ποσοστό που δεν έχει µάθει να ζει αλλιώς και 
αγαπά τον τόπο του, οπότε ψάχνει εκεί διέξοδο.

Ένα ακόµα σηµαντικό συµπέρασµα που προ-
έκυψε από την έρευνα είναι ότι το 51,2% των ε-
ρωτηθέντων θα επέλεγε να γίνει αγρότης ανε-
ξάρτητα της εφαρµογής του µέτρου 6.1 παρά το 
γεγονός ότι οι δυσκολίες εύρεσης χρηµατοδό-
τησης και η αβεβαιότητα του εισοδήµατος απο-
τελούν ανασταλτικούς παράγοντες.

Σχετικά µε την γεωργική επιµόρφωση, η πλει-
οψηφία των ερωτηθέντων δεν έχουν δεχθεί κά-
ποιας µορφής γεωργική εκπαίδευση ούτε έχει 
παρακολουθήσει σεµινάρια/ηµερίδες επιµόρ-
φωσης. Η εµπειρία και η χρήση του διαδικτύ-
ου αποτελούν βασικές πηγές ενηµέρωσης των 
αγροτών ενώ η έλλειψη χρόνου αποτελεί ανα-
σταλτικό παράγοντα εκπαίδευσης. Θετική άπο-
ψη εκφράζουν οι ερωτηθέντες σχετικά µε το ό-
φελος µιας µελλοντικής γεωργικής εκπαίδευ-
σης τόσο από πανεπιστηµιακά ιδρύµατα όσο και 
από ιδιώτες γεωπόνους καθώς και την απόκτη-
ση γνώσεων σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσε-
ων και marketing. 

Η πλειοψηφία του εξεταζόµενου δείγµατος 
θεωρεί ότι οι νέοι δεν επιλέγουν την ενασχόλη-
ση µε τον πρωτογενή τοµέα λόγω της αβεβαιό-
τητας του εισοδήµατος. Επίσης θεωρεί ότι θα α-

ντιµετωπίσει πρόβληµα κοινωνικής προσαρµο-
γής στην ύπαιθρο. Όσον αφορά τα προβλήµα-
τα που αντιµετωπίζουν, το µεγαλύτερο ποσοστό 
αυτών θεωρεί ότι υπάρχει πρόβληµα στην αγο-
ρά/ενοικίαση της γης και πως η έλλειψη εύκο-
λης πίστωσης δηµιουργεί προβλήµατα στην ά-
σκηση του επαγγέλµατος από νέους. Το 18,3% 
των ερωτηθέντων θεωρεί πρόβληµα την δυσκο-
λία πρόσβασης σε αγορές ενώ, τέλος, το 9,8% α-
ντιµετωπίζει προβλήµατα τεχνογνωσίας και το 
4,9% δέχεται παρεµβάσεις από το οικογενειακό 
του περιβάλλον. 

∆ύσκολη η κατάσταση για νεοεισερχόµενους
Συµπερασµατικά και σύµφωνα µε άλλες δι-

εθνείς µελέτες, αν και υπάρχουν τα οικονοµι-
κά κίνητρα για την ενθάρρυνση της συµµετο-
χής στις πολιτικές των νεοεισερχοµένων, αυτά 
θεωρούνται ανεπαρκή. Το πριµ εγκατάστασης 
που χορηγείται στους νέους γεωργούς είναι σε 
πολλές περιπτώσεις αναποτελεσµατικό εξαιτίας 
των υψηλών δαπανών εκκίνησης και της χαµη-
λής κερδοφορίας. Σύµφωνα µε έρευνα που διε-
ξήχθη στην Ιταλία το µέγεθος της ενίσχυσης α-
ποτελεί αναποτελεσµατικό κίνητρο για την προ-
σέλκυση στον αγροτικό τοµέα και είναι επίσης 
ανεπαρκές για τη χρηµατοδότηση της αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας. Σε γενικές γραµµές, εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο για τους νεοεισερχόµε-
νους στη γεωργία να αποκτήσουν εκµεταλλεύ-
σεις που θα ήταν οικονοµικά βιώσιµες µε πλή-
ρη απασχόληση και ικανοποιητικό εισόδηµα.

Οι νέοι αγρότες αντιµετωπίζουν διάφορα προ-
βλήµατα στις γεωργικές δραστηριότητες και την 
αγροτική ζωή. Ένα από τα σοβαρότερα µειονε-
κτήµατα είναι η πρόσβαση στη γη που σχετίζε-
ται µε τη βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης και της 
γεωργικής επιχειρηµατικότητας. Επίσης, σοβα-
ρό εµπόδιο που αντιµετωπίζουν οι νέοι αγρότες 
είναι και η πρόσβαση σε πιστώσεις.
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∆υσκολίες
Είναι εξαιρετικά 

δύσκολο για τους 
νεοεισερχόµενους 

στη γεωργία 
να αποκτήσουν 
εκµεταλλεύσεις 

που θα ήταν 
οικονοµικά 
βιώσιµες

Ανεπαρκές
Το πριµ 

εγκατάστασης που 
χορηγείται στους 

νέους είναι σε 
πολλές περιπτώσεις 
αναποτελεσµατικό 

εξαιτίας των 
υψηλών δαπανών 

εκκίνησης και 
της χαµηλής 
κερδοφορίας 

∆ιαδίκτυο
Η συντριπτική 

πλειοψηφία του 
δείγµατος µε 

ποσοστό 92,7% 
ενηµερώνετε για 
γεωργικά θέµατα 
από το διαδίκτυο
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Με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ

Την Άνοιξη η πρόσκληση 
για τα Σχέδια Βελτίωσης 
αρδευτικών συστημάτων

  Με προτεραιότητα επενδύσεις από βαμβακοπαραγωγούς και 
δενδροκαλλιεργητές η έκδοση της προκήρυξης που επιδοτεί 
ταμιευτέρες, στάγδην άρδευση και αισθητήρες νερού

  Εκτός ενίσχυσης τα ενεργοβόρα συστήματα υψηλής πίεσης 
και η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στα αγροτεμάχια 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την άνοιξη του 2020 θα προκηρυ-
χθεί η πρόσκληση εκδήλωσης εν-
διαφέροντος για την υπαγωγή στο 
Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύ-
σεων που συµβάλλουν στην εξοι-
κονόµηση ύδατος» που αφορά την 
ενίσχυση επενδύσεων σε νέα αρ-
δευτικά συστήµατα µε προτεραιό-
τητα σε περιοχές ευαίσθητες στα νι-
τρικά και υδροβόρες καλλιέργειες 
όπως βαµβάκι, µηδική και δέντρα.

Ταµιευτήρες, συστήµατα στά-
γδην άρδευσης, αντικατατάστα-
ση παλιού εξοπλισµού αλλά και 
«υποβοηθητικές» τεχνολογίες ό-
πως είναι οι αισθητήρες, θα είναι 
επιλέξιµες προς ενίσχυση. Εκτός 
µένουν «κανόνια» (αυτοκινούµε-
νοι εκτοξευτήρες υψηλής πίεσης) 
και γενικότερα τα αρδευτικά υψη-
λής πίεσης, αλλά ούτε και η ανό-
ρυξη νέων γεωτρήσεων θα είναι 
επιλέξιµη δαπάνη. Ωστόσο, ακού-
γεται πως θα επιτραπεί η «αντικα-
τάσταση» γεωτρήσεων, δηλαδή το 
κλείσιµο µίας παλιάς και το άνοιγ-
µα µίας νέας.

Όλοι οι ενεργοί αγρότες και οι 
οµάδες παραγωγών θα µπορούν 
να κάνουν αίτηση για σχέδια κό-
στους µέχρι 150.000 ευρώ, ενώ 
αναµένεται να υπάρξει ένα εύ-
λογο κόστος ανά στρέµµα, ανα-
λόγως τη φυτεία. Στο παλιό πρό-
γραµµα, υπενθυµίζεται ότι το µέ-
γιστο κόστος εγκατάστασης στά-
γδην αροτραίων ήταν 176 ευρώ 
ανά στρέµµα, δέντρων από 221 
έως 301 ευρώ και κηπευτικών έ-
ως 266 ευρώ.

Όσον αφορά την ενίσχυση, αυ-
τή θα είναι ανάλογη πρώτον µε 
την ποιότητα των υπόγειων υδά-
των (καλή ή λιγότερο καλή), δεύ-

Αυξάνεται από το 20% στο 75% το 
ποσοστό πώλησης ρεύµατος από 
φωτοβολταϊκά στο δίκτυο που θα 
µπορούν να διοχετεύουν οι αγρό-
τες που πραγµατοποιούν ιδιοπαρα-
γωγή (net metering), σύµφωνα µε 
τροπολογία που κατέθεσαν βου-
λευτές της Ν∆ στο νοµοσχέδιο για 
τη ∆ΕΗ που ψηφίστηκε στη Βουλή 
την περασµένη Πέµπτη. 

Αυτό για παράδειγµα σηµαίνει, 
ότι το ρεύµα που περισσεύει, µε-
τά την ιδιοπαραγωγή θα µπορεί 
σε ποσοστό 75% (αντί για 20%) να 
διοχετεύεται στο δίκτυο, σύµφω-
να µε όσα είπε ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης 
στα πλαίσια της τελετής παράδο-
σης-παραλαβής του ΕΛΓΑ.

«Με αυτόν τον τρόπο έχουµε λύ-
σει ένα σηµαντικό κοµµάτι του προ-
βλήµατος όσον αφορά το κόστος 
παραγωγής», τόνισε, προσθέτο-
ντας ότι είναι ένα σηµαντικό µέ-
τρο ενίσχυσης γιατί έτσι αυξάνε-
ται η δυνατότητα οικονοµικής α-
πόσβεσης της επένδυσης.

Την αντίθεσή του εξέφρασε επί 

της τροπολογίας ο πρώην υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευάγγε-
λος Αποστόλου ο οποίος µιλώντας 
στη Βουλή, σηµείωσε πως ανεβά-
ζοντας στο 75% το ποσοστό, χωρίς 
να υπάρχουν δεδοµένα πάνω στα 
οποία θα στηριχθεί αυτή η αύξηση, 
υπάρχει κίνδυνος σοβαρός να γεί-
ρει η δραστηριότητα όχι προς την 
αγροτική, αλλά προς την παραγω-
γή ενέργειας. «Πρόκειται για µία ε-
πικοινωνιακή και µόνο πρωτοβου-
λία, αφού αυτή την ώρα εξακολου-

Στο 75% το ποσοστό πώλησης 

τερον µε την δυνητική εξοικονόµι-
ση ύδατος που πετυχαίνει ο αγρό-
της µε την επένδυση και τρίτον την 
Περιφέρεια. Ως εκ τούτου θα κυµαί-
νεται µεταξύ 35 και 75%. 

Οι αγρότες θα χρειαστεί παράλλη-
λα να προσκοµίσουν και µία περι-
βαλλοντική µελέτη, να έχουν άδεια 
ύδατος για το χωράφι που αφορά η 
επένδυση αλλά και να εγκαταστή-
σουν υδροµετρητές υποχρεωτικά.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραµ-
µα της προκήρυξης που είναι παρα-
κλάδι των Σχεδίων Βελτίωσης (Μέ-
τρο 4.1), σε αυτό αναφέρθηκε ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μά-
κης Βορίδης, απαντώντας σε σχετι-
κή ερώτηση βουλευτή αναφέροντας: 
«Την Άνοιξη του 2020 θα προκηρυ-
χθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος για την υπαγωγή στη ∆ρά-
ση 4.1.2 του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 
η οποία θα αφορά στη συγχρηµα-
τοδότηση επενδύσεων γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων φυσικών και νο-
µικών προσώπων µε σκοπό την ε-
ξοικονόµηση και την ορθολογική 
χρήση των υδάτων».

Nα σηµειωθεί ότι ο προϋπολο-
γισµός του Μέτρου αναµένεται να 
κυµανθεί γύρω στα 30 εκατ. ευρώ, 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό 
των διαχειριστικών αρχών. 

Εύλογο κόστος
Το πρόγραµµα αποτελεί παρα-
κλάδι των Σχεδίων Βελτίωσης 

και θα ενσωµατώνει και ένα 
εύλογο κόστος αναλόγως τη 

φυτεία και τον εξοπλισµό
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Δικαιούχοι
Όλοι οι ενεργοί αγρότες και οι 
οµάδες παραγωγών θα µπορούν 
να κάνουν αίτηση για σχέδια 
κόστους µέχρι 150.000 ευρώ, 
ενώ αναµένεται να υπάρξει ένα 
εύλογο κόστος ανά στρέµµα, 
αναλόγως τη φυτεία.
 

 Κονδύλια
Ο προϋπολογισµός του Μέτρου 
αναµένεται να κυµανθεί γύρω 
στα 30 εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε 
τον προγραµµατισµό των 
διαχειριστικών αρχών. 

Υποχρέωση
Οι αγρότες θα χρειαστεί 
παράλληλα να προσκοµίσουν και 
µία περιβαλλοντική µελέτη, να 
έχουν άδεια ύδατος για το 
χωράφι που αφορά η επένδυση 
αλλά και να εγκαταστήσουν 
υδροµετρητές υποχρεωτικά.



net metering

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΠΗΓΕΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

109
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

56
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

 35
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

25
ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΓΙΑ ΑΠΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

�∆ΗΛ. ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ

 ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ	

ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 �∆ΗΛ. ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
∆ΥΟ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ	

Έγκριση για 
12 προγράμματα
προώθησης
Συνολικά 12 ελληνικά προγράµ-
µατα προώθησης αγροτικών προ-
ϊόντων εγκρίθηκαν για την επό-
µενη 3ετία, σύµφωνα µε την εκτε-
λεστική απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Ένα από αυτά είναι 
και το πρόγραµµα «Μικροί Θη-
σαυροί της Ελληνικής Γης» προ-
ϋπολογισµού 1,1 εκατ. ευρώ που 
αναλαµβάνει ως θεσµικός Φορέ-
ας η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ.Το πρόγραµ-
µα αποσκοπεί στην προώθηση 
των εξαιρετικών συνεταιριστικών 
προϊόντων ΠΟΠ-ΠΓΕ που παρά-
γονται στην Ελλάδα, αλλά ανή-
κουν ταυτόχρονα στη µεγάλη οι-
κογένεια των ευρωπαϊκών προ-
ϊόντων, όπου τα µέλη της ΝΕΑΣ 
ΠΑΣΕΓΕΣ - συνεταιρισµοί - παρα-
γωγοί αυτών των προϊόντων θα 
έχουν την ευκαιρία να αναδεί-
ξουν την ποιότητά.

Τα 12 ελληνικά προγράµµατα 
προώθησης αγροτικών προϊόντων 
που ενέκρινε η Κοµισιόν είναι: 

 Κόκκινος Χρυσός-Α.Σ. Κρό-
κου: 1,5 εκατ. ευρώ, χώρες στό-
χοι ∆ανία, Γερµανία, Σουηδία.

  Μικροί Θησαυροί- Νέα ΠΑ-

ΣΕΓΕΣ: 1,1 εκατ. ευρώ, χώρα στό-
χος Ελλάδα. 

 DelicEUsFruits-Κοινοπραξία 
Αγροτικών Συν/σµών Ηµαθίας: 
3,1 εκατ. ευρώ χώρες στόχοι Ι-
απωνία, Νότια Κορέα, Βιετνάµ.

 DelicEUsFruits-Κοινοπραξία 
Αγροτικών Συν/σµών Ηµαθίας: 3 
εκατ. ευρώ, χώρες στόχοι Αργε-
ντινή, Ηνωµένα Αραβικά Εµιρά-
τα, Σαουδική Αραβία. 

 Chickleaders-ΑΠΣΙ Πίνδος: 
1,2 εκατ. ευρώ χώρες στόχοι Η-
νωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κατάρ  

 Juice Your Way- Α.Σ. Ρέα: 1,4 
εκατ. ευρώ, χώρες στόχοι Κένυα, 
Ουγκάντα.

 Peach Flavors-∆ΕΛΚΟΦ: 2 ε-
κατ. ευρώ, χώρες στόχοι Βολι-
βία, Κολοµβία, Εκουαδόρ, Μεξικό.

 Peach Flavors-∆ΕΛΚΟΦ: 1,5 
εκατ. ευρώ χώρες στόχοι Λευκο-
ρωσία, Ρωσία 

 EURICE- Αγροτική Κοινοπρα-
ξία Θεσσαλονίκης (µαζί µε ισπα-
νικό φορέα): 3 εκατ. ευρώ χώρες 
στόχοι Ελλάδα, Ισπανία.

 Natural Europe-∆ΕΛΚΟΦ (µαζί 
µε κυπριακό φορέα): 2,9 εκατ. ευ-
ρώ χώρες στόχοι Ιαπωνία, Ν. Κο-
ρέα, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Ταϊβάν. 

 Ευρωπαϊκοί Θησαυροί Α.Σ. 
Κρόκου Κοζάνης (µαζί µε ρουµά-
νικο φορέα): 1,9 εκατ. ευρώ χώ-
ρες στόχοι ΗΑΕ, Βιετνάµ. 

 GOLD Quality Σύνδεσµος Ε-
ξαγωγέων Κρήτης (µαζί µε βουλ-
γαρικό φορέα):1,6 εκατ. ευρώ, 
χώρες στόχοι ΗΠΑ.

Υπερδέσµευση
κονδυλίων για Leader 

Πολλαπλά είναι τα αιτήµατα από τις 
κατά τόπους ΟΤ∆ για την αύξηση 
του προϋπολογισµού για τα τοπικά 
Leader, καθόσον η ζήτηση για τις 
ιδιωτικές επενδύσεις έχει ξεπεράσει 
σε αρκετές περιοχές την 
ανανεµόµενη. Πάρνωνας, Ροδόπη, 
Ξάνθη, ∆ράµα, Αιτωλοακαρνανία, 
Θεσσαλονίκη κ.α, είναι περιοχές 
όπου εντοπίζεται ανάγκη 
υπερδέσµευσης κονδυλίων.  

Έως 4 ∆εκεµβρίου
ενστάσεις για το 6.3
Την ερχόµενη εβδοµάδα λήγει η 
διορία για τις ενδικοφανείς 
προσφυγές των υποψηφίων που 
δεν εντάχθηκαν στο υποµέτρο 6.3 
«Ανάπτυξη µικρών γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων» (14χίλιαρο). Στις 
2 ∆εκεµβρίου λήγει η διορία για 
Πελοπόννησο, ∆υτική Ελλάδα 
Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Βόρειο 
Αιγαίο, στις 3 ∆εκεµβρίου σε 
∆υτική  Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, 
Νότιο Αιγαίο και στις 4 του µήνα 
σε Κεντρική Μακεδονία, 
Αττική και Κρήτη. 

θούν µε δική του ευθύνη να βρί-
σκονται σε εκκρεµότητα τα σχέδια 
βελτίωσης, στα οποία έχει ενταχθεί 
το Πρόγραµµα «Net metering» που 
αφορά στην αυτοπαραγωγή των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων από α-
νανεώσιµες πηγές ενέργειας,» ση-
µείωσε επιπλέον ο κ. Αποστόλου. 
Παράλληλα, µίλησε και για συγκε-
κριµένα συµφέροντα που µπορεί να 
κρύβονται πίσω από τη δυνατότητα 
τοποθέτησης φωτοβολταϊκών σε γη 
υψηλής παραγωγικότητας.

Εγκρίσεις
Φέτος υποβλήθηκαν συνο-

λικά 109 προτάσεις για 
Απλό Πρόγραµµα Προώθη-

σης και εγκρίθηκαν 56

Η ενίσχυση, θα 
είναι ανάλογη µε 
την ποιότητα των 
υπόγειων υδάτων 
και την δυνητική 
εξοικονόµιση 
ύδατος.
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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.
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ψηφιακή τεχνολογία, µείωση εισροών και ε-
µπορική διαφοροποίηση ήταν οι τρεις τάσεις, 
σύµφωνα µε τους υπεύθυνους της Sitevi, που 
ξεχώρισαν από τα µετάλλια καινοτοµίας που 
απονεµήθηκαν στα πλαίσια της µεγαλύτερης 
έκθεσης τεχνολογίας για τα οπωροκηπευτι-
κά και την αµπελουργία. Ξεκινώντας από την 
πρώτη τάση, και τα χρυσά µετάλλια που δόθη-
καν 26-28 Νοεµβρίου στο Μονπελιέ, οι New 
Holland και Sun’Agri διέπρεψαν.

Η Sun’Agri συγκεκριµένα πρότεινε ένα σύ-
στηµα «αγροβολταϊσµού». ∆ηλαδή, µια εγκα-
τάσταση που συνδυάζει την προστασία των 
καλλιεργειών από τους σοβαρούς κινδύνους 
καιρού µε την παραγωγή ηλεκτρισµού. Οι η-
λιακοί συλλέκτες εγκαθίστανται πάνω από 
την καλλιέργεια (αµπελώνα, οπωρώνα, θερ-
µοκήπιο κ.λπ.), των οποίων ο ρόλος είναι η 
προστασία της καλλιέργειας χωρίς να επη-
ρεάζεται η παραγωγικότητα. Ανάλογα µε τις 
περιστάσεις, η γωνία κλίσης των πάνελ θα ε-
πιτρέψει στον ήλιο να λάµπει στην καλλιέρ-
γεια ή αντίθετα να προσφέρει κάποια σκιά. 

Ο «αγροβολταϊσμός» 
η τάση που διέπρεψε 
στην έκθεση Sitevi   
Χρυσό μετάλλιο σε ένα νέο σύστημα που παράγει 
ενέργεια και παράλληλα προστατεύει τις καλλιέργειες

Επάνω: Ο εξοπλισµός 
της Pellenc ξεχώρισε 
στην έκθεση, ενώ η 
εταιρεία έλαβε και 
ασηµένιο µετάλλιο. 
Αριστερά: Τα 
καινοτόµα σχέδια 
εξοπλισµού για 
οινοποιεία έκλεψαν τις 
εντυπώσεις.

Η New Holland έλαβε χρυσό µετάλλιο καθώς το µηχάνηµα συγκοµιδής 
σταφυλιών της µπορεί να συνδεθεί µε εξαρτήµατα άλλων σηµάτων.
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Η τεχνολογία 
Xarvio της BASF 
στην Agritechnica
Η γεωργία αντιµετωπίζει τεράστιες προκλήσεις παγκο-
σµίως: σε ορισµένες περιοχές, η ζήτηση για τρόφιµα και 
ζωοτροφές αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς, ενώ σε άλλες 
οι συνθήκες παραγωγής δεν είναι ικανοποιητικές. Στη 
Γερµανία και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, η βιωσιµότητα 
και η διαφάνεια είναι στο επίκεντρο της κοινής γνώµης.

Ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, η οµάδα xarvio™ 
Digital Farming Solutions της BASF αναπτύσσει ψηφι-
ακές εφαρµογές που καθιστούν τη γεωργία παγκοσµί-
ως αποδοτικότερη και βιώσιµη. Στην Agritechnica 2019, 
τη µεγαλύτερη εµπορική έκθεση στον τοµέα της γεωργι-
κής τεχνολογίας στον κόσµο, στο Ανόβερο της Γερµανί-
ας, το xarvio παρουσίασε τις τελευταίες καινοτοµίες του 
στο περίπτερο «xarvio Field of Vision» στην αίθουσα 15 
από τις 10 έως τις 16 Νοεµβρίου 2019.

Νέες δυνατότητες για 
την προστασία καλλιεργειών
Το xarvio Healthy Fields προσφέρει στους αγρότες εντελώς 
νέες δυνατότητες στην προστασία των καλλιεργειών. «Η συ-
νιστώµενη στρατηγική προστασίας των καλλιεργειών του 
xarvio Field Manager θα υλοποιηθεί από έναν έµπειρο γε-
ωργικό σύµβουλο που συνεργάζεται µαζί µας. Ο αγρότης α-
παλλάσσεται από πολύπλοκες εργασίες και µπορεί να ακο-
λουθήσει κάθε βήµα µε διαφάνεια. Εάν οι ζηµιές από µια α-
σθένεια που προσβάλλει τα φύλλα σε ένα χωράφι στο τέλος 
µιας καλλιεργητικής περιόδου είναι µεγαλύτερες από αυ-
τό που συµφωνήθηκε εκ των προτέρων, ο αγρότης θα απο-
ζηµιωθεί», εξήγησε ο Tobias Menne, επικεφαλής της BASF 
για την Ψηφιακή Γεωργία. Οι αγρότες και οι γεωργικοί σύµ-
βουλοι µπορούν να παρακολουθούν ανά πάσα στιγµή και 

µε διαφάνεια τον ενδεχόµενο κίνδυνο προσβολής, τις συ-
στάσεις, την τρέχουσα κατάσταση υλοποίησης της εφαρµο-
γής και την τεκµηρίωση των ληφθέντων µέτρων. Ένα άλ-
λο πλεονέκτηµα: «Οι γεωργικοί σύµβουλοι κανονικά δια-
θέτουν πολύ καλό εξοπλισµό από τεχνικής άποψης και ε-
ποµένως µε το xarvio µπορούν να προσαρµόσουν αυτοµά-
τως τα µέτρα φυτοπροστασίας σε κάθε ζώνη του χωραφιού», 
πρόσθεσε ο Menne.

Στο περίπτερο του xarvio, οι επισκέπτες απόλαυσαν επί-
σης άλλες έξυπνες εφαρµογές ψηφιακής γεωργίας, όπως το 
Smart Spraying, το οποίο εξελίσσεται σε συνεργασία µε τη 
Bosch. «Με τη βοήθεια των αισθητήρων κάµερας, το Smart 
Spraying θα είναι σε θέση να διαφοροποιεί τα φυτά της καλ-
λιέργειας από τα ζιζάνια καθώς διασχίζει το χωράφι», εξήγη-
σε ο Andree-Georg Girg, επικεφαλήςεµπορικής Προώθησης 
της Ψηφιακής Γεωργίας BASF. Στην καθηµερινή εφαρµογή, 
το Smart Spraying συνδέεται µε το xarvio Field Manager, το 
οποίο καθορίζει µε βάση διαφορετικές παραµέτρους για το 
εάν και ποιο φυτοπροστατευτικό απαιτείται, καθώς και σε 
ποια δοσολογία για την αντίστοιχη καλλιέργεια και πότε. 

Εδώ, η ψηφιακή τεχνολογία µπορεί να προ-
σαρµόσει τη θέση των πάνελ για να βελτι-
στοποιήσει την απόδοση της καλλιέργειας. 
Η παραγωγή ενέργειας αποτελεί υποπροϊόν 
της γεωργικής δραστηριότητας και δεν έχει 
σκοπό να υπερισχύσει.

Η New Holland έλαβε το µετάλλιο για το 
πολυχρηστικό µηχάνηµα συγκοµιδής στα-
φυλιών. Χάρη σε µια απλοποιηµένη διεπα-
φή προγραµµατισµού και µε τη βοήθεια του 
αντιπροσώπου, το µηχάνηµα µπορεί να προ-
γραµµατιστεί για να εφαρµόσει τις διασυν-
δέσεις του χρήστη (ιδίως το joystick και το 
ψηφιακό τερµατικό) στα εξαρτήµατα άλλων 
εµπορικών σηµάτων.

Η δεύτερη τάση που αναγνωρίζεται είναι 
η ανάγκη µείωσης των εισροών. Στην τοµή 
µεταξύ ψηφιακής τεχνολογίας και της τάσης 

αυτής, βρίσκεται το σύστηµα DeciTrait το ο-
ποίο προσφέρει στους οινοπαραγωγούς µία 
προσωποποιηµένη στρατηγική φυτοπροστα-
σίας µε βάση τα δεδοµένα και τη γνώση των 
ειδικών. Το σύστηµα Bliss που έλαβε ασηµέ-
νιο µετάλλιο, είναι ένα σύστηµα ψεκασµού 
ακριβείας που καθοδηγείται από αερολεπί-
δες για την εφαρµογή υγρών προϊόντων φυ-
τό µε φυτό από συρόµενα ψεκαστικά. Γενι-
κότερα, παρατηρούµε µια τάση που αναδύ-
εται στην ανάπτυξη προϊόντων βιολογικού 
ελέγχου, όπως το Vitisan της Andermatt και 
η ανάπτυξη εναλλακτικών φυσικών µεθό-
δων προστασίας ή απολύµανσης από µύκη-
τες, όπως η χρήση ακτινών UV (Hélios 2 DR 
από UV BOOSTING) και παλλόµενου φωτός 
(INSTAN LIGHT από SORMAF).

Η τρίτη τάση που αναδύεται µέσα από τα 
βραβεία έχει να κάνει µε την εµπορική δια-
φοροποίηση, που στόχο έχει την καλύτερη το-
ποθέτηση προϊόντων, την τιµή και την εικόνα 
τους σε σχέση µε τον ανταγωνισµό. Χάλκινο 
µετάλλιο έλαβε το σύστηµα φακών Fresnel 
το οποίο παρέχει µια διακόσµηση µε τη µορ-
φή ενός διάφανου θόλου που παράγει δια-
θλαστικά, ελκυστικά και σε βάθος εφέ. Η νέα 
ποικιλία δίχρωµου αχλιαδιού CH201 C.O.V 
της Dalival έλαβε επίσης χάλκινο µετάλλιο.

Μετάλλια καινοτοµίας
Συνολικά 19 µετάλλια καινοτοµίας 

µοιράστηκαν στην έκθεση Sitevi που 
έκλεισε τις πόρτες της

 στις 28 Νοεµβρίου
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Αρκεί να μην 
σταματάς 

 ∆ιαχρονικό: ∆εν έχει σηµασία 
πόσο αργά πηγαίνεις. Σηµασία έχει να 
µην σταµατάς. Κοµφούκιος.

Νοικοκυριό: H δαπάνη ανά 
νοικοκυριό σε είδη παντοπωλείου 
ήταν το 2018 366,67 ευρώ, και η 
συνολική δαπάνη ήταν 17,81 δισ. 
ευρώ. Τα 10 δις ευρώ από τα 
σούπερ µάρκετ (43%) και τα άλλα 
από µικρά µαγαζιά. Στην ΕΕ τα 
σούπερ µάρκετ κατέχουν το 
70-80%. Ινστιτούτο Έρευνας 
Λιανεµπορίου Καταναλωτικών 
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
atlantea.news, 12/11/2019. 

 Αιγοπρόβειο: Ελλάδα, Γερµανία 
και Σουηδία 
προβάλλουν από 
κοινού (2,58 
εκατ. ευρώ) το 
αιγοπρόβειο 
κρέας για τρία 
χρόνια (2019, 
2020, 2021 και 
2022) το 

πρόγραµµα µε τίτλο Signed by Nature 
(µε την υπογραφή της φύσης). Το 
πρόγραµµα προβάλει την αειφόρο 
κρεοπαραγωγική αιγοπροβατοτροφία, 
τον θετικό αντίκτυπο της ελληνικής 
αιγοπροβατοτροφίας, ενώ θα στοχεύσει 
ιδιαίτερα τη νέα, ευαισθητοποιηµένη 
γενιά καταναλωτών. Ε∆ΟΚ. meatnews.
gr, 13/11/2019.

