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Σχέδια Βελτίωσης
με εγκριτικό στο χέρι

Στα 600 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός μετά 
την υπερδέσμευση, έτοιμες να αξιοποιήσουν 

τα χρηματοδοτικά εργαλεία και οι τράπεζες σελ. 16

Οι Θεσσαλοί  
επιµένουν στον
τόπο το χορό  
Η θέση των αγροτών έχει υποβαθµιστεί 
δραµατικά, ωστόσο, το µοντέλο πάλης 
των Θεσσαλών έχει καταστεί εδώ και 
πολύ καιρό παρωχηµένο. σελ. 10, 46

Τουλάχιστον 
26 ευρώ τσεκ 
για όλους   
Σε ένα ήπιο µοντέλο εξωτερι-

κής σύγκλισης που προβλέπει 

ελάχιστη ενίσχυση 26 ευρώ το 

στρέµµα για όλους, καταλήγει  

η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την 

πίεση των νέων χωρών. σελ. 4

Το καλό μέλι  
ξαναβρίσκει 
τη δύναμή του  
Πάνω από 8.000 νέοι βρήκαν 

διέξοδο στη µελισσοκοµία την 

τελευταία δεκαετία. σελ. 27-30

Τώρα κλαίνε 
όλα τ’ αλάνια 
στην κάνναβη 
Στον αέρα µοιάζει να βρίσκο-

νται οι βιαστικές επενδύσεις των 

τολµηρών επενδυτών της κάν-

ναβης, καθώς έχει µείνει µετέ-

ωρο το θεσµικό πλαίσιο για την 

τετραϋδροκανναβινόλη. σελ. 44
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11068

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46303

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09650

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84400

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,82250

• ∆ιπλάσιοι οι δικαιούχοι λόγω της 
υπερδέσµευσης στα Σχέδια  σελ. 16
• Τον Φεβρουάριο το πριµ σποράς 
τοπικών ποικιλιών του ΠΑΑ σελ. 18

• Χωρίς κουράγιο για διαµαρτυρίες 
ο αγροτικός κόσµος σελ. 10, 46
• Σύγχυση στην αγορά καταγγέλλουν οι 
παραγωγοί βιοµηχανικής κάνναβης σελ. 45

• Προς Ιταλία ένα στα τρία ακτινίδια 
της εγχώριας παραγωγής σελ. 36
• Τόνωση τα 1,70 ευρώ στο χοιρινό 
που έχει αυξηµένη ζήτηση σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε ένα ήπιο τελείωµα του έτους χωρίς εκπλήξεις οδεύει η αγορά 
σκληρού σίτου στη χώρα µας, µε τις διαθέσεις των αγοραστών να 
µένει να φανούν από το νέο έτος, οπότε και οι καλές ποιότητες θα 
λιγοστεύουν. Αµετάβλητη περί τα 65 σεντς παραµένει η διεθνής 
τιµή βάµβακος για τα συµβόλαια Μαρτίου και Μαΐου. Ενισχυµένη 
εµφανίζεται η αγορά χοιρινού κρέατος µε το ελληνικό προϊόν να 
αγγίζει τα 1,70 ευρώ το κιλό το τελευταίο διάστηµα. 

Ανθοκόµος στην αµυγδαλιά
Ο ανθονόµος είναι υπεύθυνος για την 
ξήρανση των οφθαλµών της 
καλλιέργειας που έχουν προσβληθεί 
και τελικώς για την πτώση τους στο 
έδαφος. Τα ενήλικα άτοµα του 
συγκεκριµένου εντόµου, που έχουν 
µέγεθος 3-4  mm και χρώµα σκούρο 
καστανό, δραστηριοποιούνται στις 
αρχές του Νοεµβρίου και συνεχίζουν 
έως την άνοιξη. Προκειµένου να 
αρχίσει η ωοτοκία, είναι επιβεβληµένη 
ανάγκη να τραφούν για δύο εβδοµάδες 
εις βάρος των οφθαλµών ώστε να είναι 
εφικτή η σύζευξή τους. Την περίοδο 
από τον ∆εκέµβριο έως τον 
Φεβρουάριο λαµβάνει χώρα η ωοτοκία 
και ύστερα το θηλυκό εναποθέτει ένα 
ωό σε κάθε οφθαλµό.

Πρώτος ψεκασµός 
το φθινόπωρο

Εάν σε ορισµένες περιοχές κατά τη 
διάρκεια του φθινοπώρου παρατηρηθεί 
αυξηµένος πληθυσµός του εντόµου 
πάνω στα δέντρα, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν ψεκασµό πριν 
πέσουν τα φύλλα µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά, ο οποίος πρέπει να 
επαναληφθεί µετά την πτώση των 3/4 
των φύλλων µέχρι και τον Ιανουάριο.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-12-2019
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες. Βαθµιαία βελτίωση 
από το µεσηµέρι στα κεντρικά και 
βόρεια. Άνεµοι στο Ιόνιο και τα 
ηπειρωτικά δυτικoί µέτριοι. Στα 
υπόλοιπα από βόρειες 
διευθύνσεις µε την ίδια ένταση 
στρεφόµενοι σε νοτιοδυτικούς. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Κυριακή 08-12-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές και 
µεµονωµένες καταιγίδες στα 
δυτικά, τη νότια και τη νησιωτική 
χώρα. Πρόσκαιρη βελτίωση στα 
δυτικά µετά το µεσηµέρι. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στα 
νότια πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 09-12-2019
και Τρίτη 10-12-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες που βαθµιαία στα 
δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν 
και θα εκδηλωθούν τοπικές 
βροχές και από το απόγευµα 
σποραδικές καταιγίδες. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο 
νότιο Αιγαίο πιο ισχυροί. Βαθµιαία 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

θα στραφούν σε δυτικούς 
νοτιοδυτικούς µέτριους 
ενισχυόµενοι το βράδυ. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 11-12-2019 ως
Παρασκευή 13-12-2019
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές. Στα 
δυτικά, τη νότια και βαθµιαία την 
ανατολική νησιωτική χώρα 
σποραδικές καταιγίδες κατά 
τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις 
στα βόρεια ορεινά. Άνεµοι δυτικοί 
νοτιοδυτικοί έως ισχυροί και στο 
βόρειο Ιόνιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
ως προς τις µέγιστες τιµές.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα ηπειρωτικά από 
δυτικές διευθύνσεις 
3 µε 5 µποφόρ και 
στα υπόλοιπα από 
βόρειες διευθύνσεις 
µε την ίδια ένταση 
στρεφόµενοι µετά 
το µεσηµέρι σε 
δυτικούς. 
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Το έλλειµµα συλλογικής έκφρασης των 
συντελεστών της αγροτικής παραγω-
γής απηχεί σε πολύ µεγάλο βαθµό 
την ανοµοιογένεια που χαρακτηρί-
ζει αυτό τον καιρό τη διάρθρωση του 
αγροτικού χώρου και τις αντίρροπες 
δυνάµεις που αναπτύσσονται στο ε-
σωτερικό του.

Είναι σαφές ότι όσο πιο σύνθετος και πο-
λυδιάστατος καθίσταται ο ρόλος του 
αγρότη, τόσο πιο δύσκολη γίνεται και 
η εκπροσώπησή του εκεί όπου λαµβά-
νονται οι αποφάσεις. 

Η πολυπλοκότητα αυτή έχει αφετηρία το 
ευρύ φάσµα προϊόντων µε τα οποία ε-
µπλέκονται οι δραστηριοποιούµενοι 
στον πρωτογενή τοµέα και τις διαφο-
ρετικές απαιτήσεις που αυτά υπαγο-
ρεύουν. Τεράστιο ρόλο διαδραµατί-
ζουν και οι µεγάλες αποκλίσεις που έ-
χουν αναπτυχθεί στη συγκρότηση των 
εκµεταλλεύσεων, κυρίως ως αποτέ-
λεσµα της τεχνολογικής εξέλιξης και 
του βαθµού ενσωµάτωσης αυτής στη 
δοµή της κάθε εκµετάλλευσης. 

Τα παραπάνω, καθιστούν όλο και πιο 
δύσκολο τον συγχρωτισµό µεταξύ 
των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής, αφήνοντας ελεύθερο χώ-
ρο για σχεδιασµό πολιτικών και οι-
κονοµική δράση σε επόµενους κρί-
κους της παραγωγικής αλυσίδας (ε-
µπόριο, µεταποίηση κ.λ.π.). Η σηµε-
ρινή διάρθρωση της αγοράς κάνει ό-
λο και πιο δύσκολη την επιστροφή 
υπεραξίας στον παραγωγό, στοιχείο 
το οποίο δυσχεραίνει αντίστοιχα την 
βελτίωση των µέσων παραγωγής και 
την ενίσχυση της παραγωγικότητας 
των εκµεταλλεύσεων.

Πηγή αποκλίσεων µεταξύ των εκµεταλ-
λεύσεων αποτέλεσαν τα τελευταία 
χρόνια ακόµα και οι ενισχύσεις της 
ΚΑΠ, ιδιαίτερα µετά τη θέσπιση των 
ιστορικών δικαιωµάτων (2003) τα ο-
ποία παρατείνουν και διευρύνουν 
τις ανισότητες.

Πρόσθετο στοιχείο στρέβλωσης αποτε-
λεί η ενεργοποίηση δικαιωµάτων α-
πό κατόχους γης που δεν σχετίζο-
νται µε το αγροτικό επάγγελµα, εµ-
φανίζονται τυπικά µόνο ως καλλιερ-
γητές (αγρότες του καναπέ) και στε-
ρούν την δυνατότητα  προγραµµατι-
σµού και κατάρτισης αναπτυξιακού 
πλάνου από τους πραγµατικούς γεωρ-
γούς.                                         Agrenda 

Αμπελουργός
και προβατάρης 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ένα εγγυηµένο ποσό ενίσχυσης 
που υπολογίζεται στα 26 ευρώ α-
νά στρέµµα για όλα τα κράτη-µέ-
λη και µερική εξωτερική σύγκλι-
ση περιλαµβάνει το τελικό κουτί 
διαπραγµατεύσεων για την ΚΑΠ 
που συνέταξε η Φινλανδική προε-
δρία και θα παρουσιαστεί στην ευ-
ρωπαϊκή σύνοδο κορυφής 12-13 
∆εκεµβρίου. Ως επιλέξιµη έκταση 
που θα θεµελιώνει ελάχιστο εγ-
γυηµένο ποσό θα θεωρείται εκεί-
νη που έχει δηλωθεί από αγρό-
τες και κτηνοτρόφους το 2016. 

Η εξωτερική σύγκλιση θα ξεκι-
νήσει, σύµφωνα µε την πρόταση, 
το 2022 (αναλόγως τη µεταβατική 
περίοδο µπορεί και το 2023) και 
θα περιλαµβάνει έξι στάδια. Για τα 
κράτη-µέλη που οι αγρότες τους 
λαµβάνουν κάτω από το 90% του 
ευρωπαϊκού µέσου όρου ενισχύ-
σεων, η διαφορά αυτή θα πρέπει 
να καλύπτεται τουλάχιστον κα-
τά 50% έως το 2027. Η σύγκλιση 
αυτή θα χρηµατοδοτηθεί αναλο-
γικά από όλα τα κράτη µέλη, κά-
τι που σηµαίνει ότι και η Ελλάδα 
θα πρέπει να δώσει χρήµατα και 
ίσως χρειαστεί να µειώσει περαι-

τέρω και τις δικές της ενισχύσεις.
Το ελάχιστο εγγυηµένο ποσό 

ενίσχυσης αποτελεί σύµφωνα µε 
Ευρωπαίο αξιωµατούχο, µία αλ-
λαγή που αποτελούσε κόκκινη 
γραµµή» για Πολωνία, Σλοβακία 
και τις χώρες της Βαλτικής, οι ο-
ποίες ζητούν την πλήρη εξωτερι-
κή σύγκλιση, αλλά ίσως συµβιβα-
στούν µε αυτή την τροποποίηση. 

Αναλυτικά, το έγγραφο των 51 
σελίδων των Φιλανδών µε θέµα 
«Πολυετές δηµοσιονοµικό πλαί-
σιο (Π∆Π) 2021-2027: Πλαίσιο 
διαπραγµάτευσης µε αριθµούς», 
αναφέρει:

Εξωτερική σύγκλιση
Η εξωτερική σύγκλιση των άµε-

σων πληρωµών θα συνεχιστεί. Όλα 
τα κράτη µέλη µε άµεσες πληρωµές 
ανά εκτάριο κάτω του 90% του µέσου 
όρου της ΕΕ θα κλείσουν το 50% του 
χάσµατος µεταξύ του σηµερινού µέ-
σου επίπεδου άµεσων πληρωµών και 
του 90% του µέσου όρου της ΕΕ σε έ-
ξι ίσα βήµατα που αρχίζουν το 2022.

Η σύγκλιση αυτή θα χρηµατοδο-
τηθεί αναλογικά από όλα τα κράτη 
µέλη. Όλα τα κράτη µέλη θα εγγυ-
ηθούν ότι θα φθάσουν σε [X] ευ-
ρώ/εκτάριο στις άµεσες πληρωµές 
έως το 2027 βάσει της δυνητικά ε-
πιλέξιµης έκτασης του 2016, πριν 
από τις µεταβολές που οφείλονται 
στο µεταφερόµενο ποσό µεταξύ 
των δύο πυλώνων της ΚΑΠ.

Παραµένει η αυξηµένη εθνική 
συµµετοχή στα Προγράµµατα

Η αύξηση στα ποσοστά εθνικής 
συµµετοχής κατά 10-20% στα Προ-
γράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης βρί-
σκεται επίσης στην τελική πρόταση 
των Φινλανδών, ως ένας τρόπος να 
µετριαστούν οι απώλειες στα κοινοτι-
κά κονδύλια του Β’ Πυλώνα. Από την 
άλλη, µειώνεται η εθνική συγχρηµα-
τοδότηση στα προγράµµατα Leader 
και περιορίζεται στο 20%. Υπενθυµί-
ζονται εδώ οι σοβαρές επιπτώσεις που 
έχει για τη χώρα µας η µείωση από το 
100% στο 65% των κοινοτικών κον-
δυλίων που θα µπορεί να δεσµεύσει 
για την εξισωτική αποζηµίωση, κάτι 
που µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη 
µείωση της δεξαµενής δικαιούχων 
ή/και της στρεµµατικής ενίσχυσης.

Ελάχιστη εγγυημένη άμεση 
ενίσχυση 26 ευρώ για όλους
Η μερική εξωτερική σύγκλιση στη σύνοδο κορυφής της Ευρώπης 

Μείωση 13% στον προϋπολογισμό ΚΑΠ 

Και πάλι µείωση είναι
Η πρόταση των Φινλανδών 

περιλαµβάνει µείωση του προϋπο-
λογισµού της ΚΑΠ κατά 13% και 

όχι 15%, όπως πρότεινε η Κοµισιόν

Έντονες
διαφωνίες
Σε µια επίδειξη του τρόπου 
µε τον οποίο παραµένουν 
διχασµένα τα κράτη-µέλη, λίγες 
ώρες µετά την κυκλοφορία της 
φινλανδικής πρότασης στους 
αξιωµατούχους και τους 
διπλωµάτες, πολιτικοί από 
ολόκληρη την ήπειρο 
εξέφρασσαν ήδη ανησυχίες. 
Όµως, καθώς το 2020 πλησιάζει, 
οι αντιπροσωπείες βρίσκονται υπό 
αυξανόµενη πίεση για να κάνουν 
συµβιβασµούς και να καταλήξουν 
σε µία οµόφωνη συµφωνία που 
απαιτείται για να µπορέσουν τα 
δηµοσιονοµικά προγράµµατα να 
ξεκινήσουν εγκαίρως τον 
Ιανουάριο του 2021.

Η µάχη του προϋπολογισµού της 
ΕΕ έχει εισέλθει στο πιο κρίσιµο 
στάδιο, ώστε να υπάρξει συµφω-
νία επί του Πολυετούς ∆ηµοσιο-
νοµικού Πλαισίου. 

Για την ΚΑΠ προτείνεται η µείω-
ση στα κονδύλια να «κλειδώσει» 
στο 13% σε σχέση µε την τρέχουσα 
περίοδο (αντί για το 15% που είχε 
προτείνει η Κοµισιόν). Σε απόλυτα 
νούµερα, αυτό σηµαίνει ότι το σύ-
νολο της ΚΑΠ θα φτάσει τα 334,28 
δις ευρώ, οι άµεσες ενισχύσεις στα 
254 δις ευρώ και τα Προγράµµατα 

80 δις ευρώ σε τιµές του 2018. Ση-
µειώνεται πως ο µικρός περιορι-
σµός στη µείωση του προϋπολο-
γισµού της ΚΑΠ πραγµατοποιείται 
λόγω των επιπλέον 10 δις ευρώ (σε 
σχέση µε την πρόταση της Κοµισιόν) 
που µπαίνουν στα Προγράµµατα.

Συνολικά για όλες τις πολιτικές 
της ΕΕ, η Φινλανδία προχώρησε σε 
µείωση του προϋπολογισµού κα-
τά 47 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σύ-
γκριση µε την πρόταση της Επιτρο-
πής του Μαΐου του 2018 - ένα κίνη-
τρο για µια ισχυρή συµµαχία των 

πέντε χωρών που απαιτεί περιορι-
σµό των δαπανών στις Βρυξέλλες. 
Η νέα πρόταση θα ισοδυναµεί µε 
το 1,07% του ακαθάριστου εθνικού 
εισοδήµατος της ΕΕ των 27 - µετα-
ξύ της πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για το 1,114% και της 
θέσης της Αυστρίας, της ∆ανίας, 
της Γερµανίας, της Ολλανδίας και 
της Σουηδίας.

Αλλά αυτές οι χώρες αγωνίζονται 
για έναν προϋπολογισµό πολύ πιο 
κοντά στο 1% και είναι σίγουρο ότι 
θα συνεχίσουν να πιέζουν.

Στις 10 ∆εκεµβρίου ο νέος Επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊγιετσόφσκι 
θα παρουσιάσει στις Βρυξέλλες το όραµά του για τη νέα ΚΑΠ.
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
�ΕΓΤΕ�

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
�ΕΓΤΑΑ�

ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΠ

2014�2020

286,14

254,25

96,71
80,04

382,85

334,28

2021�2027

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (∆ΙΣ ΕΥΡΩ)

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ 
ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ (ΚΑΠ 2021-2027)

70% 

ΒΑΘΜΟI

Στις εξόχως απόκεντρες 
περιφέρειες και στα µικρά 
νησιά του Αιγαίου

Για τις πληρωµές 
εξισωτικήα 
αποζηµίωσης

Στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες 

περιφέρειες

Στις άλλες 
περιφέρειες

70% 

43% 

65% 

EΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ολοκληρώθηκε µέσα στην 
εβδοµάδα που πέρασε η πίστωση της προκαταβολής των 
αγροπεριβαλλοντικών του 2019 και τώρα όλο το ενδια-
φέρον αρµοδίων και αγροτών είναι στραµµένο στην ε-
ξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης και στην πληρωµή της 
εξισωτικής. Βέβαια τα προβλήµατα στις πληρωµές δεν 
φαίνεται να τελειώνουν ποτέ. Όσον αφορά τα νιτρικά, 
το πήραν πάνω τους οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη, η 
πληρωµή έγινε ανεξαιρέτως σε  όλους τους αρχικούς δι-
καιούχους, ωστόσο τώρα ακολουθεί µπόλικη γραφειο-
κρατία ενώ ελλοχεύει και κίνδυνος µέχρι και απεντάξε-
ων (βλέπε σελ. 7). Όσοι τακτοποιήσουν τις εκκρεµότη-
τες έγκαιρα αναµένεται να εξοφληθούν τον Φεβρουάριο. 

Στα Βιολογικά από την άλλη πλευρά, εκτός πληρω-
µής έµειναν όσων οι δεσµεύσεις της παλιάς Βιολογι-
κής για την τριετία τελειώνουν στις 30 Μαΐου του 2020 
και η σύµβασή τους µε τον σύµβουλο λήγει στις 31 
∆εκεµβρίου. Κι αυτό θα λυθεί, αλλά εν ευθέτω χρό-
νω. Πρώτα θα διευθετήσουν τα χαρτιά της ανανέωσης 
της σύµβασης και µετά θα διορθωθούν οι λίστες για 
να πληρωθούν µε το καλό στην εξόφληση που τοπο-
θετείται για τον ερχόµενο Ιούνιο. 

Καινούργια τρεχάµατα αναµένεται να υπάρχουν και 
µε την εξισωτική αποζηµίωση του 2019, η πληρωµή της 
οποίας έχει δροµολογηθεί από τους αρµόδιους να γί-
νει µια εργάσιµη ηµέρα µετά την εξόφληση της ενιαί-
ας που αναµένεται για την Παρασκευή 20 ∆εκεµβρίου, 
δηλαδή τη ∆ευτέρα 23 του µήνα. Ωστόσο, οι πληροφο-
ρίες αναφέρουν ότι από τον ΕΦΚΑ έχει σταλεί στον Ορ-
γανισµό Πληρωµών ένα λάθος αρχείο εγκεκριµένων δι-
καιούχων, στο οποίο περιλαµβάνονται και συνταξιού-
χοι µε κύρια σύνταξη εκτός ΟΓΑ, οι οποίοι υπό κανονι-
κές συνθήκες κάθε χρόνο µπαίνουν στους απορριπτό-
µενους. Αυτό σηµαίνει καταρχήν ότι δεσµεύτηκαν λά-
θος χρήµατα και κατά συνέπεια στην πληρωµή µπαί-
νουν περισσότερα άτοµα. Μάλιστα εκφράζονται φόβοι 
από τα παραρτήµατα των Περιφερειών ότι δεν αποκλεί-
εται να µειωθούν και τα ποσά που θα λάβουν οι δικαι-
ούχοι. Βέβαια, οι συστάσεις έχουν ήδη γίνει, οπότε δεν 
αποκλείεται ο ΕΦΚΑ να στείλει εκ νέου το σωστό και δι-
ορθωµένο αρχείο. Το ζητούµενο είναι, αφενός αν θα το 
κάνει κα αφετέρου αν αυτό γίνει έγκαιρα ώστε να µην 
καθυστερήσει η πληρωµή των παραγωγών.

Ενστάσεις µέχρι 19 ∆εκεµβρίου 
για κοµφούζιο και ορυζώνες

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόµενων ελέγχων, 
ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενηµερώνει τους παραγωγούς ότι πραγ-
µατοποιήθηκε η καταβολή της προκαταβολής του 85% 
των αιτούµενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγµένους 
παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2019 για τη δράση 
«Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώ-
νες» του Μέτρου 10 και του 80% των αιτούµενων πο-

σών ενίσχυσης στους ενταγµένους παραγωγούς του 
έτους αιτήσεων 2019 για τη δράση 10.1.08 «Εφαρµο-
γή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολε-
πιδοπτέρων» το γνωστό Κοµφούζιο.

Όσον αφορά τους ορυζώνες πιστώθηκαν 1.680.954,05 
ευρώ σε 821 δικαιούχους πανελλαδικά και για το Κοµ-
φούζιο 1.945.156,64 ευρώ σε 3.412 παραγωγούς για 
την δεύτερη πρόσκληση και 1.210.855,10 ευρώ σε 1.734 
δικαιούχους για την πρώτη πρόσκληση πανελλαδικά.

Κατά των αποτελεσµάτων της πληρωµής προκατα-
βολής, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 17 
της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υ-
ποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής 
γενοµένης από την Παρασκευή 13 ∆εκεµβρίου και 
εντός πέντε (5) εργασίµων ηµερών, δηλαδή έως και 
την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου, ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος της ∆ράσης µε τη χρή-
ση των προσωπικών τους κωδικών.

Μέχρι τέλος του έτους διοικητικές
πράξεις στα αγροπεριβαλλοντικά 

Περιθώριο µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
στους παραγωγούς προκειµένου να προχωρήσουν σε 
διορθώσεις προφανών σφαλµάτων µέσω διοικητικών 
πράξεων για τα αγροπεριβαλλοντικά του 2019. Ειδικό-
τερα, σύµφωνα µε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της 
αριθ. 98052/05.12.2019 Τροποποίηση των οδηγιών 
διόρθωσης προφανών σφαλµάτων µέσω διοικητικών 
πράξεων έτους 2019 σας ενηµερώνουµε ότι δίνεται η 
δυνατότητα υποβολής αιτήµατος διοικητικής πράξης µε 
καταληκτική ηµεροµηνία την 31/12/2019, για όσους 
παραγωγούς είναι ενταγµένοι στα παρακάτω Μέτρα:

 Μέτρο 8, ∆ράση 8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δα-
σικών εκτάσεων»

 Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»
 Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά 

Μέτρα»: ∆ράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ε-
λαιώνα Άµφισσας», ∆ράση 10.1.4 «Μείωση της ρύ-
πανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», ∆ράση 
10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους 
ορυζώνες», ∆ράση 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου 
σεξουαλικής σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (Κοµ-
φούζιο), ∆ράση 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυ-
τόχθονων φυλών αγροτικών ζώων». 

Εξόφληση φ/β 
Με τιµολόγια 

για 2.370 πάρκα 
πληρωτέου ποσού 

έως 6.806,78 
ευρώ συνεχίστηκε 

η εξόφληση 
για παραγωγή 

Αυγούστου 2019

Συνδεδεµένης 
σταφίδας 

Απαρέγκλιτα µέχρι 
τις 10 Ιανουαρίου 

2020 οι παραδόσεις  
ξηρής σταφίδας 

στις εγκεκριµένες 
µεταποιητικές 

για να µη χάσουν 
οι παραγωγοί τη 

συνδεδεµένη

Επιστροφή 
ενισχύσεων 

Μέχρι 16 
∆εκεµβρίου 

ενστάσεις για 
αχρεωστήτως 
ή παρατύπως 
καταβληθέντα 

ποσά στον 
Οργανισµό 
Πληρωµών

Μια λάθος λίστα των δικαιούχων 
απειλεί να μειώσει τα ποσά της εξισωτικής  

 Στο αρχείο του ΕΦΚΑ και συνταξιούχοι με κύρια ταμεία εκτός ΟΓΑ, που κανονικά είναι στους απορριπτόμενους 
 Πάνε για την εξόφληση τον Ιούνιο όσοι παραγωγοί δεν είχαν ενεργή σύμβαση με σύμβουλο στα Βιολογικά  

Για Τετάρτη το 10% 
των ζηµιών του 2018
Την Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου θα καταβληθεί το 
υπόλοιπο 10% των αποζηµιώσεων ζηµιών που 
συνέβησαν εντός του 2018 και του πρώτου 
διµήνου του 2019 στη φυτική παραγωγή όλης 
της χώρας από διάφορα ασφαλιστικά αίτια, 
αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΛΓΑ. 
Με την πληρωµή αυτή, ύψους 15 εκατ. ευρώ 
περίπου ολοκληρώνεται η εκκαθάριση των 
ζηµιών του 2018, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων 
όπου εκκρεµούν πορίσµατα επανεκτίµησης, 
σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του φορέα. 
Υπενθυµίζεται ότι τον δρόµο άνοιξε το ΦΕΚ 
που δηµοσιεύτηκε µε την έγκριση της δεύτερης 
αναθεώρησης του προϋπολογισµού του ΕΛΓΑ, 
ενώ σειρά έχει να υπογραφεί η ΚΥΑ των 
υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Οικονοµικών, προκειµένου να πιστωθούν οι 
λογαριασµοί των δικαιούχων παραγωγών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 10% ΤΟΥ 2018

14

253

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΟΥ 2019 

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

950

ΠΙΣΤΩΣΗ

ΕΞΟΦΛΗΣΗΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ



ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ως τέλη Δεκεμβρίου
παραστατικά άρδευσης 
στην Απονιτροποίηση
Κίνδυνος επιστροφής χρημάτων, ακόμα και απένταξης  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ  
  douska@agronews.gr

Μη πληρωµή, επιστροφή των 
προηγούµενων ενισχύσεων 
και απένταξη από το επόµενο 
έτος θα επιβληθεί στους δι-
καιούχους του Μέτρου 10.1.4 
«Απονιτροποίηση» εφόσον 
διαπιστωθεί σε τουλάχιστον 
ένα τεµάχιό τους η µη επισύ-
ναψη παραστατικών άρδευ-
σης, σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό προ-
κύπτει µετά την πληρωµή της 
περασµένης εβδοµάδας, συ-
νολικού ποσού 27.482.950,52 
ευρώ σε 3.518 δικαιούχους 
παραγωγούς. 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση του Οργα-
νισµού Πληρωµών, οι πα-
ραγωγοί που δεν έχουν ε-
πισυνάψει τα παρακάτω πα-
ραστατικά στην Ενιαία Αίτη-
ση Ενίσχυσης 2019, θα πρέ-
πει να προβούν σε υποβολή 
τους µέσω της διαδικασίας 
που περιγράφεται στο αριθ. 
60377/09.08.2019 έγγραφο 
«Οδηγίες διόρθωσης προφα-
νών σφαλµάτων µέσω ∆ιοι-
κητικών Πράξεων και υποβο-
λής εκπρόθεσµων ΕΑΕ2019» 
µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου.

Τονίζεται ότι κατά την πλη-
ρωµή εκκαθάρισης εφόσον δι-
απιστωθεί σε τουλάχιστον ένα 
τεµάχιο της ∆ράσης Μ10.1.04 
η µη επισύναψη ενός εκ των 
παρακάτω παραστατικών άρ-
δευσης:

 Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευ-
ση αγροτεµαχίων

 Βεβαίωση ∆ήµου για άρ-
δευση αγροτεµαχίων

 Βεβαίωση Περιφέρειας 
για άρδευση αγροτεµαχίων

 Άδεια χρήσης νερού ή αί-
τησης προς αρµόδια υπηρεσία 
για ιδιωτική υδροληψία

θα εφαρµοστεί η προβλε-
πόµενη κύρωση µε βάση το 
θεσµικό πλαίσιο (αρθ. 15, πα-
ράγραφος ΣΤ.α) σε επίπεδο 
ΑΦΜ - µη πληρωµή, επιστρο-

φή των προηγούµενων ενι-
σχύσεων και απένταξη από 
το επόµενο έτος.

Να σηµειωθεί ότι η πληρωµή 
της περασµένης εβδοµάδας, 
σύµφωνα µε τον ΟΠΕΚΕΠΕ< 
αφορά την προκαταβολή του 
75% των αιτούµενων ποσών ε-
νίσχυσης στους ενταγµένους 
παραγωγούς του έτους εφαρ-
µογής 2019. Κατά των αποτε-
λεσµάτων της πληρωµής προ-
καταβολής, και σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο άρθρο 16 
της ανωτέρω απόφασης, οι 
παραγωγοί δύναται να υπο-
βάλλουν σχετική ενδικοφανή 
προσφυγή, αρχής γενοµένης 
από την Παρασκευή 6 ∆εκεµ-
βρίου και εντός δέκα (10) ερ-
γασίµων ηµερών, δηλαδή έ-
ως και την Πέµπτη 19 ∆εκεµ-
βρίου, ηλεκτρονικά µέσω του 
Πληροφοριακού Συστήµατος 
της ∆ράσης µε τη χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυ-
γή οι παραγωγοί δύνανται να 
προβούν σε διόρθωση προφα-
νών σφαλµάτων που αφορούν 
στα παραστατικά συµµόρφω-
σης ή/και να προβάλουν α-
ντιρρήσεις κατά των ευρηµά-
των (κωδικών) που έχουν προ-
κύψει κατά την πληρωµή της 
προκαταβολής τους.

Παράλληλα, οι παραγωγοί 
οφείλουν να κινήσουν τις α-
παραίτητες διοικητικές ενέρ-
γειες για τη διόρθωση των δε-
δοµένων στη/στις µηχανογρα-
φική/ές βάση/εις µέσω της/
των οποίας/οποίων πραγµα-
τοποιούνται από το Πληροφο-
ρικό Σύστηµα οι διασταυρωτι-
κοί έλεγχοι.

Προσφυγές  
Ενστάσεις µέχρι 19 
∆εκεµβρίου µετά 
την πίστωση 27,5 

εκατ. ευρώ σε 3.518 
παραγωγούς

Ενστάσεις από κτηνοτρόφους εντός 30 
ηµερών για την κατανοµή των βοσκοτόπων
Από τις 2 ∆εκεµβρίου και για 30 ηµερολογιακές ηµέρες οι 
κτηνοτρόφοι καλούνται να προσέλθουν στις αρµόδιες ∆ΑΟΚ 
που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσής τους, προκειµένου 
να λάβουν γνώση σχετικά µε τα στοιχεία της 
κατανεµηθείσας έκτασης βόσκησης έτους 2019 όπως έχουν 
διαµορφωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν 
ανταποκρίνονται στην παρούσα ειδοποίηση εντός τριάντα 
ηµερών θεωρείται ότι αποδέχονται την κατανοµή ως έχει.



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ιατεθειµένος να βγάλει έστω και προ-
σωρινά τη «θηλιά από το λαιµό» των 
συνεταιριστών, οι οποίοι ατυχώς έχουν 
συνδέσει τη δράση τους µε πτωχευµέ-
νες και υπό εκκαθάριση δευτεροβάθ-
µιες συνεταιριστικές οργανώσεις, χω-
ρίς, ωστόσο, να υπόσχεται πλήρη τερ-
µατισµό αυτής της ιδιότυπης οµηρίας 
τους, εµφανίζεται ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Πληροφορίες της εφηµερίδας Agrenda 
αναφέρουν πως ο Μάκης Βορίδης φέρε-
ται να ετοιµάζει ειδική τροπολογία την 
οποία κατά πάσα πιθανότητα θα φέρει 
στη Βουλή πριν το τέλος του 2019, είτε 
µε το καινούριο νοµοσχέδιο για τους 
συνεταιρισµούς, είτε σε κάποιο άλλο 
κυβερνητικό νοµοσχέδιο. 

Με αυτή θα αναστέλλει την ισχύ των 
αστικών και ποινικών κυρώσεων που 
έχουν επιβληθεί σε µέλη των διοική-
σεων των επίµαχων αγροτικών οργα-
νώσεων, τουλάχιστον µέχρι να ολο-
κληρωθεί η διαδικασία για την εκκα-
θάρισή τους και θα τους επιτρέπει να 
λαµβάνουν ασφαλιστική και φορολο-
γική ενηµερότητα για να µπορούν να 
κάνουν συναλλαγές.

Τις προθέσεις του ο υπουργός τις α-
ποκάλυψε σε κλειστή συνάντηση, το 
πρωί της περασµένης ∆ευτέρας 2 ∆ε-
κεµβρίου, στην περιοχή της Θέρµης 
Θεσσαλονίκης και σε χώρο του ΕΛ-
ΓΟ–∆ήµητρα, στην οποία συµµετεί-
χαν πάνω από 50 συνεταιριστές από 
την Κεντρική και Βόρεια τη Ελλάδα, οι 
οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των 
διωκόµενων.

Κατά τη διάρκειά της, όπως αναφέρ-
θηκε στην Agrenda, οι συνοµιλητές 
του κ. Βορίδη του ζήτησαν την απαλ-
λαγή τους ή έστω την αναστολή των 
ποινικών και αστικών κυρώσεων που 
τους έχουν επιβληθεί για τα χρέη των 
εν λόγω οργανώσεων, µε συνέπεια 
να τους έχουν δεσµευτεί όλα τα προ-
σωπικά περιουσιακά στοιχεία και µα-
ζί τους ταλαιπωρούνται εδώ και χρό-
νια αφάνταστα και οι οικογένειές τους. 

Μάλιστα του ανέφεραν πως το αί-
τηµά τους, θέλουν να αφορά µόνο 
σε όσους από τις συγκυρίες βρέθη-

καν µπλεγµένοι (σ. σ. όπως λένε πολ-
λοί συνεταιρισµοί κουβαλούσαν χρέη 
πριν αναλάβουν εκείνοι τη διοίκησή 
τους) και όχι από δόλο ή γιατί «έβα-
λαν το χέρι στο µέλι». Στο πλαίσιο αυ-
τό δε, ζήτησαν το υπουργείο να κάνει 
σχετικούς ελέγχους µε σκοπό να δια-
πιστωθεί ποιοι υπεξαίρεσαν και οι ί-
διοι θα τους υποστηρίξουν.

Η λύση που θα προωθηθεί, κατά τις 
ίδιες πηγές, δίνει µε την αναστολή µια 
ανακούφιση σε όσους βρίσκονται σε 
αυτή τη δυσµενή θέση, αλλά το πρό-
βληµα από τη στιγµή που δεν υπάρχει 
απαλλαγή, δεν επιλύεται οριστικά και 
υπό την έννοια αυτή το καθεστώς της 
ιδιότυπης οµηρίας θα συνεχίσει να υ-
φίσταται, όσο διαρκεί η εκκαθάριση.

 «Έδειξε θετική διάθεση για την α-

ναστολή των ισχύος των αστικών και 
ποινικών κυρώσεων, ενώ για το αίτη-
µα της πλήρους απαλλαγής τόνισε ό-
τι επειδή είναι περίπλοκο θα το ανα-
θέσει σε µια επιτροπή καθηγητών νο-
µικής να το µελετήσουν και ανάλογα 
το πόρισµα θα ληφθούν αποφάσεις», 
επισήµανε στην Agrenda παθών συ-
νεταιριστής, ο οποίος συµµετείχε στη 
συνάντηση της Θέρµης.

Ένα ακόµη καίριο ζήτηµα που κα-
θιστά δύσκολη των υπόθεση όλων ό-
σοι εµπλέκονται και ετέθη στο τραπέ-
ζι της συζήτησης µε τον κ. Βορίδη έχει 
να κάνει µε τη σειρά που ικανοποιού-
νται οι πιστωτές των χρεωµένων οργα-
νώσεων από τα έσοδα της εκκαθάρι-
σης. Έτσι ενώ αρχικώς πρώτο που α-
ποπληρωνόταν το δηµόσιο, κατόπιν 

οι πρώην εργαζόµενοι στους πτωχευ-
µένους συνεταιρισµούς και στο τέλος 
οι τράπεζες, πλέον -όπως εικάζουν οι 
συνεταιριστές πιθανώς κατόπιν πιέ-
σεων- οι τράπεζες (µε ποσοστό 65%) 
προηγούνται, έπεται το δηµόσιο (µε 
25%) και µετά οι πρώην εργαζόµενοι 
(µε 10% των εσόδων). 

«Αυτό όµως σηµαίνει πως η δαµό-
κλειος σπάθη των ποινικών διώξεων 
θα είναι διαρκώς πάνω από το κεφά-
λι µας, καθώς τόσο τα χρέη προς ερ-
γαζόµενους όσο και στο δηµόσιο επι-
σύρουν ποινικές ευθύνες, ενώ εκείνα 
για τις τράπεζες βαρύνονται µε αστικές 
ευθύνες», αναφέρουν οι εµπλεκόµε-
νοι συνεταιριστές. Και σε αυτό το αί-
τηµα πάντως, ο υπουργός αν κι έδειξε 
θετική διάθεση να παρέµβει.

Όλα ξεκίνησαν µε το νόµο 
4015/2011 που ζητούσε από 
όσες δευτεροβάθµιες 
οργανώσεις δεν ήταν βιώσιµες 
είτε να πάνε σε πρωτοβάθµιους 
νέους συνεταιρισµούς είτε να 
επιλέξουν την εναλλακτική της 
λύσης και εκκαθάρισης. Το 
γεγονός ότι ο νόµος έδινε το 
δικαίωµα να συσταθούν νέες 
οργανώσεις µε πολύ 
χαλαρότερους όρους, όπως 
ισχυρίζονται οι παθόντες 
συνεταιριστές, οδήγησε πολλές 
οµάδες παραγωγών να 
εγκαταλείψουν τις εκάστοτε 
«µητρικές» ΕΑΣ, µε συνέπεια οι 
κλυδωνισµοί στις τελευταίες να 
επιταχυνθούν, καθώς οι τζίροι 
µειώνονταν κατακόρυφα (όσο 
φυλλορροούσαν οι οµάδες), 
αλλά την ίδια στιγµή τα 
λειτουργικά τους βάρη 
παρέµεναν στα ύψη, όπως και 
τα χρέη. Μέχρι που τελικώς 
κατέρρευσαν. 
Πληροφορίες που µας 
µεταφέρθηκαν τονίζουν πως 
από τις περίπου 120 
οργανώσεις εκείνης της εποχής, 
οι σχεδόν 110 πήραν την 
απόφαση να πάνε σε λύση και 
εκκαθάριση, που οδήγησε σε 
αυτή την ταλαιπωρία που 
βιώνουν µέχρι και σήµερα
«Έχουµε φτάσει σε απόλυτα 
ένδεια. Είναι κατάντια και 
ταλαιπωρούµε µαζί µας και τις 
οικογένειές µας. Τα παιδιά µας 
δεν µπορούν να γίνουν νέοι 
αγρότες, δεν µπορούµε να 
πάρουµε ασφαλιστική και 
φορολογική ενηµερότητα, που 
σηµαίνει ότι χωρίς αυτά τα 
έγγραφα δεν γίνεται να 
κάνουµε οποιαδήποτε 
συναλλαγή ή να εισπράξουµε 
επιστροφή του ΦΠΑ και επίσης, 
δεν µπορούµε να 
συµµετάσχουµε σε οποιοδήποτε 
επιχειρησιακό πρόγραµµα. 
Έχουµε δεµένα τα χέρια», είπε 
µε πικρία στην Agrenda ένας 
από τους διωκόµενους πρώην 
συνεταιριστές.

ΝΕΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ο ν. 4015/2011 
μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα

Τροπολογία στη Βουλή πριν το νέο έτος 

Προσωρινή αναστολή 
δίωξης συνεταιριστών

Τις προθέσεις του ο υπουργός 
τις αποκάλυψε σε κλειστή 

συνάντηση, το πρωί της 
περασµένης ∆ευτέρας 2 

∆εκεµβρίου, στην περιοχή 
της Θέρµης Θεσσαλονίκης και 
σε χώρο του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 

στην οποία συµµετείχαν πάνω 
από 50 συνεταιριστές από την 
Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, 

οι οποίοι ανήκουν στην 
κατηγορία των διωκόµενων.
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Μισή η χαρά που τους έδωσε ο Βορίδης στη συνάντηση της Θέρμης 
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Ξεψυχισμένα 
Πολλοί αγρότες 
στον βουλευτή, 
λίγοι στα μπλόκα
Σε δεινή θέση οι μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 
χωρίς κουράγιο για διαμαρτυρίες ο αγροτικός κόσμος 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ποτέ δεν ήταν πιο δύσκολη η θέση 
για τη µεγάλη πλειοψηφία των α-
γροτών, τουλάχιστον στα χρόνια της 
µεταπολίτευσης. Η ποιότητα ωστόσο 
των προβληµάτων και η έλλειψη συ-
νοχής στις τάξεις των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής δεν αφή-
νουν κανένα περιθώριο διεκδίκησης 
των λύσεων µέσα από τη γνωστή δι-
αδικασία των µπλόκων. Άλλωστε, 
για τους ψύχραιµους αναλυτές της 
ιστορίας των µπλόκων στη σύγχρο-

νη Ελλάδα, το φαινόµενο αναπτύ-
χθηκε στα καλά χρόνια της βαµβα-
κοκαλλιέργειας. Ήρθε µάλιστα να 
εκφράσει σ’ εκείνη τη φάση -περί τα 
µέσα της δεκαετίας του ‘90- περισ-
σότερο τον αποκλεισµό µιας δυναµι-
κής µερίδας αγροτών από τα κέντρα 
των αποφάσεων (ήταν η λεγόµενη 
περιφρόνηση της Αθήνας προς τους 
Θεσσαλούς) και λιγότερο τυχόν οι-
κονοµικές δυσκολίες που αντιµετώ-
πιζαν οι πρωτεργάτες της Βιοκαρπέτ. 
Σηµειωτέον ότι εκείνη την περίοδο, 
όλο το παιχνίδι της εκπροσώπησης 
των επαγγελµατιών του αγροτικού 
χώρου παιζόταν από την ΠΑΣΕΓΕΣ, 
η ηγεσία της οποίας είχε ιδιαίτερη 
αναφορά και σύνδεση µε το Νότο, 
αφήνοντας κάθε τόσο µε παράπο-
νο τις ηγεσίες κάποιων ισχυρών Ε-
νώσεων της Κεντρικής και Βόρειας 

Ελλάδας. Σ’ αυτή την... περιφρόνη-
ση ήρθε να αντιταχθεί τότε, το κίνη-
µα της Βιοκαρπέτ (Λαρισαίοι - Καρ-
διτσιώτες) που µε αφορµή το αίτη-
µα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» και 
µε µια... αβάντα από τα νεοσύστα-
τα, τότε, ιδιωτικά τηλεοπτικά κανά-
λια, δηµιούργησε σχολή διαµαρτυ-
ρίας για περισσότερα από 25 χρόνια.

Σήµερα το κλίµα είναι παντελώς δι-
αφορετικό. Το βαµβάκι σαν καλλιέρ-
γεια µε λιγότερα από τα µισά στρέµ-
µατα σε σχέση µε ότι απασχολούσε 
τότε (από τα 4,5 στα 2 εκατ. στρέµµα-
τα) συνεχίζει να αποτελεί αντιπρο-

σωπευτική καλλι-
έργεια για τον κά-
µπο. Όµως ως ε-
κεί. Η σύνθεση των 
παραγωγών ακόµα 
και στην ίδια την 
καλλιέργεια, δεί-
χνει να είναι διαφο-
ρετική. Ένας αριθ-
µός µεγάλων καλ-
λιεργητών, φαίνε-
ται να έχει ανοίξει 
απευθείας γραµµή 
µε τα εκκοκκιστή-
ρια, αφήνοντας ο-

λοµόναχους τους µικρότερους, οι ο-
ποίοι αποδέχονται παθητικά τη µοί-
ρα τους. Στα σιτηρά το ίδιο, το καλα-
µπόκι έχει σχεδόν εξαφανισθεί, τα 
ζαχαρότευτλα είναι ήδη παρελθόν. 

Βιοµηχανικά ροδάκινα, ακρόδρυα 
και µοντέρνες ποικιλίες µε επιτρα-
πέζια σταφύλια, έχουν κάνει την εµ-
φάνισή τους σε πολλές περιοχές, µε 
τους υποστηρικτές αυτών των καλλι-
εργειών να διατηρούν ένα τελείως 
διαφορετικό προφίλ και φυσικά α-
ποστάσεις από τους τελευταίους θι-
ασώτες των µπλόκων. Η περασµέ-
νη Τετάρτη, ηµέρα που είχε ορισθεί 
για το ξεκίνηµα των κινητοποιήσε-
ων, αποτελεί τη χειρότερη ίσως στιγ-
µή στην ιστορία των µπλόκων. Μπο-
ρεί να έφταιξε και ο καιρός, όµως τα 
30 τρακτέρ στον Πλατύκαµπο και τα 
120 περίπου στην Ε65... είναι ήττα. 

21-22, 35-36

Ενισχυμένη 
η τιμή χοιρινού 
κρέατος στον 
παραγωγό 

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Ενισχυµένη εµφανίζεται η αγορά χοιρι-
νού κρέατος µε το ελληνικό προϊόν να 
έχει αποκτήσει έντονη ζήτηση και στο 
εξωτερικό και την τιµή του να αγγίζει τα 
1,70 ευρώ το κιλό το τελευταίο διάστη-
µα. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα επίπε-
δα αυτά είναι υψηλότερα και από εκεί-
να του 2018, χρονιά την οποία οι χοι-
ροτρόφοι χαρακτηρίζουν αδιάφορη, 
αφού η τιµή δεν κατάφερε να υπερβεί 
τα 1,35 ευρώ το κιλό, αλλά και το 2017 
όπου η τιµή δεν ξεπέρασε εν όψει των 

Χριστουγέννων τα 1,60 ευρώ το κιλό. 
«Όλα δείχνουν ότι η αγορά θα κινη-

θεί οµαλά από εδώ και πέρα» αναφέρει 
στην εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος 
της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Ελλάδας Γιάννης Μπούρας, 
εξηγώντας παράλληλα ότι η σηµαντική 
µείωση της προσφοράς από γειτονικές 
χώρες σε συνδυασµό µε την οριακή ε-
ξάντληση των αποθεµάτων είναι βασι-
κοί παράγοντες που οδηγούν σ’ αυτή 
τη φάση την αύξηση της τιµής. 

Τόνωση τα 1,70 ευρώ στο χοιρινό
 Στα θετικά η αυξηµένη ζήτηση και η µειωµένη προσφορά από γειτονικές χώρες 

 Οµαλά θα κινηθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά και λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων 
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Σ 
την αγορά σκληρού σίτου οδεύου-
µε προς τα Χριστούγεννα µε χαλα-
ρούς ρυθµούς και λίγες δουλειές. Έ-
χει χωνευτεί πως εκτός απροόπτου η 

εξαγωγή δεν δείχνει να δίνει το κάτι παραπάνω 
που αναµενόταν κατόπιν των µεγάλων πωλή-
σεων σε Τουρκία και Τυνησία. Βέβαια αναµέ-
νεται να φανεί πως θα διαµορφωθεί η αγορά 
από τη νέα χρονιά όπου και θα λιγοστεύουν τα 
καλά σιτάρια στην Ευρώπη. Στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, οι τιµές µαλακού διόρθωσαν µετά 
από ένα µικρό ραλάκι στο τέλος της προηγού-
µενης εβδοµάδας και οι κερδοσκόποι θεώρη-
σαν ότι είναι καλή ευκαιρία για ρευστοποιήσεις. 

  Σηµειώνονται κάποιες πωλήσεις βάµ-
βακος στην ελληνική αγορά, αλλά ο ρυθ-
µός έχει µειωθεί. Κυρίως τουρκικά κλωστή-
ρια ακολουθούν τις τιµές µας καλύπτοντας 
«τρύπες». Οι εµπορικοί οίκοι αδυνατούν να 
πληρώσουν τις ίδιες τιµές σε ανοιχτά συµβό-
λαια, καθώς η αγορά είχε διορθώσει και οι 
τιµές µας ισοδυναµούσαν σε υψηλότερη βά-
ση (πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών. 
Χρηµατιστηριακά, δεν φαίνεται να υπάρχει 
διάθεση στην αγορά να πάρει µια σαφή πο-
ρεία, γι’ αυτό και κινείται πάντα εντός στε-
νού εύρους. Οι αναλυτές θεωρούν πως µε 
αυτό το µοτίβο θα πάµε στο κοντινό µέλλον. 

  Περί τα 22.000 µε 23.000 έλατα αναµέ-
νεται να εµπορευτούν φέτος τα µέλη του α-
γροτικού συνεταιρισµού παραγωγών ελάτου 
Ταξιάρχη σε συγκεκριµένα σηµεία πώλησης 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της οργάνωσης Γιάννη Ξάκη, οι τι-
µές θα ξεκινούν από 30 ευρώ στη Θεσσαλο-
νίκη και 40 ευρώ στην Αθήνα για πολλά και 
διαφορετικά µεγέθη.

Από τη νέα χρονιά 
αλλαγές στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

29/10 05/11 13/11 19/11 03/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42 330,15
329,17

333,95

332,47

Κίνα
Προσπάθειες για µια επανεκκίνηση 
της κινεζικής παραγωγής χοιρινού 
κρέατος επιχειρεί το Πεκίνο, σύµ-
φωνα µε διεθνή µέσα ενηµέρωσης

Βουλγαρία 
Στη Βουλγαρία έχουν ήδη 
θανατωθεί περί τις 10.000 

χοιροµητέρες, ήτοι το 20% του 
ζωικού κεφαλαίου της στο είδος

Αυτάρκεια 
Η αυτάρκεια σε χοιρινό στη χώρα 
µας παραµένει πολύ χαµηλά, στο 

30% και για να καλύπτεται η ζήτηση 
γίνονται µεγάλες εισαγωγές

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

31/10 15/11 21/11 28/11 05/1207/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

274

173

209,5

2,23

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

274

173

209,5

2,09

330,08

925,40

19,93

64,20

119,15

78,92

274

173

209,5

2,17

329,80

900,60

20,24

62,95

119,20

78,50

274

172

209,5

2,14

335,10

900,60

20,37

60,70

119,37

78,31

274

172

209,5

2,21

342,80

882,00

20,39

60,50

121,77

77,00

274

172

209,5

2,31

345,10

885,00

19,37

61,60

120,00

79,50

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213 213 213 213

214

65,70

64,35

64,74

62,24

64,91 65,21

Τιμή χοιρινού 
(ευρώ το κιλό)

2019 1,70

2018 1,35

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή ζων βάρος 
2019   1,70 ευρώ/κιλό 

2018     1,35 ευρώ/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Χαλαροί ρυθμοί με 
προσεγμένες δουλειές 
στο σκληρό σιτάρι 

 Σταθερά εντός εύρους 
το χρηματιστήριο 
βάμβακος

Όπως µε το ελαιόλαδο 
η δουλειά στο ακτινίδιο 
Κατεύθυνση στην Ιταλία έχει, µέχρι 
στιγµής, ένα στα τρία ακτινίδια της 
εγχώριας παραγωγής, µε πολλούς από 
τους παράγοντες του κλάδου 
να επαναλαµβάνουν τη λανθασµένη 
πρακτική του παρελθόντος.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αψιµαχίες µε
την αστυνοµία
στην Κρήτη 
Μικρής έκτασης επεισόδια µε τις 
αστυνοµικές δυνάµεις είχαν αγρότες 
µέλη της λεγόµενης Πανελλαδικής 
Επιτροπής των Μπλόκων κατά τη 
διάρκεια επίσκεψης του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, 
την περασµένη Πέµπτη στο Ηράκλειο. 
Μια µέρα νωρίτερα, οι αγρότες της 
Καρδίτσας είχαν το δικό τους 
«κλεφτοπόλεµο» µε την αστυνοµία, 
που προσπάθησε από νωρίς να τους 
φράξει το δρόµο για την Ε65. 
Ιδιαίτερα µικρή ήταν η προσέλευση 
των τρακτέρ στον κόµβο Πλατυκάµπου, 
ενώ «άκυρο» δόθηκε τελικά στο 
ραντεβού που προγραµµάτιζαν οι 
Φαρσαλινοί για το πρωί της Πέµπτης.
Βέβαια, η πίεση που ασκείται τις 
τελευταίες ώρες από τους εκκοκκιστές 
στην τιµή του συσπόρου βάµβακος, 
ενώ τελειώνει η προθεσµία για τα 
φιξαρίσµατα, ενδεχοµένως να 
αποτελέσει µια ακόµα αφορµή για 
διαµαρτυρίες. Πολλά θα κριθούν 
πάντως από την προσέλευση αγροτών 
στις 15 ∆εκεµβρίου στη Νίκαια.  

Άλλες εποχές και 
άλλη η διάρθρωση του 
αγροτικού χώρου, όταν, 
Νασίκας, Πατάκης, 
Μπούτας και Νταφούλης 
έγραφαν ιστορία. 

Σαν κάτι 
να περιµέ-
νουν... οι 
λίγοι νέοι 
κατά βάση 
αγρότες 
στον κόµβο 
Πλατυκά-
µπου. 
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«Μη συνταγµατικά ανεκτή», χαρακτηρί-
ζει η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής, 
την επιβολή φόρου 22% για e-δαπάνες 
που δεν έκανε ο φορολογούµενος, αµ-
φισβητώντας τη σχετική πρόβλεψη της 
φορολόγησης δαπανών που δεν γίνο-
νται ηλεκτρονικά που και περιγράφει 
το φορολογικό νοµοσχέδιο.

«∆εν προκύπτει ο λόγος της αποδοκι-
µασίας του νοµοθέτη προς φορολογου-
µένους οι οποίοι επιλέγουν να δαπανούν 
ετησίως λιγότερο από το 30% του εισοδή-
µατός τους, αλλά ούτε και το δηµόσιο συµ-
φέρον που υπηρετείται από την έµµεση 
επιβολή υποχρέωσης στους φορολογου-
µένους να δαπανούν τουλάχιστον 30% 
του εισοδήµατός τους (και µέχρι 20.000 
ευρώ) κατ’ έτος», αναφέρει η έκθεση.

Σύµφωνα µε την Επιστηµονική Βου-
λή, τo ζητούµενο είναι ο περιορισµός 
της φοροδιαφυγής που συνεπάγεται η 
διενέργεια συναλλαγών. Ως εκ τούτου, 
η προτεινόµενη ρύθµιση δεν φαίνεται 
να βρίσκεται σε αρµονία ούτε προς τις 
αρχές της ισότητας και της αναλογικό-
τητας, αναφέρει η έκθεση.

Τα ενωσιακά µέσα για τη στήριξη 
των γεωργών προκειµένου να προ-
στατεύσουν το εισόδηµά τους ένα-
ντι της πτώσης των τιµών και των 
απωλειών παραγωγής έχουν πε-
τύχει εν µέρει τους στόχους τους, 
η δε αξιοποίησή τους παραµένει α-
νεπαρκής και άνιση, σύµφωνα µε 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
της ΕΕ. Επιπλέον, η στόχευση ορι-
σµένων έκτακτων µέτρων δεν εί-
ναι η ενδεδειγµένη, και µπορούν 
να οδηγήσουν στην καταβολή δυ-
σανάλογων αντισταθµιστικών πλη-
ρωµών, όπως τα de minimis.

Ενδεικτικό σύµφωνα µε το Ελε-
γκτικό το γεγονός ότι τα 513 εκατ. 
ευρώ που δαπανήθηκαν για τη 
στήριξη του τοµέα των οπωροκη-
πευτικών την περίοδο 2014-2018 
σε συνέχεια του ρωσικού εµπάρ-
γκο και δόθηκαν χωρίς η ΕΕ να έ-
χει ορίσει αντικειµενικές παρα-
µέτρους για να εξεταστεί η χρήση 
τους. «Παραδείγµατος χάριν, πο-
σοστό 61% της στήριξης διατέθη-
κε στους παραγωγούς µήλων (κυ-
ρίως στην Πολωνία), µολονότι οι 
εξαγωγές µήλων είτε παρέµειναν 
σχεδόν σταθερές είτε ακόµη και 
αυξήθηκαν», αναφέρει η έκθεση. 
Έκτακτα µέτρα εφαρµόστηκαν και 
σε σχέση µε άλλα φρούτα (όπως τα 

ροδάκινα και τα νεκταρίνια), προ-
κειµένου όµως να αντιµετωπιστεί η 
διαρθρωτική υπερπαραγωγή στην 
ΕΕ και όχι διαταραχές της αγοράς. 

Τέλος, οι ελεγκτές επισηµαί-
νουν ότι το κόστος της στήριξης 
της ΕΕ για την απόσυρση προϊό-
ντων για δωρεάν διανοµή ήταν 
µεγάλο. Σε ορισµένες περιπτώ-
σεις, τα ποσά που καταβλήθηκαν 
υπερέβαιναν κατά πολύ τις τιµές 
της αγοράς και, ως εκ τούτου, ο-
δήγησαν σε υπεραντιστάθµιση. Ε-
πιπλέον, οι ελεγκτές διαπίστωσαν 
ότι τα περισσότερα από τα προϊό-
ντα που αποσύρθηκαν για δωρε-
άν διανοµή επέστρεψαν τελικώς 
στην αγορά σε άλλη µορφή (πα-
ραδείγµατος χάριν µε τη µορφή 
χυµού στην Ελλάδα και την Ισπα-
νία), ενώ µικρό µόνο µέρος διατέ-
θηκε σε άτοµα που έχουν ανάγκη.

Επιπρόσθετα σύµφωνα µε τους 
ελεγκτές, το µεγαλύτερο µέρος της 
ύψους 2,6 δισ. ευρώ στήριξης που 
έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό 
της ΕΕ για την ασφάλιση των γεωρ-
γών έναντι της αστάθειας των τι-
µών και των απωλειών παραγωγής 
είχε µικρό αντίκτυπο. Επιπλέον, η 
στήριξη της ΕΕ για την ασφάλιση 
των γεωργών δεν διοχετεύεται σε 
εκείνους που την έχουν ανάγκη. 

Αντικανονικός 
ο φόρος για 
e-δαπάνες 
που δεν έγιναν 

Φρένο στη χρήση de minimis 
βάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Εξ άλλου, ως προς τη διενέργεια των 
ανωτέρω δαπανών, υποχρεωτικώς 
µε ηλεκτρονικά µέσα πληρωµής, η 

Επιστηµονική Υπηρεσία επικαλείται 
και τη γνωµοδότηση της ΕΚΤ (δια 

χειρός Κριστίν Λαγκάρντ), που 
τονίζει ότι τα µετρητά είναι το κατ’ 

εξοχήν νόµιµο µέσο συναλλαγής.

Ο Γιώργος Χίγκας 
λαµβάνει την 
τιµητική πλακέτα 
από τον Κώστα 
Σκρέκα, έχοντας 
στο πλευρό του 
τον συνονόµατο 
εγγονό του και 
το γιο του Γιάννη 
Χίγκα.

Τιµητική πλακέτα στον Γιώργο Χίγκα για την προσφορά 
του στην εκµηχάνιση της ελληνικής γεωργίας

Τιµητική πλακέτα απονεµήθηκε στον Γεώργιο Χίγκα για τη συνολική 
προσφορά του στην εκµηχάνιση της Ελληνικής γεωργίας, στο περιθώριο του 
2ο Συνεδρίου του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων 
(ΣΕΑΜ) που πραγµατοποιήθηκε τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου 2019 στη 
Θεσσαλονίκη. Τη βράβευση του αυτοδηµιούργητου επιχειρηµατία από τον 
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης πραγµατοποίησε ο υφυπουργός Κωνσταντίνος 
Σκρέκας. Ο Γεώργιος Χίγκας γεννήθηκε το 1924 στην Όσσα του Λαγκαδά, 
35 χιλιόµετρα βόρεια της Θεσσαλονίκης. Προέρχεται από φτωχή οικογένεια 
και τελείωσε το ∆ηµοτικό Σχολείο στο χωριό του. Σε πολύ νεαρή ηλικία 
µετακόµισε στη Θεσσαλονίκη προς εξεύρεση εργασίας. Η πρώτη του 
ουσιαστικά επιχείρηση ήταν ένα συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Στην 
πορεία επεκτάθηκε και στις κατασκευές-γεωργικές πλατφόρµες και αντλίες 
υψηλής πίεσης περιλαµβάνονταν στην παραγωγική του δραστηριότητα. 
Στα τέλη του ‘60, διαβλέποντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία των γεωργικών 
µηχανηµάτων, ξεκίνησε την εισαγωγική του δραστηριότητα, αρχικά µε τα 
τρακτέρ CARRARO και στη συνέχεια µε διάφορες µάρκες παρελκοµένων.

Χωρίς στόχευση
 Η στόχευση των 
µέτρων πρέπει να 
βελτιωθεί ώστε να 

µπορούν να χρησιµο-
ποιούνται από τους 

γεωργούς που έχουν 
µεγαλύτερη ανάγκη 

στήριξης
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Οι τιµές στο επιτραπέζιο σταφύλι έχουν 
παγιωθεί εδώ και κάµποσα χρόνια στη 
διεθνή αγορά, σε επίπεδα όµως τα ο-
ποία κάνουν µια αµπελουργική εκµε-
τάλλευση στην Ελλάδα πολλές φορές 
και µη βιώσιµη, καθώς στον ελληνικό 
αµπελώνα µε Thompson seedless και 
Crimson η απόδοση δεν ξεπερνά τον 
1,5 τόνο ανά στρέµµα, την ώρα που 
οι νέες ποικιλίες µπορούν να δώσουν 
πάνω από διπλάσια κιλά στο στρέµµα. 

Αυτές οι συνθήκες είναι που υπα-
γορεύουν σε πολλούς παραγωγούς 
την ανάγκη να προχωρήσουν στην ε-
γκατάσταση νέων ποικιλιών, για µε-
γαλύτερη πρόσοδο. Μάλιστα και οι 
εξαγωγείς επιµένουν ότι οι αλλαγές 
στην ποικιλίες βελτιώνουν την εµπει-
ρία των καταναλωτών κάτι που είναι 
πολύ θετικό, ωστόσο ο µεγάλος αριθ-
µός και µόνο των ποικιλιών µπερδεύ-
ει. «Αν εµείς που βρισκόµαστε µέσα 
στον κλάδο δεν µπορούµε να παρακο-
λουθούµε µε σαφήνεια όλες τις ποι-
κιλίες τότε πώς µπορούµε να περιµέ-
νουµε τους καταναλωτές να ανταπο-
κρίνονται αναλόγως;» εκτιµά ο εξα-
γωγέας Rob Cullum, της Περουβια-
νής Pacific Produce.Επιπλέον και οι 
τιµές δηµιουργούν σύγχυση, λένε οι 
εξαγωγείς. «Οι παλαιότερες ποικιλίες 
ή καρποί µε πρόβληµα στο χρώµα ή 

στο µέγεθος γεµίζουν τη χαµηλή κλί-
µακα όσον αφορά τις τιµές, κάτι που 
είναι καλό για να είναι ελκυστικοί 
προς τον καταναλωτή, αλλά από την 
άλλη, θα µπορούσαν να χαµηλώσουν 
την αξία στην κατηγορία», εκτιµούν. 

Συγκεχυµένη η κατάσταση φέτος 
στην αγορά για το επιτραπέζιο 
σταφύλι παγκοσµίως 

Γεγονός, πάντως, είναι ότι το επιτρα-
πέζιο σταφύλι θα αποτελεί ένα περί-
πλοκο προϊόν για την Ευρώπη τα ερ-
χόµενα χρόνια, µε τις έντονες αλλα-
γές να εντοπίζονται το τελευταίο κυ-
ρίως διάστηµα. Ειδικότερα, διαφαί-
νεται ότι η παγκόσµια κατάσταση εί-
ναι λίγο συγκεχυµένη φέτος, καθώς 
ορισµένοι παράγοντες όπως ο εµπο-
ρικός πόλεµος των ΗΠΑ µε την Κίνα 

αλλάζουν τον χάρτη. Μάλιστα, σύµ-
φωνα µε τα τελευταία στοιχεία του 
Freshplaza, η ζήτηση για επιτραπέ-
ζια σταφύλια στην Ασία είναι πολύ υ-
ψηλότερη και ήρθε νωρίτερα από πέ-
ρυσι, κάτι που συνέβη και στον Κανα-
δά. Την ίδια ώρα και οι ΗΠΑ ξεκίνη-
σαν πολύ νωρίτερα, δεδοµένου ότι 
ο όγκος παραγωγής της Καλιφόρνι-
ας δεν ικανοποίησε την τοπική αγο-
ρά. Όλο αυτό φαίνεται παράξενο για 
τους Ευρωπαίους αγοραστές που εί-
δαν µια µεγάλη υπερπροσφορά πέρυ-
σι και έτσι δεν περίµεναν να πάρουν 
λιγότερα σταφύλια και ήθελαν χαµη-
λότερες τιµές. Αν όλα τα παραπάνω 
συνδυαστούν µε τους χαµηλότερους 
από τους αναµενόµενους όγκους από 
τη Βραζιλία, τότε η παγκόσµια εικόνα 
είναι πολύ διαφορετική από το 2018.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ
(ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟI)

2015 /16

22,72

22,38 22,36
22,15

2016 /17 ΠΗΓΗ: STATISTA2017 /18 2018 /19

Υπάρχουν ποικιλίες που δίνουν 
διπλάσια κιλά στο στρέμμα από 
Thompson seedless και Crimson
Οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς κατευθύνουν τον παραγωγό σε εγκατάσταση νέων ποικιλιών

Αλλάζει ο χάρτης
Παράγοντες όπως ο 
εµπορικός πόλεµος 

των ΗΠΑ µε την Κίνα, 
φέτος αλλάζουν τον 

χάρτη της αγοράς στο 
επιτραπέζο σταφύλι

Χαµηλή κλίµακα 
Οι παλαιότερες 

ποικιλίες ή καρποί 
µε πρόβληµα στο 

χρώµα ή στο µέγεθος 
γεµίζουν τη χαµηλή 
κλίµακα των τιµών, 
αλλά χαµηλώνουν 
και την αξία στην 

κατηγορία, εκτιµούν 
οι εξαγωγείς

Οι εξαγωγείς επιµένουν ότι 
οι αλλαγές στην ποικιλίες 
βελτιώνουν την εµπειρία των 
καταναλωτών.

Ειδική θρέψη 
αµπελιού από 
την Compo
Expert Ελλάς
H COMPO EXPERT Ελλάς 
πραγµατοποίησε την Πέµπτη 
4 ∆εκεµβρίου εκδήλωση 
στην Πάτρα µε θέµα «Ειδική 
Θρέψη Αµπελιού» στα 
πλαίσια της παρουσίασης 
του νέου ολοκληρωµένου 
προγράµµατος θρέψης για 
τις επιτραπέζιες και 
οινοποιήσιµες ποικιλίες.
Η παρουσίαση έλαβε χώρα 
στο παλιότερο οινοποιείο 
της Ελλάδας, της εταιρείας 
Achaia Clauss. Στους 
συνεργάτες της COMPO 
EXPERT Ελλάς 
παρουσιάστηκαν οι 
εφαρµογές των ειδικών 
προϊόντων θρέψης που 
διαθέτει η εταιρεία ανά 
στάδιο της καλλιέργειας µε 
σκοπό τη βελτίωση των 
χαρακτηριστικών του 
τελικού προϊόντος 
(επιτραπέζιο σταφύλι και 
κρασί) καθώς και 
καλλιεργητικές πρακτικές 
θρέψης µε καινοτόµα 
προϊόντα διαφυλλικής 
θρέψης της κατηγορίας 
BASFOLIAR και VITANICA,  
που εφαρµόζονται στην 
Ιβηρική χερσόνησο µε 
σκοπό τη δηµιουργία 
εύρωστων, αποδοτικών και 
ποιοτικών καρπών.





Απειλή ο μαύρος 
αλευρώδης
Μελιτώματα στα εσπεριδοειδή 
από τον οργανισμό καραντίνας

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ο µαύρος ακανθώδης αλευρώδης 
παρότι εµφανίστηκε για πρώτη 
φορά στη χώρα µόλις το 2016 
σε καλλιέργεια πορτοκαλιάς, εί-
ναι δυνατόν να προκαλέσει έ-
ντονα φαινόµενα προσβολής µε 
πολυπληθείς αποικίες προνυµ-
φών. Αυτές, που αρχικά έχουν 
χρώµα µαύρο, είναι πεπλατυ-
σµένες και φέρουν δύο επιµή-
κη ακανθώδη νηµάτια, παραµέ-
νουν στην κάτω επιφάνεια των 
φύλλων. Εκεί διακρίνονται και 
τα ακµαία τα οποία δηµιουργώ-
ντας κηλίδες µελιτωµάτων έχουν 
ως αποτέλεσµα την εκδήλωση 
έντονης καπνιάς. 

Τα ωά του εντόµου είναι ε-
πιµήκη-οβάλ έως νεφροειδούς 
σχήµατος µε µήκος 0.2 mm, ε-
ναποτίθενται στην κάτω επιφά-
νεια των φύλων σε χαρακτηρι-
στική σπειροειδή διάταξη, έχουν 
κιτρινωπό χρωµατισµό στην αρ-
χή που µετατρέπεται σε σκού-
ρο καφέ και τελικά µαύρο κα-
θώς το έµβρυο αναπτύσσεται. 
Από την άλλη, οι νύµφες του 
διακρίνεται εύκολα σε σύγκρι-

ση µε άλλες µορφές αλευρω-
δών καθώς είναι µαύρου χρώ-
µατος µε αγκαθωτές απολήξεις 
και περιβάλλεται από ζώνη λευ-
κού χρώµατος. Επιπλέον το σώ-
µα τους καλύπτεται από λευκές 
κηρώδεις εκκρίσεις. 

Τα ανήλικα αυτά στάδια δι-
ατρέφονται στην κάτω επιφά-
νεια των φύλλων µυζώντας τους 
χυµούς τους. Με τον τρόπο αυ-
τό δηµιουργούνται µελιτώµα-
τα τα οποία λειτουργούν ευνοι-
κά για την ανάπτυξη των µυκή-
των της καπνιάς, προκαλώντας 
υποβάθµιση της φωτοσυνθετι-
κής ικανότητας  και κατά συνέ-
πεια της ανάπτυξης και της ποι-
ότητας των καρπών. 

Η διασπορά των ενηλίκων 

ατόµων είναι εφικτή σε κοντι-
νές αποστάσεις, ωστόσο δεν α-
ποκλείεται και το ενδεχόµενο 
να µεταφερθούν και σε µεγα-
λύτερες αποστάσεις, γεγονός 
που επιτυγχάνεται κυρίως µέσω 
προσβεβληµένων δενδρυλλίων 
που προορίζονται για φύτευση 
ή προσβεβληµένων τµηµάτων 
φυτών για άλλες χρήσεις. Σε 
περίπτωση που οι καλλιεργη-
τές παρατηρήσουν ύποπτα συ-
µπτώµατα σε δενδρώδεις καλ-
λιέργειες ή σε φυτώρια παρα-
καλούνται να επικοινωνήσουν 
και να ενηµερώσουν τα Περι-
φερειακά Κέντρα Προστασίας 
Φυτών ώστε να εξασφαλιστεί 
ο έγκαιρος εντοπισµός νέων 
κρουσµάτων. 

Ίχνη φυµατίωσης στις ελιές λόγω βροχερού καιρού
Το βακτήριο προκαλεί την εµφάνιση υπερπλαστικών όγκων ή αλλιώς 
καρκινωµάτων κυρίως σε κλαδίσκους, σε κλάδους, τον κορµό και τις ρίζες των 
ελαιόδεντρων. Το παθογόνο παρασιτεί κυρίως πρόσφατες πληγές, οι οποίες 
είναι αποτέλεσµα ενεργειών όπως τα ραβδίσµατα στη συγκοµιδή του 
ελαιοκάρπου και το κλάδεµα ή άλλων παραγόντων όπως το χαλάζι, ο παγετός 
και οι ουλές από την πτώση των φύλλων. Αφαίρεση και καύση των 

προσβεβληµένων µερών των δέντρων συνιστούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου προκειµένου να µην 
εξαπλωθεί η ασθένεια. Σηµειώνεται ότι ειδικότερα στις περιόδους στις οποίες ο καιρός 
είναι βροχερός και υγρός είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αποφεύγεται η συλλογή του 
ελαιόκαρπου καθώς επίσης το ράβδισµα των δέντρων και το κλάδεµα. Τέλος, οι 
επεµβάσεις για το Κυκλόνιο δρουν προστατευτικά και για το συγκεκριµένο βακτήριο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 
Λευκή ζώνη  

Στα φύλλα ξεχωρίζουν 
οι µαύρες νύµφες µε τη 
λευκή ζώνη γύρω τους

Βακτηριακό κάψιµο αχλαδιάς
Οι περισσότερες εµπορικές ποικιλίες είναι 
ευαίσθητες στην ασθένεια, της οποίας 
χαρακτηριστικό σύµπτωµα αποτελεί το 
µαύρισµα των ταξιανθιών, των φύλλων και 
των βλαστών. Η προσβολή που κάνει τα µέρη 
του φυτού να µοιάζουν «καµένα» από φωτιά 
µπορεί να επεκταθεί ακόµα και σε ολόκληρο 
τον κορµό των δέντρων. Ανάµεσα στα µέτρα 
για την αντιµετώπιση της ασθένειας, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης προτείνουν 
αρχικά εκρίζωση και κάψιµο των δέντρων 
των οποίων ο κορµός έχει προσβληθεί σε 
απόσταση µικρότερη από 50 εκ. από το 
έδαφος και σχολαστική αφαίρεση των 
υπόλοιπων προσβεβληµένων µερών. Χρήση 
χαλκούχου σκευάσµατος απαιτείται για 
απολύµανση των πληγών και για ψεκασµό 
µετά τη φυλλόπτωση. Επίσης, σε σοβαρά 
προσβεβληµένους οπωρώνες κατά την 
προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο 
συνιστάται στη διόγκωση των οφθαλµών 
επέµβαση µε εγκεκριµένα χαλκούχα 
σκευάσµατα στις υψηλότερες δόσεις.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Hidrostar 40 WG, Cuprofix Ultra 40 
WG
BAYER: Serenade ASO, Copperfield 20WG
HELLAFARM: Jade 40 WG, Κουπρόλ 50 WP.

Σήψη λαιµού στη µηλιά
Η εµφάνιση έλκους στη µία πλευρά του 
κορµού (ηµιπληγία) µε ρωγµές καθώς και ο 
µεταχρωµατισµός του κάµβιου σε καστανό 
χρώµα είναι παθογνωµονικά συµπτώµατα της 
ασθένειας. Εξίσου χαρακτηριστική στα 
µηλοειδή γενικότερα είναι η παρουσία 
καστανοµπρούτζινου χρώµατος στα φύλλα. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης συνίσταται εκρίζωση και 
καταστροφή των έντονα προσβεβληµένων και 
ξηρών δέντρων ως µέτρο αντιµετώπισης της 
ασθένειας, ενώ πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό 
σύστηµα. Επίσης συστήνεται ξελάκωµα του 
λαιµού των προσβεβληµένων φυτών µε 
ταυτόχρονη επάλειψη των δέντρων γύρω από 
την εστία προσβολής µε βορδιγάλλεια πάστα. 
Οι παραγωγοί οφείλουν να πραγµατοποιούν 
επεµβάσεις µε χαλκούχα στο έδαφος µόνο 
στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο. 

Σκευάσµατα
BAYER: Aliette 80WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σαφείς δεσµεύσεις της πολιτικής ηγεσίας 
για ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών 
έγκρισης και χρηµατοδότησης των Σχεδί-
ων Βελτίωσης, αναλήφθηκαν κατά τη δι-
άρκεια του 2ου Συνεδρίου για την Εκµη-
χάνιση της Ελληνικής Γεωργίας που δι-
οργάνωσε τη ∆ευτέρα στη Θεσσαλονίκη 
ο Σύνδεσµος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων 
Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ).

Πρώτον, ισχύει η υπερδέσµευση 125% 
που έγινε τον περασµένο Ιούνιο, εποµένως 
τα χρήµατα που θα διατεθούν µε τη µορφή 
δηµόσιας δαπάνης για τα Σχέδια Βελτίωσης 
ανέρχεται στο ποσό των 600 εκατ. ευρώ, έ-
ναντι 316 εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί 
αρχικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να ικα-
νοποιηθούν δύο στους τρεις υποψήφιους 
που έχουν υποβάλει επενδυτική πρόταση.

∆εύτερον, η διαδικασία αξιολόγησης των 
επενδυτικών φακέλων έχει προχωρήσει σε 
ικανοποιητικό βαθµό και µέχρι το τέλος του 
έτους θα αρχίσουν να αναρτώνται οι σχε-
τικές λίστες από τις Περιφέρειες. Σε κάθε 
περίπτωση, στόχος όλων των πλευρών εί-
ναι οι εγκρίσεις να έχουν βγει µέχρι τα τέ-

λη Ιανουαρίου, δηλαδή πριν την έκθεση 
Agrotica. Συγκεκριµένα, όσον αφορά την 
πορεία αξιολόγησης των Σχεδίων Βελτίω-
σης, µέχρι τη ∆ευτέρα 2 ∆εκεµβρίου η κα-
τάσταση για το σύνολο των 15.360 επενδυ-
τικών φακέλων διαµορφωνόταν ως εξής:

Σε αναµονή αξιολόγησης: 728
Υπό αξιολόγηση: 1.282
Στην γνωµοδοτική επιτροπή: 6.528
Οριστικοποιηµένα: 5.448
Σε πίνακα αναµονής: 1.378

«Οι πρώτες εγκρίσεις αναµένονται προς 
το τέλος ∆εκεµβρίου και οι πρώτες εκτα-
µιεύσεις τον Ιανουάριο. Στην επικείµενη 
Agrotica θα γίνουν δουλειές µεταξύ παρα-
γωγών και εµπόρων», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά ο υπουργός Μάκης Βορίδης.

Τρίτον, τόσο ο κ. Βορίδης, όσο και ο γε-
νικός γραµµατέας Κώστας Μπαγινέτας, δι-
αβεβαίωσαν τους παριστάµενους στο συνέ-
δριο του ΣΕΑΜ ότι ολοκληρώνεται η προ-
ετοιµασία των χρηµατοδοτικών εργαλεί-

ων, έτσι ώστε οι τράπεζες να έχουν εξα-
σφαλισµένη εγγύηση (Ταµείο Εγγυήσε-
ων Αγροτικής Ανάπτυξης) και να διευκο-
λύνουν την αναζήτηση έστω και µέρους 
της ιδιωτικής συµµετοχής των αγροτών. 

Σηµειωτέον ότι στις 4 ∆εκεµβρίου εγκρί-
θηκε η πρόσκληση προς τις ελληνικές τρά-
πεζες ώστε να δηλώσουν συµµετοχή στο 
συγκεκριµένο Ταµείο. Τα επόµενα βήµα-
τα περιλαµβάνουν την άµεση έκδοση της 
Πρόσκλησης από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ε-
πενδύσεων προς τις Τράπεζες και την κα-
τά το δυνατόν συντοµότερη ολοκλήρωση 
της διαδικασίας υποβολής και αξιολόγη-
σης των προτάσεών τους, ώστε το συγκεκρι-
µένο χρηµατοδοτικό εργαλείο να καταστεί 
διαθέσιµο στους τελικούς του αποδέκτες, 
δικαιούχους των µέτρων εκσυγχρονισµού 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων και µεταποί-

Στο πάνελ της συζήτησης 
συµµετείχαν ο υφυπουργός 

Κ. Σκρέκας, η γεωπόνος της 
Euroagro Ε. Μπαλούρη, o γενικός 

γραµµατέας Κ. Μπαγινέτας, ο 
Χ. Αντωνιάδης της Τράπεζας 

Πειραιώς, ο Κ. Μητσιολίδης 
CFO Agrogroup και ο αγρότης 

Γ. Νταβαλούµης. Την εκδήλωση 
συντόνισε ο Γ. Πανάγος, εκδότης/

διευθυντής της Agrenda.

Πράξεις με εγκριτικές 
Σχεδίων Βελτίωσης στην Agrotica 
Το 10% των αιτήσεων μοριοδοτημένο και έτοιμο, 2 στους 3 περνάνε με την υπερδέσμευση 

Ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ Σάββας 
Μπαλουκτσής (αριστερά) και ο Μπάµπης 
Μαυρίδης (δεξιά) γενικός διευθυντής του 
Τµήµατος Γεωργικών Μηχανηµάτων της 
Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ.
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ησης αγροτικών προϊόντων του Προγράµ-
µατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ε-
ντός του πρώτου τριµήνου του νέου έτους.

