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Καινούργια προκήρυξη   
Νέων Αγροτών το 2020
Με 100 εκατ. ευρώ προϋπολογισμό και πάνω από 5.000 δικαιούχους

Επιβεβαιώνεται από τις ∆ιαχειριστικές Αρχές του Προγράµµατος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης η προκήρυξη, εντός του 2020, µιας ακόµη πρόσκλη-
σης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στο πρόγραµµα των Νέων Αγρο-
τών. Πρόκειται για την 3η κατά σειρά προκήρυξη που θα έχει προϋπο-

λογισµό περί τα 100 εκατ. ευρώ και θα πριµοδοτήσει περισσότερους α-
πό 5.000 δικαιούχους. Όπως έδειξαν οι εργασίες κατά την 8η Επιτρο-
πή Παρακολούθησης στο Βραχάτι, άµεσα θα «τρέξει» νέα πρόσκληση 
για το Κοµφούζιο και µε αµπέλια αυτή τη φορά. ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Την Πέμπτη     
το απόγευμα 
η εξόφληση  
Την Πέµπτη 19 ∆εκεµβρίου ενερ-

γοποιείται η δισκέτα για την  εξό-

φληση της Ενιαίας Ενίσχυσης. Τα 

χρήµατα θα είναι διαθέσιµα από-

γευµα της ίδιας µέρας στα ATM 

και Παρασκευή στα γκισέ.  σελ. 6

Οργανώσεις   
με κεφάλαια 
από ιδιώτες  
Επιβεβαίωσε στη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ 

ο Βορίδης τη συµµετοχή ιδιωτών 

στο µετοχικό κεφάλαιο και στη 

διοίκηση συνεταιριστικών οργα-

νώσεων. Πενταετής χάρη σε συ-

νεταιριστές. σελ. 46-47

Ενισχύσεις 
επαναγοράς    
ζώων φάρμας                                 
Ειδικές ενισχύσεις για επανα-

γορά ζωικού κεφαλαίου από 

µικρές κτηνοτροφικές µονάδες 

που έχουν ατονήσει παραγωγι-

κά, προτείνει για τη νέα ΚΑΠ, 

ο Πολωνός Επίτροπος Γεωργί-

ας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. σελ. 4

Οι κρυφές ιδιότητες των υποπροϊόντων της µέλισσας, 
έρχονται να προστεθούν στο εµπορικό χαρτοφυλάκιο 
των Ελλήνων µελισσοκόµων που έλαµψαν µε τα 
προϊόντα τους στο Φεστιβάλ του ΣΕΦ. σελ. 42-43
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Κάτι γίνεται µε τη µελισσοκοµία
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11294

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,46680

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,09640

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84441

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
121,67850

• Κατά 70% οριστικοποιηµένες 
οι αξιολογήσεις στα Σχέδια  σελ. 29
• Μέσα στο ∆εκέµβριο κλείνουν οι 
αιτήσεις για τη Μεταποίηση σελ. 19

• Καλή υποδοχή των ρυθµίσεων για 
τις ∆.Ο από τους συνεταιριστές σελ. 46
• Πέµπτη απόγευµα εξόφληση τσεκ, 
ακολουθεί τη ∆ευτέρα η εξισωτική σελ. 6

• Το ενδεχόµενο επιβολής δασµών και στο 
ελληνικό ελαιόλαδο εξετάζουν οι ΗΠΑ σελ. 22
• Μειωµένη κατά τουλάχιστον 10% 
αναµένεται η διάθεση γαλοπούλας σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Θετικά νέα από τα χρηµατιστήρια βάµβακος, που επέστρεψαν 
στα 65-66 σεντς µετά από µια µικρή δοκιµή χαµηλότερα. 
Αντίθετα, δεν είναι υποσχόµενες οι τιµές που βγήκαν στα σκληρά 
σιτάρια για εξαγωγή περί τα 260 ευρώ ο τόνος fob λιµάνι µας. 
Μειωµένη κατά τουλάχιστον 10% αναµένεται να είναι η 
παραγωγή εγχώριας γαλοπούλας, µε την τιµή παραγωγού µετά 
βίας να ξεπερνά τα 4,60 ευρώ το κιλό την τελευταία τριετία.

Βαµβακάδα στη ροδακινιά
Το συγκεκριµένο έντοµο προσβάλλει τη 
ροδακινιά, τη βερικοκιά, την κερασιά, τη 
δαµασκηνιά, αλλά και ακτινιδιά, µουριά, 
καρυδιά και καλλωπιστικά δέντρα. Η 
προσβολή µοιάζει µε µια πυκνή 
βαµβακώδη αποικία, εξού και το όνοµα 
της ασθένειας, και το κοκκοειδές 
εκδηλώνεται κατά κανόνα στον κορµό 
και στα κλαδιά.

Μέτρα αντιµετώπισης
Η ζηµιά στις καλλιέργειες προκαλείται 
εξαιτίας του ότι τα ενήλικα άτοµα 
αποµυζούν χυµούς. Σε περιπτώσεις 
όπου η προσβολή είναι σοβαρή είναι 
δυνατόν να προξενήσει την ξήρανση 
κλαδιών ή και ολόκληρων των δέντρων. 
Η προσβολή άλλων φυτικών µερών 
όπως καρπών είναι σπανιότερη, ωστόσο 
όταν αυτό συµβαίνει στα ροδάκινα, 
δηµιουργεί κόκκινες κηλίδες οι οποίες 
µειώνουν σηµαντικά την εµπορική τους 
αξία. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης συνιστούν αρχικά την 
αφαίρεση και καταστροφή µε κάψιµο 
των έντονα προσβεβληµένων κλάδων 
και τρίψιµο του φλοιού µε µαλακό 
πινέλο εµποτισµένο µε ήπιο διάλυµα 
σαπουνιού. Η επέµβαση µε διάφορα 
σκευάσµατα παραφινέλαιων µπορεί να 
µειώσει την επίδραση των πληθυσµών. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 14-12-2019 
Σε όλη τη χώρα νεφώσεις µε 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς θα 
είναι κατά τόπους ισχυρές. 
Χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα 
κεντρικά και τα βόρεια ορεινά και 
στα ηµιορεινά της Ηπείρου και 
της δυτικής Μακεδονίας. Οι 
άνεµοι θα πνέουν νότιοι 
νοτιοδυτικοί ισχυροί σε όλη τη 
χώρα. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή πτώση. 

Κυριακή 15-12-2019 
Στα ανατολικά και νότια 
παροδικές νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και τις πρωινές ώρες στα 
νοτιοανατολικά σποραδικές 
καταιγίδες µε βαθµιαία βελτίωση. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 
αίθριος καιρός. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
σχεδόν ισχυροί. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει µικρή άνοδο 
κυρίως στα δυτικά.

∆ευτέρα 16-12-2019
και Τρίτη 17-12-2019  
Γενικά αίθριος καιρός µε τοπικές 
νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως τις 
πρωινές ώρες. Από το απόγευµα 
στα δυτικά θα αναπτυχθούν 
τοπικές νεφώσεις. Τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

περιορισµένη ορατότητα τις 
βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά 
κυρίως στα δυτικά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν στα δυτικά από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 18-12-2019 ως
Παρασκευή 20-12-2019
Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικά 
περιορισµένη ορατότητα και 
πιθανώς οµίχλες τις πρωινές και 
βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά 
κυρίως στα δυτικά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν µεταβλητοί ασθενείς. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή 
περαιτέρω άνοδο.

Άνεµοι νότιοι 
νοτιοδυτικοί 6 µε 
8 και στα πελάγη 
τοπικά 9 µποφόρ, 
που γρήγορα στα 
δυτικά θα στραφούν 
σε βορειοδυτικούς 
µε την ίδια ένταση. 
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Η εµπειρία δείχνει πως η βελτίωση της θέσης 
των αγροτών µπορεί να προέλθει από τη 
βελτίωση της παραγωγικότητας των εκµε-
ταλλεύσεων, από τη διαµόρφωση συνθη-
κών για οικονοµίες κλίµακος (συνεργασί-
ες), από την αύξηση των τιµών διάθεσης 
των αγροτικών προϊόντων, από την ενί-
σχυση της προστιθέµενης αξίας της παρα-
γωγής, από τη µείωση της φορολογίας κ.α.

Εδώ και πολύ καιρό, ακόµα κι αν αντιµετωπίζο-
νται µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο, για κά-
ποια από τα επιµέρους θέµατα των συντε-
λεστών της αγροτικής παραγωγής, στα πα-
ραπάνω κρίσιµα ζητήµατα, όχι µόνο δεν υ-
πάρχει αξιόλογη πρόοδος, αντίθετα κατα-
γράφεται οπισθοδρόµηση. Όσο και να το 
βασανίζει κανείς, χωρίς συνεργατικά σχή-
µατα δεν µπορούν να προκύψουν οικονο-
µίες κλίµακος, δεν µπορεί να βελτιωθεί η 
διαπραγµατευτική θέση των αγροτών για 
καλύτερες τιµές, δεν µπορεί να επιστρέψει 
στον παραγωγό κάτι παραπάνω από την 
προστιθέµενη αξία που επιτυγχάνεται σε 
επόµενα στάδια της αλυσίδας παραγωγής.

Αν σ’ όλα αυτά προστεθεί και η πίεση στις τιµές 
παραγωγού, κυρίως ως αποτέλεσµα του 
διεθνούς ανταγωνισµού και η δραµατική 
αύξηση φορολογίας και ασφαλιστικών ει-
σφορών των αγροτών, καθίσταται σαφές 
ότι οι αγροτικές επιχειρήσεις, ειδικά τα τε-
λευταία χρόνια, δύσκολα θα µπορούσαν 
να διαθέτουν την οικονοµική επιφάνεια 
που απαιτείται για τη βελτίωση των οργα-
νωτικών τους δοµών και την ενίσχυση του 
δείκτη που απηχεί την παραγωγικότητα.

Τον τελευταίο καιρό, µάλιστα, διαφαίνεται και 
κάποια παρανόηση. Κάποιοι, από άγνοια 
ή από σκοπιµότητα, δείχνουν να µπερδεύ-
ουν το συνεργατισµό στις τάξεις των αγρο-
τών µε τις λεγόµενες διεπαγγελµατικές ορ-
γανώσεις στις οποίες, ως γνωστόν, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη ση-
µασία. Οι εν λόγω οργανώσεις, είναι προ-
φανώς χρήσιµες για την ευρύτερη βελτίω-
ση των συνθηκών σε έναν κλάδο παραγω-
γής, δεν υποκαθιστούν ωστόσο τους αγρο-
τικούς συνεταιρισµούς και τις οµάδες πα-
ραγωγών. Όπως δεν βοηθούν στη βελτί-
ωση της διπραγµατευτικής θέσης του πα-
ραγωγού και τη συναλλακτική του σχέση 
µε τους εµπόρους και τους µεταποιητές. 
Υπάρχει µάλιστα ζωηρός ο κίνδυνος, ελλεί-
ψει ουσιαστικής εκπροσώπησης των αγρο-
τών στα όργανα διοίκησης των διεπαγγελ-
µατικών οργανώσεων, να αποδυναµωθεί 
περαιτέρω η θέση τους έναντι των λοιπών 
κρίκων της αλυσίδας.                    Agrenda

Διεπαγγελματικές
των άλλων κρίκων; 





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ειδικά προγράµµατα ανασύστασης 
ζωικού κεφαλαίου για µικροµε-
σαίους κτηνοτρόφους που έχουν 
κλείσει τις µονάδες τους και επι-
θυµούν να επαναδραστηριοποι-
ηθούν µε όρους περιβαλλοντικά 
ορθούς, ανακοίνωσε µεταξύ άλ-
λων ο νέος Επίτροπος Γεωργίας 
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. «Είναι τε-
ράστια ευκαιρία, απλά πρέπει να 
την χρησιµοποιήσετε», σηµείωσε 
ο Πολωνός την περασµένη Τρίτη 
στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας 
τα σχέδιά του για τη νέα ΚΑΠ και 
τον τρόπο που µπορούν οι αγρότες 
να επωφεληθούν από την «Πράσι-
νη Συµφωνία». Ως παράδειγµα, έ-
δωσε σταβλικές µονάδες στην Πο-
λωνία µε χοιροµητέρες και βοοει-
δή που δεν λειτουργούν πλέον, 
ωστόσο θα µπορούν να χρηµατο-
δοτηθούν ώστε να ξαναανοίξουν 
µε την επένδυση όµως να τηρεί έ-
να φιλοπεριβαλλοντικό προφίλ.

Απαριθµώντας τις προτεραιό-
τητές του για τη νέα ΚΑΠ και την 
ευρωπαϊκή γεωργία στην πρώτη 
ουσιαστικά επίσηµη οµιλία του, ο 
κ. Βοϊτσεχόφσκι επέλεξε να στα-
θεί στη βιοκαλλιέργεια, τη συγκέ-

ντρωση γης, τον προϋπολογισµό 
και τα οικο-προγράµµατα που θα 
χρηµατοδοτούν περιβαλλοντικές 
πρακτικές στα πλαίσια των άµε-
σων ενισχύσεων.

Ειδικότερα, για τον προϋπολο-
γισµό της ΚΑΠ, αναφέρθηκε στην 
πρόταση της Κοµισιόν και του Γι-
ούνκερ που είναι 365 δις ευρώ για 
την 7ετία, εκφράζοντας την απογο-
ήτευσή του αλλά και την έλλειψη ι-
κανοποίησης από πλευράς των α-
γροτικών φορέων. «Είναι καθήκον 
µου να προστατεύσω αυτό το µπά-
τζετ, γιατί ξέρω από τις περασµένες 
περιόδους, πως πάντα η τελευταία 

πρόταση που κατέβαινε για ψήφι-
ση ήταν χειρότερη από αυτή που 
πρότεινε αρχικά η Κοµισιόν», είπε 
µε νόηµα ο Πολωνός, θεωρώντας 
ουσιαστικά πως, αν δεν γίνεται κα-
λύτερα, τουλάχιστον να µην γίνουν 
περισσότερες περικοπές.  «Ελπίζω 
αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά 
τα πράγµατα», τόνισε, ζητώντας πε-
ρισσότερη στήριξη για τους αγρό-
τες καθώς αναµένεται η συµµετο-
χή τους στην Πράσινη Συµφωνία. 
Ωστόσο, εδώ είναι θέµα των εθνι-
κών κυβερνήσεων, αυτές αποφα-
σίζουν στο τέλος και όχι ο ίδιος, α-
πάντησε χαρακτηριστικά σε ερώτη-
ση Ιταλού δηµοσιογράφου για την 
αντιµετώπιση των αγροτών στις Η-
ΠΑ όπου «πληµµυρίζονται» από ε-
νισχύσεις λόγω εµπορικών διατα-
ραχών, ενώ εδώ, αντίθετα, προτεί-
νονται περικοπές. 