 Έλαιο… ροδιού: Το έλαιο από 
σπόρους ροδιού είναι το νέο χρυσάφι 
της ελληνικής γης, που παράγεται από 
τον Σ. Κασσίδη, στο ∆υτικό Πέλλας, 
από 12.000 στρέµµατα ροδιών. 
«Παράγουµε νωπά ρόδια, χυµό που 
καταψύχεται και διατηρεί όλα τα 
θρεπτικά συστατικά του, µαρµελάδα, 
βαλσάµικο, σος και το έλαιο, το 
σηµαντικότερο προϊόν µας, το οποίο 
έχει γίνει ανάρπαστο στο εξωτερικό, 
και ειδικά στην Γαλλία για την 
παραγωγή καλλυντικών. Από 1.000 
τόνους ροδιού παράγονται 400 κιλά 
ελαίου, γι’ αυτό 1 ml ελαίου κοστίζει 
1 ευρώ. Η καλλιέργεια ροδιού είναι 
κερδοφόρα για τον Έλληνα 
παραγωγό, καθώς Ελλάδα, Ιταλία και 
Ισπανία είναι οι µόνες χώρες στις 
οποίες µπορεί να καλλιεργηθεί στην 
Ευρώπη λόγω κλίµατος. Στέφανος 
Κασσίδης, ∆υτικό Πέλλας. Α. 
Χατζηγεωργίου. ΑΠΕ-ΜΠΕ. www.
pontos-news.gr/, 10/11/2019.   
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε τρία βασικά projects στους τοµείς 
του gaming, της απεικόνισης & ανί-
χνευσης και της γαστρονοµίας θα επι-
κεντρωθεί ο ιαπωνικός τεχνολογικός 
γίγαντας Sony µε τη σύσταση της «Sony 
AI», µίας εταιρείας ερευνών γύρω από 
την τεχνητή νοηµοσύνη, µε γραφεία σε 
Ιαπωνία, Ευρώπη και ΗΠΑ.

Αν και η Sony δεν έδωσε περισσότε-
ρες πληροφορίες για το πώς ακριβώς 
συνδέεται η τεχνητή νοηµοσύνη µε τη 
γαστρονοµία, εκπρόσωπος της εταιρεί-
ας δήλωσε στο Al Jazeera ότι η εταιρεία 
θέλει να προσφέρει νέα εργαλεία στους 
σεφ για να επεκτείνουν τη δηµιουργι-
κότητά τους, και όχι να τους καταργή-
σει,  µε τη βοήθεια της τεχνητής νοη-
µοσύνης και της ροµποτικής.

Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, 
η εταιρεία συνειδητοποίησε ότι η AI 
θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην εκ-
πλήρωση του στόχου της, που είναι 
να «γεµίσει τον κόσµο µε συναισθή-
µατα, µέσω της δύναµης της δηµι-
ουργικότητας και της τεχνολογίας» 
και γι’ αυτό δηµιούργησε η Sony AI. 
Αποστολή της νέας παγκόσµιας µο-
νάδας είναι να «απελευθερώσει την 
ανθρώπινη δηµιουργικότητα και φα-
ντασία µε την τεχνητή νοηµοσύνη».

Επιπλέον, ένας από τους µακροπρό-
θεσµους στόχους της Sony AI είναι να 

συµβάλει στην επίλυση παγκόσµιων 
ζητηµάτων που ξεπερνούν τους τοµείς 
δραστηριότητας της Sony.

Σηµειώνεται ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που η Sony στρέφει την προσο-
χή της στον τοµέα των τροφίµων: τον 
Απρίλιο του 2018, όταν ανακοίνωσε 
τη συνεργασία της µε το πανεπιστή-
µιο Carnegie Mellon για έρευνες πά-
νω στην τεχνητή νοηµοσύνη και τη 
ροµποτική, η εταιρεία είχε γνωστοποι-
ήσει πως οι αρχικές έρευνες θα αφο-
ρούσαν στη βελτιστοποίηση της προ-
ετοιµασίας, του µαγειρέµατος και της 
διανοµής φαγητού. 

H εταιρεία δεν έχει διευκρινίσει ποια 
ακριβώς θα είναι η ακριβώς η προοπτι-
κή, αλλά έδωσε µια ιδέα σε ένα βίντεο 

που δείχνει το όραµα της για το πώς η 
AI και η ροµποτική θα αλλάξουν τον 
τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι τρώ-
νε στο µέλλον.Το βίντεο δείχνει έναν 
µακρύ πάγκο κουζίνας µε πολλαπλούς 
ροµποτικούς βραχίονες και αισθητή-
ρες κάµερας, ο οποίος παρατηρεί πως 
ένας άνθρωπος κόβει ένα λαχανικό.

«Συνεχίστε να κόβετε έτσι», λέει ο 
άνθρωπος δίνοντας εντολή στους αι-
σθητήρες και αποµακρύνεται από τον 
πάγκο. Οι ροµποτικοί βραχίονες ανα-
λαµβάνουν από εκεί που σταµάτησε, το 
ανθρώπινο χέρι. Το βίντεο συνεχίζει να 
αποκαλύπτει έναν αριθµό εντυπωσια-
κών «βοηθών» κουζίνας που λειτουρ-
γούν µε AI, οι οποίοι διαχειρίζονται αυ-
θόρµητα την προετοιµασία γευµάτων.

Η SONY συνδέει τεχνητή
νοημοσύνη με γαστρονομία
προσφέροντας νέα εργαλεία 
μαγειρικής Το ποικίλο έργο της παρασκευής 

τροφίμων θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
σε ένα ευρύτερο φάσμα βιομηχανιών

Λύσεις σε πολλές κοινωνικές προκλήσεις 
φέρνει η τεχνητή νοηµοσύνη, λέει η ΕΕ.

Ανοίγει µεγάλη συζήτηση για ηθικές, νοµικές 
και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις

Ο τοµέας της γαστρονοµίας επιλέχθηκε, σύµφωνα µε την ιαπωνική 
εταιρεία Sony, επειδή η τεχνολογία που απαιτείται ώστε ένα ροµπότ να 
µπορέσει να χειριστεί «το περίπλοκο και ποικίλο έργο της παρασκευής 
τροφίµων» θα µπορούσε µε τη σειρά της να εφαρµοστεί σε ένα ευρύτερο 
φάσµα δεξιοτήτων και βιοµηχανιών. Εντούτοις, το θέµα της τεχνητής 
νοηµοσύνης (Al) ανοίγει µεγάλη συζήτηση, υποστηρίζει σε άρθρο του το 
δίκτυο CNBC, αναφέροντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγµα, 
δήλωσε ότι η Αl µπορεί να «φέρει λύσεις σε πολλές κοινωνικές 
προκλήσεις», όπως είναι η αντιµετώπιση ασθενειών και η «ελαχιστοποίηση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας». Ωστόσο, η Επιτροπή 
σηµειώνει ότι οι ηθικές, νοµικές και κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις 
«πρέπει να αντιµετωπιστούν προσεκτικά».

«SONY ΑΙ»
Το θέµα της 

τεχνητής 
νοηµοσύνης 
έχει ανοίξει 

µεγάλη κουβέ-
ντα διεθνώς

Φαντασία
Αποστολή της 
Sony είναι να 

απελευθερώσει 
την ανθρώπινη 

δηµιουργι-
κότητα και 
φαντασία

Ακρίβεια
Η Sony έχει 

αναπτύξει ήδη 
συστήµατα για 

εφαρµογές 
γεωργίας 
ακριβείας 
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Η έννοια του «µεγάλου κρασιού», 
αυτού που οι Αγγλοσάξονες ονοµά-
ζουν «fine wine» είναι διαρκώς ανοι-
κτή προς συζήτηση και διαπραγµά-
τευση. Εµβληµατικά οινοποιεία, πα-
λιές χρονιές αλλά και πειραµατικές 
οινοποιήσεις, ετικέτες στις οποίες ο 
παραγωγός δείχνει την γνώση του 
και την φιλοσοφία του, ένας κόσµος 
που ορίζεται από εµπειρία και την έ-
µπνευση, είναι αυτός των Μεγάλων 
Κόκκινων Κρασιών. Σ’ αυτόν τον κό-
σµο είχαν την ευκαιρία να περιπλα-
νηθούν όσοι βρέθηκαν στο Ξενοδο-
χείο Μεγάλη Βρετανία, στην εκδήλω-
ση που συνδιοργάνωσε ο ιστότοπος 
FNL και η εταιρεία οινικής επικοινω-
νίας Vinetum, την Κυριακή 24 Νοεµ-
βρίου. Τα κρασιά τα οποία οι οινόφι-
λοι είδαν και δοκίµασαν ήταν 140, α-
πό 26 ελληνικά και 32 ξένα οινοποι-
εία. Ανάµεσά τους µερικές ετικέτες 
δυσεύρετες και πανάκριβες. 

Όπως τo Gorgona Rosso του Marchesi 
Frescobaldi (χαρµάνι Sangiovese και 
Vermentino Nero), που παράγεται σε 
απειροελάχιστες ποσότητες από τους 
τρόφιµους των φυλακών του ιταλι-
κού νησιού Gorgona. Το Henry Pure 
Malbec 2011, ένα από τα καλύτερα 
και πιο ακριβοθώρητα κρασιά της Αρ-
γεντινής (µόλις 1.500 φιάλες), που 
εκφράζει την πεµπτουσία της στιβα-
ρής λατινοαµερικάνικης ποικιλίας.

∆ίπλα τους, πολλά ελληνικά και 
πραγµατικά µεγάλα κόκκινα κρασιά. 
Όπως το Κτήµα Κατσαρού 1991, που 
έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες 
βρίσκεται ακόµα σε εξαιρετική φόρ-
µα και αποδεικνύει τις δυνατότητες 
παλαίωσης που έχουν οι ερυθροί οί-
νοι της χώρας. Οι φιάλες Jeroboam 
(3 λίτρων) των Νaoussa Boutari 1994 
και Grande Réserve Naoussa Boutari 
2000 (Ξινόµαυρο), από το οινοφυ-
λάκιο της εταιρείας στη Στενήµαχο 

Νάουσας. Αλλά και το The Unique 
Mavrostyfo, από Μαυρόστυφο, µια 
σπάνια ποικιλία της Αργολίδας, την 
οποία αναδεικνύει τα τελευταία χρό-
νια ο Γιάννης Παπαργυρίου.

Αυτό που για άλλη µία φορά ανα-
δεικνύεται περίτρανα είναι η δυνατό-
τητα των ελληνικών κρασιών να πα-
λαιώσουν, βελτιούµενα µέσα στο χρό-
νο. Μεταξύ άλλων, στα φετινά Μεγάλα 
Κόκκινα Κρασιά υπήρξαν επτά ελλη-
νικά κρασιά µε ηλικίες από 19 έως 34 
ετών. Επίσης, µία άλλη τάση που ανα-
πτύσσεται και αφορά τον ελληνικό α-
µπελώνα είναι η σταδιακά αυξανόµε-
νη χρήση γηγενών ποικιλιών, συχνά 
αφανών, στην προσπάθεια δηµιουργί-
ας οίνων παλαίωσης: µαυροτράγανο, 
ληµνιώνα, βραδιανό και µαυρόστυφο.

Γηγενής ξεχασμένες ποικιλίες 
του ελληνικού αμπελώνα
βγάζουν Μεγάλα Κρασιά

Βιωματικό ταξίδι στον κόσμο του 
ελληνικού μελιού στο 11ο Φεστιβάλ
Εξαιρετικά σπάνιες ποικιλίες µε-
λιού αλλά και ένα βιωµατικό τα-
ξίδι στον κόσµο της µέλισσας πε-
ριµένουν τους επισκέπτες του 
11ου οµώνυµου Φεστιβάλ, που 
θα πραγµατοποιηθεί από 6 έως 
8 ∆εκεµβρίου 2019, στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας. 

Στόχος της µεγαλύτερης εκδή-
λωσης στον τοµέα της µελισσοκο-
µίας είναι η προβολή και προώθη-
ση του επώνυµου ελληνικού µε-
λιού και των προϊόντων κυψέλης. 

Περισσότεροι από 300 µικροί 
Έλληνες παραγωγοί θα εκθέ-
σουν τα προϊόντα τους ενώ θα 
παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό 
µοναδικές ποικιλίες, όπως: πευ-
κοθυµαρόµελο Κρήτης, µέλι µε 
Superfooods (συνδυασµός υπερ-
τροφών υψηλής βιολογικής αξί-
ας), µέλι Π.Ο.Π Βυτίνας, µέλι α-
πό τη Χάλκη, µέλι Άναµα Ικαρίας, 
µέλι θυµαριού & λυγαριάς κ.ά. 

Επίσης, θα παρουσιαστούν σπά-
νια προϊόντα µε βάση το µέλι (µέ-
λι µε σπιρουλίνα, µε µαύρη σο-
κολάτα, µε γκότζι µπέρι, µύρτιλο 
και µαστίχα, µέλι µε χαρούπι και 
ταχίνι, βιολογικές ποικιλίες κ.α),  
ποτά µε βάση το µέλι (Υδρόµελι,  

ελληνική Τεκίλα µε Μέλι, ρακό-
µελο κ.ά.), το ιδιαίτερο παστέλι 
από τη Μάνη µε ιστορία 115 χρό-
νων, καθώς και χειροποίητα φυ-
σικά καλλυντικά.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευ-
καιρία να δοκιµάσουν αγνό – ποι-
οτικό αλλά και σπάνιο µέλι από: 
τα νησιά (Κέα, Κάλυµνο, Σχοινού-
σα, Αστυπάλαια, Τήνο, Τζια, Άν-
δρο, Πάρο, Αµοργό, Ρόδο, Κάσο, 
Κίµωλο, Κάρπαθο, Κύθνο, Θά-
σο, Κρήτη), την ηπειρωτική χώ-
ρα (Μάνη, Καρπενήσι, Σούλι, Έ-
βρος, Τρίκαλα, Ροδόπη, Πιερία, 
Ιωάννινα) καθώς και την Πελο-
πόννησο (Μεσσηνία, Αχαΐα, Λα-
κωνία, Κορινθία, Ηλεία, Αρκαδία). 

Τους επισκέπτες περιµένουν 
πολλά, γλυκά κεράσµατα ενώ τα 
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα 
να ζήσουν ένα βιωµατικό ταξίδι 
στον κόσµο της µέλισσας από τους 
εκπαιδευτικούς του Bee Camp. 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα 
πραγµατοποιηθεί ο πρώτος ∆ια-
γωνισµός Μελιού Εξαιρετικής Ποι-
ότητας και παράλληλα θα πραγ-
µατοποιηθεί το 10ο Συνέδριο για 
το Ελληνικό Μέλι και τα Προϊό-
ντα Μέλισσας.

Η ΕΖΑ 
γιόρτασε τα 30 
της χρόνια 

Η Ελληνική Ζυθοποιία 
Αταλάντης στο πλαίσιο 
της συµπλήρωσης 30 
χρόνων στην ελληνική 
αγορά, γιόρτασε µαζί 
µε τους συνεργάτες 
της σε ένα ξεχωριστό 
πάρτυ, την Παρασκευή 
22 Νοεµβρίου στον 
πολυχώρο του Gazarte. 
«Σηµαντικότερος 
µοχλός όλων και 
εγγύηση της 
περαιτέρω ανάπτυξης 
και ευηµερίας της 
εταιρείας, είναι η 
προσήλωση των 
ανθρώπων της στο 
όραµα και τους 
εταιρικούς της 
στόχους, µε σιγουριά 
και ασφάλεια, µε 
αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση», 
δήλωσε ο προέδρος 
της ΕΖΑ, Αθανάσιος 
Συριανός.

Τα κρασιά τα οποία οι οινόφιλοι είδαν 
και δοκίµασαν ήταν 140 από 26 
ελληνικά και 32 ξένα οινοποιεία.

Ηµεροµηνίες
Το φεστιβάλ 

πραγµατοποιείται 
στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας από την 

Παρασκευή 6 έως την 
Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η ιστορία της οικογένειας 
Παππά στην τυροκοµία αρχί-
ζει από τα λιβάδια και τις στά-
νες στο χωριό Ματσούκι στο όρος 
Τζουµέρκα, όπου ο παππούς του ∆η-
µήτρη Παππά, Βλάχος στην καταγωγή, άρχισε 
να φτιάχνει κεφαλοτύρι πριν από έναν αιώνα 
και αργότερα ο πατέρας του γραβιέρα. Σήµερα 
ο ∆ηµήτρης Παππάς διευθύνει το οικογενειακό 
τυροκοµείο, διατηρώντας στενές σχέσεις συνερ-
γασίας µε κτηνοτρόφους της περιοχής που τρα-
βάνε δεκαετίες, ενώ επεξεργάζεται περίπου 1 µε 
1,2 εκατ. κιλά αιγοπρόβειου γάλακτος ετησίως. 

Τους τελευταίους µήνες ξεκίνησε µια προσπά-
θεια µε το brand name Vlachian Mountains που 
εξασφάλισε µια θέση στα ψυγεία της αλυσίδας 
Fairway Market στη Νέα Υόρκη, για premium τυ-
ριά, που παράγονται κυρίως µε ανοιξιάτικο γάλα. 

Αυτό θα επιτευχθεί µέσα από τη συµµετοχή της 
στην πρωτοβουλία «Eat Like a Greek» και την το-

ποθέτηση τεσσάρων premium 
τυριών της, για δοκιµαστική πε-
ρίοδο 6 µηνών, σε 14 επιλεγ-

µένα καταστήµατα της αµερικα-
νικής αλυσίδας σούπερ µάρκετ.
Η ηπειρώτικη τυροκοµική επιχεί-

ρηση της οικογένειας Παππά, µε σή-
µα κατατεθέν τη γραβιέρα, αυτή τη στιγ-

µή, εξάγει περίπου το 20% της ποσότητας που πα-
ράγει, ενώ στην παρούσα φάση βρίσκεται στη δι-
αδικασία επέκτασης στις αγορές της Πολωνίας, 
του Βελγίου και της Ολλανδίας. Παράλληλα όπως 
αναφέρει στην Agrenda ο κ. Παππάς, γίνονται το 
τελευταίο διάστηµα συζητήσεις για ξεκλείδωµα 
και της αγοράς της Σαουδικής Αραβίας. 

Στην εσωτερική αγορά, τα τυριά της Vlachian 
Mountains δεν διατίθενται ακόµη κάπου, αφού 
όπως εξηγεί ο τυροκόµος, ξεκίνησε τις προσπά-
θειες αυτές µε προτεραιότητα να αγγίξει τις ξέ-
νες αγορές. Βέβαια, αναµένεται τους επόµενους 
µήνες τα εκλεκτά αυτά τυριά να βρεθούν δίπλα 
στα υπόλοιπα τυριά της Παππας Τυροκοµική σε 
delicatessen και µικρότερα µαγαζιά. 
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Ωρίµανση
Για τα τυριά της 

Vlachian Mountains 
ο κ. Παππάς έχει πειρα-
µατιστεί περισσότερο 
και µε τη διαδικασία 
ωρίµανσης, αλλά και 

µε τη συσκευασία

Η επιχείρηση µε το brand name 
Vlachian Mountains εξάγει 
περίπου το 20% της ποσότητας 
που παράγει, ενώ βολιδοσκοπεί 
και τις αγορές της Πολωνίας, 
του Βελγίου και της Ολλανδίας. 

O ∆ηµήτρης Παππάς, τυροκόµος τρίτης γενιάς ο ίδιος, προσπαθεί να εδραιώσει στις 
ξένες αγορές το παραδοσιακό ηπειρώτικο τυρί, µε τη νέα σειρά προϊόντων Vlachian 
Mountains, που συνιστά έναν συνδυασµό τέχνης, ακρίβειας και τεχνογνωσίας.

∆ηµήτρης Παππάς

Vlachian Mountains

Φτιάχνουν βιτρίνα 
τα βλάχικα τυριά 
στη Νέα Υόρκη
Η ηπειρώτικη τυροκομική επιχείρηση δίνει έναν premium 
χαρακτήρα στα παραδοσιακά τυροκομικά της προϊόντα 
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Μια κινητικότητα στον τοµέα των 
τυριών διακρίνει ο κ. Παππάς, ο ο-
ποίος συµφωνεί µε όσους αξιολο-
γούν πως η δραστηριότητα αυτή θα 
µπορούσε να συντελέσει σε µια α-
ναγέννηση του ελληνικού τυριού 
τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο τα ε-
µπόδια προς την πραγµάτωση της 
αναγέννησης αυτής είναι σηµαντι-
κά. «Η αλήθεια είναι ότι το ελληνι-
κό τυρί έχει χάσει πολύ σε ποιότη-
τα και γεύση µετά το 1990» αναφέ-
ρει, εξηγώντας πως ο µελιταίος πυ-
ρετός είχε ως αποτέλεσµα να µπει 
η χώρα σε καραντίνα, υποχρεώνο-
ντας σε αναγκαστική παστερίωση του 
γάλακτος, που ως αποτέλεσµα είχε 
να χαθεί ο χαρακτήρας του τυριού. 

Ο ίδιος είναι υπέρµαχος µιας δί-
καιης και στενής επικοινωνίας µε 
τους κτηνοτρόφους. «Τα τελευταία 
χρόνια οι κτηνοτρόφοι έχουν στρι-
µωχτεί υπερβολικά» υποστηρίζει 
ο κ. Παππάς, ο οποίος είναι πεπει-
σµένος πως «οι τυροκόµοι θα έπρε-
πε να αναπτύξουµε µια διαφορετι-
κή σχέση µε τους κτηνοτρόφους. 
Πρέπει να τους ενισχύουµε και µό-
νο τότε µπορούµε να υποστηρίξου-

µε πως έχουµε πράγµατι επενδύσει 
στην ποιότητα». Ο ίδιος προσπαθεί 
στο πλαίσιο της πολυετούς συνερ-
γασίας µε τους κτηνοτρόφους των 
βουνών γύρω από το τυροκοµείο 
να τους παρέχει τεχνική υποστήρι-
ξη για τη φροντίδα των ζώων τους. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και 
οι απόψεις του κ. Παππά για το ρό-
λο της πολιτείας στις προσπάθειες 
αυτές. «Σε Γαλλία και Γερµανία, οι 
ίδιοι οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκό-
µοι ενδιαφέρονται για τα τυριά τους 
και δεν χρειάζονται καµία αρχή να 
κυνηγά µε το πιστόλι στον κρότα-
φο τους παραγωγούς, αφού εκ των 
πραγµάτων γνωρίζουµε καλύτερα 
τα θέµατα του τυριού» υποστηρίζει. 

Ουσιαστικό ρόλο στην αναβίωση 
της αυθεντικότητας στη γεύση του 
ελληνικού τυριού έχει και η καλλι-
έργεια. «Κανένας δεν χρησιµοποιεί 
ελληνικές καλλιέργειες στα τυριά. 
Θα ήταν χρήσιµη η σύσταση ενός 
ινστιτούτου που θα παρέχει την µη-
τρική ελληνική καλλιέργεια για κά-
θε ΠΟΠ τυρί» αναφέρει. Μαζί µε αυ-
τό, λέει, έµφαση πρέπει να δοθεί και 
στην αξιοποίηση ελληνικών φυλών.

Με ενίσχυση των κτηνοτρόφων κοντά 
σε μια αναγέννηση το ελληνικό τυρί 

VLACHIAN MOUNTAINS

Παρακαταθήκη των Βλάχων που βοσκούν τα κοπάδια 
τους για πάνω από 10 αιώνες στην Βαλκανική, είναι η 

τελειοποίηση της συντήρησης του γάλακτος και η 
µετατροπή του σε µία ποικιλία εξεζητηµένων τυριών.

http://www.vlachianmountains.com
4ο χλµ Ε.Ο. Φιλιππιάδας – Ιωαννίνων

Tηλ.: +30 2683024013

Συνεργασία
Στους κτηνοτρόφους 

των βουνών γύρω από 
το τυροκοµείο παρέχει 

τεχνική υποστήριξη για τη 
φροντίδα των ζώων τους

ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α
ΠΡΕΒΕΖΑ

Με το νέο έτος
Ο Γιώργος 
Σπηλιόπουλος 
στη Barilla 
Σε συνέχεια της µακροχρόνιας και 
επιτυχηµένης διαδροµής του ως 
επικεφαλής της Barilla Hellas σε 
Ελλάδα και Ανατολική Ευρώπη, από 
την 1η Ιανουαρίου 2020 ο Γιώργος 
Σπηλιόπουλος αναλαµβάνει 
καθήκοντα Group Organization Vice 
President στον Όµιλο Barilla.Την 
ευθύνη της αγοράς της Ελλάδας, 
αναλαµβάνει συµπληρωµατικά των 
καθηκόντων του, ο Cristiano Alocci, 
προέδρος της περιοχής της 
∆ιευρυµένης Ανατολικής Ευρώπης.

Αποχώρηση 
Αλλαγές στο 
Νηρέα 
Την αποχώρησή του από τη Νηρεύς 
µετά από περισσότερα από τριάντα 
χρόνια γνωστοποίησε ο 
αντιπρόεδρος του ∆.Σ. της εταιρείας, 
Νικόλαος Χαβιάρας, µε ηµεροµηνία 
ισχύος την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου.

IOI-Europe 
Ανδρέας 
Ποττάκης 
Στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του IOI-
Europe (∆ιεθνής Ένωση Συνηγόρων 
του Πολίτη - Ευρωπαϊκό Τµήµα) 
εξελέγη ο Συνήγορος του Πολίτη, 
Ανδρέας Ποττάκης, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση της ανεξάρτητης αρχής.
Στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του 
IOI-Europe ο κ. Ποττάκης εξελέγη 
πρώτος µεταξύ των υποψηφίων στο 
ευρωπαϊκό τµήµα, που αριθµεί πάνω 
από 80 οµόλογους θεσµούς.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Η επένδυση 
στο σκληρό   
υπόσχεται  
αποδόσεις στο 
εγγύς μέλλον     
Οι διαμορφούμενες τάσεις στο διεθνές 
και εγχώριο περιβάλλον δεν δείχνουν για 
τα επόμενα 2 με 3 χρόνια επιστροφή στα 
πρόσφατα επίπεδα χαμηλών τιμών

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Κατάλληλη συγκυρία για επένδυση των παραγωγών σε 
µια συστηµατική καλλιεργητική φροντίδα, γύρω από το 
σκληρό σιτάρι, διακρίνουν αξιόπιστοι αναλυτές απ’ όλο 
το φάσµα της αγοράς, µε βάση τα όσα ακούσθηκαν σε 
µια λαµπρή εκδήλωση προ εβδοµάδος στη Θεσσαλονίκη.  

Η χαµηλότερη, κατά περίπου 7% του αναµενόµενου, 
φετινή παγκόσµια παραγωγή, λόγω δυσµενών καιρικών 
συνθηκών, σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ζήτηση για 
σκληρό στάρι και τη µείωση κατά σχεδόν 20% των διε-
θνών αποθεµάτων, αποτέλεσαν ιδανικό… καύσιµο για 
το µίνι «ράλι» τιµών που έχει καταγραφεί µέχρι τώρα. 

Παρότι µάλιστα το ανοδικό momentum δείχνει σηµά-
δια επιβράδυνσης, η τάση παραµένει θετική και -τουλά-
χιστον µεσοπρόθεσµα- η εκτίµηση που διατυπώνεται α-
πό γνώστες της αγοράς είναι ότι τα χαµηλά επίπεδα τι-
µών που βίωσε το σκληρό σιτάρι διεθνώς, τα προηγού-
µενα 3-4 χρόνια, πιθανότατα δεν θα επαναληφθούν στο 
κοντινό µέλλον. Μια τέτοια εξέλιξη, εφόσον επιβεβαιω-
θεί και στην πράξη, αναµένεται να «ζεστάνει» εκ νέου 
και τους Έλληνες σιτοπαραγωγούς και να τους οδηγή-
σει σταδιακά να αυξήσουν τα καλλιεργούµενα στρέµµα-
τα. ∆ιότι, τα τελευταία χρόνια, υπολογίζεται πως χάθη-
καν πάνω από 1 εκατ. στρέµµατα σκληρού σταριού, χά-
ριν άλλων ανταγωνιστικών καλλιεργειών.

Παρά την απώλεια αυτού του σχεδόν 25% των εκτάσε-
ών του πάντως, το σκληρό στάρι παραµένει εθνικό προ-
ϊόν, έχοντας καταγράψει βήµατα βελτίωσης σε επίπεδο 

καλλιεργητικών τεχνικών και ποιότητας. Ωστόσο, έχει α-
κόµη χτυπητές αδυναµίες, καθώς, µεταξύ άλλων, εξακο-
λουθεί να αντιµετωπίζεται από ένα µεγάλο αριθµό παρα-
γωγών, ως καλλιέργεια χαµηλών εισροών.

Τα συµπεράσµατα αυτά ήταν ορισµένα µόνο από όσα 
συζητήθηκαν σε ηµερίδα που διοργάνωσε η Syngenta 
στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 22 Νοεµβρίου, πα-
ρουσία περισσότερων από 150 προσκεκληµένων από 
τη Θεσσαλία και τη Βόρεια Ελλάδα.

Φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι όλους τους κρίκους από 
την αλυσίδα αξίας του σκληρού σιταριού, η Syngenta, ό-
πως επεσήµανε χαρακτηριστικά ο ∆ηµήτρης Βλαχάκης, 
υπεύθυνος προγραµµατισµού και εκτέλεσης κάθε καµπά-
νιας για το σκληρό σιτάρι (και όχι µόνο), επιδίωξε να α-
ναλυθούν οι τάσεις στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά, 
η αλληλεξάρτησή τους και να κατανοηθεί ότι υπάρχουν 
περιθώρια να αποκτήσει πρόσθετη αξία το προϊόν. Προ-
ϋπόθεση, να καταλάβουν όλοι οι «κρίκοι» της αλυσίδας 
τις απαιτήσεις της καλλιέργειας µε γνώµονα τα «θέλω» 
του καταναλωτή, όσο και τις ανάγκες του παραγωγού.

Στο κατώφλι ενός ανοδικού κύκλου τιµών
η αγορά σκληρού σίτου

Καλύτερες ηµέρες για το ελληνικό σκληρό σιτάρι «βλέ-
πουν» παράγοντες του κλάδου, τόσο από την Ελλάδα, ό-
σο και από τη γειτονική Ιταλία, που βρέθηκαν στην εκ-
δήλωση της Syngenta Hellas και συζήτησαν για την πο-
ρεία της καλλιέργειας στη χώρα και διεθνώς.

«Στο επόµενο διάστηµα ευελπιστούµε πως αλλάζει ο 
κύκλος των τιµών της αγοράς. Οι τιµές είναι διεθνείς και 

Η µείωση κατά 7% της παγκόσµιας 
παραγωγής και των αποθεµάτων κατά 

20% είναι οι παράγοντες που ευθύνονται 
για την άνοδο των τιµών σκληρού σίτου 

στη διεθνή αγορά, όπως κατέγραψαν 
πάνω από 150 άτοµα από όλους τους 

κρίκους της αλυσίδας αξίας του σκληρού 
σιταριού από Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα, 

που βρέθηκαν πριν λίγες µέρες στην 
ηµερίδα που διοργάνωσε η Syngenta στη 
Θεσσαλονίκη. Μια τάση ανοδική, που δεν 
αναµένεται τα επόµενα 2 µε 3 χρόνια να 

αλλάξει, όπως ειπώθηκε.
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θα αρχίσει να ευνοείται και πάλι το σκληρό», τόνισε στην 
Agrenda ο υπεύθυνος αγορών σίτου της Barilla, Κώστας 
Θεοχαρίδης και πρόσθεσε πως «δεν βλέπω για τα επόµε-
να 2-3 χρόνια, επιστροφή στα πρόσφατα χαµηλά τιµών».

Σχολιάζοντας την πορεία ανόδου που έχουν ακολου-
θήσει οι τιµές του σκληρού σιταριού εσχάτως, ο Andrea 
Canzano, υψηλόβαθµο στέλεχος της µητρικής Syngenta 
µε αρµοδιότητα στις σχέσεις µε τη βιοµηχανία και τις δι-
εθνείς αγορές, εξήγησε πως το φαινόµενο σχετίζεται µε 
την αλληλεξάρτηση των αγορών. «Φέτος η παγκόσµια 
παραγωγή σκληρού σιταριού είναι µικρότερη κατά 7% 
και τα αποθέµατα είναι χαµηλότερα κατά περίπου 20%. 
Αυτοί είναι οι παράγοντες που ευθύνονται για την άνο-
δο των τιµών στη διεθνή αγορά», είπε ο κ. Canzano και 
σηµείωσε πως η παγκόσµια παραγωγή κυµαίνεται στους 
περίπου 36 εκατ. τόνους, εκ των οποίων ποσοστό 47% 
παράγεται στις χώρες της µεσογειακής λεκάνης και 27% 
στην Κεντρική και Βόρεια Αµερική.