Σε 15 µέρες εκταµίευση δανείου 
από τη στιγµή που θα γίνει η αίτηση

Τέταρτον, δεσµεύσεις για ταχεία επεξερ-
γασία των αιτηµάτων των αγροτών, ανέλα-
βε και ο σύµβουλος διοίκησης της Τράπε-
ζας Πειραιώς Χριστόδουλος Αντωνιάδης, 
ο οποίος ήταν στο πάνελ του συνεδρίου. 
Τόνισε µάλιστα ότι η τράπεζα έχει ήδη δι-
αµορφώσει το δικό της σύστηµα αξιολόγη-
σης των αιτηµάτων χρηµατοδότησης όσων 
εξασφαλίσουν το εγκριτικό για να συµµε-
τάσχουν στο πρόγραµµα (Μέτρο 4.1.1) και 
µε µια επικαιροποίηση των οικονοµικών 
στοιχείων, οι σχετικές αποφάσεις δανειο-
δότησης θα µπορούν να προχωρήσουν πο-
λύ γρήγορα. Όπως είπε από κάποια στιγ-
µή και µετά η διαδικασία εκταµίευσης θα 
πέσει ίσως και κάτω από τις δύο εβδοµά-
δες από τη στιγµή που θα γίνει η αίτηση.

Πέµπτον, στα σκαριά βρίσκεται και η δι-
αδικασία προετοιµασίας της προκήρυξης 
για τα αρδευτικά 4.1.2 των Σχεδίων Βελ-
τίωσης, η οποία αναµένεται να συµβάλει 
στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των αγρο-
τικών εκµεταλλεύσεων.

Έκτον, από την πλευρά του υφυπουρ-
γού Κώστα Σκρέκα έγινε εµπεριστατωµέ-
νη αναφορά στις επενδυτικές δυνατότη-
τες για φθηνή ενέργεια που παρέχεται µέ-
σα από τις ρυθµίσεις για αγροτικά φωτο-
βολταϊκά τύπου Net Metering, τα οποία 
θα έχουν στο εξής τη δυνατότητα να δια-
θέτουν στο δίκτυο (∆ΕΗ) το 75% της ενέρ-
γειας που παράγουν. Όπως τονίσθηκε, 
αυτή η λύσει δίνει τη δυνατότητα χρηµα-
τοδότησης τέτοιου είδους έργων από τις 
τράπεζες και εξασφάλισης δωρεάν ρεύµα-
τος για τις ανάγκες των εκµεταλλεύσεων.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως από την 
πλευρά των αγροτών που συµµετείχαν 
στην εκδήλωση έγινε πολύ συζήτηση για 
τις δυσκολίες που ανακύπτουν από το φο-
ρολογικό καθεστώς των αγροτών, µε ιδι-
αίτερη έµφαση στα εµπόδια ανανέωσης 
του στόλου των τρακτέρ εξαιτίας της φο-
ρολόγησης µε υψηλό µάλιστα συντελε-
στή, των παλιών µηχανηµάτων. Επ’ αυτού 
ο υφυπουργός Κώστας Σκρέκας δεσµεύ-
θηκε να εξετάσει το ζήτηµα σε συνεργα-
σία µε την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου Οικονοµικών.

Στο δίκτυο κατά προτεραιότητα 
ρεύμα που παράγουν οι αγρότες
ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

gogos@agronews.gr

Η δέσµευση ενός ποσοστού του δικτύου της ∆ΕΗ 
για το net metering των αγροτών θα µπορούσε να 
δώσει άλλη βαρύτητα στην πρόσφατη νοµοθετική 
ρύθµιση η οποία επιτρέπει την πώληση του 75% της 
παραχθείσας ενέργειας από ιδιοπαραγωγή, αφού 
διευρύνει τα περιθώρια αξιοποίησης της δυνατό-
τητας αυτής, διευκολύνοντας τον παραγωγό στην 
προσπάθεια εξασφάλισης χρηµατοδότησης για το 
έργο της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στο χωράφι.

Την πρόθεση να εξασφαλιστεί προτεραιότητα α-
γοράς στο ηλεκτρικό ρεύµα από net metering γνω-
στοποίησε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κώστας Σκρέκας, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 
του ΣΕΑΜ. Προ ολίγων ηµερών ανακοινώθηκε ό-
τι αυξάνεται από το 20% στο 75% το ποσοστό πώ-
λησης ρεύµατος από φωτοβολταϊκά που θα µπο-
ρούν να διοχετεύουν οι αγρότες που πραγµατο-
ποιούν ιδιοπαραγωγή στο δίκτυο. Η τροπολογία 
που κατέθεσαν βουλευτές της Ν∆ στο νοµοσχέδιο 
για τη ∆ΕΗ ψηφίστηκε την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου 
στη Βουλή. Αυτό σηµαίνει ότι το ρεύµα που περισ-
σεύει, µετά την ιδιοπαραγωγή θα µπορεί σε ποσο-
στό 75% (αντί για 20%) να διοχετεύεται στο δίκτυο.

Έπειτα από την ανακοίνωση αυτή, δύο ουσια-
στικά ζητήµατα προέκυψαν περιορίζοντας το περι-
θώριο επιτυχίας του σχεδίου αυτού. Το πρώτο εί-
χε να κάνει µε την δυνατότητα εγκατάστασης φω-
τοβολταϊκών σε γη υψηλής παραγωγικότητας. Το 
δεύτερο µε τις πεπερασµένες δυνατότητες του δι-
κτύου να αγοράσει το ρεύµα αυτό.

Η δυνατότητα χρήσης του 1% της γης υψηλής πα-
ραγωγικότητας για παραγωγή ενέργειας από ανα-
νεώσιµες πηγές δίνει µια απάντηση στον προβλη-
µατισµό που εκφράστηκε έπειτα από την ανακοί-
νωση του νοµοσχεδίου, ότι δηλαδή υπάρχει κίνδυ-
νος σοβαρός να γείρει η δραστηριότητα όχι προς 
την αγροτική, αλλά προς την παραγωγή ενέργει-
ας. Με τα σηµερινά δεδοµένα το ποσοστό αυτό κρί-

νεται αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρι-
κού ρεύµατος που απαιτεί η αγροτική δραστηριό-
τητα. Το δεύτερο επίσης σοβαρό πρόβληµα, σύµ-
φωνα µε τον κ. Σκρέκα, είναι ο κορεσµός του δι-
κτύου της ∆Ε∆∆ΗΕ που µε την κίνηση αυτή ό-
µως παρακάµπτεται µέχρι ένα σηµείο. «Το αγρο-
τικό ρεύµα θα έχει απόλυτη προτεραιότητα στο να 
µπει στο δίκτυο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Έτσι, 
σε ένα σενάριο όπου δίπλα από το χωράφι στο ο-
ποίο έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά υπάρχει 
κάποιος ο οποίος ασχολείται αποκλειστικά µε την 
παραγωγή ΑΠΕ, επιχείρηση µε πολλαπλάσια παρα-
γωγική ισχύ δηλαδή, ο αγρότης αποκτά προτεραι-
ότητα πρόσβασης στο δίκτυο ώστε να πουλήσει το 
ρεύµα που παράχθηκε στο χωράφι του.

Με τη ρύθµιση αυτή γίνεται πιο εύκολη η ανάπτυ-
ξη των δικτύων net metering αγροτών, αφού µια 
συµφωνία ανάµεσα σε ένα χρηµατοδοτικό σχήµα 
-είτε αυτό είναι κάποια τράπεζα είτε κάποιος εργο-
λάβος- και έναν αγρότη, για την εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών στο χωράφι, καθίσταται πιο ελκυστι-
κή. Μάλιστα αυτό σε ένα περιβάλλον που οι τρά-
πεζες δεν αρκούνται στην εγγύηση του δηµοσίου 
για την χρηµατοδότηση αγροτών και που απαιτούν 
τρανταχτές αποδείξεις για την δανειοδοτική ικανό-
τητα των αγροτικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το σε-
νάριο, ο παραγωγός θα µπορούσε να αξιοποιήσει 
το 75%, να εξυπηρετήσει τα οικονοµικά συµφέρο-
ντα του έτερου µέρους της συµφωνίας. 

Έτσι σε βάθος χρόνου, µετά από την  απόσβεση 
της επένδυσης και την αποπληρωµή της χρηµατο-
δότησης, ο παραγωγούς δύναται να αξιοποιήσει 
προς δικό του συµφέρον το σύνολο της παραγω-
γής. Το  τελευταίο σηµείο αποκτά µια βαρύτητα, α-
φού µπορεί µέχρι σήµερα η άρδευση να συνιστά 
το µοναδικό κίνητρο για µια τέτοια κίνηση, το µέλ-
λον όµως όπως αυτό αποτυπώνεται σε µεγάλες α-
γροτικές εκθέσεις, φαίνεται πως θα αυξήσει τις α-
παιτήσεις. Μαζί µε τα τρακτέρ που γίνονται µε τον 
καιρό ηλεκτρικά, όλο το φάσµα της παραγωγής ο-
δεύει πως έναν σύγχρονο εξηλεκτρισµό.
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Στον πίνακα 
κατάταξης

Από τους 15.360 
φακέλους επενδύ-
σεων είναι έτοιµοι 

για τον πίνακα 
κατάταξης περίπου 

το 10%

Υπερδέσµευση 
Το ποσό για τη 
χρηµατοδότηση 

των επενδυτικών 
σχεδίων του µέτρου 
4.1 θα ανέλθει στα 
600 εκατ. ευρώ, 
προκειµένου να 

ικανοποιηθούν όσο 
το δυνατό περισσό-

τερα αιτήµατα

Εγκριτικές
Οι πρώτες εγκρί-
σεις αναµένονται 

προς το τέλος 
∆εκεµβρίου και οι 
πρώτες εκταµιεύ-

σεις τον Ιανουάριο

Βελτιώσεις στο 
net metering 

αγροτών 
υποσχέθηκε ο 
υφυπουργός 

Κώστας Σκρέκας. 



Με σπόρο από ΕΛΓΟ ή ιδιοπαραγόμενο

Αναβίωση τοπικών 
ποικιλιών με ενίσχυση 
από τον Φεβρουάριο

  Το Μέτρο 10.1.10 προτίθενται να προκηρύξουν οι διαχειριστικές 
στις αρχές του 2020 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 
προσκλήσεων που θα παρουσιαστεί στις 11 Δεκεμβρίου  

  Επιλέξιμες για ενίσχυση 53 ποικιλίες από σιτηρά, κηπευτικά, 
δενδρώδεις, οινοποιήσιμα αμπέλια και αρωματικά φυτά 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την τάση αναβίωσης παλιών τοπι-
κών ποικιλιών που επιχειρούν κυ-
ρίως µικρές αγροτικές βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, αλευρόµυλοι, οινο-
ποιεία και νέοι αγρότες έρχεται να 
ενισχύσει το Μέτρο 10.1.10, το θε-
σµικό πλαίσιο του οποίου προβλέ-
πεται να εκδοθεί εντός του Ιανου-
αρίου του 2020 και η πρόσκληση 
ένα µήνα µετά. 

Κριθάρι Νάξου, σιτάρι σκληρό 
Μαυραγάνια, µονόκκοκο Καπλου-
τζάς, ξινόµηλα Αγιάσου, αµύγδαλα 
Αφράτα, Μαύρες συκιές, δαµάσκη-
να Σκοπέλου, νεροκρέµµυδο Ζα-
κύνθου, τοµατοπιπεριά, αγκινάρα 
Κρήτης, κερκυραϊκή µικρόκαρπη 
φράουλα, φασόλι Τήνου, ρίγανη 
Τρικάλων, τσάϊ του βουνού Κρή-
της. Οι παραπάνω αποτελούν κά-
ποιες  καλλιέργειες από τις συνο-
λικά 53 που θα επιδοτούνται από 
το πρόγραµµα που θα προκηρυχθεί 
τον Φεβρουάριο, όπως αναφέρει το 
έγγραφο των διαχειριστικών αρχών 
που θα παρουσιαστεί στην 8η Επι-
τροπή Παρακολούθησης στο Βρα-
χάτι Κορινθίας στις 11 ∆εκεµβρίου. 

Πρόκειται για ένα µέτρο που λει-
τουργεί ουσιαστικά στα πρότυπα 
των «Σπάνιων Φυλών» αλλά για 
τη φυτική παραγωγή πριµοδοτώ-
ντας όποιον αγρότη επιθυµεί να 
φυτέψει τις παραπάνω τοπικές α-
βελτίωτες ποικιλίες χρησιµοποιώ-
ντας πολλαπλασιαστικό υλικό είτε 
από τον ΕΛΓΟ είτε ιδιοπαραγόµενο. 

Μόνο σε τόπους που ευδοκιµούν
Η ενίσχυση στο Μέτρο προστα-

σίας τοπικών ποικιλιών θα λαµβά-
νεται για την καλλιέργεια µόνο σε 
τόπους που ευδοκιµούν αυτές οι 
ποικιλίες. Για παράδειγµα η ρίγα-

Με αλλαγές ως προς τα κριτήρια 
προτεραιότητας θα γίνει 2η προ-
κήρυξη του Μέτρου 5.1 που αφο-
ρά στην αγορά και εγκατάσταση 
εξοπλισµού αντιχαλαζικής προ-
στασίας.  

Παράλληλα, η δεύτερη προκή-
ρυξη του Μέτρου που προγραµµα-
τίζεται αρχές του 2020 σχεδιάζε-
ται να καλύπτει εκτός από µηλο-
ειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια και 
αµπέλια, νέες καλλιέργειες όπως 
όψιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς, οι 
δίφορες και πολύµορφες ποικι-
λίες λεµονιάς, τα µύρτιλα και τα 
γκότζι µπέρι.

Σύµφωνα µε τα νέα κριτήρια µο-
ριοδότησης θα πρέπει ο υποψήφι-
ος να ξεπεράσει τους 40 πόντους 
βάσει των εξής κριτηρίων: 

 Συχνότητα των φυσικών φαι-
νοµένων, δυσµενών καιρικών συν-
θηκών και καταστροφικών συµβά-
ντων: Υψηλός κίνδυνος (21 µόρια), 
Μεσαίος κίνδυνος (14,7 µόρια), 
Χαµηλός κίνδυνος (8,4 µόρια).

 Οι καλλιέργειες µε την µεγα-
λύτερη ασφαλιζόµενη αξία: 1.501 

ευρώ/στρέµµα και άνω (16 µόρια), 
µεταξύ 1.001-1.500 ευρώ/στρέµµα 
(12,8 µόρια), µεταξύ 501-1.000 ευ-
ρώ/στρέµµα (9,6 µόρια), 500 ευ-
ρώ/ στρέµµα και κάτω (6,4 µόρια).

 Κατ’ επάγγελµα αγρότης: 9 
µόρια.

 Η επένδυση πρόληψης είναι 
συλλογική, ως προς τη χρήση της: 
28 µόρια.

 Το οικονοµικό µέγεθος της 
εκµετάλλευσης σε όρους τυπικής 
απόδοσης: Έως 20.000 ευρώ (10 

Με νέες καλλιέργειες τα 

νη λαµβάνει ενίσχυση µόνο για την 
καλλιέργειά της στον Όλυµπο (Πιερία, 
Λάρισα), στα Τρίκαλα και στη Λακω-
νία, ή το όψιµο ροδάκινο Νάουσας, 
µόνο στην Ηµαθία. Οι δικαιούχοι ανα-
λαµβάνουν τη δέσµευση να καλλιερ-
γούν τους αβελτίωτους πληθυσµούς 
– ποικιλίες, στις συγκεκριµένες περι-
οχές κατανοµής ανά πληθυσµό - ποι-
κιλία και ενισχύονται για τηναπώλεια 
εισοδήµατος που η καλλιέργεια αυ-
τή τους επιφέρει. Επίσης δεσµεύονται 
να συνεργάζονται και να χορηγούν 
δείγµα σπόρου ή άλλου πολλαπλα-
σιαστικού υλικού ή κάθε άλλη σχε-
τική πληροφορία στις υπηρεσίες και 
αρµόδιους φορείς του ΥΠΑΑΤ.

Η δέσµευση είναι πενταετούς διάρ-
κειας και εφαρµόζεται σε σταθερά α-
γροτεµάχια καθόλη τη διάρκεια της 
πενταετίας, τα οποία κατέχονται νό-
µιµα κατ’ έτος και καθ’ όλη την περί-
οδο της δέσµευσης.

Ύψος ενίσχυσης 
Τα ποσά στήριξης ανά στρέµµα:
 Χειµερινά σιτηρά: 36,7 ευρώ
 Ψυχανθή: 52,4 ευρώ
 ∆ενδρώδεις-θάµνοι-λοιπά µικρά 

καρποφόρα: 90 ευρώ
 Ελιά: 62,1 ευρώ
 Αµπέλια: 72,9 ευρώ
 Κηπευτικά: 60 ευρώ
 Φαρµακευτικά, αρωµατικά: 60 ευρώ 

∆ικαιούχοι
Γεωργοί, φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα ή οµάδες αυτών, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής 
έκτασης

Η ενίσχυση στο 
Μέτρο προστασίας 
τοπικών ποικιλιών 
θα λαµβάνεται για 
την καλλιέργεια 
µόνο σε τόπους που 
ευδοκιµούν αυτές 
οι ποικιλίες.
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Κίνητρο
Οι συνήθως χαµηλές αποδόσεις 
των τοπικών ποικιλιών έχουν ως 
αποτέλεσµα την απώλεια 
εισοδήµατος των παραγωγών 
που επιλέγουν να τις 
καλλιεργήσουν. Συνεπώς, η 
οικονοµική στήριξη µέσω της 
δράσης αποτελεί βασικό κίνητρο 
αφού αναπληρώνει την ως άνω 
αναφερόµενη απώλεια 
εισοδήµατος.

 Μικροί
Σκοπός της δράσης είναι η 
στήριξη µικροκαλλιεργητών και 
γεωργών που διατηρούν ή 
επιθυµούν να καλλιεργήσουν 
τοπικούς αβελτίωτους 
πληθυσµούς - ποικιλίες.

Δείγματα
Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να 
συνεργάζονται και να χορηγούν 
δείγµα σπόρου ή άλλου 
πολλαπλασιαστικού υλικού ή 
κάθε άλλη σχετική πληροφορία 
στις υπηρεσίες και αρµόδιους 
φορείς του ΥΠΑΑΤ.



αντιχαλαζικά

ΝΕΟΙ
ΑΓΡΟΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

14.952

67
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ 704

ΜΕΤΡΟ 6.1 «ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»

Ανοχή για εκτροπή
από τις δεσμεύσεις
των Νέων Αγροτών  
Σχέδιο εγκυκλίου για τον χει-
ρισµό των νέων αγροτών που 
εντάχθηκαν στο πρόγραµµα το 
2016 αλλά φαίνεται να εµφανί-
ζουν µειωµένη την τυπική τους 
απόδοση µε κίνδυνο να απε-
νταχθούν από το Μέτρο, έχουν 
συντάξει οι διαχειριστικές αρ-
χές. Συγκεκριµένα, σύµφωνα 
µε το έγγραφο εργασίας σχετικά 
µε την πορεία υλοποίησης των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης, οι αρχές έχουν προχω-
ρήσει σε προώθηση αιτήµατος 
τροποποίησης του ΠΑΑ σχετικά 
µε την ανοχή κατά 5% στην δια-
τήρηση της τυπικής απόδοσης 
της εκµετάλλευσης της µελλο-
ντικής κατάστασης σε σχέση µε 
την υφιστάµενη.

Υπενθυµίζεται πως σύµφωνα 
µε την προκήρυξη του Μέτρου 6.1 
ο δικαιούχος έχει υποχρέωση:

Να διατηρεί τουλάχιστον την 
αρχική παραγωγική δυναµικό-
τητα της εκµετάλλευσης (σε ό-
ρους τυπικής απόδοσης) µε την 
οποία εγκρίθηκε για το Υποµέ-
τρο 6.1 έως την ολοκλήρωση 

και την ορθή υλοποίηση του ε-
πιχειρηµατικού σχεδίου. Συνε-
πώς δεν πρέπει, κατά τη διάρκεια 
του επιχειρηµατικού του σχεδί-
ου η τυπική απόδοση της εκµε-
τάλλευσης να πέσει κάτω από ε-
κείνη του έτους ένταξης. 

Αναλυτικά οι ενέργειες των 
αρχών σύµφωνα µε το έγγρα-
φο εργασίας:

 Προώθηση αιτήµατος τρο-
ποποίησης του ΠΑΑ σχετικά µε 
την ανοχή κατά 5% στην διατή-
ρηση της τυπικής απόδοσης της 
εκµετάλλευσης της µελλοντικής 
κατάστασης σε σχέση µε την υ-
φιστάµενη.

 Προώθηση αιτήµατος τρο-
ποποίησης του τεχνικού δελτί-
ου του υποµέτρου.

 ∆ιενέργεια µηχανογραφι-
κού ελέγχου για τον υπολογι-
σµό της εξέλιξης της τυπικής α-
πόδοσης των δικαιούχων σε σχέ-
ση µε την τυπική απόδοση της υ-
φιστάµενης κατάστασης των γε-
ωργικών τους εκµεταλλεύσεων.

  Ανέβασµα στο ΠΣΚΕ της δυ-
νατότητας τροποποίησης των ε-
πιχειρηµατικών σχεδίων των δι-
καιούχων.

 Σύνταξη σχεδίου εγκυκλίου 
για το χειρισµό των νέων γεωρ-
γών των οποίων οι εκµεταλλεύ-
σεις εµφανίζουν µειωµένη τυπι-
κή απόδοση.

  Τροποποίηση θεσµικού πλαι-
σίου του µέτρου.

Καραµπόλα στον πίνακα
ένταξης της Μεταποίησης   

Ανακατατάξεις φαίνεται να 
συµβαίνουν στο Μέτρο 4.2.1 
«Μεταποίηση µε τελικό προϊόν 
αγροτικό» καθώς, όπως προκύπτει 
από έγγραφο των διαχειριστικών 
αρχών, βρίσκεται σε εξέλιξη ο 
έλεγχος 45 δυνητικών δικαιούχων 
οι οποίοι εµφανίζουν έλλειψη 
δικαιολογητικών σχετικά µε την 
απόδειξη των ιδίων κεφαλαίων για 
τα οποία έχουν βαθµολογηθεί. Η 
βαθµολόγησή τους λοιπόν θα γίνει 
µε νέα δεδοµένα, και υπάρχει 
πιθανότητα να εγκριθούν άλλοι στη 
θέση τους (100 περίπου σε 
αναµονή), που θα συγκεντρώνουν 
έτσι περισσότερους πόντους. 
Επιπλέον, συνεχίζεται ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών των άλλων 73 
αιτήσεων από τις 310 του πίνακα 
της 1205/148636/20062019 
απόφασης έγκρισης αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης. Έχει δε υποβληθεί µια 
αίτηση προκαταβολής που 
εξετάζεται, ενώ έχει αναρτηθεί στο 
ΠΣΚΕ το έντυπο της αίτησης 
προκαταβολής στις δράσεις 4.2.1 
και 4.2.2.

µόρια), από 20.001 έως 35.000 
ευρώ (7 µόρια).

 Αγρότης ορεινής ή µειονεκτι-
κής περιοχής: 15 µόρια.

 Νέος Αγρότης της τρέχουσας 
ή της περασµένης προγραµµατι-
κής περιόδου: 17 µόρια.

 Καλλιέργειες ΠΟΠ/ΠΓΕ ή βι-
ολογικές: 3 µόρια.

 Μέλος συλλογικού σχήµα-
τος (οµάδα παραγωγών, συνεται-
ρισµός) ή αίτηση από συλλογικό 
σχήµα: 9 µόρια.

Τυπική απόδοση
Οι νέοι αγρότες δεσµεύ-
ονται να διατηρούν του-

λάχιστον στα ίδια επίπεδα 
την τυπική απόδοση των 
εκµεταλλεύσεών τους
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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

Μετά από 10 χρόνια απουσίας από τον κλά-
δο των εξειδικευµένων τρακτέρ, η Valtra συ-
νεργάζεται µε το εργοστάσιο της Carraro 
Agritalia και επανέρχεται µε τέσσερα δεν-
δροκοµικά µοντέλα. Οι φήµες είχαν κυκλο-
φορήσει ήδη από το περασµένο καλοκαίρι 
µε την Valtra να γυρίζει µία πρωτοφανή για 
τη φίρµα καµπάνια σε αµπέλια και οπωρό-
νες της Ιταλίας, που βγήκε τελικά στο φως 
της δηµοσιότητας κατά την Agritechnica. 

Συγκεκριµένα, πρόκειται για την ολοκαί-
νουργια Σειρά F τεσσάρων µοντέλων πλά-
τους 1,3 έως 1,8 µέτρων, ιδανικά για στε-
νές σειρές φυτεύσεων, που περιλαµβάνει 
τα F75, F85, F95 και F105 που όπως υπο-
δηλώνει το όνοµά τους ξεκινούν από τους 
75 και φτάνουν τους 105 ίππους. 

Τα νέα αµπελουργικά και δενδροκοµι-
κά είναι διαθέσιµα σε τρεις εκδόσεις: Με ή 
χωρίς καµπίνα (1,5-1,8 µέτρα πλάτους) ή 
πιο στενά 1,3 έως 1,5 µέτρων πλάτους, ώ-
στε να χωράνε σε πιο περιορισµένους χώ-
ρους. Χωρίς την καµπίνα και µε την αψί-

Συνεργασία Valtra 
με Carraro Agritalia 
για νέα δενδροκομικά  
Η Σειρά F βάζει στο χάρτη των δενδροκομικών τη 
Valtra που θα παράγει στην Ιταλία τα νέα της τρακτέρ

Μισό εκατοµµύριο 
σπαρτικές Amazone
Με πολλές καινοτοµίες 
«στο διάβα» της έχει ση-
µαδευτεί η πορεία της 
Amazone στην ανάπτυξη 
σπαρτικών. Η εταιρεία 
ιδρύθηκε το 1947 και, 
όπως αναφέρει η ίδια, έχει 
πουλήσει µισό εκατοµµυ-
ριο µηχανήµατα σε όλο 
τον κόσµο µέχρι σήµερα, 
ξεκινώντας την πορεία της 
µε τον σπαρτική D1.

Μικρός ηλεκτρικός 
φορτωτής JCB
Το Teletruk 30-19E, έναν 
πολυχρηστικό πλήρως 
ηλεκτρικό τηλεσκοπικό 
φορτωτή για εργασίες σε 
θερµοκήπια, σε εγκαταστά-
σεις αποθηκών και κτηνο-
τροφικές εργασίες παρου-
σίασε η JCB στην έκθεση 
Agritechnica. Σύµφωνα µε 
την κατασκευάστρια, το 
JCB Teletruk 30-19E έχει 
ικανότητα ανύψωσης 3 τό-
νων και 1900 κιλών.

Ειδικοί για αµπέλια 
διανοµείς Kuhn
Μεγαλύτερο εύρος διανο-
µής αλλά και µεγαλύτερη 
χωρητικότητα χοάνης δια-
θέτουν τώρα οι ανανεωµέ-
νοι λιπασµατοδιανοµείς 
της Kuhn. Τα MDS 8.2, 
14.2, 18.2 και 20.2 έχουν 
την ικανότητα να διασκορ-
πίζουν το λίπασµα σε από-
σταση από 10 έως 24 µέ-
τρα, στην περίπτωση που 
είναι εφοδιασµένα µε τους 
δίσκους M2.

Ελβετική καινοτοµία 
το τρακτέρ Rigitrac
Κίνηση µε µπαταρία λιθίου 
και αυτονοµία έως και 6 
ώρες είναι µερικά από τα 
σηµαντικά χαρακτηριστικά 
που έχουν βγει στη δηµο-
σιότητα από την ελβετική 

To AutoTrac και σε 
άλλα µηχανήµατα
Την ευκαιρία εφαρµογής 
του συστήµατος αυτόµατης 
καθοδήγησης AutoTrac σε 
µηχανήµατα που δεν δια-
θέτουν εργοστασιακά την 
τεχνολογία αυτή δίνει η 
John Deere µαζί µε την 
εταιρεία Reichhardt 
GmbH Steuerungstechnik 
και τη συσκευή Green Fit. 
Τα προϊόντα Green Fit επι-
τρέπουν µάλιστα την χρή-
ση του AutoTrac σε δια-
φορετικές µάρκες µηχανη-
µάτων, την τροποποίηση 
των οποίων τις αναλαµβά-
νει το δίκτυο John Deere.

εταιρεία Rigitrac σχετικά 
µε το πρώτο της πλήρως 
ηλεκτρικό τρακτέρ SKE 
50, το οποίο έκανε την εµ-
φάνισή του και στην έκθε-
ση Agritechnica 2019. Η 
τελική ταχύτητα του SKE 
50 είναι 40 χλµ/ώρα και, 
όπως τονίζει η εταιρεία, δί-
νουν στο τρακτέρ τη δυνα-
τότητα να ανταπεξέλθει 
πλήρως σε µικρές γεωργι-
κές εκµεταλλεύσεις.
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Πρώτα σεμινάρια 
του Yara Academy
Την τελευταία εβδοµάδα του Νοεµβρίου η οµάδα της Yara 
Ελλάς βρέθηκε κοντά στους συνεργάτες της σε 4 διαφορετι-
κές πόλεις, καλύπτοντας όλη την Ελλάδα, για να ξεκινήσει 
το ταξίδι του Yara Academy. Με ένα πρόγραµµα που περιε-
λάµβανε ηµερίδες στις Σέρρες, τη Λάρισα, την Πάτρα και το 
Ηράκλειο, η οµάδα της Yara ενηµέρωσε και εκπαίδευσε πε-
ρίπου 200 συνεργάτες γεωπόνους σχετικά µε τις καινούριες 
τεχνολογικές πλατφόρµες των προϊόντων της δίνοντας έµ-
φαση στις προϊοντικές σειρές YaraVita και YaraRega.  

Η ηµερίδα αυτή αποτελεί την πρώτη -κατά σειρά- ενότητα του 
προγράµµατος Yara Academy, που δηµιουργήθηκε µε στόχο 
να ενηµερώνει και να εκπαιδεύει τους συνεργάτες της Yara 
σε θέµατα αγρονοµικά, τεχνολογικά και επιχειρηµατικά. Το 
Yara Academy έχει σκοπό να συµβάλλει στην από κοινού α-
νάπτυξη της Yara και των συνεργατών της προχωρώντας δυ-
ναµικότερα τη συνεργασία µας. Οι ηµερίδες περιελάµβαναν 
εισαγωγή στην προϊοντική σειρά YaraVita και γενικά θέµα-
τα που αφορούν το formulation των προϊόντων, τον πειρα-

µατισµό και τις δοκιµές που υλοποιούνται για την υποστήρι-
ξη των προϊόντων, την παραγωγή, αλλά και τα ψηφιακά ερ-
γαλεία και τις υπηρεσίες που πλαισιώνουν τη σειρά YaraVita. 
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν πιο ειδικά θέµατα, που αφορούν 
την τεχνολογία των βιοδιεγερτών της Yara. Κατά το κλείσιµο 
της ηµερίδας, έγινε αναφορά και στα προϊόντα των σειρών 
YaraTera & YaraRega που περιλαµβάνουν υδατοδιάλυτους 
τύπους λιπασµάτων µε καινοτόµα τεχνολογία από τη Yara. 

Βασικός εισηγητής αυτών των ηµερίδων ήταν ο Αντώνης 
Αγγελετάκης Business Development Manager – Biostimulants 
της Yara σε παγκόσµιο επίπεδο, µε έδρα το York στο Ηνω-
µένο Βασίλειο και κατά τις εισηγήσεις του πλαισιώθηκε α-
πό τους κ.κ Νίκο Μυτιλέκα, Senior Agronοmist και Κώστα 
Τρυφωνόπουλο, Product Development Manager – Foliar & 
Fertigation για τη Yara Ελλάς. Ο κ. Αγγελετάκης κατά την 
ολοκλήρωση των ηµερίδων σχολίασε: «Η διοργάνωση του 
Yara Academy ήταν µια εξαιρετική πρωτοβουλία της Yara 
Ελλάς µε στόχο την ενηµέρωση των συνεργατών της για τα 
βασικά χαρακτηριστικά της προϊοντικής σειράς διαφυλλι-
κών λιπασµάτων YaraVita, την τεχνολογία των βιοδιεγερ-
τών BIOTRYG™ καθώς και την καινοτόµο σειρά κοκκωδών 
υδατοδιαλυτών YaraRega. 

Ο Νίκος Κυριακίδης, Εµπορικός ∆ιευθυντής τη Yara Ελ-
λάς συνόψισε στο κλείσιµο αυτής τη εβδοµάδας: «Η οµα-
δικότητα, η καινοτοµία και η εστίαση στην αγορά και τις α-
νάγκες της είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη δηµι-
ουργία αξίας σε ένα ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περι-
βάλλον. Χαίροµαι που η πρωτοβουλία του Yara Academy 
είχε σηµαντική απήχηση στους συνεργάτες µας και η διά-
δραση που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας αυ-
τής ανάµεσα στη Yara και τους συνεργάτες της δείχνει σα-
φώς ότι είµαστε στη σωστή κατεύθυνση. Χτίζουµε το µέλ-
λον πάνω στις αξίες µας και τους ισχυρούς δεσµούς που έ-
χουµε µε τους συνεργάτες µας».

δα προστασίας (ROPS) το µηχάνηµα µπορεί 
να «πέσει» σε ύψος µέχρι και τα 1,4 µέτρα, 
σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία. 
Μία καλή επιλογή για τα ελαστικά αναφέ-
ρει παράλληλα η Valtra, είναι  24” και 28” 
πίσω και 16” έως 20” µπροστά.

Όλα τα µοντέλα της Σειράς τροφοδο-
τούνται από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 
της FPT (Common Rail) 3,4 λίτρων Stage 
III B, µοτέρ το οποίο συνδυάζεται µε κιβώ-
τιο 24 ταχυτήτων (24/24 ή 24/12), διαθέ-
σιµο µε µηχανικές αλλαγές ή υδραυλικές 
µε Powershift.

Το υδραυλικό σύστηµα παρέχει 68 ή 100 
λίτρα/λεπτό και το διαθέσιµο pto (540 και 
540 ECO ή 540 and 1000 σ.α.λ.) είναι σε 
θέση να διαχειριστεί τα περισσότερα πα-

ρελκόµενα στην αγορά. Επίσης η Σειρά 
µπορεί να εξοπλιστεί µε δύο ή περισσότε-
ρες υδραυλικές αντλίες και µε έως τέσσε-
ρεις αναµονές για παρελκόµενα. Επιπλέ-
ον διαθέσιµοι είναι σύνδεσµοι γρήγορης 
ηµι-ανάρτησης και ροή ελέγχου.  

Όσον αφορά την καµπίνα, η κατασκευ-
άστρια υποστηρίζει ότι εξασφαλίζει εύκο-
λη πρόσβαση και εργονοµία, µε κλιµατι-
σµό και εξαιρετική ορατότητα, µε τα χει-
ριστήρια να βρίσκονται στην δεξιά πλευ-
ρά. ∆ιαθέσιµες προαιρετικά είναι αναρτή-
σεις πνευµατικές και µηχανικές για το κά-
θισµα. Το ειδικά διαµορφωµένο πλαίσιο, 
σε συνδυασµό µε έναν εµπρόσθιο άξονα, 
επιτρέπει γωνία τροχού 55 µοιρών. Είναι 
δυνατή η στροφή µε ακτίνα 3,6 µέτρων. 

Τα νέα µοντέλα παρουσιάστηκαν στην 
έκθεση Agritechnica και είναι προγραµµα-
τισµένο να κάνουν την εµφάνισή τους και 
στην επερχόµενη µεγάλη έκθεση LAMMA 
2020 που θα διεξαχθεί 7 και 8 Ιανουαρί-
ου του 2020 στο Μπέρµπιγχαµ (Αγγλία). 

Σηµειώνεται εδώ πως η Carraro Agritalia 
συνεργάζεται επίσης ως εταιρεία outsourcing 
µε τις φίρµες Claas, John Deere και Massey 
Ferguson για την κατασκευή δενδροκοµι-
κών και αµπελουργικών τρακτέρ.

Τέσσερα µοντέλα
Η Σειρά F περιλαµβάνει τέσσερα 

µοντέλα που ξεκινάνε από τους 75 
και φτάνουν τους 105 ίππους. Είναι 

διαθέσιµα µε καµπίνα ή χωρίς
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Μη σιωπάς 
στην αδικία

 ∆ιαχρονικό: «Αισχρόν έστι 
σιγάν της Ελλάδος πάσης 
αδικουµένης» ∆ηµοσθένης. 

 Κρέας αρνιών: Για να 
συνεχίσουν να τα παράγουν οι 
Έλληνες παραγωγοί απαιτούνται 
δραστικές παρεµβάσεις, όπως 
έλεγχοι στη νοθεία και κυρίως 
µείωση του ενεργειακού κόστους 
(ρεύµα και πετρέλαιο). Το τελευταίο 
διάστηµα ακούγεται πως θα δοθεί η 
επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου 
στους αγρότες, αν υπάρξει 
δηµοσιονοµικός χώρος το Νοέµβριο 
2019. Προς το παρόν δεν 
προβλέπεται στο προσχέδιο του 
προϋπολογισµού, ούτε καν για το 
2020. Άνθρωπος της αγοράς ο 
Άδωνις Γεωργιάδης αντιλαµβάνεται 
ότι µε 1,4 ευρώ το λίτρο το 

πετρέλαιο, ο 
Έλληνας 
αγρότης που 
αυτή την 
περίοδο 
φουλάρει το 
τρακτέρ του για 
τα οργώµατα 
των χειµερινών 

σιτηρών, όταν ο Ευρωπαίος 
συνάδελφός του το αγοράζει προς 
0,70 ευρώ, δεν έχει µέλλον. 
thessaliatv.gr, 16/11/2019. 

 Πετρέλαιο: Η µείωση των 
κοπαδιών στη χώρα και οι λίγες 
γεννήσεις, διότι οι κτηνοτρόφοι δεν 
είχαν λεφτά να ταΐσουν τα κοπάδια, 
συνέβαλαν στη µεγάλη ζήτηση που 
παρατηρείται στην αγορά για αρνιά, 
κυρίως µικρά, ενόψει και της 
χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ακόµη 
οι πολλές διάρροιες που 
καταγράφηκαν οδήγησαν στη 
θανάτωση πολλών ζώων, µε 
αποτέλεσµα την έλλειψη στην αγορά. 
eleftheria.gr, 24/11/2019.. 

 Προβατοναυαγοί: Συνεχίζεται η 
επιχείρηση διάσωσης συνολικά 
14.600 προβάτων, που βρίσκονται 
µέσα σε πλοίο, που πήρε κλίση στα 
ανοιχτά του λιµανιού Μιντία στη 
νοτιοανατολική Ρουµανία. Στην 
επιχείρηση διάσωσης των προβάτων 
λαµβάνουν µέρος τρία πλοία, 40 
ναυτικοί και 8 δύτες, ενώ η δράση 
συντονίζεται από το λιµενικό σώµα 
µε δέκα διασώστες, µεταδίδουν τα 
ρουµανικά µέσα ενηµέρωσης. 
25/11/2019.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Αν η θεωρία θέλει να επιζήσει στο 
µέλλον, θα χρειαστεί να έλθει ο-
πωσδήποτε σε κάποια επαφή µε 
την πραγµατικότητα του αντικειµέ-
νου της», λέει ο δαίµων της θεωρί-
ας... Antoine Compagnon.

H φράση αυτή µπορεί να αποκτή-
σει πραγµατικό νόηµα στην περί-
πτωση του ερευνητικού προγράµ-
µατος που τρέχει η Ένωση Αγρινί-
ου σε συνεργασία µε το Τµήµα Επι-
στήµης Ζωικής Παραγωγής του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(υπεργολάβος) για τη βελτιστοποί-
ηση της διατροφής των προβάτων 
και της παραγόµενης ποσότητας 
και ποιότητας πρόβειου γάλακτος.

Σκοπός του έργου η προοπτική 
διερεύνησης των φυσικοχηµικών 
χαρακτηριστικών του γάλακτος, κα-
θώς και ατοµικών δεικτών υγείας 
και ευζωίας των ζώων, από επιλεγ-
µένες εκτροφές, ενώ παράλληλα θα 
διερευνηθούν πιθανές επιδράσεις 
της διατροφής και άλλων φυσιολο-
γικών παραγόντων πάνω σε αυτά.

Η έρευνα θα είναι προσαρµοσµέ-
νη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
προβατοτροφίας, όπως αυτή ασκεί-
ται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλά-
δος, και αναµένεται να προσφέρει 
για πρώτη φορά τη δυνατότητα εν-

δελεχούς και µετρήσιµης αποτύ-
πωσης της αποτελεσµατικότητας ε-
ναλλακτικών στρατηγικών διατρο-
φής στα γαλακτοπαραγωγά πρόβα-
τα της περιοχής. Οι επιµέρους στό-
χοι είναι τρεις:

Πρώτος στόχος είναι η αξιολό-
γηση της δυνατότητας ενσωµάτω-
σης νέας γνώσης και καινοτοµίας 
στην διατροφή γαλακτοπαραγω-
γών προβάτων, µε την αξιοποίηση 
εγχώριων ζωοτροφών.