Ενόψει του σχεδίου της προέ-
δρου της Κοµισιόν, Ούρσουλα Φον 
Ντερ Λέινεν για την Πράσινη Συµ-
φωνία, ο Επίτροπος θεωρεί πως 
πρέπει να τεθεί ως προτεραιότη-
τα η επέκταση της βιολογικής γε-
ωργίας. Επί του παρόντος, 120 ε-
κατ. στρέµµατα σε όλη την Ευρώ-
πη θεωρούνται βιολογικά. Ωστο-
σο µεταξύ των κρατών µελών, τα 
µερίδια της βιολογικής γης ποι-
κίλλουν σηµαντικά µεταξύ 0,5 και 
10%. «Πρέπει να διασφαλίσουµε 
ότι το κόστος παραγωγής βιολογι-
κών τροφίµων µειώνεται», δήλω-
σε ο Βοϊγιετσόφσκι, προτείνοντας 
προγράµµατα προώθησης ειδικά 
για τα βιολογικά προϊόντα ώστε 
να αυξηθεί η κατανάλωση. 
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Ενισχύσεις που ξαναδίνουν 
ζωή σε παλιές μικρές στάνες 
Έρχονται με πρόταση Βοϊτσεχόφσκι για αγορά ζωικού κεφαλαίου  

Ανά ζώο ενίσχυση, όχι μόνο ανά εκτάριο

Προώθηση
Ο Βοϊτσεχόφσκι προτείνει προ-

γράµµατα προώθησης ειδικά για τα 
βιολογικά προϊόντα, µε στόχο

να αυξηθεί η κατανάλωση

Συγκέντρωση
αγροτικής γης
Υπάρχει πολύ µεγάλο πρόβληµα 
µε τη συγκέντρωση γης σε λίγους 
υποστήριξε ο Πολωνός 
Επίτροπος. «Το 3% των 
αγροτικών επιχειρήσεων 
διαχειρίζονται το 52% της γης 
στην ΕΕ», ανέφερε, προσθέτοντας 
πως είναι αναγκαίο να υπάρξει 
µέριµνα για την πρόληψη της 
διαφθοράς στις ενισχύσεις. 
Όσον αφορά βέβαια το θέµα της 
συγκέντρωσης γης, 
ο κ. Βοϊτσεχόφσκι είπε πως η ΕΕ 
ως θεσµός δεν µπορεί να κάνει 
πολλά πράγµατα, αλλά είναι στο 
χέρι των κρατών-µελών µε 
κατάλληλες εθνικές πολιτικές 
να την εµποδίσουν.

Την πεποίθησή του πως τα οικο-προ-
γράµµατα των άµεσων ενισχύσεων 
θα έχουν µεγάλη επιτυχία, αρκεί να 
επικοινωνηθούν σωστά προς τους 
αγρότες, εξέφρασε παράλληλα ο 
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι. «Είµαστε α-
νοιχτοί για αλλαγές. Πρέπει να απο-
σαφηνιστούν τα οικο-προγράµµα-
τα. Είχα πολλές συζητήσεις και ξέ-
ρω πως οι αγρότες περιµένουν πε-
ρισσότερες πληροφορίες για αυτά», 
σηµείωσε συγκεκριµένα. Το συγκε-
κριµένο µοντέλο ενισχύσεων ανα-
µένεται να συζητηθεί και στο συµ-

βούλιο υπουργών Γεωργίας 16-17 
∆εκεµβρίου, µε την προεδρία να 
σηµειώνει το µεγάλο ενδιαφέρον 
µεταξύ των κρατών µελών όσον α-
φορά τις δυνατότητες που παρέ-
χουν. Ιδιαίτερη έµφαση στις συζη-
τήσεις γύρω από αυτό το νέο µέσο 
δίνεται γύρω από:

  Τον υποχρεωτικό ή προαιρε-
τικό χαρακτήρα τους, ζήτηµα για 
το οποίο οι αντιπροσωπίες εξακο-
λουθούν να έχουν αποκλίνουσες 
απόψεις·

  Τις δυσκολίες στον σχεδιασµό 

των νέων αυτών µέσων εκ των προ-
τέρων, καθώς τα κράτη µέλη φοβού-
νται ότι η υπερβολική (ή ανεπαρκής) 
χρήση των οικολογικών προγραµ-
µάτων από τους γεωργούς µπορεί 
να οδηγήσει σε απώλεια πόρων·

  Η Προεδρία αποσαφήνισε προ-
ηγούµενες προτάσεις για την πα-
ροχή στήριξης όχι µόνο ανά εκτά-
ριο αλλά και ανά µονάδα ζωικού 
κεφαλαίου, καθώς και για την κά-
λυψη του κόστους συναλλαγής· οι 
εν λόγω προτάσεις έτυχαν θετικής 
υποδοχής από τις αντιπροσωπίες.

Ενδιαφέρουσα κρίνεται η πρόταση του Πολωνού Επιτρόπου Γεωργίας 
Γιάννους Βοϊτσεχόφσκι για την επιδότηση αγοράς ζωικού κεφαλαίου. 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Λίγες ακόµα εργάσιµες ηµέρες έµειναν προκειµένου οι 
διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών να ολοκληρώ-
σουν τις τελευταίες διορθώσεις και τους ελέγχους, µε 
στόχο την Τετάρτη 18 του µήνα να κοπούν τα σχετικά ε-
ντάλµατα για την εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης, προ-
κειµένου ο αγροτικός κόσµος να µπορεί από το απόγευ-
µα της επόµενης ηµέρας (Πέµπτης 19 ∆εκεµβρίου) να 
κάνει αναλήψεις από τα ΑΤΜ της τράπεζας  Πειραιώς. 
Στόχος είναι την Παρασκευή να έχει τρέξει η διαδικασία 
για όλους τους δικαιούχους της τράπεζας Πειραιώς ού-
τως ώστε -κατά τα γνωστά- από ∆ευτέρα να πάρουν σει-
ρά οι υπόλοιπες τράπεζες. Μαζί θα πληρωθούν το πρα-
σίνισµα, οι Νέοι Γεωργοί και το Εθνικό Απόθεµα, που υ-
πολογίζεται στο ποσό των 20 εκατ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, πάνω στην ίδια δισκέτα µε τους δικαι-
ούχους της ενιαίας θα «πατήσει» και η εξόφληση της ε-
ξισωτικής αποζηµίωσης του 2019, που θα γίνει τη ∆ευ-
τέρα 23 ∆εκεµβρίου, συνολικού ποσού 251.712.973,33 
ευρώ. Οι πληροφορίες από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ 
αναφέρουν ότι οι παραπάνω πληρωµές θα ολοκληρω-
θούν µέχρι τις 28 του µήνα. Μάλιστα, από τους αρµόδι-
ους έχει ανακοινωθεί ότι όποιος µείνει εκτός πληρωµής 
όσον αφορά την εξισωτική, θα ακολουθήσουν τρείς φά-
σεις εξόφλησης έως τον Ιούνιο.

Ξεκίνησαν οι προκαταβολές για το Μέτρο 6.3 
των µικρών εκµεταλλεύσεων

Εν τω µεταξύ, από την περασµένη Πέµπτη 12 ∆εκεµ-
βρίου ξεκίνησε η καταβολή της ενίσχυσης του 70% των 
αιτούµενων ποσών ενίσχυσης σε 1.997 από τους 3.120 
δικαιούχους του Μέτρου 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκµεταλ-
λεύσεων», µε τους υπόλοιπους να αναµένονται ακόµα 
οι έλεγχοι ώστε να πληρωθούν έως τις 24 ∆εκεµβρίου.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του προέδρου 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα,  µετά την ολοκλήρω-
ση των προβλεπόµενων ελέγχων, ξεκίνησε η καταβο-
λή της ενίσχυσης του 70% των αιτούµενων ποσών ενί-
σχυσης στους ενταγµένους παραγωγούς. Το ποσό που 
καταβάλλεται ανέρχεται σε περίπου 19.600.000 ευρώ, 
αφορά 1.997 δικαιούχους και είναι σε εξέλιξη τόσο η 
διαδικασία αποστολής από τις ∆ΑΟΠ των υπολοίπων 
φακέλων πληρωµής όσο και η διαδικασία πίστωσης 
των τραπεζικών λογαριασµών.

Να σηµειωθεί ότι συνολικά η προκαταβολή είναι 30 
εκατ. ευρώ για τους 3.120 δικαιούχους, µε την πληρω-
µή να πηγαίνει ανά Περιφέρεια, όπως γίνεται και µε 
τους Νέους Αγρότες.

Ενδιάµεση πληρωµή για τα Βιολογικά τον Ιανουάριο
Μια ενδιάµεση πίστωση για όσους έµειναν εκτός από 

την πρώτη πληρωµή της προκαταβολής στα Βιολογικά 
για διάφορους λόγους, ώστε να µην χρειαστεί να περι-
µένουν ως τον Ιούνιο, την εκκαθάριση, δροµολογούν οι 
αρµόδιοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπενθυµίζεται ότι το µεγαλύτε-

ρο πρόβληµα εντοπίστηκε στους δικαιούχους των οποί-
ων οι δεσµεύσεις της παλιάς Βιολογικής για την τριετία 
τελειώνουν στις 30 Μαΐου του 2020 και η σύµβασή τους 
µε τον σύµβουλο λήγει στις 31 ∆εκεµβρίου. Οι παραγω-
γοί θα κληθούν πρώτα να διευθετήσουν τα χαρτιά της α-
νανέωσης της σύµβασης, προκειµένου κατόπιν να διορ-
θωθούν οι λίστες και να «τρέξει» µια πληρωµή µέσα στον 
επόµενο µήνα, κατά πάσα πιθανότητα. Στόχος οι εν λόγω 
παραγωγοί να µην µείνουν χωρίς χρήµατα για 6 µήνες.

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. Ειδικότε-
ρα, σύµφωνα µε ανακοίνωσή του, στο πλαίσιο της αριθ. 
98052/05.12.2019 Τροποποίηση των οδηγιών διόρθω-
σης προφανών σφαλµάτων µέσω διοικητικών πράξεων 
έτους 2019 σας ενηµερώνουµε ότι δίνεται η δυνατότη-
τα υποβολής αιτήµατος διοικητικής πράξης µε καταλη-
κτική ηµεροµηνία την 31/12/2019, για όσους παραγω-
γούς 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 Μέ-

τρα»: ∆ράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώ-
να Άµφισσας», ∆ράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νε-
ρού από γεωργική δραστηριότητα», ∆ράση 10.1.07 «Ε-
ναλλακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες», 
∆ράση 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των µικρολεπιδόπτερων (Κοµφούζιο), ∆ρά-
ση 10.1.09 «∆ιατήρηση απειλούµενων αυτόχθονων φυ-
λών αγροτικών ζώων». 

Ενστάσεις για 
βοσκοτόπια
Μέχρι τέλος 
του έτους οι 
κτηνοτρόφοι 
καλούνται να 

προσέλθουν στις 
αρµόδιες ∆ΑΟΚ 

για να δηλώσουν 
αν συµφωνούν µε 
την κατανοµή της 
έκατσης βόσκησης 

Κοµφούζιο και 
ορυζώνες

Ενστάσεις κατά των 
αποτελεσµάτων 
της πληρωµής 

προκαταβολής για 
το Κοµφούζιο και 
τους Ορυζώνες 

µέχρι την Πέµπτη 
19 ∆εκεµβρίου

Συνδεδεµένη 
σταφίδας 

Απαρέγκλιτα µέχρι 
τις 10 Ιανουαρίου 

2020 οι παραδόσεις  
ξηρής σταφίδας 

στις εγκεκριµένες 
µεταποιητικές 

για να µη χάσουν 
οι παραγωγοί 

τη συνδεδεµένη 
ενίσχυση
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Πέμπτη απόγευμα εξόφληση τσεκ 
ακολουθεί τη Δευτέρα η εξισωτική του 2019   

 Στις 18 Δεκεμβρίου κόβονται τα εντάλματα πληρωμής, μια μέρα μετά αναλήψεις από τα ΑΤΜ της Πειραιώς

 Άρχισε ανά Περιφέρεια η πρώτη δόση του 14χίλιαρου, στόχος να ολοκληρωθούν οι πιστώσεις μέχρι 24 του μήνα 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

30

251,7

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΤΟΥ 2019 

ΒΑΣΙΚΗ 

400
 ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

550
 ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

36,7

20

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 6.3

ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

Έως τέλος έτους 
δήλωση του κατ’
επάγγελµα για ΑΠΕ
Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου πρέπει να υποβληθούν 
οι δηλώσεις των κατ’ επάγγελµα αγροτών 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
διατήρηση ή µη της ιδιότητας του κατ’ 
επάγγελµα αγρότη, κατ’ εφαρµογή των 
διατάξεων του άρθρου 25 του Ν. 4643/2019.
Η τιµή αποζηµίωσης παραγόµενης ηλεκτρικής 
ενέργειας από σταθµούς παραγωγής κατ’ 
επάγγελµα αγροτών, που έχει καθορισθεί 
πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 
χωρίς υποβολή δήλωσης, επανυπολογίζεται 
αναδροµικά µετά την εµπρόθεσµη υποβολή 
της δήλωσης στην εκκαθάριση ∆εκεµβρίου.
Αν δεν υποβληθεί η ως άνω δήλωση ή 
διαπιστωθεί ότι η δήλωση είναι ανακριβής ή 
ότι η ήδη υποβληθείσα δήλωση οδήγησε σε 
τιµές χαµηλότερες του πίνακα Α’, 
επανακαθορίζεται αναδροµικά η τιµή 
αποζηµίωσης για το έτος 2018, σύµφωνα µε 
τα προβλεπόµενα στον Πίνακα Α’. Η τιµή 
αποζηµίωσης αγροτών παραγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας επανυπολογίζεται 
αναδροµικά για το έτος 2018 στην 
εκκαθάριση µηνός ∆εκεµβρίου 2019.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Βραχυκυκλωµένο στις διαδοχικές πα-
ρατάσεις το πλαίσιο παραχωρήσεων 
δηµόσιας αγροτικής γης, καθώς όπως 
αποδεικνύεται στην πράξη ο σχετικός 
νόµος 4061/2012 που δίνει τη δυνατό-
τητα διανοµής 3 εκατ. στρεµµάτων σε 
ανέργους, νέους αγρότες, πτυχιούχους 
γεωτεχνικής σχολής (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) ηµεδα-
πής ή αλλοδαπής και επαγγελµατίες α-
γρότες µε αντίτιµο 5 ευρώ το στρέµµα 
ανά καλλιεργητική περίοδο και ανώ-
τατο όριο τα 100 στρέµµατα ανά άτοµο, 
παραµένει επί της ουσίας ανενεργός.