Όπως εξήγησε ο οµιλητής, στον Καναδά, λόγω πληµ-
µυρών, περί το 10% των εκτάσεων που είχαν σπαρθεί µε 
σκληρό στάρι δεν συγκοµίστηκε, µε συνέπεια να µειω-
θούν τα αποθέµατα, ενώ τις πιέσεις επέτεινε και η ποιο-
τική υποβάθµιση που προκλήθηκε σε µέρος της παρα-
γωγής. Παρόµοια φαινόµενα, σηµείωσε ο ίδιος, είχαµε 
και στις ΗΠΑ, ενώ και η Τουρκία αντιµετωπίζει µεγάλη 
κρίση στη διαθεσιµότητα δηµητριακών. «Αυτή τη στιγ-
µή ο ρυθµός αύξησης των τιµών παραµένει θετικός αλ-
λά άρχισε να επιβραδύνει. Αυτό συµβαίνει διότι οι αγο-
ρές ενσωµάτωσαν πλέον τα νέα από τον Καναδά και τις 
ΗΠΑ. Στην πραγµατικότητα, όµως, αυτή είναι η απόδει-

ξη πως δεν µπορούµε να έχουµε σταθερά σενάρια -είτε 
αρνητικά, είτε θετικά- για πολλά χρόνια. Αντιθέτως, πρέ-
πει όλοι να προσαρµόζονται σε έναν κόσµο που διαρ-
κώς αλλάζει» είπε χαρακτηριστικά το υψηλόβαθµο στέ-
λεχος της Syngenta.

Εύκολο θύµα της κατακρήµνισης των τιµών 
ο πιστοποιηµένος σπόρος

Πορεία συρρίκνωσης κατέγραψε η καλλιέργεια του 
σκληρού σίτου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, συνε-
πεία και της κατακρήµνισης των τιµών του προϊόντος, 
µε συνέπεια να έχει σταθεροποιηθεί πλέον στα 3 εκατ. 
στρέµµατα, µε περίπου 780.000 τόνους παραγγωγή, ό-
πως ανέφερε ο δρ ∆ηµήτρης Μπεσλεµές, υπεύθυνος α-
νάπτυξης προϊόντων της Alfa Seeds.

Το θέµα της µειωµένης χρήσης του πιστοποιηµένου 
σπόρου έθιξε -µε κριτική διάθεση- και ο Βασίλης Αν-
δριώτης, διευθύνων σύµβουλος της οµώνυµης εταιρεί-
ας. «Τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουµε δει στην ελληνική 
πραγµατικότητα εξάρσεις σε µυκητολογικές ασθένει-
ες, που έχουν να κάνουν µε τον καιρό και µε την αλλα-
γή του κλίµατος. Αυτό σηµαίνει ότι όπως εξελίσσεται το 
κλίµα θα πρέπει να εξελιχθούµε και εµείς», σηµείωσε ο 
κ. Ανδριώτης. Ο κ. Μπεσλεµές, πάντως, εκτίµησε πως η 
φετινή σεζόν θα αποτελέσει ορόσηµο για τον επενδυµέ-
νο σπόρο, καθώς οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
ευνοούν την εκδήλωση µυκητολογικών ασθενειών. Α-
πό τις σπορές που έχουν γίνει µέχρι τώρα, ανέφερε ο ί-
διος, η αξιοποίηση του επενδυµένου σπόρου είναι κά-
τω από 20% και κυρίως στο πλαίσιο της συµβολαιακής.

«Φέτος η προµήθεια των σιµιγδαλιών µετατρέπεται σε προµήθεια σιταριών για 
να αλεστούν στο δικό µας µύλο», ανέφερε ο Κώστας Θεοχαρίδης της Barilla.

Βελτίωση
Με τις νέες 
ψηφιακές 

εφαρµογές 
της Syngenta 
ο παραγωγός 

αναγνωρίζει τις 
προβληµατικές 
καταστάσεις, 

προβλέπει ασθέ-
νειες και ελέγχει 

τη λίπανση και 
φυτοπροστασία

Η ποικιλία είναι 
το «τούβλο», 
αλλά το σπίτι
θέλει και οροφή
Η Syngenta αναπτύσσει ένα µεγάλο 
πρόγραµµα καινοτοµίας, το οποίο παίζει 
καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία εκείνων 
των ποικιλιών που µπορούν να συνδυάζουν 
τόσο τις επιθυµίες των καταναλωτών, όσο 
και τις ανάγκες της αλυσίδας αξίας 
υπηρετώντας, ταυτόχρονα, τη λογική της 
αειφορικής παραγωγής, επεσήµανε ο κ. 
Canzano, παρουσιάζοντας τη στρατηγική της 
Syngenta στον τοµέα του σκληρού σιταριού.
«Σε µια παγκόσµια αγορά µπορείς να έχεις 
τοµείς που επικεντρώνονται στην ποιότητα 
και άλλους οι οποίοι ρίχνουν το βάρος στην 
ποσότητα, που επίσης είναι πολύ σηµαντική. 
Το γενετικό υλικό παίζει σπουδαίο ρόλο 
στην πρωτεΐνη, στο χρώµα, στη φυτοϋγεία, 
αλλά και στην αποδοτικότητα», σχολίασε ο 
ίδιος και πρόσθεσε ότι «η ποικιλία είναι το 
πρώτο τούβλο από το σπίτι, αλλά εξίσου 
πρέπει να έχεις και καλή σκεπή».
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στα ψηφιακά 
εργαλεία που αναπτύσσει η Syngenta και τα 
οποία, όπως είπε, παίζουν ολοένα και πιο 
σηµαντικό ρόλο στην καλλιέργεια και στη 
διαχείρισή της µε αειφορική προσέγγιση.
«Έχουµε νέες ψηφιακές εφαρµογές, όπου 
µπορείς να αναγνωρίζεις τις προβληµατικές 
καταστάσεις, να προβλέπεις ασθένειες, να 
ελέγχεις τη λίπανση και φυτοπροστασία και 
γενικά εργαλεία µε τα οποία να µπορεί ο 
παραγωγός να επέµβει, προκειµένου να 
βελτιώσει την ποιότητα και την ποσότητα 
της σοδειάς τους ή να κάνει ανάλυση 
ρίσκου», επεσήµανε ο ίδιος. 
Η παραγωγή ποικιλιών που να είναι 
ευέλικτες και ευπροσάρµοστες στα 
διαφορετικά κλιµατικά περιβάλλοντα, µε 
ανθεκτικότητα σε βιοτικά και αβιοτικά 
stress, µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
αλλά και σταθερή παραγωγικότητα, ώστε, 
εκτός από το να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
των βιοµηχανιών, να µπορούν να 
βελτιώνουν και την πρόσοδο των αγροτών, 
είναι ο στόχος του τµήµατος έρευνας και 
ανάπτυξης της Syngenta για το σκληρό 
σιτάρι. Τα χαρακτηριστικά αυτά, σύµφωνα 
µε τον Roberto Bassi, στέλεχος της 
µητρικής Syngenta, συνθέτουν και τις 
ποικιλίες που διακινεί η εταιρεία και στην 
ελληνική αγορά, οι οποίες είναι: Nilo, Puro, 
Leonardo, Atlante, Fuego, Reale, Egeo, 
Secolo, Pigreco και η διαχρονική Svevo.

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ 

Θα ενισχυθεί η συμβολαιακή
Η Barilla σχεδιάζει στα επόµενα χρόνια να αυξήσει στο 30% έως και 40%, το ποσοστό 
των αναγκών της σε σκληρό στάρι που προµηθεύεται από το δικό της πρόγραµµα συµ-
βολαιακής καλλιέργειας, έναντι 25% που είναι τώρα, ανέφερε ο υπεύθυνος αγορών 
σίτου της Barilla, Κώστας Θεοχαρίδης. Για φέτος οι εκτάσεις της συµβολαιακής της 
Barilla θα είναι στα περίπου 55-60.000 στρέµµατα, εκ των οποίων 8.000 στρέµµατα 
για πρώτη φορά θα καλλιεργηθούν µε ποικιλία Pigreco (σ. σ. τα υπόλοιπα είναι µε τη 
δοκιµασµένη ποικιλια Svevo). Ταυτόχρονα η εταιρεία θα τεστάρει µια ακόµη υποσχόµε-
νη ποικιλία τη Puro, µε σκοπό του χρόνου να την εντάξει στο πρόγραµµά της κανονικά.

∆υναµικό πρόγραµµα συµβολαιακής καλλιέργειας σκληρού σίτου στην Ελλάδα 
εφαρµόζει κι η Μέλισσα-Κίκιζας, όπως επεσήµανε ο ∆ηµήτρης Μπακοδήµος, υπεύθυ-
νος αγορών σίτου της βιοµηχανίας. «Συνεχίζουµε και φέτος το πρόγραµµα συµβολαια-
κής, µέσω του οποίου πρόκειται να καλλιεργηθούν περίπου 55.000 στρέµµατα», υπο-
στήριξε ο οµιλητής και σηµείωσε πως η έναρξη λειτουργίας του νέου µύλου της εται-
ρείας, εδώ και σχεδόν ένα µήνα, θα προσθέσει νέες ανάγκες για σκληρό σιτάρι, καθώς 
ανεβαίνει η δυναµικότητα της βιοµηχανίας, κατά τουλάχιστον 35%, φτάνοντας στους 
85.000 τόνους σε σχέση µε τους 55.000 τόνους που είχε έως τώρα. 
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Σε επιστράτευση κυνηγών στη ∆ράµα και την 
Ξάνθη έχει προχωρήσει το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης προκειµένου να αποτρέψει την 
είσοδο της αφρικανικής πανώλης των χοίρων 
στην χώρα. Με το αιτιολογικό ότι η ζωονόσος 
βρίσκεται µόλις 1,2 χιλιόµετρα από τα ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα, προβλέπεται µε ΚΥΑ η οι-
κονοµική ανταµοιβή κυνηγών µε 100 ευρώ για 
θήρα αγριόχοιρων και ηµίαιµων. Ειδικότερα, έ-

χει οριστεί µια ζώνη προστασίας σε ακτίνα 3 χι-
λιοµέτρων µε κέντρο το σηµείο που εντοπίστηκε 
ο θετικός αγριόχοιρος στη Βουλγαρία στο χωριό 
Mochure, η οποία τις επόµενες ηµέρες θα καταρ-
γηθεί και µία ζώνη επιτήρησης που εκτείνεται σε 
βάθος 8,5 χλµ επί ελληνικού εδάφους η οποία 
ζώνη θα διατηρηθεί για τουλάχιστον ένα έτος. 

Με την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη 
η οποία εκτιµάται ότι θα είναι έως 200.000 ευ-

ρώ. Τα ειδικά διαχειριστικά µέτρα προβλέπουν 
µεταξύ άλλων και την απαγόρευση διακίνησης 
χοίρων και προϊόντων χοιρινού κρέατος από τις 
εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός των ορί-
ων που καθορίζει η απόφαση. Μέχρι στιγµής στα 
αρµόδια διαγνωστικά κέντρα έχουν παραδοθεί 
12 δείγµατα νεκρών αγριόχοιρων τα οποία υπο-
βλήθηκαν στις προβλεπόµενες βιοψίες και τα α-
ποτελέσµατα ήταν αρνητικά.

Με βόλια κυνηγών κρατείται η πανώλη εκτός συνόρων; 

Εκατοντάδες 
νέοι αγρότες και 
συνταξιούχοι 
ταλαιπωρούνται 
επειδή η περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας 
δεν διαθέτει 
υποκατάστημα ΟΓΑ 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Απίστευτη ταλαιπωρία και δυσβάσταχτο κό-
στος είναι υποχρεωµένοι να υφίστανται οι 
εν ενεργεία και οι συνταξιούχοι αγρότες α-
πό τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της 
∆υτικής Μακεδονίας, για να καταφέρουν να 
εξυπηρετηθούν σε ζητήµατα που άπτονται 
του κλάδου ασφάλισής τους.

Η τοπική περιφέρεια δεν διαθέτει υποκα-
τάστηµα του ΟΓΑ, ενώ, εκ των πραγµάτων, 
σαν να µην υπάρχει είναι και το δίκτυο των 
ανταποκριτών του ασφαλιστικού φορέα, κα-
θώς το µηχανογραφικό σύστηµά του έχει να 
ενηµερωθεί από τον Φεβρουάριο του 2019.

Αποτέλεσµα; Όσοι χρειάζονται βεβαίω-
ση ασφάλισης να υποχρεώνονται να µετα-
βούν ή στο υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης 
και να παρακαλέσουν να τους εξυπηρετή-
σουν ή στα κεντρικά του ΕΦΚΑ στην Αθή-
να, χάνοντας κατ’ ελάχιστο µια ηµέρα από 
τη δουλειά τους, συν το, διόλου αµελητέο, 
κόστος των µεταφορικών εξόδων, που επι-
βαρύνει την τσέπη τους.

Στην πλέον δεινή θέση, όπως µεταφέρ-
θηκε στην Agrenda, από αγρότη του ∆ήµου 
Εορδαίας, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει 
την ανωνυµία του, είναι οι νέοι αγρότες της 
προκήρυξης του 2017. «Πρόκειται για πολ-
λές εκατοντάδες νέους παραγωγούς από 
τους τέσσερις νοµούς, οι οποίοι ενώ πληρώ-
νουν κανονικά τις εισφορές τους, δεν µπο-
ρούν να πάρουν βεβαίωση ασφάλισης, µε 
ό,τι αυτό σηµαίνει ως προς τη δυνατότητα 
να υποβάλλουν αιτήσεις σε αγροτικά προ-
γράµµατα για να αναπτύξουν τις εκµεταλ-

λεύσεις τους ή ακόµη και να διεκδικήσουν 
ένα ανοικτό δάνειο από την τράπεζα. Επίσης, 
επειδή δεν έχουν βιβλιάριο υγείας, πρέπει 
να πληρώσουν τέσσερις φορές και κατόπιν 
ο ανταποκριτής του ΟΓΑ µπορεί να τους πα-
ρέχει βεβαίωση ασφαλιστικής ικανότητας, 
ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρε-
σίες υγείας, αλλά αυτή θα πρέπει να ανανε-
ώνεται κάθε µήνα, σε µια ατέλειωτη ταλαι-
πωρία», είπε ο συνοµιλητής µας.

Εκτός από τους εκατοντάδες νέους αγρό-
τες, σε ταλαιπωρία υπόκεινται και οι συντα-
ξιούχοι αγρότες των τεσσάρων νοµών, δι-
ότι οι αρρυθµίες του µηχανογραφικού συ-

στήµατος του ασφαλιστικού φορέα, αγγί-
ζουν και τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε 
συνταξιοδοτικά ζητήµατα.

«Τα ασφαλιστικά και τα συνταξιοδοτικά 
θέµατα αντιπροσωπεύουν το 80% του φόρ-
του εργασίας κι αυτά δεν γίνεται να διεκπε-
ραιωθούν από τη στιγµή που δεν υπάρχει υ-
ποκατάστηµα του ΟΓΑ στην περιοχή και το 
µηχανογραφικό δεν ενηµερώνει το δίκτυο 
των ανταποκριτών», εξηγεί πηγή της Agrenda 
στην περιοχή, προσθέτοντας παράλληλα ό-
τι λόγω των προβληµάτων αυτών, κανείς α-
γρότης δεν έχει πληρωθεί, µέχρι τώρα, έξοδα 
κηδείας από το 2017 και εντεύθεν.

Οι αρρυθµίες του 
µηχανογραφικού 
συστήµατος του 
φορέα αγγίζουν 
και τις υπηρεσίες 
συνταξιοδότησης. 

Ανεπαρκές δίκτυο ανταποκριτών 
Κατεβαίνουν Αθήνα 
οι Μακεδόνες αγρότες 
για μια βεβαίωση ΟΓΑ
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Το 73% των επαγγελµατιών του παγκόσµιου α-
µπελοοινικού τοµέα προβλέπουν άµεσες συνέ-
πειες από την αλλαγή του κλίµατος στις επιχει-
ρήσεις τους. Μάλιστα, περισσότεροι από τους µι-
σούς παραγωγούς σταφυλιών και οινοπαραγω-
γούς έχουν δει τις αποδόσεις τους να πέφτουν τα 
τελευταία πέντε χρόνια λόγω ακραίων καιρικών 
φαινοµένων, µεγαλύτερης µεταβλητότητας της 
απόδοσης και λειψυδρίας. Ως αποτέλεσµα, τα µι-

σά από τα οινοποιεία -µεγάλα και µικρά- πιστεύ-
ουν ότι οι τιµές σταφυλιών και κρασιού χαρακτη-
ρίζονται από µεγαλύτερη µεταβλητότητα, αν και 
οι χειρότερες επιπτώσεις έχουν µέχρι στιγµής µε-
τριαστεί από τις αλλαγές στις γεωργικές και οι-
νολογικές πρακτικές. Παρόλα αυτά, ένας στους 
δύο συνεταιρισµούς ή οι οινοπαραγωγοί ανα-
µένουν µείωση κερδών λόγω κλιµατικών αλλα-
γών τα επόµενα δέκα χρόνια, κάτι που θα µπο-

ρούσε να τους οδηγήσει σε έναν φαύλο κύκλο. 
Τα παραπάνω προκύπτουν από µελέτη που πα-

ρουσίασαν οι διοργανωτές της Prowein - που έχει 
προγραµµατιστεί για τις 15-17 Μαρτίου 2020 και 
δηµοσιοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ. Οι παραγωγοί προβλέ-
πουν αύξηση των απαιτήσεων για φυτοϋγειονο-
µικά προϊόντα και µεγαλύτερη χρήση των ποικι-
λιών αµπέλου που είναι περισσότερο προσαρµο-
σµένες στις νέες κλιµατικές συνθήκες.

Η κλιματική αλλαγή μετρά τις αντοχές των αμπελουργών

Μεταξύ ζωοφόρου καινοτοµίας και 
επικίνδυνης ακροβασίας δείχνει να  
εκκρεµεί το πολυσυζητηµένο πόνηµα 
Βορίδη για τους συνεταιρισµούς, του-
λάχιστον µε βάση τα όσα αφήνουν να 
διαρρεύσουν στενοί συνεργάτες του 
υπουργού, πριν αυτό πάρει επίσηµα 
το δρόµο της διαβούλευσης. Οι πλη-
ροφορίες θέλουν µε τις προωθούµε-
νες ρυθµίσεις να εισάγεται για πρώ-
τη φορά ξεκάθαρα η δυνατότητα συµ-
µετοχής -µε ποσοστό έως και 25%- ι-
διωτικών επιχειρήσεων στο «µετοχι-
κό κεφάλαιο» των συνεταιρισµών. Το 
πως θα γίνεται αυτό δεν έχει ξεκαθα-
ρίσει ακόµα, καθώς, όπως είναι γνω-
στό, οι συνεταιρισµοί δεν διαθέτουν 
µετοχικό κεφάλαιο αλλά µερίδες και 
η µέχρι σήµερα φιλοσοφία τους ή-
ταν ότι έχουν στο επίκεντρο του ενδι-
αφέροντός τους τους παραγωγούς - 
µέλη τους. Η φιλοσοφία αυτή πηγά-
ζει και από το άρθρο 12 του Συντάγ-
µατος, στο οποίο αναφέρεται µεταξύ 
άλλων ότι «οι γεωργικοί και αστικοί-
συνεταιρισµοι κάθε είδους αυτοδιοι-
κούνται σύµφωνα µε τους όρους του 
νόµου και του καταστατικού τους και 
προστατεύονται και εποπτεύονται α-
πό το Κράτος, που είναι υποχρεωµένο 
να µεριµνά για την ανάπτυξή τους».  

Προκειµένου να αντιµετωπισθεί µε 
κάποιο τρόπο το θέµα της αυτοδιοίκη-
σης των συνεταιρισµών η προωθού-

µενη από το νοµοσχέδιο Βορίδη δι-
άταξη αναφέρει, µε βάση τις πληρο-
φορίες, ότι ο ιδιώτης-µέτοχος του 25% 
δεν µπορεί να διαθέτει περισσότερες 
από 5 ψήφους στη Γενική Συνέλευση 
της οργάνωσης. 

Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό 
µε το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν 
οι πληροφορίες, ο κ. Βορίδης βιάζε-
ται αυτή τη φορά να θέσει σε δηµόσια 
διαβούλευση το εν λόγω πόνηµα µέ-
χρι τις 10 ∆εκεµβρίου, δείχνουν µια 
σπουδή να δηµιουργήσει δεδοµένα 
πριν από το τέλος του χρόνου και να 
περάσει το νοµοσχέδιο από τη Βουλή 
πριν ανοίξει για τα καλά η συζήτηση 
περί ανασχηµατισµού. 

Σύµφωνα µε γνώστες του χώρου, 
η πρωτοβουλία Βορίδη και ειδικότε-
ρα το θεσµικό άνοιγµα των συνεται-
ρισµών σε συνεργασίες µε ιδιώτες (µη 
αγρότες) και ιδιωτικές επιχειρήσεις, α-
πό τη µια εξασφαλίζει κεφαλαιακές α-
νάσες στις καθηµαγµένες σήµερα οι-
κονοµικά συνεταιριστικές οργανώσεις 
και από την άλλη ανοίγει την κερκό-
πορτα για την εξαγορά και τον πλή-
ρη έλεγχό τους. Σηµειωτέον ότι ήδη 
σήµερα, χωρίς τη βοήθεια του νοµο-
θετικού πλαισίου, πολλές από τις ορ-
γανώσεις οι οποίες δυσκολεύθηκαν 
τα τελευταία χρόνια, έχουν περάσει µε 
διάφορα τεχνάσµατα υπό τον πλήρη 
έλεγχο ιδιωτικών σχηµάτων.  

Παραγωγοί που βρίσκονται σε αυτή τη δυ-
σάρεστη θέση αναφέρουν στην Agrenda πως 
στις απόπειρες που κάνουν να τηλεφωνή-
σουν στα κεντρικά του ΟΓΑ στην Αθήνα σχε-
δόν ποτέ δεν το σηκώνει κανείς, ενώ και σε 
όσες από τις αιτήσεις επίσπευσης έχουν κα-
ταθέσει, δεν υπήρξε καµία απάντηση. Οπότε 
αν φτάσει ο κόµπος στο χτένι, για µια υπηρε-
σία που πληρώνουν και υπό κανονικές συν-
θήκες θα την τελείωναν σε µια ώρα µέσα α-
πό το δίκτυο των ανταποκριτών, αναγκάζο-
νται να µεταβούν στην Αθήνα.

Το αλαλούµ αυτό, όπως είναι φυσικό, έχει 
κάνει έξαλλους τους αγρότες της περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας µε τους επιτελείς του ΕΦ-
ΚΑ, διότι αισθάνονται πως αντιµετωπίζονται 
ως «αποπαίδια», σε σχέση µε τους συναδέλ-
φους τους σε άλλες περιφέρειες της χώρας, 
όπου λειτουργούν υποκαταστήµατα του ΟΓΑ.

Για την ιστορία, να σηµειωθεί, πως το 2014 
είχε λειτουργήσει και στην περιοχή υποκατά-
στηµα του ΟΓΑ, µε περιορισµένες όµως αρµο-
διότητες, το οποίο µε τη δηµιουργία του ΕΦ-
ΚΑ, το 2017, καταργήθηκε εκ νέου και έκτοτε 
ο αγροτικός κόσµος ολόκληρης της ∆υτικής 
Μακεδονίας είναι αναγκασµένος να σηκώ-
νει… σταυρό µαρτυρίου για να εξυπηρετηθεί. 

Νέοι αγρότες
Οι νέοι αγρότες 
του 2017 ενώ 
πληρώνουν 
κανονικά τις 

εισφορές τους, 
δεν µπορούν να 
πάρουν βεβαί-

ωση ασφάλισης

Άρωμα ιδιωτικοποιήσεων στο νομοσχέδιο 
«περί συνεταιρισμών» με υπογραφή Βορίδη 

∆ιεπαγγελµατικές 
και χωρίς αγρότες
Όλα τα σφάζει όλα τα 
µαχαιρώνει θα 
µπορούσε να πει κανείς 
για το προωθούµενο 
νοµοσχέδιο «περί 
συνεταιρισµών» και 
ειδικότερα σε ότι αφορά 
το σκέλος που αφορά 
τις διεπαγγελµατικές 
οργανώσεις. Τελευταίες 
πληροφορίες θέλουν τον 
υπουργό Μάκη Βορίδη 
να βάζει... βαθιά το 
µαχαίρι, δίνοντας τη 
δυνατότητα συγκρότησης 
διεπαγγελµατικών µε 
συµµετοχή µόλις 10% 
του κάθε κρίκου της 
αλυσίδας παραγωγής. 
Αυτό σηµαίνει ότι στην 
περίπτωση των αγροτών 
θα µπορεί να 
εκπροσωπείται µόλις το 
10% αντί του 30% που 
κατ’ ελάχιστο 
προβλέπουν οι 
κοινοιτικοί κανονισµοί.   
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Θέλει χρόνο η 
είσοδος ιδιώτη 
στον ΕΛΓΑ
Βασικό µέληµα της νέας ηγεσίας του 
ΕΛΓΑ αποτελεί η πλαισίωση της συζήτησης 
που θα ορίσει το νέο µείγµα ιδιωτικής και 
δηµόσιας ασφάλισης. Ζητούµενο της 
εξίσωσης να µην υπάρξει περαιτέρω 
επιβάρυνση του ασφαλίστρου που 
πληρώνουν οι παραγωγοί, µε τον υπουργό 
Μάκη Βορίδη να εκτιµά πως µέσα στο 
πρώτο εξάµηνο του 2020 ίσως έχει µια 
απάντηση στον τρόπο ένταξης ιδιωτικών 
εταιρειών στο 4% των εισφορών υπέρ 
του οργανισµού.  «Η ταχύτητα των 
αποζηµιώσεων, τα θέµατα της εσωτερικής 
δικαιοσύνης των ασφαλίσεων, η συχνότητα 
ανάγκης αποζηµίωσης, πρέπει να 
απαντώνται από το σύστηµα γεωργικών 
ασφαλίσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή 
κινούµαστε» εξήγησε ο υπουργός, µε τον 
νέο πρόεδρο του ΕΛΓΑ Ανδρέα 
Λυκουρέντζο να δεσµεύεται πως θα 
υλοποιήσει µε ευλάβεια τη διακηρυγµένη 
προεκλογικά πρόθεση της κυβέρνησης. 
Κι όλα αυτά την ώρα που η ανάγκη για 
έγκαιρες αποζηµιώσεις καθίσταται 
επιτακτική, δεδοµένων των ακραίων και 
άκαιρων φαινοµένων που πλήττουν ολοένα 
και πιο συχνά την αγροτική παραγωγή µε 
µοναδικά πλέον «εργαλεία» τα de minimis, 
τα οποία ωστόσο... ξορκίζει ο υπουργός και 
τα ΠΣΕΑ, που έρχονται µετά από τρία 
χρόνια από την υποβολή αιτήµατος.
Ενδεικτικές πάντως οι οχλήσεις των 
ελαιοπαραγωγών Κρήτης κι όχι µόνο, αλλά 
και τελευταία του Θεσσαλού βουλευτή Ν∆ 
Μάξιµου Χαρακόπουλου, ο οποίος 
κατέφυγε στον υπουργό, ζητώντας να 
εξαντληθεί κάθε δυνατότητα αποζηµίωσης 
από τον ΕΛΓΑ για την ολοσχερή απώλεια 
που υπέστησαν οι αµυγδαλοπαραγωγοί.
Ο Χαρακόπουλος εναλλακτικά -καθώς ο 
αρµόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης 
παρέκαµψε την καταβολή ενισχύσεων 
de minimis- πρότεινε να «τρέξουν» ΠΣΕΑ 
µε γρήγορες διαδικασίες, που να 
ανταποκρίνονται στο πραγµατικό ύψος της 
ζηµιάς. Μάλιστα, µε δεδοµένη τη δύσκολη 
συγκυρία που αντιµετωπίζουν οι 
παραγωγοί, ζήτησε να επισπευστεί η 
καταβολή της αποζηµίωσης για τα ΠΣΕΑ 
του 2017 και να πληρωθούν εντός του 
χειµώνα αντί για του χρόνου την άνοιξη.

Οι επιδοτήσεις τύπου Airbus 
και οι εδώ επιγόνοι του Μπούτα  
Με το αφορολόγητο πετρέλαιο των εφοπλιστών ξεκινάει η κόντρα των Θεσσαλών

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εκτεταµένη ανάθεση οικονοµικών βαρών στις 
πλάτες των αγροτών την ίδια ώρα που άλλοι ε-
παγγελµατικοί χώροι και συλλογικότητες ευνο-
ούνται από τις λεγόµενες «µεταµνηµονιακές» 
πολιτικές της κυβέρνησης, καταγγέλλει η Ενω-
τική Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νοµού 
Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), στον απόηχο ενός πρώτου 
µεγάλου και δυναµικού συλλαλητηρίου που ορ-
γανώθηκε την περασµένη Τρίτη στον Τύρναβο. 

Όσο κι αν διαφωνεί κανείς µε τη δοµή του λό-
γου διαµαρτυρίας αλλά και του τρόπου µε τον ο-
ποίο εκφράζονται αυτή την εποχή οι εναποµεί-
ναντες «νοσταλγοί των µπλόκων», µπορεί να δι-
ακρίνει και σηµεία στα οποία οι προσεγγίσεις ή 
ακόµα και το διεκδικητικό τους πλαίσιο έχουν 
σηµαντικές οµοιότητες µε αυτό το οποίο προ-
βάλλουν οι Γάλλοι ή και οι Γερµανοί αγρότες.

 Έτσι, την ώρα που οι Γάλλοι αµπελουργοί δι-
εκδικούν ενίσχυση των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων µε τον τρόπο που η γαλλική κυβέρνηση ε-
πιδοτεί την Airbus, οι επίγονοι του Μπούτα στη 
Θεσσαλία θέτουν ευθέως ζήτηµα κρατικής χρη-
µατοδότησης του ΕΛΓΑ και επιδότησης του α-
γροτικού ρεύµατος και µείωσης του φόρου πε-
τρελαίου για αγροτική χρήση, όπως έχει κάνει 
µε το αφορολόγητο πετρέλαιο για εφοπλιστές, 
βιοµήχανους, ξενοδόχους, κλινικάρχες και α-
εροπορικές εταιρείες. Ειδικότερα στην ανακοί-
νωση των Θεσσαλών προβάλλονται µεταξύ άλ-

λων τα ακόλουθα αιτήµατα:      
 Αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος των 

ροδακινοπαραγωγών. 
 Να παραµείνει το καθεστώς των διηµέρων 

για απόσταξη τσίπουρου ως έχει. 
 Κατώτερες εγγυηµένες τιµές που να καλύ-

πτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν έ-
να µεροκάµατο, µείωση του υπέρογκου κόστους 
παραγωγής, αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ, να µει-
ωθούν τα ασφάλιστρα στον ΕΦΚΑ .

Οι συνάδελφοι του Τυρνάβου µας δείχνουν το 
δρόµο, µε τη µαζική συµµετοχή τους κόντρα σε 
προσπάθειες υπονόµευσης της κινητοποίησης  
και έστειλαν ένα σαφές µήνυµα µε πολλούς απο-
δέκτες, τονίζει η ΕΟΑΣΝΛ. 

 Ότι µε το αγώνα και τις διεκδικήσεις µας, µε 
τα τρακτέρ στους δρόµους είχαµε και θα έχουµε 
κατακτήσεις, βάλαµε φρένο ή εµπόδια στην υλο-
ποίηση ακόµη χειρότερων µέτρων, θα ήµασταν 
σε πολύ χειρότερη µοίρα αν δεν παλεύαµε. Τρα-
νταχτό πρόσφατο παράδειγµα η αναδίπλωση και 

υποχώρηση της κυβέρνησης στο ζήτηµα του δι-
πλασιασµού των κατώτερων ασφαλιστικών ει-
σφορών του ΕΦΚΑ κάτω από την πίεση και αγα-
νάκτηση που δηµιουργήθηκε. Φανταστείτε να 
βγουν και τα τρακτέρ στους δρόµους τι µπορεί 
να καταφέρει το οργανωµένο αγροτικό κίνηµα. 