∆εύτερος στόχος είναι η προο-
πτική διερεύνηση της επίδρασης της 
προσθήκης των ζωοτροφών αυτών 
πάνω στην ποσότητα και στην ποι-
ότητα του παραγόµενου γάλακτος, 
καθώς και σε δείκτες υγείας και ευ-

ζωίας των ζώων.
Τρίτος στόχος είναι η κατάρτιση 

καινοτόµων µιγµάτων συµπυκνω-
µένων ζωοτροφών και η οικονοµι-
κή αξιολόγηση του αποτελέσµατος.

Στο παρόν έργο επιχειρείται να γί-
νει ένας αποτελεσµατικότερος συγ-
χρονισµός της παραγωγικής διαδι-
κασίας από το στάβλο µέχρι τη µετα-
ποιητική βιοµηχανία του γάλακτος, 
ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσµα-
τικά δίκτυα ανάµεσα στο εργοστάσιο 
ζωοτροφών, στις τοπικές γαλακτοβι-
οµηχανίες και στους κτηνοτρόφους, 
και να αναπτυχθεί µία βιώσιµη αλυ-
σίδα αξίας από το στάβλο στο πιάτο 
για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. 

Η καινοτομία στη διατροφή
των αιγοπροβάτων 
βελτιώνει την ποιότητα
στο γάλα Σε μια βιώσιμη αλυσίδα αξίας ξεκινώντας 

από το στάβλο προσβλέπει το ερευνητικό 
πρότζεκτ  Ένωσης Αγρινίου με ΓΠΑ 

Σκοπός του έργου η προοπτική διερεύνησης 
ατοµικών δεικτών υγείας και ευζωίας ζώων.

Το feed for milk αξιοποιεί τις εγχώριες ζωοτροφές

Η διάρκεια του έργου «Feed for Μilk» είναι τριετής (2019-2020) και 
ξεκίνησε στις αρχές του 2019, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
«Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτοµίας στον Τοµέα 
Προτεραιότητας της RIS3 ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗ» του επιχειρησιακού 
προγράµµατος ∆υτικής Ελλάδος 2014-2020, που εκπονεί η 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. 
Επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου από πλευράς Ένωσης Αγρινίου 
είναι ο γενικός διευθυντής Νικόλαος Καζαντζής, ενώ από το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών συµµετέχουν καθηγητές και 
ερευνητές από το Εργαστήριο Ανατοµίας και Φυσιολογίας Αγροτικών 
Ζώων και από το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας, ενώ 
συντονιστής της ερευνητικής οµάδας είναι ο επίκουρος καθηγητής 
του τµήµατος Επιστήµης Ζωικής Παραγωγής Αθανάσιος Γελασάκης.

Γελασάκης
Συντονι-
στής της 

ερευνητικής 
οµάδας είναι 
ο επίκουρος 

καθηγητής του 
τµήµατος Επι-
στήµης Ζωικής 
Παραγωγής Α. 

Γελασάκης

Τριετία
Η διάρκεια του 
επιστηµονικού 
έργου «Feed 

for Μilk» είναι 
τριετής

Focus
Η έρευνα θα 

είναι προσαρ-
µοσµένη στα 

ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά 

της προβατο-
τροφίας στη 

∆υτική Ελλάδα
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τα 
βραβεία αριστείας «Made in Greece»
Στην τελική ευθεία για την Τελετή 
Απονοµής, στις 16 ∆εκεµβρίου βρί-
σκονται τα «Made in Greece 2019», 
όπου θα βραβευτούν παραγωγικές 
επιχειρήσεις και οργανισµοί που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και επιτυγχάνουν εξαιρετικές επι-
δόσεις στη δηµιουργία και διάθε-
ση προϊόντων. Βασικά κριτήρια α-
ξιολόγησης, αριστείας και επιβρά-
βευσης αποτελούν η ποιότητα, η 
καινοτοµία, η διαφοροποίηση, οι 
στοχευµένες αγορές, τα διεθνή δί-
κτυα διανοµών και τα ισχυρά brand 
names. Η αξιολόγηση των επιχει-
ρήσεων για όλες τις κατηγορίες έ-
χει ολοκληρωθεί και πλέον ο χρό-
νος µετρά αντίστροφα για την τε-
λετή απονοµής που θα πραγµατο-
ποιηθεί (19:00 µ.µ), στην αίθουσα 
«Banquet» στο Μέγαρο Μουσικής. 

Οι επιτροπές αξιολόγησης, ό-
που συµµετείχαν εκπρόσωποι της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας, των χο-
ρηγών, των επαγγελµατικών φο-
ρέων και των χορηγών επικοινω-
νίας που υποστηρίζουν το θεσµό, 
ανέδειξαν τις επιχειρήσεις που θα 
πάρουν Χρυσό, Αργυρό και Χάλ-
κινο Βραβείο στις διάφορες κατη-
γορίες και τα αποτελέσµατα θα α-

νακοινωθούν κατά την εκδήλωση.
Σηµειώνεται πως την ευθύνη της 

διοργάνωσης των βραβείων «Made 
in Greece 2019» έχει η Ελληνική Α-
καδηµία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), και  
πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα 
των υπουργείων Ανάπτυξης-Επεν-
δύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Τα βραβεία καθορίζονται ως εξής:
 Βραβείο Επιχειρηµατικής Α-

ριστείας
 Βραβείο Αγροτικής Αριστείας
 Βραβείο Βιοµηχανικής Αριστείας
 Βραβείο Νεοφυούς Επιχειρη-

µατικότητας
 Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας 

Καταναλωτικού Προϊόντος
 Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας 

Βιοµηχανικού Προϊόντος
 Βραβείο Εξαγωγικής Αριστείας 

– Μικροµεσαία Επιχείρηση
 Βραβείο Επωνύµου Καταναλω-

τικού Προϊόντος
 Βραβείο Επωνύµου Βιοµηχα-

νικού Προϊόντος
 Βραβείο Καινοτόµου Κατανα-

λωτικού Προϊόντος
 Βραβείο Καινοτόµου Βιοµηχα-

νικού Προϊόντος
 Βραβείο Καινοτόµου Προϊό-

ντος – Μικροµεσαία Επιχείρηση.

Στο πνεύµα 
των ηµερών
τα ΒορΟινά 

Η πιο ξεχωριστή 
οινική εκδήλωση στην 
Ελλάδα «Τα ΒορΟινά 
των Χριστουγέννων», 
γεµάτη από το 
χριστουγεννιάτικο 
πνεύµα των ηµερών 
και µερικά από τα 
καλύτερα κρασιά της 
χώρας, θα λάβει χώρα 
στις 9 ∆εκεµβρίου στο 
ξενοδοχείο Electra 
Palace Thessaloniki. 
Το κάθε οινοποιείο-
µέλος της ένωσης 
«Οίνοι Βορείου 
Ελλάδος» που 
συµµετέχει από τις 6 
το απόγευµα έως τις 
10 το βράδυ, θα 
προσφέρει στους 
επισκέπτες των 
χριστουγεννιάτικων 
ΒορΟινών ιδιαίτερα 
και ξεχωριστά κρασιά, 
κάποια από τα οποία 
δεν κυκλοφορούν 
στην αγορά.

Αγροτική αριστεία
Με ενδιαφέρον 

αναµένεται στη φετινή 
απονοµή το βραβείο 
Αγροτικής Αριστείας

3

12 ΒΡΑΒΕΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

 ΜΕΤΑΛΛΙΑ

16 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Αν και η κατανάλωση οίνων εξακο-
λουθεί να κυριαρχείται από τους κόκ-
κινους, η Κίνα αρχίζει να ζει στους 
ρυθµούς διαφοροποίησης αυτής της 
συνθήκης αναζητώντας περισσότε-
ρη φρεσκάδα µέσα από λευκά κρα-
σιά, αφρώδη ... ακόµη και ροζέ.  «Κι-
νέζοι επισκέπτες δηµιουργούν ρήγ-
µατα στην παραδοσιακή κατανάλω-
ση µέσω λευκών οίνων. Μας λένε ότι 
έχουν βαρεθεί µε τα βαριά κόκκινα 
κρασιά του Μπορντό. Ψάχνουν για 
φρεσκάδα και περισσότερη ελαφρό-
τητα», αναφέρει ο αλσατός οινοποι-
ός Thierry Laurent (Saint Wendelin, 
Niedermorschwihr), ο οποίος βρέθη-
κε στις 12 Νοεµβρίου στην Prowine 
China στη Σαγκάη.

«Βλέπουµε περισσότερη ζήτηση για 
λευκά και ροζέ. Οι Κινέζοι αγοραστές 
µε ρώτησαν για το Sauvignon Blanc 
και υπέβαλλαν ερωτήσεις σχετικά µε 
τα ροζέ. ∆εν θα συνέβαινε αυτό πέρυ-
σι. Πιστεύουµε ότι η ζήτηση αυξάνε-
ται», επιβεβαιώνει η Mathilde Huon, 
διευθύντρια εξαγωγών Ασίας-Ειρηνι-
κού για τους αµπελοκαλλιεργητές του 
Tutiac (Bordeaux), η οποία επίσης το-
νίζει ότι τα προφίλ των κρασιών της α-
ντιστοιχούν στις κινεζικές προσδοκί-
ες: «εκφραστικά και αρωµατικά λευ-
κά µε γλυκύτητα. Τα ροζέ, είναι ακό-
µα προς διερεύνηση και ανακάλυψη».

Αυτή η αίσθηση σταδιακού ανοίγ-
µατος της κινεζικής κατανάλωσης ε-
πιβεβαιώνεται από την αγορά, η ο-
ποία δείχνει την τάση το ηγεµονικό 
της χρώµα να παραχωρεί µερίδιά 
του. «Η πιο πρόσφατη ηλεκτρονι-
κή έρευνα Smart Path Digital Retail 
Audit επιβεβαιώνει αυτή τη διαφο-
ροποίηση. Οι κινέζοι καταναλωτές 
αγοράζουν 86% κόκκινο κρασί, 7% 
αφρώδη οίνο (συµπεριλαµβανοµέ-

νου 2% σαµπάνια), 6% ξηρό λευκό 
κρασί και 1% ροζέ », δήλωσε ο Sean 
Liu, γενικός διευθυντής του κινε-
ζικού κολοσσού Greatwall (οµάδα 
Cofco). «Οι κινέζοι εισαγωγείς δια-
φοροποιούν πολύ τα χαρτοφυλάκιά 
τους λόγω του ανταγωνισµού. Ψά-
χνουν για νέες προµήθειες για να 
ξεχωρίζουν από τους άλλους» ανα-
λύει ο Benjamin Bourgoin, ο ασιατι-
κός εκπρόσωπος των Champagnes A. 
Bergère (Epernay). Αυτό αποδεικνύε-
ται από τις πωλήσεις αφρώδεις οίνων.

Πολλά υποσχόµενα, αυτά τα ση-
µάδια είναι µόνο η αρχή µιας δια-
φοροποίησης της κατανάλωσης που 
θα χρειαστεί χρόνο. Αυτό επιβεβαιώ-
νει και µια παράκαµψη στο κοντινό 
σούπερ µάρκετ της Σαγκάης το οποίο 
γειτνιάζει µε το εκθεσιακό κέντρο, 
που πραγµατοποιήθηκε η Prowine 
China, που δείχνει ότι  σε ένα µεγά-
λο τµήµα κρασιών, τα λευκά και ρο-
ζέ κρασιά ήταν ελάχιστα. «Στην Κί-
να, πρέπει να είστε υποµονετικοί. 
∆εν είναι El Dorado», προειδοποιεί 
ο Benjamin Bourgouin.

Η Κίνα βαρέθηκε τα βαριά
μπορντολέζικα κρασιά, ζητά
φρεσκάδα και ελαφρότητα

Περισσότερες από 50 ετικέτες ελληνικών κρασιών παρουσιάστηκαν το 
Νοέµβριο στην ∆ιεθνή Έκθεση οίνου της Σαγκάης, ProWine China.
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Terrafyllida

Στον κάμπο Σερρών 
σκέφτηκαν πρώτοι 
το τσάτνεϊ μανιταριού 
Το γλυκόξινο ινδικό έδεσμα που έκαναν γνωστό οι Βρετανοί 
γίνεται παγκόσμια καινοτομία με ελληνικά μανιτάρια  

Χαρτοφυλάκιο
Το προϊοντικό 

χαρτοφυλάκιο της 
εταιρείας αποτελείται 

σήµερα από πέντε 
κωδικούς, µε τη νεαρή 

επιχειρηµατία να 
πειραµατίζεται για την 
κυκλοφορία νέων από 

το νέο έτος
Το τσάτνεϊ µανιταριών της 
επιχείρησης αποτελεί µάλλον 
µια παγκόσµια καινοτοµία, 
αφού δεν υπάρχει σε κανένα 
άλλο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο 
σχετικής επιχείρησης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από παιδί της πόλης και 
απασχολούµενη στον χώ-
ρο του φαρµάκου, η ∆ήµητρα Χατζηασλάνη έ-
κανε στροφή 180 µοιρών προς τον πρωτογενή 
τοµέα, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη για να 
αναπτύξει το επιχειρηµατικό της σχέδιο στην 
καρδιά του κάµπου των Σερρών.

Στη Νέα Ζίχνη, ξεκίνησε το 2015 µια πρω-
τότυπη επιχείρηση που στο επίκεντρο βάζει 
τα µανιτάρια, εκµεταλλευόµενη την ανοδική 
τάση που έχει το προϊόν στις µέρες µας αλλά 
και το κενό στην ελληνική αγορά στην οποία 
µε δυσκολία εντοπίζει κανείς gourmet προϊ-
όντα µε βάση τα µανιτάρια.

 Ξεκινώντας από το µηδέν, κατασκεύασε µα-
ζί µε τον αδερφό της τον δικό τους χώρο µε ό-
λο τον απαραίτητο εξοπλισµό τελευταίας τεχνο-
λογίας προκειµένου να εξασφαλίσουν απόλυ-
τες συνθήκες υγιεινής και υψηλής ποιότητας. 
Από τότε, τα σαγανάκια και τα chutney µε τις ε-

ξαιρετικές γεύσεις και τα 
αρώµατα τους που κρύ-
βονται στα βαζάκια της 
Terra Fyllida, έχουν δι-
αµορφώσει ένα ισχυρό 

πελατολόγιο µε την επιχείρηση να αναµένει 
περαιτέρω ανάπτυξη για το 2020, σύµφωνα µε 
την ∆ηµητρα Χατζηασλάνη. «Ήµουν της άπο-
ψης ότι οι νέοι άνθρωποι αξίζει να αποκεντρω-
θούν, ενώ παράλληλα πρέπει να ενισχυθεί η µε-
ταποίηση αγροτικών προϊόντων, αφού θεωρώ 
πως µόνο έτσι µπορούν οι εξαιρετικές ελληνι-
κές πρώτες ύλες να εξασφαλίσουν προστιθέµε-
νη αξία» εξηγεί η ίδια στην Agrenda. 

Το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας 
αποτελείται σήµερα από πέντε κωδικούς, µε 
την νεαρή επιχειρηµατία να πειραµατίζεται 
για την κυκλοφορία νέων από το νέο έτος. Έ-
πειτα από τρία έτη κυκλοφορίας στην ελληνι-
κή αγορά, εν µέσω οικονοµικής ύφεσης, η κα. 
Χατζηασλάνη αισθάνεται αυτοπεποίθηση για 
την πορεία της εταιρείας, η οποία παράλληλα 
κάνει βήµατα προς τις εξαγωγές.

Η ∆ήµητρα Χατζηασλάνη από το 2015 παράγει µερικά από τα πιο προσεγµένα 
και premium µανιτάρια, προσπαθώντας να δώσει µια άλλη διάσταση στην 
κατανάλωση µανιταριού στη χώρα µας, αλλά και στο εξωτερικό.

∆ήµητρα Χατζηασλάνη 
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Η αρχική επένδυση για την αγορά 
του αγροτεµαχίου στον κάµπο των 
Σερρών και την οικοδόµηση µέσα 
σε αυτό των εγκαταστάσεων ξεπέ-
ρασε τα 250.000 ευρώ. «Η φύση αυ-
τών των επιχειρήσεων όµως απαι-
τούν συνέχεια νέες επενδύσεις ο-
πότε συνεχίζουµε µε την αγορά νέ-
ων µηχανιµάτων» εξηγεί η κα. Χα-
τζηασλάνη. Όπως εξήγησε το 50% 
της αρχικής επένδυσης επιδοτήθη-
κε από πρόγραµµα leader. Πριν ακό-
µα ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή, το 
πλάνο της Θεσσαλονικιάς επιχειρη-
µατία προέβλεπε και την παραγωγή 
µανιταριών. «Κάτι τέτοιο όµως θα α-
παιτούσε διπλάσιες επενδύσεις, ενώ 
η έλλειψη εµπειρίας θα δυσκόλευε 
πολύ το έργο µας στη συνέχεια» α-
ναφέρει, συµπληρώνοντας: «Οι πε-
ρισσότεροι παραγωγοί µε τους οποί-
ους συνεργαζόµαστε, χρειάστηκαν 
αρκετά χρόνια ώσπου να καταφέ-
ρουν να παράγουν σταθερές ποσό-
τητες µε την ίδια ποιότητα». 

Η επιχείρηση διαχειρίζεται ανά-
λογα πάντα µε τις παραγγελίες ανά-
µεσα στον ένα και τους δύο τόνους 
πρώτης ύλης από ποικιλίες µανιτα-

ριών πλευρώτους και αγαρικό. Η ί-
δια πάντως δεν αποκλείει το ενδε-
χόµενο να καθετοποιήσει πλήρως 
την επιχείρησή της τα επόµενα χρό-
νια, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέ-
ψουν. Ας σηµειωθεί πως ο βασικός 
όγκος της παραγωγής κατευθύνεται 
σε µικρά ή µεγαλύτερα ντελικατέσεν 
καταστήµατα ενώ παραγγελίες κά-
νουν και wine bars και εστιατόρια. 

Η ίδια εκτιµά, όπως σηµειώθηκε 
και νωρίτερα, ότι η αγορά µανιτα-
ριού εµφανίζει ανοδική τάση. «Μέ-
χρι το 2000 ο Έλληνας καταναλω-
τής ουσιαστικά δεν γνώριζε πολύ 
καλά το προϊόν, µε την βασική κα-
τανάλωση να αφορά στην κονσέρ-
βα µανιταριού και την χρήση τους σε 
πίτσες. Αργότερα αρχίσαµε να ζητά-
µε. Εξαίρεση σε αυτό αποτελούν ο-
ρισµένες περιοχές οι οποίες παρα-
δοσιακά κατανάλωναν αυτοφυή µα-
νιτάρια τα οποία είχαν εντάξει στις 
συνταγές τους» λέει.

H επιχείρηση έδωσε ιδιαίτερη έµ-
φαση και στη συσκευασία µε την κα. 
Χατζηασλάνη να υποστηρίζει ότι αυτή 
είναι που θα προσελκύσει τον κατα-
ναλωτή για να «διαβάσει» το προϊόν.

Η διατροφική κουλτούρα με τα μανιτάρια 
σε περίοπτη θέση, τώρα ανεβάζει στροφές 

TERRAFYLLIDA

Από την αρχαιότητα, το τµήµα µεταξύ του όρους Παγγαίου 
και των ποταµών Αγγίτη, Στρυµόνα ονοµαζόταν «Φυλλίς», 

προς τιµήν της Φυλλίδας, κόρη του βασιλιά Σίθωνα.
26χλµ Ε.Ο. Σερρών-∆ράµας (∆ιασταύρωση Θολού)

Τ.Κ. 62042 Νέα Ζίχνη, Σέρρες
E: info@terrafyllida.gr
https://terrafyllida.gr/

Santo Wines 
Πρόεδρος Μάρκος 
Καφούρος
Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Συνεταιρισµών Θηραϊκών 
Προϊόντων, που προέκυψε µετά την 
ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών 
στους πρωτοβάθµιους 
Συνεταιρισµούς, εξέλεξε το Σάββατο 
30 Νοεµβρίου το νέο ∆.Σ. της 
οργάνωσης, τετραετούς θητείας, στο 
οποίο µετά την κατανοµή 
αξιωµάτων, καθήκοντα προέδρου 
αναλαµβάνει ο Μάρκος Καφούρος.

Αποχώρηση από 
την Επίλεκτος
Βασίλειος Δοντάς 
Ο Βασίλειος ∆οντάς αποχώρησε από 
την Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
«Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία 
ΑΕΒΕ», στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεών της σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νόµου 3340/2005 και 
της υπ’ αριθµ. 3/347/12.07.2005 
απόφασης του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει ότι ο 
διευθυντής πωλήσεων Βασίλειος 
∆οντάς αποχώρησε από την εταιρεία.

Κλιματική αλλαγή 
Ομάδα 7μελής με 
Χρήστο Αυγουλά   
Τη συγκρότηση 7µελούς Οµάδας 
Εργασίας για τη µελέτη των 
επιπτώσεων της κλιµατικής 
αλλαγής στις ελαιοκαλλιέργειες της 
Κρήτης, µε επικεφαλής τον Χρήστο 
Αυγουλά, Οµότιµο Καθηγητή του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, προβλέπει απόφαση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συσκευασία
Το packaging είναι 

σηµαντικό για την πρώτη 
αγορά, ενώ η ποιότητα 

και η γεύση εξασφαλίζουν 
τη συνέχεια

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ
ΣΕΡΡEΣ
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Σε μία 
δεκαετία 
είναι δυνατή 
η ανανέωση 
του 25% 
των τρακτέρ 
Επιτάχυνση αποσβέσεων, πιστώσεις και 
ενίσχυση ανά ίππο η τριάδα κινήτρων που 
θα εκσυγχρονίσει το στόλο κατά τον ΙΟΒΕ 

Τη λογική της απόσυρσης υιοθετεί πρόγραµµα ανανέ-
ωσης του εγχώριου στόλου τρακτέρ που αριθµεί περί 
τις 160.000 γηρασµένες µονάδες, µε µέσο όρο ηλικί-
ας πάνω από 26 έτη. Το πρόγραµµα που είναι αποτέ-
λεσµα µελέτης που εκπόνησε ο ΙΟΒΕ προβλέπει την 
παροχή επιδότησης 160 ευρώ ανά ίππο αλλά και τη 
θέσπιση τελών κυκλοφορίας για τους παλαιούς ελκυ-
στήρες, ώστε να λειτουργεί σαν αντικίνητρο για τη δι-
ατήρησή τους εις το διηνεκές.

Όπως προκύπτει από σχετική µελέτη του Ινστιτούτου, 
αν εφαρµοστεί ένα τέτοιο πρόγραµµα η απόδοση µπορεί 
να αυξηθεί κατά 10%, το κόστος παραγωγής να µειωθεί 
κατά 18% και το αγροτικό εισόδηµα να ενισχυθεί κατά 
41%. Σε µακροχρόνια (δεκαετή) βάση δε, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του ΙΟΒΕ, µε µηχανήµατα νέας τεχνολογί-
ας, το ΑΕΠ της Ελλάδας θα µπορούσε να είναι υψηλότε-
ρο κατά 830 εκατ. ευρώ, τα έσοδα του ∆ηµοσίου από φό-
ρους και ασφαλιστικές εισφορές να αυξηθούν κατά 80 ε-
κατ. Ευρώ και να δηµιουργηθούν 12.300 νέες θέσεις ερ-
γασίας σε όλους τους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.

Στη µελέτη, όπως ανέφερε από το βήµα του 2ου συ-

νεδρίου του ΣΕΑΜ, για την εκµηχάνιση της ελληνικής 
γεωργίας, ο επιστηµονικός σύµβουλος του ΙΟΒΕ, Άγγε-
λος Τσακανίκας, εξετάστηκε ένα πρόγραµµα ανανέω-
σης του στόλου που µπορεί να αφορά έως και 3.000 ελ-
κυστήρες ετησίως. 

«Το πρόγραµµα ανανέωσης συνδυάζεται µε την επι-
βολή τελών κυκλοφορίας και προβλέπει επιδοµατική ε-
νίσχυση 160 ευρώ ανά ίππο µε την προϋπόθεση ότι α-
ποσύρονται παλαιοί ελκυστήρες ως κίνητρο στους χρή-
στες να ανανεώσουν τον εξοπλισµό τους, δεν επιβαρύ-
νει το ∆ηµόσιο καθώς το κόστος της επιδότησης υπερ-
καλύπτεται από τα έσοδα του ∆ηµοσίου που θα προκύ-
ψουν από την επιβολή τελών κυκλοφορίας στους γεωρ-
γικούς ελκυστήρες και του πρόσθετου ΦΠΑ από τις αυ-
ξηµένες πωλήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οµιλη-
τής. Στο Σενάριο Εκσυγχρονισµού, περίπου 1 στα 4 τρα-
κτέρ θα είναι σύγχρονων προδιαγραφών µέχρι το 2030.

∆υνητικά οφέλη από τον εκσυγχρονισµό 
των γεωργικών µηχανηµάτων

Η αναβάθµιση της τεχνολογικής στάθµης της αγροτι-
κής παραγωγής είπε ο κ. Τσακανίκας συνεπάγεται και 
βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως ασφαλέστε-
ρο περιβάλλον εργασίας για τον χρήστη, λιγότερες εκπο-
µπές ρύπων, µείωση του κόστους παραγωγής και άλλα.

Ο ίδιος ανέφερε ακόµη πως η χρήση ελκυστήρων ανά 
εκµετάλλευση (ως δείκτης εκµηχάνισης της αγροτικής 
παραγωγής) στην Ελλάδα είναι πολύ χαµηλή σε σύγκρι-
ση µε άλλες χώρες της ΕΕ, γεγονός που εν µέρει οφεί-
λεται στον κατακερµατισµό των αγροτικών εκµεταλλεύ-

Η µέση παραγωγικότητα εργασίας στον 
εγχώριο αγροτικό τοµέα ήταν το 2018 

κατά 36% χαµηλότερη σε σύγκριση 
µε την ΕΕ28, σύµφωνα µε τον Άγγελο 

Τσακανίκα επίκουρο καθηγητή ΕΜΠ και 
επιστηµονικό σύµβουλο του ΙΟΒΕ. Η 

σχετική στασιµότητα στην παραγωγικότητα 
υποδεικνύει ότι υπάρχουν περιθώρια 

ενίσχυσής της, µέσω του εκσυγχρονισµού 
των αγροτικών µηχανηµάτων 

και του εξοπλισµού.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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σεων. Η αύξηση του µεγέθους των αγροτικών εκµεταλ-
λεύσεων και η δηµιουργία µεγαλύτερων επιχειρηµατι-
κών µονάδων θα λειτουργούσε θετικά στην προώθηση 
της περαιτέρω εκµηχάνισης των αγροτικών εργασιών. 

Σε σχέση µε την υφιστάµενη κατάσταση του στό-
λου των τρακτέρ στην Ελλάδα, ο κ. Τσακανίκας ανέ-
φερε πως είναι πεπαλαιωµένος (µε µέση ηλικία του-
λάχιστον 26,7 ετών) και χαµηλής ιπποδύναµης, ενώ 
η αγορά των καινούριων γεωργικών ελκυστήρων κι-
νείται τα τελευταία χρόνια σε ιδιαίτερα χαµηλό επίπε-
δο, µε συνέπεια το 2018 να έχουν ταξινοµηθεί συνο-
λικά µόλις 1.197 νέοι ελκυστήρες.

«Η αγορά καινούριων γεωργικών ελκυστήρων έχει υ-
ποχωρήσει την τελευταία δεκαετία κατά περίπου 58%. Ως 
αποτέλεσµα, η ηλικιακή κατανοµή του στόλου γεωργι-
κών ελκυστήρων στην Ελλάδα επιδεινώθηκε περαιτέρω. 
Περίπου οι µισοί από τους εν λειτουργία γεωργικούς ελ-
κυστήρες εκτιµάται ότι έχουν ηλικία µεγαλύτερη από 26 
έτη, ενώ µόνον ένας στους τέσσερις έχει ηλικία µικρότε-
ρη από 15 έτη», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακανίκας.

Προτάσεις πολιτικής
Σύµφωνα µε το ΙΟΒΕ, η βελτίωση της ανταγωνιστικό-

τητας του πρωτογενούς τοµέα δεν µπορεί να προέλθει 
µόνο από την αντικατάσταση ενός αριθµού ελκυστήρων, 
αλλά απαιτεί πρόσθετες παρεµβάσεις, όπως ενδεικτικά:

 Πλήρη καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης µε 
βελτίωση των µεθόδων συλλογής στατιστικών δεδοµένων, 
ώστε να γίνει δυνατή η χάραξη αποδοτικότερης πολιτικής.

 Εισαγωγή ∆ελτίου Τεχνικού Ελέγχου και τεχνική 

επιθεώρηση των αγροτικών µηχανηµάτων, ώστε να α-
ντιµετωπιστούν περιβαλλοντικά ζητήµατα και θέµατα 
οδικής ασφάλειας.

 Σαφή προσδιορισµός και εξειδίκευση των προδια-
γραφών των τεχνικών χαρακτηριστικών των εισαγόµε-
νων γεωργικών µηχανηµάτων.

 Φορολογικές ρυθµίσεις για τη διευκόλυνση λειτουργί-
ας της αγοράς αγροτικών µηχανηµάτων, όπως δηµιουργία 
αφορολόγητου αποθεµατικού για τα έσοδα που προέρχο-
νται από πωλήσεις παλαιών µηχανηµάτων και δυνατότη-
τα επιταχυνόµενης απόσβεσης των νέων µηχανηµάτων.

 Ευαισθητοποίηση για τις δυσµενείς επιπτώσεις α-
πό τη χρήση παλαιών µηχανηµάτων και την ανάγκη εκ-
συγχρονισµού του στόλου (π.χ. εκστρατεία ενηµέρωσης 
σε τοπικό επίπεδο).

  Εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση των αγροτών 
στις ανάγκες και απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

 Σταθερότητα θεσµικού πλαισίου που θα επιτρέπει 
την αποτελεσµατική και ταχεία απορρόφηση των κοι-
νοτικών κονδυλίων µε διαφάνεια.

 Πρόβλεψη συγκεκριµένων ρυθµίσεων για την ενί-
σχυση των πιστώσεων µε ευνοϊκούς όρους σε αγρότες 
που αποφασίζουν να επενδύσουν σε ανανέωση του τε-
χνολογικού εξοπλισµού της παραγωγής τους.

 Ενίσχυση των κονδυλίων έρευνας σε πανεπιστήµια, 
ερευνητικά ιδρύµατα και τοπικούς φορείς σε θέµατα που 
αφορούν τη διερεύνηση νέων, αποδοτικότερων καλλι-
εργητικών µεθόδων, τον µετασχηµατισµό της αγροτικής 
παραγωγής και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και 
εξωστρέφειας του αγροτικού τοµέα.

Επενδύσεις
Οι ακαθάριστες 

επενδύσεις παγίου 
κεφαλαίου στον 

εγχώριο αγροτικό 
τοµέα διαµορφώ-

θηκαν το 2017 
σε 1,2 δις ευρώ, 
υποχωρώντας 
σηµαντικά µετά 

το 2008

Συνέδριο για την Εκμηχάνιση της Ελληνικής Γεωργίας
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (Σ.Ε.Α.Μ)

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 2019
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Άγγελος Τσακανίκας, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Αξιολόγησης Συστημάτων 

Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΕΜΠ 
Επιστημονικός Σύμβουλος IOBE

Αγροτικά Μηχανήματα και 
Ανταγωνιστικότητα του Αγροτικού Τομέα 

στην Ελλάδα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕΑΜ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Τακτικός τεχνικός έλεγχος 
στα πρότυπα του ΚΤΕΟ
Λυδία λίθο για την ανταγωνιστικότητα του εγχώριου γεωργικού τοµέα 
χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΣΕΑΜ, Σάββας Μπαλουκσής, το επίπεδο της 
εκµηχάνισής του, καθώς, όπως επισήµανε, όσο πιο µεγάλη είναι η διείσδυσή 
των σύγχρονων µηχανηµάτων στις εκµεταλλεύσεις, τόσο πιο πολύ βελτιώνεται, 
ποσοτικά και ποιοτικά, η αποδοτικότητά τους. Αναφορικά µε το τί πρέπει να 
γίνει για να προχωρήσει η εκµηχάνιση του γεωργικού τοµέα, εκτός από τα 
φορολογικά και τα επενδυτικά κίνητρα, σύµφωνα µε τον κ. Μπαλουκτσή, 
προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει ο εκσυγχρονισµός και η στελέχωση 
των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, η ίδρυση ειδικών σχολών και τµηµάτων στα 
πανεπιστήµια, η αλλαγή δοµής των σχεδίων βελτίωσης, ώστε αυτά να είναι 
κυλιόµενα, ευέλικτα, γρήγορα και αποδοτικά, να µη δίδονται άλλες διαδοχικές 
παρατάσεις στην εισαγωγή και εµπορία µεταχειρισµένων ελκυστήρων οι οποίοι 
έχουν απαξιωθεί στις χώρες εισαγωγής και να δηµιουργηθεί µητρώο εν 
ενεργεία γεωργικών ελκυστήρων, οι οποίοι υποχρεωτικά θα υπόκεινται σε 
τακτικό τεχνικό έλεγχο, στα πρότυπα των ΚΤΕΟ για τα άλλα οχήµατα.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΗΣ 
(ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΜΟΝΑ∆Α ΓΗΣ) 2010-2016
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Τέλος στις συνεχείς παρατάσεις συµβάσεων για 
παραχώρηση αγροτικής γης ετοιµάζεται να βά-
λει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενεργο-
ποιώντας τον νόµο 4061/2012. Αυτό απάντησε 
η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή, σε επίκαιρη 
ερώτηση του βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βα-
σίλη Κόκκαλη. Η ίδια κατηγόρησε τις προηγού-
µενες ηγεσίες του υπουργείου ότι χρονοτριβού-
σαν και δεν εφάρµοσαν το νόµο, προχωρώντας 

τη διαδικασία διανοµής της γης στους αγρότες, 
µε αποτέλεσµα να συσσωρευτούν τα αιτήµατα.

Στην ερώτηση του ο βουλευτής αναρωτιέται 
«πόσο κινδυνεύουν οι εκτάσεις που ανήκουν 
στο ΥΠΑΑΤ να καταλήξουν σε χέρια επενδυτών 
αντί σε επαγγελµατίες αγρότες, κτηνοτρόφους, 
νέους και ανέργους, οι οποίοι περιµένουν από το 
2012 να τους κατανεµηθούν δίκαια, για ενίσχυ-
ση της παραγωγής, διασφάλισης της βιωσιµότη-

τας των δραστηριοτήτων στον πρωτογενή τοµέα 
και του εισοδήµατος των κτηνοτρόφων και των 
γεωργών της χώρας;» και τονίζει ότι «για να στα-
µατήσει η απαξίωση της αγροτικής γης πρέπει, 
µε άµεσες ενέργειες, οι Περιφερειάρχες να ξε-
κινήσουν τα ∆ιαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, να 
διανεµηθούν οι δηµόσιες εκτάσεις σε ανέργους, 
κτηνοτρόφους και κατά κύριο επάγγελµα αγρό-
τες και να θωρακιστεί θεσµικά η αγροτική γη».

Τέλος στην παράταση συμβάσεων για παραχώρηση χωραφιών

Σύγχυση στην αγορά 
καταγγέλλουν 
οι παραγωγοί 
βιομηχανικής 
κάνναβης λέγοντας 
πως ακόμα 
υπόκεινται διώξεις 
όσο κερδίζουν 
μερίδια ξένοι 
ανταγωνιστές

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Η σύνδεση της παραγωγής µε τη µεταποί-
ηση δεν ήρθε τελικά ποτέ στην περίπτωση 
της βιοµηχανικής κάνναβης µε τους παρα-
γωγούς πλέον να λένε πως διαµορφώνε-
ται πλέον ένα ρήγµα στις βάσεις του εγχει-
ρήµατος ανάπτυξης σχετικής βιοµηχανίας 
στη χώρα, εν τη γενέσει του. Την ίδια στιγ-
µή οι διεθνείς αγορές φαίνεται ότι χάνουν 
την πίστη τους στην «πράσινη υστερία» της 
κάνναβης, µε τους Financial Times να µην 
διστάζουν να χαρακτηρίσουν την κάννα-
βη ως τη µεγαλύτερη φούσκα του 2019.

Είναι γεγονός ότι το προηγούµενο διά-
στηµα χύθηκε πολύ µελάνι µε την ιστορία 
της ρύθµισης των προϋποθέσεων και των 
κανονισµών που θα εξασφάλιζαν την εν-
σωµάτωση προϊόντων βιοµηχανικής κάν-
ναβης σε τρόφιµα, µε την προηγούµενη η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης είχε ανάγει σε ύψιστη προτεραιότητά 
της τη δηµοσίευση της σχετικής ΚΥΑ. Μία 
φορά τον µήνα διατυπωνόταν η υπόσχε-
ση πως «εντός ολίγων ηµερών θα δηµο-
σιευθεί η σχετική ΚΥΑ για την κάνναβη» 
µε την κυβέρνηση τελικά να αλλάζει και η 
εφαρµοστική Κοινή Υπουργική Απόφαση 
να εκκρεµεί από τον Φεβρουάριο του 2019. 
Έτσι, οι παραγωγοί εξακολουθούν να λει-
τουργούν σε µια µετέωρη γκρίζα ζώνη α-
φού τα προϊόντα τους δεν θεωρούνται επί-
σηµα ως τρόφιµα από το κράτος, την ίδια 
στιγµή που τα εισαγόµενα προϊόντα κάν-
ναβης κυκλοφορούν στην ελληνική αγο-
ρά χωρίς αντίστοιχα εµπόδια. 

Τα παραπάνω τονίζουν σε επιστολή τους 
προς τους αρµόδιους υπουργούς -Μάκη 
Βορίδη και Άδωνη Γεωργίαδη- οι παρα-
γωγοί βιοµηχανικής κάνναβης, ζητώντας 
να παρέµβουν στο θέµα. «Βλέπουµε τους 
µήνες να περνάνε χωρίς να υπάρχει α-
κόµα καµιά θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά 
στην επίλυση των προβληµάτων των πα-
ραγωγών βιοµηχανικής κάνναβης στην 
Ελλάδα, όπως σας έχουν επισηµανθεί σε 
προηγούµενες επιστολές από παραγω-
γούς, ενώ συνεχίζεται η επιδείνωση των 
συνθηκών ανάπτυξης του κλάδου, κυρί-
ως λόγω της αδράνειας της Πολιτείας».

Θέσεις εργασίας που θα ξεπερνούσαν τις 
3.000 µε επενδύσεις που υπολογίζονταν  
περί τα 200 εκατ. ευρώ, διαµόρφωναν ό-
λο το προηγούµενο διάστηµα ένα περιβάλ-
λον που τράβηξε την προσοχή των παρα-
γωγικών και επενδυτικών δυνάµεων της 
χώρας πάνω στην βιοµηχανική και φαρ-
µακευτική κάνναβη. Πάνω σε αυτό το µο-
µέντουµ και οι παραγωγοί εκτιµούσαν ό-
τι το νέο θεσµικό πλαίσιο που ετοίµαζε η 
προηγούµενη κυβέρνηση για την καλλι-
έργεια και την µεταποίηση του προϊόντος 
ανταποκρινόταν τόσο στα αιτήµατά τους ό-
σο και στις απαιτήσεις επενδυτών. 

Στεγνή θεσμικά η κάνναβη

Τώρα κλαίν’ όλα 
τ’ αλάνια που θα 
μείνουνε χαρμάνια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΝΝΑΒΗΣ 

ΛΟΜΠΙ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

� ∆ΙΣ. ∆ΟΛΑΡΙΑ�

ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΑ

ΞΟ∆ΕΨΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

20,1

24,4

29,5

3,8

80%
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

ΜΗΝΕΣ 

2018

2019

2020
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∆ύο χρόνια παράταση για τους ενταγµένους 
στο πρόγραµµα της Βιολογικής Γεωργίας (τριε-
τία-µετάβαση) ζητά η Πανελλήνια Ένωση Φορέ-
ων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, σε α-
νακοίνωσή της µε την οποία εκφράζει και την ι-
κανοποίησή της για την έγκαιρη καταβολή των 
προκαταβολών όλων των προσκλήσεων της Βι-
ολογικής Γεωργίας για το έτος 2019. Η εύρυθ-
µη λειτουργία του Μέτρου 11 δίνει µεγάλη ώ-

θηση για την ανάπτυξη της Βιολογικής Γεωργί-
ας στη χώρα µας, αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

Το έτος 2020 είναι το έτος που ολοκληρώνεται 
η τριετία για όσους εντάχθηκαν ως νεοεισερχό-
µενοι στο Μέτρο 11.1.1 το έτος 2017, το οποίο εξ 
ορισµού έδινε την προοπτική της διετούς επέκτα-
σης της τριετίας. Μέχρι σήµερα ουδείς λόγος έχει 
γίνει από τους αρµόδιους για αυτό, τονίζουν οι 
πιστοποιητές. «∆εδοµένου ότι απαιτούνται τρία 

έτη για τη µετάβαση από τη Συµβατική στη Βιο-
λογική Γεωργία, είναι πολύ σηµαντικό για τους 
παραγωγούς αυτούς και γενικότερα για τη Βιο-
λογική Γεωργία, να τους δοθεί η ευκαιρία να συ-
νεχίσουν την προσπάθειά τους για δύο επιπλέ-
ον έτη, ώστε να µπορέσουν να προωθήσουν τα 
προϊόντα τους στην αγορά, επιτέλους ως βιολο-
γικά και να απολαύσουν τους καρπούς των κό-
πων τους» καταλήγει η ανακοίνωση. 