Το θέµα επανέρχεται στο επίκεντρο 
µε αφορµή απάντηση της υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αρα-
µπατζή, σε ερώτηση του Βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Βασίλη Κόκκαλη, στον οποίο 
επιρρίπτει σοβαρές ευθύνες γύρω α-
πό το θέµα καθώς ο ίδιος διετέλεσε υ-
φυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, υ-
ποσχόµενη ωστόσο να καταστήσει ε-
νεργό το νόµο (άρθρα 4-11), ώστε να 
δοθεί η δυνατότητα στους πραγµατι-
κούς καλλιεργητές, αγρότες και κτηνο-
τρόφους της χώρας να κάνουν χρήση 
της δηµόσιας αγροτικής γης.

 «Μας ρωτάτε τί θα κάνουµε µε την 
παραχώρηση της δηµόσιας αγροτι-
κής γης και µε τον νόµο 4061/2012, 
ενώ θα έπρεπε να απολογηθείτε για 
τα πεπραγµένα σας επί τεσσεράµισι 
χρόνια;». είπε χαρακτηριστικά. «∆ώ-
σατε τέσσερις παρατάσεις και βραχυ-
κυκλώσατε το σύστηµα παραχώρησης 
µιας δηµόσιας γης που αριθµεί πλέον 
του 1,5 εκατ. στρεµµάτων  µε αποτέλε-
σµα να σωρεύσετε στα τµήµατα πολι-
τικής γης των Περιφερειών της χώρας  
ένα µεγάλο αριθµό αιτηµάτων, αγρο-
τών και κτηνοτρόφων, που αιτούνταν 
την παραχώρηση γης µικρότερης µεν 
από 100 στρέµµατα, η οποία βρισκό-
ταν όµως σε αγροτεµάχιο έκτασης µε-
γαλύτερης από 100 στρέµµατα, προ-
κειµένου να ασκήσουν ή να µεγαλώ-
σουν, για να κάνουν βιώσιµη την α-
γροτική τους εκµετάλλευση», είπε χα-
ρακτηριστικά η υφυπουργός, κάνο-

ντας λόγο για «µνηµείο κακοδιαχεί-
ρισης» από την προηγούµενη διακυ-
βέρνηση,  η οποία κινήθηκε αφενός 
στη λογική των αέναων παρατάσεων 
των ήδη εγκατεστηµένων παραχωρησι-
ούχων αφετέρου στο «στραγγαλισµό» 
της διαδικασίας παραχώρησης του νό-
µου 4061/2012, αποκλείοντας χιλιά-
δες ενδιαφερόµενους από τη  χρήση 
της αγροτικής γης.

Κατά την ίδια, αυτό έγινε µε εντο-
λή του τότε υπουργού Βαγγέλη Απο-
στόλου προς τις  Περιφερειακές Ενό-
τητες, να µην προχωρούν δηλαδή σε 
τµηµατικές παραχωρήσεις - άρα ου-
σιαστικά να µην παραχωρούν εκτά-
σεις -  κάτι που όπως υποστήριξε η ί-
δια προκύπτει από την απάντηση του 
τέως υπουργού Σταύρου Αραχωβίτη 
(07/12/2018) σε σχετική της ερώτη-
ση (22/10/2018). 

Συγκεκριµένη µοριοδότηση, 
25ετής παραχώρηση

Κατά τα λοιπά, υφίσταται η διαδι-
κτυακή πλατφόρµα του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, µέσω της οποίας 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να εισά-
γουν τα στοιχεία τους και να βλέπουν 
τα µόρια και τα διαθέσιµα αγροτεµά-
χια στην περιοχή που ενδιαφέρονται.

Ειδικότερα σύµφωνα µε τη µοριοδό-
τηση, όσα λιγότερα στρέµµατα διαθέ-
τει σήµερα ο αγρότης, τόσο περισσό-
τερα µόρια θα αποκτά, ενώ προτεραι-
ότητα δίνεται στην καλλιέργεια αγρο-
τικών προϊόντων- τροφίµων που περι-
λαµβάνονται στο «καλάθι» της οικεί-
ας περιφέρειας, µε βάση το στρατηγι-
κό σχέδιο που εκπονείται.

Ο µέγιστος αριθµός στρεµµάτων που 
είναι δυνατόν να διανεµηθούν είναι τα 
3 εκατ., ενώ τα περισσότερα αγροτεµά-

χια είναι µικρότερα των 10 στρεµµάτων.
Το τίµηµα της παραχώρησης της χρή-

σης ορίζεται µε απόφαση του υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ η χρο-
νική διάρκεια παραχώρησης της χρή-
σης ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 
4, ορίζεται από πέντε έως 25 έτη, µε 
δυνατότητα παράτασης, µε ανώτατο 
όριο τα 10 έτη. Κατ’ εξαίρεση, µπορεί 
να συµφωνηθεί µεγαλύτερη διάρκεια 
παραχώρησης πέραν της 25ετίας, µό-
νο για επενδυτικούς σκοπούς, µε την 
προϋπόθεση ότι η διάρκεια της παρα-
χώρησης απαιτείται για την απόσβεση 
της επένδυσης ή για την ένταξή της σε 
κάποιο επενδυτικό νόµο ή πρόγραµ-
µα, που σε κάθε περίπτωση δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 40 έτη. Το τίµηµα 
της παραχώρησης καταβάλλεται ετη-
σίως, εντός τριµήνου από την ηµερο-
µηνία που ορίζει η απόφαση. 

Στα κακώς κείµενα του 
πολυδαίδαλου γραφειοκρατικού 
πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις 
σταυλικών εγκαταστάσεων εντός 
ή πλησίον κατοικηµένων 
περιοχών, που θέτει ο νόµος 
4056/2012 ο οποίος δεν 
λαµβάνει υπόψη το πολεοδοµικό 
σχέδιο κάθε περιοχής ως προς τις 
ιδιαίτερες γεωµορφολογικές και 
περιβαλλοντικές συνθήκες, 
βρίσκονται εγκλωβισµένοι 
χιλιάδες κτηνοτρόφοι.
Το θέµα θέτει µε ερώτηση του 
προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ο βουλευτής 
Χαλκιδικής και τοµεάρχης 
αγροτικών του ΚΙΝΑΛ Απόστολος 
Πάνας, τονίζοντας πως είναι 
επιβεβληµένη µια µεταβατική 
περίοδος ώστε να έχουν οι 
κτηνοτρόφοι το χρονικό 
περιθώριο να συµµορφωθούν 
προς το πλαίσιο αδειοδότησης των 
µονάδων τους, όπως και το 
«πάγωµα» των προστίµων που 
τους επιβλήθηκαν χωρίς την 
υπαιτιότητά τους.
Επιπλέον ο βουλευτής θέτει το 
θέµα των προστίµων που έχουν 
βεβαιωθεί για τους κτηνοτρόφους 
που δεν πρόλαβαν ή δεν είχαν τη 
δυνατότητα, λόγω του αυστηρού 
πλαισίου που θέτει ο νόµος 
4056/2012, να καταθέσουν τις 
αιτήσεις ένταξης στον νόµο. 
Αναφορικά µε τα πρόστιµα αυτά, 
ο αρµόδιος υπουργός καλείται να 
πάρει θέση, για το αν θα προβεί σε 
αναστολή τους ή όχι. 
Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε 
τον κ. Πάνα, οι διαδικασίες αυτές 
είναι πολυδάπανες, χρονοβόρες, 
εµπλέκουν Υπηρεσίες και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες που 
καθιστούν τον µέσο κτηνοτρόφο 
αδύναµο να ανταποκριθεί στις 
νόµιµες υποχρεώσεις του. 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ 

Εγκλωβισμένοι 
στο πλαίσιο 
για τις άδειες
σταυλικών 
εγκαταστάσεων 

Ουσιαστικά ανενεργός ο νόμος  4061/12

Αέναες παρατάσεις
παραχωρήσεων γης
Στις Περιφέρειες μεγάλος αριθμός αιτημάτων αγροτών και κτηνοτρόφων

Το τίµηµα της παραχώρησης της 
χρήσης ορίζεται µε απόφαση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, 

ενώ η χρονική διάρκεια 
παραχώρησης της χρήσης 

ακινήτου, σύµφωνα µε το άρθρο 
4, ορίζεται από πέντε έως 25 έτη, 

µε δυνατότητα παράτασης, µε 
ανώτατο όριο τα 10 έτη.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Σε τρεις δόσεις 
µέχρι τον Ιούνιο
Για όποιους µείνουν 

εκτός πληρωµής όσον 
αφορά την εξισωτική, 

θα ακολουθήσουν τρεις 
φάσεις εξόφλησης έως 

τον Ιούνιο

Στους δικαιούχους της εξισωτικής 
οι «υπό έλεγχο» ενεργοί αγρότες  
Δεν μένουν εκτός πληρωμής, βάσει του τελευταίου αρχείου της ΑΑΔΕ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Έτοιµα είναι όλα, ως φαίνεται, για την 
πληρωµή της εξισωτικής αποζηµίωσης 
του 2019, αφού καταρχήν είναι διαθέ-
σιµοι διαδικτυακά οι πίνακες των εγκε-
κριµένων και απορριπτόµενων αιτήσε-
ων, ενώ καθορίστηκε µε νέα απόφαση 
και το τελικό ποσό της ενίσχυσης ύψους 
251,7 εκατ. ευρώ, κατάτι µειωµένο α-
πό αυτό που είχε αρχικά προβλεφθεί 
στα µέσα Νοεµβρίου. 

Σύµφωνα µε τους αρµόδιους του Ορ-
γανισµού Πληρωµών, η εξόφληση της 
εξισωτικής έχει προγραµµατιστεί για τη 
∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου, µε τη διαδικα-
σία να ολοκληρώνεται µέχρι τις 28 του 
µήνα. Μάλιστα, έχει ανακοινωθεί ότι ό-
ποιος µείνει εκτός πληρωµής όσον α-
φορά την εξισωτική, θα ακολουθήσουν 

τρείς φάσεις εξόφλησης έως τον Ιούνιο.
Η συνολική δηµόσια δαπάνη του Μέ-

τρου 13 είναι 251.712.973,33 ευρώ και 
κατανέµεται ως εξής:

α) για το Υποµέτρο 13.1, δηµόσια 
δαπάνη ύψους 169.663.097,81 ευρώ

β) για το Υποµέτρο 13.2, δηµόσια δα-
πάνη ύψους 71.992.148,58 ευρώ και

γ) για το Υποµέτρο 13.3, δηµόσια 
δαπάνη ύψους 10.057.726,94 ευρώ.

Μετά την πραγµατοποίηση όλων 
των προβλεπόµενων ελέγχων και την 
αξιολόγηση των υποβαλλόµενων εν-
δικοφανών προσφυγών εκδόθηκαν 
οι πίνακες παραδεκτών αιτήσεων (ε-
γκεκριµένων) και µη παραδεκτών αι-
τήσεων (απορριπτόµενων), οι οποίοι 
έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιµοι 
για προσωποποιηµένη πληροφόρηση 
των παραγωγών στην ιστοσελίδα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω της Online εφαρµογής 

«Καρτέλα Αγρότη», www.opekepe.gr 
- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Εφαρµογές υποστήρι-
ξης συναλλαγών µε τον πολίτη - Καρ-
τέλα Αγρότη (https://osdeopekepe.
dikaiomata.gr/FarmersTab/) - Μέτρο 
13 - 2019 - Ένταξη µε τη χρήση των 
προσωπικών τους κωδικών.
Επισηµαίνεται ότι:

 H τελική κατάταξη πρόεκυψε µετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέ-
τασης των ενδικοφανών προσφυγών,

 Ο χαρακτηρισµός της ιδιότητας του 

«ενεργού γεωργού» έχει προκύψει από 
το τελευταίο αρχείο της ΑΑ∆Ε,

 Οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν 
εκκαθαριστεί και ως εκ τούτου ήταν «υπό 
έλεγχο» ως προς την ιδιότητα του ενερ-
γού γεωργού, θεωρήθηκαν «ενεργοί» 
για τις ανάγκες της τελικής κατάταξης.

Να σηµειωθεί ότι οι πίνακες είναι 
επίσης διαθέσιµοι στις Περιφερεια-
κές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς 
και στους πιστοποιηµένους Φορείς 
υποβολής αιτήσεων.
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Παρά τα αν... 
Συνεχίζει να ασκεί 
γοητεία το project 
της κάνναβης 
Από το 2018 που ψηφίστηκε το πλαίσιο έχουν 
κατατεθεί  116 αιτήσεις για άδεια εγκατάστασης

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ισραηλινά, καναδικά κι αµερικανικά 
κεφάλαια, κατά κύριο λόγο, κρύβο-
νται πίσω από το ζωηρό ενδιαφέρον 
που έχει πυροδοτήσει στο επενδυτι-
κό κοινό για την Ελλάδα, η διαµόρ-
φωση θεσµικού πλαισίου για την α-
νάπτυξη επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας στον πολλά υποσχόµενο τοµέα 
της φαρµακευτικής κάνναβης. Ενδει-
κτικό του… συνωστισµού που κατα-
γράφεται για την αξιοποίηση των ευ-
καιριών που διανοίγονται στη συγκε-

κριµένη αγορά, η οποία το 2017 ήταν 
διεθνώς στα 6 δισ. δολάρια και ανα-
µένεται να φτάσει στα 13,5 δισ. δολά-
ρια το 2023, είναι το γεγονός ότι µέ-
χρι στιγµής έχουν κατατεθεί 116 αιτή-
σεις για άδεια εγκατάστασης, αν και η 
σχετική νοµοθεσία ψηφίστηκε από το 
ελληνικό κοινοβούλιο µόλις το 2018.

«Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού 
δυνητικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ που α-
ναµένεται να δηµιουργήσουν έως και 
8.000 νέες θέσεις εργασίας» ανέφερε 
από το βήµα του 8ου συνεδρίου Αγρο-
τεχνολογίας του Ελληνοαµερικανικού 
Επιµελητηρίου, η προϊσταµένη αδειοδό-
τησης επιχειρήσεων και επιχειρηµατι-
κών πάρκων, Ειρήνη Πιτταρά, η οποία, 
πάντως, εκτίµησε πως δύσκολα θα υ-
λοποιηθούν όλες αυτές οι επενδύσεις.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέ-
θεσε η κ. Πιτταρά ήδη για 38 αιτήµατα 
οι αρµόδιες υπηρεσίες του υπουργεί-

ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων άναψαν 
«πράσινο φως», για την άδεια εγκατά-
στασης τους, µε συνολικό προϋπολογι-
σµό περίπου 580 εκατ. ευρώ και προ-
οπτική δηµιουργίας σχεδόν 3.000 νέ-
ων θέσεων εργασίας. Από αυτές µάλι-
στα οι 11 αφορούν επενδύσεις στην Κε-
ντρική Μακεδονία και συγκεκριµένα 8 
στο νοµό Κιλκίς, 2 στο νοµό Θεσσαλο-
νίκης και 1 στην περιοχή της Πέλλας.