 Σε όσους καλλιεργούν την «πίστωση χρόνου» 
στη νέα κυβέρνηση µε το σκεπτικό ότι «είναι νω-
ρίς ακόµη». Τα δείγµατα γραφής της κυβέρνη-
σης της Ν∆ δείχνουν ότι συνεχίζει στην ίδια ρότα 
του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στα συµφέροντα µας. 

 Αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ µεσοσταθµι-
κά πάνω από 12% για αγροτικό και οικιακό ρεύ-
µα, ενώ χάρισε σε εταιρείες 100αδες εκατ. ευρώ 
για χρέη στη ∆ΕΗ και τους παρέχει φθηνό ρεύµα. 

 Στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε στη 
Βουλή προβλέπονται 100άδες εκατοµµύρια ευρώ 
για αφορολόγητο πετρέλαιο και επιστροφή ΕΦΚ 
στους γνωστούς: εφοπλιστές, βιοµήχανους, ξενο-
δόχους, κλινικάρχες, αεροπορικές εταιρείες. Την 
ίδια στιγµή για τους αγρότες δεν προβλέπει τίπο-
τα φυσικά και συνεχίζουµε να αγοράζουµε 1,40 
ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο όταν στις υπόλοιπες 
χώρες της ΕΕ η µέση τιµή είναι 60 λεπτά το λίτρο. 

 Ο ΕΛΓΑ χρωστάει το 10% των αποζηµιώσεων 
από το 2018 (!!!) και τα πορίσµατα για τις ζηµιές του 
2019 θα ανακοινωθούν τον Γενάρη 2020. Την 
ίδια στιγµή στον προϋπολογισµό της βουλής και 
αυτή η κυβέρνηση δεν δίνει  ούτε 1 ευρώ στον 
ΕΛΓΑ. Η µόνη έγνοια του υπουργού είναι να φέ-
ρει τις ιδιωτικές εταιρείες στην ασφάλιση της πα-
ραγωγής αυξάνοντας τα ασφάλιστρα αγροτών. 

Συσπείρωση 
«Παίρνουµε την υπόθεση της επι-
βίωσης στα χέρια µας, επειδή είτε 
θα παλέψουµε για να συνεχίσουµε 

να παράγουµε είτε θα µείνουµε 
θεατές από το καφενείο»  

Ο νέος πρόεδρος ΕΛΓΑ Α. Λυκουρέντζος 
και ο απερχόµενος Φ. Κουρεµπές.
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Η υποτίµηση της αξίας της γης βασικών 
παραγωγικών κέντρων των ΗΠΑ γίνεται πλέον 
αναπόφευκτη, µε βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα 
των αµερικανικών αγροτικών εκµεταλλεύσεων, το 
χρέος των οποίων έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθµό 
που επιτρέπει συσχετισµούς µε την αγροτική κρίση 
που έβγαλε εκτός κλάδου χιλιάδες παραγωγούς το 
1980. Προ ολίγων ηµερών, ο επικεφαλής της 
υπηρεσίας διαχείρισης πιστώσεων αγροτών των 
ΗΠΑ Γκλεν Σµιθ ενηµέρωσε σχετικά την Επιτροπή 

Γεωργίας του Κογκρέσο, καθησυχάζοντας µεν τους 
αντιπροσώπους ότι προς το παρόν το σύστηµα 
δανειοδότησης αγροτών είναι ασφαλές, ωστόσο «οι 
διαχειριστικές αρχές καταγράφουν µε ανησυχία 
ορισµένες αδύναµες πτυχές του συστήµατος».
«Θεωρώ ότι σε αυτό το σηµείο µπορούµε να δούµε 
πολλές οµοιότητες µε τις αρχές της κρίσης του 
1980» είπε, επικαλούµενος το αγροτικό εισόδηµα 
που είναι εγκλωβισµένο σε µια καθοδική τάση και το 
αυξανόµενο χρέος σε σχέση µε την αξία της γης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Κύµα αγανάκτησης του αγροτικού 
κόσµου ξεδιπλώνεται αυτό τον και-
ρό σε ολόκληρη τη Γηραιά Ήπειρο, 
ως αποτέλεσµα της συµπίεσης των 
περιθωρίων κέρδους των εκµεταλ-
λεύσεων αλλά και των απαγορεύσε-
ων που επιβάλλονται σε παγιωµένες 
λύσεις φυτοπροστασίας. Οι αγρότες 
τείνουν να κατηγορηθούν αδίκως ως 
το «µαύρο πρόβατο» της Ευρώπης για 
τις επιπτώσεις που έχει η δραστηριό-
τητά τους στο περιβάλλον. Την ίδια 
στιγµή, καλούνται να επωµιστούν το 
βάρος των φιλοπεριβαλλοντικών πο-
λιτικών που εµπνέονται κάθε τόσο οι 
Βρυξέλλες και ειδικά εν όψει της νέ-
ας ΚΑΠ. Η αγανάκτηση δείχνει να έ-
χει ξεχειλίσει, οι διαµαρτυρίες γίνο-
νται όλο και συχνότερες και το µέλ-
λον µοιάζει απρόβλεπτο.  

Οι περιβαλλοντικές δεσµεύσεις είναι 
πολλές, εξίσου πολλές είναι και άλλες 
ρυθµίσεις και προϋποθέσεις που ανα-
µένεται να µπουν ως όροι ακόµη και 
για το τσεκ στην επόµενη προγραµ-
µατική περίοδο της ΚΑΠ. 

Σε αυτό το αντιπαραγωγικό πλαί-
σιο, έρχεται να προστεθεί και ο α-
θέµιτος ανταγωνισµός στο εµπόριο 
που εγκαθιστούν στην ευρωπαϊκή α-
γορά οι συµφωνίες των Βρυξελλών, 
αλλά και οι δασµοί που πληρώνει ο 
πρωτογενής τοµέας για τις εξαγωγές 
στις ΗΠΑ µετά από τις εξελίξεις µε την 
Airbus. Εδώ κολλάει ένα αίτηµα που 
τώρα αρχίζουν και διατυπώνουν σι-
γά σιγά οι παραγωγοί, µε τους Γάλ-
λους επαγγελµατίες του κρασιού να 
σηµειώνουν πως «το γαλλικό κράτος 
έχει αναλάβει κινδύνους και έξοδα για 
τις επιδοτήσεις στην Airbus. Ζητάµε 
τώρα και εµείς την ίδια υποστήριξη».

Όλα αυτά έχουν πραγµατικά θυµώ-
σει τους αγρότες της Ευρωπαϊκής Έ-

νωσης, οι οποίοι έθεσαν σε κλοιό πο-
λιορκίας τις δυο µεγαλύτερες πρωτεύ-
ουσες της ηπειρωτικής Ευρώπης. Τρί-
τη και Τετάρτη χιλιάδες Γερµανοί και 
Γάλλοι αγρότες κατέβασαν τα τρακτέρ 
τους σε Βερολίνο και Παρίσι. Σε αυτές 
τις µαζικές κινητοποιήσεις έρχονται να 
προστεθούν µικρότερες Ιρλανδών πα-
ραγωγών στο ∆ουβλίνο την ίδια εβδο-
µάδα, αλλά και εκείνες των Ισπανών 
παραγωγών φρούτων και λαχανικών 
που εδώ και ένα µήνα περίπου διεκδι-
κούν υψηλότερες τιµές για τα προϊό-
ντα τους, απέχοντας µάλιστα από τις 
αγορές ορισµένες ηµέρες.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται συνέχεια 
στον αναβρασµό που επικρατεί από τις 
αρχές φθινοπώρου στους κόλπους της 
Ευρωπαϊκής υπαίθρου. Ήδη από τα ξη-
µερώµατα της ∆ευτέρας 25 Νοεµβρί-
ου, χιλιάδες τρακτέρ σχηµάτισαν κον-
βόι στους αυτοκινητόδροµους της Γερ-
µανίας, µε προορισµό το Βερολίνο, δι-
αδηλώνοντας ενάντια στην αγροτική 

πολιτική που προωθεί η κυβέρνηση 
της χώρας, η οποία προβλέπει µεταξύ 
άλλων τον ασφυκτικό περιορισµό φυ-
τοπροστατευτικών σκευασµάτων. Εκεί-
νο που ενοχλεί τους Γερµανούς αγρό-
τες παράλληλα είναι η ευρύτερη αντι-
µετώπισή τους τόσο από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, όσο και από µια σει-
ρά φιλοπεριβαλλοντικών οργανώσε-
ων οι οποίες καλλιεργούν ένα αίσθη-
µα προκατάληψης στους πολίτες των 
πόλεων ενάντια στους αγρότες, µε τη 
διαµόρφωση µεροληπτικών πολιτικών.

Οι παραγωγοί διαισθάνονται πως µε 
την κατεύθυνση που παίρνει η αγρο-
τική πολιτική σε Γερµανία και Ευρώ-
πη, στρώνεται το έδαφος για την πτώ-
χευση του συνόλου των οικογενεια-
κών εκµεταλλεύσεων. «Το αγροτικό 
πακέτο που παρουσίασε η υπουργός 
Κλόκνερ, δεν θέτει σε κίνδυνο µόνο 
τις εκµεταλλεύσεις µας, αλλά απειλεί 
εν γένει την αλυσίδα τροφίµων της 
Ευρώπης και τις αγροτικές κοινότη-

τες της υπαίθρου» αναφέρει η διακή-
ρυξη των Γερµανών αγροτών. Μεταξύ 
άλλων οι αγρότες απαιτούν µια ενιαία 
ευρωπαϊκή οδηγία σε ό,τι αφορά τις 
περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες Βερο-
λίνου και Βρυξελλών και όχι πειράµα-
τα στις πλάτες τους. ∆ιεκδικούν ακόµα 
τον αποκλεισµό αγροτικών προϊόντων 
από τις ευρωπαϊκές αγορές, τα οποία 
είναι ανταγωνιστικά στα ευρωπαϊκά, 
ενώ δεν πληρούν τα αυστηρά πρότυ-
πα που επιβάλει η ευρωπαϊκή νοµο-
θεσία και οτιδήποτε καλλιεργείται και 
παράγεται εντός του µπλοκ.

Ένα ακόµα εύλογο ερώτηµα βέ-
βαια είναι και ο προϋπολογισµός. Οι 
περισσότεροι ευρωβουλευτές συνυ-
πογράφουν και µε τα δύο χέρια το 
πράσινο deal της Ευρώπης. Οι ίδιοι 
είναι που απορούν µε το πού θα βρε-
θούν τα χρήµατα για να γίνει ψηφι-
ακή η ευρωπαϊκή ύπαιθρος, ειδικά 
σήµερα µε τα τόσα οικονοµικά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζει.

Δυσκολεύει πολύ 
η θέση των αγροτών 

Πανευρωπαϊκά 
Σε κλοιό πολιορκίας 
βρέθηκαν Βερολίνο 

και Παρίσι, από 
θυμωμένους αγρότες 

που κατέβασαν 
τα τρακτέρ τους, 

υποστηρίζοντας πως 
η νέα ΚΑΠ εγγυάται 

την πτώχευση των 
εκμεταλλεύσεών τους

Επαναλαµβάνεται 
η ιστορία στις ΗΠΑ, 

µε το αγροτικό χρέος
να ετοιµάζεται για κρίση

Όχι μόνο 
τα ποσά
«Οι συζητήσεις γίνονται πλέον 
µε έναν πολύ γενικό τρόπο» 
σηµειώνει η Γερµανίδα 
υπουργός Γεωργίας Γιούλια 
Κλόκνερ, ισχυριζόµενη πως τα 
ποσά των επιδοτήσεων δεν 
είναι το µόνο πρόβληµα, αλλά 
το ότι κάθε τοποθέτηση υπέρ 
των αγροτών στη δηµόσια 
σφαίρα γίνεται αντιληπτή ως 
ένα ύποπτο λόµπινγκ

Υποδείξεις 
«Όλοι θέλουν να µας πουν 
πώς να κάνουµε τη δουλειά 
µας», κατήγγειλε ο Κριστιάν 
Λαµπέρ, επικεφαλής του 
γαλλικού συνδικάτου FNSEA 
µιλώντας στον ραδιοφωνικό 
σταθµό RTL.

Airbus
«Tο γαλλικό κράτος έχει αναλά-
βει κινδύνους για τις επιδοτήσεις 
της Airbus. Ζητάµε από την 
κυβέρνηση την ίδια υποστήριξη» 
υποστηρίζουν οι Γάλλοι οινοποι-
οί που έχουν ζηµιωθεί σηµαντικά 
απ’ τους δασµούς
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ΦΙΛΙΠΠΟ ΓΚΡΑΝΤΙ
ΥΠ. ΑΡΜΟΣΤΗΣ ΟΗΕ 
«Η Ελλάδα έχει σηκώσει 
δυσανάλογο βάρος ως 
πρώτη χώρα εισόδου στην 
ΕΕ. ∆εν υπάρχει δίκαιη 
κατανοµή του βάρους των 
προσφύγων στην Ευρώπη 
[...] είναι θετικό ότι άνοιξε η 
συζήτηση για το πλαίσιο 
στην ΕΕ σε ότι αφορά την 
επιστροφή στην πρώτη 
χώρα εισδοχής».

ΑΝΝΑ ΓΟΥΙΝΤΟΥΡ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ VOGUE
 «H µόδα, στα µάτια των 
περισσότερων ανθρώπων, 
αντιµετωπίζεται ως κάτι 
αναλώσιµο και κάτι που 
εστιάζει στο εδώ και τώρα: 
είναι σπατάλη, υπερβολή, 
είναι το να µη φοράς ποτέ 
το ίδιο ρούχο δεύτερη φορά 
δηµόσια. ∆ικαίως έχει µπει 
η βιοµηχανία µόδας στο 
στόχαστρο γι’ αυτό».

ΖΑΝ ΚΛΩΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
ΤΕΩΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Η Ελλάδα πάει καλά τα 
τελευταία δύο χρόνια, το 
έχουµε πει. Πρέπει να 
επαναλάβω όµως ότι η 
Ελλάδα δεν έλαβε τον 
σεβασµό που της άξιζε. Οι 
προσπάθειες του ελληνικού 
λαού ήταν τεράστιες, ακόµη 
και όταν έγιναν λάθη. Το 
είχα πει, δεν ήθελα ποτέ 
την εµπλοκή του ∆ΝΤ».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΕΣ ΜΟΥ ΘΑΝΟ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΘΕΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΣ, ΑΦΟΥ Σ’ ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Μία µπρίζα
Καλή η αυτοπαραγωγή 
ενέργειας των αγροτικών 
µονάδων από ΑΠΕ αλλά µέχρι 
ένα σηµείο, λέει ο Βαγγέλης 
(πρώην υπουργός της πλατείας) 
µε αφορµή την τροπολογία 
βουλευτών Ν∆. Ανεβάζοντας 
στο 75%, χωρίς που θα 
στηρίξουν την αύξηση, υπάρχει 
κίνδυνος σοβαρός να γείρει η 
δραστηριότητα προς την 
παραγωγή ενέργειας.

 

Πανηγυρικός
Μήπως ο πανηγυρικός για το 
θέµα της πανώλης των χοίρων 
που βρίσκεται µόλις 1,2 
χιλιόµετρα από τα 
ελληνοβουργαρικα σύνορα, να 
κοπάσει; Γιατί κάπως έτσι την 
είχαν πάθει στην πλατεία Βάθη 
στο παρελθόν µε την γρίπη των 
πτηνών και µε το που εισέβαλε 
στη χώρα υπήρχε καθηµερινά 
και ένα δελτίο καταγραφής 
κρουσµάτων...

 

Αναµείνατε
Το θέµα της επιστροφής 
φθηνού αγροτικού πετρελαίου 
αν µη τι άλλο έχει δηµιουργήσει 
προσδοκίες στους αγρότες, 
που περιµένουν πως και πώς να 
ακούσουν κάτι παραπάνω από 
τα χείλη του πρωθυπουργού. 
Πάντως από τη συνάντηση που 
είχε ο Μάξιµος (έδωσα τη µάχη 
στο γάλα) µε το Μαυρουδή, 
αυτό που βγαίνει είναι  
φέτος να µην περιµένουν... 

Σύντοµο ανέκδοτο οι ιδιώτες στον ΕΛΓΑ 

Όπως το ανέκδοτο µε τον Τοτό, η αναλογιστική µελέτη στον 
ΕΛΓΑ και η είσοδος των ιδιωτών στην ασφάλιση των αγροτών. 
Όταν ακούς τον υπουργό της πλατείας να λέει ότι ευελπιστεί η 
συζήτηση για το θέµα να µορφοποιηθεί µέσα στο πρώτο εξάµη-
νο του 2020, καταλαβαίνεις για πόσο ακόµα δρόµο µιλάµε. Βέ-
βαια για τον αγρότη πρόσθετα κόµιστρα θα φέρει. Κατά τα λοι-
πά, από θεωρία ο Μαυρουδής παίρνει άριστα, όταν µιλά για έ-
να σύστηµα γεωργικών ασφαλίσεων που θα απαντά µε ταχύ-
τητα αποζηµιώσεων, εσωτερική δικαιοσύνη των ασφαλίσεων.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Το ξηµέρωµα στην 
ιχθυόσκαλα Κερατσινίου 
η Φωτεινή, το µεσηµέρι 
στη Βάθη για την 
τελετή παράδοσης-
παραλαβής στον ΕΛΓΑ. 
Στο Κερατσίνι, λέει πως 
αφουγκράστηκε τον 
παλµό των ανθρώπων 
της αγοράς, στη Βάθη τι 
έδειξε το στηθοσκόπιο;

∆ύο τελετές 
παραδόσεων-
παραλαβής επί διηµέρο 
στη Βάθη (ΟΠΕΚΕΠΕ-
ΕΛΓΑ) κι ο Γίτσας ωσεί 
παρόν. Νοµίσαµε ότι 
πήγε να ενηµερωθεί 
για τα της πανώλης 
και το 100ευρώ για 
τους κυνηγούς. Βέβαια, 
τόσα προγράµµατα 
έχει βάλει µπροστά. 

Υβρίδια
 «Ο αγρότης είναι το θύµα 

και όχι ο θύτης. Η γεωργία 
απορροφά διοξείδιο του 
άνθρακα, δεν εκπέµπει. Αν 
θέλουµε να συνεχίσουµε την 
παραγωγή τροφής στην 
Ευρώπη, πρέπει να την 
ενισχύσουµε.», είπε ο πρώην 
υπουργός της πλατείας σε 
εκδήλωση για την κλιµατική 
αλλαγή στην Καλαµάτα.

 Ούτε µία λέξη κατά τον 
Βαγγέλη (πρώην υπουργό της 
πλατείας) δεν είπε ο 
Μαυρουδής για την γη υψηλής 
παραγωγικότητας που 
πλήττεται από το άρθρο 24, 
που κάποιες εξ’ αυτών είναι 
συνδεδεµένες µε επιδοτήσεις.

 «Μήπως πίσω από αυτές τις 
ρυθµίσεις κρύβονται κάποια 
συµφέροντα; Θα τα δούµε στην 
πορεία υλοποίησης των 
Σχεδίων Βελτίωσης αλλά και 
των επενδύσεων», λέει µε τόνο. 

;

ΡΙΚ ΠΙΤΙΝΟ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Έχει πλεονέκτηµα ο 
Καναδάς, γιατί παίζει εντός 
έδρας κι έχει αρκετούς 
ΝΒΑers. Οι Μπακς έχουν 
πολύ καλό ρεκόρ τώρα στο 
ΝΒΑ και θα δούµε τι θα 
γίνει µε τον Γιάννη. Αν πάει 
τελικούς, δύσκολα θα είναι 
στο Προολυµπιακό και θα 
έχουµε µεγάλο... βουνό να 
ανέβουµε».

Νίκο είσαι αστέρι, 
µε το κλειδί 
στο χέρι!

Μπερδεψούρα µεγάλη µε τις άδειες χρήσης 
νερού και το πρόγραµµα της Νιτρορύπανσης έφερε 
τα πάνω κάτω αυτή την εβδοµάδα. Καταρχήν πήγαν 
τις πληρωµές Παρασκευή. Κατά δεύτερον, µε 
εντολή από τη Βάθη, µπαίνουν στη λίστα πιστώσεων 
όλοι, ανεξαιρέτως αν έχουν τα κατάλληλα έγγραφα, 
αφού το λάθος είναι ξεκάθαρα διοικητικό και όχι 
των παραγωγών. Κατά τρίτον από ∆ευτέρα θα 
ξαναγίνουν έλεγχοι και όποιος δεν προσκοµίσει ό,τι 
χρειάζεται µέχρι τέλος Γενάρη πάει για ποινές….  

Οι γεωπόνοι µελετητές, σου λέει, εφάρµοσαν 
προφορική εντολή της προηγούµενης ηγεσίας του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι ήταν προαιρετική η αναγραφή 
της  άδειας χρήσης νερού και δεν την επισύναψαν 
στον αντίστοιχο κωδικό. Αυτό σηµαίνει ότι µε τον 
διασταυρωτικό έλεγχο να µείνουν έξω το 70% των 
Θεσσαλών παραγωγών. Εν τω µεταξύ στη βόρεια 
Ελλάδα η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη….

Η συζήτηση για τις αλλαγές στον ΕΛΓΑ είναι 
πολυπαραγοντική και χρειάζεται χρόνος για να 
διαµορφωθεί το νέο µοντέλο της ασφάλισης στην 
Ελλάδα, είπε ο υπουργός στην παράδοση-παραλαβή 
της νέας ηγεσίας του οργανισµού. Άσε, που σου 
λέει, είµαστε ακόµα σε πολύ αρχικό στάδιο και η 
πρώτη πρόταση περί αυτών αναµένεται το πρώτο 
εξάµηνο του νέου έτους. Πάντως, ενδιαφέρον 
έδειξαν Γερµανοί, Γάλλοι και ελληνικές εταιρείες. 
Το θέµα είναι στην πράξη τι γίνεται…. και πότε!

Μην ξεχνάµε ότι η αναλογιστική µελέτη είναι σε 
φάση αξιολόγησης των προσφορών και δεν έχει 
ανατεθεί ακόµα σε κάποιον! Φέξε µου και γλίστρησα. 
Ο νέος πρόεδρος του φορέα µίλησε για ένα δίκαιο 
σύστηµα… αλλά αυτά τα είπαν και οι προηγούµενοι! 
Ο δε απελθών πρόεδρος διαρρηγνύει τα ιµάτιά του 
ότι τα διαθέσιµα του ΕΛΓΑ µαζί µε τα έσοδα σήµερα 
φθάνουν τα 130 εκατ. ευρώ. Άρα γιατί ο υπουργός 
επιµένει κάθε φορά για αρνητικό ισοζύγιο;;;

Η µικρότερη φετινή σοδειά στο σκληρό σιτάρι και 
η µείωση των αποθεµάτων βοήθησαν φέτος τις 
τιµές και φτιάχνουν κλίµα και για τα επόµενα 2 µε 3 
χρόνια τουλάχιστον, κατέληξαν όσοι παραβρέθηκαν 
πριν λίγες ηµέρες στην εκδήλωση της Syngenta. Για 
να δούµε, διότι οι παραγωγοί οι οποίοι ασχολούνται 
µε το σκληρό έφαγαν τα µούτρα τους την τελευταία 
4ετία µε τις τιµές του προϊόντος και δεν είναι τυχαίο 
ότι ενώ παραδοσιακά καλλιεργούνταν πάνω από 4 
εκατ. στρέµµατα στη χώρα µας, τώρα έχουν 
σταθεροποιηθεί περίπου στα 3 εκατ. 

Με τον Άδωνι τα έβαλαν προ ηµερών οι αγρότες 
στο Πλατύ Ηµαθίας και το σίγουρο είναι ότι είχαν τα 
δίκια τους! Σε συνάντησή του µε τευτλοπαραγωγούς 
και µε αφορµή τις δηλώσεις Καραθανάση ότι η 
παραγωγή του 2019 θα πληρωθεί µε 32 ευρώ ο 
τόνος, ο ίδιος εκνευρισµένος και µε ειρωνικό τόνο –
όπως λένε οι παρόντες αγρότες- ξεστόµισε το 
αµίµητο σε παραγωγό: «Αν µπορείς να βρεις κάπου 
καλύτερα (τιµή), µπορείς να τα πας. Εσύ τα έσπειρες 
µε τον Τσίπρα, να τα πας λοιπόν στην 
Κουµουνδούρου»!!         Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Α
πό την καινοτοµία µέχρι 
την ακροβασία, ένα τσι-
γάρο δρόµος. Ο λόγος 
για το νοµοσχέδιο «περί 

συνεταιρισµών» που ετοιµάζει ο υ-
πουργός Βορίδης και που µόνο το 
συνεταιριστικό πνεύµα δεν φαίνε-
ται να προάγει. Αντίθετα, προσφέ-
ρει απλόχερα τη δυνατότητα σε ι-
σχυρά ιδιωτικά σχήµατα να κατα-
στούν απόλυτοι άρχοντες και στο 
πεδίο των συνεταιρισµών.  

  Από το παράθυρο
ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ αληθεύουν οι φήµες 
που θέλουν τους ιδιώτες να συµ-
µετέχουν µέχρι ποσοστού 25% -σ’ 
αυτή τη φάση- στην κεφαλαιακή 
βάση των συνεταιρισµών, αυτό 
δεν είναι τίποτα άλλο από το τέ-
λος του συνεργατισµού, τουλά-
χιστον όπως το γνωρίσαµε τα τε-
λευταία 100 και πλέον χρόνια.

  Τέλος η κρέμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ θα πρέπει να σας 
πω δεν έχω καµιά προκατάληψη 
ούτε µε τους ιδιώτες επιχειρηµα-
τίες ούτε µε τις ιδιωτικές επιχειρή-
σεις. Αυτό που έκαναν για χρόνια 
οι συνεταιρισµοί, τουλάχιστον ε-
κεί όπου λειτούργησαν παραγω-
γικά και αποτελεσµατικά, ήταν να 
επιστρέφουν κάτι από την προστι-
θέµενη αξία της πρωτογενούς πα-
ραγωγής στους συντελεστές της, 
δηλαδή στους αγρότες. 

  Σιγουράντζες
∆ΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ αυτό µετά 
τη διάλυση των συνεταιρι-
σµών, η οποία επήλθε ε-
δώ και κάποια χρόνια και 
δυσκολεύοµαι να κατα-
λάβω πώς θα συµβεί α-
πό τη στιγµή που ο ουσι-
αστικός έλεγχος των ορ-
γανώσεων περάσει, βά-
σει του πνεύµατος Βορίδη, 
στους... µεγαλοµετόχους. 
Πρώτον, γιατί µεγαλοµέτο-
χοι είναι δύσκολο να προέλ-
θουν µέσα από τις τάξεις των α-

γροτών και δεύτερον γιατί κανέ-
νας επιχειρηµατίας δεν βάζει τα 
λεφτά του σε έναν συνεταιρισµό 
αν δεν έχει σιγουρέψει τον έλεγ-
χο της διοίκησής του. 

  Όταν δεν βγαίνεις
ΕΙΚΑΖΕΤΑΙ ότι υπάρχουν αυτό 
τον καιρό στην αγορά κεφάλαια 
(funds) που δεν προέρχονται α-
πό οµοειδείς επιχειρήσεις και εκ-
φράζουν ενδιαφέρον να τοποθε-
τηθούν σε εύρωστους οικονοµικά 
συνεταιρισµούς. Αυτή τη στιγµή 
τέτοιοι συνεταιρισµοί δεν υπάρ-
χουν κι αν υπήρχαν δεν θα είχαν 
κανένα λόγο να διαταράξουν τη 
σηµερινή συµµετοχική τους βά-
ση προς χάριν κανενός επενδυ-
τή. Ό,τι και να προσφέρει!

  Οι παρακείμενοι
ΑΛΛΩΣΤΕ, αν δούµε προσεκτι-
κά τι έχει γίνει αυτά τα τελευταία 
δύσκολα χρόνια και για τους συ-
νεταιρισµούς, θα δούµε τους πα-
ρακείµενους ιδιώτες επιχειρηµα-
τίες να εισέρχονται τεχνηέντως 
στα των συνεταιρισµών και στη 
συνέχεια να αναλαµβάνουν κε-
ντρικό ρόλο ή τον πλήρη έλεγχο. 

  ...και οι εκδορείς
ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ Βορίδη ως υπουρ-
γού Αγροτοβιοµηχανίας και όχι 
Γεωργίας, τις προδίδει και άλλη 
ρύθµιση η οποία εισάγεται στο νο-
µοσχέδιο για τους συνεταιριµούς 
και σχετίζεται µε τις διεπαγγελµα-

τικές οργανώσεις. Αρκεί η εκ-
προσώπηση µόλις του 10% ε-

νός κλάδου, εν προκειµένω 
των αγροτών, για να µπο-
ρεί να στοιχειοθετηθεί, η 
αναγνώριση µιας διεπαγ-
γελµατικής. Αυτό εισηγεί-
ται, όπως λένε οι πληρο-
φορίες, το πόνηµα Βορί-
δη. Τώρα, γιατί η ΕΕ βά-
ζει ως όριο το 30% του κά-
θε κλάδου και πως θα το 
ξεπεράσει αυτό ο υπουρ-
γός, οψόµεθα!         

Αν λοιπον 
αληθεύουν οι 
φήµες που θέλουν 
τους ιδιώτες να 
συµµετέχουν µέχρι 
ποσοστού 25%, σ’ 
αυτή τη φάση, στην 
κεφαλαιακή βάση 
των συνεταιρισµών, 
αυτό δεν είναι 
τίποτα άλλο από 
το τέλος του 
συνεργατισµού, 
τουλάχιστον όπως 
το γνωρίσαµε τα 
τελευταία 100 
και πλέον χρόνια

Σ 
πανίως το ΝΑΤΟ δεν βρίσκεται υ-
πό λεκτική πολιορκία τους τελευταί-
ους µήνες. Ο Αµερικανός πρόεδρος 
Τραµπ συνεχίζει να καταφέρεται ε-

ναντίον της συµµαχίας µε κάθε ευκαιρία. Και 
από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Γάλ-
λος πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν έφτασε µέ-
χρι να το χαρακτηρίσει «εγκεφαλικά νεκρό». 
Κορυφαίοι αξιωµατούχοι, προφανώς, έσπευ-
σαν να υπερασπιστούν τον οργανισµό. Εν ό-
ψει µιας συνάντησης των ηγετών της συµµα-
χίας κοντά στο Λονδίνο στις 3-4 ∆εκεµβρίου, 
θα υπάρξει ακόµη περισσότερος έπαινος και 
υποστήριξη προς το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτή η συνάντηση 
δεν θα ονοµάζεται Σύνοδος, δείχνει ότι τα 70α 
γενέθλια του ΝΑΤΟ δεν γιορτάζονται µε µεγά-
λες φανφάρες αλλά αντιθέτως, µε έναν βαθµό 
αυτό-αµφισβήτησης, αν όχι ανησυχίας.[...]. Η 
γκρίνια του Tραµπ µε το ΝΑΤΟ, έχει να κάνει µε 
τα λεφτά. Θέλει οι σύµµαχοί του να πληρώσουν 
περισσότερα και να σταµατήσουν να παίρνουν 
ως δεδοµένο την οµπρέλα ασφαλείας των ΗΠΑ. 
Τα κράτη-µέλη τώρα πληρώνουν περισσότερα 
για την άµυνά τους. [...]. Ο Mακρόν το έχει ζυ-
γίσει από διαφορετική σκοπιά. [...]. Αυτό που 
θέλει είναι το ΝΑΤΟ να σκέφτεται και να ενερ-

γεί πολιτικά και η 
Ευρώπη να εξετά-
σει το µέλλον της 
ασφάλειας σε περί-
πτωση που ο Τραµπ 
ξυπνήσει µια ηµέ-
ρα και βγάλει τις Η-
ΠΑ από το ΝΑΤΟ. 
Πολλοί ηγέτες της 

συµµαχίας προτιµούν να κρύβουν το κεφάλι 
τους στην άµµο παρά να εξετάζουν µια τέτοια 
πιθανότητα. Εκτός από τα σχόλια του Τραµπ, 
οι τεράστιοι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η ∆ύ-
ση από τη Ρωσία, την Κίνα και την τροµοκρα-
τία δεν µπορούν να υποβαθµιστούν. Ο Mακρόν 
θέλει το ΝΑΤΟ να µιλάει για αυτά τα θέµατα.