Διετή επέκταση στα Βιολογικά ζητούν και οι πιστοποιητές 

Κανένα περιθώριο για de minimis στο 
ροδάκινο λόγω ρωσικού εµπάργκο, 
δεν φαίνεται να αφήνει ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης 
στους παραγωγούς, απαντώντας σε ε-
ρώτηση του βουλευτή Πέλλας Γιώρ-
γου Καρασµάνη. Συγκεκριµένα, ο υ-
πουργός τόνισε ότι «για το εµπάργκο 
έχει κριθεί ότι δεν µπορεί να δοθεί ε-
νίσχυση γιατί το αποκλείει η Ένωση, 
γιατί θα πάµε σε µια διαδικασία παρά-
νοµων ενισχύσεων, άρα δεν µπορεί. 
Έχει συµβεί πέντε χρόνια».

Ο ίδιος µίλησε για πιο µόνιµες λύ-
σεις, αναφέροντας τα εξής: «Τα περί-
φηµα de minimis είναι εµβαλωµατικά 
µέτρα. H σταθερή και µόνιµη χορήγη-
ση αυτών των ενισχύσεων δεν αποτε-
λεί λύση που να δηµιουργεί βιώσιµες 
καλλιέργειες. Πρέπει να πάµε, λοιπόν, 
σε µία αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος. Πρέπει κανείς να δει ποιες είναι 
οι δυνατότητες και ποια είναι η προ-
οπτική αυτού του εµπάργκο και πόσο 
θα συνεχίσει και ποια είναι η αποτε-
λεσµατικότητά του. Το να ξανανοίξει 
η ρωσική αγορά θεωρώ ότι θα µπο-
ρούσε να είναι µια απάντηση σε αυτό.

Εάν δεν υπάρξει αυτό και δεν υπάρ-
ξει αυτή η αγορά, θα έλεγα ότι πρωτί-
στως και κυρίως θα πρέπει να δει κα-
νείς το τι γίνεται και δεν διεκδικούµε σε 
αυτό το χρονικό διάστηµα άλλες αγο-
ρές για τα συγκεκριµένα προϊόντα και 

αυτό είναι η πραγµατική βάση, η εµπο-
ρική λύση, αλλιώς µοιραία θα πάµε σε 
λύσεις όπως είναι η αναδιάρθρωση, η 
οποία, όπως πολύ σωστά θέσατε, προ-
ϋποθέτει µία ευρεία συζήτηση. Τι ανα-
διαρθρώνεις, σε ποιο σηµείο, ποια δέν-
δρα, ποιες καλλιέργειες, τι αποζηµιώ-
σεις, για ποιο βάθος χρόνου; Άρα είναι 
µία µεγάλη συζήτηση αυτή. ∆εν είναι 
κάτι το οποίο µπορεί να γίνει µε µία α-
πόφαση του Υπουργού «αποφασίζω 
τώρα να αναδιαρθρώσω». ∆εν είναι έ-
τσι. Εποµένως θα πρέπει να µπούµε εν-
δεχοµένως σε αυτή τη συζήτηση. Η λύ-
ση της χυµοποίησης, για παράδειγµα, 
δεν µπορεί να είναι µια µόνιµη λύση».

Να σηµειωθεί ότι από την πλευρά του 
ο βουλευτής Γιώργος Καρασµάνης ζη-
τά από τυς αρµόδιους να προχωρήσουν 
στη χορήγηση ενισχύσεων de minimis 
για το συνεχιζόµενο εµπάργκο, στις ο-
ποίες να συµπεριληφθούν όλες ανεξαι-
ρέτως οι ποικιλίες ροδάκινων και νε-
κταρινιών και να ληφθούν υπόψιν οι 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε και για το 2016, και το 
2017 και το 2018, ώστε να αποζηµιω-
θούν για την πραγµατική απώλεια του 
εισοδήµατός τους. Του ζητεί ακόµη να 
επισπεύσει τις διαδικασίες για την κατα-
βολή των ενισχύσεων πριν τα Χριστού-
γεννα, δεδοµένου ότι όλοι οι δενδρο-
καλλιεργητές έχουν υποστεί µεγάλες 
καταστροφές από τις θεοµηνίες και οι 
αποζηµιώσεις τους θα καθυστερήσουν.

 Οι πολιτικές εξελίξεις όµως φαίνεται 
ότι έθαψαν στα συρτάρια των αρµόδιων 
υπουργείων τις ρυθµιστικές δεσµεύσεις 
και τώρα µένει να φανούν οι προθέσεις 
του Μάκη Βορίδη που θα συµµετέχει ως 
κεντρικός οµιλητής στο 8ο ετήσιο Συνέ-
δριο Αγροτεχνολογίας του Ελληνοαµερι-
κάνικου Εµπορικού Επιµελητηρίου, που 
θα πραγµατοποιηθεί στις 9 ∆εκεµβρίου 
2019 στην Αµερικανική Γεωργική Σχο-
λή Θεσσαλονίκης µε θέµα τις νέες προ-
κλήσεις στην παραγωγή και διάθεση, του 
κρασιού, του µελιού και της κάνναβης.

Η φούσκα του 2019
Η Bank of America άρχισε τον Απρίλιο να 

καλύπτει τη βιοµηχανία κάνναβης και υπο-
λογίζει ότι οι παγκόσµιες πωλήσεις κάννα-
βης θα ανέλθουν στα 166 δισ. δολάρια µέ-
χρι το τέλος του έτους. Ωστόσο το τελευταίο 
διάστηµα οι επενδυτές έχασαν την εµπιστο-
σύνη τους τόσο στην βιοµηχανική όσο και 
στην φαρµακευτική κάνναβη, µε τις µετο-
χές µεγάλων εταιρειών του κλάδου να προ-
σγειώνονται απότοµα, όσο παραµένουν α-
κόµα αποκλεισµένες από τις µεγάλες χρη-
µατιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης. 

Γκρίζα ζώνη
Οι παραγωγοί 

εκτιµούσαν ότι το 
θεσµικό πλαίσιο 
που ετοίµαζε η 
προηγούµενη 

κυβέρνηση αντα-
ποκρινόταν στα 

αιτήµατά τους και 
στις απαιτήσεις 

επενδυτών 

Αποκλείει ο Βορίδης de minimis ροδάκινου 
για τις απώλειες από το ρωσικό εμπάργκο 

Ενισχύσεις πριν τα 
Χριστούγεννα ζητά 
ο Καρασµάνης

Ο βουλευτής Γιώργος 
Καρασµάνης ζητά de 
ενισχύσεις minimis σε 
ροδακινοπαραγωγούς 
για το συνεχιζόµενο 
ρωσικό εµπάργκο και 
µάλιστα να δοθούν πριν 
από τα Χριστούγεννα. 
Ειδικότερα, του ζητεί 
στις ενισχύσεις de 
minimis να 
συµπεριληφθούν όλες 
ανεξαιρέτως οι 
ποικιλίες ροδάκινων και 
νεκταρινιών και, για τον 
δίκαιο προσδιορισµό 
της πραγµατικής 
απώλειας εισοδήµατος, 
να ληφθούν υπόψιν οι 
δηλώσεις ΟΣ∆Ε και για 
το 2016, και το 2017 
και το 2018, ώστε να 
αποζηµιωθούν για την 
πραγµατική απώλεια 
του εισοδήµατός τους.

Η ΚΥΑ που είχε 
υποσχεθεί η 
προηγούµενη 
κυβέρνηση έµεινε 
στα λόγια, λένε οι 
παραγωγοί βιοµη-
χανικής κάνναβης.

Ο Γιώργος 
Καρασµάνης, 
βουλευτής 
Πέλλας.



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
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Ξεκάθαρα τα µηνύµατα απαξίωσης της µε-
θόδου των µπλόκων, ως τρόπου πίεσης για 
βελτίωση της θέσης των αγροτών. ∆ύο από-
πειρες συγκέντρωσης τρακτέρ στο οδικό δί-
κτυο, από Καρδιτσιώτες και Λαρισαίους α-
γρότες, απέτυχαν πανηγυρικά. 

Η πρώτη δικαιολογία λέει ότι έφταιξε η 
κακοκαιρία στα µέσα της εβδοµάδας, ωστό-
σο, τα πραγµατικά αίτια της µη συστράτευ-
σης των αγροτών µε τις πρωτοβουλίες των 
συντονιστικών των µπλόκων, έχει πολλά 
και βαθύτερα αίτια. Οι συνθήκες του 2019 
δεν έχουν καµιά σχέση µ’ αυτές του 1994 ό-
ταν έκαναν για πρώτη φορά την εµφανισή 
τους οι µαζικές συγκεντρώσεις των τρακτέρ 
στις εθνικές οδούς. Κι αν οι τότε συνθήκες 
έχουν αναλυθεί (ρεπορτάζ σελ. 10-11), σή-
µερα η κατάσταση στον αγροτικό χώρο δεν 
δείχνει να έχει εκτιµηθεί δεόντως, ούτε από 
τους επιγόνους του Βαγγέλη Μπούτα, ούτε 
βεβαίως και από τους φέροντες την πολιτική 
ευθύνη διαχείρισης της κατάστασης στον α-
γροτικό χώρο. Υπάρχει µάλιστα ο κίνδυνος, 
η αδυναµία συσπείρωσης των αγροτών να ε-
κληφθεί ως επιβράβευση της κυβερνητικής 
πολιτικής. Μια τέτοια προσέγγιση θα είχε βέ-
βαια στοιχεία κωµικοτραγικά. Τραγικά, για-
τί η θέση στην οποία βρίσκεται σήµερα η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των δραστηριοποιού-

µενων στην πρωτογενή παραγωγή, είναι α-
πό τις χειρότερες στις οποίες έχει βρεθεί τό-
σος κόσµος µεταπολιτευτικά. Κωµικά, για-
τί στο εξάµηνο διακυβέρνησης από τη Νέα 
∆ηµοκρατία, οι παρεµβάσεις που έχουν γί-
νει στο αγροτικό ζήτηµα είναι ελάχιστες, ε-
πιδερµικές και σχεδόν υποχρεωτικές, όπως 
π.χ. οι διευθετήσεις στην υπόθεση των Σχε-
δίων Βελτίωσης. 

Οι αγρότες δεν βγαίνουν σήµερα στους 
δρόµους, γιατί, πρώτα απ’ όλα έχει χαθεί κά-
θε συνεκτικός κρίκος που συνέδεε τον κόσµο 
της παραγωγής. Τα µπλόκα ανήκουν σε µια 
άλλη γενιά τις επιλογές της οποίας δύσκολα 
θα µπορούσαν να ακολουθήσουν σήµερα οι 
τελευταίες γενιές νέων αγροτών. Ο καλλιερ-
γητικός χάρτης έχει διευρυνθεί, µονοκαλλι-
έργειες όπως το βαµβάκι δεν υπάρχουν πλέ-
ον, η ψαλίδα στα µεγέθη και τη συγκρότηση 

των εκµεταλλεύσεων έχει ανοίξει πολύ, τα 
µέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντί να υπο-
βοηθούν τις διαµαρτυρίες, λειτουργούν ως 
πεδίο εκτόνωσης από τον καναπέ. Το σηµα-
ντικότερο όλων πάντως, είναι ότι η λέξη «α-
γρότης» κρύβει πλέον πολλά, διαφορετικά 
και σε πολλές περιπτώσεις αντικρουόµενα 
συµφέροντα. Το κακό είναι ότι κάθε πρω-
τοβουλία διεκδίκησης που αποτυγχάνει, ο-
δηγεί τον αγροτικό πληθυσµό σε ακόµα πιο 
δύσκολη θέση. Ήδη λέγεται ότι η ισχνή πα-
ρουσία αγροτών στον κόµβο Πλατυκάµπου, 
άνοιξε την όρεξη των εκκοκκιστών για χα-
µηλότερη τιµή εκκαθάρισης στο βαµβάκι. 

Λέγεται π.χ. ότι εκοκκιστήριο το οποίο α-
πέχει µια ανάσα από τον κόµβο Πλατυκά-
µπου, καλούσε τους παραγωγούς να πά-
ρουν επιταγές εκκαθάρισης µε τιµή έως ένα 
λεπτό χαµηλότερη απ’ αυτή µε την οποία ε-
ξοφλούσε τους παραγωγούς την προηγού-
µενη εβδοµάδα. 

Κατά τα λοιπά στις συνήθεις ανακοινώ-
σεις που εκδίδουν οι λεγόµενες συντονιστι-
κές των µπλόκων, γίνεται αναφορά στο «αυ-
ταρχικό πρόσωπο» της κυβέρνησης, η οποία, 
όπως τονίζεται, µε τη βοήθεια των αστυνο-
µικών δυνάµεων προσπάθησε να σταµατή-
σει την αγωνιστική κινητοποίηση και να τρο-
µοκρατήσει τον αγροτικό κόσµο. «Όσοι δεν 
θέλουν να δυσαρεστούν την κυβέρνηση και 
τον βουλευτή», τονίζεται, «να ξέρουν ότι θα 
είναι δυσαρεστηµένη η τσέπη τους».
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Με ένταση 
η αγροτική 
υποδοχή 
Βορίδη 
στην Κρήτη 
Επεισόδια ξέσπασαν το µεσηµέρι της 
Πέµπτης στη διαµαρτυρία αγροτών έξω 
από το Επιµελητήριο Ηρακλείου, µε 
αφορµή επίσκεψη του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη, ο 
οποίος βρεθηκε στο νησί προκειµένου να 
ανακοινώσει δέσµη µέτρων προς τους 
πληγέντες από τις πρόσφατες 
καταστροφές και τον δάκο παραγωγούς. 
Μάλιστα οι αγρότες δεν δίστασαν να 
ρίξουν ελιές στο χώρο διαµαρτυρόµενοι 
για την κατεστραµµένη παραγωγή τους.
Οι διαµαρτυρόµενοι, θέλησαν να 
επιδώσουν ψήφισµα διαµαρτυρίας στον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός 
που δεν τους επετράπη από τις 
αστυνοµικές δυνάµεις και ως εκ τούτου 
ακολούθησαν µικροσυµπλοκές. Οι 
Αγροτικοί Σύλλογοι και οι Επιτροπές 
Αγώνα αγροτών που συσπειρώνονται στην 
Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων 
είχαν εδώ και µέρες απευθύνει κάλεσµα 
σε κινητοποίηση µε αφορµή την επίσκεψη 
του Υπουργού, από τον οποίον ζητούν 
αποζηµίωση για «τις καταστροφές από τον 
δάκο, εξασφάλιση τιµής παραγωγού που 
να µας επιτρέπει να µείνουµε στη γη µας», 
όπως αναφέρουν.

Οι αποζηµιώσεις
Ένα ποσό µέχρι 4 εκατ. ευρώ από τα de 
minimis για τους πληγέντες παραγωγούς 
θερµοκηπιακών καλλιεργειών και µια δέσµη 
µέτρων αγνώστου µέχρι στιγµής 
προϋπολογισµού για τους 
ελαιοκαλλιεργητές, υποσχέθηκε κατά την 
επίσκεψή του στην Κρήτη ο κ. Βορίδης. 
Όπως τόνισε ο υπουργός, ό,τι έχει σχέση µε 
την πρόσφατη κακοκαιρία και αποζηµιώνεται 
από τον ΕΛΓΑ θα πάει στον ΕΛΓΑ που 
ενισχύεται µε 15 γεωπόνους µέσω ΑΣΕΠ. 
Ό,τι σχετίζεται µε κλιµατική αλλάγή θα πάει 
µε βάση το άρθρο 221 του Κανονισµού 
1308/2013 για αποζηµιώσεις από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έγινε πρόσφατα 
µε τις αγελάδες στην Ιρλανδία.  

Με αντίπαλο την κακοκαιρία 
και σύμμαχο την κακοδαιμονία
Άδοξη η πρώτη απόπειρα εξόδου των τρακτέρ στις εθνικές οδούς πάρα τις αγωνίες 

∆υσαρεστηµένη 
η τσέπη τους
Όσοι δεν θέλουν 

να δυσαρεστούν την κυβέρνηση 
και τον βουλευτή να ξέρουν 
ότι θα είναι δυσαρεστηµένη 

η τσέπη τους
Μικρής κλίµακας επεισόδια έξω 
από το Επιµελητήριο Ηρακλείου.
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Με δασµούς 2,4 δισ. σε γαλλικά τυριά και άλλα 
πολυτελή αγαθά όπως η σαµπάνια και οι τσάντες 
απειλούν οι ΗΠΑ τη Γαλλία σε αντίποινα για την 
επιβολή του φόρου GAFA που επιβάλλει σε 
κολοσσούς του ηλεκτρονικού εµπορίου και των 
ψηφιακών υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του υπουργείου εµπορίου των ΗΠΑ, η 
αµερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι ο γαλλικός 
φόρος, που είναι γνωστός µε το ακρώνυµο GAFA 
(τα αρχικά γράµµατα των διακριτικών τίτλων των 

εταιρειών Google, Amazon, Facebook και Apple), 
είναι «ασυνεπής µε τις βασικές αρχές της 
διεθνούς φορολογικής πολιτικής και ασυνήθιστα 
επιβαρυντικός για τις εταιρείες των ΗΠΑ που 
αφορά». «Στην περίπτωση νέων αµερικανικών 
κυρώσεων, η ΕΕ θα είναι έτοιµη να απαντήσει», 
σηµείωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονοµικών 
Μπρουνό Λεµέρ, δηλώνοντας πως η Γαλλία είναι 
αµετακίνητη γύρω από το θέµα επιβολής φόρου 
σε ιντερνετικούς κολοσσούς.

Νέες απειλές Τραµπ
για δασµούς 2,4 δις 

σε γαλλικά προϊόντα 
λόγω GAFA

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια επανάληψη του 2019 µε υπο-
τονικές προοπτικές προβλέπει για 
το 2020 η Rabobank στην ετήσια 
έκθεσή της για τις αγορές των α-
γροτικών εµπορευµάτων, υποστη-
ρίζοντας πως οι γεωπολιτικές εντά-
σεις και η αφρικανική πανώλη των 
χοίρων αφήνουν µια παρακαταθή-
κη αβεβαιότητας και για τα επόµε-
να χρόνια. 

Παράλληλα, στα µακροοικονο-
µικά η τράπεζα εντοπίζει υφεσια-
κές προοπτικές στην αµερικανική 
οικονοµία για το δεύτερο εξάµη-
νο του 2020 και επιβράδυνση των 
ρυθµών ανάπτυξης της κινεζικής 
οικονοµίας, κάτι που θα επηρεάσει 
συνολικά τις ασιατικές οικονοµίες.

Οι µελετητές της Rabobank κα-
λούν τους παραγωγούς, τη βιοµη-
χανία και το εµπόριο να προετοιµα-
στούν σε κάθε περίπτωση για µια 
µάλλον παράξενη χρονιά.

Αυτό που σώζει τις αγορές αγρο-
τικών εµπορευµάτων το 2020 από 
την προσγειωµένη ζήτηση, σύµφω-
να µε τις εκτιµήσεις της Rabobank, 
θα είναι οι µετριασµένες παραγω-
γές που αναµένονται για το επόµε-
νο έτος σε βασικά εµπορεύµατα ό-
πως είναι το καλαµπόκι και το βαµ-
βάκι. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά το 
καλαµπόκι, η τράπεζα εκτιµά πως 
οι εµπορικές αναταραχές έπεισαν 
τους Αµερικανούς να στραφούν 
σε άλλες καλλιέργειες, µε αποτέ-
λεσµα το προϊόν να γνωρίσει στή-
ριξη της αγοράς και βελτίωση στην  
τιµή του, λόγω περιορισµένης προ-
σφοράς. Στήριξη στα τωρινά επίπε-
δα αναµένεται να γνωρίσει το βαµ-
βάκι, στο οποίο όµως ελλοχεύει ο 
κίνδυνος να υποστεί σηµαντική υ-

ποχώρηση στην τιµή του, εφόσον 
µια κατανοητή και ουσιαστική για 
τις φυσικές αγορές εµπορική συµ-
φωνία ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα 
καθυστερήσει ή µαταιωθεί. Μάλιστα 
σε αυτό το ενδεχόµενο η Rabobank 
είναι ιδιαίτερα σκεπτική. Από την 
άλλη, «σε χειµερία νάρκη» αναµέ-
νεται να µπουν τα γαλακτοκοµικά 
προϊόντα, µε τη ζήτηση να µην α-
ναπτύσσεται ανάλογα µε τους ρυθ-
µούς ανάπτυξης της παραγωγής.

Σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, τα απο-
θέµατα των ΗΠΑ φαίνεται ότι εξα-
ντλούνται, ωστόσο η παγκόσµια 
παραγωγή αναµένεται να αυξη-
θεί, βάζοντας σε τροχιά αρκούδας 
το προϊόν αυτό. ∆ιστακτική είναι η 
Rabobank και για την πορεία της α-
γοράς βοοειδών, µε τον ανταγωνι-
σµό από άλλες ζωικές πρωτεΐνες να 

εντείνεται σύµφωνα µε τη µελέτη.
Ο εµπορικός πόλεµος ανάµεσα 

σε Κίνα και ΗΠΑ, η αφρικανική πα-
νώλη των χοίρων, έντονα καιρικά 
φαινόµενα και γεωπολιτικοί ανα-
σχηµατισµοί που επηρεάζουν την 
τιµή του πετρελαίου είναι οι γνω-
στοί παράγοντες των οποίων όµως 
οι τιµές παραµένουν άγνωστες, µε 
αποτέλεσµα να καθιστούν τη µεγά-
λη αγροτική τράπεζα επιφυλακτι-
κή για το 2020.

Αυτό που θα επηρεάσει σίγουρα 
τις αγορές αγροτικών εµπορευµά-
των είναι η αφρικανική πανώλη 
των χοίρων, η οποία εκτός από τη 
µείωση που έφερε στο κοπάδι της 
Κίνας που έχει ξεπεράσει µέχρι τώ-
ρα το 55%, άλλαξε για τα καλά και 
την αγορά ζωοτροφών, µε την Κίνα 
να έχει µειώσει σηµαντικά τις ανά-

γκες της σε σόγια και καλαµπόκι. 

Πολιτικό το διακύβευµα 
της πανώλης στην Κίνα

Βέβαια αξίζει να σηµειωθεί εδώ 
ότι η Κίνα ετοιµάζεται για µια επα-
νεκκίνηση της χοιροτροφίας της,  
που θα συµβεί ωστόσο σε συνδυ-
ασµό και µε την ανάπτυξη άλλων 
βιοµηχανιών όπως είναι τα κοτό-
πουλα και οι ιχθυοκαλλιέργειες, 
τοµείς που έχουν µικρότερη απαί-
τηση σε ζωοτροφές.

Μάλιστα και το εµπόριο χοιρινού 
κρέατος αναµένεται να γνωρίσει α-
ναταράξεις, αφού τα σηµερινά επί-
πεδα τιµών οδήγησαν σε µια αύξη-
ση της παραγωγής στις ΗΠΑ, που 
ωστόσο εν µέσω εµπορικών συ-
γκρούσεων ενδέχεται να οδηγή-
σει σε εκπλήξεις. 

 Ρευστό το περιβάλλον 
για τους αγρότες, 

δαγκώνονται οι οίκοι
Η άτονη προσφορά 

συντηρεί τα αγροτικά 
εμπορεύματα 
το 2020, που 

σύμφωνα με έκθεση 
της Rabobank 

θα βιώσουν μια 
παράξενη χρονιά 

λόγω γεωπολιτικών 
εντάσεων, καιρικών 

φαινομένων, 
πετρελαίου και 

πανώλης 

Ύφεση
Στα µακροοικονοµικά η 
τράπεζα εντοπίζει υφεσιακές 
προοπτικές στην αµερικανική 
οικονοµία για το δεύτερο 
εξάµηνο του 2020 και 
επιβράδυνση των ρυθµών 
ανάπτυξης της κινεζικής 
οικονοµίας.

Εντάσεις
Οι γεωπολιτικές εντάσεις 
και ανασχηµατισµοί που 
επηρεάζουν και την τιµή του 
πετρελαίου, η αφρικανική 
πανώλη, αλλά και τα έντονα 
καιρικά φαινόµενα αφήνουν 
µια παρακατάθηκη 
αβεβαιόητητας και για 
τα επόµενα έτη.

Σωτήριο
Αυτό που θα σώσει τις 
αγροτικές αγορές 
εµπορευµάτων το 2020 
από την προσγειωµένη 
ζήτηση, θα είναι οι 
µετριασµένες παραγωγές σε 
βασικά εµπορεύµατα όπως το 
καλαµπόκι και το βαµβάκι.

Ο Stefan Vogel, 
επικεφαλής 
παγκόσµιας 

στρατηγικής 
αγροτικών 

αγορών στη 
Rabobank.
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ΜΠΡΑΝΤ ΠΙΤ 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν έχω κλάψει εδώ και 
20 χρόνια και τώρα είµαι 
περισσότερο ευσυγκίνητος, 
συγκινούµαι µε τα παιδιά 
µου, µε τους φίλους µου, µε 
την επικαιρότητα. Νοµίζω 
ότι είναι καλό σηµάδι, δεν 
γνωρίζω πού πηγαίνει αλλά 
νοµίζω ότι είναι καλό. Αυτό 
το διάστηµα, δεν φοβάµαι 
να κλάψω δηµόσια».

ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΡΑΜΠ 
ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ ΗΠΑ
«Η ιδιωτικότητα πρέπει να 
αναγνωρίζεται σε ένα 
ανήλικο παιδί και να µην το 
εµπλέκουν στην πολιτική. 
Πάµελα Κάρλαν, θα έπρεπε 
να ντρέπεσαι για τον πολύ 
οργισµένο και µεροληπτικό 
δηµόσιο εκµαυλισµό 
χρησιµοποιώντας ένα παιδί 
γι’ αυτό (σ.σ για σχόλιο σε 
βάρος του γιου της)».

Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
«Ο πρωθυπουργός έθεσε 
όλα τα θέµατα µέχρι 
κεραίας, είπε ό,τι ήθελε να 
πει και να στηλιτεύσει για τη 
συµπεριφορά από τουρκικής 
πλευράς χωρίς φόβο και 
πάθος. Ο Ερντογάν, έβαλε 
κι αυτός πολλά στο τραπέζι 
και τελικώς, συµφωνήσαµε 
σε καλό κλίµα οτι 
διαφωνούµε».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Ή ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΦΟΡΜΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Μικροκυµάτων 
Ψήνεται λέει τροπολογία από το 
Μαυρουδή που πιθανότατα θα 
έρθει µε το πολυθρύλητο 
νοµοσχέδιο των συνεταιρισµών 
και θα αναστέλλει την ισχύ 
αστικών και ποινικών κυρώσεων 
που έχουν επιβληθεί σε µέλη 
των διοικήσεων πτωχευµένων 
αγροτικών οργανώσεων, µέχρι 
να ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή 
τους και θα τους επιτρέπει να 
λαµβάνουν ενηµερότητα.

 

Λιανεµπόριο
Χωρίς αντικειµενικά κριτήρια 
η αντιµετώπιση κρίσεων 
αγροτικών αγορών και 
δυσανάλογη η χρήση των de 
minimis, λέει σε έκθεση του το 
Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ. Για 
παράδειγµα για το ρωσικό 
εµπάργκο, λέει, προϊόντα που 
αποσύρθηκαν για δωρεάν 
διανοµή επέστρεψαν στην 
αγορά ως χυµοί, δείχνοντας 
Ελλάδα και Ισπανία.

 

∆ακοµολότοφ
Παραλίγο να χαλάσει η µέχρι 
τώρα χαλαρή εικόνα των 
επισκέψεων του υπουργού της 
πλατείας ανά τη χώρα, το θερµό 
επεισόδιο µεταξύ αγροτών έξω 
από το Επιµελητήριο Ηρακλείου 
µε τις αστυνοµικές δυνάµεις. 
Αιτία η παρεµπόδιση τους να 
επιδώσουν στον υπουργό που 
συσκέπτονταν µε φορείς του 
νησιού, ψήφισµα διαµαρτυρίας 
για το δάκο. Οσονούπω.. µέτρα!

Τα χατίρια δεν φέρνουν τον άρτο τον επιούσιο 

Ο αγροτικός  κόσµος έχει... παγώσει όχι από το κρύο αλλά από τις 
υποσχέσεις για ανασυγκρότηση του τοµέα, που ολοένα και υποβαθ-
µίζεται, πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων. Την ίδια ώρα, οι όποιες προ-
σπάθειες για ανασύνταξη και συσπείρωση του αγροτικού κινήµα-
τος, όπως αυτές στη Θεσσαλία, αντιµετωπίζονται µε καχυποψία. Οι 
επικεφαλής της ΕΟΑΣΝΛ καλούν πάντως τους συναδέλφους τους 
που διστάζουν να βγουν στους δρόµους να πειστούν για την ανα-
γκαιότητα των κινητοποιήσεων λέγοντας πως «Όσοι δεν θέλουν 
να «δυσαρεστούν» την κυβέρνηση και τον βουλευτή να ξέρουν ό-
τι θα είναι «δυσαρεστηµένη» η τσέπη τους και η οικογένεια τους».

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Αλλαγές στην 
απόφαση για άµεση 
πώληση µικρών 
ποσοτήτων µελιού από 
τον παραγωγό στον 
καταναλωτή ζητούν 
οι µελισσοκόµοι, θέµα 
που θα θέσουν επ’ 
ευκαιρία και στον 
υπουργό της πλατείας 
στο περιθώριο του 
φεστιβάλ µελιού.

Το πλαφόν ποσότητας 
των 1.200 κιλών και 
το συσκευαστήριο, 
όπως λένε, 
µπλοκάρουν την 
απευθείας πώληση 
µελιού από παραγωγό, 
που δεν βγαίνουν 
ελλείψει πόρων 
για τέτοιου είδους 
επενδύσεις.

Υβρίδια
 Καλά, µε την υπόθεση 

κάνναβη και τις mega 
business, τι απέγινε; 
Αφορούσαν µόνο την ιατρική; 
Γιατί, οι παραγωγοί 
βιοµηχανικής, διαµαρτύρονται 
τώρα στον Άδωνι και τον 
Μαυρουδή, ότι ελλείψει της 
σχετικής ΚΥΑ, που ρυθµίζει τα 
επίπεδα της 
Τετραϋδροκανναβινόλης 
(THC) στα τρόφιµα δεν κινείται 
τίποτα.

 Η ΚΥΑ αγνοείται από το 
Φεβρουάριο του 2019, 
βάζοντας εµπόδια στους 
εγχώριους παραγωγούς, σε 
αντίθεση µε τα εισαγόµενα 
που κυκλοφορούν ελεύθερα.

  «Βλέπουµε τους µήνες να 
περνάνε χωρίς να υπάρχει 
ακόµα καµιά θετική εξέλιξη», 
λένε υπογραµµίζοντας την 
αδράνεια της πολιτείας.

;

ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΑΛΟΝΣΟ 
Ο∆ΗΓΟΣ F1
«Φέτος ήταν ωραίο που 
ήµουν εκτός της F1, αλλά 
οι φίλοι µου λένε: «Τώρα 
που είσαι εκτός της F1, 
είναι η ώρα να απολαύσεις 
λίγο τη ζωή». Κι εγώ λέω 
ότι αυτό που µε κάνει 
χαρούµενο είναι οι αγώνες. 
Εάν αποδειχθεί ότι µου 
λείπει η Φόρµουλα 1, είµαι 
ανοιχτός να επιστρέψω..»

∆είξε µου την 
διεπαγγελµατική 
για να σου πω 
ποιος είσαι! 

Μια λίστα του ΕΦΚΑ δείχνει να φέρνει τα πάνω 
κάτω στην επερχόµενη πληρωµή της εξισωτικής, 
αφού µετράει στους δικαιούχους και συνταξιούχους 
κύριων ταµείων άλλων από τον ΟΓΑ, οι οποίοι είναι 
ως γνωστό απορριπτόµενοι! Κάποιοι φοβούνται ότι 
θα πάρουν λιγότερα χρήµατα, αν δεν διορθωθεί 
αυτό µέσα στις επόµενες 10 ηµέρες, ενώ πρέπει να 
σηµειωθεί ότι µε λάθος λίστα δικαιούχων δεν 
µπορεί παρά να δεσµεύτηκαν λάθος χρήµατα….   

Ζητάνε, σου λέει, από τους κτηνοτρόφους να πάνε 
να δηλώσουν αν συµφωνούν µε την κατανοµή των 
βοσκήσιµων γαιών, όπως την έκαναν οι αρµόδιοι. 
Έχουν οι παραγωγοί ένα µήνα περιθώριο… Ποιος 
θα πάει να πει δεν συµφωνώ µε την κατανοµή, 
βρες µου αλλού τόπο, αναρωτιέται φίλος 
κτηνοτρόφος. Κι αν µου πούνε δεν έχουν, τι θα 
γίνει; Θα µείνω εκτός πληρωµής; ∆εν τρελάθηκα…. 

Το ζητούµενο είναι ότι και φέτος δεν 
συµβαδίζουν οι βοσκήσιµες µε τις επιλέξιµες γαίες. 
Κατά τα γνωστά, αιτία η τεχνική λύση! Άσε που 
στην κατανοµή όσοι δεν πήραν γη στον δήµο που 
ανήκουν, πήραν σε όµορο κι αν δεν υπήρχαν 
εκτάσεις δικαιούνταν εντός χωρικής ενότητας… Τι 
Καρδίτσα τι Τρίκαλα; Σιγά το θέµα… Αν δεν γίνουν 
νέα διαχειριστικά σχέδια, για να πάρουν όλοι γη, 
άστα βράστα, λένε οι κτηνοτρόφοι.

Το ξέκοψε ο υπουργός της πλατείας, να µην 
ελπίζουν για de minimis στο ροδάκινο λόγω 
εµπάργκο, απαντώντας σε ερώτηση του γνωστού 
βουλευτή Πέλλας. Το αποκλείει η ΕΕ, εξήγησε, 
«γιατί θα πάµε σε µια διαδικασία παράνοµων 
ενισχύσεων, άρα δεν µπορεί». Άσε, που αφενός 
έχουν περάσει πέντε χρόνια και αφετέρου τα de 
minimis είναι εµβαλωµατικά µέτρα. «H σταθερή και 
µόνιµη χορήγηση αυτών των ενισχύσεων δεν 
αποτελεί λύση που να δηµιουργεί βιώσιµες 
καλλιέργειες. Ενδεχοµένως είναι αναγκαία µέτρα 
ενίσχυσης µία δύσκολη στιγµή, αλλά δεν 
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα», ξεκαθάρισε ο ίδιος! 

Η υφυπουργός Φωτεινή, πάντως, απαντώντας σε 
ερώτηση του βουλευτή Λάρισας και προκατόχου 
της στην πλατεία Βάθη, δεν δίστασε να ρίξει τις 
ευθύνες στην προηγούµενη ηγεσία του υπουργείου 
που δεν εφάρµοσε το νόµο 4061/2012 και έπαιξε 
µε τα δικαιώµατα χιλιάδων κτηνοτρόφων, 
αποκαλώντας τα µέλη αυτής «νεκροθάφτες των 
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης». Ουπς! 

Κεντρικός οµιλητής στο 8ο ετήσιο Συνέδριο 
Αγροτεχνολογίας του Ελληνοαµερικάνικου 
Εµπορικού Επιµελητηρίου, που θα πραγµατοποιηθεί 
στις 9 ∆εκεµβρίου στη Θεσσαλονίκη µε θέµα τις 
νέες προκλήσεις στην παραγωγή και διάθεση, του 
κρασιού, του µελιού και της κάνναβης θα είναι ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης. Αυτός, που στη 
συζήτηση και ψήφιση του νοµοσχεδίου του 
υπουργείου Υγείας για την παραγωγή προϊόντων 
φαρµακευτικής κάνναβης τον Μάρτιο του 2018 
έλεγε ότι «αυτό που νοµοθετείται σήµερα είναι η 
ανεξέλεγκτη καλλιέργεια χασίς».  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Ό
ταν στις τάξεις των α-
γροτών καταγράφεται 
τέτοια ανοµοιογένεια, 
είναι επόµενο η θέση 

των συντελεστών της πρωτογενούς 
παραγωγής να αποδυναµώνεται έ-
ναντι των άλλων κρίκων της παρα-
γωγικής αλυσίδας.

  Γεμάτοι αντιθέσεις
ΟΙ ΑΠΕΧΟΝΤΕΣ από την αγροτική 
δραστηριότητα κάτοχοι αγροτικής 
γης έρχονται συχνά σε αντίθεση µε 
τους πραγµατικούς καλλιεργητές. 
Οι µη συµµετέχοντες σε συνεργατι-
κά σχήµατα καθίστανται συχνά κα-
τήγοροι του συνεργατισµού και των 
εκφραστών του. Οι λεγόµενοι αγρό-
τες µεσαίας τάξης βρίσκονται σε µό-
νιµη βάση αντιµέτωποι µε τους κα-
τόχους µεγάλων εκµεταλλεύσεων.

  Λευκοί και νέγροι 
ΟΙ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ στο αγρο-
τικό επάγγελµα έρχονται όλο και συ-
χνότερα σε προστριβή µε τους απο-
λαµβάνοντες ιστορικά δικαιώµατα. Οι 
δραστηριοποιούµενοι στα αροτραία, 
είναι δύσκολο να συνεννοηθούν µε 
τους επιλέγοντες δέντρα και πολυε-
τείς καλλιέργειες. Οι οπαδοί της συµ-
βατικής γεωργίας γίνονται πολλές 
φορές αποδέκτες οξείας κριτικής α-
πό τους θιασώτες των βιολογικών.

  Ένα πρωί στη Θέρμη
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Κυριακή στη Θέρ-
µη, κοντά στο αεροδρόµιο της Θεσσα-
λονίκης, ο υπουργός Μάκης Βορίδης, 
είχε κρυφή συνάντηση µε δεκά-
δες νυν και πρώην συνεταιρι-
στές, προκειµένου να βρεθεί 
λύση στο µεγάλο θέµα της 
ποινικής ευθύνης των διοι-
κούντων για χρέη των συ-
νεταιρισµών. Η συνάντη-
ση έγινε κρυφά, ακριβώς 
επειδή, ένα µέρος του α-
γροτικού κόσµου δεν βλέ-
πει µε καλό µάτι την απαλ-
λαγή των συνεταιριστών που 
έχουν συνδέσει το όνοµά τους 
µε χρεοκοπία οργανώσεων. 

  Περίσσιο θάρρος
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά κανείς δεν 
λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις ηγε-
τών, οι οποίοι, όχι µόνο δεν φέρουν 
ευθύνη για την κατάσταση στην οποία 
περιήλθαν κάποιες οργανώσεις, αντί-
θετα, επέδειξαν περίσσιο θάρρος ανα-
λαµβάνοντας την καθοδήγηση αυτών 
την ώρα που το καράβι έβαζε νερά.     

  Διπλοπενιές 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ από την άλλη, βλέπει 
το όλο θέµα από τη δική του οπτική. 
Θα ήθελε π.χ. να απαλλάξει από δι-
καστικές περιπέτειες, ειδικά ορισµένα 
προβεβληµένα στελέχη (κάποια θη-
τεύουν µάλιστα και στην αυλή του) 
δεν θα ήθελε ωστόσο να δώσει γε-
νικό συγχωροχάρτι, φοβούµενος ό-
τι αρκετά εξ αυτών, ενδεχοµένως να 
τα βρει κάποια στιγµή µπροστά του.

  Η χαρά του Γίτσα
Μ’ ΑΥΤΑ και µ’ αυτά πάντως, η πε-
ριβόητη συνεταιριστική µεταρρύθ-
µιση που ευαγγελιζόταν προεκλογι-
κά η κυβέρνηση, τείνει να γίνει κου-
ρελού. Κάτι λίγο για τις ευθύνες των 
συνεταιριστών, κάτι άλλο για τα χρέη 
των οργανώσεων, κάτι περισσότερο 
για την τύχη των περιουσιακών τους 
στοιχείων που ήδη έχουν περιπέσει 
σε πλιάτσικο, µόνο καινούργιο νόµο 
για τους συνεταιρισµούς δεν πρόκει-
ται να δούµε. Άσε που ο Γίτσας έχει 
στήσει αντίσκηνο στον προθάλαµο 
του 6ου ορόφου και περιµένει πώς 
και πώς να αναγνωρισθεί η ∆ιεπαγ-

γελµατική του ακόµα και άνευ ικα-
νού αριθµού παραγωγών. 

  Ασκεπείς
ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΟ το κλίµα, βρί-
σκουν όπως κάθε φορά ευκαι-
ρία και τα «υπαλληλάκια» να 
ξεσκονίσουν το συνεταιριστι-
κό τους καπέλο. Να παραστή-
σουν τους πρωτεργάτες του συ-
νεργατισµού και να προωθή-
σουν τη στρατηγική τους και 
για οργανώσεις χωρίς αγρότες.     
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μέσα σ’ αυτο το 
κλίµα, βρίσκουν 
όπως κάθε φορά 
ευκαιρία και τα 
«υπαλληλάκια» 
να ξεσκονίσουν 
το συνεταιριστικό 
τους καπέλο. Να 
παραστήσουν τους 
πρωτεργάτες του 
συνεργατισµού και 
να προωθήσουν τη 
στρατηγική τους 
και για οργανώσεις 
χωρίς αγρότες     

T 
ο τέλος του Αµπουµπακέρ αλ Μπα-
γκντάντι, που µια όχι τόσο µακρινή 
ηµέρα του 2014 ανακηρύχθηκε ούτε 
λίγο ούτε πολύ χαλίφης στη Μοσού-

λη, έχει περισσότερη σχέση µε το θέαµα στο ο-
ποίο έχει µετατραπεί η αµερικανική πολιτική πα-
ρά µε µια πραγµατική αλλαγή. Ο λόγος του προ-
έδρου Τραµπ µε τον οποίο επιβεβαιώνεται ο θά-
νατός του πρέπει να περάσει στα χρονικά της πιο 
βλακώδους εγωλατρείας.