Στην Ελλάδα η προστιθέµενη αξία
Το ανώτερο στέλεχος της γενικής 

γραµµατείας Βιοµηχανίας έκανε επίσης 
ιδιαίτερη µνεία στο γεγονός ότι στη νο-

µοθεσία για τη φαρ-
µακευτική κάνναβη 
προβλέφθηκε ρύθµι-
ση που υποχρεώνει 
τον επενδυτή να πα-
ράγει φάρµακο, τελι-
κό προϊόν δηλαδή για 
τον καταναλωτή αντί 
να µπορεί να αξιοποι-
ήσει µόνο τον ανθό 
του φυτού. «Η τιµή 
του ανθού είναι στα 
4 ευρώ, ενώ αν εξα-
χθεί µε τη µορφή λα-

διού, η τιµή φτάνει στα 20 ευρώ. Οπότε 
η προστιθέµενη αξία µένει στην Ελλά-
δα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρωτοπορούν ΗΠΑ και Καναδάς, 
έρχεται µε φόρα η Ευρώπη

Ραγδαία αναπτυσσόµενη χαρακτή-
ρισε την αγορά φαρµακευτικής κάννα-
βης στην Ευρώπη και η senior manager 
της Deloitte, Χριστίνα Αµοιραδάκη, ση-
µειώνοντας, ωστόσο, πως για την ώρα 
οι ΗΠΑ και κυρίως ο Καναδάς είναι οι 
δύο χώρες µε τον µεγαλύτερο κύκλο 
εργασιών για τα προϊόντα του κλάδου.

«Το 2017 οι πωλήσεις προϊόντων 
φαρµακευτικής κάνναβης έφτασαν πα-
γκοσµίως τα 6 δισ. δολάρια µε το 93% 
να προέρχεται από τις ΗΠΑ και τον Κα-
ναδά, ενώ προβλέπεται έως το 2023 ο 
τζίρος της αγοράς αυτής να υπερδιπλα-
σιαστεί φτάνοντας στα 13,5 δισ. δολά-
ρια», σηµείωσε η ίδια.

21-22, 35-36

Περιορισμένη 
προσφορά δίνει  
στα γαλόπουλα 
ώθηση τιμής
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Μειωµένη κατά τουλάχιστον 10% αναµένε-
ται να είναι η παραγωγή εγχώριας γαλο-
πούλας για διάθεση στην αγορά κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων του 2019, µε 
αρκετούς παραγωγούς να εκτιµούν πως 
θα επέλθει µια αύξηση της τιµής δεδοµέ-
νης της περιορισµένης προσφοράς. 

Σηµειώνεται ότι την τελευταία τριετία οι 
τιµές παραγωγού µετά βίας ξεπέρασαν τα 
4,60 ευρώ το κιλό, ενώ δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το εµπόριο 
πίεσε τελευταία στιγµή τις τιµές, γνωρίζο-

ντας ότι οι παραγωγοί θα υποχρεωθούν να 
πουλήσουν σε κάθε περίπτωση. Ο περσι-
νός όγκος µε εγχώριο προϊόν που έφτα-
σε στην αγορά από βασικά παραγωγικά 
κέντρα της Θεσσαλίας και των Σερρών έ-
φτασε τα 55.000 πτηνά, µε την φετινή πα-
ραγωγή να µην αναµένεται πως θα ξεπε-
ράσει τις 43.000 γαλοπούλες. Βασικά ε-
µπόδια που υπογραµµίζουν οι παραγω-
γοί στην εκτροφή της γαλοπούλας, είναι 
το υψηλό κόστος παραγωγής και η αβε-
βαιότητα διάθεσης του προϊόντος.  

Πιο λίγα φέτος τα γαλόπουλα
Το υψηλό κόστος παραγωγής και η αβεβαιότητα διάθεσης κόβουν εκτροφές 

Στα 5 ευρώ εκτιµάται για φέτος η τιµή παραγωγού, καθώς ζωηρεύει η ζήτηση   

Μ
ικρές πωλήσεις ελληνικού 
βάµβακος στην Τουρκία προς 
κάλυψη άµεσων αναγκών στα 
επίπεδα των 70-71 σεντς α-

νά λίµπρα. Οι εµπορικοί οίκοι προσφά-
τως γίνονται λίγο πιο ελκυστικοί πληρώ-
νοντας για λευκά βαµβάκια πριµ 5 σεντς 
ανά λίµπρα επί των χρηµατιστηριακών τι-
µών. Χρηµατιστηριακά, είναι θετικό πως ε-
πιστρέψαµε στα 65-66 σεντς µετά από µια 
πικρή δοκιµή χαµηλότερα. Βοήθησε η έκ-
θεση του USDA η οποία µείωσε την αµερι-
κανική και παγκόσµια παραγωγή. 

 Στην ελληνική αγορά για τα σκληρά 
σιτάρια βγήκαν κάποιες τιµές για εξαγωγή 
αλλά δεν είναι υποσχόµενες. Ακούστηκαν 
Ιταλοί έµποροι να πληρώνουν 260 ευρώ 
ο τόνος fob λιµάνι µας. Την ίδια ώρα στο 
χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές βρί-
σκονται υπό πίεση παρά το ελαφρώς ανο-
δικό USDA report. Η σοδειά των ΗΠΑ δεν 
τα καταφέρνει πολύ καλά στις πωλήσεις, 
ενώ παράλληλα έχουµε και την αβεβαιό-
τητα των διαπραγµατεύσεων του εµπορι-
κού πολέµου. 

 Η ζήτηση για γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα, ειδικά για τυροκοµικά, αναµένεται 
να συνεχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας σε 
αύξηση της παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ 
για το χρονικό διάστηµα 2019-2030, σύµ-
φωνα µε τις προβλέψεις της έκθεσης για 
τις προοπτικές των αγροτικών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δόθηκε στην δη-
µοσιότητα στις 10 ∆εκεµβρίου από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Κρατά τα 65 σεντς 
η αγορά βάμβακος 

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

Όγκος
Ο περσινός όγκος µε εγχώριο προ-

ϊόν που έφτασε στην αγορά από 
παραγωγικά κέντρα Θεσσαλίας και 
Σερρών έφτασε τα 55.000 πτηνά

Παραγωγή 
Ο Έλληνας πτηνοτρόφος θα πρέ-
πει να αρχίσει την εκτροφή από 
τέλη Ιουνίου για να συµπέσει το 
τελευταίο 10ήµερο ∆εκεµβρίου

Ντόπια 
Η ντόπια γαλοπούλα είναι σκουρό-

χρωµη, συνήθως πιο µικρόσωµη και 
µεγαλώνει επί 7 µήνες, ενώ η ξένη 

λευκή και «γίνεται» µέσα σε 3 µήνες

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

15/11 21/11 28/11 05/12 12/1207/11

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

2,09

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

274

172

209,5

2,17

354,20

899,60

19,42

60,85

120,47

82,59

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213 213 213

214 214

64,35 64,74

62,24
64,91 65,21

67,15

Τιμή γαλοπούλας 
(ευρώ το κιλό)

2018 4,5

2019 5

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
2019 εκτίµηση   5 ευρώ 

2018     4,30-4,60 ευρώ
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αναιμικά κινείται 
η αγορά ελαιολάδου 
παρά τις χαμηλές τιμές

 Κερδίζει πριν
τα φιξαρίσματα η 
διεθνής τιμή βάμβακος

Σταθερή ζήτηση σε τυριά 
αναµένει η ΕΕ ως το 2030 
Η ζήτηση για γαλακτοκοµικά 
προϊόντα ιδιαίτερα τυροκοµικά 
θα βαίνει αυξανόµενη, 
οδηγώντας σε άνοδο της 
παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ 
για την περίοδο 2019-2030.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ευκαιρίες και
για τα τρόφιµα 
Για ένα φυτο που µέχρι πρόσφατα 
χαρακτηριζόταν «ένοχο», αλλά µπορεί 
να εξελιχθεί σε ιδιαίτερα χρήσιµο για 
την οικονοµία, έκανε λόγο ο ∆ηµήτρης 
Τσιλιακούδης, γενικός διευθυντής της 
εταιρείας Μύλοι Καπλανίδη από τις 
Σέρρες, η οποία έχει ήδη λανσάρει στην 
αγορά µείγµα άλευρου κάνναβης για 
ψωµί, για γλυκά και πίττες µε πρωτεϊνη 
και πρωτεϊνη κάνναβης χωρίς γλουτένη.
Ο έµπειρος manager σηµείωσε ωστόσο 
ότι βασική προϋπόθεση για να 
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες που 
προκύπτουν, είναι να συνεργαστούν οι 
επιχειρήσεις του κλάδου και να 
παράξουν εξειδικευµένα προϊόντα. 
Υπάρχει πεδίο για την παραγωγή 
τυροκοµικών και αλλαντικών µε 
πρωτεΐνη κάνναβης, καθώς επίσης και 
προϊόντων αρτοποιίας, τόνισε ο ίδιος και 
χαρακτήρισε την κάνναβη ως µεγάλη 
ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
τροφίµων, να αναπτύξουν ποιοτικά και 
καινοτόµα προϊόντα που θα 
κατακτήσουν τη διεθνή αγορά. «Το 
κλίµα µας είναι κατάλληλο, απαιτείται 
συνεργασία και προστασία της 
παραγωγικής διαδικασίας», σχολίασε. 

Η Ευρώπη το 2028 θα 
αποτελεί τη µεγαλύτερη 
αγορά φαρµακευτικής 
κάνναβης στον κόσµο, µε 
µέγεθος 55,2 δισ. ευρώ, 
σύµφωνα µε µελέτη.

Συνολικά ο 
τζίρος της 
φαρµακευ-
τικής, της 
νόµιµης, 
της ψυχα-
γωγικής 
και της 
παράνοµης 
κάνναβης 
φτάνει τα 
300 δισ. 
δολάρια.
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Τον οδικό χάρτη για την «Πράσινη 
Συµφωνία» ώστε «η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση να µετατραπεί µε πρόσθετες ε-
τήσιες επενδύσεις ύψους 260 δις σε 
µια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη 
χρήση των πόρων, και ανταγωνιστική 
οικονοµία, µε µηδενικές εκποµπές α-
ερίων του θερµοκηπίου έως το 2050, 
παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι δράσεις που θα αποφασιστούν θα 
αφορούν κυρίως τις µεταφορές, την ε-
νέργεια, τη γεωργία, τα κτίρια και τις 
βιοµηχανίες, όπως τη βιοµηχανία χά-
λυβα, σκυροδέµατος, την κλωστοϋφα-
ντουργία και τη χηµική βιοµηχανία.

Για να επιτευχθεί, λοιπόν, αυτός ο 
στόχος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υ-
ποβάλει εντός 100 ηµερών τον πρώ-
το «ευρωπαϊκό νόµο για το κλίµα» και 
θα παρουσιάσει τη στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα για το 2030, τη νέα βι-
οµηχανική στρατηγική και το σχέδιο 
δράσης για την κυκλική οικονοµία, 
τη στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο 
πιάτο» για βιώσιµα τρόφιµα και προτά-
σεις για µια Ευρώπη χωρίς ρύπανση.

Μέχρι να νοµοθετηθεί και... αν η 
υποχρεωτική σύναψη συµφωνη-
τικών, µε αναγραφή τιµής πώλη-
σης του γάλακτος, από τον κτηνο-
τρόφο στον µεταποιητή ή έµπορο, 
οι αιγοπροβατοτρόφοι Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης ζητούν του-
λάχιστον de minimis για να απο-
σβέσουν ένα µικρό µέρος των µε-
γάλων ζηµιών που έχουν συσσω-
ρευτεί τα τελευταία χρόνια λόγω 
των χαµηλών και ανοικτών τιµών.  

Με επιστολή τους προς τον υ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, οι 
κτηνοτρόφοι του υπενθυµίζουν 
την αποφασιστικότητα που έδει-
ξε στη σύντοµη συνάντηση που 
είχαν µαζί του στις 22 Νοεµβρί-
ου, στο να βάλει σε τάξη τα ζη-
τήµατα της αγοράς, (εντατικο-
ποίηση ελέγχων, αυστηροποίη-
ση προστίµων).

Ωστόσο µέχρι να γίνουν αυτά ο 
κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας 
χρειάζεται -όπως αναφέρουν- στή-
ριξη δεδοµένου ότι οι τιµές στο γά-
λα για το 2019 ήταν χαµηλότερες 
από εκείνες του 2018, έτος κατά το 
οποίο έλαβαν ενίσχυση de minimis.

«Σας ζητάµε να αναλάβετε την 
πολιτική πρωτοβουλία και να ενι-
σχύσετε µέσω de minimis τους αι-
γοπροβατοτρόφους, δείχνοντας ε-

µπράκτως τη βούλησή σας για στή-
ριξη της κτηνοτροφίας», αναφέρει 
ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης.

Παράλληλα, υποδεικνύουν στον 
υπουργό ότι η κτηνοτροφία είναι ε-
πάγγελµα βιοπορισµού και όχι χό-
µπι και ως εκ τούτου, µεταξύ άλ-
λων, θα πρέπει να λάβει υπόψη:

 Τη διαχρονική ανεπάρκεια των 
κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών 
για πάταξη των ελληνοποιήσεων.

 Τη συνέχιση της πολιτικής των 
ανοιχτών τιµών από µεταποιητές κι 
εµπόρους, µε ανοχή της πολιτείας.

 Το αυξανόµενο κόστος παρα-
γωγής, αντιστρόφως ανάλογο µε 
τη µείωση τιµής σε γάλα και κρέας.

 Τη συρρίκνωση του ζωικού 
κεφαλαίου των αιγοπροβάτων, 
µε χαρακτηριστικό παράδειγµα 
την περιφέρεια ΑΜΘ, που έχει 
µείωση από το 2015 έως το Σε-
πτέµβριο του 2019 (χωρίς την α-
πογραφή του 2019), 27,1% δηλα-
δή 330.171 αιγοπρόβατα.

 Τη µείωση της παραγωγής σε 
γάλα και κρέας.

 Την παύση παραγωγής γάλα-
κτος, λόγω της χαµηλής τιµής του, 
σε περιοχές εκτός της βασικής δια-
δροµής εσκόµισης γάλακτος των 
εταιρειών, κλπ.

Με νόμο και  
260 δις ετησίως 
μηδενικοί ρύποι
έως το 2050;

Αν όχι συμβόλαια, de minimis 
στο γάλα ζητούν οι Μακεδόνες 

Η Κοµισιόν εκτιµά ότι για την 
επίτευξη των σηµερινών στόχων 
για το κλίµα και την ενέργεια για 

το 2030, θα απαιτηθούν πρόσθετες 
ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισ. 

ευρώ, που αντιστοιχούν στο 1,5 % 
του ΑΕΠ του 2018.

Σηµαντικές 
εταιρείες της 
εγχώριας 
αγροδιατροφής 
ξεχώρισαν στην 
λαµπρή τελετή 
βράβευσης του 
ΣΒΕ.