Το γεγονός ότι η συµµαχία απέχει από τέ-
τοιες συζητήσεις -ακόµη και για την κατάρρευ-
ση της συµφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν- ή 
αποφεύγει να προετοιµαστεί για σενάρια όπως 
το ξέσπασµα µιας σύγκρουσης στη Θάλασσα 
της Νότιας Κίνας, αποκαλύπτει µια νοοτροπία 
και έναν πολιτισµό που φοβάται να ανοίξει το 
κουτί της Πανδώρας. Αλλά πρέπει να ανοίξει. 
Και πρέπει να το κάνει η Γερµανία. [...] Η ανα-
βλητικότητα της Γερµανίας για την ασφάλεια 
και την άµυνα θα πρέπει να ανησυχήσει όλους 
τους συµµάχους του ΝΑΤΟ και τα µέλη της ΕΕ. 
Καθώς η Μέρκελ διανύει την τελευταία της θη-
τεία ως Καγκελάριος, έχει την ευκαιρία να επω-
φεληθεί από την κριτική που προέρχεται από 
τον Λευκό Οίκο και τα Ηλύσια Πεδία. Αν δεν 
αξιοποιήσει την ευκαιρία, το πλεονέκτηµα θα 
περάσει στο Ρώσο πρόεδρο Βλάντιµιρ Πούτιν. 

*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ, CARNEGIE EUROPE

Υπό λεκτική
πολιορκία

ΤΗΣ ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΜΠΣY*



Σάββατο 30 Νοεμβρίου & Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019Agrenda50 ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Τ
οµή στο θεσµικό περιβάλλον λειτουργίας 
των Αναπτυξιακών Εταιρειών τα άρθρα 20 
και 21 του υπό διαβούλευση νοµοσχεδίου 
του υπουργείου Εσωτερικών. ∆εκατρία χρό-

νια µετά τον Νόµο 3463/2006 µε τις παραπάνω διατά-
ξεις οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης ανα-
λαµβάνουν µε σαφήνεια νέα καθήκοντα ουσιαστικής 
στήριξης της αναπτυξιακής διαδικασίας µέσω της υπο-
στήριξης στον σχεδιασµό και υλοποίηση έργων υπο-
δοµής από τους ∆ήµους µετόχους της. Το σηµαντικό-
τερο πρόβληµα των ∆ήµων και ειδικότερα των ∆ήµων 
της ελληνικής υπαίθρου είναι ο σχεδιασµός, η µελέ-
τη και η υλοποίηση έργων υποδοµής, που αντιµετω-
πίζουν βασικά προβλήµατα για την οικονοµική ανά-
πτυξη και την ποιότητα ζωής στην ελληνική ύπαιθρο.

Η οικονοµική ανάπτυξη χωρίς έργα υποδοµής είναι 
«επί της άµµου θεµελιωµένη» και ακριβή.

Χωρίς αγροτική οδοποιία και χωρίς αρδευτικά δί-
κτυα δεν υπάρχει βιώσιµη κτηνοτροφία άρα ούτε πα-
ραγωγή τυροκοµικών προϊόντων, άρα ούτε ελληνική 
γαστρονοµία κλπ.

Αντίστοιχα, χωρίς τη λειτουργία ∆ικτύων Απο-
χέτευσης και λειτουργία Βιολογικών Καθαρι-
σµών, η τουριστική ανάπτυξη ακόµη και η πα-

ραγωγή γεωργικών προϊόντων, είναι «ευάλωτη», απέ-
ναντι, στις περιοχές που διαθέτουν και λειτουργούν α-
νάλογες υποδοµές. ∆εν µπορούµε να µιλήσουµε για έ-
ξυπνη γεωργία και αγροτική καινοτοµία χωρίς να έχου-
µε λύσει τα θέµατα των υποδοµών. Τα τελευταία χρό-
νια, µεταφέρθηκαν σειρά αρµοδιότητες στους ∆ήµους 
της χώρας, εκπονήθηκαν επιχειρησιακά προγράµµα-
τα, σχεδιάστηκαν ειδικά προγράµµατα, αλλά, απολο-
γιστικά προκύπτει ότι, ο σχεδιασµός και η παραγω-
γή έργων υποδοµής, δεν αντιστοιχήθηκε 
ούτε στις ανάγκες, ούτε στα ευκαιρίες 
χρηµατοδότησης παρόµοιων έργων.

Θεσµικά εργαλεία των ∆ήµων 
όπως οι Ανώνυµες Αναπτυξια-
κές Εταιρείες ΟΤΑ δεν αξιοποί-
ησαν τις δυνατότητες που τους 
έδινε το άρθρο 252 του Νόµου 
3463/2006 για την τεχνική στή-
ριξη των ΟΤΑ των ενώσεων τους 
κλπ. Λειτούργησαν πετυχηµένα 
αλλού λιγότερο και αλλού περισσό-
τερο στην υλοποίηση αναπτυξιακών 
προγραµµάτων όπως τα τοπικά προγράµ-

µατα Leader λειτουργώντας σε πολλές περιπτώσεις ως 
µια µικρή αποκεντρωµένη δοµή του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αποκοµµένη από τους µετόχους της.

Παρότι επενδύθηκαν τεράστιοι πόροι τις δύο προη-
γούµενες προγραµµατικές περιόδους για συγκρότηση 
Περιφερειακών Μηχανισµών Υποστήριξης και ∆οµών 
Στήριξης δεν υπήρξε µετεξέλιξη σε Ισχυρούς Περιφε-
ρειακούς Μηχανισµούς Στήριξης και Ενδιάµεσους Φο-
ρείς Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το παραπάνω σχέδιο 
νόµου δίνει νέες µεγάλες ευκαιρίες για τους µηχανι-
σµούς αυτούς εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους ∆ήµους 
µετόχους των Εταιρειών αυτών.

Ασφαλώς και χρειάζεται να εξασφαλιστεί η απα-
ραίτητη ευελιξία για τους θεσµούς αυτούς για 
να διατηρήσουν την αποτελεσµατικότητα τους, 

όπως να συνεχίζουν να λειτουργούν µε κανόνες ασφα-
λώς και µηχανισµούς ελέγχου εκτός των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης.

Η θεσµοθέτηση των Αναπτυξιακών Εταιρειών µε το 
προτεινόµενο νοµοσχέδιο ως Αναθετουσών Αρχών και 
ως Ενδιάµεσων Φορέων ∆ιαχείρισης, τις τοποθετεί στον 
πυρήνα του θεσµικού περιβάλλοντος τόσο του ΕΣΠΑ, ό-
σο και του Σχεδιασµού και Παραγωγής Έργων. ∆εν πα-
ραπέµπει και δεν πρέπει να παραπέµπει υποχρεωτικά 
στην υπαγωγή στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

Η προοπτική για Αποκεντρωµένους Ενδιάµεσους Φο-
ρείς του Υπουργείου Εσωτερικών αποτελεί µία τεράστια 
δυναµική και ταυτόχρονα δηµιουργεί όρους ισονοµί-
ας στους δήµους και άρα στους δηµότες για τη διεκδί-
κηση πόρων και την υλοποίηση ζωτικής σηµασίας έρ-
γων υποδοµής.

Όµως οι απόψεις περί απόσυρσης ε-
νός σχεδίου νόµου που απευθύνε-
ται στους ∆ήµους της χώρας από τις 

Αναπτυξιακές Εταιρείες τους και από τα 
στελέχη κυρίως των Εταιρειών µε κύρια 

επιχειρήµατα τα εργασιακά και µισθο-
λογικά θέµατα είναι εύλογο να είναι 
κύριο θέµα και επιχειρηµατολογία ε-
νός οργάνου των εργαζοµένων που 
δεν έχει συγκροτηθεί ακόµη πιστεύω 
όµως ότι δεν εκπροσωπούν τους µετό-

χους των Εταιρειών που είναι οι ∆ήµοι.
Η «ανάγνωση» του νοµοσχεδίου εί-

ναι περιορισµένου ορίζοντα διότι θεωρεί-
ται δεδοµένη η προνοµιακή αποκλειστική και 

µονοπωλιακή διαχείριση του προγράµµατος leader και 
την επόµενη περίοδο από τις Αναπτυξιακές Εταιρείες 
µε αυτή την δοµή και µετοχική σύνθεση.

Η επισήµανση σε επίσηµα κείµενα για την προβληµα-
τική διαχείριση του προγράµµατος leader από την Ε∆Π 
που εκχωρεί αρµοδιότητες, ένας φορέας µε µετόχους 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία φορείς του δηµο-
σίου όπως είναι οι ΟΤΑ, που είναι οι Αναπτυξιακές µε 
την νοµική µορφή και πριν και µετά τον νόµο δεν φαί-
νεται να προβληµατίζει όσο θα έπρεπε.

Στον διάλογο που γίνεται µε αφορµή το νοµοσχέ-
διο θα πρέπει να µπει ο προβληµατισµός αυτός.

Αν ενόψει του νέου Πολυετους ∆ηµοσιονοµι-
κού πλαισίου 2021-2027 και ειδικότερα των τοπικών 
προγραµµάτων leader δεν προκύπτει η αποκλειστικό-
τητα των δικαιούχων στις Αναπτυξιακές Εταιρείες αλ-
λά ανοίξει ανταγωνιστικά το παιχνίδι των ΟΤ∆ το ερώ-
τηµα που βάζω είναι ποια είναι η θέση µας για το σχέ-
διο νόµου και πόσα προγράµµατα από τα εγκεκριµέ-
να θα υλοποιηθούν;

Συµπερασµατικά. Το προτεινόµενο νοµοσχέδιο 
βελτιούµενο σε κάποια σηµεία που αφορούν 
την λειτουργία των Αναπτυξιακών Εταιρειών ε-

κτός Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί τεράστιας σηµασί-
ας θεσµική κατοχύρωση των Εταιρειών των εργαζοµέ-
νων σε αυτές, ανοίγει προοπτικές δηµιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας νέων επιστηµόνων και αποτελεί νο-
µική βάση επανεκκίνησης τους σε µία νέα χρησιµότη-
τα για τους µετόχους τους. Η διαχείριση των τοπικών 
προγραµµάτων Leader είναι αντικείµενο µιας Οµάδας 
Τοπικών Συµφερόντων του ιδιωτικού και του δηµόσιου 
τοµέα της οικονοµίας σε τοπικό επίπεδο που θα αναδεί-
ξει νέες δυναµικές µε βάση και την ευρωπαϊκή εµπειρία.

Θα πρέπει λοιπόν να γεµίσει την σκέψη µας και τα 
επιχειρήµατα µας η σύνεση εκείνη που δεν κάνει απα-
ραίτητο σε κοντινό χρόνο τον στίχο του Καβάφη : Τι πε-
ριµένουµε στην αγορά... γιατι οι βάρβαροι θα φτάσουν 
σήµερα... γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήρθαν... 
µερικοί φτάσαν απο τα σύνορα και είπαν βάρβαροι πια 
δεν υπάρχουν... και τωρα τι θα κάνουµε χωρίς βαρβά-
ρους... οι ανθρωποι αυτοί ήσαν κάποια λύση.

Νομοθεσία σταθμός στο θεσμικό 
περιβάλλον των Αναπτυξιακών Εταιρειών

*Γενικού ∆ιευθυντή της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., 

Αντιπρόεδρου του Ελληνικού ∆ικτύου Leader

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΜΑΡΙΝΗ ΜΠΕΡΕΤΣΟΥ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆εύτερο συνέδριο 
εκµηχάνισης γεωργίας
Το 2ο Συνέδριο Εκµηχάνισης της Ελληνικής 
γεωργίας: Βασική προϋπόθεση βιωσιµότητας και 
ανάπτυξης διοργανώνει στις 2 ∆εκεµβρίου ο 
Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Μηχανηµάτων, στο ξενοδοχείο Grand Hotel 
Palace (Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη). Εκεί θα 
γίνει επίσηµη παρουσίαση της µελέτης του ΙΟΒΕ 
«Αγροτικά Μηχανήµατα και Ανταγωνιστικότητα 
του Αγροτικού Τοµέα στην Ελλάδα». Μεταξύ των 
οµιλητών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. 
Βορίδης, ο υφυπουργός Κ. Σκρέκας, ο πρόεδρος 
του ΣΕΑΜ Σάββας Μπαλουκτσής, ο επιστηµονικός 
συνεργάτης ΙΟΒΕ Αγγ. Τσακανίκας. Συντονιστής 
ο Γιάννης Πανάγος. Χορηγοί επικοινωνίας η 
εφηµερίδα Agrenda και το agronews.gr.

Ελλάδος Γεύσεις
και Τουρισµός
Από 7-15 ∆εκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί το 
Φεστιβάλ «Ελλάδος γεύσεις και τουρισµός» στην 
Πλατεία Αγίου Θωµά, στο Γουδή. Ο στόχος της 
συγκεκριµένης εκδήλωσης, εκτός από την προβολή 

του ελληνικού και 
µεσογειακού 
τουριστικού προϊόντος 
µέσα από την 
εγχώρια  παραγωγή 
ενόψει και της 
τουριστικής περιόδου 
της νέας χρονιάς, 
έγκειται και στο να 
γνωρίσει το Αθηναϊκό 
κοινό ποιοτικά 
ελληνικά προϊόντα 
µικρών παραγωγών 
σε προσιτές τιµές την 

περίοδο των Χριστουγέννων µέσα από καθηµερινά 
events, γευσιγνωσία προϊόντων, σεµινάρια, διαλέξεις 
και µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις. Προβλέπεται και 
η άµεση πώληση η είσοδος για το κοινό θα είναι 
ελεύθερη σε όλες τις σχεδιαζόµενες δράσεις. 
Περισσότερα στο www.agronews.gr. 

Ηµερίδα για τους 
εδαφικούς πόρους

Με αφορµή την παγκόσµια 
ηµέρα για το έδαφος, ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα διοργανώνει 
στις 5 ∆εκεµβρίου στις 9:30, 
στην αίθουσα συνεδρίων του 
Ινστιτούτου στη Λάρισα 
ανοικτή ηµερίδα µε θέµα: 
«Έδαφος: Ένας µη 
ανανεώσιµος φυσικός πόρος 
σε κίνδυνο- Μέσα 
προστασίας και βελτίωσης 
της γονιµότητάς του». Στόχος 
της είναι να αναδείξει τη 
σοβαρότητα της κατάστασης 
των ελληνικών γεωργικών 
εδαφών, την υποβάθµιση των 
ιδιοτήτων και της γονιµότητάς 
τους. Για πληροφορίες στο 
www.agronews.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΡΙΣΑ ΓΟΥ∆Η 

Ο ρόλος της φυτοϋγείας 
στην πράξη «PlantUp»

Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο διοργανώνεται τη ∆ευτέρα 
2 ∆εκεµβρίου ενηµερωτική ηµερίδα 
µε τίτλο «Ο ρόλος των κόµβων 
φυτοϋγείας και αξιοποίησης-
ασφάλειας φυσικών προϊόντων της 
ερευνητικής υποδοµής PlantUp». Η 
ηµερίδα θα λάβει χώρα στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του ΜΦΙ από τις 8:45 
έως τις 17:00. Οι εγγραφές θα 
πραγµατοποιηθούν από τις 8:45 έως 
τις 9:30. Αποτελείται από τρεις 
συνεδρίες στις οποίες ειδήµονες του 
κλάδου θα ενηµερώσουν τους 
παραβρισκόµενους σχετικά µε θέµατα 
φυτοπροστασίας και φυτοϋγείας αλλά 
και για τις χρησιµότητες των φυσικών 
προϊόντων. ∆ιαβάστε αναλυτικά το 
πρόγραµµα της Ηµερίδας στο www.
agronews.gr.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται 200 πρόβατα φυλής Λάκων γεννη-
µένα  µαζί µε τα αρνιά. Τα πρόβατα είναι εµβολια-
σµένα µε υψηλή απόδοση γάλακτος. Περιοχή Τρι-
κάλων –Θεσσαλίας. Τηλ. 6948/429062.

Πωλείται αγέλη 100 αγελάδων ελευθέρας βο-
σκής βιολογικής εκτροφής, φυλής Σίµενταλ. 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 θηλυκά  
60 ηµερών από µάνες  υψηλής  γαλακτοπαραγω-
γής  περιοχή  λάρισα τηλ. 6978/023728 

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής λιµουζίν, 
σιµενταλ, και µπλου Βελγίου περίπου 400 κιλά. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής, υψη-
λών αποδόσεων σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/930627.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής λιµουζίν, 
σιµενταλ, και µπλου Βελγίου περίπου 400 κιλά. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής, υψη-
λών αποδόσεων σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/930627.

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό, δυ-
νατότητα µεταφοράς και στο χώρο σας. Τηλ. 
6986/824541.

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

Πωλούνται 400 γίδια. Περιοχή Κατερίνης. Κος 
Παναγιώτης. Τηλ. 6989/911035.

Πωλούνται 210 καθαρόαιµα πρόβατα φυλής Χί-
ου πολύ υψηλών αποδόσεων (450 κιλά µέσος 
όρος κοπαδιού). Με όλα τα στοιχεία του γενεα-
λογικού δέντρου και των αποδόσεων τους (µηνι-
αία γαλακτοµέτρηση). Είναι όλα απαλλαγµένα από 
τη νόσο scratiei.Περιοχή Kατερίνης. Κος Ανδρέας. 
Τηλ. 6975/068501.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τσοπάνης στη Μεσσηνία.
Τηλ.6974/994010.

Ζητούνται για αγορά δικαιώµατα βασικής ενί-
σχυσης από χωράφια. Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος 
βίκου βρώµης σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη 
τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923,  E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές 
ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. 
Περιοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

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

Πωλούνται µπιζέλι και  βίκος καθαρισµένος απο-
λυµασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, 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  καθαρισµένη 
για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6932/372270. 

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλληλο για χλω-
ρή λίπανση και κτηνοτροφία. Τηλ. 6981/088747.

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

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

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

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

Πωλείται βίκος για σπόρο. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ. 6944/804870.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέ-
ας 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 σαρα-
ντάκιλο. Τιµή 40 λεπτά/κιλό. Κος Κώστας. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.Τηλ. 
6972/802670.

Πωλούνται δέµατα τριφύλλι, καθώς και δέµατα 
σανού βρώµης µε καρπό και διάφορα άχυρα. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6972/897568.

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

Πωλείται βρώµη ποικιλία Κασσάνδρας, κόκκινη δί-
κοκκη, πολύ παραγωγική για σπόρο και σανό. Τηλ 
6972/285256 και what’s up 6974/313224.

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

Πωλούνται ρεβύθια πολύ βραστερά και νόστι-
µα και πολύ παραγωγικά, χωρίς φάρµακα και λι-
πάσµατα. 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 καλλιέρ-
γεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Πο-
τιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσ-
σαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

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

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµά-
των µαζί µε 1 στάβλο 700µ. καινούριος και 1 στά-
βλο 150 µ. συν δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος. Περι-
οχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

Πωλείται κτήµα 7στρ. 500µ. από τον οικισµό 
200µ. πρόσοψη Χ 35. 200µ. οικοδοµήσιµο πάνω 
στο κεντρικό δρόµο. Τιµή 30.000€. Περιοχή Πρό-
χωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

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

Πωλείται κτήµα 30 στρ µε αρδεύσει και πόσιµο νε-
ρό και αποθήκη 140 τ.µ. Σε τιµή ευκαιρίας.  Περιο-
χή Λάµαρη Πρέβεζα. Τηλ. 69311/79159. 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντινί-
δης τύπου ΗΥ255 (υψηλής ισχύος) Με γρανάζι κι-
νήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. Πε-
ριοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036. 

Πωλείται ψυκτικός θάλαµος διαστάσεων 3πλάτος 
Χ 5µήκος Χ3ύψος. Αποτελείται από πάνελ δεκά-
ρι αχρησιµοποίητο µε τα σελοφάν του, ψυκτικό µη-
χάνηµα τριφασικό στοιχείο µε ανεµιστήρες,  ανοι-
γόµενη πόρτα. Τιµή 3.600€ (πλέον φπα). Περι-
οχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

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. 

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

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

Πωλείται ολοκαίνουργιος άστητος µεταλλικός 
σκελετός θερµοκηπίου, βαριάς κατασκευής, πο-
λύρρηκτο τοξωτό, κατασκευασµένο από σωλήνα 
γαλβανιζέ Φ60 και ενισχύσεις/τεγίδες/χιαστί/κό-
ντρες/µπράτσα/µπάρα φυτών από σωλήνα γαλβά-
νιζε Φ33. Αποτελείται από 4 τολ, 3 µέτρα ύψος 
υδρορροής, 5 µέτρα ύψος κορυφής. ∆ιαστάσεις 
περίπου 4.200τ.µ. Μπορεί να κατασκευαστεί στις 
διαστάσεις που θέλετε, χρειάζεται µόνο υλικά κά-
λυψης. Τιµή 30.000€ ή το µισό 16.000€. Περι-
οχή Σκάλας Ωρωπού. Τηλ6947/096907. Email: 
jathelas@otenet.gr

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουργικό-δενδροκο-
µικό 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 κα-
µπίνα, δενδροκοµικό. Τηλ.6945/373163.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέσε-
ων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρµα-
νιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυ-
λίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύχια (Σό-
ρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 2.000€ συζη-
τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

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

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

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

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκαστος. Πε-
ριοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια 150 και 200 κιλών. 
Περιοχή Βέροια. Τηλ.6976/413663.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα.Τηλ. 
6940/726405. 

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ 
Ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ

Η ΜΙΛΙΟΡΑ ΦΑΡΜ ΑΕ  λειτουργεί µια σύγχρονη  προβατοτροφική µονάδα 2.300 
αρµεγοµένων προβάτων στο Καγκάδι Αχαΐας. Για την λειτουργία της µονάδας η 
εταιρεία επιθυµεί να προσλάβει άµεσα κτηνίατρο ή ζωοτέχνη µε ή χωρίς εµπειρία.

Πληροφορίες: 
6934 545 857

Αποστολή βιογραφικών:
info@miliorafarm.gr ή  µέσω  ΦΑΞ 2610 223 038

Παροχές Εταιρίας:
   Σταθερή και µόνιµη συνεργασία  
   µε προοπτικές εξέλιξης.
   Ικανοποιητικός µισθός και
   πρόσβαση σε bonus 
   επίτευξης στόχων.
   Συνεχής υποστήριξη και
   εκπαίδευση. 

Απαιτούµενα προσόντα:
   Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι
   Γνώση Αγγλικών.
   Πολύ καλή γνώση
   χειρισµού Η/Υ.
   Εµπειρία σχετική µε το
   αντικείµενο θα θεωρηθεί
   επιπρόσθετο προσόν.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πο-
λυετή εκπαίδευση στο εξω-
τερικό προσφέρει τις παρα-
κάτω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και 
τοποθέτηση καινούργιων και 
µεταχειρισµένων αρµεκτι-
κών µηχανηµάτων µε στό-
χο τη µείωση χρόνου άρµε-
ξης, σωµατικών κυττάρων, 
µικροβίων µε µηδενικές µα-
στήτιδες, την αύξηση παρα-
γωγή γάλακτος, λίπους και 
πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779
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Είναι σηµάδι των καιρών το γεγονός 
ότι σε ορισµένες περιπτώσεις οι αγρό-
τες κερδίζουν περισσότερα χρήµατα 
από το Youtube και τα µέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, απ’ ό,τι από τις σο-
δειές τους. Τουλάχιστον στις ΗΠΑ, ό-
που αρκετοί νέοι αγρότες πλέον πα-
ρουσιάζουν τις ζωές τους στο χωράφι 
σε ένα διευρυµένο διαδικτυακό κοινό. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα, 
ο Ζαχ Τζόνσον, ο οποίος καλλιεργεί 
καλαµπόκι και σόγια στη Μινεσσό-
τα, και είναι γνωστός στο YouTube, 
ως MN Millennial Farmer. Είναι ένας 
ρόλος, αναφέρει ο ίδιος στο Bloomberg, 
ο οποίος έχει εξασφαλίσει σε αυτόν 
και στη γυναίκα του τη Μπέκ, έσοδα 
πέντε φορές περισσότερα από αυτά 
που έβγαλε από την εκµετάλλευσή 
του το προηγούµενο έτος.

Στα 34 του, ο κ. Τζόνσον, έχει πλέ-
ον εµπειρία τριών ετών ως γιουτιού-
µπερ και παρουσιάζει τον εξοπλισµό 
του ενώ φέρνει στην επιφάνεια της 
ευρύτερης δηµόσιας σφαίρας τα προ-
βλήµατα που διαχρονικά αντιµετωπί-
ζουν οι αγρότες. Πλέον έχει 300.000 
συνδροµητές και 50 εκατ. προβολές 
στα βίντεό του. ∆υο πράγµατα καθί-
στανται σαφή από τη διατύπωση αυ-
τή: αφενός αντανακλώνται οι δυσχέ-

ρειες της αγροτικής οικονοµίας τα τε-
λευταία έτη, αφετέρου επικυρώνεται 
το αυξανόµενο ενδιαφέρον των κατα-
ναλωτών για το πώς τελικά παράγεται 
το φαγητό που φτάνει στο πιάτο τους.

Η περίπτωση του 34χρονου αγρότη 
δεν είναι µοναδική. Άλλωστε το 59% 
των κατοίκων της αµερικανικής υ-
παίθρου είναι καθηµερινοί χρήστες 
του YouTube, σύµφωνα µε έρευνα 
του 2018 του Pew Research Center. 

Ο Τζος Ντέιπερ, ή αλλιώς ο Stoney 
Ridge Farmer, έχει περισσότερους α-

πό 220.000 συνδροµητές που παρακο-
λουθούν το ταξίδι του στην κατασκευή 
µιας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης 
µε βοοειδή σε µια εγκαταλελειµµένη 
φυτεία καπνού. Ως βετεράνος της Πο-
λεµικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, αποφά-
σισε να ξεκινήσει το blogging επειδή 
«πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στη 
γεωργία». Αγόρασε µια φωτογραφι-
κή µηχανή, έκανε µερικά βίντεο µε 
µέλισσες, ακολουθούµενο από ένα 
βίντεο που φροντίζει το χλοοκοπτι-
κό του, και «η αρχή έγινε». 

Στην επιφάνεια
Στις ΗΠΑ αρκετοί νέοι 

αγρότες πλέον παρουσιάζουν 
τις ζωές τους στο χωράφι 
σε ένα διαδικτυακό κοινό 

Στο πανέµορφο Μολίζε,
πληρωµένο το ενοίκιο
Καθαρός αέρας, όµορφο τοπίο και 
µηδέν εγκληµατικότητα. Έτσι 
διαφηµίζεται µια µικρή ερηµωµένη 
περιφέρεια στη νότια Ιταλία. Όποιος 
µετακοµίσει εκεί παίρνει και λεφτά 
από το κράτος. «Πληρώνουµε 700 
ευρώ το µήνα για τρία χρόνια», 
δηλώνει ο περιφερειάρχης Ντονάτο 
Τοµά, σε όποιους µετακοµίσουν σε 
ένα χωριό µε λιγότερους από 
2.000 κατοίκους και µείνουν εκεί 
για πέντε χρόνια, ιδρύοντας µια 
επιχείρηση ή ανακαινίζοντας σπίτια.

Συµπόσιο για τον Ανέστη
Μπαµπατζιµόπουλο
Η ένωση οινοποιών «Οίνοι Βορείου 
Ελλάδος» τιµά τη µνήµη του Ανέστη 
Μπαµπατζιµόπουλου. Στο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
στις 6 ∆εκεµβρίου (17:00) γίνεται 
συµπόσιο προς τιµήν του 
προσφιλούς εκλιπόντος, όπου 
αναφέρεται στο έργο και τη 
συνολική του προσφορά στον κλάδο 
της οινοποιίας και κυρίως της 
αποσταγµατοποιίας. Η εκδήλωση 
θα ολοκληρωθεί µε γευστική δοκιµή 
αποσταγµάτων από όλη την Ελλάδα.

Ενέργειες για λειτουργία 
φράγµατος Μεσοχώρας 
Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν 
ώστε να τεθεί σε λειτουργία το 
Φράγµα Μεσοχώρας, βρέθηκαν 
στο επίκεντρο συνάντησης του 
υφυπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης 
Κ. Σκρέκα, µε τον πρόεδρο και 
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ Γ. 
Στάσση. Το έργο θα συµβάλει στην 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, 
θα προσφέρει στη ∆ΕΗ ετήσια 
έσοδα άνω των 25 εκατ. και θα 
ενισχύσει την παραγωγή 
«πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας.

Ζωντανεύει τις γιορτές
το Χωριό των Μαγεµένων
Tο «Χωριό των Μαγεµένων» 
αναµένεται να «ζωντανέψει» πρώτη 
φορά τα φετινά Χριστούγεννα στη 
Θεσσαλονίκη από τις 14 ∆εκεµβρίου 
έως τις 2 Ιανουαρίου στην οδό 
Αριστοτέλους. Μια χριστουγεννιάτικη 
αγορά, µε 34 ξύλινα σπιτάκια, όπου 
οι επαγγελµατίες της Θεσσαλονίκης 
θα έχουν τη δυνατότητα 
χριστουγεννιάτικα εδέσµατα, είδη 
δώρων και παιχνίδια. Παράλληλα, η 
πλατεία θα ονοµαστεί σε «Πλατεία 
των Μαγεµένων».

Το 59% των κατοίκων της αµερικανικής υπαίθρου είναι καθηµερινοί χρήστες του YouTube, σύµφωνα µε 
έρευνα του 2018 του Pew Research Center, οπότε και είναι άκρως εξοικειωµένοι µε το διαδίκτυο. 

Οι αγρότες βγάζουν πιο 
πολλά από το YouTube
Πέντε φορές περισσότερα από όσα έβγαλε από την εκμετάλλευσή 
του το προηγούμενο έτος κέρδισε ένας αγρότης από τη Μινεσότα
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Πωλείται άροτρο MORO PIETRO 2006 4υνο - 
5υνο µε ελάχιστες ώρες λειτουργίας. Περιοχή Με-
σηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/524520.

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

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

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

Πωλείται ποµόνα ποτίσµατα 90µέτρων  4αρα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρόµενο.  
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

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

Πωλούνται ρίπερ, σπαστήρας και πλατφόρµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστιχο 2,20x5µ. 
και µε 1µ. προέκταση. Περιοχή Σέρρες. 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. Πε-
ριοχή Πιερίας.  Τηλ.6945/665253.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. Περι-
οχή  Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύπου   (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθένα). Με υδρορροή, 
υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. 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 Πι-
ερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τριόρι µικρό. Τιµή 500 ευρώ.  Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ. 6947/404701.

Πωλείται κανονάκι µεσαίο µονοφασικό ρεύµα. Τι-
µή 400 ευρώ. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6947/404701. 

Πωλούνται  κλούβες,  κλουβάκια και µπινγκς. Πε-
ριοχή Βέροιας. Τηλ. 6973/966777.

Πωλείται τρακτέρ STΕYR , 110 ίππων σε πολύ κα-
λή κατάσταση. Τηλ. 2310/715037.

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

Πωλείται  ρίπερ,  λιπασµατοδιανoµέας και ραντιστι-
κό 600άρι. Τηλ. 2310/715037.