Από το στόµα του Τραµπ έµαθε ο κόσµος λε-
πτοµέρειες µιας επέµβασης µεγίστης ασφαλείας, 
ενδεχοµένως και κρατικά µυστικά, σαν να ηγεί-
το ο ίδιος Αµερικανός πρόεδρος της επιχείρησης 
όπου σκοτώθηκε ο Αλ Μπαγκντάντι «σαν σκυ-
λί», σαν να ήταν ο ίδιος σκηνοθέτης ενός reality 
movie. Η σύγκριση µε την εκτέλεση του Οσάµα 
µπιν Λάντεν είναι προφανής, και τη χρησιµοποί-
ησε ο Τραµπ για να προσδώσει µεγαλύτερη δό-
ξα στον εαυτό του. [...] Ο θάνατος του ανθρώπου 
που τόσο κακό έκανε στο Ισλάµ και στους µου-
σουλµάνους αποτελεί χωρίς αµφιβολία µια µε-
γάλη είδηση, κι ακόµη µεγαλύτερη αν ρωτήσει 
κανείς τους Σύρους.

Ο Τραµπ απέκτησε πρωταγωνιστικό ρόλο για µια 
ηµέρα, ακριβώς τη στιγµή που η αποχώρηση των 
αµερικανικών στρατευµάτων από τη Συρία απέδι-

δε στην Ουάσινγκτον 
έναν ελάσσονα ρό-
λο στη σύγκρουση 
αυτή. Η αναγνώρι-
ση του ρόλου της Ρω-
σίας, της Τουρκίας, 
του Ιράκ και του κα-
θεστώτος του Ασαντ, 
που πάντως αποκλεί-

στηκαν από την ίδια την επιχείρηση, θα προκα-
λούσε ένα µειδίαµα αν οι ίδιες αυτές χώρες δεν 
ήταν πρωταγωνιστές των γεγονότων που έχουν 
προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και 
εκτοπισµένους. Ύστερα από οκτώ χρόνια πολέ-
µου στη Συρία και την ανακήρυξη και πτώση µιας 
νέας χώρας, του Ισλαµικού Κράτους, στα εδάφη 
του Ιράκ και της Συρίας, τίποτα δεν δείχνει ότι θα 
αλλάξει η πολιτική που οδήγησε στον κατακερ-
µατισµό της Μέσης Ανατολής και την κατάληψη 
του Ιράκ από τους Αµερικανούς - που οδήγησε 
στη γέννηση του Isis. [...] Ο αλ Μπαγκντάντι δεν 
ήταν µπιν Λάντεν και ο Τραµπ κάνει λάθος όταν 
επιµένει ότι η επιρροή του ήταν µεγαλύτερη α-
πό αυτή που είχε ο αρχηγός της αλ Κάιντα. Το να 
ξεχνάµε ότι ο Isis γεννήθηκε από την αλ Κάιντα 
είναι άλλο ένα τραγικό λάθος που δεν µας αφή-
νει να κατανοήσουµε τη νέα µετάλλαξη του τζι-
χαντισµού. Γιατί αν κάτι έχει αποδείξει στον µι-
σό αιώνα της ύπαρξής του είναι η ικανότητά του 
να µεταβολίζει την τοπική οργή σε παγκόσµιες 
επιτυχίες, και το αντίστροφο. Όπως σχολίασε έ-
να στέλεχος του Isis, «το ισλάµ δεν τελειώνει µε 
τον θάνατο του αλ Μπαγκντάντι, ούτε η τζιχάντ».

(*)ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΡΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΟ 
ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ, 

Η μετάλλαξη
του τζιχαντισμού

ΤΗΣ ΛΟΥΘ ΓΚΟΜΕΘ *
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Η «ανάπτυξη» φαίνεται τελικά ότι του 
πάει πολύ! Ο Κώστας Σκρέκας διετέλε-
σε υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας το 2014 και σήµερα είναι 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Η 
ουσία όµως είναι ότι ο Τρικαλινός βου-
λευτής, µε την ανάληψη της νέας του 
θέσης, σήκωσε αµέσως τα µανίκια και 
βάλθηκε να καταπιαστεί µε δύο µεγά-
λα θέµατα που αφορούν την ανάπτυ-
ξη του αγροτικού τοµέα µέσα από ε-
πενδύσεις στην ενέργεια και στα νερά.  

Γιος του βουλευτή Θοδωρή Σκρέκα, 
ανήκει στη νέα γενιά στελεχών της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας µε στενή σχέση µε τον 
πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο πολιτικός 
µηχανικός µε µεταπτυχιακές σπουδές 
στη διαχείριση έργων στην Αγγλία, 
φαίνεται πως έχει βρει την κατάλλη-
λη επαφή µε την Τράπεζα Επενδύσε-
ων, προκειµένου να ανοίξει το κανά-

λι να έρθουν χρήµατα στους αγρότες. 
Πιο πρόσφατο «κόλληµά» του η νέα 

ρύθµιση που προβλέπει αύξηση στο 
75% του ποσοστού πώλησης ρεύµα-
τος από φωτοβολταϊκά, το οποίο θα 
µπορούν να διοχετεύουν οι αγρότες 
που πραγµατοποιούν ιδιοπαραγωγή 
στο δίκτυο της ∆Ε∆∆ΗΕ. Κάποιοι µί-
λησαν για προβλήµατα, που δεν επι-
τρέπουν πολλά περιθώρια επιτυχίας 
του σχεδίου αυτού. Ωστόσο ο ίδιος το 
παλεύει και έχει ήδη τις απαντήσεις. 

Επί της ουσίας για τους αγρότες αυ-
τό σηµαίνει ότι όσα µικρά φωτοβολτα-
ϊκά πωλούν το 75% του ρεύµατος που 
παράγουν στη ∆ΕΗ, θα µπορούν αφε-
νός να εξοφλήσουν το δάνειο τους και 
αφετέρου θα έχουν και ρεύµα για χρή-
ση από το υπόλοιπο 25%. ∆ηλαδή και 
παραγωγή και πώληση και αυτοχρη-
µατοδότηση µε κάποιο τρόπο. 

Όσο γι’ αυτούς που φοβούνται ότι οι 
δυνατότητες του δικτύου της ∆Ε∆∆ΗΕ 
να αγοράσει το ρεύµα αυτό είναι πεπε-
ρασµένες, ο υφυπουργός επιµένει ότι 
«το αγροτικό ρεύµα θα έχει απόλυτη 
προτεραιότητα στο να µπει στο δίκτυο».

Μάλιστα µιλώντας πρόσφατα σε 
ραδιοφωνικό σταθµό τόνισε ότι «η 
κυβέρνηση επιδιώκει να είναι κάθε 
µέρα «Black Friday» για τους αγρό-
τες σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κό-
στος». Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο αγρό-
της θα µπορεί να καλύψει το κόστος 
κατασκευής µιας µονάδας ΑΠΕ, εκ-
χωρώντας τα έσοδα από το 75% σε 
µια τράπεζα ώστε να αποπληρώνε-
ται το δάνειο και ταυτόχρονα θα έχει 
από την πρώτη ηµέρα µηδενικό κό-
στος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο άλλο µέτωπο, ο Κώστας Σκρέ-
κας, στις συναντήσεις που έχει µε εκ-
προσώπους αγροτών µιλάει για την α-
νάγκη να εκπονηθεί ένα εθνικό στρα-
τηγικό σχέδιο για τη διαχείριση του 
νερού και για χρήση λιγότερη από τα 
υδάτινα αποθέµατα και περισσότερη 
για επενδύσεις σε σύγχρονα µικρά 
κλειστά αρδευτικά συστήµατα. Η κα-
λύτερη διαχείριση των υδάτων, η λι-
γότερη κατανάλωση ενέργειας , η α-
ξιοποίηση διαθέσιµων φυσικών πό-
ρων είναι ορισµένα από τα στοιχεία 
που πιστοποιούν το νέο πνεύµα που 
οφείλουν να ακολουθούν αυτές οι 
επενδύσεις, έτσι ώστε να µπορούν 
και να ενταχθούν σε αντίστοιχα προ-
γράµµατα της Ευρωπαϊκής Επενδυτι-
κής Τράπεζας, που δεν έχουν σχέση 
µε την ΚΑΠ και δεν υπόκεινται στα 
γνωστά αυστηρά πλαίσια του ΠΑΑ.

Πείσμα για νερό και ρεύμα
Ο Τρικαλινός υφυπουργός θέλει τον αγρότη αυτοπαραγωγό και επενδυτή ενέργειας

Ο Κώστας Σκρέκας γεννήθηκε το 
Μάρτιο του 1973 στα Τρίκαλα. 
Αποφοίτησε από το τµήµα Πολιτικών 
Μηχανικών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Το 2000 
ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του 
σπουδές στη ∆ιαχείριση Έργων στο 
Πανεπιστήµιο του Birmingham της 
Αγγλίας. Από το 2000 εργάστηκε στον 
κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων 
(FMCG’S) σε διευθυντικές θέσεις, ενώ 
υπήρξε συνιδρυτής και ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος για 12 χρόνια σε εταιρεία η 
οποία δραστηριοποιείται στον εν λόγω 
χώρο. Εξελέγη για πρώτη φορά 
βουλευτής το 2012 και διετέλεσε 
υπουργός Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (2014-2015) και 
σήµερα είναι υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης αρµόδιος για την ΚΑΠ.

Η δυνατότητα χρήσης του 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας 
για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, είναι ένα 
ποσοστό αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικού 
ρεύµατος που απαιτεί η αγροτική δραστηριότητα και άρα δεν 
υπάρχει κίνδυνος να γείρει η δραστηριότητα προς την παραγωγή 
ενέργειας, ξεκαθαρίζει ο υφυπουργός Κώστας Σκρέκας. 

Κώστας Σκρέκας 

Γόνος 
Ο πατέρας του Θεόδωρος 
Σκρέκας, κατά τη διάρκεια 

της εσωκοµµατικής 
«µάχης» Σαµαρά-Μπακο-
γιάννη για την προεδρία 
της Ν∆, ήταν µεταξύ των 
1.000 υπογραφών υπέρ 

της Μπακογιάννη 

Κόστος ρεύµατος 
Με το νέο σχέδιο Σκρέκα 
ο αγρότης θα µπορεί να 

καλύψει το κόστος κατα-
σκευής µιας µονάδας ΑΠΕ, 
εκχωρώντας τα έσοδα από 

το 75% σε µια τράπεζα 
ώστε να αποπληρώνεται 

το δάνειο

Προστιθέµενη αξία 
Με την επέκταση της 

χρήσης ΑΠΕ µειώνεται 
το αποτύπωµα άνθρακα 
στον αγροτικό τοµέα και 
παράγονται περισσότερα 
«πράσινα» προϊόντα µε 

µεγαλύτερη προστιθέµενη 
αξία, υπεραµύνεται ο 

Κώστας Σκρέκας

BIOΓΡΑΦΙΚΟ  Μέχρι 10 Ιανουαρίου η 
παράδοση ξηρής σταφίδας από 
µεταποιητικές
 Μέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου 

ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων 
από τους ελέγχους της 
τηλεπισκόπησης
 Ενστάσεις κατά της διαδικασίας 

ανάκτησης των αχρεωστήτως ή 
παρατύπως καταβληθέντων ποσών 
από τους παραγωγούς µέχρι τις 16 
∆εκεµβρίου
 Νέα παράταση για την υποβολή 

αιτήσεων στη δράση «Επιχειρούµε  
Έξω» του ΕΣΠΑ µέχρι 
εξαντλήσεως του διαθέσιµου 
προϋπολογισµού και το αργότερο 
έως τις 20 ∆εκεµβρίου
 Λήγει στις 30 ∆εκεµβρίου 2019 

η προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
στήριξης στο Υποµέτρο 4.2: 
«Στήριξη για επενδύσεις στη 
µεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων»
 Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου έχει πάρει 

παράταση η προθεσµία υποβολής 
των δικαιολογητικών για την ένταξη 
στο αγροτικό τιµολόγιο της ∆ΕΗ.   
 Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020 η 

υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης-
χρηµατοδότησης στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αλιείας & Θάλασσας 
2014-2020

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΘΗΝΑ

Αφρός & Φυσαλλίδες 
για 13η χρονιά 

Η εκδήλωση Αφρός & 
Φυσαλλίδες, που πραγµατοποιείται 
την  Κυριακή 8 ∆εκεµβρίου στο 
Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
παρουσιάζει για 13η χρονιά 
τους πιο εκλεκτούς αφρώδεις 
οίνους της αγοράς για το 
γιορτινό τραπέζι. Πάνω από 100 
αφρώδη κρασιά από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό περιµένουν 
τους ενδιαφερόµενους να 
τα δοκιµάσετε στη γιορτινή 
ατµόσφαιρα της αίθουσας 
Ballroom της Μεγάλης 
Βρεταννίας. Γοητευτικά, µαγικά, 
συναρπαστικά, ελκυστικά: τα 
αφρώδη κρασιά είναι όλα αυτά 
µαζί και γι’ αυτό είναι τόσο 
δηµοφιλή σε όλη την υφήλιο.
Εκεί θα ανακαλύψετε τα 
καλύτερα ελληνικά αφρώδη 
κρασιά, prosecco και moscato d’ 
Asti της Ιταλίας, καταπληκτικές 
σαµπάνιες από µικρούς και 
µεγάλους οίκους της Καµπανίας.
Είσοδος 8 ευρώ και για φοιτητές 
5 ευρώ. Πληροφορίες στο 
www.sparklingwine.gr.

ΑΘΗΝΑ



Οι νέες προκλήσεις
σε κρασί, κάνναβη
και νέες τεχνολογίες 
Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο 
διοργανώνει το 8ο ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας 
στις 9 ∆εκεµβρίου στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή 

Θεσσαλονίκης. 
Επικεντρώνεται στα 
προϊόντα µελιού, 
κρασιού, στον κλάδο 
της φαρµακευτικής 
κάνναβης αλλά και σε 
τεχνολογίες αιχµής 
που στοχεύουν στην 
αύξηση της 
παραγωγικότητας στο 
του αγροδιατροφικού 
συστήµατος. Τις 
εργασίες του 
συνεδρίου θα κλείσει 

µε την κεντρική του οµιλία ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. ∆ήλωση συµµετοχής στο: 
https://www.eventora.com/el/Events/8th-
agrotechnology-conference. ∆είτε το πρόγραµµα: https://
www.amcham.gr/wp-content/uploads/2019/11/Agro-
Programma-Com_compressed.pdf.
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η νοσολογία των 
φυτών σε ένα βιβλίο
Το Παράρτηµα Κεντρικής Ελλάδος του Γεωτεχνικού 
Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), ο Γεωπονικός 
Σύλλογος Λαρίσης και οι Εκδόσεις Copy City Publish, 
διοργανώνουν την παρουσίαση του βιβλίου του 
Οµότιµου Καθηγητή Φυτοπροστασίας του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας Φωτίου Θ. Γραβάν µε τίτλο: «Ειδική 
Φυτοπαθολογία (Νοσολογία) Καλλιεργουµένων Φυτών» 
που θα γίνει στις, 12 ∆εκεµβρίου, στις 18:00 Λάρισα 
(αίθουσα Συνεδρίων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ).∆είτε 
περισσότεραες πληροφορίες στο: www.agronews.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τριήµερη γιορτή 
µελιού στο ΣΕΦ

Το 11ο Φεστιβάλ Μελιού και 
Προϊόντων Μέλισσας ξεκίνησε 
την Παρασκευήκαι θα συνεχιστεί 
έως και την Κυριακή 8 
∆εκεµβρίου, στον εκθεσιακό 
χώρο του ΣΕΦ. Πάνω από 300 
µικροί παραγωγοί µοιράζονται 
εξαιρετικά σπάνιες ποικιλίες 
µελιού και προϊόντων µέλισσας. 
Στόχος είναι η προβολή και 
προώθηση του επώνυµου 
ελληνικού µελιού και των 
προϊόντων κυψέλης. Παράλληλα 
θα διεξαχθεί και διαγωνισµός 
µελιού. Πληροφορίες: www.
agronews.gr. Χορηγοί 
επικοινωνίας η εφηµερίδα 
Agrenda και το agronews.gr

ΑΘΗΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΘΗΝΑ

Η ισχύς εν τη ενώσει 
στη Central Wine Fair

Τρεις σπουδαίες οινοπαραγωγικές 
περιοχές, η Αττική, η Στερεά Ελλάδα και η 
Θεσσαλία ενώνουν τις δυνάµεις τους, σε 
µια εκδήλωση γευσιγνωσίας! ∆υναµική και 
ενωτική, η Central Wine Fair θα 
φιλοξενήσει τις ιστορίες 43 οινοποιών από 
τις πλαγιές του Ολύµπου µέχρι και το 
Σούνιο, στην αίθουσα Τερψιχόρη του 
ξενοδοχείου Hilton Athens, στις 8 
∆εκεµβρίου. Όλα τα «αστέρια» της 
Αττικής, της Στερεάς Ελλάδας και της 
Θεσσαλίας θα είναι στη Central Wine Fair, 
µε όλα τους τα κρασιά, τις πρώτες 
εµφιαλώσεις του νέου τους τρύγου αλλά 
και σπάνιες οινοποιήσεις και καινούριες 
προτάσεις. Στους χορηγούς επικοινωνίας 
Agro News και Wine Trails. Για 
πληροφορίες στο https://www.facebook.
com/events/2531777150437938/.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο αρ-
σενικά και δέκα θηλυκά, υγιή, γαλακτοπαρα-
γωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 
6972/867040.

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

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

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

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

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

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο αρ-
σενικά και δέκα θηλυκά, υγιή, γαλακτοπαρα-
γωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 
6972/867040.

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

Πωλούνται 200 πρόβατα φυλής Λάκων γεν-
νηµένα  µαζί µε τα αρνιά. Τα πρόβατα είναι εµ-
βολιασµένα µε υψηλή απόδοση γάλακτος. Περι-
οχή Τρικάλων –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 θηλυ-
κά  60 ηµερών από µάνες  υψηλής  γαλακτοπα-
ραγωγής  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 Μαυρού-
δα 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 (µη-
νιαία γαλακτοµέτρηση). Είναι όλα απαλλαγµένα 
από τη νόσο scratiei.Περιοχή Kατερίνης. Κος Αν-
δρέας. Τηλ. 6975/068501.

Πωλούνται κατσίκια καθαρόαιµα Μουρθια, κα-
θαρόαιµες γίδες, βετούλια και κατσικάκια Μούρ-
θια υψηλής  γαλακτοπαραγωγής  λόγω συνταξι-
οδότησης . Τηλ.6948/481771.

Πωλούνται θηλυκά και αρσενικά φυλής Ασαφ 
και Αβάσι εµβολιασµένα σε πολύ καλές τιµές. 
Τηλ.6985/692012.

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

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

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

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

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

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

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

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, καθα-
ρισµένος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας. Πε-
ριοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6942/282472. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας 

εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6937/253885.

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

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

Περιοχή Καλαµάτας, πωλείται από παραγωγό 
εντός αποθήκης ψιλοκάλαµο τριφύλλι σε µπάλες 
των 24 κιλών στην τιµή των 6€ / µπάλα. ∆έχοµαι 
και επιταγές από τυροκόµο. Τηλ. 6944/067610.

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 
δίκοκκη, πολύ παραγωγική για σπόρο και σανό. 
Τηλ 6972/285256 και what’s  up 6974/313224.

Πωλείται σπόρος ποικιλία ΣΙΜΕΤΟ, πρωτοε-
τές 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.

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

Πωλείται βίκος, µπιζέλι  καθαρισµένο  κατάλλη-
λο για κτηνοτροφία, χλωρή λίπανση και δενδρο-
κοµία.Τηλ.6981/088723.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυµασµένος, 
κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτρο-
φία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλείται τριφύλλι  Α ποιότητας. Τηλ. 
6982/551234.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κτήµα 7 στρ. 500 µ. από τον οικισµό 

200µ  οικοδοµήσιµο πάνω στο κεντρικό δρόµο 
µε  πρόσοψη  35 επι  200µ Τιµή 25.000€. Περι-
οχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται  αποθηκευτικός  χώρος  500 τµ  στο 
δηµο  ∆ελτα.Τηλ.6944/174111.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα 
3.000τ.µ. Περιοχή 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.

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο και συρόµε-
νο.  Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ.6972/307674.

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Ντελαβάλ 12 θέσεων, κο-
µπλέ µε κάδους, θήλαστρα, παγίδα. Περιοχή Λα-
γκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/590447.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται  ρίπερ,  λιπασµατοδιανoµέας και ραντι-
στικό 600άρι.Τηλ. 2310/715037.

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

Πωλουνται 60 σωλήνες ποτισµατος. Τηλ. 
6974/410304.

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

Πωλούνται ένας σφυρόµυλος, µια χαρµανιέρα, 
ένα σιλό, ένας µειωτήρας, ένα αλµεκτήριο 12 θέ-

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.

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116 

Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806 

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

∆ύο χώρες, τέσσερα εθνικά πάρκα 
µε κοινό στόχο τη συνύπαρξη του 
ανθρώπου µε την αρκούδα, περι-
λαµβάνει το πενταετές ευρωπαϊκό 
έργο LIFE ARCPROM. Συγκεκριµέ-
να το έργο, που χρηµατοδοτείται κα-
τά 75% από το πρόγραµµα LIFE Φύ-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα υ-
λοποιηθεί σε τέσσερις προστατευό-
µενες περιοχές σε Ελλάδα (Εθνικά 
Πάρκα Ροδόπης, Πρεσπών και Βόρει-
ας Πίνδου) και Ιταλία (Εθνικό Πάρ-
κο Majella στην περιφέρεια του Α-
µπρούτζο) µε τη συµµετοχή των αρ-
µόδιων φορέων διαχείρισης.

Το πενταετές έργο ξεκίνησε επί-
σηµα την υλοποίησή του τον Οκτώ-
βριο 2019 και θα διαρκέσει µέχρι το 
2024. Στους κύριους στόχους περι-
λαµβάνονται:

 Η ανάπτυξη καινοτόµων δρά-
σεων για τη διαχείριση των αλλη-
λεπιδράσεων ανθρώπου-αρκούδας. 

 Η αντιµετώπιση φαινοµένων 
προσέγγισης των ζώων σε κατοικη-
µένες περιοχές.

 Η ελαχιστοποίηση παράνοµων 
πρακτικών που έχουν οριζόντιες επι-
πτώσεις στην πανίδα και τα οικοσυ-
στήµατα, όπως η χρήση των δηλητη-
ριασµένων δολωµάτων (φόλες), και η 

εφαρµογή αποτελεσµατικών µέτρων 
πρόληψης ζηµιών από τα µεγάλα σαρ-
κοφάγα στη γεωργική οικονοµία.

Στα τέλη του περασµένου µήνα (26-
28 Νοεµβρίου 2019) πραγµατοποιή-
θηκε στη Θεσσαλονίκη η εναρκτήρια 
συνάντηση του έργου LIFE ARCPROM 
µε τίτλο «Βελτίωση της συνύπαρξης 
ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά 
Πάρκα στη Νότια Ευρώπη». Στη συ-
νάντηση εκπροσωπήθηκαν όλοι οι 
συµµετέχοντες φορείς και συνολικά 
παρευρέθηκαν πάνω από 25 ειδικοί 

επιστήµονες από Ελλάδα και Ιταλία 
για να συζητήσουν και να προγραµ-
µατίσουν τις δράσεις που προβλέπε-
ται να υλοποιηθούν µέσα από το έρ-
γο και που αποσκοπούν στη βελτίωση 
των συνθηκών συνύπαρξης της καφέ 
αρκούδας µε τον άνθρωπο.

Συγκεκριµένα, την επιστηµονική 
τεκµηρίωση και υποστήριξη θα πα-
ρέχει το επιστηµονικό δυναµικό του 
τµήµατος Κτηνιατρικής του Πανεπι-
στηµίου Θεσσαλίας, το WWF Ιταλίας 
καθώς και η οργάνωση «Καλλιστώ».

Ζηµιές στη γεωργία
Η εφαρµογή µέτρων πρόλη-
ψης ζηµιών στη γεωργική 
οικονοµία βρίσκεται στο 

επίκεντρο του προγράµµατος

Τα έλατα του Ταξιάρχη 
µε αντοχή στον χρόνο
Ξεκίνησε εδώ και µία εβδοµάδα η 
διάθεση της χριστουγεννιάτικης 
διάθεσης ελάτων από τον Ταξιάρχη 
Χαλκιδικής, γεµίζοντας τις πλατείες 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στον 
Ταξιάρχη Χαλκιδικής, ένα 
ειδικευµένο στην ελατοπαραγωγή 
χωριό της Ελλάδας, κόβεται το 
70% της παραγωγής της χώρας, η 
οποία φθάνει στα 23.000 δέντρα. 
Το υπόλοιπο 30% προέρχεται από 
Βόρεια Ελλάδα και νοτιότερα από 
το Καρπενήσι.

Το Château Nico Lazaridi 
γιορτάζει τα 30 έτη του
Μετά από περιήγηση 10 µηνών , 
πέρασµα από 9 πόλεις, η πρωτότυπη 
έκθεση Art & Wine on the move µε 
αφορµή τη συµπλήρωση των 30 
χρόνων από την πρώτη εµφιάλωση 
του Château Nico Lazaridi 
βρίσκεται έως τις 11 ∆εκεµβρίου, 
στην Αθήνα. Η έκθεση µε τους 
ζωγραφικούς πίνακες που έχουν 
κοσµήσει τις ετικέτες του Château 
Nico Lazaridi θα φιλοξενείται στα 
εστιατόρια Cardinale (9/12) και 
Boccanegra (10/12). 

«Στη Χώρα που Τίποτα 
δεν Πάει Χαµένο»
Ο δήµος Αιγιαλείας διοργανώνει 
ένα διαφορετικό Χριστουγεννιάτικο 
Πάρκο που συνδυάζει το γιορτινό 
κλίµα και µε πυρήνα τη τροφή προς 
την κυκλική οικονοµία. Ο θεσµός 
του Πάρκου των Χριστουγέννων, 
διοργανώνεται για 8η χρονιά 
µεταµορφώνοντας το πάρκο των 
Υψηλών Αλωνίων στο Αίγιο, στη 
«Χώρα που Τίποτα δεν Πάει 
Χαµένο». Από 12 ∆εκεµβρίου έως 
και 5 Ιανουαρίου το Πάρκο 
υποδέχεται τους επισκέπτες του. 

Χριστουγεννιάτικα ∆ώρα
Αγάπης από την ΑΒ 
Στα... παπούτσια του Αϊ Βασίλη 
καλεί τους καταναλωτές να µπουν 
η ΑΒ Βασιλόπουλος , 
προσφέροντας ένα «∆ώρο 
Αγάπης», ήτοι βασικά είδη 
διατροφής για συνανθρώπους µας 
που έχουν ανάγκη, ενισχύοντας µε 
3,75 ευρώ, το ειδικό καλάθι 
συγκέντρωσης τροφίµων του 
καταστήµατος. Για κάθε ∆ώρο 
Αγάπης που αγοράζετε, η ΑΒ θα 
προσφέρει αντίστοιχο ποσό στην 
Τράπεζα Τροφίµων.

Στη συνάντηση εκπροσωπήθηκαν όλοι οι συµµετέχοντες φορείς και συνολικά παρευρέθηκαν πάνω από 25 
ειδικοί επιστήµονες από Ελλάδα και Ιταλία για να συζητήσουν και να προγραµµατίσουν τις δράσεις του έργου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αρμονική συνύπαρξη 
με την καφέ αρκούδα
Προστατευόμενες περιοχές σε Ελλάδα-Ιταλία κάτω από την 
ομπρέλα του πενταετούς προγράμματος LIFE ARCPROM

σεων ψαροκόκκαλο, µια γεννήτρια 32 KWA, δύο 

ανεµιστήρες και 16 κλουβιά για νεογέννητα µο-

σχαράκια. Σίνδος. Τηλ. 6944614947. 

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτραΤηλ. 

6940/726405.

Πωλείται  αγροτικός  ελκτήρας  Goldoni  τύπου  

714  1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια για ελιές από 2 

lt έως 200 lt, πλαστικές  φιάλες και βάζα PET 

κος  Ζαµπούλης  ∆ηµήτρης  Τηλ.2310/684438 

, 6981/533172.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστική µηχανή  

John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 2491025355. 

Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  Vicon Γαλλικός 

σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Μεσολόγ-

γι. Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κινητήρας από Jeep renegade- 

wrangler βενζίνη, 6 κύλινδρο, 8 4,2 λίτρα. Τιµή 

500€. Περιοχή Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.  

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker Κωνσταντινί-

δης τύπου ΗΥ255 (υψηλής ισχύος) Με γρανάζι 

κινήσεις και κύλινδρο. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. 

Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

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 Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύχια (Σό-

ρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 2.000€ συζη-

τήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περιοχή Φαρ-

σάλων απογευµατινές ώρες. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 

500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 

23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ έκα-

στος. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 

23107/11133.

Πωλούνται  4.000µ. σταγονίδια Ισραηλίτικα 

75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσα-

λονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλοστάβαρο. 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 Θεσ-

σαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται πρέσα Welger  530 µε σχοι-

νί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος 

κοπής 280 αναρτώµενη. Περιοχή Γιαννιτσά. 

Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα   32άρα µάρκας Ζορµπά. 

Περιοχή Γιαννιτσά.  Τηλ.6982/551234

Πωλείται άροτρο  4υνο µάρκας  Τσανιο. 

Τηλ.6982/551234.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται  λάστιχο 18-4-38 για τρακτέρ µεταχειρι-

σµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσσαλονίκη  

Τηλ.  6976/141565. 

Ζητούνται προς αγορά  σιλό  δηµητριακών µεταλλι-

κά µεταχειρισµένα σε καλή κατάσταση µε κώνο  από 

50 έως 100 τόνους. Τηλ. 6947560683
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Συνωστισμός 
στην πηγή
Οχτώ ευρωπαϊκά εισιτήρια για 15 ομάδες  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τελευταία αγωνιστική την ερχό-
µενη εβδοµάδα στο Τσάµπιονς 
Λιγκ και µόνο αδιάφορα δεν είναι 
τα µατς, καθώς έχουµε σε έξι οµί-
λους να παίζεται η δεύτερη θέση 
που οδηγεί στους «16». Ξεκινώ-
ντας από τα παιχνίδια την Τρίτη 
10 ∆εκεµβρίου, το ενδιαφέρον ε-
πικεντρώνεται στον έκτο όµιλο, ό-
που οι ισόβαθµες Ντόρτµουντ και 
Ίντερ παίζουν πραγµατικά τα «ρέ-
στα» τους απέναντι σε Σλάβια Πρά-
γας και Μπαρτσελόνα αντίστοιχα, 
µε τους Νερατζούρι να έχουν προ-
φανώς πιο δύσκολο έργο. 

Τρεις είναι οι διεκδικητές τώρα 

των εισιτηρίων στον 8ο όµιλο, µε 
τον Άγιαξ που βρίσκεται στην κο-
ρυφή έχοντας 10 βαθµούς να κα-
λείται να µην χάσει από τη δεύτε-
ρη στη βαθµολογία Βαλένθια, ώ-
στε να εξασφαλίσει την πρόκριση. 

Η Τσέλσι µε νίκη πάντως απέ-
ναντι στη Λιλ, ανεξαρτήτως του 
αποτελέσµατος στο Γιόχαν Κρό-
ιφ Αρένα, εξασφαλίζει την πρό-
κριση στους «16». Στον όµιλο του 
Ολυµπιακού τώρα έχουν όλα κρι-
θεί όσον αφορά την επόµενη φά-
ση στο Τσάµπιονς Λιγκ, µε τους 
«ερυθρόλευκους» να αναζητούν 
τη νίκη στο Γεώργιος Καραϊσκά-
κης απέναντι στον Ερυθρό Αστέ-
ρα (11/12), που θα τους χαρίσει 
την πρόκριση στο Γιουρόπα Λιγκ.

Τα τερτίπια της κληρωτίδας του Euro 2020 έφεραν 
στον ίδιο όµιλο (ΣΤ’) τη Γερµανία, τη Γαλλία και την 
κάτοχο του τίτλου Πορτογαλία, συν µία οµάδα που θα 
προκύψει από τα πλέι-οφ του Nations League τον 
Μάρτιο. Σηµειώνεται, πάντως, ότι στην επόµενη φάση 
από κάθε όµιλο των τεσσάρων προκρίνονται οι δύο 
πρώτοι, αλλά και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι.

Όμιλος «φωτιά»
στο Euro 2020  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον - Τσέλσι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Ξάνθη 18.00 PAOK TV

ΑΕΚ - Πανιώνιος 19.30 Novasports 2HD

Παναιτωλικός - Ολυµπιακός 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΟΦΗ 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 17.15 Novasports 2HD

Ατρόµητος - Άρης 19.30 ΕΡΤ Sports HD

Βόλος – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Μπρούκλιν Νετς - Ντένβερ Νάγκετς 22.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Οσασούνα - Σεβίλη 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Φιλαδέλφια 76ερς - Τορόντο Ράπτορς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον - Τσέλσι 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ - Ξάνθη 18.00 PAOK TV

ΑΕΚ - Πανιώνιος 19.30 Novasports 2HD

Παναιτωλικός - Ολυµπιακός 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία - ΟΦΗ 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 17.15 Novasports 2HD

Ατρόµητος - Άρης 19.30 ΕΡΤ Sports HD

Βόλος – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Μπρούκλιν Νετς - Ντένβερ Νάγκετς 22.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Οσασούνα - Σεβίλη 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Φιλαδέλφια 76ερς - Τορόντο Ράπτορς 01.00 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 7 ∆εκεµβρίου 

Κυριακή, 8 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Κύκνειο άσµα  
για την ιστορία 
των αγροτικών  
μπλόκων  

Στριµώχνει    
ο χρόνος, πιέζουν   
τα εκκοκκιστήρια 
την τιμή στο βαμβάκι

Μπαλώµατα 
αντί στρατηγικής 
στο νομοσχέδιο για 
τους συνεταιρισμούς 

Μυθική ρήτρα
Το µεγαλύτερο «αστέρι» των 
ακαδηµιών της Μπαρτσελόνα, 
ο Ανσού Φατί, ανανέωσε το 
συµβόλαιό του µε τη Μπαρτσελόνα 
µέχρι το 2022. Παράλληλα έγινε 
αναπροσαρµογή και στη ρήτρα του 
µικρού, µε το αρχικό ποσό να φτάνει 
τα 170 εκατ. ευρώ, ποσό που θα 
αυξηθεί στα 400 εκατ. ευρώ όταν 
ο παίκτης γίνει ενήλικας και 
υπογράψει µόνιµα στην πρώτη 
οµάδα της Μπαρτσελόνα.

Όλα τα αστέρια µαζί
Μετά τους Ραφαέλ Ναδάλ, Νόβακ 
Τζόκοβιτς και Ντανίιλ Μεντβέντεβ, 
το Mubadala World Tennis 
Championships (19-21 
∆εκεµβρίου) έκλεισε και τον 
πρωταθλητή του ATP Finals, 
Στέφανο Τσιτσιπά, στην πρώτη 
συµµετοχή του στο τουρνουά του 
Άµπου Ντάµπι. Το τουρνουά αυτό 
αποτελεί ευκαιρία προετοιµασίας 
για την επόµενη χρονιά.

Επόµενη στάση Τρίπολη
Ο αποκλεισµός της ΑΕΛ από την 
Καβάλα για το Κύπελλο Ελλάδος 
σκόρπισε απογοήτευση στην τάξη 
των φιλάθλων της θεσσαλικής 
οµάδας. Ωστόσο, οι «βυσσινί» 
έχουν εξελιχθεί σε πρωταγωνιστές 
του φετινού πρωταθλήµατος 
πηγαίνοντας «τρένο» για τα play-
offs βρισκόµενοι στην 6η θέση. 
Η Λάρισα για την 13η αγωνιστική 
της Σούπερ Λιγκ φιλοξενείται 
από τον Αστέρα Τρίπολης στις 8 
∆εκεµβρίου, µε το εκτός έδρας 
τρίποντο να µοιάζει εφικτό.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Φυτώρια 
ποδοσφαίρου
Οι Βραζιλιάνοι και οι 
Γάλλοι είναι οι µεγαλύτεροι 
εξαγωγείς ποδοσφαιριστών 
προς τα κορυφαία ευρωπαϊκά 
πρωταθλήµατα, σύµφωνα µε το 
Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο 
στην Ελβετία. Πιο συγκεκριµένα, 
από 31 ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 
που συµπεριλήφθηκαν στην 
έρευνα για το 2019, 466 είναι οι 
Βραζιλιάνοι ποδοσφαιριστές που 
έχουν µετακοµίσει σε άλλη χώρα 
για να αγωνιστούν σε 
επαγγελµατικό επίπεδο, νούµερο 
το οποίο καλύπτει το 10,3% των 
εξαγωγών. Οι Γάλλοι βρίσκονται 
στη δεύτερη θέση µε 350 
εξαγωγές, ενώ την τριάδα κλείνει 
η Ισπανία µε 224. Στα κορυφαία 
πέντε ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 
(Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, 
Γερµανία, Γαλλία), οι Γάλλοι 
µετρούν 115 παίκτες στην πρώτη 
θέση, ενώ οι Βραζιλιάνοι είναι 
δεύτεροι µε 104. Ακολουθούν οι 
Ισπανοί (67), οι Αργεντινοί (60) 
και οι Ολλανδοί (48).

  

Ο Φέντερερ 
γίνεται νόμισμα
Ο Ρότζερ Φέντερερ γίνεται ο 
πρώτος Ελβετός εν ζωή, η µορφή 
του οποίου θα αποτυπωθεί σε 
νόµισµα. Όπως ανακοίνωσε το 
οµοσπονδιακό νοµισµατοκοπείο 
της Ελβετίας, στις 23 Ιανουαρίου 
2020 θα κυκλοφορήσει ένα 
συλλεκτικό ασηµένιο νόµισµα 
αξίας 20 ελβετικών φράγκων, 
το οποίο θα φέρει τη µορφή του 
Φέντερερ. Στο νόµισµα, ο 
θρυλικός τενίστας εµφανίζεται 
να κρατά τη ρακέτα του και να 
ετοιµάζεται για ένα χτύπηµα 
backhand, µε το ένα χέρι.