Η υγιής µεταποιητική δραστηριότητα
ξεχώρισε στα βραβεία «Ελληνική Αξία»

Σε θεσµό επιβράβευσης και προβολής της υγιούς µεταποιητικής δραστηριότητας 
έχει αναδειχθεί η απονοµή των Βραβείων «Ελληνική Αξία». Σε µία λαµπρή 
τελετή την Τρίτη 10 ∆εκεµβρίου, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος µε την 
παρουσία περισσότερων των 500 ατόµων, ανέδειξε τη δραστηριότητα και τα 
επιτεύγµατα των επιχειρήσεων που αποτελούν παραδείγµατα καινοτοµίας και 
εξωστρέφειας, αλλά και εταιρικής ευθύνης. Στην κατηγορία «Βραβεία 
Περιφερειακής Αριστείας» βρέθηκαν σηµαντικές επιχειρήσεις της 
αγροδιατροφής, όπως ∆ωδώνη ΑΕ Αγροτική Βιοµηχανία Γάλακτος (Ηπειρος), 
Σόγια Ελλάς ΑΕ (Στερεά Ελλάδα), Septem Mικροζυθοποιία Αφοί Παναγιώτου 
ΟΕ (Στερεά Ελλάδα), Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ (∆υτική Ελλάδα), Ένωση 
Μαστιχοπαραγωγών Χίου ΣΥΝ.ΠΕ (Βόρειο Αιγαίο). Στην κατηγορία «Ειδικά 
Βραβεία» ξεχώρισαν οι επιχειρήσεις: Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός 
Ιωαννίνων-Η Πίνδος (απασχόλησης και επενδύσεων), Eurimac AE 
(περιβαλλοντικής αριστείας), Παπαστράτος ΑΒΕΣ (Καινοτοµίας-Εξωστρέφειας). 
Βραβείο για τη συµβολή του στην προώθηση αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
στις ελληνικές επιχειρήσεις απονεµήθηκε στο Χρηµατιστήριο Αθηνών.

Συρρίκνωση
Στην περιφέρεια της 
Ανατολικής Μακεδο-

νίας και Θράκης 
η αιγοπροβατοτροφία 
από το 2015, έως το 

Σεπτέµβριο του 2019, 
έχει µειωθεί 
κατά 27,1% 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την πίεση του χρόνου, τον οποίο βέ-
βαια οι ίδιοι έχουν προκαθορίσει, επι-
καλούνται αυτές τις µέρες οι εκκοκκι-
στικές επιχειρήσεις, προκειµένου να 
φέρουν τις εκκαθαρίσεις µε τους πα-
ραγωγούς στα µέτρα τους.

Ενδελεχές ρεπορτάζ της Agrenda 
λέει, ότι, παράλληλα µε την πίεση να 
κλείσουν οι λογαριασµοί εδώ και τώ-
ρα, µεγάλες εκκοκκιστικές µονάδες έ-
χουν προχωρήσει και σε µείωση της τι-
µής παραγωγού, τουλάχιστον σε σχέ-
ση µε την τιµή που οι ίδιες διαβεβαί-
ωναν ότι προσφέρουν προ δεκαηµέ-
ρου. Κι αυτό χωρίς να προκύπτει κα-
νένας λόγος µε βάση τις διεθνείς εξε-
λίξεις αλλά και γενικότερα την εικόνα 
αγοράς στην οποία απευθύνεται το εκ-
κοκκισµένο βαµβάκι της χώρας µας.   

Οι πληροφορίες από τον Θεσσαλι-
κό κάµπο αναφέρουν ότι στο σε πολ-
λές περιπτώσεις το «κόψιµο» της τε-
λικής τιµής γίνεται αυθαίρετα και χω-
ρίς την απαιτούµενη συναίνεση του 
παραγωγού, ενώ από το… οπλοστά-
σιο κάποιων εκκοκκιστών βγαίνει και 
το όπλο των «προκαταβολών» που έ-
χουν λάβει οι παραγωγοί, είτε σε ρευ-
στό είτε µε τη µορφή προµήθειας α-
γροτικών εφοδίων. Έτσι, γνωστά εκ-
κοκκιστήρια που µέχρι πριν από λίγες 
µέρες προέβαιναν σε εκκαθαρίσεις µε 
43 λεπτά το κιλό, από τα τέλη της πε-

ρασµένης εβδοµάδας και ειδικά τα τε-
λευταία 24ωρα πίεζαν για «κλεισίµα-
τα» ακόµα και στα 41 λεπτά το κιλό. 
Ακόµα χειρότερη είναι η εικόνα στις 
βορειότερες περιοχές (Μακεδονία – 
Θράκη) όπου η τιµή παραγωγού δύ-
σκολα προσεγγίζει τα 40 λεπτά.   

Το κακό είναι ότι η πίεση αυτή έρχε-
ται την ίδια ώρα που η εικόνα της διε-
θνούς αγοράς δείχνει σταθεροποίηση 
της χρηµατιστηριακής τιµής (συµβό-
λαια Μαρτίου) περί τα 65 σεντς η λί-
µπρα, ενώ οι τιµές τις οποίες απολαµ-
βάνουν τα ελληνικά εκκοκκιστήρια για 
το εκκοκκισµένο κινούνται ανοδικά.

Από τα παραπάνω προκύπτει µε σα-
φήνεια ότι η συντονισµένη στάση των 
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων, κρατά-
ει το εξαιρετικής ποιότητας ελληνικό 

βαµβάκι σε τιµές οι οποίες, όχι µόνο 
δεν έχουν το στοιχείο της δικαιοσύ-
νης (δίκαιες τιµές) για το οποίο µίλη-
σε πριν από λίγο καιρό ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορί-
δης, αλλά δεν εξασφαλίζουν ούτε τις 
προϋποθέσεις βιωσιµότητας που έχει 
ανάγκη η καλλιέργεια στη χώρα µας.

Άλλωστε, η καλή η µέρα φαίνεται 
από το πρωί. Και η αλήθεια είναι ότι 
από νωρίς, στη διάρκεια της εκκοκκι-
στικής περιόδου, φάνηκε καθαρά ό-
τι κανείς δεν έχει τη διάθεση να δια-
σφαλίσει µια εύρυθµη λειτουργία της 
αγοράς, µε τιµές οι οποίες να ανταπο-
κρίνονται στην εικόνα του προϊόντος 
που παράγεται στην Ελλάδα και η ο-
ποία επιτρέπει τιµές ανώτερες αυτών 
που αποτυπώνουν τα χρηµατιστήρια.

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
(ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ) 

43

41
40

ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ
ΜΕΡΕΣ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
24ΩΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

Στα όρια του εκβιασμού ο χειρισμός 
των εκκοκκιστών πριν το φιξάρισμα 
Σε πολλές περιπτώσεις το «κόψιμο» της τελικής τιμής για την εκκαθάριση του σύσπορου 
βάμβακος γίνεται αυθαίρετα και χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση των καλλιεργητών

∆ίκαιες τιµές;
Η συντονισµένη στάση 

των εκκοκκιστικών 
επιχειρήσεων κρατάει 
το εξαιρετικής ποιότη-
τας ελληνικό βαµβάκι 
σε τιµές οι οποίες σε 
καµία περίπτωση δεν 
θεωρούνται δίκαιες

Άδικο timing 
Το ζητούµενο είναι ότι 
η πίεση αυτή έρχεται 
την ίδια ώρα που η 

εικόνα της διεθνούς 
αγοράς δείχνει 

σταθεροποίηση των 
συµβολαίων Μαρτίου 

περί τα 65 σεντς, 
ενώ και οι τιµές που 

απολαµβάνουν τα 
εκκοκκιστήρια κινού-

νται ανοδικά

Από νωρίς φάνηκε ότι 
δεν υπάρχει διάθεση να 
διασφαλιστούν τιµές που να 
ανταποκρίνονται στην εικόνα 
του ελληνικού προϊόντος.

∆ρόµοι του
βαµβακιού 
φέτος στη 
Βαρκελώνη
Για 4η συνεχόµενη χρονιά 
διοργανώθηκαν οι 
«Μεσογειακοί ∆ρόµοι 
Βαµβακιού», στις 12 
∆εκεµβρίου στη Βαρκελώνη.
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία 
της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων 
Βάµβακος, η οποία έχει µεγάλη 
απήχηση τόσο στην Ευρώπη 
όσο και εκτός, ενώ φέτος 
συνδιοργανωτές είναι το 
Ανταλλακτήριο Βάµβακος της 
Σµύρνης και το Εθνικό Κέντρο 
Βάµβακος της Ισπανίας.
Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν 
τοµείς που αφορούν τους 
τελικούς καταναλωτές, την 
εναρµόνιση της παραγωγής 
και τα συστήµατα ποιότητας και 
πιστοποίησης αυτής, το µέλλον 
και οι προκλήσεις της 
κλωστοϋφαντουργίας, την 
τεχνολογία Blockchain και την 
εφοδιαστική αλυσίδα ενώ 
παρουσιάστηκαν και οι 
εξελίξεις γύρω από το βαµβάκι 
στην Ελλάδα, την Τουρκία και 
την Ισπανία καθώς και οι 
διεθνείς προκλήσεις της 
αγοράς βάµβακος. Σηµαντική 
και η παρουσίαση της 
Ευρωπαϊκής Συµµαχίας 
Βάµβακος, µε στόχο να γίνουν 
ακόµα πιο γνωστοί οι σκοποί 
και η λειτουργία της για όλους 
τους ενδιαφερόµενους.
Προσκεκληµένοι εκκοκκιστές, 
έµποροι, µεσίτες, 
κλωστοϋφαντουργοί, τελικοί 
χρήστες, µεταφορείς και 
εκπρόσωποι όλων των 
σχετικών µε την αλυσίδα 
βάµβακος, τόσο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, την 
Τουρκία, την Αίγυπτο αλλά 
και από την Ασία.





Φέρνει σήψεις 
η φυτόφθορα
Κρίσιμη η υγρασία αυτές τις μέρες 
για την ξήρανση της βερικοκιάς 

ΤOY  ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΗ 
ΜΑΝΙΑΤΗ 
  maniatis@agronews.gr

Στην χώρα µας η σήψη της βερι-
κοκιάς είναι ιδιαίτερα συχνή και 
δηµιουργεί προβλήµατα σε πε-
ριοχές που χαρακτηρίζονται α-
πό εδάφη βαριά, κακώς στραγ-
γιζόµενα όπου είναι δυνατόν να 
µετατραπεί σε επιδηµία. Προκα-
λείται από µύκητα του εδάφους, 
ο οποίος εµφανίζεται ακόµα και 
στα φυτώρια, επιφέροντας ξή-
ρανση σε πολύ µικρό χρονικό 
διάστηµα. Ο συγκεκριµένος µύ-
κητας έχει τη δυνατότητα να ε-
πιβιώνει για πολλά χρόνια στα 
σπόριά του, ανεξαρτήτως εξωτε-
ρικών συνθηκών και επανέρχε-

ται µε µολυσµατική µορφή στις 
κατάλληλες συνθήκες για την α-
νάπτυξή του. Παρά το γεγονός 
ότι η µόλυνση ξεκινά από το έ-
δαφος βρίσκοντας είσοδο µέσα 
από πληγές του δέντρου, αυτός 
δεν είναι ο µόνος τρόπος προ-
σβολής του µύκητα. Εναλλακτι-
κά διαχειµάζει και ως µυκήλιο. 

Χαρακτηριστικό της ασθένει-
ας αποτελεί ο καστανός µετα-
χρωµατισµός του φλοιού και 

του καµβίου έως το ξύλο. Άλλα 
συµπτώµατα της ασθένειας επι-
κεντρώνονται κυρίως στο λαιµό 
των δέντρων αλλά και σε υψη-
λότερα σηµεία όπως στον κορ-
µό ή στο βραχίονα. Σε αυτά, συ-
γκαταλέγονται αρχικά µια σκο-
τεινή, βυθισµένη περιοχή που 
µοιάζει βρεγµένη εξωτερικά και 
καθώς η προσβολή συνεχίζεται, 
ακολουθεί ξήρανση. Στις περιο-
χές όπου έχει παρατηρηθεί προ-
σβολή, υπάρχει επίσης σχίσιµο 
του φλοιού και έκκριση κόµµεος. 

Σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση βρί-
σκονται εκείνοι οι καρποί οι ο-
ποίοι τοποθετούνται στις ποδιές 
των δέντρων, κοντά στο έδαφος. 
Στην επιφάνειά τους εµφανίζε-
ται στην αρχή µία ασαφής περι-

οχή µε ανοιχτοκάστανο µετα-
χρωµατισµό, που στη συνέχεια 
σκουραίνει κι αποκτά δερµατώ-
δη υφή. Ωστόσο, τα συµπτώµατα 
αυτά παρουσιάζονται κατά την 
αποθήκευση ή τη συσκευασία. 

Οι γεωπόνοι του Περιφε-
ρειακού Κέντρου Προστασί-
ας Φυτών Θεσσαλονίκης συ-
νιστούν καλή στράγγιση του 
οπωρώνα τη χειµερινή περί-
οδο, ολοκληρωτική εκρίζω-
ση των ξερών δέντρων που 
έχουν προσβληθεί µε ταυτό-
χρονη απολύµανση του εδά-
φους, αφαίρεση του προσβε-
βληµένου φλοιού και καµβί-
ου µε ζώνη 2 εκατ. υγιούς ι-
στού και επάλειψη µε χαλκού-
χο σκεύασµα.

Λερώνει κλαδιά, φύλλα και καρπούς της αχλαδιάς η ψύλλα 
Η ψύλλα αποτελεί σοβαρό εχθρό της αχλαδιάς σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας, καθώς 
οι νύµφες της που έχουν πεπλατυσµένο κιτρινωπό σώµα και αργότερα καστανοπράσινο 
αλλά και τα ακµαία που προκύπτουν από αυτές µυζούν τους χυµούς δηµιουργώντας 
νεκρώσεις στα σηµεία προσβολής. Η προσβολή ωστόσο εντείνεται λόγω της παρουσίας 
ενός κολλώδους εκκρίµατος, το οποίο λερώνει κλαδιά, φύλλα και καρπούς, γεγονός που 
πιθανώς να προκαλέσει ακόµα και φυλλόπτωση. Σ’ αυτό το περιβάλλον είναι δυνατόν να 

αναπτυχθούν δευτερευόντως και µικροοργανισµοί, όπως η καπνιά. Τα ακµαία είναι δραστήρια σε 
ηλιόλουστες ηµέρες µε θερµοκρασίες υψηλότερες από 7oC. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες τα ενήλικα 
άτοµα να µπορούν να δραστηριοποιούνται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, η επέµβαση είναι 
επιβεβληµένη σε οπωρώνες που έχουν προσβληθεί έντονα στο παρελθόν. Ο ψεκασµός που στοχεύει 
τα ακµαία θα πρέπει να λαµβάνει χώρα µε συνθετικές πυρεθρίνες µε ηλιόλουστο καιρό.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ευπάθεια  
Καστανός µεταχρωµατι-
σµός εσωτερικά από το 
φλοιό µέχρι το ξύλο της 

βερικοκιάς

Έλκος στη µηλιά 
Η ασθένεια είναι γνωστή εξαιτίας των 
πληγών (ελκών) που δηµιουργεί στους 
κλάδους. Εχει σοβαρές επιπτώσεις στην 
καλλιέργεια προκαλώντας ξήρανση των 
βλαστών και των κλάδων µε αποτέλεσµα 
την γενικευµένη εξασθένηση των 
δέντρων. Οι παθογόνοι που ευθύνονται 
για την ασθένεια είναι ποικίλοι και 
παράλληλα αποτελούν παράγοντες προ- 
και µετασυλλεκτικής σήψης των καρπών 
καθώς και κηλίδων των φύλλων. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 
προτείνουν ως µετρό αντιµετώπισης την 
αφαίρεση των µελών µε ταυτόχρονη 
επάλειψη της τιµής µε διάλυµα χαλκούχου 
µυκητοκτόνου. Η επέµβαση µε 
εγκεκριµένα χαλκούχα σκευάσµατα είναι 
αναγκαίο να πραγµατοποιείται στη 
µάξιµουµ συντιστώµενη δόση. 