Πωλούνται τρακτέρ µε αλέτρι, σπαρτική σίτου,δι-
σκοσβάρνα,ραντιστικό για λίπασµα , ρίµπελ , καλλι-
εργητής και σκαλιστήρι.  Τηλ 6974/410304.

Πωλούνται 60 σωλήνες ποτισµατος. Τηλ. 
6974/410304.

Πωλούνται ένας σφυρόµυλος, µια χαρµανιέρα, ένα 
σιλό, ένας µειωτήρας, ένα αλµεκτήριο 12 θέσεων 
ψαροκόκκαλο, µια γεννήτρια 32 KWA, δύο ανεµι-
στήρες και 16 κλουβιά για νεογέννητα µοσχαράκια. 
Σίνδος. Τηλ. 6944614947. 

Πωλείται  αγροτικός  ελκτήρας  Goldoni  τύπου  
714  1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται  λάστιχο 18-4-38 για τρακτέρ µεταχειρι-
σµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
Τηλ. 6976/141565. 
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Ώρα κλήρωσης
στο Βουκουρέστι
Στο «κόκκινο» η αγωνία για το Euro 2020 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην πρωτεύουσα της Ρουµανίας, 
το Βουκουρέστι χτυπάει το Σάββα-
το το απόγευµα (7:00 µ.µ) η καρ-
διά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, 
όπου θα πραγµατοποιηθεί η κλή-
ρωση του Euro 2020, παρουσία 
µεγάλων προσωπικοτήτων του α-
θλητισµού και όχι µόνο. Στην κλή-
ρωση θα πάρουν µέρος οι 24 οµά-
δες που προκρίθηκαν και θα χω-
ρισθούν σε 6 οµίλους των 4 οµά-
δων ο καθένας. Η διοργάνωση θα 
ανοίξει τις πύλες της στις 12 Ιουνί-
ου στην Ρώµη και θα ολοκληρωθεί 
στο Γουέµπλεϊ µε τους δύο ηµιτε-
λικούς και τον τελικό στις 24 του 

ιδίου µηνός. Μένοντας στο ποδό-
σφαιρο, στην Ισπανία αυτήν την 
Κυριακή διεξάγεται το ντέρµπι κο-
ρυφής ανάµεσα στην Μπαρτσελό-
να και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η 
οµάδα του Βαλβέρδε αν αφήσει 
έστω και έναν πόντο στη Μαδρί-
τη, κινδυνεύει να χάσει την πρω-
τιά. Ματς κορυφής και στην Ελλά-
δα, όπου την Κυριακή ο Ολυµπια-
κός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Οι «ε-
ρυθρόλευκοι» έχοντας απολέσει 
οριστικά την ευκαιρία να βρίσκο-
νται στους «16» του Τσάµπιονς 
Λιγκ καθώς έχασαν από την Τό-
τεναµ στην Αγγλία, θα πρέπει να 
φανούν πιο συγκεντρωµένοι και 
µε καλύτερες επιλογές στην άµυνα 
για να πάρουν το τρίποντο.

Σε δύο εβδοµάδες διεξάγεται η τελευταία αγωνιστική 
του Τσάµπιονς Λιγκ, ώστε να οριστικοποιηθούν οι 16 
οµάδες που θα συνεχίσουν στα νοκ άουτ του 
Φεβρουαρίου. Μέχρι στιγµής έχουν προκριθεί οκτώ 
οµάδες, οι οποίες είναι: Παρί Σεν Ζερµέν, Ρεάλ 
Μαδρίτης, Μπάγερν, Τότεναµ, Μάντσεστερ Σίτι, 
Γιουβέντους, Νάπολι και Μπαρτσελόνα.

Η μισή δεκαεξάδα
ήδη κλεισμένη  

Πόλο (Α1 Ανδρών)

Παλαιό Φάληρο – Εθνικός Πειραιά 13.30 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσαφιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Βόλος 17.15 Novasports 3HD

Πανιώνιος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 1HD

ΟΦΗ – ΑΕΚ 19.30 Novasports 2HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 14.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 15.00 Novasports 1HD

Ξάνθη – Ατρόµητος 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Άρης – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Μονακό – Παρί Σεν Ζερµέν 22.00 Novasports 2HD

Πόλο (Α1 Ανδρών)

Παλαιό Φάληρο – Εθνικός Πειραιά 13.30 ΕΡΤ Sports HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσαφιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Βόλος 17.15 Novasports 3HD

Πανιώνιος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 1HD

ΟΦΗ – ΑΕΚ 19.30 Novasports 2HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 14.50 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 15.00 Novasports 1HD

Ξάνθη – Ατρόµητος 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Άρης – Λαµία 17.15 Novasports 2HD

Ολυµπιακός – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Αστέρας Τρίπολης - Βόλος 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Μονακό – Παρί Σεν Ζερµέν 22.00 Novasports 2HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
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Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πρώτα οι φίλοι
μετά το... τριφύλλι 
στο νομοσχέδιο για 
τους συνεταιρισμούς

Αναγκαιότητα   
η ανανέωση του 
στόλου των τρακτέρ 
αποφαίνεται ο ΙΟΒΕ 

∆εν είναι ώρα   
για πωλήσεις στο 
ελαιόλαδο, τρίζει η 
τεχνητή απουσία 

Ο δρόµος προς το Τόκιο
Την Κίνα και τον Καναδά καλείται 
να αντιµετωπίσει στο 
προολυµπιακό τουρνουά η Εθνική 
Ελλάδας στο µπάσκετ, για να 
πάρει το εισιτήριο για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 
Οι δύο πρώτοι αυτού του 
υποοµίλου θα αναµετρηθούν σε 
χιαστί µατς µε τους δύο πρώτους 
του έτερου υποοµίλου που 
αποτελείται από τις Τσεχία, 
Τουρκία και Ουρουγουάη. 

Τελευταίο γκραν πρι
Μετά το «σφύριγµα λήξης» του 
MotoGP πριν µερικές εβδοµάδες, 
έρχεται και η Formula 1 για να 
ολοκληρώσει τη φετινή της σεζόν. 
Το τελευταίο σαββατοκύριακο που 
θα µας κρατήσει συντροφιά για το 
2019 είναι το τρέχον, µε τη δράση 
να έχει ξεκινήσει ήδη από την 
Παρασκευή, στην πίστα του Άµπου 
Ντάµπι. Υπενθυµίζεται ότι ο 
Χάµιλτον είναι ήδη πρωταθλητής.

Θεσσαλικό ντέρµπι
∆ύο είναι τα σηµαντικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζει η 
ΑΕΛ καθώς προετοιµάζεται για το 
θεσσαλικό ντέρµπι στην έδρα της 
µε τον Βόλο (30/11) καθώς δεν 
θα αγωνισθούν οι τιµωρηµένοι 
Σετσέροβιτς και Μιχαήλ. Επίσης 
δεν υπολογίζονται οι τραυµατίες 
Σικάφκα και Φιλίπποβιτς. Στον 
αντίποδα επανέρχονται ο Ουάρντα 
και Κάτσε που δεν αγωνίστηκαν 
κόντρα στον ΠΑΟΚ λόγω ρήτρας 
δανεισµού.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Πρακτική δοκιµή: 

John Deere 6MΤΡΑΚΤΕΡ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κόµπακτ διαστάσεις και χαµηλωµένο καπό για 
µεγαλύτερη ορατότητα είναι τα πρώτα νέα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα νέα τρακτέρ 6M 
της John Deere που παρουσιάζονται στο Profi

KΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  7 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Αποκλειστικά µε την AGRENDA



Άθραυστο το 
νέο φορτηγό 
της Lego
Τη σκυτάλη από τους χρήστες 
των κοινωνικών δικτύων που 
«πίκαραν» τον Έλον Μασκ για το 
φιάσκο στην παρουσίαση του νέου 
ηλεκτρικού φορτηγού της Tesla 
πήρε η Lego, αποκαλύπτοντας το 
δικό της «εγγυηµένα άθραυστο» 
φορτηγάκι. Σε µια ολιγόλογη, 
αλλά άκρως δηκτική ανάρτηση 
στο λογαριασµό του στο Facebook 
το αυστραλιανό τµήµα της Lego 
πόσταρε µια φωτογραφία µ’ ένα 
από τα γνωστά τουβλάκια της 
εταιρείας µε ρόδες, 
διαβεβαιώνοντας τους 
υποψήφιους αγοραστές ότι τα 
προϊόντα της είναι άθραυστα. «Η 
εξέλιξη του φορτηγού είναι εδώ. 
Εγγυηµένα άθραυστο», ανέφερε 
η ειρωνική λεζάντα που συνόδευε 
τη φωτογραφία. Όσο και να 
κοροϊδεύουν κάποιοι πάντως, 
η Tesla έχει ήδη καταγράψει 
σχεδόν 150.000 παραγγελίες 
για το φουτουριστικό ηλεκτρικό 
pick up όχηµά της. 

  

Μία αγκαλιά 
φτιάχνει μία ζωή
Το ball-boy στο γήπεδο της 
Τότεναµ έγινε θέµα συζήτησης σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, µε τον 
ρόλο που έπαιξε στην ισοφάριση 
απέναντι στον Ολυµπιακό, καθώς 
πέταξε την µπάλα αµέσως στον 
Οριέ για την εκτέλεση του 
πλάγιου άουτ ώστε να γίνει το 
2-2. Ο Μουρίνιο πήγε και 
αγκάλιασε τον µικρό Καλούµ, ο 
οποίος είπε: «Μου έφτιαξε τη ζωή 
ολόκληρη, όχι απλά τη µέρα. 
Αγαπώ την Τότεναµ και δεν θα 
ξεχάσω ποτέ αυτό που συνέβη».

    Χωρίς προηγούµενο εί-
ναι ο εµπαιγµός, η ταλαιπωρία και 
η οικονοµική αφαίµαξη που υφίστα-

νται οι αγρότες, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, 
της ∆υτικής Μακεδονίας. Οι άνθρωποι πλη-
ρώνουν κανονικά τις εισφορές τους, αλλά ε-
πειδή ο ασφαλιστικός φορέας δεν έχει υπο-
κατάστηµα στην περιοχή, υποχρεώνονται για 
να εξυπηρετηθούν να πάνε στα κεντρικά του 
ΕΦΚΑ στην Αθήνα. Θεωρητικά τις περισσότε-
ρες από τις δουλειές τους θα µπορούσαν να 
τις διεκπεραιώνουν στο πιτς φιτίλι, µέσω του 
τοπικού δικτύου αντιπροσώπων του ΟΓΑ, αλ-
λά φευ!     Το µηχανογραφικό σύστη-
µα του ασφαλιστικού φορέα έχει να ενη-
µερωθεί -κρατηθείτε- από το Φεβρουάριο 
του 2019. Τα πράγµατα δεν είναι απλά, δι-
ότι πέραν του ότι κάποιοι αγρότες δεν µπο-
ρούν να εκµεταλλευτούν τα αγροτικά προ-
γράµµατα, πρόβληµα υπάρχει και µε τα βι-
βλιάρια υγείας τους. Και εννέα µήνες τώρα 
δεν ιδρώνει το αφτί κανενός.    Πλώ-
ρη για νέο ρεκόρ φαίνεται πως έχει βάλει η 
επικείµενη Agrotica, στις αρχές του 2020. Το 
ενδιαφέρον για συµµετοχή χτύπησε… κόκκι-
νο. Το γεγονός ότι ολοκληρώνεται οσονούπω 
η έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ζεστά-
νει για τα καλά όλο το οικοσύστηµα του γε-
ωργοκτηνοτροφικού τοµέα και προβλέπεται 

το αδιαχώρητο.    Είναι τόσα τα αιτή-
µατα για συµµετοχή στη… γιορτή του κλά-
δου, ώστε η διοργανώτρια αρχή πήρε από-
φαση να µετατρέψει σε εκθετήριο χώρο και 
το συνεδριακό κέντρο Ι. Βελλίδης. Εκεί, θα 
φιλοξενηθούν οι εταιρείες θρέψης και λί-
πανσης. Και καλά καλά δεν µπήκε ο ∆ε-
κέµβρης.     Ξεπέρασε κάθε προσδο-
κία η εκδήλωση που οργάνωσε πρόσφατα η 
Syngenta στη Θεσσαλονίκη. Οι προσκλήσεις 
ήταν για περίπου 130 άτοµα, παραγωγούς, 
γεωπόνους και συνεργάτες από όλη την αλυ-
σίδα αξίας του σκληρού σταριού από Θεσσα-
λία και Βόρεια Ελλάδα, αλλά στόµα µε στόµα 
η είδηση κυκλοφόρησε και δεν έπεφτε καρ-
φίτσα. Πολλή ώρα µετά που άρχισαν οι ειση-
γήσεις, το προσωπικό του ξενοδοχείου στο ο-
ποίο φιλοξενήθηκε το event, πρόσθετε καθί-
σµατα στους διαδρόµους της αίθουσας, αλλά 
και πάλι, δεκάδες ήταν αυτοί που υποχρεώ-
θηκαν να µείνουν όρθιοι, αφού δεν υπήρχε 
άλλος διαθέσιµος χώρος.     Και µιας 
κι ο λόγος για την εκδήλωση για το σκλη-
ρό, η είδηση είναι ότι οι επαΐοντες της αγο-
ράς σίτου εκτιµούν πως οι συνθήκες στο δι-
εθνές περιβάλλον, µε τη µειωµένη φετινή 
σοδειά και τη µείωση των αποθεµάτων που 
πυροδότησαν την άνοδο των τιµών έστρω-
σαν το έδαφος να διατηρηθεί η ίδια. O ΓΥΛΟΣ

Όλα τα βλέµµατα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης στο Βουκουρέστι σελ. 54 • Κλείνει η αυλαία της σεζόν στη Formula 1 σελ. 54

Θέμα επιλογής
Αν και γίνεται πολύ κουβέντα για τις 
µεθόδους καλλιέργειας χαµηλής όχλησης, 
η δισκοσβάρνα είναι ακόµα το εργαλείο 
επιλογής για πολλούς καλλιεργητές 
αροτραίων. Στο Profi ∆εκεµβρίου 
εξετάζουµε την αποδόση για τον 
συνδυασµό Amazone Centaya 3000 Super.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ο Γίτσας υπουργός 
άνευ χαρτοφυλακίου 

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

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΜΑ∆ΕΡΑ ΤΟΥ SOLOMON CHIZOBA
Τα αµπέλια στη Μαδέρα καλλιεργούνται σε απόκρηµνες πεζούλες σε όλο το νησί, σε χαµηλές πέργκολες, για να προστατεύονται τα σταφύλια 
από τους δυνατούς αέρηδες και τις απότοµες καιρικές εναλλαγές. Εδώ, ο καλλιτέχνης, έχει ζωγραφίσει τους αµπελώνες τον Νοέµβριο. 
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Μ
ία από τα ίδια στην ελληνική αγο-
ρά σκληρού σίτου, η οποία είναι 
«καθισµένη», καθώς οι Ιταλοί έ-
µποροι δεν πληρώνουν καλή τι-

µή και φαίνονται να έχουν καλύψει τις µεγάλες 
πωλήσεις σε Τουρκία και Τυνησία. Οι τιµές για 
τα ποιοτικά βρίσκονται στα 24 λεπτά στη Θεσ-
σαλία, έχοντας καταγράψει σηµαντική άνοδο. 

  Πιο ήσυχα σε σχέση µε παλιότερες εβδο-
µάδες παραµένει η ελληνική αγορά βάµβακος. 
Κάποια τουρκικά κλωστήρια αγόρασαν µεταξύ 
69-70 σεντς, που αντιστοιχούν σε 1,40 ευρώ 
το κιλό για το εκκοκκισµένο και σε σχεδόν 47 
λεπτά το κιλό για το σύσπορο. Ευτυχώς το δο-
λάριο κρατιέται δυνατό, οπότε και βελτιώνεται 
η τελική τιµή σε ευρώ. 

Στα 24 λεπτά 
επιμένει το σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Χρηµατιστηριακή ανοδική αντίδραση στο βαµβάκι   
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Αν και µε χαµηλούς τζίρους το 
χρηµατιστήριο κατάφερε να 
ανακάµψει από τα χαµηλά της 
προηγούµενης εβδοµάδας.

Στα σκληρά σιτάρια σταθεροποίηση 
παρουσίασαν οι τιµές στη λίστα της 
Φότζια, διακόπτοντας το δυναµικό 
ράλι που σηµειώνει το προϊόν.

Αµετάβλητη παρέµεινε η τιµή του 
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα 
της Ιταλίας, δείχνοντας πάντως 
σηµάδια σταθεροποίησης.

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

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

Μάλλον υποτονικά φαίνεται να κι-
νείται το τελευταίο διάστηµα η α-
γορά βάµβακος, χωρίς ωστόσο αυ-
τό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχει ζή-
τηση. Και µπορεί οι εµπορικοί οί-
κοι να έχουν στρέψει το ενδιαφέ-
ρον τους σε άλλες σοδειές, όµως 
κάποια τουρκικά κλωστήρια αγό-
ρασαν στα 69 µε 70 σεντς ανά λί-
µπρα, τιµή που αντιστοιχεί στα 1,40 
ευρώ το κιλό για το εκκοκκισµένο 
και στα 47 σχεδόν λεπτά για το σύ-
σπορο. Το θετικό είναι ότι το δυνα-
τό δολάριο βελτιώνει την τελική τι-
µή σε ευρώ.

Στα σύσπορα συνεχίζουν να α-
κούγονται σε αρκετές περιοχές της 
χώρας τα επίπεδα των 39 µε 40 λε-
πτών το κιλό, ενώ στη Θεσσαλία για 
τα στεγνά βαµβάκια οι τιµές πλη-
σιάζουν τα 44 µε 45 λεπτά το κι-
λό. Στη Μακεδονία οι τιµές είναι 
λίγο χαµηλότερα λόγω υψηλών 

υγρασιών, γεγονός που αφενός 
µειώνει την εκκοκκιστική απόδο-
ση και αφετέρου υποβαθµίζει το 
χρώµα της ίνας.

Χρηµατιστηριακά, οι τζίροι στο 
βαµβάκι ήταν χαµηλοί, αλλά ευ-
τυχώς αντέδρασε η φυσική αγο-
ρά και τα επίπεδα ξέφυγαν από τα 
πρόσφατα χαµηλά. Αρχικά σηµειώ-
θηκε µια µικρή διόρθωση, η οποία 
οφειλόταν στην αναµενόµενη µε-
τάβαση από τα συµβόλαια ∆εκεµ-
βρίου ‘19 σε αυτά του Μαρτίου ’20, 
αλλά τελικά οι τιµές Μαρτίου πλέ-
ον δείχνουν να ισορροπούν στα 65 
σεντς ανά λίµπρα, που σηµαίνει ό-
τι θα χρειαστεί κάποιο αισιόδοξο 
νέο για τον εµπορικό πόλεµο για 
να δούµε µια δοκιµή προς τα πάνω.

Οι αναλυτές καταλήγουν ότι η α-
γορά είναι σχεδόν σταθερή µε µι-
κρές µεταβολές ανάλογα µε τα νέα 
στον εµπορικό πόλεµο και τη ζή-
τηση στη φυσική αγορά. Ενδεικτι-
κό είναι το ανέβασµα προς τα 66 
σεντς που έκανε το χρηµατιστήριο 

την Τετάρτη 27 Νοεµβρίου, όσο α-
κουγόταν ότι βελτιώνονται οι συν-
θήκες για την εύρεση λύσης στον 
εµπορικό πόλεµο. Αν και όλο αυ-
τό δείχνει πλέον να έχει καταντή-
σει γραφικό.

Ωστόσο, τα άσχηµα νέα έρχονται 
από τον βαµβακόσπορο φέτος, ο ο-
ποίος είναι πλέον σε πολύ χαµηλά ε-
πίπεδα, τα οποία φαίνεται να κινού-
νται στα 13-15 λεπτά το κιλό, όταν 
άλλες χρονιές κατά µέσο όρο έφτα-
ναν πολύ κοντά στα 20 λεπτά το κι-
λό. Σηµειωτέον ότι εκφράζονται φό-
βοι πως λόγω των υγρασιών ένα µε-
γάλο κοµµάτι του σπόρου µπορεί να 
πάει στα αζήτητα, καθώς έχει υπο-
βαθµιστεί πάρα πολύ η ποιότητα του.

Το ισχυρό δολάριο βελτιώνει την τιµή στο σύσπορο
Σχεδόν στα 47 λεπτά οι τελευταίες πράξεις από τουρκικά κλωστήρια για το ελληνικό βαµβάκι
Στα 13 µε 15 λεπτά το κιλό οι τιµές του βαµβακόσπορου φέτος, χειρότερα από κάθε άλλη σεζόν

Με τρενάκι του λούνα παρκ 
παροµοιάζει η ∆ιεθνής 
Συµβουλευτική Επιτροπή 
Βάµβακος τις τιµές που 
ακολούθησε το προϊόν µέσα 
στο τρέχον έτος, αφού 
ξεκίνησαν από υψηλά, 
έπεσαν απότοµα και 
σταθεροποιήθηκαν περίπου 
στα µισά της διαφοράς. 
Παράλληλα στη µηνιαία της 
έκθεση καταγράφει για τη 
σεζόν 2018-2019 µείωση της 
παραγωγής, των εκτάσεων 
και των τελικών αποθεµάτων. 
Ειδικότερα, 32,6 εκατ. 
εκτάρια καλλιεργήθηκαν 
κατά την τρέχουσα εµπορική 
περίοδο, σηµειώνοντας 
µείωση 1% από πέρυσι. Ο 
παγκόσµιος µέσος όρων 
αποδόσεων µειώθηκε κατά 
2% στα 790 κιλά ανά εκτάριο, 
ωστόσο παρέµεινε σταθερός 
πάνω από τον µέσο όρο 
δεκαετίας που ορίζεται στα 
776 κιλά ανά εκτάριο. 
Συνεπώς η παγκόσµια 
παραγωγή µειώθηκε κατά 
3% στους 25,7 εκατ. τόνους.

ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 
ΓΙΑ ΤΟ 2021 Η ICAC

Αν και µε χαµηλούς τζίρους το χρηµατιστήριο 
κατάφερε να ανακάµψει από τα χαµηλά της 
προηγούµενης εβδοµάδας. Οι βασικοί λόγοι της 
θετικής πορείας ήταν το κλίµα αισιοδοξίας που 
επικράτησε όσον αφορά τον εµπορικό πόλεµο ΗΠΑ 
και Κίνας, αλλά και η στήριξη της φυσικής αγοράς 
µόλις οι χρηµατιστηριακές τιµές πλησίαζαν τα 62 
σεντς ανά λίµπρα. Όσον αφορά τις τιµές Μαρτίου, 
που είναι πλέον στο προσκήνιο, φαίνεται να 
ισορροπούν γύρω στα 65 σεντς µε πιθανότητα να 
δοκιµάσουµε παροδικά κάτι καλύτερο εφόσον 
προχωρήσει η περιβόητη συµφωνία. 

ΝEA ΥOΡKH
Για δεύτερη συνεχόµενη εβδοµάδα είναι λιγάκι 
υποτονικά σε αντίθεση µε άλλες σοδειές 
(βραζιλιάνικα και αµερικάνικα). Οι παραδοσιακοί 
αγοραστές χαρακτηρίζουν τις τιµές µας ακριβές και 
εστιάζουν σε φτηνότερες εναλλακτικές. Από πλευράς 
Τουρκίας εξακολουθεί να υπάρχει ενδιαφέρον και να 
σηµειώνονται κάποιες πωλήσεις, εντούτοις οι 
ποσότητες µειώνονται. Οι τιµές που πιάστηκαν 
ανάλογα ποιότητας κυµάνθηκαν µεταξύ 69-70 σεντς 
ανά λίµπρα επί αυτοκινήτου. Οι εµπορικοί οίκοι είναι 
εν δυνάµει αγοραστές για ανοιχτά συµβόλαια, αλλά 
σε λίγο χαµηλότερα επίπεδα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη φυσική αγορά η µεγαλύτερη 
ζήτηση αφορά καλύψεις θέσεων.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΤΗΣΗ 
Οι εµπορικοί οίκοι έχουν 

στρέψει το ενδιαφέρον 

τους στη Βραζιλία, από όπου 

αγοράζουν πολύ χαµηλότερα

Συνεδρίαση 27/11/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Δεκέμβριος '19 64,91 +O,01

Μάρτιος '20 65,81 -0,14

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019
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Τετάρτη
31/10

Τετάρτη
20/11

Παρασκευή
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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

Με κατεύθυνση να πληρωθεί η 
ποιότητα, πριµοδότηση της όψι-
µης παραγωγής και τιµές κατά 2 
ευρώ επάνω από πέρυσι κινείται το 
τιµολόγιο παραλαβής βιοµηχανι-
κής ντοµάτας εσοδείας 2020 που 
ανακοίνωσε ο Νοµικός. Σε πρώτη 
ανάγνωση γίνεται λόγος για πε-
ρισσότερες προθέσεις σποράς α-
πό την πλευρά των παραγωγών 
και µια παρακαταθήκη για καλύ-
τερη σεζόν τόσο καλλιεργητική ό-
σο και εµπορική. Ωστόσο, είναι α-
κόµα νωρίς, αφού οι καλλιεργητές 
καλούνται µέχρι τις 15 ∆εκεµβρί-
ου να υποβάλλουν τις δηλώσεις 
τους και ακόµα δεν έχουν «χω-
νέψει» τα φετινά επίπεδα τιµών, 
ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι και 
οι κανόνες παράδοσης του προ-

ϊόντος είναι ιδιαίτερα αυστηροί. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε την α-

νακοίνωση της µεταποιητικής, οι 
τιµές έχουν ως εξής: 
Εργοστάσιο ∆οµοκού
Τιµή Α: 92 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix
Τιµή Β: 87 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix 
Τιµή Γ: 83 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix

Εργοστάσιο Φαρσάλων
Απόσταση από το 
εργοστάσιο >25 χλµ.
Τιµή Α: 90 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix 
Τιµή Β: 85 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix
Τιµή Γ: 81 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix 
για ποσότητες που δεν εντάσσο-
νται στις παραπάνω κατηγορίες. 
Απόσταση από το 
εργοστάσιο <25 χλµ.
Τιµή Α: 88 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix 
Τιµή Β: 83 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix 
Τιµή Γ: 79 ευρώ ο τόνος στο 5 Brix 
για ποσότητες που δεν εντάσσο-
νται στις παραπάνω κατηγορίες.

Να σηµειωθεί ότι σε όλες τις 
κατηγορίες και στα δύο εργοστά-
σια προστίθενται +3 ευρώ /τόνο 
bonus πρωιµότητας/οψιµότητας 
για το 40% της συνολικής ποσό-
τητας που θα παραληφθεί (10% 
πρώιµης + 30% όψιµης).

Με πριµ οψιµότητας η βιοµηχανική ντοµάτα 
συν 2 ευρώ οι τιµές του Νοµικού 
Περισσότερες προθέσεις σποράς περιµένουν από τους παραγωγούς 

ΠΡΙΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΣΤΑ ΟΨΙΜΑ

Bonus 3 ευρώ δίνει ο Νοµικός 

για το 30% της σοδειάς που 

θα παραδοθεί και θα είναι όψιµη

Ο
ι σπορές σκληρού σίτου σχε-
δόν ολοκληρώθηκαν και φαί-
νεται πως δεν θα υπάρξουν 
σηµαντικές αλλαγές στις ε-

κτάσεις σε σχέση µε την τωρινή σεζόν. 
Αναφορικά µε νέες πωλήσεις / εξαγω-
γές εξακολουθεί να είναι υποτονικά, κα-

θώς οι Ιταλοί έ-
µποροι δεν δεί-
χνουν ζεστοί 
για καλές τιµές, 
δηλώνοντας 
πως έχουν κα-

λύψει τις πωλήσεις τους προς Τουρκία 
και Τυνησία. Στην τοπική µας αγορά τα 
ποιοτικά σιτάρια στη Θεσσαλία πληρώ-
νονται στα 24 λεπτά το κιλό. Στα σκλη-
ρά στάρια, στη λίστα της Φότζια οι τιµές 
δεν µεταβλήθηκαν και τα καλής ποιό-
τητας µε ειδικό βάρος 80 kg/hl έχουν 
τιµή παραγωγού στα 283-288 ευρώ. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2020
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∆υσκολία στην αγορά να πληρώσει τιµές αντίστοιχες των περσινών στα έξτρα παρθένα ελαιόλαδα παραδέχονται έµπειροι παραγωγοί, 
οι οποίοι καταβάλλουν προσπάθειες το τελευταίο διάστηµα να διατηρήσουν τις τιµές σε επίπεδα πάνω από τα 3 ευρώ το κιλό.  

Με το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής ελιάς Καλαµών 
στον κάµπο του Νεοχωρίου στην Αιτωλοακαρνανία να 
είναι ακόµη ασυγκόµιστο πάνω στα λιόδεντρα, οι παρα-
γωγοί της περιοχής δηλώνουν αµήχανοι για το τι µέλ-
λει γενέσθαι στην πορεία της σεζόν. Καταγγελίες στην 
Agrenda κάνουν λόγο για διασπορά φηµών που επιτεί-
νουν το αίσθηµα σύγχυσης ανάµεσα στους παραγωγούς, 
οι οποίες θέλουν το εµπόριο να εµφανίζεται αδιάφορο 
ως προς τη σοδειά τους, αφού καλύπτει τις ανάγκες του 
µε φτηνές εισαγωγές από Τουρκία και Αίγυπτο. 

Ακόµη µεγάλος όγκος της παραγωγής δεν έχει ωριµά-

σει καν, ενώ οι πρόσφατες υγρασίες έχουν ενεργοποιή-
σει για τα καλά τον διαβρωτικό µηχανισµό του γλοιοσπό-
ριου που σαπίζει τον καρπό. «Ο κόσµος είναι σε απόγνω-
ση. Η παραγωγή είναι ακόµα πράσινη στα δέντρα, ενώ οι 
έµποροι µας απειλούν ότι και να τις µαζέψουµε οι ελιές 
θα µείνουν στα αζήτητα» µεταφέρει ο Χρήστος Σαµαντάς, 
καλλιεργητής από την περιοχή. Να σηµειωθεί ότι η πα-
ραγωγή της περιοχής φτάνει τους 40.000 τόνους. Η µέ-
ση τιµή ορίζεται στο 1,10 για το 200αρι όταν πέρυσι ξεκί-
νησαν µε 1,60 ευρώ το κιλό, µε την τιµή να κορυφώνεται 
ξεπερνώντας τα 2 ευρώ το κιλό στην πορεία. 

«Και αµάζευτες να τις αφήσετε θα φέρουµε από Τουρκία 
και Αίγυπτο» λένε στους παραγωγούς οι µεσίτες στην πε-
ριοχή, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Σηµειωτέον ότι οι παρα-
γωγοί ετοιµάζονται για κινητοποιήσεις θέλοντας να προ-
βάλλουν το ζήτηµα των ελληνοποιήσεων. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΑΓΜΑ 
των 3 ευρώ το κιλό το ελαιόλαδο 
στη Νότια Λακωνία, παρά τις πιέ-
σεις της αγοράς για περαιτέρω υ-
ποχώρηση της τιµής, η οποία στην 
αρχή της σεζόν ξεκίνησε από τα 
3,80 ευρώ. Στα υπόλοιπα παρα-
γωγικά κέντρα της Πελοποννή-
σου η τιµή βρίσκεται κάτω από τα 

2,60 ευρώ, ενώ σε πολλές περι-
πτώσεις είναι τέτοια που µε δυ-
σκολία εξασφαλίζει το κόστος πα-
ραγωγής. Η κινητικότητα στην α-
γορά είναι περιορισµένη γεγονός 
που αποδίδεται στην απροθυµία 
των παραγωγών να πουλήσουν 
σε αυτά τα επίπεδα και στο ότι η 
παραγωγή δεν έχει κορυφωθεί.