   Το ότι η ελληνική γεωρ-
γία θα µπορούσε να είναι η µπουτίκ 
των αγορών, είναι γνωστό, όχι µόνο 

λόγω της πλούσιας βιοποικιλότητάς της, αλλά 
και του µικρού µεγέθους της που απέχει από 
τη βιοµηχανοποιηµένη, εντατική αγροτική πα-
ραγωγή άλλων χωρών.    Πολύ σωστά 
αναγνώρισε µιλώντας στο Συνδέσµο Ελλη-
νικών Βιοµηχανιών Τροφίµων τα ατού του 
εγχώριου πρωτογενούς τοµέα η υφυπουρ-
γός της πλατείας, όµως πλην της αναφο-
ράς για στήριξη των συµβολαιακών σχη-
µάτων, το µεγαλύτερο ακουµπούσε στην 
έρευνα και στη βιοµηχανία τροφίµων. Ό-
σο για τα αναξιοποίητα 292 εκατ. ευρώ για 
συνεργασίες και καινοτοµία στον αγροδι-
ατροφικό τοµέα που, όπως είπε, άφησε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αν µη τι άλλο απαιτεί-
ται σκέψη και προσοχή για το πού θα δια-
τεθούν ώστε να έχουν πραγµατικό και όχι 
θεωρητικό αντίκρισµα.    Οι επαγγελ-
µατίες του πρωτογενούς τοµέα περιµένουν πώς 
και πώς τα Σχέδια Βελτίωσης, τα οποία όπως 
είπε κι ο Μαυρούδης στο συνέδριο του ΣΕΑΜ 
τα ξεµπουρδούκλωσε µετά την επίλυση µίας 
περίπλοκης νοµικής κατάστασης στην οποία 
είχαν περιέλθει µε ευθύνη της προηγούµενης 
πολιτικής ηγεσίας. Τώρα τι και πώς δεν εξή-
γησε, πάντως τα έφερε από ‘δω, τα πήγε από 

‘κει, και χωρίς επί της ουσίας µειώσεις φόρων, 
επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου και λοιπά κίνητρα, 
έβγαλε ένα πόσο 1,2 δις για επενδύσεις στην 
ελληνική γη. Τα 600 εκατ. ευρώ µάλιστα, θα 
έρθουν το α’ τετράµηνο του 2020 µε τη µορ-
φή χαµηλότοκων δανείων. Ζητούµενο πάντως 
η ανανέωση του γηρασµένου αγροτικού στό-
λου αλλά και πληθυσµού... που επί του παρό-
ντος αναζητά λύσεις µέσα από τις εθνικές ο-
δούς.    Από το µέτωπο της πανώλης 
ευτυχώς, ουδέν νεότερο. Έχουµε µείνει στο 
ότι η απόσταση από το κρούσµα στη Βουλ-
γαρία έχει... παγώσει στα 1,2 χιλιόµετρα α-
πό τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, µε τους 
κυνηγούς να φιλούν... σκοπιές.    Πά-
ντως οι ιστορίες που ακούγονται περί τρόπων 
διασποράς της πανώλης, από τυχαία γεγονό-
τα, όπως π.χ. από ένα πετάµενο σάντουιτς σε 
χωράφι που προσέλκυσε ένα µολυσµένο αγρι-
ογούρουνο ή οι ανησυχίες που διατυπώνονται 
για κίνδυνο µόλυνσης του υδατικού συστήµα-
τος από νεκρό ζώο, κάνουν τους επαγγελµατί-
ες της εγχώριας χοιροτροφίας να έχουν χάσει 
τον ύπνο τους.  Στην Κίνα, πάντως, που έχει 
απωλέσει λόγω της νόσου σχεδόν το µισό της 
κοπάδι, ο οµόλογος του Μαυρουδή, Χαν Τσαν-
γκφού, καλεί τις τοπικές επαρχίες της χώρας 
να θέσουν ως σηµαντικό πολιτικό καθήκον σε 
επανεκκίνηση το χοιροτροφικό κλάδο. O ΓΥΛΟΣ
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Κάνει ρελάνς
Πριν λίγα χρόνια, αν κάποιος ήθελε έναν 
µεγάλο τηλεσκοπικό φορτωτή, είχε δύο 
επιλογές: JCB ή Manitou. Η γαλλική φίρµα 
µπορεί να έχασε µερίδια µε το Mani-Rock, 
ωστόσο έρχεται τώρα µε το νέο MLA-T 
533-145 V που δοκιµάζεται στο profi 
∆εκεµβρίου, να ανακτήσει το έδαφος.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

 Βουλευτικά χάδια
 µε την τσέπη άδεια 

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

Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ RENE MAGRITTE
Ο γιος του ανθρώπου (Γαλλικά: Le fils de l’ homme) είναι ένας πίνακας του 1969 από τον Βέλγο σουρεαλιστή ζωγράφο René Magritte. 
Είναι ίσως το πιο γνωστό έργο τέχνης του. Ο Magritte ζωγράφισε αυτόν τον πίνακα ως µία ιδιαίτερη αυτοπροσωπογραφία.
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Ενισχυµένη εµφανίζεται η αγορά χοιρι-
νού κρέατος µε το ελληνικό προϊόν να 
έχει αποκτήσει έντονη ζήτηση και στο 
εξωτερικό και την τιµή του να αγγίζει τα 
1,70 ευρώ το κιλό το τελευταίο διάστη-
µα. Αξίζει να σηµειωθεί πως τα επίπε-
δα αυτά είναι υψηλότερα και από εκεί-
να του 2018, χρονιά την οποία οι χοι-
ροτρόφοι χαρακτηρίζουν αδιάφορη, 
αφού η τιµή δεν κατάφερε να υπερβεί 
τα 1,35 ευρώ το κιλό, αλλά και το 2017 
όπου η τιµή δεν ξεπέρασε εν όψει των 

Χριστουγέννων τα 1,60 ευρώ το κιλό. 
«Όλα δείχνουν ότι η αγορά θα κινη-

θεί οµαλά από εδώ και πέρα» αναφέρει 
στην εφηµερίδα Agrenda ο πρόεδρος 
της Νέας Οµοσπονδίας Χοιροτροφικών 
Συλλόγων Ελλάδας Γιάννης Μπούρας, 
εξηγώντας παράλληλα ότι η σηµαντική 
µείωση της προσφοράς από γειτονικές 
χώρες σε συνδυασµό µε την οριακή ε-
ξάντληση των αποθεµάτων είναι βασι-
κοί παράγοντες που οδηγούν σ’ αυτή 
τη φάση την αύξηση της τιµής. 

Τόνωση τα 1,70 ευρώ στο χοιρινό
 Στα θετικά η αυξηµένη ζήτηση και η µειωµένη προσφορά από γειτονικές χώρες 

 Οµαλά θα κινηθεί η χριστουγεννιάτικη αγορά και λόγω εξάντλησης των αποθεµάτων 
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Σ 
την αγορά σκληρού σίτου οδεύου-
µε προς τα Χριστούγεννα µε χαλα-
ρούς ρυθµούς και λίγες δουλειές. Έ-
χει χωνευτεί πως εκτός απροόπτου η 

εξαγωγή δεν δείχνει να δίνει το κάτι παραπάνω 
που αναµενόταν κατόπιν των µεγάλων πωλή-
σεων σε Τουρκία και Τυνησία. Βέβαια αναµέ-
νεται να φανεί πως θα διαµορφωθεί η αγορά 
από τη νέα χρονιά όπου και θα λιγοστεύουν τα 
καλά σιτάρια στην Ευρώπη. Στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, οι τιµές µαλακού διόρθωσαν µετά 
από ένα µικρό ραλάκι στο τέλος της προηγού-
µενης εβδοµάδας και οι κερδοσκόποι θεώρη-
σαν ότι είναι καλή ευκαιρία για ρευστοποιήσεις. 

  Σηµειώνονται κάποιες πωλήσεις βάµ-
βακος στην ελληνική αγορά, αλλά ο ρυθ-
µός έχει µειωθεί. Κυρίως τουρκικά κλωστή-
ρια ακολουθούν τις τιµές µας καλύπτοντας 
«τρύπες». Οι εµπορικοί οίκοι αδυνατούν να 
πληρώσουν τις ίδιες τιµές σε ανοιχτά συµβό-
λαια, καθώς η αγορά είχε διορθώσει και οι 
τιµές µας ισοδυναµούσαν σε υψηλότερη βά-
ση (πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών. 
Χρηµατιστηριακά, δεν φαίνεται να υπάρχει 
διάθεση στην αγορά να πάρει µια σαφή πο-
ρεία, γι’ αυτό και κινείται πάντα εντός στε-
νού εύρους. Οι αναλυτές θεωρούν πως µε 
αυτό το µοτίβο θα πάµε στο κοντινό µέλλον. 

  Περί τα 22.000 µε 23.000 έλατα αναµέ-
νεται να εµπορευτούν φέτος τα µέλη του α-
γροτικού συνεταιρισµού παραγωγών ελάτου 
Ταξιάρχη σε συγκεκριµένα σηµεία πώλησης 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της οργάνωσης Γιάννη Ξάκη, οι τι-
µές θα ξεκινούν από 30 ευρώ στη Θεσσαλο-
νίκη και 40 ευρώ στην Αθήνα για πολλά και 
διαφορετικά µεγέθη.

Από τη νέα χρονιά 
αλλαγές στο σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

29/10 05/11 13/11 19/11 03/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42 330,15
329,17

333,95

332,47

Κίνα
Προσπάθειες για µια επανεκκίνηση 
της κινεζικής παραγωγής χοιρινού 
κρέατος επιχειρεί το Πεκίνο, σύµ-
φωνα µε διεθνή µέσα ενηµέρωσης

Βουλγαρία 
Στη Βουλγαρία έχουν ήδη 
θανατωθεί περί τις 10.000 

χοιροµητέρες, ήτοι το 20% του 
ζωικού κεφαλαίου της στο είδος

Αυτάρκεια 
Η αυτάρκεια σε χοιρινό στη χώρα 
µας παραµένει πολύ χαµηλά, στο 

30% και για να καλύπτεται η ζήτηση 
γίνονται µεγάλες εισαγωγές

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

31/10 15/11 21/11 28/11 05/1207/11

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

274

173

209,5

2,23

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

274

173

209,5

2,09

330,08

925,40

19,93

64,20

119,15

78,92
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209,5

2,17

329,80

900,60

20,24

62,95

119,20

78,50
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172

209,5

2,14

335,10

900,60

20,37

60,70

119,37

78,31

274

172

209,5

2,21

342,80

882,00

20,39

60,50

121,77

77,00

274

172

209,5

2,31

345,10

885,00

19,37

61,60

120,00

79,50

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213 213 213 213

214

65,70

64,35

64,74

62,24

64,91 65,21

Τιμή χοιρινού 
(ευρώ το κιλό)

2019 1,70

2018 1,35

ΠΗΓΗ: AGRENDA



ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΣάββατο 7 & Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019AgrendaA2 | 22

Σταθερά εντός εύρους οι τιµές στο χρηµατιστήριο βάµβακος 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η αγορά εξακολουθεί να κινείται εντός 
εύρους και οι αναλυτές συγκλίνουν  
πως λογικά δεν αναµένεται κάποια 
µεγάλη κίνηση σύντοµα.

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.

µετάβλητη 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

Σε διαδικασία φιξαρίσµατος τιµών 
στο σύσπορο βρίσκονται αυτό το δι-
άστηµα οι παραγωγοί, µε τα συµβό-
λαια Μαρτίου ‘20 να κυµαίνονται πε-
ρί τα 65 σεντς ανά λίµπρα. Οι αναλυ-
τές θεωρούν ότι η αγορά κινείται σε 
στενό εύρος τιµών και αυτό το µοτί-
βο θα συνεχιστεί και το επόµενο δι-
άστηµα, αφού ακόµα και αν η αγο-
ρά δοκιµάσει κάποιο από τα δύο ό-
ρια της (πάνω ή κάτω) δεν θα µπο-
ρέσει να συντηρηθεί εκεί για πολύ.

Υπό αυτές τις συνθήκες και µε δε-
δοµένο ότι το τελευταίο διάστηµα οι 
πράξεις γίνονται περί τα 70 σεντς α-
νά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 1,39 
ευρώ το κιλό για το εκκοκκισµένο 
και στα 46 λεπτά για το σύσπορο, η 
«λογική» είναι να πουλάµε όταν η α-
γορά δίνει ανοδικά ξεσπάσµατα. Βέ-
βαια να σηµειωθεί ότι οι εµπορικοί 
οίκοι σε αυτά τα επίπεδα τιµών δεν 
δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κα-

θώς αδυνατούν να πληρώσουν τις 
ίδιες τιµές σε ανοιχτά συµβόλαια ε-
πειδή οι τιµές µας ισοδυναµούσαν 
σε υψηλότερη βάση (πριµ) επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών, περιµέ-
νοντας κατά βάση να ανέβει η αγο-
ρά για να µπορέσουν να ανταγωνι-
στούν τις τιµές των Τούρκων.

Εν τω µεταξύ, για άλλη µια φορά 
µια µικρή άνοδο στο χρηµατιστήριο 
πυροδότησε στα µέσα της περασµέ-
νης εβδοµάδας έκθεση που µιλά για 
πρόοδο στις εµπορικές συνοµιλίες 
ΗΠΑ-Κίνας. Τα συµβόλαια Μαρτίου 
αυξήθηκαν κατά 1,25%, φτάνοντας 
τα 64,85 σεντς ανά λίµπρα. Η αισι-
οδοξία για µια εµπορική συµφω-
νία ενίσχυσε την αγορά, δήλωσε ο 
Keith Brown, διευθυντής των µεσι-
τών βαµβακιού Keith Brown και Co 
στο Moultrie της Γεωργίας, σηµειώ-
νοντας ότι η αντίσταση κυµαίνεται 
στα 66 µε 67,13 σεντς ανά λίµπρα.

Σηµειωτέον ότι οι επενδυτές περι-
µένουν τα νέα στοιχεία του υπουργεί-
ου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA) για τις 

εξαγωγικές πωλήσεις, το οποίο στην 
τελευταία του έκθεση καταγράφει 
πωλήσεις 281.500 µπάλες για την 
περίοδο 2019-2020, σηµειώνοντας 
αύξηση 24% από την προηγούµενη 
εβδοµάδα και αύξηση 33% από τον 
προηγούµενο µέσο όρο των τεσσά-
ρων εβδοµάδων. 

Η αισιοδοξία πάντως των αγορα-
στών στηρίζεται στα θεµελιώδη, αφού 
το εµπόριο βάµβακος υπολογίζεται 
ότι θα φτάσει στα 43,34 εκατ. δεµά-
τια την εµπορική περίοδο 2019-2020, 
όταν το προηγούµενο έτος βρέθηκε 
στα 41,23 εκατ. δεµάτια, υποχωρώ-
ντας από τα 41,41 εκατ. δεµάτια στα 
οποία διαµορφώθηκε ο εµπορεύσι-
µος όγκος την περίοδο 2017-2018.

Φιξαρίσµατα τιµών σύσπορου χωρίς εκπλήξεις
Προσπάθεια πίεσης της τιµής από κάποιους εκκοκκιστές καθώς στενεύουν τα χρονικά περιθώρια 
Παραµένει αµετάβλητη γύρω από τα 65 σεντς η διεθνής τιµή για τα συµβόλαια Μαρτίου και Μαΐου

Στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου φαίνεται πως οδεύουµε 
σε ένα ήπιο τελείωµα του 
έτους χωρίς εκπλήξεις. Οι 
µύλοι εντός αλλά και εκτός 
Ελλάδος δηλώνουν υπερ-
καλυµµένοι, ενώ παράλληλα η 
εκτίµηση πως µπορεί να 
έρθουν καλύτερες τιµές στα 
ποιοτικά σιτάρια λόγω των 
µεγάλων πωλήσεων σε 
Τουρκία και Τυνησία, δεν έχει 
προς το παρόν επιβεβαιωθεί. 
Είναι γεγονός πως η εξαγωγή 
τελευταία δεν «τραβάει», 
ενδεχοµένως να χρειαστεί να 
δούµε τις διαθέσεις των 
αγοραστών από το νέο έτος, 
οπότε και οι καλές ποιότητες 
εντός ΕΕ θα λιγοστεύουν. 
Στα σκληρά σιτάρια, στη λίστα 
της Φότζια οι τιµές µειώθηκαν 
κατά 3 ευρώ. Για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 80 
kg/hl η τιµή αποθήκης 
παραγωγού είναι στα 280-
285 ευρώ ο τόνος. Οι τιµές 
στη Γαλλία µπορεί να 
συντηρούνται στα 250 ευρώ, 
αλλά υποβόσκει µια αρνητική 
διάθεση στην αγορά.

ΑΝΟΡΕΧΤΗ Η ΑΓΟΡΑ
ΤΟΥ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ  

Η αγορά εξακολουθεί να κινείται εντός εύρους και οι 
αναλυτές συγκλίνουν στην άποψη πως λογικά δεν 
πρόκειται να δούµε κάποια µεγάλη κίνηση σύντοµα. 
Αν οι τιµές πάνε να διορθώσουν προς τα 60 σεντς, 
οι Αµερικανοί παραγωγοί θα αποσύρουν τα 
βαµβάκια τους από την αγορά, τοποθετώντας τα στο 
κρατικό τους πρόγραµµα. Αυτό θα προκαλέσει µια 
τεχνητή έλλειψη βάµβακος, η οποία και θα φέρει την 
ανάκαµψη στο χρηµατιστήριο. Αντιθέτως αν πάµε να 
δοκιµάσουµε υψηλότερες τιµές (70 σεντς) θα είναι 
δύσκολο να παραµείνουµε για πολύ σε αυτές, καθώς 
πολλά αµερικανικά βαµβάκια θα βγουν προς πώληση. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι πωλήσεις που σηµειώνονται αφορούν µικρότερες 
ποσότητες και έχουν τον χαρακτήρα κάλυψης άµεσων 
αναγκών. Τα τουρκικά κλωστήρια είναι δραστήρια, αλλά 
καλύπτουν τρύπες µέχρι να φτάσουν τα βραζιλιάνικα 
και αµερικανικά βαµβάκια που έχουν αγοράσει. Μην 
ξεχνάµε πως η σοδειά στη γειτονική µας χώρα είναι 
απογοητευτική στις ποιότητες αλλά και τις ποσότητες. 
Από πλευράς εµπορικών οίκων οι τιµές µας για τα 
ανοιχτά συµβόλαια χαρακτηρίζονται ως ακριβές και 
αδυνατούν για την ώρα να πληρώσουν υψηλότερο 
πριµ επί των χρηµατιστηριακών τιµών.  Για µικρότερες 
ποσότητες πιάνονται πλέον τα 70 σεντς ανά λίµπρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Οι εµπορικοί οίκοι δεν µπορούν ακόµα 
να ανταγωνιστούν τους Τούρκους. 

ΑΥΞΗΣΗ
 Το εµπόριο βάµβακος υπολογί-

ζεται στα 43,34 εκατ. δεµάτια το 

2019-2020, όταν πέρυσι βρέθηκε 

στα 41,23 εκατ. δεµάτια

Συνεδρίαση 5/12/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20 64,51 -O,19

Μάιος '20 65,50 -0,11

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Τρίτη
19/11

∆ευτέρα
18/11

Πέµπτη
14/11

Τετάρτη
20/11

Παρασκευή
15/11

66.5

66

65.5

65

64.5

64

63

62.5

62
∆ευτέρα
02/12

Τρίτη
03/12

Τετάρτη
04/12

Παρασκευή
29/11

Πέµπτη
05/12
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Κατεύθυνση στην Ιταλία έχει, µέχρι στιγµής, ένα στα τρία ακτινίδια της εγχώριας παραγωγής, µε πολλούς από τους παράγοντες του κλάδου 
να επαναλαµβάνουν τη λανθασµένη πρακτική του παρελθόντος, αντί να αξιοποιήσουν τη συγκυρία της χαµηλής ιταλικής παραγωγής.

Επόµενες αγορές-στόχοι προσδιορίστηκαν αυτές τις Βραζι-
λίας, της Ταϊβάν, της Ιαπωνίας, του Βιετνάµ, της Αυστραλί-
ας και της Νέας Ζηλανδίας µε τους εκπροσώπους των συνε-
ταιριστών και των ιδιωτών εµπόρων να ζητούν από την πα-
ριστάµενη, ∆ιευθύντρια του τµήµατος Φυτοϋγειονοµικού Ε-
λέγχου του ΥπΑΑΤ Σταυρούλα Ιωαννίδου, να γίνει προτε-
ραιότητα του υπουργείου η υπογραφή φυτοϋγειονοµικών 
πρωτοκόλλων µε τις εν λόγω αγορές. Το ανώτατο διοικητι-
κό στέλεχος του ΥπΑΑΤ συναίνεσε στο αίτηµα, αποκάλυψε 
πως επίκειται επίσκεψής της στην Ταϊβάν όπου θα θέσει και 
το άνοιγµα της αγοράς τους στο ελληνικό ακτινίδιο, ενώ η 

συζήτηση κατέδειξε πως σχετικά προχωρηµένη είναι η δια-
δικασία ήδη στην περίπτωση της Βραζιλίας και πως υπό ό-
ρους η αγορά τους µπορεί να ανοίξει ακόµη και από την ε-
πόµενη εµπορική σεζόν.

Ζητήθηκε επίσης στις αγορές ενδιαφέροντος, να τοπο-
θετηθεί αγροτικός ακόλουθος στις κατά τόπους ελληνικές 
πρεσβείες, ώστε να έχει γνώση και τεχνικών λεπτοµερειών 
για τα αγροτικά µας προϊόντα, προκειµένου να υποστηρί-
ζεται αποτελεσµατικότερα η διείσδυσή τους στο εξωτερικό.

Στα συµπεράσµατα, εξάλλου, της µελέτης του Incofruit α-
ναφέρθηκε ότι προκειµένου να διατηρήσουµε την παρου-
σία των προϊόντων µας στις αγορές, παραδοσιακές και νέες, 
θα πρέπει να υπάρξει ένα στρατηγικό πλάνο που θα προω-
θήσει τον εµπλουτισµό της καλλιέργειας ακτινιδίου µε νέ-
ες ποικιλίες και παράλληλα φροντίσει να στηρίξει εµπορι-
κά την ολοένα αυξανόµενη παραγωγή.  ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΩΣΙΒΙΟ στους Ιταλούς α-
νταγωνιστές ρίχνουν µέχρι ώρας οι 
παράγοντες του κλάδου του ακτινιδί-
ου, βγάζοντας το φίδι από την τρύπα 
για την ιταλική µεταποίηση που λό-
γω χαµηλής σοδειάς θα δυσκολευ-
όταν να διατηρήσει τα µερίδιά της 
χωρίς να εκµεταλλευτεί την υπερα-
ξία του χύδειν ελληνικού προϊόντος 

που εξάγεται εκεί. «Από τα προσωρι-
νά δηλωθέντα στοιχεία παρατηρού-
µε ότι από τους περίπου 60.000 τό-
νους ακτινιδίων που έχουν εξαχθεί, 
οι σχεδόν 20.000 τόνοι είχαν προο-
ρισµό την Ιταλία κι άλλοι 10.000 τό-
νοι την Ισπανία», λέει ο συντονιστής 
της υπό σύσταση ∆ιεπαγγελµατικής 
Ακτινιδίου, Χρήστος Κολιός.

«ΦΕΤΟΣ οι Ιταλοί υπολόγιζαν να συ-
γκοµίσουν 300.000 τόνους πράσινα 
ακτινίδια, αλλά όπως όλα δείχνουν 
θα φτάσουν τους 250.000 τόνους κι 
αν βγάλουµε ένα ποσοστό που είναι 
τα σκάρτα αλλά και την εσωτερική 
τους κατανάλωση, δεν θα µπορέ-
σουν να καλύψουν τις ανάγκες τους 

για εξαγωγές. Και εµείς τί κάνουµε; 
Αντί να αξιοποιήσουµε την ευκαι-
ρία ώστε να κερδίσουµε µέρος από 
τα µερίδια τους, τους τροφοδοτού-
µε µε ελληνικά ακτινίδια για να δι-
ατηρήσουν τις θέσεις τους» ανέφε-
ρε ο κ. Κολιός, κάνοντας λόγο για 
µια ακόµη µεγάλη χαµένη ευκαιρία.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ήδη στη 
χώρα µας οι εκτάσεις µε ακτινίδια 
πλησιάζουν τα 100.000 στρέµµα-
τα, που σηµαίνει πως πολύ σύντο-
µα, όταν όλα γίνουν παραγωγικά, ο 
όγκος της ετήσιας σοδειάς θα κυµαί-
νεται στους 300.000-350.000 τόνους 

και τότε είναι περισσότερο από βέ-
βαιο ότι θα δυσκολέψει σηµαντικά 
η διάθεσή της, ιδίως αν δεν υπάρξει 
προετοιµασία τώρα που η παραγω-
γή απλώς φεύγει χωρίς να έχει τυ-
ποποιηθεί µε συνέπεια να χάνεται η 
ελληνική ταυτότητα του προϊόντος.

Η ΚΟΝΤΟΘΩΡΗ ΑΥΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ απα-
σχόλησε µεγάλο µέρος της συζήτη-
σης στο πλαίσιο του εργαστηρίου - 
στρογγυλής τράπεζας, για το παρόν 
και το µέλλον του ακτινιδίου, που δι-
οργανώθηκε από τον EUCOFEL στη 
Θεσσαλονίκη, µέσω του προγράµ-
µατος CuTE- Cultivating the Taste 
of Europe. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύ-

ουν είναι πολλαπλοί. Κι αυτό διότι, 
εκτός από την εµπορική διάσταση, 
τίθεται όλο και πιο πιεστικά ζήτηµα 
της διαχείρισης της παραγωγής και 
της αποφυγής ασθενειών, καθώς η 
µεταφορά πολλών ποσοτήτων προς 
την Ιταλία, γίνεται σε µεγάλα εισαγό-
µενα επαναχρησιµοποιούµενα bins 
που δεν απολυµαίνονται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ του Incofruit 
Hellas που αναγνώστηκαν στο στρογ-
γυλό τραπέζι έδειξαν ότι η µέση τι-
µή που πλήρωσαν οι Ιταλοί το 2018 
για το ελληνικό ακτινίδιο ήταν στα 
57 λεπτά το κιλό, ενώ κατόπιν οι ί-
διοι πουλούσαν και τα δικά µας α-
κτινίδια µε µέση τιµή στα επίπεδα 

των 1,5 ευρώ το κιλό. Η µεγάλη α-
νησυχία έχει να κάνει µε το τί θα γί-
νει όταν οι Ιταλοί επιστρέψουν στις 
συνήθεις υψηλές ετήσιες παραγω-
γές τους, των 500.000-550.000 τό-
νων, ιδιαίτερα από τη στιγµή που 
και στην Ελλάδα ξεφυτρώνουν δι-
αρκώς νέες φυτείες.

ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΑΥΤΟ οι µετέχοντες 
στη στρογγυλή τράπεζα ανέδειξαν 
εκ νέου την ανάγκη διασποράς των 
διαθέσιµων ποσοτήτων σε νέες αγο-
ρές τόσο στο βόρειο, όσο και στο νό-
τιο ηµισφαίριο, στη λογική της προ-
σέγγισης που έχει γίνει προς την Τα-

ϊλάνδη και τη Νότιο Κορέα, σε σχέ-
ση µε την υπογραφή των φυτοϋγει-
ονοµικών πρωτοκόλλων. Για τις δύο 
συγκεκριµένες αγορές µάλιστα, εκ-
φράστηκε η αισιοδοξία ότι θα ανοί-
ξουν για το ελληνικό ακτινίδιο από 
τη συγκοµιστική σεζόν του 2020.

ΑΓΟΡΑ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ

Πίνακας
Αγορά ακτινιδίου 

60.000 ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ

20.000 ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ

10.000 ΙΣΠΑΝΙΑ 

Παραγωγή Ιταλίας 300.000 με 250.000 τόνους 
Μέση τιμή για ελληνικό ακτινίδιο που αγόρασαν οι Ιταλοί 57 λεπτά 
πώληση μετά την συσκευασία 1,5 ευρώ ανά κιλό 

Καλλιέργειες ακτινιδίου στην Ελλάδα 100.000 στρέμματα
���

60.000
ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΧΘΕΙ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

10.000

100.00020.000ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ

ΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΙΤΑΛΙΑΣ

ΤΟΝΟΙ

300.000 

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 
ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙΠίνακας

Αγορά ακτινιδίου 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 
Πίνακας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ 
ΠίνακαςΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙΠίνακαςΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΟΙ ΙΤΑΛΟΙΠίνακας

ΛΕΠΤΑ /ΚΙΛΟ

57 

ΠΩΛΗΣΗ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

ΕΥΡΩ /ΚΙΛΟ

1,5

Βραζιλία, Ταϊβάν και Ιαπωνία 
γίνονται αγορές στόχοι 

1

3

5

2

4

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
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Μήπως θα µπορούσε και µόνο του το ελληνικό ακτινίδιο;
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Με στόχο τις 900 µονάδες  
µέχρι το τέλος του έτους
Το θετικό σενάριο για το Χρηµατιστήριο Αθηνών θα 
είναι το τέλος του έτους να βρει τον Γενικό ∆είκτη 
σε επαφή µε τις 900 µονάδες, προκειµένου να µην 
χάσει το ανοδικό του τέµπο, αν και υπάρχει και η 
άποψη ότι µια διόρθωση θα ανοίξει ευκαιρίες 
εισόδου για τους νέους µεσο-µακροπρόθεσµους 
επενδυτές. Πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη 
συνεδρίαση της περασµένης Πέµπτης µε την αγορά 
να υποχωρεί κάτω από τις 880 µονάδες. Στο 
επίκεντρο των ρευστοποιήσεων οι τραπεζικές 
µετοχές, ενώ σε χαµηλά επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ: Tην πλατφόρµα 
Fusion Risk της Finastra 
επέλεξε η Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα, στο 
πλαίσιο του εκσυγχρονισµού και των 
εποπτικών της υποχρεώσεων που 
επιβάλουν αποτελεσµατική 
διαχείριση των κινδύνων και 
αυτοµατοποίηση των εργασιών.

CAMBELL SOUP: Η Campbell Soup, 
εταιρεία έτοιµων γευµάτων και σνακ, 
ανακοίνωσε τα κέρδη α΄ τριµήνου 
χρήσης που ήταν καλύτερα των 
προσδοκιών και πωλήσεις που ήταν 
χαµηλότερες από ό,τι αναµενόταν. Τα 
καθαρά κέρδη του τριµήνου µέχρι τις 
27 Οκτωβρίου µειώθηκαν στα 166 
εκατ. δολάρια, από τα 194 εκατ. 
δολάρια πριν από ένα χρόνο. Οι 
καθαρές πωλήσεις µειώθηκαν 0,9% 
στα 2,18 δισ. δολάρια από τα 2,20 
δισ. δολάρια.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Η«ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ 
ΣΕΛΟΝΤΑ» κατά την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων στις 
27.11.2019 εξέλεξε νέο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε 
σε σώµα µε 4ετή θητεία: Πρόεδρος-
∆ιευ/νων Σύµβουλος Λεωνίδας 
Κολιούλης, αντιπρόεδρος ∆ηµήτριος 
∆ηµητρίου και µη εκτελεστικά µέλη 
Ιωάννης Γιαννακάκης,  Γεώργιος 
Βλάχος και  Ελένη Ξηνταράκου του 
Κυριακούλη.

KΡΙ ΚΡΙ: Η εταιρεία ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Β.Ε.Ε. 
Βιοµηχανία Γάλακτος ανακοινώνει ότι 
ο κ.Καραγιάννης Ευάγγελος, Υπόχρεο 
Πρόσωπο βάσει του α.13 του 
Ν.3340/2005, ως υπεύθυνος 
λογιστηρίου της Εταιρείας, προέβη 
στις 02/12/2019 σε πώληση 759 
κοινών ονοµαστικών µετοχών προς 
5,50 ευρώ έκαστη.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Τον κώδωνα του κινδύνου για τη λή-
ψη προληπτικών µέτρων από µέρους 
των τραπεζών προκειµένου να καλύ-
ψουν τυχόν κεφαλαιακές απαιτήσεις 
που θα προκύψουν από τα επερχόµε-
να stress tests, έκρουσε η διοίκηση της 
Τράπεζας της Ελλάδος, στην Έκθεση 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, επι-
σηµαίνοντας πως απαιτείται καταρχήν, 
µία ολιστική λύση για την αντιµετώπι-
ση του προβλήµατος των κόκκινων δα-
νείων. Προειδοποιεί δε ότι «εάν δεν υ-
πάρξει µεταβολή της υφιστάµενης κα-
τάστασης, τα µεγέθη κερδοφορίας των 
τραπεζών δεν θα µπορέσουν εύκολα 
να µεταβληθούν, δεδοµένου του πεπε-
ρασµένου περιθωρίου περιστολής του 
λοιπού λειτουργικού κόστους». 

Ταυτοχρόνως διαπιστώνει ότι ενώ η 
κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών δι-
ατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο, υ-
πάρχει ωστόσο πρόβληµα µε την ποιό-
τητα του κεφαλαίου. Η ΤτΕ, χαρακτηρί-
ζει το σχέδιο ΗΡΑΚΛΗΣ ως «σηµαντικό 
βήµα προς τη σωστή κατεύθυνση, κρί-
νεται σκόπιµο να πλαισιωθεί από συ-
µπληρωµατικές ενέργειες». Με το εν 
λόγο Σχέδιο διευθετούνται δάνεια πε-
ρίπου 30 δισ. ευρώ από τα 75 δισ. συ-
νολικά µένουν όµως άλλα 40 δις ευρώ.

Στο µεταξύ, η χώρα µας στα χρόνια 
της οικονοµικής κρίσης εκτόξευσε τη 
φορολογική επιβάρυνση από το 32% 
του ΑΕΠ που ήταν το 2010 στο 38,7% 
του ΑΕΠ το 2018, όταν ο µέσος όρος 
του ΟΟΣΑ ήταν 34,3% του ΑΕΠ.

ΖΑΓΟΡΙ
Το βραβείο του καλύτερου 
λανσαρίσµατος κατά τη διάρκεια  
του 2019 στην κατηγορία τους 
απονεµήθηκε στα 2 νέα καινοτόµα 
προϊόντα της εταιρείας ΧΗΤΟΣ 
ΑΒΕΕ, ΖΑΓΟΡΙ Sparkling µε φυσικό 
άρωµα Λεµόνι και ΖΑΓΟΡΙ Sparkling 
µε φυσικό άρωµα Πράσινο Μήλο, στο 
πλαίσιο των βραβεύσεων Best 
Launching 2019.

ArGOODaki
To ArGOODaki επιστρέφει για 18η 
συνεχόµενη χρονιά και φέτος τα 
Χριστούγεννα, στηρίζει το έργο της 
ΕΛΕΠΑΠ προσφέροντας τον απαραίτητο 
εξοπλισµό για την κάλυψη των αναγκών 
σίτισης και εκπαίδευσης παιδιών µε 
κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές 
δυσκολίες, σε έξι παραρτήµατά της σε 
όλη την Eλλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο).

Κι ο Ηρακλής θέλει
τα στηρίγματά του 

 Ολιστική λύση για κόκκινα δάνεια ζητά η ΤτΕ 
 Εξαπλάσιοι φόροι στην Ελλάδα το 2010-2018
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1700 +19,72%

ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ & Β/ΝΙΑΣ 0,8250 + 7,84%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1,7000 6,25

LAVIPHARM Α.Ε. 0,1780 +4,71%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,3780 3,85%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,0880 -20,00%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡ. ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 3,3400 -10,22%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. 0,8100 -10,00%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1,1300 -9,60%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ.ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,4880 -6,15%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 27,597.68 -0.19%
 NASDAQ Comp 8,556.50 -0.12%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,648.13 -0.32%
Λονδίνο FTSE 100 7,137.85 - 0.70%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,054.80 - 0.65%
Παρίσι CAC-40 5,801.55 +0.032%
Ζυρίχη SMI 10,363.50 - 0.28%
Τόκιο NIKKEI-225 23,300.09 +0.71% 
 
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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Απαιτούνται βελτιώσεις ουσίας στο πλαίσιο 
Ομάδων Παραγωγών και Σχεδίων Βελτίωσης

Έ
να από βασικά πράγµατα µε το οποίο α-
σχολείται κάθε νέα κυβέρνηση όταν α-
ναλαµβάνει τα ηνία, είναι οι αγρότες. 
Το εκάστοτε επιτελείο της πλατείας Βά-

θης, είτε γνωρίζει είτε είναι άσχετο µε το αντικείµε-
νο, ξεκινά λέγοντας ότι [..θα φέρουµε ένα νέο σχέ-
διο νόµου προκειµένου να καταστήσουµε ενεργούς 

τους συνεταιρισµούς, να δώσουµε 
τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν 
υγιείς οµάδες παραγωγών και να 
µπορέσουν έτσι οι αγρότες να προ-
ωθήσουν τα προϊόντα που παρά-
γουν, αποφεύγοντας κάθε ενδιάµε-
σο που τους δυσκολεύει τη ζωή…]

Άµα κάτσω και ψάξω σε βάθος 
30ετίας, πιστεύω ότι το ανωτέρω 
κείµενο είναι επί της ουσίας το ίδιο.

Είµαι βέβαιος ότι πιστεύουν πραγ-
µατικά πως θα καταφέρουν να αλ-
λάξουν τα πράγµατα. ∆υστυχώς δεν 
καταφέρνουν τίποτε επί της ουσίας 
όλα αυτά τα χρόνια, γιατί πάντα κά-
τι συµβαίνει την τελευταία στιγµή.

Κοντά δύο χρόνια σχεδόν, που 
συζητιέται η δηµιουργία οµάδων 
παραγωγών, µε ποιον τρόπο, τι εί-
δους νοµικό πρόσωπο, τρόπος φο-
ρολόγησης κλπ. Ελάχιστες είναι οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες, οι εν-
διαφερόµενοι είχαν πράγµατι βα-

σικό θέµα τη σύσταση οµάδας παραγωγών µε όρα-
µα για το µέλλον. Μέχρι στιγµής οι οµάδες παραγω-
γών που ιδρύθηκαν, έγιναν µε απώτερο στόχο την 
αγορά µηχανηµάτων. Φυσικά, το γεγονός αυτό εί-
ναι εξαιρετικά σηµαντικό, αφού ως γνωστό ο µηχα-
νολογικός εξοπλισµός των παραγωγών είναι γηρα-
σµένος και είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του. 

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥ-
ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.

«1. Οι οµάδες παραγωγών του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
αποτελούν αυτοτελείς νοµικές ο-

ντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου 
ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών ή νοµικά πρόσω-
πα του αστικού δικαίου µε πλήρη δικαιοπρακτική ι-
κανότητα, που συγκροτούνται, αναγνωρίζονται και 
λειτουργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ενωσια-
κού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα 
εφαρµογής του.

2. Οι οργανώσεις παραγωγών αποτελούν αυτοτε-
λείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εµπορι-
κού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη αυτών, µε πλή-
ρη δικαιοπρακτική ικανότητα, οι οποίες συγκροτού-
νται, αναγνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και τα συµπλη-
ρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του. Οι οργανώ-
σεις παραγωγών προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι-
έργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 
1379/2013, µπορούν να αποτελούν και νοµικά πρό-
σωπα του αστικού δικαίου.

3. Οι οργανώσεις και οι οµάδες παραγωγών που εί-
ναι σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών οντοτήτων του συ-
νεταιριστικού ή εµπορικού δικαίου λειτουργούν µε ξε-
χωριστή λογιστική ή/και διοικητική διαχείριση. Με α-
πόφαση των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης ρυθµίζεται ανά τοµέα κάθε θέµα σχετικό µε 

την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου. 
4. Οι Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών αποτελούν 

αυτοτελείς νοµικές οντότητες του συνεταιριστικού ή ε-
µπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόµενα µέρη νοµικών 
οντοτήτων οι οποίες συγκροτούνται µε πρωτοβουλία 
αναγνωρισµένων οργανώσεων παραγωγών και ανα-
γνωρίζονται και λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ενωσιακού δικαίου και τα συµπληρωµατικά εθνικά 
µέτρα εφαρµογής του. (Αρθρο 37. νόµος 4384/2016 Α-
γροτικοί Συνεταιρισµοί, µορφές συλλογικής οργάνω-
σης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις).

Το ΥΠΑΑΤ (µεταξύ άλλων) έχει δύο πολύ σοβαρά 
προβλήµατα να αντιµετωπίσει, αν πράγµατι θέλει να 
δώσει ώθηση στις οµάδες παραγωγών και το συνεται-
ρίζειν: α) κίνητρα ίδρυσης οµάδας παραγωγών και β)
αντικατάσταση παγίου εξοπλισµού.
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, θα πρέπει όλοι ανεξαιρέτως 
να σταµατήσουν να επικαλούνται τη φορολογία των 
συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών διότι πολύ α-
πλά, από µόνο του δεν αποτελεί κανένα κίνητρο. το 
13% (και προσεχώς 10%) αφορά την υπεραξία που θα 
προσδώσει η οµάδα παραγωγών στα προϊόντα που πα-
ρέλαβες από τους αγρότες-µέλη της. Η παραγωγή ό-
µως εξακολουθεί να φορολογείται στο όνοµα του κά-
θε αγρότη-µέλους ξεχωριστά. Άρα, ποιο ακριβώς όφε-
λος έχει το µέλος κύριοι, όταν π.χ. 100.000 ευρώ έκανε 
πουλώντας στον έµπορο, 100.000 ευρώ θα κάνει και 
τώρα πουλώντας στην οµάδα στην οποία είναι µέλος;
ΣΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, πώς περιµένετε να προχωρή-
σει ένα αγρότης ή µία οµάδα παραγωγών σε αντικατά-
σταση παγίου εξοπλισµού, όταν για τον παλιό που θα 
αντικατασταθεί, θα πρέπει να εκδοθεί τιµολόγιο πώ-
λησης του αγρότη προς τον προµηθευτή και το ποσό 
αυτό θα θεωρηθεί έσοδο από επιχειρηµατική (όχι α-
γροτική) δραστηριότητα; 

Έχει µεγάλη σηµασία να αλλάξει ο τρόπος. Στο πα-
ράδειγµά µας, αντί να εκδοθούν 2 τιµολόγια (ένα από 
κάθε πλευρά), να λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που 
καταβάλλει ο αγοραστής, που αποτελεί και το πραγ-
µατικό γεγονός. 

Για τα µηχανήµατα
Οι οµάδες παραγωγών 
που ιδρύθηκαν, έγιναν 
µε απώτερο στόχο την 
αγορά µηχανηµάτων

Συνεταιρισµοί
Το εκάστοτε επιτελείο 
της πλατείας Βάθης, 

είτε γνωρίζει είτε είναι 
άσχετο µε το αντικείµενο

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)

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ»

Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει να 
υποβληθούν συµπληρωµατικές 

δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος 
και να δηλωθούν οι επιδοτήσεις που 

εισπράξατε για παλαιότερα έτη. 
Απευθυνθείτε στους λογιστές σας. 
∆εν γνωρίζουµε ποιος εισέπραξε.

Να κάνω ή όχι οµάδα παραγωγών;

Ακόµη καλύτερα να µαζευτείτε και να κάνετε 
συνεταιρισµό. Αν γνωρίζεστε ή όχι µεταξύ σας 
είναι αδιάφορο, έτσι κι αλλιώς ο καθένας θα 
καλλιεργεί στα χωράφια του. Απλά θα πρέπει 
να αποφασίσετε ότι στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει να αφήσετε κατά µέρος το «εγώ» και να 
µάθετε να ζείτε µε το «εµείς». Φροντίστε όµως 
να το κάνετε για τους σωστούς λόγους.



MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ  
giouroukeli@agronews.gr

Μείζον θέµα για την αντικατάσταση ενός ζω-
τικής σηµασίας αριθµού ελκυστήρων στη χώ-
ρα µας κρίνονται τα φορολογικά εµπόδια, ό-
πως αυτά αναδείχθηκαν, µεταξύ άλλων στο 2ο 
συνέδριο του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντι-
προσώπων Μηχανηµάτων στη Θεσσαλονίκη.