Κλαδοσπόριο στη ντοµάτα
θερµοκηπίου
Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν 
είναι ιδανικές για τη ανάπτυξη του 
παθογόνου και την µετάδοσή του καθώς 
ευνοϊκό περιβάλλον προσβολής 
διαµορφώνουν η υψηλή υγρασία 70%-
95% και θερµοκρασίες από 4-32oC, µε 
άριστη θερµοκρασία 22-24 oC. Ο µύκητας 
διαχειµάζει στα υπολείµµατα της 
καλλιέργειας, στο σπόρο και σε διάφορα 
µέρη του θερµοκηπίου, ενώ τα σπόριά του, 
κονίδια, µε τη βοήθεια του αέρα ή µε τα 
πιτσιλίσµατα του νερού µεταφέρονται 
στιυς φυτικούς ιστούς. Με βάση τις 
οδηγίες των γεωπόνων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, όσοι παραγωγοί 
διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών 
οφείλουν να προστατεύσουν την 
καλλιέργεια τους µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ: Cuprofix 
ultra 40 WG, Mavita 250 EC
BAYER: Copperfield 20 WG
HELLAFARM:  Jade 40 WG
Κ&Ν EFTHYMIADIS: Cuproxat 19SC, 
Kocide 2000 35WG
SIPCAM: Clortosip 50SC και Hidroval 
40WG
SYNGENTA: Cidely  top 125/15 dc, Score 
25 EC
UPL-LTD: Xydrocoure 40 WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Συχνά ακούµε ότι οι πελάτες µας ανησυχούν 

για τη µη φυσιολογική και γρήγορη φθορά των 

ελαστικών των αγροτικών τους οχηµάτων.

Τα ελαστικά των αγροτικών οχηµάτων είναι 

κατασκευασµένα για να έχουν τις καλύτερες 

επιδόσεις στο χωράφι αλλά και στις οδικές 

µεταφορές. Ωστόσο, η πίεση του ελαστικού για 

χρήση σε δρόµο είναι διαφορετική σε σύγκριση 

µε την πίεση του ελαστικού στο χωράφι.Είναι 

επίσης σηµαντικό να καταλάβουµε ότι αν κά-

ποιος χειριστής αγροτικού µηχανήµατος κάνει 

χρήση 50% στον δρόµο και 50% στο χωράφι, 

στην πραγµατικότητα οδηγεί περίπου το 80% 

των συνολικών χιλιοµέτρων στο δρόµο (σε µε-

ταφορές) και µόνο το 20% στο χωράφι. Για τις 

περιπτώσεις αυτές, πρέπει να χρησιµοποιείται 

ένα ειδικά σχεδιασµένο ελαστικό που να παρέ-

χει µεγαλύτερη χιλιοµετρική απόδοση. Φυσικά, 

όπως συµβαίνει και µε άλλα προϊόντα, υπάρχει 

διαφορά µεταξύ των premium και των οικονο-

µικών ελαστικών. Επίσης, συχνά ακούµε ότι οι 

πελάτες µας ανησυχούν για τη φθορά του µπρο-

στινού άξονα, ενώ στην πραγµατικότητα, ο πίσω 

άξονας φθείρεται συνήθως πιο γρήγορα.

Οι κυριότεροι λόγοι είναι οι εξής:

1. Ανεπαρκής πίεση των ελαστικών: για τις 

οδικές µεταφορές, η πίεση πρέπει να είναι 0,4 

bar υψηλότερη (για ελαστικά Michelin) από 

αυτή που συνιστάται για εργασία στο χωράφι. 

Τα µπροστινά βάρη που χρησιµοποιούνται στο 

όργωµα του χωραφιού, θα πρέπει να αφαιρού-

νται από το όχηµα πριν αυτό διανύσει µία µεγα-

λύτερη απόσταση στο δρόµο.

2. Ανεπαρκής κατανοµή βάρους στους άξονες.

3. Ο συχνότερος λόγος για τη γρήγορη φθορά 

των µπροστινών ελαστικών είναι τα προβλήµα-

τα στη γεωµετρία της µπροστινής ανάρτησης:

4. Η χρήση ελαστικών µε λάθος διαστάσεις.

5. Κακή θέση του ρυµουλκούµενου ή αναρ-

τώµενου πλευρικού εργαλείου.

Πώς να αποτρέψετε και να µειώσετε τη 

µη φυσιολογική και γρήγορη φθορά των 

ελαστικών σε αγροτικά οχήµατα;

 

 Καταγράψτε το ιστορικό των ελαστικών 

σας (χιλιόµετρα, ηµεροµηνία αντικατά-

στασης των ελαστικών, φορτίο, χρήση ...).

 Εξετάστε τις συνθήκες χρήσης.

 Βεβαιωθείτε ότι η διάσταση του ελα-

στικού είναι κατάλληλη για τις συνθήκες 

χρήσης, όπως συνιστά ο κατασκευαστής 

του µηχανήµατος.

 Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.

 Ελέγξτε τη γεωµετρία του µπροστινού 

και του πίσω άξονα.

 Ελέγξτε τη µηχανική κατάσταση των 

αναρτήσων, των αξόνων κίνησης και των 

ρουλεµάν των τροχών.

 Επισκευάστε όλες τις πιθανές µηχανι-

κές βλάβες του οχήµατος.

 Μην υπερβαίνετε το επιτρεπόµενο 

φορτίο.

ΜΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗ 
ΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
ΟΧΗΜΑΤΑ

Γράφει ο Θεόδωρος Μαρκόπουλος,  

Senior Account Manager για  
τα Αγροτικά Προϊόντα της Michelin

ADVERTORIAL

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗ MICHELIN



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με επτά νέους κλώνους από τρεις ποικιλί-
ες, από τους συνολικά 18 που είναι σε ανα-
µονή εγγραφής, αναµένεται να ενισχυθεί 
προσεχώς η ισχνή γκάµα ελληνικών ποικι-
λιών οινοποιήσιµου σταφυλιού, που διαθέ-
τει ο αµπελουργικός µας τοµέας εγγεγραµ-
µένες σε κατάλογο ποικιλιών.

Πρόκειται για τρεις κλώνους από την ποι-
κιλία Ασύρτικο κι από δύο των ποικιλιών Μο-
σχόµαυρο και Ξινόµαυρο, οι οποίοι θα προ-
στεθούν στους ήδη εγγεγραµµένους -σε κα-
τάλογο στην Ιταλία κι όχι στην Ελλάδα, διό-
τι στη χώρα µας δεν έχει διαµορφωθεί ακό-
µη ο εθνικός κατάλογος και δεν υπάρχει και 
σχετικό πρωτόκολλο- δύο κλώνους Μοσχο-
φίλερο, δύο από τη Μαντηλαριά και από έ-
ναν Βιδιανό, Λιάτικο και Ληµνιό.

«Παγκόσµια σε κυκλοφορία πιστοποιηµέ-
νοι καθαροί κλώνοι είναι επτά των πέντε ελ-
ληνικών ποικιλιών, οι οποίοι µαζί µε τους 
άλλους επτά που αναµένουµε το επόµενο 
διάστηµα, καλύπτονται τρεις από τις τέσσε-
ρις ποικιλίες πρεσβευτές (µοσχοφίλερο, ξι-
νόµαυρο, αγιωργίτικο, ασύρτικο) που έχου-
µε θέσει ως χώρα για την επιλογή των οίνων 

µας», ανέφερε ο Νικόλαος ∆άλπης, υπεύθυ-
νος του τµήµατος Αµπέλου στην Vitro Hellas, 
προσθέτοντας, παράλληλα, πως η κλωνική 
επιλογή θα συνεχιστεί µε τις ποικιλίες Μα-
λαγουζιά, Μαντιλάρι, Κοτσιφάλι και Βιλάνα.

Υστέρηση στην Ελλάδα µε τις εγγραφές
Μιλώντας στην ενότητα του 8ου συνεδρί-

ου Αγροτεχνολογίας, που είχε ως αντικεί-
µενο συζήτησης το αµπέλι και το κρασί, ο 
έµπειρος γεωπόνος παρέθεσε στοιχεία που 

δείχνουν σηµαντική υστέρηση της Ελλάδας 
σε ό,τι αφορά τη δουλειά που γίνεται µε τις 
εγγραφές σε κατάλογο νέων κλώνων ποικι-
λιών, έναντι άλλων ανταγωνιστριών χωρών 
στην Ευρώπη. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υ-
πάρχουν 4.096 κλώνοι και µόνο στην Ιταλία 
1.300 ίσως και παραπάνω, ενώ εµείς έχου-
µε επτά εγγεγραµµένους και 18 σε αναµο-
νή, δηλαδή συνολικά µόλις 25 κλώνους», 
υποστήριξε ο κ. ∆άλπης, υπογραµµίζοντας, 
ταυτόχρονα, πως «τα κακά νέα είναι ότι στη 

χώρα µας δεν έχουµε πρωτόκολλο κλωνι-
κής επιλογής σε ισχύ για να ξέρουµε πόσα 
χρόνια θα απαιτούνται από την επιλογή ε-
νός γενοτύπου µιας ποικιλίας µέχρι να φτά-
σει η ώρα της καταχώρισης στον κατάλογο».

Στο σηµείο αυτό µάλιστα, αµφισβήτησε ό-
σους ισχυρίζονται ότι σε 2-3 χρόνια θα φτά-
σουµε στην Ελλάδα να έχουµε κάνει 1.200 
κλώνους ελληνικών ποικιλιών, όταν στην Ι-
ταλία για να έχουν σήµερα 1.300 κλώνους, 
ξεκίνησαν την κλωνική επιλογή από το 1960. 
«Εύχοµαι να το πετύχουν» σχολίασε δηκτικά.

Ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα, όπως υπο-
στήριξε ο οµιλητής έχει να κάνει µε τη διαθέ-
σιµη πληθώρα κλώνων οινοποιήσιµων διε-
θνών ποικιλιών  στην ευρωπαϊκή αγορά και 
υπερβαίνει την πραγµατική µεταβλητότητα 
που παρατηρείται. «∆ηλαδή πολύ απλά να 
υπάρχουν φωτοαντίγραφα κλώνων. Για αυ-

Σηµαντική υστέρηση της Ελλάδας σε 
ό,τι αφορά τη δουλειά που γίνεται µε τις 

εγγραφές σε κατάλογο νέων κλώνων 
ποικιλιών, έναντι άλλων ανταγωνιστριών 

χωρών στην Ευρώπη δείχνουν τα στοιχεία, 
σύµφωνα µε τα οποία στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση υπάρχουν 4.096 κλώνοι και µόνο 
στην Ιταλία 1.300 ίσως και παραπάνω, ενώ 

εµείς έχουµε επτά εγγεγραµµένους 
και 18 σε αναµονή, δηλαδή συνολικά 

µόλις 25 κλώνους.

Επτά νέοι κλώνοι αμπέλου 
στον ισχνό κατάλογο ποικιλιών 
Μοσχοφίλερο, ξινόμαυρο, αγιωργίτικο και ασύρτικο οι ποικιλίες πρεσβευτές μας 

Παγκόσµια σε κυκλοφορία πιστοποιηµένοι 
καθαροί κλώνοι είναι επτά των πέντε 
ελληνικών ποικιλιών, οι οποίοι µαζί µε τους 
άλλους επτά που αναµένουµε το επόµενο 
διάστηµα, καλύπτονται τρεις από τις 
τέσσερις ποικιλίες πρεσβευτές.
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τό στο εξωτερικό έχουν αρχίσει  και κάνουν 
µε επιτυχία αναγνώριση παραλλαγών µετα-
ξύ δύο κλώνων και δηµιουργούν µε τον τρό-
πο αυτό γενετικούς χάρτες ποικιλιών, αλλά 
και κλώνων», τόνισε ο ίδιος.

Το blockchain στην υπηρεσία του 
αµπελοοινικού τοµέα

Στις δυνατότητες που δίνουν οι εφαρµο-
γές του blockchain στον τοµέα της αµπε-
λοκαλλιέργειας για τον καλύτερο έλεγχο 
της παραγωγής, αλλά και για τον τοµέα του 
marketing, αναφέρθηκε ο συνδιοκτήτης του 
οινοποιείου Κτήµα Άλφα, Άγγελος Ιατρίδης.

Παρουσιάζοντας ένα πιλοτικό σχέδιο στο 
οποίο µετέχει η επιχείρησή του, µαζί µε άλ-
λες δύο οµοειδής από τη Χιλή και την Καλι-
φόρνια στη Βόρεια Αµερική ο οµιλητής είπε 
πως «µε βάση αυτή την τεχνολογία παρέχε-
ται ένας νέος τρόπος σκέψης για την οινο-
ποιία. Οι λύσεις και οι εφαρµογές, ακόµη και 
οικολογικής καινοτοµίας είναι απεριόριστες. 
Με την τεχνολογία αυτή επιτυγχάνουµε δια-
σύνδεση του καταναλωτή µε τις ρίζες του α-
µπελιού, καθώς έχει τη δυνατότητα µέσα α-
πό το κινητό του να φτάσει να έχει πρόσβα-
ση σε όλες τις πληροφορίες που συνοδεύουν 
το προϊόν που κρατά στα χέρια του». Ο κ. Ι-
ατρίδης εστίασε, ακόµη, στη σηµασία της α-
µπελουργίας ακριβείας σηµειώνοντας πως το 
Κτήµα Άλφα έγκαιρα έχει προσαρµοστεί στα 
νέα δεδοµένα και σε συνεργασία µε το Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το 2013 έχει 
θέσει σε εφαρµογή ένα τέτοιο πρόγραµµα.