ΑΝΟ∆ΙΚΗ ∆ΙΟΡΘΩΣΗ της αγοράς ανα-
µένει ο ΑΣ Θερµασία ∆ήµητρα. Το 
διάστηµα αυτό οι εµπορικές πράξεις 
του συνεταιρισµού έχουν διαµορ-
φώσει µια µέση τιµή πώλησης για 
το ΠΟΠ ελαιόλαδο Κρανιδίου στα 
3,30 ευρώ το κιλό. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του συνεταιρισµού Κωνστα-

ντίνο Μέλλο, «οι ζηµιές στην Κρή-
τη ενισχύουν τη ζήτηση σε συνδυ-
ασµό µε τις αντιδράσεις των παρα-
γωγών που έχουν την ευχέρεια να 
απέχουν από τις αγορές». Ο ίδιος 
µιλά για ένα εµπορικό µείγµα που 
θα επέτρεπε τιµές  στα 3,50 ευρώ 
για τα ποιοτικά ελαιόλαδα. 

ΖΗΜΙΑ 110 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ υπολογίζεται 
ότι προκάλεσε ο δάκος στον κρητι-
κό ελαιώνα µε µείωση της παραγω-
γής κοντά στο 30%. Σύµφωνα µε υ-
πολογισµούς του ΣΕ∆ΗΚ, η παρα-
γωγή αναµένεται να φτάσει τους 
60.000 τόνους και η αξία της απο-

τιµάται  συνολικά σε  περίπου 80 ε-
κατ. ευρώ. Περίπου τα µισά από αυτά 
αναµένεται πως θα είναι κοινά παρ-
θένα ελαιόλαδα, ενώ τα 30% βιοµη-
χανικά. Η κατάσταση αυτή αναµέ-
νεται να επιφέρει µείωση της τιµής  
τουλάχιστον κατά 50 λεπτά το κιλό.

«EXTRISSIMA» ΕΛΑΙΟΛΑ∆Α κάτω 
από 2 ευρώ το κιλό ρίχνει η Τυ-
νησία στην αγορά, µε το ιταλι-
κό εµπόριο να τα απορροφά µε 
ευχαρίστηση. Υπενθυµίζεται ό-
τι οι αδασµολόγητες ποσότητες 
δεν µπορούν να υπερβούν τους 
100.000 τόνους, ούτε η ποιότητά 
τους µπορεί να συγκριθεί µε των 

ελληνικών, υποχρεώνοντας νο-
µοτελειακά την εκδήλωση ενδι-
αφέροντος και για ελληνικό. Οι 
πληροφορίες θέλουν το ιταλικό 
εµπόριο να επισκέπτεται τη χώ-
ρα µετά την Πρωτοχρονιά µε τις 
προσδοκίες των παραγωγών συ-
γκρατηµένες, αφού οι κατευθύν-
σεις της αγοράς έχουν εµπεδωθεί. 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ περαιτέ-
ρω υποχώρησης των τιµών επιχει-
ρούν οι παραγωγοί µε την αποχή  
όσο µπορούν από  τις αγορές. «Σε 
αυτό το πνεύµα, εφόσον ο συνεται-
ρισµός µας έχει την οικονοµική ευ-
ρωστία, αποφασίσαµε αντί να σκο-
τώσουµε το προϊόν µας µε τις τρέ-

χουσες τιµές, να το αποθηκεύσου-
µε, καταβάλλοντας 50 λεπτά το κιλό 
στους ενδιαφερόµενους συνεταιρι-
σµένους παραγωγούς» συµπληρώ-
νει ο ίδιος. Το κοινό πορτοφόλι του 
συνεταιρισµού, επιτρέπει την ιδιω-
τική αποθεµατοποίηση 200 τόνων 
εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου.

ΥΣΤΑΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ θεωρεί από 
την άλλη πλευρά ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορί-
δης την πληρωµή των ενισχύχσε-
ων de minimis στους ελαιοπαρα-
γωγούς. Ο ίδιος απαντώντας σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 

Κρήτης µε το ΚΙΝΑΛ, Βασίλη Κε-
γκέρογλου, υποστήριξε ότι είναι υ-
πέρµαχος της αύξησης του εισοδή-
µατος των παραγωγών µόνο µέσα 
από την επέκταση του προϊόντος 
στις διεθνείς αγορές, αφήνοντας 
λίγα περιθώρια για de minimis.

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ

ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑ

ΚΡΗΤΗ3,10
2,50ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
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Πάνω από τα 3 ευρώ διατηρούνται τα λακωνικά extrissima 
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Με θετικές προοπτικές για τα 
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία
Το κλείσιµο των βιβλίων του έτους από τους 
ξένους παράλληλα µε το κλείσιµο του Νοεµβρίου 
αφήνει ερωτηµατικά για το πώς θα λήξει το 
12µηνο για το ΧΑ. Είναι σαφές ότι οι ξένοι µεσο-
µακροπρόθεσµοι θα επιχειρήσουν να πάρουν το 
µεγαλύτερο µέρος των κερδών τους, 
προκαλώντας αναταράξεις, µε τους εγχώριους να 
επιχειρούν να κρατήσουν για λίγες εβδοµάδες 
ακόµη τις υπεραποδόσεις των χαρτοφυλακίων 
τους. Ο Γενικός ∆είκτης έκλεισε µε άνοδο 0,53% 
στις 899,75 µονάδες την περασµένη Πέµπτη. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Το 
πέµπτο συνεχόµενο τρίµηνο µε 
καθαρά κέρδη ανακοίνωσε η 

Τράπεζα Πειραιώς, η οποία 
εµφάνισε στο 9µηνο κέρδη προ 
φόρων ύψους 146 εκατ. ευρώ σε 
επαναλαµβανόµενη βάση.

ΕΖΑ: Επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ 
την τριετία 2019-2023 προωθεί η 
Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η οποία 
προχώρησε σε νέα αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου, την τρίτη 
µέσα στην τελευταία 6ετία. Η τελευταία 
ΑΜΚ πραγµατοποιήθηκε µε έκδοση 
1.315.789 κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας 1 ευρώ.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: H «ΠΕΤΡΟΣ 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ» ανακοινώνει την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης µε 
απορρόφηση από την Εταιρία της 
κατά 100% θυγατρικής της µε την 
επωνυµία «ΛΥΠΑ ∆ιεθνής Ανώνυµος 
Εµπορική και Βιοµηχανική Εταιρεία».

ΣΕΛΟΝΤΑ: Το «πράσινο φως» για την 
έκδοση τριών οµολογιακών δανείων 
έως το συνολικό ποσό των 
238.430.182 ευρώ έδωσε η έκτακτη 
γενική συνέλευση της Σελόντα που 
πραγµατοποιήθηκε στις 27 Νοεµβρίου, 
ενώ εξέλεξε και το νέο διοικητικό 
συµβούλιο της εταιρείας.

REMY COINTREAU: Η Remy 
Cointreau SA ανακοίνωσε ότι τα 
καθαρά κέρδη α’ εξαµήνου της 
χρήσης, αυξήθηκαν, ενισχυµένα από 
τα έσοδα από τις πωλήσεις. Η 
γαλλική εταιρεία ποτών εµφάνισε 
κέρδη 90,5 εκατ. ευρώ στο εξάµηνο 
που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου, από 
τα 87,5 εκατ. ευρώ πριν από ένα 
χρόνο. Οι πωλήσεις υποχώρησαν 
0,6% στα 523,9 εκατ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μπορεί οι επενδυτές να κυνηγούν τις α-
ποδόσεις σε παντός είδους τίτλους, α-
κόµη και σε εκείνους που θεωρούνται 
«σκουπίδια», εντούτοις αυτό που κάνει 
πολλούς αναλυτές να ανησυχούν είναι 
η απειλή που θα δηµιουργηθεί από την 
υποβάθµιση των δισεκατοµµυρίων αν ό-
χι τρισεκατοµµυρίων οµολόγων επενδυ-
τικού βαθµού µε BBB, σε επίπεδο junk. 

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε κρί-
ση την αγορά οµολόγων, λόγω εντολών 
αναγκαστικής πώλησης από συγκεκρι-
µένα funds.

Γι’ αυτό και µερικοί εκ των κορυφαί-
ων τραπεζιτών των ΗΠΑ πρόβλεψαν ό-
τι η µέρα της αναµέτρησης είναι κοντά. 

Ο πρώην επικεφαλής αναδιαρθρώσεων 
στη Jefferies, Mπιλ Ντερουζ, επισήµανε ότι 
«όλοι αισθανόµαστε πως είµαστε πάλι στο 

2007». Αυστηρότερη προειδοποίηση σχε-
τικά µε τα αυξανόµενα επίπεδα εταιρικού 
χρέους εξέδωσε, ο πρόεδρος της Fed του 
Ντάλας, Ροµπερτ Κάπλαν. «Εάν υπάρξουν 
δύο ή τρεις υποβαθµίσεις πιστωτικών µο-
νάδων BBB σε BB ή B, που θα µπορούσαν 
να οδηγήσουν σε ταχεία διεύρυνση των 
πιστωτικών περιθωρίων, θα µπορούσε να 
οδηγήσει σε ταχεία σύσφιξη των οικονο-
µικών συνθηκών», λέει ανήσυχος στέλνο-
ντας σαφές µήνυµα ότι: η απότοµη πτώ-
ση από τη χαµηλότερη βαθµολογία επεν-
δυτικού βαθµού (BBB) σε junk θα προκα-
λέσει ανησυχία για τις πιστωτικές αγορές 
και διεύρυνση των spread. 

Στο µεταξύ, στις φετινές µετρήσεις της 
Intrum, για την οικονοµική ευµάρεια των 
Ευρωπαίων πολιτών η Ελλάδα καταλαµ-
βάνει την τελευταία (24η) θέση. 

Διάπορος
Στη δεκάδα της λίστας coup de coeur 
(«ανακαλύψεων της χρονιάς») των 
οινοκριτικών της Robert Parker Wine 
Advocate για το 2019, που ανήκει εξ 
ολοκλήρου στη Michelin, βρίσκεται ένα 
ελληνικό κρασί: το ∆ιάπορος Block #5 
του κτήµατος Κυρ-Γιάννη του 2011. 
Σηµειώνεται ότι η Robert Parker Wine 
Advocate ιδρύθηκε το 1978 και 
διεξάγει 30.000 αξιολογήσεις ετησίως.

Δωδώνη
∆ιπλή χρυσή διάκριση απέσπασε στα 
φετινά Greek Export Awards 2019 η 
γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη, καθώς 
διακρίθηκε µε το χρυσό βραβείο στην 
κορυφαία κατηγορία του θεσµού Top 
Greek Export Company 2019 και στην 
κατηγορία Top Greek Export Product για 
τη Φέτα ΠΟΠ ∆ωδώνη. Ο θεσµός φέτος 
διοργανώθηκε για 8η χρονιά, µε 36 
εταιρείες από διάφορους κλάδους.

Πλησιάζει η μέρα
της αναμέτρησης 

 Ανησυχία για junk τίτλoυς και εκτίναξη spread 
 Τελευταία στην οικονομική ευμάρεια η Ελλάδα
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕF.G. EUROPE Α..Ε. 0,4480 +29,48%

ΙΛΥ∆Α Α.Ε 0,3620 + 20,67%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,5000 +11,11%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝ ΑΒΕΤΕ  2,4200 +10,00%

ΕΙ∆ΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡ. 0,4880 +7,96%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤ. 0,3400 -24,78%

M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1,3050 -11,53%

SATO ΑΝΩΝ. ΕΤ. ΕΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦ. & ΣΠΙΤ. 0,0210 -8,70%

Α.ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0550 -8,33%

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS Α.Ε. 2,1200 -7,83%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,164.00 +0.35%
 NASDAQ Comp 8,705.18 +0.66%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,703.45 -0.25%
Λονδίνο FTSE 100 7,416.43 - 0.18%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,245.58 - 0.31%
Παρίσι CAC-40 5,912.72 - 0.24%
Ζυρίχη SMI 10,529.14 - 0.0011%
Τόκιο NIKKEI-225 23,409.14 -0.12% 
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,75 30.10.2019 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,50 12.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 01.11.2019
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,281 01.11.2019
 EURIBOR -1M - 0,443  01.11.2019
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Υποχρεώσεις ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβείων

Μ
ε την ελαιοκοµική περίοδο 2019-2020 σε 
εξέλιξη, καλό είναι να φρεσκάρουµε κά-
ποια θέµατα που άπτονται της καθηµερι-
νότητας των παραγωγών ελαιολάδου αλ-

λά και των ελαιοτριβείων. Τρόποι απεικόνισης επί των 
παραστατικών πωλήσεων, της αµοιβής που αφορούν 
εκθλιπτικά δικαιώµατα (ποσοστό επί του παραχθέντος 
ελαιόλαδου) και εισπράττονται σε είδος από οντότητες - 
εκµεταλλευτές ελαιοτριβείων, µε βάση τις διατάξεις των 

Ε.Λ.Π. (ν.4308/2014) όπως αυτές ι-
σχύουν από 01.01.2015. 

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Απαντώντας στα σχετικά ερωτή-

µατα και κατά το µέρος αρµοδιότη-
τας του τµήµατος µας, θέτουµε υπό-
ψη σας τα εξής:

 Εφόσον η οντότητα-εκµεταλλευ-
τής ελαιοτριβείου εισπράττει, από 
τους αγρότες-παραγωγούς, είτε του 
ειδικού είτε του κανονικού καθεστώ-
τος ΦΠΑ (ν.2859/2000), την αµοιβή 
του σε είδος (ποσοστό επί του παρα-
χθέντος ελαιόλαδου) για την παροχή 
υπηρεσιών προς αυτούς, θεωρείται 
ότι προβαίνει σε ανταλλαγή υπηρε-
σιών µε αγαθά. Συγκεκριµένα προ-
σφέρει υπηρεσίες στον αγρότη, για 
την αµοιβή των οποίων υποχρεούται 
στην έκδοση τιµολογίου και ταυτό-
χρονα θεωρείται αγοραστής, για τη 
λαµβανόµενη, ως αµοιβή από αυ-

τόν, ποσότητα αγροτικού προϊόντος.
 Οι αγρότες-φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στο 

κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται στη τήρηση λο-
γιστικών στοιχείων ακόµα κι αν δεν υποχρεούνται σε 
ενηµέρωση των λογιστικών τους αρχείων (Α.Γ.Γ.∆.Ε. 
ΠΟΛ.1007/9.1.2015). Ως εκ τούτου υποχρεούνται, ό-
πως όλες οι οντότητες, σε έκδοση παραστατικού πώλη-
σης (τιµολόγιο) για τις πωλήσεις αγαθών που πραγµα-
τοποιούν, εν προκειµένω την ποσότητα του ελαιολά-

δου και του ελαιοπυρήνα που πω-
λούν σε άλλες οντότητες, όπως είναι 
και ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου.

ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ∆ΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ
Σύµφωνα µε τον Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 36 ΕΞ 20.3.2018 

Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κα-
νονικού καθεστώτος, ορίζεται: «…Ωστόσο, εάν ο πα-
ραγωγός είναι αγρότης του κανονικού καθεστώτος, α-
ποδίδει ο ίδιος την εισφορά δακοκτονίας, οπότε αφού 
το τιµολόγιο εκδίδεται από τον ίδιον, δεν κρίνεται απα-
ραίτητο να αναγράφεται επί αυτού το ποσό της εισφο-
ράς (παρ. 2 της ως άνω εγκυκλίου).

Με βάση τα παραπάνω, ο εκµεταλλευτής ελαιοτριβείου:
 Για τις υπηρεσίες που παρέχει και αµείβεται σε είδος 

(ποσοστό επί του παραχθέντος ελαιόλαδου) υποχρεούται 
σε έκδοση τιµολογίου προς τους αγρότες είτε του ειδικού 
είτε του κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.(ν.2859/2000).

 Για την ποσότητα αγροτικού προϊόντος που λαµ-
βάνει για την αµοιβή του σε είδος:
I) Από αγρότη του ειδικού καθεστώτος (µη υπόχρεο σε 
έκδοση παραστατικού πώλησης), εκδίδει παραστατικό 
πώλησης (π.χ. τιµολόγιο αγοράς) της παρ. 10 του άρ-
θρου 8 των Ε.Λ.Π., το οποίο µπορεί να συνενώνεται µε 
το παραστατικό πώλησης που αφορά την προαναφε-
ρόµενη παροχή υπηρεσίας, µε την προϋπόθεση ότι στο 
συνενωµένο παραστατικό θα είναι διαθέσιµες όλες οι 

ενδείξεις και πληροφορίες που αφορούν τις προαναφε-
ρόµενες συναλλαγές διακριτά (ΠΟΛ.1003/31.12.2014 
άρθρο 5.13.1).
II) Από αγρότη του κανονικού καθεστώτος (υπόχρεο σε 
έκδοση παραστατικού πώλησης) λαµβάνει τιµολόγιο.

Εναλλακτικά, µπορεί να κάνει αυτοτιµολόγηση, 
και ως εκ τούτου να εκδίδει η οντότητα-εκµεταλλευ-
τής ελαιοτριβείου το παραστατικό πώλησης για λογα-
ριασµό του αγρότη του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ 
(ΠΟΛ.1003/31.12.2014, άρθρο 5.13.1).

ΕΚ∆ΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΑ
Σχετικά µε την εισφορά δακοκτονίας, έχουν ακου-

στεί πολλά κι έχουν γραφεί ακόµη περισσότερα. Στην 
§4 της µε αριθ. πρωτ.: Σ.4309/159/1.12.1983 διάτα-
ξης, ορίζεται ότι:

§4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
2 του άρθρου 30 του Κ.Φ.Σ. ο ελαιοτριβέας και τα πρό-
σωπα που από τις διατάξεις του ίδιου Κώδικα υποχρε-
ούνται στην έκδοση στοιχείων (τιµολογίων πώλησης, 
τιµολογίων αγοράς και εκκαθαρίσεων) οφείλουν να α-
ποδίδουν στο ∆ηµόσιο Ταµείο µέχρι 20 Φεβρουαρίου, 
20 Μάιου, 20 Αυγούστου και 20 Νοεµβρίου κάθε χρό-
νου την εισφορά δακοκτονίας που αναλογεί στο λά-
δι που παράχθηκε µέσα στο προηγούµενο ηµερολο-
γιακό τρίµηνο και στις ελιές που πωλήθηκαν χονδρι-
κά από τους παραγωγούς αυτών ή τους εντολοδόχους 
τους µέσα στο προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο. 

Άρα, όσοι έχουν υποχρέωση να εκδίδουν παραστα-
τικά, δηλαδή οι αγρότες του κανονικού καθεστώτος, 
έχουν υποχρέωση να αποδίδουν αυτοί τη δακοκτονία.

∆εν θα αναφερθώ στα πρόστιµα που θα επιβλη-
θούν σε περίπτωση ελέγχου. Θα πω µόνο τούτο: ό-
ταν δεν υποβάλλεις χρεωστική περιοδική δήλωση 
ΦΠΑ, το αυτοτελές πρόστιµο είναι 250 ευρώ. Το ί-
διο ισχύει και για την περίπτωση που κάποιος έχει 
υποχρέωση να υποβάλλει 3µηνιαία δήλωση από-
δοσης δακοκτονίας και δεν το κάνει. 

∆ακοκτονία
Οι αγρότες του κανονι-
κού καθεστώτος έχουν 
υποχρέωση να αποδί-
δουν τη δακοκτονία

Πρόστιµα
Όποιος δεν υποβάλλει 
χρεωστική περιοδική 

δήλωση ΦΠΑ, έχει 
πρόστιµο 250 ευρώ

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)

«Ο ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑΣ»
Ο ελαιοπυρήνας είναι προϊόν που προκύπτει 

αναγκαστικά κατά τη διάρκεια µετατροπής των 
ελιών σε λάδι και ανήκει υποχρεωτικά στον 

παραγωγό. Ο παραγωγός όµως απαγορεύεται να 
προβεί στη µεταφορά του διότι δεν πληροί τους 

υγειονοµικούς κανόνες. Έτσι, παραµένει στον 
ελαιοτριβέα. Επειδή στην ουσία πρόκειται για  

αναγκαστική µηδενική πώληση (ανεξάρτητα αν 
υπάρχει τιµή, ο παραγωγός δεν εισπράττει τίποτα), 

δεν µπορεί θα θεωρηθεί κανονική πώληση και 
δεν πρέπει να την προσµετράµε στο σύνολο του 
τζίρου για ένταξη ή όχι στο κανονικό καθεστώς.

∆εν µπορεί να καθορίζει ο πελάτης 
το πώς θα λειτουργεί η επιχείρηση
Σε πολλές περιπτώσεις, έχει παρακρατηθεί η 
δακοκτονία από τα ελαιοτριβεία και αποδόθηκε 
στο ∆ηµόσιο. Καλώς αποδόθηκε αφού για τον 
λόγο αυτό κρατήθηκε, όµως το γεγονός ότι έτσι 
συνέβαινε µέχρι τώρα, δεν σηµαίνει ότι πρέπει 
να συνεχίσει να γίνεται. Τώρα γιατί επιµένουν 
µερικοί να παρακρατούν τη δακοκτονία µε σκοπό 
την απόδοση στο ∆ηµόσιο χωρίς καµία αµοιβή, 
δεν µπορώ να το καταλάβω. Η αιτιολογία «το 
ζητάει ο παραγωγός», κρίνεται ως ανεπαρκής.
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E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

Εκτός από μόδα είναι σοβαρή επένδυση   
Είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους τα ακρόδρυα και κυρίως οι αµυγδαλιές και οι φιστικιές, 
διεκδικούν αυτό τον καιρό σηµαίνουσα θέση µεταξύ των καλλιεργητικών επιλογών των αγροτών. 
Ωστόσο, η µεγάλη επενδυτική δαπάνη που προϋποθέτουν, σε συνδυασµό µε τον µακρύ χρόνο 
αναµονής µέχρι την καρποφορία, καθιστούν αναγκαία τη βαθιά γνώση του αντικειµένου.  
Ποικιλίες, τεχνικές εγκατάστασης, κλάδεµα και φυτοπροστασία, καθορίζουν το αποτέλεσµα.      
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ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
ΕΚΤΑΣΗ
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ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

>  Κανόνας τα 100 δέντρα το στρέµµα για να καλυφθεί η ζήτηση την οποία έχει 
φέρει το «αµυγδαλόγαλα», που κερδίζει σταθερά έδαφος σε όλες τις αγορές

ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ   
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟΥ 

Έναν υπερδιπλασιασµό του ρυθµού 
επέκτασης της καλλιέργειας αµυγδάλου δείχνουν 
ανεπίσηµα στοιχεία µε γνώµονα τις πωλήσεις 
δενδρυλλίων από φυτώρια. Η διαπίστωση αυτή 
αντανακλά σε µεγάλο  βαθµό την παγκόσµια 
τάση, που οδηγεί σε αξιοσηµείωτους ρυθµούς 
ανάπτυξης τη βιοµηχανία αµυγδάλου. Οι αριθµοί 
παρασύρονται από τη στροφή στις καταναλωτικές 
τάσεις, µε τους νεότερους σε ηλικία καταναλωτές 
να βάζουν για τα καλά στη ζωή τους τα ροφήµατα 
αµυγδάλου, υποκαθιστώντας τα παραδοσιακά 
γαλακτοκοµικά προϊόντα. Στην Ελλάδα παλιότερα 
ο µεγαλύτερος αγοραστής αµυγδάλου ήταν 
για πολλά χρόνια η σοκολατοβιοµηχανία ΙΟΝ. 
Πλέον, όσο καρπό αγοράζει η ιστορική αυτή 
εταιρεία, άλλο τόσο αγοράζει η Όλυµπος, που 
έχει επενδύσει σηµαντικά τα τελευταία χρόνια 
στα φυτικά ροφήµατα και στις εναλλακτικές του 
γάλακτος επιλογές. 
Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει και σε µια 
σηµαντική αύξηση της τιµής, η οποία τα τελευταία 
χρόνια κυµαίνεται σε προσφορές άνω των 2 ευρώ 
το κιλό, ενώ φέτος άγγιξε ακόµη και τα 3 ευρώ, 
λόγω βέβαια προβληµάτων στην παραγωγή, η 
οποία σηµείωσε σε πολλές περιπτώσεις απώλεια 
της τάξης του 80%. Ωστόσο, σύµφωνα µε τον 
φυτωριούχο Παναγιώτη Κουµτσίδη από τη Βέροια, 
προ δεκαετίας οι τιµές βρίσκονταν ανάµεσα στα 
1,20 µε 1,30 ευρώ το κιλό. 
Αυτή η παράλληλη πλέον του γάλακτος αγοράς, 
δύσκολα θα αποβληθεί από τις καταναλωτικές 
προτιµήσεις των ανθρώπων του δυτικού κόσµου. 
Άλλωστε σε παγκόσµιο επίπεδο οι επενδύσεις 
είναι τόσες που αποτυπώνουν την αισιοδοξία  
της βιοµηχανίας στη συγκεκριµένη αγορά. 
Η Ελλάδα δεν άργησε να µπει στο επενδυτικό 
άρµα του αµυγδάλου, µε τις ποικιλίες να 
αλλάζουν σε σύγκριση µε τα προ δεκαετίας 
δεδοµένα, σύµφωνα µε τον συνοµιλητή µας, 
ενώ στο προσεχές µέλλον αναµένεται να αλλάξει 
και ο τρόπος καλλιέργειας του φυτού. Σε κάθε 
περίπτωση, φαίνεται ότι όλο και περισσότεροι 
παραγωγοί στρέφονται προς το αµύγδαλο, µε 
την καλλιέργεια να κερδίζει έδαφος τόσο έναντι 

της ελιάς όσο και των εκτατικών καλλιεργειών. 
Και ενώ στην περίπτωση των δενδρωδών 
καλλιεργειών δεν παρατηρείται µείωση των 
εκτάσεων έναντι του αµυγδάλου, παρά µόνο 
προτίµηση για περαιτέρω επέκταση του 
οπωρώνα, στο βαµβάκι ή το σιτάρι τα πράγµατα 
είναι διαφορετικά. Σύµφωνα µε τον κ. Κουµτσίδη, 
αρκετοί είναι οι παραγωγοί που εγκαταλείπουν 
τις καλλιέργειες αυτές, φυτεύοντας αµυγδαλιές. 
Επιπλέον αναξιοποίητα χωράφια σε πετρώδεις 
περιοχές, γεµίζουν και αυτά σιγά σιγά µε 
αµύγδαλο. Σηµαντικός παράγοντας βέβαια τα 
τελευταία χρόνια που ενίσχυσε την τάση αυτή 
ήταν και το γεγονός ότι το αµύγδαλο βρισκόταν 
στα προγράµµατα δάσωσης και επιδοτούνταν, 
κάτι που όπως θα σταµατήσει να ισχύει στη 
νέα ΚΑΠ. Αναµένεται πάντως πως τα επόµενα 
χρόνια ο κανόνας θα θέλει 100 δέντρα ανά 
στρέµµα, µε µια µέση απόδοση να προσεγγίζει 
τον τόνο. Σηµειώνεται πως πριν από πέντε χρόνια 
φυτεύονταν 30 µε 35 δέντρα ανά στρέµµα. 

ΤΖΙΡΟ 22 ΕΚΑΤ. 
ΕΥΡΩ ΤΑ ΦΥΤΙΚΑ 
ΡΟΦΗΜΑΤΑ
Σηµαντικό έδαφος κέρδισαν τα φυτικά 
ροφήµατα και τα επιδόρπια γιαουρτιού 
το δωδεκάµηνο που έληξε στις 29 
Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε στοιχεία της 
Nielsen.  Οι δύο κατηγορίες κινήθηκαν 
έντονα ανοδικά τόσο σε αξία όσο και σε 
όγκο, ενώ πρώτα σε πωλήσεις έρχονται 
τα εµπορικά σήµατα της Alpro και του 
Ολύµπου. Αξίζει, πάντως, να σηµειωθεί 
ότι η αγορά των ροφηµάτων είναι πολύ 
µεγαλύτερη από εκείνη του γιαουρτιού, 
πάντα µε αναφορά στον κλάδο των 
φυτικών. Ειδικότερα, οι πωλήσεις 
φυτικών ροφηµάτων αυξήθηκαν σε 
ποσότητα κατά 38%, πλησιάζοντας τα 8 
εκατ. λίτρα. Στα ίδια επίπεδα κινήθηκε η 
αξία των πωλήσεων, που ξεπέρασε το 
ίδιο διάστηµα τα 22 εκατ. ευρώ.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ  / ΣΤΡΕΜΜΑ
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Α πό τις πιο ενδιαφέρουσες καλλιέργειες για ορεινά 
και ηµιορεινά αγροτεµάχια εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια 
η καστανιά, που λόγω των προβληµάτων που έχουν οι 
ιταλικοί καστανεώνες µε σφήκα και έλκος συνεχίζεται 
αµείωτη η απορρόφηση της ελληνικής παραγωγής από 
τους χονδρέµπορους τους εξωτερικού.
Όπως αναφέρει στην Agrenda ο Αλέξανδρος Παπαχατζής, 
διευθυντής του εργαστηρίου «∆ενδροκηπευτικών & 
Εδαφικών Πόρων, HORTLAB» του ΤΕΙ Θεσσαλίας, η 
καστανιά υπολογίζεται κατά µέσο όρο να δίνει παραγωγή 
200-300 κιλά το στρέµµα µε τιµές που φτάνουν τα 3 ευρώ το 
κιλό για το µεγαλύτερο κάστανο, που για έναν περιποιηµένο 
καστανεώνα στα ορεινά αποτελεί µία ικανοποιητική 
απόδοση. Σύµφωνα µε τον καθηγητή, η φαρίνα κάστανου 
που ανέπτυξαν από κοινού µε τον Γεώργιο Ζακυνθινό, του 
Εργαστηρίου «Τροφοθρεπτικών προϊόντων & Λειτουργικών 
Τροφίµων» του ΤΕΙ Πελοποννήσου, είναι µία καλή λύση για 
την απορρόφηση υποδεέστερων καρπών, και όπως είπε, 
στην Αγιά υπήρξε εκπεφρασµένη ζήτηση 100 τόνων από 
εµπόρους του εξωτερικού. Παράλληλα, ο κ. Παπαχατζής 
ξεχωρίζει ως τους τρεις κύριους εχθρούς της καστανιάς 
το έλκος, τη σφήκα και τη µελάνωση από τη φυτόφθορα. 
Μάλιστα, ως λύση για το πρόβληµα της φυτόφθορας, 
προτείνει τη χρήση ευρωγιαπωνέζικων υβριδίων που 
έχουν αναπτυχθεί στη Γαλλία. Τα κάστανα βγάζουν 

παραγωγή συνήθως από τον 6ο χρόνο και µετά, σύµφωνα 
µε τον κ. Παπαχατζή. Στο Αγρίνιο και ιδιαίτερα στα χωριά 
Άνω Κεράσοβο και Μεσάριστα συναντάται σηµαντική 
δραστηριότητα στο κάστανο, ενώ ανεβαίνει πολύ και η 
Ναυπακτία. Σύµφωνα µε τον γεωπόνο Παναγιώτη Κανάτα 
του ΑΣ Μεσολογγίου-Ναυπακτίας, φέτος η παραγωγή 
φεύγει µε 2,5 ευρώ το κιλό χωρίς ουσιαστική διαλογή µε τα 
κόστη ανά κιλό να υπολογίζονται χοντρικά στα 1-1,5 ευρώ. 
Παράλληλα, όπως αναφέρει ο γεωπόνος, το ενδιαφέρον 
για την καλλίεργεια στην περιοχή αυξάνεται συνεχώς, 
καθώς υπάρχει απογοήτευση των παραγωγών από άλλες 
συστηµατικές καλλιέργειες, ενώ βλέπουν ότι για το κάστανο, 
η απορρόφηση είναι σίγουρη (έστω και σε χονδρέµπορο) 
µε σχετικά ικανοποιητικές τιµές. «Προσπαθούµε να το 
διατηρούµε έως τα Χριστούγεννα, όπου ανεβαίνει η 
ζήτηση», αναφέρει επιπλεόν κ. Κανάτας. 