Εισφορές και φόρους δύο και τρεις φορές 
πάνω από το πραγµατικό τους εισόδηµα, κα-
λούνται να πληρώσουν οι αγρότες που αγο-
ράζουν ένα νέο τρακτέρ, πουλώντας το παλιό 
τους. Αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η αξία 
στην οποία πουλάνε το τρακτέρ τους, ουσια-
στικά µπαίνει στα έσοδά τους, ανεβάζοντας 
τον φορολογικό συντελεστή.

Μάλιστα, από την πλευρά των αγροτών 
που συµµετείχαν στην εκδήλωση του ΣΕΑΜ  
έγινε πολύ συζήτηση για τις δυσκολίες  που 
ανακύπτουν από το φορολογικό καθεστώς, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στα εµπόδια ανανέω-
σης του στόλου των τρακτέρ εξαιτίας της φο-
ρολόγησης µε υψηλό µάλιστα συντελεστή, 
των παλιών µηχανηµάτων. Επ’ αυτού ο υφυ-

πουργός, Κώστας Σκρέκας, δεσµεύθηκε να ε-
ξετάσει το ζήτηµα σε συνεργασία µε την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών.

Πρόταση για απόσυρση-τέλη κυκλοφορίας
Στο ίδιο συνέδριο του ΣΕΑΜ παρουσιάστη-

κε µελέτη του ΙΟΒΕ, βάσει της οποίας η βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογε-
νούς τοµέα δεν µπορεί να προέλθει µόνο α-
πό την αντικατάσταση ενός αριθµού ελκυστή-
ρων, αλλά απαιτεί πρόσθετες παρεµβάσεις, 
όπως και φορολογικές. Το ΙΟΒΕ προτείνει:

 Φορολογικές ρυθµίσεις για τη διευκό-
λυνση λειτουργίας της αγοράς αγροτικών 
µηχανηµάτων, όπως δηµιουργία αφορολό-
γητου αποθεµατικού για τα έσοδα που προ-
έρχονται από πωλήσεις παλαιών µηχανηµά-
των και δυνατότητα επιταχυνόµενης απόσβε-
σης των νέων µηχανηµάτων.

 Τέλη  Κυκλοφορίας στα τρακτέρ.
 Πρόγραµµα παρόµοιο µε αυτό της από-

συρσης των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
για την αντικατάσταση των παλαιών γεωργι-
κών µηχανηµάτων και µε παροχή κινήτρων, 
ώστε να έλκονται οι αγρότες για αγορά νέων.

Στις καλένδες του… δηµοσιονοµικού χώρου, 
εν τω µεταξύ, παρέπεµψε, για µια ακόµη 
φορά, το «καυτό» ζήτηµα του αγροτικού 
πετρελαίου ο υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, προτάσσοντας 
ως πιο απτούς εναλλακτικούς τρόπους 
µείωσης του κόστους παραγωγής το net 
metering και τα κλειστά δίκτυα άρδευσης 
των εκµεταλλεύσεων. Στα επίµονα 
ερωτήµατα των παραγωγών, ο υφυπουργός 
ξεκαθάρισε πως δεν είναι µόνο τα περίπου 
150 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο 
αγροτικό πετρέλαιο, αλλά πρόκειται 
συνολικά για 800 εκατ. ευρώ και αυτό 
κάνει την κατάσταση δύσκολη. «Πρέπει να 
βρούµε δηµοσιονοµικό χώρο. Τον 
αναζητούµε, δεν είναι εύκολο», ανέφερε.

Μείον 60% στο φόρο αντί 
επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Αφορολόγητο αποθεματικό  
για πώληση παλαιών τρακτέρ

 Ζητούμενο σε συνδυασμό με αυξημένες αποσβέσεις 
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Είσοδος στο κόκκινο κρέας 
και ιχθυοτροφές από Νιτσιάκο

 Ειδικές κοπές rib eye στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ εντός του 2020
 Καθοδόν για τη διετία 2020-2022 επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
  giouroukeli@agronews.gr

Εντυπωσιακή είσοδο και στο κόκκινο κρέας ετοιµά-
ζεται να κάνει η πτηνοτροφική εταιρεία Νιτσιάκος, 
εστιάζοντας στην αγορά νωπού αρνίσιου και µοσχα-
ρίσιου κρέατος. Παράλληλα, η εταιρεία σκοπεύει να 
επεκτείνει τις δραστηριότητες και στον τοµέα των 
ζωοτροφών, παράγοντας και προµηθεύοντας µεγά-
λες ιχθυοκαλλιεργητικές µονάδες µε ιχθυάλευρα.

«Ήδη υλοποιήσαµε την πρώτη δοκιµαστική εκτρο-
φή αρνιού και πλέον είµαστε καθοδόν για τη δεύτε-
ρη. Την επόµενη εβδοµάδα θα πραγµατοποιήσου-
µε την πρώτη δοκιµαστική εκτροφή στο µοσχάρι, 
καθώς εκτρέφουµε 150 µοσχάρια. Τα σχετικά προ-
ϊόντα θα βρίσκονται στην αγορά πολύ σύντοµα», α-
νέφερε σε συνάντηση µε δηµοσιογράφους η εµπο-
ρική διευθύντρια της Νιτσιάκος ΑΒΕΕ, Μαριλένα Νι-
τσιάκου. Στο σχεδιασµό της επιχείρησης θα εντα-
χθούν και ειδικές κοπές, όπως rib eye, οι κωδικοί 
των οποίων θα µπουν στα σούπερ µάρκετ το 2020.

Η Νιτσιάκος µέσα στο 2019 πραγµατοποίησε ε-

πενδύσεις 10 εκατ. ευρώ, που αφορούσαν την επέ-
κταση του τυποποιητηρίου των Ιωαννίνων και την 
εγκατάσταση νέων γραµµών µηχανικής αποστέω-
σης. Επίσης, έγινε εκσυγχρονισµός των δύο εργο-
στασίων ζωοτροφών σε Ιωάννινα και Άρτα µε στό-
χο την ποιοτική βελτίωση του παραγόµενου pellet, 
καθώς και εγκατάσταση νέου βιολογικού καθαρι-
σµού επεξεργασίας υγρών ληµµάτων στο πτηνο-
σφαγείο Ιωαννίνων. Παράλληλα, ξεκίνησε τη λει-
τουργία της η επέκταση και η εγκατάσταση της νέ-
ας γραµµής προψηµένων προϊόντων στην εται-
ρεία Foodmaster, του οµίλου Νιτσιάκος, στην Άρτα.

Για τηδιιετία 2020-2022 η εταιρεία σκοπεύει να 
επενδύσει 25 εκατ. ευρώ για την επέκταση, τον εκ-
συγχρονισµό και την ανάπτυξη του πτηνοσφαγεί-
ου Θεσσαλονίκης. Επιπλέον θα στήσει νέα µονά-
δα υποπροϊόντων σφαγής, µέσω της οποίας θα ε-
πεξεργάζεται τα υποπροϊόντα σφαγής ξεχωριστά 
και όχι µαζικά όπως µέχρι τώρα, µε στόχο να δηµι-
ουργηθεί µία ειδική τροφή µε πρωτεΐνες, η οποία 
θα καταστήσει την εταιρεία προµηθεύτρια του το-
µέα των υδατοκαλλιεργειών. 

Τα 25 χρόνια δυναµικής παρουσίας της στην Ελ-
λάδα γιόρτασε την Πέµπτη 28 Νοεµβρίου η TÜV 
AUSTRIA HELLAS, η κορυφαία εταιρεία στον κλά-
δο των Τεχνικών Ελέγχων και της Πιστοποίησης. 
Σε µία κατάµεστη αίθουσα στο Κέντρο Πολιτισµού 
Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, µε περισσότερα από 400 
στελέχη του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας µας 
αλλά και των συνεργατών και φίλων της εταιρείας, 
µέσα από µια πρωτότυπη βιωµατική εκδήλωση, πα-
ρουσιάστηκε η πορεία της εταιρείας από την ίδρυ-
σή της στην Ελλάδα έως και σήµερα, ενώ αναπτύ-
χθηκαν οι στόχοι για την επόµενη µέρα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε σύντοµο χαιρετισµό από 
την πρέσβη της Αυστρίας στην Ελλάδα Ms. Hermine 

Poppeller καθώς και µε µια εµπνευσµένη παρου-
σίαση του Dr. Stefan Haas CEO του TÜV AUSTRIA 
GROUP, ο οποίος συνέδεσε την 25ετή επιτυχηµένη 
παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα µε τα πρώτα 
βήµατα διεθνοποίησης που έκανε το TÜV AUSTRIA 
GROUP και των δυσκολιών αλλά και επιτυχιών της 
πορείας.  Ο CEO της TÜV AUSTRIA HELLAS, Ιωάν-
νης Καλλιάς, περιέγραψε τις προκλήσεις και το στοί-
χηµα για την επόµενη µέρα, δίνοντας έµφαση στο 
ανθρώπινο δυναµικό: «Είµαστε ερωτευµένοι µε τη 
δουλειά µας και έχουµε όλα τα στοιχεία εκείνα κα-
θώς και το µεγαλύτερο κεφάλαιο που είναι οι άν-
θρωποί µας, που θα µας οδηγήσουν στην επόµενη 
ηµέρα µε ορµή, δύναµη και επιτυχίες». 

H πιστοποίηση είναι πολιτισμός αποδεικνύει η TÜV 
Austria Hellas με 25ετή παρουσία στην Ελλάδα  

Απλούστευση απονοµής 
ελληνικού σήµατος σε ΠΟΠ 

ΠΓΕ και ΕΠΙΠ προϊόντα
Στην απλούστευση της διαδικασίας 

απονοµής του ελληνικού σήµατος σε προϊόντα 
ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ προχώρησε το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Συγκεκριµένα, για 
την απονοµή του ελληνικού σήµατος δεν 
απαιτείται πλέον η έκδοση Κανονισµού του 
άρθρου 187, δεν καταβάλλονται ξανά τέλη στον 
φορέα απονοµής, ενώ απαιτείται µόνο αίτηση εκ 
µέρους του ενδιαφεροµένου προς τον φορέα.

Στα σκαριά δεύτερο εργοστάσιο 
∆ωδώνη για χαλούµι στην Κύπρο 
Και δεύτερο εργοστάσιο παραγωγής χαλουµιού 
στην Κύπρο σχεδιάζει η γαλακτοβιοµηχανία 
∆ωδώνη, ανακοίνωσε στο Dairy Conference ο 
αντιπρόεδρος της εταιρείας, Ιωάννης Βιτάλης. 
«Αποδείχθηκε ότι η επένδυση που είχαµε κάνει 
πριν από τριάµισι χρόνια ήταν επιτυχέστατη και 
σήµερα ανακοινώνουµε ότι φέρνουµε και δεύτερο 
εργοστάσιο για να διπλασιάσουµε την παραγωγή».

Επενδύσεις 20 εκατ. από British 
American Tobacco στην Ελλάδα
Η British American Tobacco, ένας από τους 
µεγαλύτερους Οµίλους διεθνώς, ενισχύει το 
ελληνικό λιανεµπόριο µε περισσότερα από 20 
εκατ. ευρώ τα επόµενα δύο χρόνια, καθώς ο 
Όµιλος επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα 
εµπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων 
δυνητικά µειωµένου κινδύνου glo που 
διατίθενται στην ελληνική αγορά.  

Η εταιρεία παράγει 
σήµερα 1 εκατ. 
κοτόπουλα την 
εβδοµάδα για 
εγχώριες ανάγκες και 
εξαγωγές προς Ιταλία.

Η TÜV AUSTRIA Hellas 
παρέχει ένα ευρύ φάσµα 

υπηρεσιών σε όλους τους 
κλάδους της οικονοµίας, µε 
ολοκληρωµένες υπηρεσίες 
στους τοµείς: Βιοµηχανίας, 

Ενέργειας, Κατασκευαστικού 
Κλάδου, ∆ηµοσίων 

Έργων, Τουρισµού, Real 
Estate, Μεταποίησης, 

Αγροδιατροφικού τοµέα και 
Εκπαίδευσης.

ΝΕΑ
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Στους Κινέζους η ΑΛΦΑ 
Γεωργικά Εφόδια

  Εν αναμονή επισφράγισης του ντηλ με ADAMA από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, στα λιπάσματα επενδύει στο εξής ο Βασίλης Παΐσιος

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Εδώ και µήνες έχει µπει σε δρόµο η 
διαπραγµάτευση, προκειµένου να 
κλείσει και τυπικά, η µεταβίβαση στην 
ολλανδική ADAMA του συνόλου των 
µετοχών που κατείχε στην ΑΛΦΑ Γε-
ωργικά Εφόδια, ο Βασίλης Παΐσιος.

Οι πληροφορίες µάλιστα θέλουν 
τον πετυχηµένο επιχειρηµατία των α-
γροεφοδίων να αξιοποιεί µέρος της 
ρευστότητας που του εξασφαλίζει η 
πώληση για νέες επενδύσεις στο λί-
πασµα. Το µόνο που αποµένει, µε 
βάση τις ίδιες πηγές, είναι η τελική 
έγκριση από την Επιτροπή Ανταγω-
νισµού, προκειµένου να επισφραγι-
στεί το συγκεκριµένο ντηλ.

Σηµειωτέον ότι είναι η πρώτη φορά 
που η εταιρεία µετοχικού ενδιαφέρο-
ντος του κ. Παΐσιου έχει προγραµµα-
τίσει να συµµετάσχει µε µεγάλο µά-
λιστα περίπτερο στην Agrotica και 
µάλιστα στο χώρο όπου στεγάζονται 
κατά βάση οι εταιρείες λιπασµάτων.

Να αναφερθεί ότι το 51% που κατεί-
χε µέχρι πρόσφατα στην ΑΛΦΑ Γεωρ-
γικά Εφόδια ο Βασίλης Παΐσιος, µετα-
βιβάστηκε στην ολλανδική ADAMA, 
θυγατρική του οµίλου ChemChina. 
Άλλωστε στην ADAMA είχε περιέλ-
θει προ ετών το 49%, προερχόµενο 
από µια άλλη εξαγορά της Ισραηλί-
τικης Makhteshim Agan. 

Η ενηµέρωση λέει ότι µετά την πλή-
ρη απεµπλοκή Παΐσιου  από το σχήµα, 
η ADAMA αναλαµβάνει πλήρως την 
εµπορική δραστηριότητα και τα στοι-
χεία ενεργητικού της ΑΛΦΑ, δηλαδή, 
φυτοπροστατευτικά, σπόρους και λι-
πάσµατα. Μένουν στο χαρτοφυλάκιο 
του πρώην µεγαλοµετόχου, η παραγω-

γή κάποιων σκευα-
σµάτων και η παροχή 
υπηρεσιών logistics.     

Υπενθυµίζεται ότι η ε-
ταιρεία ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 
1986 από τον Βασίλη Παΐσιο 
ως αντιπροσωπία εισαγωγής γεωρ-
γικών εφοδίων και µετά από µια σει-
ρά αλλαγών µετατράπηκε σε εµπορι-
κή εταιρεία το 1991.

Να σηµειωθεί ότι η ΑDAMA, διαθέτει 
ένα ολοκληρωµένο και διαφοροποιη-
µένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ένα 
από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως, µε 
περισσότερα από 270 ενεργά συστα-
τικά και πάνω από 1.000 προϊόντα τε-
λικής χρήσης, προσφέροντας λύσεις 
για όλες τις ανάγκες, και δη των µε-
γάλων καλλιεργειών, σε κάθε αγορά.

Με κληρονοµιά που µετρά πλέον 
των 70 ετών, θεωρείται µία από τις 
µεγαλύτερες εταιρείες στην παγκό-
σµια βιοµηχανία φυτοπροστασίας, α-
ξίας 60 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, 
µε πωλήσεις ύψους 3,9 δις δολαρίων 
το 2018, σε περισσότερες από 100 χώ-
ρες. Η δραστηριότητά της ΑDAMA ε-
ντοπίζεται επίσης στη διανοµή προϊό-
ντων προστασίας καλλιεργειών, σπό-
ρων και λιπασµάτων στην Ελλάδα.

Τέλος, όπως είναι γνωστό, ο όµι-
λος της µητρικής ChemChina, είναι 
ένας από τους κολοσσούς παγκοσµί-
ως στον τοµέα παραγωγής αγροχη-
µικών, χηµικών προϊόντων και εξει-
δικευµένων χηµικών, καθώς και βι-
οµηχανικού εξοπλισµού και ανήκει 
στην κινεζική κυβέρνηση. Να σηµει-
ωθεί ότι διατηρεί µεταξύ άλλων συµ-
µετοχές σε εταιρείες όπως η ιταλική 
εταιρεία ελαστικών Pirelli καθώς και 
σε µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες 
αγροχηµικών, τη Syngenta.

Επιβεβαίωση 
για το προσύµφωνο
πώλησης
Αγαπητοί συνεργάτες,
Με τον σεβασµό και την εκτίµηση που έχει 
δηµιουργήσει η µακροχρόνια επιστηµονική και 
οικονοµική µας σχέση και µετά τα δηµοσιεύµατα του 
τύπου και τις αναπόφευκτες διαρροές, θέλω υπεύθυνα 
να σας ενηµερώσω για τις εξελίξεις στην ΑΛΦΑ 
ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ.  Στα µέσα Νοεµβρίου 
υπεγράφη προσύµφωνο µεταβίβασης του 
πλειοψηφικού πακέτου των µετοχών µου, στην 
πολυεθνική εταιρεία ADAMA.  Η διαδικασία τελεί υπό 
την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισµού. Η 
καταληκτική εφαρµογή της συµφωνίας προβλέπει ότι το 
σύνολο των εµπορικών δραστηριοτήτων, και τα 
πρόσωπα-µηδέν εµού  εξαιρουµένου-  παραµένουν στην 
ΑΛΦΑ ΑΕΒΕ. Oι βιοµηχανικές κι αποθηκευτικές 
εγκαταστάσεις και οι διαδικασίες παραγωγής και 
διανοµής, θα απορροφηθούν από την MAGMA SA 
εταιρεία δικών µου ενδιαφερόντων.
Η σχεδιαζόµενη αναδιάταξη, στοχεύει στην σηµαντική  
βελτίωση της ανταγωνιστικότητος της ΑΛΦΑ στην 
αγορά. Παράλληλα αυξάνει την επενδυτική ευελιξία της 
ΜAGMA στους τοµείς παρασκευής, συσκευασίας και 
διανοµής προϊόντων φυτοπροστασίας και θρέψης.
Η ADAMA είναι η εξέλιξη της Makhteshim/Agan 
Ισραήλ, που µετά την απορρόφησή της από  τον 
Κινεζικό βιοµηχανικό κολοσσό Chem-China,  και µε 
συνεχείς εξαγορές εταιρειών και προϊόντων ενισχύει 
την παρουσία της στην παγκόσµια αγορά των 
γεωργικών εισροών.  Η ΜΑGMA  θα υπερβεί τον µέχρι 
σήµερα ρόλο της , αυτόν της πιστοποιηµένης έρευνας 
στον αγρό. Θα αναβαθµίσει τους τοµείς της παραγωγής, 
συσκευασίας και διανοµής. Παράλληλα φιλοδοξεί να 
εξελιχθεί σε κέντρο υποδοχής και εφαρµογής νέων 
ιδεών µε στόχο την ολοκληρωµένη και την βιολογική 
γεωργία. Η ποιοτική κι εξωστρεφής αγροτική παραγωγή 
θα είναι το πεδίο δράσης της στο οποίο η συµµετοχή 
όλων είναι ευπρόσδεκτη. Σας διαβεβαιώνω πως οι 
αλλαγές που προωθούνται, µε απόλυτη σύµπνοια και 
των δύο µερών, θα αλλάξουν µόνο προς το καλύτερο 
τις σχέσεις όλων των εµπλεκοµένων µε την ΑΛΦΑ και 
την ΜΑGMA. Εγώ θα παραµείνω ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος στην ΑΛΦΑ, και όπως πάντα στην διάθεσή 
σας  για οτιδήποτε µπορεί να βελτιώσει τις σχέσεις µας. 
Σας ευχαριστώ για την µακροχρόνια συνεργασία µας. 
Σας εύχοµαι καλές γιορτές και ευτυχισµένο το 2020 µε 
την ΑΛΦΑ και την ΜΑGMA κοντά σας.
 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ 

Eίναι η πρώτη φορά που η εταιρεία 
µετοχικού ενδιαφέροντος του κ. 
Παΐσιου έχει προγραµµατίσει να 
συµµετάσχει µε µεγάλο περίπτερο 
στην Agrotica εκεί όπου στεγάζονται 
οι εταιρείες λιπασµάτων.

Το 51% που κατείχε µέχρι 
πρόσφατα στην ΑΛΦΑ Γεωργικά 
Εφόδια ο Βασίλης Παΐσιος, 
µεταβιβάστηκε στην ολλανδική 
ADAMA, θυγατρική του οµίλου 
ChemChina.

Αgrotica

Mεταβίβαση

Η ΑDAMA, διαθέτει ένα 
ολοκληρωµένο και διαφοροποιηµένο 
προϊοντικό χαρτοφυλάκιο, ένα 
από τα µεγαλύτερα παγκοσµίως, 
µε περισσότερα από 270 ενεργά 
συστατικά και πάνω από 1.000 
προϊόντα τελικής χρήσης.

Προϊόντα



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αναπόσπαστο κοµµάτι της ελληνικής κουλ-
τούρας µε σηµαντικό οικονοµικό αντίκτυπο 
συνιστά η µελισσοκοµία µε την χώρα να δια-
τηρεί ένα από τα µεγαλύτερα κατά κεφαλήν 
σκορ κατανάλωσης και πλέον των 25.000 
νοικοκυριών να εξασφαλίζουν εισοδήµα-
τα από την δραστηριότητα αυτή. 

∆ιαρκής είναι και η εισροή νέου αίµα-
τος στο χώρο της µελισσοκοµίας ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας, αφού στα χρόνια 
της κρίσης πάνω από 7.000 µε 8.000 άτο-
µα βρήκαν διέξοδο στα µελίσσια, σύµφω-
να µε τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας Με-
λισσοκοµικών Συλλόγων Ελλάδος, Βασίλη 

Ντούρα. Την οικονοµική σηµασία του µε-
λιού τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευ-
ρωπαϊκή οικονοµία της υπαίθρου φαίνεται 
ότι αντιλαµβάνονται και οι Βρυξέλλες οι ο-
ποίες το καλοκαίρι ενέκριναν το νέο τριε-
τές πρόγραµµα µελισσοκοµίας για τη χώ-
ρα µας, µε τον προϋπολογισµό να διαµορ-
φώνεται στα 27,83 εκατ. ευρώ, αυξηµένο 
κατά 6 εκατ., για την περίοδο 2020-2022. 
Σε αυτό το πλαίσιο και δεδοµένης του εξαι-
ρετικά θετικού περιβαλλοντικού αποτυπώ-
µατος που έχει η µελισσοκοµία , δεν απο-
κλείεται στην επόµενη ΚΑΠ στα διαρθρω-
τικά προγράµµατα (Σχέδια Βελτίωσης, Με-
ταποίηση και Leader) να αποτελέσει κλά-
δος προτεραιότητας, όπως για παράδειγµα 
την τρέχουσα περίοδο ήταν κλάδος προτε-

ραιότητας η εγχώρια αιγοπροβατοτροφία. 
Τις µέρες αυτές το µέλι έχει την τιµητική 

του µε το 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού 
και Προϊόντων Μέλισσας να βρίσκεται σε ε-
ξέλιξη από την Παρασκευή 6 ∆εκεµβρίου µε 
σκοπό να φέρει σε επαφή στο Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας τους βασικούς συντελεστές 
του κλάδου µε το καταναλωτικό κοινό. Το 
Φεστιβάλ αυτό αποτελεί τη µεγαλύτερη εκ-
δήλωση του κλάδου που γίνεται στην Ελ-
λάδα. Αποτελεί τον τόπο συνάντησης των 
ανθρώπων της µελισσοκοµίας και έναν α-
ποτελεσµατικό τρόπο για την προβολή και 
προώθηση του Ελληνικού µελιού τόσο στους 
χώρους εστίασης και εµπορίας όσο και στο 
καταναλωτικό κοινό, που κατακλύζει κάθε 
χρόνο τους χώρους της έκθεσης.

Ελληνικό σήµα 
Από την πλευρά του κλάδου 
βασικό αίτηµα είναι η ένταξη 
του ελληνικού µελιού στην 
λίστα των προϊόντων που 

µπορούν να πάρουν το 
Ελληνικό Σήµα. Μια τέτοια 

κίνηση θα ενίσχυε ουσιαστικά 
τις εµπορικές προοπτικές 
του προϊόντος εκτιµούν οι 

παραγωγοί
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Νέο δυναμικό, φρέσκες ιδέες 
για την ελληνική μελισσοκομία 
Περί τους 8.000 νέους μελισσοκόμους έχει προσεταιριστεί ο κλάδος στα δύσκολα χρόνια 
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Με 20 κιλά 
ανά κυψέλη μένει 
κάτι στον παραγωγό
Ετεροαπασχολούμενη και νομαδική η μελισσοκομία στην Ελλάδα 
καλείται να βρει την τύχη της στο πεδίο της πρόσθετης υπεραξίας  

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η µέση παραγωγή ανά κυψέλη 
στη χώρα µας είναι περίπου στα 
15 κιλά µελιού. Για έναν επαγγελ-
µατία, ωστόσο, τα 20 κιλά ανά κυ-
ψέλη είναι η βάση από την οποία 
πρέπει να ξεκινά για να µπορεί να 
προσβλέπει πως η δραστηριότη-
τά του θα είναι και αποδοτική οι-
κονοµικά, σύµφωνα µε τον Βα-
σίλη Ντούρα, πρόεδρο της Οµο-
σπονδίας Μελισσοκοµικών Συλ-
λόγων Ελλάδος.

«Αν και απόλυτα ακριβή αριθµη-
τικά δεδοµένα δεν υπάρχουν, κα-
θώς δεν είναι έτοιµο το ηλεκτρονι-
κό µητρώο, η εικόνα που επικρατεί 
στον κλάδο είναι πως µε τη µελισ-
σοκοµική δραστηριότητα απασχο-
λούνται σήµερα γύρω στα 25.000 
νοικοκυριά σε όλη την ελληνική 
επικράτεια», αναφέρει  ο ίδιος.

Από το συνολικό αυτό αριθµό, 
γύρω στους 5.000 είναι οι επαγ-
γελµατίες µελισσοκόµοι, που δι-
αθέτουν από 300 έως και περισ-
σότερες από 2.000 κυψέλες και 
ζουν αποκλειστικά από την εκτρο-
φή µελισσών. Επίσης, περί τους 
10.000 υπολογίζονται οι ετεροα-
πασχολούµενοι, µε 150 έως και 
500 - 600 κυψέλες ο καθένας, οι 
οποίοι ενισχύουν µε αυτό τον τρό-
πο το βασικό εισόδηµά τους, ενώ 

άλλοι σχεδόν 10.000 είναι ερασι-
τέχνες, οι οποίοι φροντίζουν από 
5 έως το πολύ 30 κυψέλες, καλύ-
πτοντας ίδιες ανάγκες, αλλά και 
του φιλικού και συγγενικού τους 
περιβάλλοντος. 

Όσον αφορά στο εθνικό µελισ-
σοκεφάλαιο, ο έµπειρος συνοµι-
λητής µας τονίζει πως, βάσει στοι-
χείων του κράτους που βασίζονται 
στις δηλώσεις διακύµανσης, αριθ-
µεί σήµερα περί τα 1,3 εκατ. κυ-
ψέλες, ενώ σύµφωνα µε υπολο-
γισµούς των επαγγελµατιών του 
χώρου (σ. σ. εάν θεωρηθούν όλα 
τα βιβλιάρια, σηµειώνουν), ξεπερ-
νά τα 2,5 εκατ. κυψέλες και δίνει 

στη χώρα µας µια από τις πρώτες 
θέσεις διεθνώς σε σχέση µε το δεί-
κτη πυκνότητας κυψελών ανά τε-
τραγωνικό χιλιόµετρο.

 «Η µελισσοκοµία στην Ελλάδα εί-
ναι οικογενειακή υπόθεση και πολ-
λές φορές αποτελεί δεύτερη ενασχό-
ληση. Για παράδειγµα έχουµε πολ-
λούς οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, 
αστυνοµικοί, εκπαιδευτικοί, συντα-
ξιούχοι, ακόµη και ιερείς και ασχο-
λούνται και µε τη µελισσοκοµία», ε-
ξηγεί ο κ.  Ντούρας, προσθέτοντας 
ότι «το επάγγελµα ασκείται κυρίως 
νοµαδικά, που σηµαίνει πως ανά-
λογα µε το που είναι η βοσκή, ο µε-
λισσοκόµος µπορεί να είναι σήµερα 
στη Θράκη ή στη Θάσο και την επό-
µενη µέρα να σηκώσει τις κυψέλες 
του και να µετακινηθεί στη νότιο Πε-
λοπόννησο ή στη δυτική Ελλάδα».

Η πρακτική αυτή εκτός από έξο-
δα που κυµαίνονται ανάµεσα στα 
40 µε 60 ευρώ ανά κυψέλη ανάλο-
γα µε την χρονιά, σηµαίνει και τα-
λαιπωρία για όποιον ασκεί τη µε-
λισσοκοµία, αλλά όπως αναφέρει 
ο συνοµιλητής µας, αν ο ενδιαφε-
ρόµενος είναι αποφασισµένος να 
ασχοληθεί σοβαρά, ο κλάδος έχει 
προοπτική και µπορεί να του εξα-
σφαλίσει άνετη επιβίωση. Από το 
σηµείο αυτό, όµως, µέχρι το µύθο 
ότι µπορεί να σου αποφέρει µεγά-
λα κέρδη και µάλιστα χωρίς κόπο, 
υπάρχει µεγάλη απόσταση. 

Καθοριστικό ρόλο στο να µπορέ-
σει η µελισσοκοµία να διατηρή-
σει τις αντοχές της ακόµη και στις 
συνθήκες της κρίσης, αποτέλεσε 
το γεγονός ότι ένα σηµαντικό µέ-
ρος της ετήσιας παραγωγής πω-
λείται απευθείας από τον µελισ-
σοκόµο, είτε χέρι µε χέρι, είτε µέ-
σω των λαϊκών αγορών.

«Στη λιανική η µέση τιµή είναι 
στα 8 έως 10 ευρώ το κιλό για µέ-
λια από πεύκο και κάποια ανθό-
µελα, αλλά όταν µιλάµε για έλα-
το και κυρίως για θυµάρι, µπορεί 
να φτάσει και πάνω από 20 ευρώ 
το κιλό», µας ανέφερε ο κ. Ντού-
ρας, σηµειώνοντας ότι «στη χον-
δρική οι τιµές έχουν ένα εύρος που 
ξεκινά από τα 3,20 ευρώ το κιλό 
και µπορεί να φτάσει έως 6 – 6,5 
ευρώ το κιλό, αλλά οι ποσότητες 
που διοχετεύονται µέσα από αυ-
τό το κανάλι πωλήσεων, είναι µι-
κρότερες συγκριτικά».

Ορθώνει εµπόδια η πολιτεία
Από το Φεβρουάριο του 2019 ω-

στόσο, όπως λέει ο συνοµιλητής 
µας, η πολιτεία εξέδωσε µια από-
φαση µε την οποία επιχειρεί να ε-
ντάξει τους µελισσοκόµους, όσον 

αφορά στις ποσότητες που ορίζει 
ο κανονισµός 852/2004, για την 
απευθείας πώληση από τον παρα-
γωγό στον καταναλωτή, στη λογική 
των τυποποιητών και των εµπόρων. 

«Αρνούµαστε να υπακούσουµε, 
γιατί αυτή η απόφαση δεν υπηρετεί 
τη στήριξη του παραγωγού», ανέ-
φερε ο πρόεδρος της Οµοσπονδί-
ας, εξηγώντας πως στην πρόσφα-
τη συνάντηση που είχαν µέλη της 
Οµοσπονδίας µε τον υπουργό Α-
γροτικής Ανάπτυξης και τροφίµων 
το ζήτηµα ετέθη µε την ηγεσία του 
υπουργείου να βλέπε θετικά τις α-
ξιώσεις των παραγωγών. 

Επόµενο βήµα
 το Ελληνικό Σήµα

Η κατοχύρωση της αναγραφής 
της χώρας συγκοµιδής πάνω στην 
ετικέτα του µελιού στην Ελλάδα 
αποτελεί µια κατάκτηση ευνοϊ-
κή για τον κλάδο αναφέρει ο κ. 
Ντούρας. Επόµενο βήµα τώρα εί-
ναι η ένταξη του προϊόντος στην 
λίστα µε το Ελληνικό Σήµα, προ-
κειµένου να θωρακιστεί ακόµη 
περισσότερο από τα κρούσµατα 
των «ελληνοποιήσεων».  

Αγκάθι η υπουργική απόφαση
που βάζει πλαφόν στην χέρι 
με χέρι πώληση 

ΜΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΑΝΑ ΚΥΨΕΛΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΟΝΟΙ

ΚΙΛΑ
20

30.000 - 35.000 

Σύμφωνα 
με εκτιμήσεις 
επαγγελματιών

2,5  
ΕΚΑΤ. ΚΥΨΕΛΕΣ

Eίναι η βάση από την οποία πρέπει 
να ξεκινά ο επαγγελματίας

ΕΛΛΑΔΑ 
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Μετά την υποχρεωτική αναγραφή της 
χώρας συγκοµιδής του µελιού, που ι-
σχύει από το 2013, τα κρούσµατα νο-
θείας και ελληνοποιήσεων έχουν περι-
οριστεί δραστικά, ωστόσο τα νούµερα 
επιβεβαιώνουν πως ακόµα υπάρχουν 
σηµαντικά ζητήµατα νοθείας. Συγκε-
κριµένα, το 2018 η Βουλγαρία δηλώνει 
ότι έστειλε στην Ελλάδα 2500 τόνους 
µέλι. Από την άλλη η ΕΛΣΤΑΤ κατα-
γράφει κάτι παραπάνω από 6.000 τό-
νους και έτσι προκύπτει µια διαφορά 
κοντά στους 3.500 τόνους, προς ανα-
ζήτηση προέλευσης. 

«Η δική µου εκτίµηση είναι ότι η 
Βουλγαρία που εισάγει ύλες ως σι-
ρόπια από την κίνα, έστειλε προϊόν 
στην Ελλάδα και οι Έλληνες τα έγρα-
ψαν ως µέλι. Κάποια από αυτά έµει-
ναν στην Ελλάδα και κάποια στο εξω-
τερικό» αναφέρει ο κ. Ντούρας, ση-
µειώνοντας ότι 3500 τόνοι ουσιαστι-
κά το 50% του συνολικού µελιού που 
εµπορεύεται µέσω καταστηµάτων λια-
νικής, ενώ απηύθυνε έκκληση προς 
τους Έλληνες καταναλωτές να προ-
µηθεύονται µόνο µέλι που έχει συ-
γκοµιστεί στην Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά στην νοθεία, ο ίδιος υ-
ποστηρίζει ότι «η νοθεία είναι πάντα έ-
να βήµα µπροστά από τον έλεγχο». Ω-
στόσο εξηγεί πως οι διοικητικοί έλεγ-
χοι είναι αυτοί που µπορούν να σώσουν 
την κατάσταση, σηµειώνοντας πως «ο 
διοικητικός έλεγχος µπορεί να πιάσει 
το 99% των περιπτώσεων νοθείας και 
1% θα πιάσουν οι αναλύσεις. Συστή-
µατα πάντως που µπορούν να εντοπί-
σουν την νοθεία υπάρχουν όµως αυτήν 
την στιγµή έχουµε µια νοµοθεσία και 
πάνω σε αυτήν πρέπει να σταθούµε». 

Ένας 20ετής πόλεµος µελιού
Στο διεθνές προσκήνιο τραβάει από 

το 2000 ένας πόλεµος γύρω από το µέ-
λι, ο οποίος σήµερα τείνει να οδηγήσει 
εκτός κλάδου την πλειοψηφία των Αµε-
ρικανών παραγωγών, ενώ έχει καθιερώ-
σει την Γερµανία ρυθµιστή του παγκόσµι-
ου εµπορίου, µε κινεζικό µέλι. 

Στις ΗΠΑ ολοένα και περισσότεροι 
µελισσοκόµοι εγκαταλείπουν το µέλι 
και στρέφονται πλέον στην ενοικίαση 
µελισσιών σε καλλιεργητές για επικο-
νίαση, καθώς αυτό τους αποφέρει πε-
ρισσότερα. Ενδεικτικά οι αµυγδαλοπα-

ραγωγοί της Καλιφόρνια πληρώνουν 
από 165 δολάρια έως και 200 δολά-
ρια ανά κυψέλη, όσο το αµερικάνικο 
µέλι βυθίζεται.

Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, οι 
Κινέζοι µε τις γνωστές τους αλχηµείες 
έβγαλαν το 2017 απ’ τις εξαγωγές περί-
που 270 εκατ. δολάρια, µε µια παραγω-
γή που αγγίζει τους 550.000 τόνους. Η 
Γερµανία, µε µια παραγωγή γύρω στους 
20.000 τόνους, έβγαλε 145 εκατ. δολά-
ρια από εξαγωγές πέρυσι, ουσιαστικά 
µεταπουλώντας µέλι από τρίτες χώρες 
και µε το προϊόν της αλώβητο. 

Οι διοικητικοί έλεγχοι αποδίδουν
στο 99% των περιπτώσεων νοθείας
Απτά αποτελέσματα από την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας συγκομιδής του μελιού

Αγνώστου 
πατρός

Περισσότεροι από 
3.500 τόνοι µελιού 
κυκλοφορούν στην 

ελληνική αγορά 
χωρίς κανείς να 

ξέρει από που 
προέρχονται

Ένα βήµα µπρος
Η νοθεία έχει 

πάντα τον τρόπο να 
βρίσκεται ένα βήµα 

µπροστά από το 
σύστηµα ελέγχων, 
επιµένει ο έµπειρος 

µελισσοκόµος 
Βασίλης Ντούρας

Οι ερασιτέχνες µελισσοκόµοι που έχτισαν 
µια υπερσύγχρονη µονάδα παραγωγής 

Από πέντε κυψέλες ξεκίνησε το 1980 η οικογένεια Φωτόπουλου την 
ερασιτεχνική ενασχόλησή της µε την µελισσοκοµία φτάνοντας σήµερα να 
διαχειρίζεται 2.500 µελίσσια και να εξάγει σε µεγάλες αγορές της Ευρώπης και τις 
ΗΠΑ. Το «µέλι Ταϋγέτου» είναι γνωστό στην αγορά εδώ και χρόνια µε την αρχή του 
νήµατος να εντοπίζεται όταν ο Μιχάλης Φωτόπουλος µε τη σύζυγό του Μαρία ξεκίνησαν να 
παράγουν µέλι στον κήπο του σπιτιού τους, στο Ακριτοχώρι Μεσσηνίας, ίσα ίσα για να καλύψουν 
τις ανάγκες της οικογένειάς τους. Το 1994, ο γιος τους Χαράλαµπος ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης, 
έχοντας παρακολουθήσει σεµινάρια µελισσοκοµίας και συνδυάζοντας τις απαραίτητες γνώσεις µε την τέχνη 
και το µεράκι των γονιών του κατάφερε να διευρύνει το χαρτοφυλάκιο µε προϊόντα µελιού της οικογένειας 
σε 10 κωδικούς, ενώ µε το ίδιο brand name κυκλοφορούν στην αγορά µέλι µε κηρήθρα, γύρη, πρόπολη, 
βασιλικός πολτός, κερί, κηρήθρες παστέλι και βότανα.

Μέχρι τέλος του έτους
οι δηλώσεις κυψελών
για τα προγράµµατα

Κατ’ επάγγελµα µελισσοκόµοι, νέοι 
αγρότες αλλά και συνταξιούχοι του 
ΟΓΑ καλούνται να δηλώσουν τον 
αριθµό κυψελών διαχείµασης που 
κατέχουν µέχρι τέλος του έτους, 
ώστε να µπορέσουν να 
συµµετάσχουν στο πρώτο έτος 
εφαρµογής των προγραµµάτων 
µελισσοκοµίας 2020-2022.
Όσοι δηλώσουν άνω των 20 
κυψελών διαχείµασης, θα έχουν 
δικαίωµα ένταξης στο πρόγραµµα 
3.1 «Αντικατάσταση Κυψελών», 
ώστε να επιδοτηθούν για την 
αντικατάσταση του 10% των 
κατεχόµενων µελισσοσµηνών. Το 
ποσό που θα δοθεί µάλιστα για το 
2020, αναµένεται να κυµανθεί 
κοντά στα 20 ευρώ ανά κυψέλη, 
καθώς ο προϋπολογισµός 
αυξήθηκε σε σχέση µε την 
περασµένη τριετία κατά 20% 
περίπου. Υπενθυµίζεται ότι για το 
2019, το ποσό ανά κυψέλη 
ορίστηκε στα 18,34 ευρώ.
Οι κάτοχοι 110 κυψελών  και άνω 
(σύµφωνα µε την δήλωση 
διαχείµασης), µπορούν να κάνουν 
αίτηση για επιδότηση στο 
πρόγραµµα 3.1 «Στήριξη 
Νοµαδικής Μελισσοκοµίας», ώστε 
να αποζηµιωθούν για τις 
µετακινήσεις των µελισσοσµηνών 
τους. Η ενίσχυση αναµένεται να 
κυµανθεί µεταξύ 4,6-5,2 ευρώ ανά 
µελισσοσµήνος.
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