«Έχουµε ένα σύστηµα µετεωρολογικών 
σταθµών από τους οποίους παίρνουµε πλη-
ροφορίες µετεωρολογικές, αλλά και προ-
γνωστικές ακόµη και σε ασθένειες. Παράλ-
ληλα λειτουργούµε ένα πρωτοποριακό υ-
πόγειο σύστηµα άρδευσης µε µήκος πά-
νω από 800 χλµ., µε το οποίο ελέγχεται το 
στρες των αµπελιών για να αποδώσουν µέ-
γιστο ποιοτικό αποτέλεσµα, γίνονται εδαφο-
λογικές καταγραφές που είναι ουσιαστικές 
για την τυπολογία των κρασιών που θέλου-
µε να παράγουµε, έχουµε την ανάδειξη ιδι-
αίτερων αµπελώνων όπως είναι ο αµπελώ-
νας από φυτά τα οποία δεν έχουν υποκεί-
µενο, είναι αυτοφυή ξινόµαυρο και -πηγαί-
νοντας στην οινοποίηση- έχουµε τον πρώτο 
οπτικό διαλογέα στην Ελλάδα που κάνει δι-
αλογή ρόγα- ρόγα µε βάση το σχήµα, το µέ-
γεθος και το χρώµα κι επιλέγει ό,τι καλύτε-
ρο για να περάσει στο οινοποιείο», επισή-
µανε χαρακτηριστικά.

Μόλις 3% των αμπελουργικών 
εκμεταλλεύσεων είναι βιώσιμες
Ο µικρός κλήρος «πληγώνει» την ελληνική α-
µπελοκαλλιέργεια, καθώς µόλις περίπου 3% 
των εκµεταλλεύσεων στον κλάδο είναι βιώσι-
µες. Στην εισήγησή του στο 8ο συνέδριο Αγρο-
τεχνολογίας ο Βασίλης Μυλωνάς, γεωπόνος στο 
«Κτήµα Κυρ Γιάννη», ανέφερε πως η ελληνική 
αµπελουργία έχει περάσει σε µια νέα εποχή, η 
οποία χαρακτηρίζεται από σηµαντικές αλλαγές.

«Αυτή τη στιγµή η πλειονότητα των αµπε-
λουργών, ένα ποσοστό 82% έχει έως 5 στρέµ-
µατα αµπέλι και οι µικρές αυτές εκµεταλλεύσεις 
δεν είναι βιώσιµες. Υπάρχει ένα 2,4% του συνό-
λου που καλλιεργούν από 20 έως 50 στρέµµα-
τα και ένα άλλο 0,43% µε πάνω από 100 στρέµ-
µατα, οι οποίες είναι βιώσιµες», ανέφερε ο ο-
µιλητής, σηµειώνοντας πως λόγω της µη βιω-
σιµότητας πολλά αµπέλια εγκαταλείφθηκαν ή 
εκριζώθηκαν τα τελευταία 35 χρόνια µε συνέ-
πεια φέτος η παραγωγή να αναµένεται στα 2 ε-
κατ. εκατόλιτρα ή περίπου 50% χαµηλότερα α-
πό ό,τι το 1985.

Ως προς την πορεία του οινοποιητικού το-
µέα, ο κ. Μυλωνάς επεσήµανε επίσης πως το 
ελληνικό κρασί εµφανίζει τεράστια δυναµική 
και σήµερα είναι σε λειτουργία 1.259 οινοποι-
εία κι εµφιαλωτήρια ενώ ανοδικά κινούνται 
και οι εξαγωγές. «Πολύ σηµαντικό είναι ότι ε-
νώ το 2004 η µέση τιµή για το ελληνικό κρα-
σί στο εξωτερικό ήταν στα 1,83 ευρώ, σήµερα 
βρίσκεται στα 2,54 ευρώ», ανέφερε ο οµιλητής 
και σηµείωσε πως οι λόγοι για την πορεία αυ-
τή του ελληνικού κρασιού, σχετίζονται µε την 
βελτίωση της ποιότητάς τους, τα προγράµµατα 
προώθησης που έχουν εφαρµοστεί και µε την 
ανάπτυξη του οινοτουρισµού.

Αναφορικά µε τις προκλήσεις του κλάδου, τό-
νισε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη να αυξηθούν οι 
εκτάσεις που καλλιεργούνται στη χώρα µας µε 
οινοποιήσιµο σταφύλι, να στραφούν νέοι άν-
θρωποι στο χώρο, να βελτιωθεί ακόµη περισ-
σότερο η ποιότητα και να υπάρξει προσαρµο-

γή στις συνθήκες που φέρνει η κλιµατική αλ-
λαγή, να ενισχυθούν τα συνεργατικά σχήµα-
τα και να υπάρξει και εκπαίδευση των αµπε-
λουργών, των οινοποιών, αλλά και των κατα-
ναλωτών οίνου.

Οι νέες τάσεις φέρνουν ανθεκτικές ποικιλίες 
ακόµη και για τη Σουηδία

Αναφερόµενος στις νέες τάσεις που διαµορ-
φώνονται παγκοσµίως γύρω από την αµπελο-
καλλιέργεια, ο υπεύθυνος του τµήµατος Αµπέ-
λου στην Vitro Hellas Νικόλαος ∆άλπης σηµεί-
ωσε πως «οι ανθεκτικές ποικιλίες, όσο και αν 
µας ξενίζει θα έρθουν. Ξεκίνησαν το 1998 α-
πό το Ούντινε και 8 χρόνια µετά, το 2006 στα 
βελτιωτικά προγράµµατα έγινε εντατικοποίη-
ση και από το 2015 έχουν εγγραφεί στον εθνι-
κό κατάλογο της Ιταλίας έξι λευκές κι έξι ερυ-
θρές ποικιλίες οι οποίες είναι σχετικά ανθεκτι-
κές στον περονόσπορο και στο ωίδιο».

Ο ίδιος ανάφερε ότι οι ανθεκτικές ποικιλίες 
προορίζονται για περιοχές µε κλιµατικές συν-
θήκες που ευνοούνται από επιθέσεις από πα-
θογόνα, αλλά και για χώρες που εσχάτως «γνω-
ρίζονται» µε την αµπελουργία.

«Είναι για αµπελουργικές περιοχές που είναι 
δίπλα σε οικισµούς, για χώρες που η αµπελο-
καλλιέργεια έχει πολύ ανταγωνισµό, όπως εί-
ναι η Ισπανία και η Χιλή, αλλά και κάποιες των 
οποίων η κουλτούρα διαφέρει από τη δική µας 
όπως η Ινδία και η Ιαπωνία και ίσως και κάποιες 
να προορίζονται για καινούριες χώρες σε σχέ-
ση µε την αµπελοκαλλιέργεια όπως η ∆ανία, 
η Αγγλία, η Πολωνία κι η Σουηδία», τόνισε και 
σηµείωσε πως «η εισαγωγή καινοτόµων απόψε-
ων στις ανθεκτικές ποικιλίες θα δώσουν αµπε-
λουργικές εκµεταλλεύσεις µε υψηλή ποιότητα, 
βιωσιµότητα και προσαρµοστικότητα σε διαφο-
ρετικά περιβάλλοντα. Αυτός είναι ένα πολύ ση-
µαντικό βήµα σαν άµυνα στις επερχόµενες ε-
πιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.
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Ανθεκτικότητα
Οι ανθεκτικές 

ποικιλίες προορίζο-
νται για περιοχές 

µε κλιµατικές 
συνθήκες που 

ευνοούνται από 
επιθέσεις από 

παθογόνα

Με αβαντάζ 
την ποιότητα
Το 2004 η µέση 

τιµή για το ελληνικό 
κρασί στο εξωτερικό 
ήταν στα 1,83 ευρώ, 

σήµερα βρίσκεται 
στα 2,54 ευρώ

∆υναµική
Το ελληνικό κρασί 
εµφανίζει τεράστια 

δυναµική και 
σήµερα είναι σε 

λειτουργία 1.259 
οινοποιεία και 
εµφιαλωτήρια
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Για αγρότες εκτός Σχεδίων Βελτίωσης

Κεφάλαιο κίνησης μέχρι 
200.000 ευρώ, αγορά 
γης και leasing από 
το Ταμείο Εγγυήσεων

  Εκδόθηκε η προκήρυξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Επενδύσεων προς τις ελληνικές τράπεζες, άμεσα διαθέσιμα τα 
20 από τα 80 εκατ. ευρώ για το πρώτο χαρτοφυλάκιο δανείων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Κεφάλαιο κίνησης ως µέρος του επεν-
δυτικού τους σχεδίου µέχρι 200.000 
ευρώ ή έως το 30% του συνολικού 
ποσού της επένδυσής τους θα είναι 
σε θέση να εξασφαλίσουν οι αγρό-
τες και οι επιχειρήσεις µεταποίησης 
από το Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης.

Αυτό αναφέρει η σχετική προκή-
ρυξη που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Τα-
µείο Επενδύσεων προς τις ελληνικές 
τράπεζες για να συµµετάσχουν στο 
παραπάνω εργαλείο, το οποίο σε 
πρώτη φάση θα λάβει 20 εκατ. ευ-
ρώ κεφάλαια (από τα 80 εκατ. σύνο-
λο) από τα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µε στόχο να διαµορφω-
θεί ένα χαρτοφυλάκιο δανείων 100 
εκατ. ευρώ. Μάλιστα, η προκήρυ-
ξη έχει το χαρακτήρα «όποιος έρθει 
πρώτος, αξιολογείται και πρώτος», 
κάτι που σηµαίνει ότι αν µία ελλη-
νική τράπεζα υποβάλει αίτηση θα 
µπορέσει να λάβει χρήµατα για να 
εκδώσει δάνεια πριν κλείσει η προ-
κήρυξη τον Φεβρουάριο.

Σύµφωνα µε την πρόσκληση, τα 
δάνεια που θα κυµαίνονται µεταξύ 
10.000 ευρώ και 5 εκατ. ευρώ θα εί-
ναι έως 80% εγγυηµένα από τα Προ-
γράµµατα και θα αφορούν επενδυτι-
κά σχέδια όλων των αγροτών και όχι 
µόνο όσων είναι ενταγµένοι στα Σχέ-
δια Βελτίωσης και στη Μεταποίηση. 

Επιλέξιµες δαπάνες εκτός 
διαρθρωτικών µέτρων

Σε περίπτωση που ένας αγρότης 
θέλει να δανειοδοτηθεί για επενδυ-
τικό του σχέδιο εκτός διαρθρωτικών 
µέτρων, στα επιλέξιµα κόστη περι-
λαµβάνονται τα εξής: 

α) Απόκτηση εξοπλισµού νέου ή 
µεταχειρισµένου. Η περίπτωση µε-

Σε συµφωνία µε δύο ελληνικές τρά-
πεζες κατέληξε η Ευρωπαϊκή Τράπε-
ζα Επενδύσεων για να τις χρηµατο-
δοτήσει µε 200 εκατ. ευρώ, χρήµατα 
τα οποία θα πάνε για την έκδοση δα-
νείων µε 5ετή περίοδο χάριτος απο-
κλειστικά σε αγροτικές επενδύσεις. 

Τη συγκεκριµένη συµφωνία γνω-
στοποίησε η ΕΤΕπ την περασµένη 
Πέµπτη, ενώ είχε προηγηθεί αρχές 
Νοεµβρίου σχετικό ραντεβού µε τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κώστα Σκρέκα στα πλαίσια της πα-
ραπάνω πρωτοβουλίας. Όπως έχει 
γίνει γνωστό, το 10% των παραπά-
νω χρηµάτων (20 εκατ. ευρώ) θα 
πρέπει να διατεθούν για επενδυτι-
κά σχέδια νέων αγροτών κάτω των 
41 ετών. ∆ικαιούχοι των εν λόγω κε-
φαλαίων θα είναι φυσικά πρόσωπα 
αγρότες, οργανώσεις παραγωγών, 
συνεταιρισµοί και µικροµεσαίες ε-
πιχειρήσεις του αγροδιατροφικού 
τοµέα. Επιλέξιµα προς δανειοδότη-
ση θα είναι πρότζεκτ για την κατα-
σκευή φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
για τον συµψηφισµό ενέργειας (net 
metering), αγορά µηχανολογικού 

εξοπλισµού, αρδευτικών συστηµά-
των, αγροτικών εγκαταστάσεων (α-
ποθήκες κ.λπ) κ.α.

Επιπλέον το δάνειο, δύναται να 
συνδυαστεί µε τα διαθέσιµα χρήµα-
τα από τα Σχέδια Βελτίωσης και Με-
ταποίησης, για την κάλυψη της ίδιας 
συµµετοχής.

«∆εδοµένου του υψηλού ενδιαφέ-
ροντος για αυτήν την πρωτοβουλία, 
εξετάζουµε το ενδεχόµενο να ξεκινή-
σουµε ένα άλλο δανειακό πρόγραµ-
µα που θα λειτουργεί σε στενή συ-

Δύο τράπεζες για δάνεια ΕΤΕπ

ταχειρισµένου µηχανολογικού εξοπλι-
σµού, θα πρέπει  να δικαιολογείται ε-
παρκώς στο επιχειρηµατικό σχέδιο.

β) ΦΠΑ που πληρώνεται από τον α-
γρότη για επιλέξιµες δαπάνες.

γ) Ζωικό κεφάλαιο, πολυετείς φυ-
τεύσεις.

δ) Αγορά γης µέχρι το 10% της συ-
νολικής επιλέξιµης επένδυσης.

ε) Επενδύσεις στην παραγωγή ενέρ-
γειας, µε την προϋπόθεση ότι η από-
δοση δεν ξεπερνά τις ανάγκες της εκ-
µετάλλευσης του δικαιούχου, όπως 
αντανακλάται στη µελέτη ενεργεια-
κών αναγκών.

Εφόσον το δάνειο θα χρησιµοποιη-
θεί για να χρηµατοδοτηθεί µία επέν-
δυση ενταγµένη σε Σχέδιο Βελτίωσης 
ή στη Μεταποίηση, θα πρέπει απλά να 
τηρεί τα κριτήρια επιλεξιµότητας µε τα 
οποία εντάχθηκε αρχικά στην προκή-
ρυξη των αντίστοιχων Μέτρων αγρο-
τικής ανάπτυξης. 

Από εδώ και πέρα, οι όροι της χρη-
µατοδότησης (επιτόκιο, εγγυήσεις, πε-
ρίοδος χάριτος) θα εξαρτάται από το 
πιστοληπτικό προφίλ του κάθε επεν-
δυτή. Η εγγύηση από τα Προγράµµα-
τα Αγροτικής Ανάπτυξης θα δρα ως έ-
νας παράγοντας µείωσης του ρίσκου 
για την τράπεζα ώστε να εκταµιεύσει 
µε καλύτερους όρους και πιο εύκολα 
το δάνειο. Το Ταµείο Εγγυήσεων, ανα-
µένεται να µπει σε πλήρη εφαρµογή 
το πρώτο τρίµηνο του 2020. 