> Απορροφάται εύκολα η παραγωγή κάστανου που ανεβαίνει στο Αγρίνιο

ΦΑΡΙΝΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΓΙΑ Β’ ΠΟΙΟΤΗΤΑ   
ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΚΟΥΠΑ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ

▲

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΡΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 
Ε∆ΑΦΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ 
ΣΚΟΥΠΑ CIMINA

Η συλλογή ξηρών καρπών από το χωράφι όπως 
καρύδια, αµύγδαλα, κάστανα και φουντούκια απο-
τελεί µεγάλη πρόκληση αφενός µεν γιατί τα εργα-
τικά χέρια έχουν µειωθεί αρκετά αφετέρου δε για-
τί οι ασταθείς καιρικές συνθήκες απαιτούν ταχύτα-
τη συλλογή. Στην κατεύθυνση αυτή οι ξηροί καρποί 
µπορούν να πέσουν στο έδαφος πολύ γρήγορα µε 
τη δόνηση. Ωστόσο όµως είτε η διαχείριση των δι-
χτυών συλλογής καρπών  είτε η απ’ ευθείας συλ-
λογή από το έδαφος µε εργατικά χέρια παραµένει 
µία χρονοβόρα διαδικασία. Η οµπρέλα συλλογής 
του δονητή εξάλλου µπορεί να εφαρµοστεί µόνο 
υπό συγκεκριµένες αποστάσεις φύτευσης και  δια-
µόρφωσης κορµού. 
Τη λύση λοιπόν στη συλλογή των ξηρών καρπών 
από το έδαφος όπου δεν µπορεί να χρησιµοποιη-
θεί η οµπρέλα συλλογής έρχεται να δώσει η ιταλι-
κή εταιρία  FACMAsrl µε την επαναστατική αυτοκι-
νούµενη σκούπα CIMINA. 
Το συγκεκριµένο µηχάνηµα διαθέτει µπροστινές 
βούρτσες συλλογής πλάτους εργασίας έως 3,5 
µετρα µε υδραυλική οριζόντια µετατόπιση ώστε 
να πλησιάζουν πολύ κοντά στο δέντρο. Οι βούρ-
τσες αυτές µε την περιστροφή τους ωθούν το προ-
ϊόν προς το κέντρο του µηχανήµατος οπότε και ο-
δηγούνται εντός αυτού µε αναρρόφηση. Οι ξηροί 
καρποί που βρίσκονται ακριβώς δίπλα από τον 
κορµό του δέντρου ωθούνται στην επόµενη γραµ-
µή µε ειδικό φυσητήρα του µηχανήµατος. Το προ-
ϊόν εντός του µηχανήµατος περνάει από τα εξής 
στάδια καθαρισµού: 1) αφαίρεση σκόνης  2) απο-
µάκρυνση κλαδιών και φύλλων 3) αποµάκρυνση 
πέτρας. Τέλος το προϊόν οδηγείται πεντακάθαρο 
µέσα σε σάκους ή πλατφόρµα συλλογής . Απόδο-
ση από 1,5 έως  6 τόνους την ώρα ανάλογα το µο-
ντέλο. Πληροφορίες στο panagrotiki.gr.

ΚΑΣΤΑΝΟ
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Πιλοτικές παραγωγές 
με ετικέτα «ΤΥΡΕΛΑΙΑ»

  Μαζί ΑΜΦΙΓΑΛ με Πανεπιστήμιο Αιγαίου για καινοτόμο τυρί με 
εκχυλίσματα και αιθέρια έλαια τοπικών βοτάνων από τη Δυτική Ελλάδα 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η δηµιουργία ενός νέου καινοτόµου 
προϊόντος στην κατηγορία των γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων και συγκεκρι-
µένα τυριού µε υψηλού επιπέδου ορ-
γανοληπτικά χαρακτηριστικά, που θα 
αξιοποιεί τα βότανα και φαρµακευτι-
κά φυτά της περιοχής ∆υτικής Ελλά-
δας, βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνη-
τικού πρότζεκτ που δροµολογεί η συ-
νεταιριστική ΑΜΦΙΓΑΛ σε συνεργασία 
µε το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και 
∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαί-
ου. Συγκεκριµένα, η συνεταιριστική ε-
ταιρεία παραγωγής τυροκοµικών προ-
ϊόντων ΑΜΦΙΓΑΛ που εδρεύει στην Αµ-
φιλοχία Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια 
του προγράµµατος «Ενίσχυση Σχεδίων 
Έρευνας ανάπτυξης & καινοτοµίας στον 
τοµέα προτεραιότητας της RIS3 «Αγροδι-
ατροφή» του επιχειρησιακού προγράµ-
µατος ∆υτικής Ελλάδος 2014-2020 της 
Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος υλοποιεί 
το ως άνω ερευνητικό πρόγραµµα (ΚΩ-
∆ΙΚΟΣ: ∆ΕΡ6-0022638) σε συνεργασία 
µε το Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων & 
∆ιατροφής του Πανεπιστηµίου Αιγαί-
ου (υπεργολάβος του προγράµµατος) 
για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, µε 
την επωνυµία ΤΥΡΕΛΑΙΑ. 

Αντικείµενο της παρούσας πρότασης, 
είναι επίσης η ανάδειξη της υψηλής δι-
ατροφικής αξίας των εν λόγω προϊό-
ντων και η υποστήριξη του για την ει-
σαγωγή τους τόσο στην εγχώρια αλλά 
και στη διεθνή αγορά µε στόχο την υ-
ψηλή αποδοχή και προτίµησή τους α-
πό τους καταναλωτές. 

Επιπρόσθετα στό-
χος είναι η αξιολόγη-
ση του χρόνου συντή-
ρησης, της θρεπτικής αξίας 
και της βιοδραστικότητας ενός 
καινοτόµου λειτουργικού αλειφόµε-
νου τυριού µε εκχυλίσµατα και αιθέρια 
έλαια τοπικών βοτάνων από τη ∆υτική 
Ελλάδα κατά προτίµηση. Η καινοτοµία 
του παραγόµενου προϊόντος θα έγκει-
ται αφενός µεν στην ειδική του σύστα-
ση µε στόχο την καρδιοπροστατευτική 
δράση και την πρόληψη της µεταγευ-
µατικής λιπαιµίας και γλυκαιµίας, ιδι-
ότητες που θα µελετηθούν τόσο σε in 
vitro όσο και σε in vivo επίπεδο, αφετέ-
ρου δε στη χρήση της τεχνολογίας των 
κυκλοδεξτρινών.

Παρουσίαση στην Foodexpo 2020
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου 

από πλευράς ΑΜΦΙΓΑΛ είναι ο γενικός 
διευθυντής Γιώργος Τουµπής, ενώ α-
πό πλευράς Πανεπιστηµίου Αιγαίου εί-
ναι ο επίκουρος καθηγητής ∆ιατροφής 
του Τµήµατος Αντώνης Κουτελιδάκης.

Τα πρώτα προϊόντα του προγράµ-
µατος, ως πιλοτικές παραγωγές, προ-
γραµµατίζεται να παρουσιαστούν στην 
έκθεση τροφίµων Foodexpo του 2020. 

Με το παρόν ερευνητικό έργο η ΑΜ-
ΦΙΓΑΛ, στο πλαίσιο της σύγχρονης 
στρατηγικής ανάπτυξης της, σχεδόν 
ταυτόχρονα µε την εµπορική της ε-
νεργοποίησης ξεκινάει δυναµικά και 
τον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης R&D 
για να µπορέσει να προσφέρει σύντο-
µα στον καταναλωτή και νέα, καινοτό-
µα, ιδιαίτερης διατροφικής αξίας και 
µοναδικά προϊόντα.

Φέτα και σκληρά 
τυριά στο σύγχρονο
εργοστάσιο 
στην Κεχρινιά
H ΑΜΦΙΓΑΛ ιδρύθηκε το 2008 µε πρωτοβουλία 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού «Ένωση» Αγρινίου ο 
οποίος αποτελεί έως και σήµερα τον κύριο µέτοχό 
της. Το υπερσύγχρονο εργοστάσιο επεξεργασίας 
γάλακτος της ΑΜΦΙΓΑΛ ολοκληρώθηκε τον Μάιο 
του 2016 και ξεκίνησε τη λειτουργία του τον 
Μάρτιο του 2017. Βρίσκεται σε οικόπεδο 20 
στρεµµάτων στην Κεχρινιά Αµφιλοχίας, µακριά από 
τα µεγάλα αστικά κέντρα. Η δυναµικότητα της 
ΑΜΦΙΓΑΛ στο πρόβειο γάλα είναι 6000 τόνοι και 
στο κατσικίσιο γάλα 1.000 τόνοι ετησίως. 
Ταυτόχρονα µπορεί να επεξεργάζεται 50 τόνους 
αιγοπρόβειο γάλα ηµερησίως, µε παραγόµενα 
προϊόντα φέτα σε δοχεία και σκληρά τυριά. 

Η καινοτοµία του παραγόµενου 
προϊόντος θα έγκειται αφενός στην 
ειδική του σύσταση µε στόχο την 
καρδιοπροστατευτική δράση και 
την πρόληψη της µεταγευµατικής 
λιπαιµίας και γλυκαιµίας.

Η ΑΜΦΙΓΑΛ, παρότι νέα 
τυροκοµική εταιρεία, µε 
έναρξη λειτουργίας το 2014, 
δραστηριοποιείται συστηµατικά 
και µεθοδικά, σε συνεργασία µε 
πανεπιστήµια, και στην έρευνα 
και την καινοτοµία για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Για την καρδιά

Νεοσύστατη

Στόχος η ανάδειξη της υψηλής 
διατροφικής αξίας των εν λόγω 
προϊόντων και η υποστήριξη του 
για την εισαγωγή τους τόσο στην 
εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά.

Υπεραξία
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Σκοπός σε κάθε καλλιέργεια είναι το άµεσο και 
µεγαλύτερο οικονοµικό όφελος. Όπως φυτεύονται 
από πολλούς ακόµα οι αµυγδαλιές αυτό δεν είναι 
εφικτό. Σε µια φύτευση 5χ5 ή 6χ6 σε ελεύθερο κύπελο 
χρειάζεται αναµονή 3 έτη για να δει καποιος δείγµατα 
της ποικιλίας που επέλεξε και µετά το έκτο έτος για 
να συγκοµίσει µια ικανοποιητική ετήσια ποσότητα και 
θα πρέπει να φτάσει το 10ο έτος για πλήρη απόδοση. 
Όµως µε τους ρυθµούς που πλέον δηµιουργούνται 
νέες ποικιλίες από τους γενετιστές είναι πολύ πιθανόν 
να διαθέτουν κάποιοι σε παραγωγή µια ξεπερασµένη 
για την εποχή της ποικιλία όταν αυτή θα έχει πιάσει 
το µέγιστο της απόδοσης της. Επιπλέον η δυσκολία 
συλλογής των καρπών καθώς και η πολύπλοκη 
διαµόρφωση των δένδρων σε σχήµα κύπελου είναι 
πρόσθετα κόστη µαζί και µε τα άλλα καλλιεργητικά 

έξοδα που παραµένουν τα ίδια είτε ένας αγρός είναι 
δενδροκαλλυµένος κατά 20% είτε κατά 100%.
Για να ξεπεραστούν όλα τα παραπάνω προβλήµατα 
θα πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί το 
παράδειγµα της µηλιάς, της κερασιάς και των άλλων 
καλλιεργειών , όπου όµως η αµυγδαλιά πλεονεκτεί ως 
προς το ότι δεν χρειάζεται βοηθητική στήριξη καθώς 
έχει δυνατό ριζικό σύστηµα, οπότε απαλλασσόµαστε 
και από κολώνες, πασσάλους, σύρµατα και άλλα 
τα οποία επιβαρύνουν κατά πολύ το κόστος µιας 
παλµέτας. Με το Σύστηµα Μονόκλωνης Γραµµικής 
Φύτευσης Αµυγδαλιάς (SCLIPΑ) ξεπερνώνται όλα 
τα προαναφερόµενα προβλήµατα και επί πλέον 
ελαχιστοποιούµε το κόστος πρώτης εγκατάστασης.

Πλεονεκτήµατα της µεθόδου

Φυτεύοντας βάσει της µεθόδου SCLIPΑ επιτυγχάνεται 
η πλήρης παραγωγή από το πέµπτο έτος και τα πρώτα 
δείγµατα από το δεύτερο έτος.
Η διαµόρφωση του δένδρου είναι απλή ακόµα και 
για αυτούς που δεν έχουν ξανασχοληθεί µε δέντρα 
οπότε δεν χρειάζεται η µίσθωση εξειδικευµένου 
προσωπικού που θα αναλάβει το κλάδεµα. 
Επιτυγχάνεται έτσι 50% µεγαλύτερη παραγωγή ανά 
στρέµµα καθώς υπάρχουν πιο πολλά δέντρα. Και 
έτσι παίρνει ο παραγωγός το µέγιστο, άµεσα, µε το 

µικρότερο καλλιεργητικό κόστος.
Το µόνο, έστω και µικρό, µειονέκτηµα είναι το 
µεγαλύτερο κόστος φύτευσης αφού χρειάζονται 
περισσότερα δέντρα ανά στρέµµα.
Ανταγωνιστικό αυτής της µεθόδου είναι το σύστηµα 
της υπέρπυκνης φύτευσης, το οποίο όµως έχει κάποια 
σοβαρά µειονεκτήµατα όπως ο περιορισµός του 
ύψους του δένδρου κάτω από τα 2,5 µέτρα, η συλλογή 
µε ειδική κοµπίνα και όχι µε τους συνηθισµένους 
δονητές και συλλέκτες που χρειάζεται η SCLIPΑ, το 
δυσβάσταχτο κόστος φύτευσης γιατί τα υποκείµενα 
που χρησιµοποιούνται εκεί είναι πατενταρισµένα και 
επιβαρύνονται και µε την αµοιβή του κατόχου της 
πατέντας, η µικρή διάρκεια ζωής των δέντρων.
Όσον αφορά το κόστος φύτευσης, στη µέθοδο SCLIPΑ 
θα δαπανήσει ο παραγωγός 200 µε 250  ευρώ ανά 
στρέµµα , ενώ στο υπερπυκνο σύστηµα άνω των 1.000 
ευρώ ανά στρέµµα και χωρίς να έχει κάποιο επιπλέον 
όφελος. Αυτό που προτείνεται λοιπόν είναι η φύτευση 
σε αποστάσεις 2,5 µέτρων µεταξύ των δέντρων 
µε 4 µέτρα µεταξύ των γραµµών, µε δενδρύλλια 
ύψους άνω του 1,5 µέτρων, σε υποκείµενο GF 677. 
Αριθµός δέντρων ανά στρέµµα 100.  Περισσότερες 
πληροφορίες στο www.koumtsidis.gr.

Κουµτσίδης Παναγιώτης φυτωριούχος

ΜΟΝΟΚΛΩΝΗ 
ΓΡΑΜΜΙΚΗ 
ΦΥΤΕΥΣΗ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ
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ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ�ΦΙΣΤΙΚΙ

Η καλλιέργεια 
της φιστικιάς είναι για 
επαγγελµατίες αγρότες, 
που έχουν τουλάχιστον 
20 στρέµµατα, και όχι για 
ερασιτέχνες, λένε όσοι 
ασχολούνται πραγµατικά. Κι 
αυτό επειδή τα δέντρα  είναι 
αργής απόδοσης και δεν 
δίνουν άµεσα εισόδηµα, ενώ 
και η παραγωγή δενδρυλλίων 
είναι πολύ δύσκολη. Ωστόσο 
το θετικό είναι ότι δεν 
φυτεύονται πολλά δενδρύλλια 
κάθε χρόνο, µάξιµουµ περί 
τα 100.000, που σηµαίνει ότι 
δεν πρόκειται να γίνει ποτέ 
κορεσµός για τα επόµενα 10 
µε 20 χρόνια.
Για να τα πάρουµε όµως 
τα πράγµατα από την αρχή, 
να σηµειωθεί ότι το κόστος 
εγκατάστασης των φυτών 
της φιστικιάς ανέρχεται 
περί τα 300 µε 350 ευρώ το 
στρέµµα, ενώ αν προστεθούν 
το αρδευτικό σύστηµα και η 
απαραίτητη προεργασία του 
εδάφους το κόστος φτάνει τα 
500 ευρώ το στρέµµα κατά 

µέσο όρο. Όσον αφορά το 
κόστος φροντίδας ανά έτος, 
σε αυτό περιλαµβάνονται 
αρδεύσεις, ψεκασµοί και 
λιπάνσεις και αγγίζουν 
περίπου τα 100 ευρώ το 
στρέµµα.
Τα δέντρα της φιστικιάς 
αποδίδουν πολύ αργότερα 
από τις αροτραίες 
καλλιέργειες, αλλά και άλλες 
δενδρώδεις, από τον 4ο και 
5ο χρόνο, ενώ σε πλήρη 
απόδοση είναι µετά το 10ο 
έτος, ανάλογα πάντα µε 
τον παραγωγό και το πόσο 
επιµελής είναι.  Η απόδοση 
κυµαίνεται από 20 µέχρι 
40 κιλά το δενδρύλλιο, που 
σηµαίνει ότι µια καλλιέργεια 
δίνει κατ’ ελάχιστο 400 κιλά 
το στρέµµα παραγωγή, 
δεδοµένου ότι φυτεύονται 20 
µε 25 δέντρα στο στρέµµα.   
Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι όταν 
τα δέντρα είναι 25 χρόνων 
µπορούν να δώσουν µέχρι 
και 800 κιλά, σύµφωνα µε 
µαρτυρίες των ίδιων των 
παραγωγών.
Χωροταξικά, το φιστίκι 

καλλιεργείται στους νοµούς 
Φθιώτιδας, Λάρισας και 
Χαλκιδικής, περιοχές οι 
οποίες είναι ξηροθερµικές 
το καλοκαίρι και κρύες το 
χειµώνα, όπως «ζητά» η 
καλλιέργεια. Σηµειωτέον 
ότι σε αυτούς τους νοµούς 
υπάρχουν και οι εκτάσεις 
που απαιτούνται για να έχει ο 
παραγωγός αποδόσεις. 
Οι ποικιλίες που κυριαρχούν 
στη χώρα µας και έχουν τη 
µεγαλύτερη ζήτηση τόσο στην 
εγχώρια όσο και στη διεθνή 
αγορά, είναι η Αιγίνης και το 
Ποντίκι. Η τιµή παραγωγού για 
το ανοιχτό φιστίκι κυµαίνεται 
στα 8 µε 10 ευρώ και για το 
κλειστό γύρω στα 6 ευρώ.
Μάλιστα φέτος οι τιµές για 
το ανοιχτό φιστίκι έφτασαν 
εύκολα στα 9,5 ευρώ το 
κιλό, µε τη ζήτηση να είναι 
αυξηµένη από την Ιταλία, 
δεδοµένου ότι η Τουρκία δεν 
έχει µεγάλη παραγωγή. Εν τω 
µεταξύ, υπολογίζεται ότι το 
80% της παραγωγής αγροτών 
και συνεταιρισµών έχει ήδη 
πωληθεί. 

> Κάθε χρόνο φυτεύονται µόλις 100.000 δενδρύλλια 

ΟΥΤΕ ΣΕ ΜΙΑ ∆ΕΚΑΕΤΙΑ 
ΘΑ ΑΡΚΟΥΝ ΤΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗ  / ΣΤΡΕΜΜΑ
ΚΙΛΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ
�ANOIXTO�

400

9,50

ΦIΣΤΙΚΙ

▲

ΣΕ ΤΡΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 

Με τρία κανάλια διανοµής, τους ζα-
χαροπλάστες, τις συµβάσεις µε Ιτα-
λούς για πραλίνα και τα ξηροκαρ-
πάδικα κινείται η αγορά φουντου-
κιού στην Ελλάδα που πέρυσι και 
φέτος, σύµφωνα µε τους φυτωριού-
χους παρουσιάζει άνοδο στις φυτεύ-
σεις. Ωστόσο, ακόµα καλλιεργείται σε 
πολύ µικρά αγροτεµάχια των 10-15 
στρεµµάτων κατά κύριο λόγο, σύµ-
φωνα µε τον Μιχάλη Τσεσµελή φυ-
τωριούχο κοντά στη Βέροια. Όπως α-

ναφέρει, άσπαστο το φουντούκι φεύ-
γει µε περίπου 3,5 ευρώ το κιλό µε τις 
αποδόσεις να κυµαίνονται στα 300 κι-
λά σε πλήρη παραγωγή (10ο χρόνο). 
Σηµειώνεται εδώ, πως το φουντού-
κι δίνει παραγωγή από τον 4ο χρό-
νο και µετά. Όσον αφορά τις ποικιλί-
ες, αυτές που συναντώνται πιο συ-
χνά είναι οι τούρκικες ή οι ποντιακές, 
όπως είναι η Έξτρα Γιαγλί. Τα τελευ-
ταία χρόνια γίνεται παράλληλα προ-
σπάθεια να φυτεύεται η φουντουκιά 

σε στυλ δέντρου και όχι θάµνου ό-
πως συνήθως µε διάφορα νέα υπο-
κείµενα που υπάρχουν. Συνήθως οι 
φυτεύσεις γίνονται µε 27 δέντρα ανά 
στρέµµα (6χ6) µε το κόστος φύτευ-
σης για τα αυτόριζα να φτάνει τα 2,5 
ευρώ το φυτό και για τα εµβολιασµέ-
να στα 12-13 ευρώ το φυτό. Όσον α-
φορά τις νέες ποικιλίες, σύµφωνα µε 
τον κ. Τσεσµελή, για τα αυτόριζα το 
κόστος φτάνει τα 5 ευρώ και για τα 
εµβολιασµένα τα 12-13 ευρώ. 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ

ΑΠΟ∆ΟΣΗ  / ΣΤΡΕΜΜΑ
ΚΙΛΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ
�ΑΣΠΑΣΤΟ

300 

3,5 



Τα τελευταία χρόνια στον 
αγροτικό χώρο της χώρας µας  
δηµιουργούνται ριζικές αλλαγές 
στον τοµέα των καλλιεργειών 
που επιλέγουν να ασχοληθούν  
οι έλληνες παραγωγοί. Σε αυτήν 
την απόφαση οδηγήθηκαν τόσο 
από τα φαινόµενα της κλιµατικής 
αλλαγής (µείωση των υδάτινων 
πόρων) που τους έστρεψαν 
σε λιγότερο ενεργοβόρες 
καλλιέργειες αλλά και από καθαρά 
οικονοµικά κριτήρια απόδοσης. 
Έτσι οι παραδοσιακές αροτραίες 
καλλιέργειες βάµβακος και 
αραβόσιτου που καταλάµβαναν 
µεγάλο ποσοστό κ.τ.λ., άρχισαν 
να δίνουν την θέση τους σε άλλες 
νέες καλλιέργειες , όπως είναι η 
καλλιέργεια της φιστικιάς. Πολλοί 
µάλιστα έχουν χαρακτηρίσει την 
απόδοση της ως πραγµατικό EL 
DORADO . Όµως η αναζήτηση 
του «κρυµµένου θησαυρού της 
φιστικιάς» κρύβει και µερικούς 
θανάσιµους οικονοµικούς 
κινδύνους για όσους απερίσκεπτα 
χωρίς προγραµµατισµό και 
µελέτη προβούν στην καλλιέργεια 

της. Οι κυριότεροι παράγοντες 
που θα πρέπει να προσέξουν οι 
παραγωγοί είναι οι παρακάτω. 
1 Φυτώρια καθαρά απαλλαγµένα 
από ασθένειες 
2 Σωστή εκλογή υποκειµένου 
και ποικιλίας.
3 Σωστή αναλογία θηλυκών προς 
αρσενικών φυτών καθώς και 
αρσενικά των κατάλληλων τύπων  
για την περιοχή. 
4 Σωστή µεθοδολογία 
εγκατάστασης. 
Σχετικά µε τον πρώτο παράγοντα 
που αναφέραµε πιο πάνω 
οι παραγωγοί θα πρέπει 
να απευθύνονται µόνο σε 
πιστοποιηµένα φυτώρια που έχουν 
την δυνατότητα να τους παρέχουν 
τα κατάλληλα φυτοϋγειονοµικά 
διαβατήρια των φυτών που 
τους πουλούν και όχι από 
«φυτωριούχους « που δεν έχουν 
καµία άδεια. Η σωστή εκλογή 
υποκειµένου και ποικιλίας όπως 
και η σωστή αναλογία θηλυκών 
προς αρσενικών φυτών καθώς 
και η µεθοδολογία εγκατάστασης, 
θα πρέπει να γίνετε κατόπιν 
συνεννόησης µε το γεωπόνο που 
συνεργάζεται ο κάθε παραγωγός. 
Επίσης τα νόµιµα αδειοδοτηµένα 
φυτώρια υποχρεώνονται τα 
εµβόλια να τα προµηθεύονται 
είτε από δικές τους ελεγµένες 
µητρικές φυτείες, οι οποίες πρέπει 
να πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, προκειµένου 
τα εµβόλια να είναι πλήρως 
απαλλαγµένα από ασθένειες και 
παθογόνους µικροοργανισµούς. 
Επιπλέον οι ποικιλίες έχουν 
βελτιωθεί µε κλώνους 
περισσότερο παραγωγικούς 
και ανθεκτικούς σε ασθένειες. 
τους οποίους όµως µη έµπειροι 
φυτωριούχοι αδυνατούν να βρουν.

Τσιπάς Χρήστος
Φυτωρια ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΤΣΙΠΑΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΩΡΙΑ

∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
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ΚΑΡΥ∆Ι

Από τις δύσκολες καλλιέργειες θεωρείται αυτή 
της καρυδιάς, που θέλει πολύ νερό, µεγάλη προσοχή 
στην καταπολέµηση της βακτηρίωσης, ωστόσο 
ένας καλός παραγωγός που προχωρά σε όλες τις 
απαραίτητες φροντίδες µπορεί να κάνει απόσβεση από 
τον πρώτο χρόνο φουλ παραγωγής µε µία συγκοµιδή 
500 κιλών ανά στρέµµα και µία µέση τιµή που κινείται 

για το άσπαστο γύρω από τα 3 ευρώ και για την 
ψίχα στο διπλάσιο. Η πλαγιόκαρπη ποικιλία Τσάντλερ 
είναι αυτή που εµφανίζει τη µεγαλύτερη ζήτηση από 
τους παραγωγούς στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον 
Ευάγγελο Μήλη, γεωπόνο των φυτωρίων Grinn, o 
οποίος όπως αναφέρει στην Agrenda, οι φυτεύσεις 
βαίνουν συνεχώς αυξανόµενες, ωστόσο πολλοί τα 
παρατάνε καθώς η πλειοψηφία που ενδιαφέρονται 
είναι ετεροεπαγγελµατίες. «∆εν γνωρίζουν τον κόπο, 

ούτε το αντικείµενο και µέχρι να το καταλάβουν 
απογοητεύονται», σχολιάζει. Σε γενικές γραµµές  
η καρυδιά δίνει παραγωγή από τον 5ο χρόνο. 
Όσον αφορά τα κανάλια διανοµής, συνήθως φεύγουν 
άσπαστα σε εµπόρους που δουλεύουν και το 
αµύγδαλο, ωστόσο το σπασµένο καρύδι θέλει ψυγεία. 
Σύµφωνα µε τον κ. Μήλη, σε µεγάλο ποσοστό τα 
καρύδια φεύγουν επίσης χέρι µε χέρι, ενώ κάποιοι 
παραγωγοί έχουν προµηθευτεί και σπαστήρια των 
2.000-3.000 ευρώ τα οποία όµως µπορεί να κάνουν 
δουλειά για µικρές ποσότητες αλλά δεν βγάζουν την 
ποιότητα. Υπάρχουν επίσης και οι ποικιλίες Pedro, 
Hartley οι οποίες είναι πιο παλιές, δίνουν πιο γλυκό 
καρύδι, αλλά λόγω εµφάνισης δεν έχουν τόσο πολύ 
ζήτηση, αναφέρει στην Agrenda, ο Γιώργος Σαµαντάς 
από την Παναγροτική ΑΕΒΕ.  

Το θέµα είναι πόσο κυνηγάει το βακτήριο
Το κόστος εγκατάστασης για έναν καρυδεώνα, 
κυµαίνεται µεταξύ 70 και 200 ευρώ το στρέµµα, 
αναλόγως την ποικιλία και το είδος της φύτευσης, ενώ 
κάθε χρόνο απαιτεί φροντίδες το κόστος των οποίων 
φτάνει «βαριά» τα 300 ευρώ το στρέµµα, αναφέρει ο 
γεωπόνος του φυτωρίου Grinn. «Το θέµα είναι πόσο  
µας κυνηγάει το βακτήριο», συµπληρώνει ο ίδιος. 

>  ∆ύσκολη καλλιέργεια µε πολλές απαιτήσεις σε νερό χαρακτηρίζεται η καρυδιά, που όµως µε µία µέση  
τιµή στα 3 ευρώ το άσπαστο και παραγωγή 500 κιλών, µοιάζει ελκυστική εναλλακτική για τον παραγωγό

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΝΟ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΚΑΡΥ∆ΕΩΝΕΣ

ΑΠΟ 24.000 ΕΥΡΩ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Πολλά από τα χωράφια πάντως που φυτεύθηκαν 
την περίοδο 2010-2017 δεν θα µπουν σε παραγωγή, 
αναφέρει παράλληλα ο γεωπόνος Ευάγγελος 
Μήλης, καθώς µπήκαν λάθος ποικιλίες από την 
Τουρκία, φυτεύθηκαν σε χωράφια χωρίς τις σωστές 
προδιαγραφές και µε λίγο νερό, ενώ υπάρχει και 
θέµα µε την ανθοφορία. «Οι καρυδιές ενδείκνυνται 
σε περιοχές µε δροσερά βράδια, χωρίς πολλά 
συνεχόµενα 40άρια, κοντά σε βουνά», συµπληρώνει 
ο κ. Μήλης. Παράλληλα, αξίζει να σηµειωθεί εδώ 
και η συνδεδεµένη ενίσχυση, των 11 περίπου ευρώ 
το στρέµµα. Σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το  
2017 συνολικά στην Ελλάδα η παραγωγή καρυδιών 
υπολογίζεται στους 35.783 τόνους, σε έκταση 117.920 
στρεµµάτων, µία αύξηση 50% και 28% αντίστοιχα σε 
σχέση µε το 2013. Ωστόσο, τα στρέµµατα υπολογίζονται 
λιγότερα σύµφωνα µε την αγορά. 

Μία γραµµή παραγωγής πεταλούδας καρυδιού διαθέτει 
ενδεικτικά τα εξής µηχανήµατα:
 Σπαστήρα-∆ιαχωριστήρα.
 Αναβατόρι, που συνδέει τον σπαστήρα-

διαχωριστήρα µε τον κύριο διαχωριστήρα.
 Κύριο διαχωριστήρα.
 Τράπεζα διαλογής, στην οποία οδηγείται η ψίχα για 

µια τελευταία διαλογή.
 Καλιµπραδόρο, στον οποίο συνήθως προστίθεται 

και καλιµπραδόρος που χωρίζει την ψίχα σε διάφορα 
µεγέθη στο τέλος. 
Το συνολικό κόστος αγοράς των µηχανηµάτων 
αυτών για την καλλιέργεια της καρυδιάς 
υπολογίζεται περί τα 24.000-30.000 ευρώ. 
Τα παραπάνω στοιχεία για τα µηχανήµατα 
προέρχονται από τη µεταπτυχιακή διατριβή της 
Ελένης Κολπακίδη, Msc ΓΠΑ. 

  ΣΠΑΣΤΗΡΕΣ 

ΚΑΡΥ∆Ι

ΑΠΟ∆ΟΣΗ  / ΣΤΡΕΜΜΑ
ΚΙΛΑ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ
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