Κριτήρια
Oι αγρότες που θέλουν να 

χρηµατοδοτηθούν πρέπει να 
τηρούν συγκεκριµένα τραπε-

ζικά κριτήρια, όπως γίνεται σε 
όλα τα τραπεζικά προϊόντα  

Ως µέρος του 
επενδυτικού τους 
σχεδίου θα έρχεται 
η χρηµατοδότηση 
για κεφάλαιο 
κίνησης στις 
αγροτικές µονάδες 
που υλοποιούν 
επενδύσεις.
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Μόχλευση
Το Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης θα συνεισφέρει στο 
εργαλείο αυτό 80 εκατ. ευρώ 
ως παροχή εγγυήσεων για 
κάλυψη νέων δανείων από 
10.000 έως και 5.000.000 
ευρώ. Αναµένεται ότι το 
συνολικό ύψος των κεφαλαίων 
τα οποία θα διατεθούν 
(µόχλευση) θα ανέλθει 
στα 400 εκατ. ευρώ.
 

 Απώλειες
Tο χαρτοφυλάκιο των δανείων 
θα χτίζεται µε προσοχή από τα 
τραπεζικά ιδρύµατα, καθώς το 
Ταµείο µπορεί µεν να καλύπτει 
ανά δάνειο το 80% των 
απωλειών, αλλά στο σύνολο 
όλων των δανείων θα µπορεί να 
καλύψει µέχρι το 20%. 

Όροι
Οι όροι θα πρέπει να είναι οι 
πλέον ευνοϊκοί από τις τράπεζες 
όσον αφορά τα επιτόκια, την 
αποπληρωµή και τις απαιτήσεις.



σε αγρότες

Πέντε Περιφέρειες 
στην Μεταποίηση
των 600.000 ευρώ 
Λίγες µέρες περιθώριο έχουν α-
κόµα οι ενδιαφέροµενοι επεν-
δυτές που θέλουν να εντάξουν 
την επένδυσή τους σε πρόγραµ-
µα µικρής Μεταποίησης µέχρι 
600.000 ευρώ σε Θεσσαλία, Κε-
ντρική Μακεδονία, Ανατολική 
Μακεδονία και Αττική.

Ακόµα µία περιφέρεια, η Πε-
λοπόννησος, αναµένεται να εκ-
δόσει σχετική προκήρυξη αυτές 
τις ηµέρες. Μέσα στο µήνα λή-
γουν οι προσκλήσεις σε:

Κεντρική Μακεδονία: 19 ∆ε-
κεµβρίου. Ένταση ενίσχυσης 50%.

Ανατολική Μακεδονία-Θρά-
κη: 21 ∆εκεµβρίου. Ένταση ενί-
σχυσης 50%.

Θεσσαλία: 30 ∆εκεµβρίου. Έ-
νταση ενίσχυσης 50%.

Αττική: 31 ∆εκεµβρίου. Έντα-
ση ενίσχυσης 40%. 

Στο πλαίσιο της ∆ράσης αυ-
τής είναι επιλέξιµες προς στήρι-
ξη δραστηριότητες ίδρυσης και 
εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µε-
τεγκατάσταση, µονάδας όπως 
και δραστηριότητες συγχώνευ-
σης µονάδων. Η αίτηση στήρι-

ξης αφορά έναν ή περισσότε-
ρους από τους ακόλουθους ε-
πιλέξιµους κλάδους.

α) Κρέας- – πουλερικά – κου-
νέλια.

β) Γάλα.
γ) Αυγά.
δ) Σηροτροφία – µελισσοκοµία – 

σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
ε) Ζωοτροφές.
στ) ∆ηµητριακά.
ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρού-

νται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
η) Οίνος.
θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, 

ξηροί καρποί.
ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποί-

ηση και εµπορία ανθέων).
ια) Φαρµακευτικά και Αρωµα-

τικά Φυτά.
ιβ) Σπόροι και Πολλαπλασια-

στικό Υλικό.
ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή 

ξυδιού από οίνο, από φρούτα και 
άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προ-
κειµένου να ενταχθούν στη δρά-
ση 4.2.1 της µικρής Μεταποίησης, 
υποβάλλουν προς τη ∆ιεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας των αντί-
στοιχων Περιφερειών, ηλεκτρο-
νικά την αίτηση στήριξής τους, 
µέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήµατος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστό-
τοπο http://www.ependyseis.gr, 
καθώς επίσης και πλήρη φάκελο 
υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά µέ-
σω ΠΣΚΕ και εντύπως). 

Υπερδέσµευση 179 εκατ.   
ευρώ για τα Leader

Υπερδέσµευση ύψους 179 εκατ. 
ευρώ, η οποία αφορά επενδύσεις 
ιδιωτικού και δηµοσίου χαρακτήρα, 
έχει προγραµµατιστεί για τις 49 
προσκλήσεις Leader. Με βάση 
τρέχοντα στοιχεία έχουν 
καταχωρηθεί 2.943 οριστικές 
αιτήσεις, µε συνολική ∆ηµόσια 
∆απάνη 401 εκατ.ευρώ. Για τις 
1.043 αιτήσεις, οι οποίες 
υποβλήθηκαν σε 18 Ο.Τ.∆., έχει 
ξεκινήσει το στάδιο της αξιολόγησης.

Παράταση για αιτήσεις 
στον Αναπτυξιακό
Το υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων έδωσε παράταση στις 
προθεσµίες υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα 
τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού 
έως: 15 Ιανουαρίου 2020 για τη 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» και την 
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων» και 28 
Φεβρουαρίου 2020 για τις 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού».

συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της 
ΕΤΕπ, Άντριου ΜακΝτάουελ. Την ε-
ξέλιξη αυτή σχολίασε και ο Επίτρο-
πος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφ-
σκι: «οι επενδύσεις θα συµβάλουν 
στην αποτελεσµατική συµβολή της 
γεωργίας στην πράσινη συµφωνία 
της ΕΕ». Σηµειώνεται εδώ πως τα χρή-
µατα που έλαβαν οι ελληνικές τρά-
πεζες είναι µέρος ενός πακέτου 1 δις 
ευρώ στα πλαίσια της πρωτοβουλί-
ας για τους νέους αγρότες της ΕΤΕπ.

Ακόµα µία 
Περιφέρεια

H Πελοπόννησος αναµένε-
ται να εκδόσει προκήρυξη 
στα πλαίσια του Μέτρου 

4.2.1 µέσα στο ∆εκέµβριο
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

ΕΣΠΑ για µικρές 
επιχειρήσεις
Ενίσχυση υφιστάµενων 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, προκειµένου 
να αναβαθµίσουν και να 
βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση 
στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά στα 
πλαίσια της «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας 
Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων». Η 
πρόσκληση θα παραµείνει 
ανοιχτή µέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισµού και το 
αργότερο µέχρι τη 
συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) 
µηνών από την αρχική 
δηµοσίευσή της. 

 
Επιχειρούµε Έξω
Προώθηση της 
εξωστρέφειας των 
ελληνικών µεταποιητικών 
επιχειρήσεων που 
αναπτύσσουν ήδη 
εξαγωγική δραστηριότητα, 
µέσω της συµµετοχής τους 
σε εµπορικές εκθέσεις που 
διοργανώνονται στην ΕΕ και 
σε τρίτες χώρες. 
Προϋπολογισµός της 
∆ράσης: 50 εκατ. ευρώ για 
το σύνολο των περιφερειών 
της χώρας. Λήγει: 20 
∆εκεµβρίου 2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

19/12/2019

2.000.000

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

21/12/2019 30/12/2019 31/12/2019

3.830.000

Α. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ

8.070.000

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

3.720.000

ΑΤΤΙΚΗ
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Πρόγραμμα 
Εγγύησης Καυσίμων 
από Agrotech S.A
Η Agrotech S.A. σε συνεργασία µε την John Deere,  καινο-
τοµούν, παρουσιάζοντας το πρόγραµµα εγγύησης καυσί-
µου (Fuel Guarantee). Με το συγκεκριµένο πρόγραµµα, η 
Agrotech εγγυάται για την κατανάλωση του καυσίµου. Συ-
γκεκριµένα, αν καταναλωθούν περισσότερα καύσιµα από 
αυτά που έχουν τεθεί ως στόχος, καλύπτει η εταιρεία την 
διαφορά. Αν καταναλωθούν λιγότερα καύσιµα από αυτά 
που έχουν τεθεί ως στόχο, επιβραβεύεται ο πελάτης µε την 
Agrotech να δίνει το διπλάσιο της διαφοράς.

Το πρόγραµµα εγγύησης καυσίµου (Fuel Guarantee) 
ισχύει για αγορές καινούργιων µηχανηµάτων των σει-
ρών 6R, 7R, 8R από 1η Νοεµβρίου 2019 µέχρι και 31 Ο-
κτωβρίου 2020. Το πρόγραµµα ισχύει για την εφαρµογή 
στο χωράφι και την µεταφορά µετά από συµφωνία των 
δεδοµένων που εξάγονται από το JDLink. Για περισσό-
τερες πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα επικοινω-
νήστε µε την Agrotech S.A.

 

Την ATI Track 
εξαγόρασε η CNH
Πρόσβαση σε ένα µεγαλύτερο φάσµα επιλογών για το σύ-
στηµα πρόσφυσης και πλεύσης σε τρακτέρ και θεριζοα-
λωνιστικές θα δίνουν στο εξής οι εταιρείες Case και New 
Holland, µετά την εξαγορά της ATI, µιας από τις µεγαλύ-
τερες κατασκευάστριες ερπυστριοφόρων συστηµάτων, α-
πό τον Όµιλο CNH. Case και New Holland αναπτύσσουν 
ήδη τα νέα τους µοντέλα, εργοστασιακά εφοδιασµένα µε 
ερπύστριες της ATI, η οποία σε συνεργασία µε τις παραπά-
νω µπράντες προσαρµόζει «γάντι» τα συστήµατά της επά-
νω στα αντίστοιχα µηχανήµατα.

Αξίζει να τονιστεί εδώ πως η τάση των εταιρειών να δι-
αθέτουν στην αγορά γεωργικά µηχανήµατα εφοδιασµέ-
να µε ερπύστριες µπροστά/πίσω ή µόνο πίσω επικρατεί 
τα τελευταία χρόνια, µιας και η συγκεκριµένη τεχνολο-
γία προσφέρει υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα, εξαιρε-
τική πρόσφυση σε ανώµαλα εδάφη και µειωµένη συµπύ-
κνωση του εδάφους.

Η συγκεκριµένη εξαγορά, εκτός από την παραχώρηση της 
τεχνολογίας της ATI Track Systems στον Όµιλο CNH περι-
λαµβάνει και την απόκτηση του εργοστασίου της εταιρείας 
που εδρεύει στην Ιντιάνα των ΗΠΑ. Μάλιστα ο Όµιλος CNH 
έχει σηµαντικό «παρελθόν» συνεργασίας µε την ATI Track 
Systems από το 2012, όταν οι ερπύστριες της τελευταίας 
τοποθετήθηκαν στη Σειρά Τ9 των τρακτέρ New Holland.

ΤOY   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Σε αναζήτηση αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
που θα ήταν πρόθυµες να δοκιµάσουν το 
νέο της µηχάνηµα, βρίσκεται η Continental 
η οποία αποφάσισε να ανοίξει το επενδυτι-
κό της πεδίο προς την αγροτική εκµηχάνιση. 
Συγκεκριµένα, η εταιρεία που είναι περισ-
σότερο γνωστή για τα ελαστικά της, ανέπτυ-
ξε το πλήρως αυτόνοµο ροµπότ Contadino. 
Ένα πολυχρηστικό εργαλείο για το χωράφι 
που µπορεί να αναλάβει σχεδόν όλες τις ε-

λαφριές εργασίες, όπως είναι η σπορά, η ζι-
ζανιοκτονία, ο ψεκασµός, η λιπασµατοδια-
νοµή και η παρακολούθηση του χωραφιού.

Αρθρωτός «φορέας» εφαρµογών
Το Contadino που παρουσίασε η Continental 

στην Agritechnica είναι ένα ροµπότ που µπο-
ρεί να φέρει στο σασί του διάφορα γεωργι-
κά παρελκόµενα για ποικίλες γεωργικές ε-
φαρµογές. Για τους διαφορετικούς αυτούς 
σκοπούς λοιπόν, το συγκεκριµένο ροµπότ 
µπορεί να είναι εξοπλισµένο µε διαφορε-
τικά εργαλεία κάθε φορά, ανάλογα την ερ-

Η Continental νέος 
παίχτης στα αγροτικά 
μηχανήματα  
Με το Contadino, η γνωστή εταιρεία ελαστικών μπαίνει 
στον κλάδο ψάχνοντας τώρα αγρότες-δοκιμαστές
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Έμφαση στα 
λιπάσματα νέας 
τεχνολογίας από 
την Gavriel
Να επικοινωνήσει τις µεγάλες αλλαγές που έχουν συµ-
βεί στο εσωτερικό της και να ενηµερώσει για τα καινοτόµα 
προϊόντα της, είχε την ευκαιρία η εταιρεία Gavriel, που δι-
οργάνωσε εταιρικό συνέδριο αυτή τη φορά στο Ηράκλειο 
Κρήτης στις 6 ∆εκεµβρίου µε καλεσµένους της, γεωπονι-
κά καταστήµατα από όλη την Κρήτη.

Στο συνέδριο αυτό παραβρέθηκε και ο Γαβριήλ Ευάγγε-
λος, general manager και ιδιοκτήτης της εταιρείας ο οποίος 
έκανε την εισαγωγή για την έναρξη του συνεδρίου και µί-
λησε µεταξύ άλλων για την λειτουργία του τρίτου ιδιόκτη-
του εργοστασίου της Gavriel στην ΒΙ.ΠΕ Καβάλας. Η Gαvriel 
είναι η µόνη εταιρεία λιπάσµατος αυτή την στιγµή στην Ελ-
λάδα µε τρία ιδιόκτητα εργοστάσια και τα τελευταία χρόνια 
εµφανίζει πολύ υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και αύξηση 
της εξαγωγικής της δραστηριότητας. Αυτή η µεγάλη αλλα-
γή δηµιούργησε την ανάγκη να αλλάξει το σήµα της ώστε 
να επικοινωνήσει όλα τα παραπάνω συν την εξωστρέφεια 
που πλέον αναπτύσσει έντονα.

Ενισχυµένα µε νέες τεχνολογίες
Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Καλκούνου Ιωάννα Γε-

ωπόνος Εδαφολόγος MSc– Υπεύθυνη Marketing της εται-
ρείας, η οποία και ανέλυσε τις επιλογές που έχει αυτή την 
στιγµή ο Έλληνας αγρότης όσον αφορά στο λίπασµα. Έγι-
νε ιδιαίτερη αναφορά στα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία 
και είναι ενισχυµένα µε νέες τεχνολογίες τόσο στα κοκκώ-
δη όσο και στα κρυσταλλικά-υδατοδιαλυτά λιπάσµατα. Έ-
τσι, µε επιλογές όπως τα λιπάσµατα Nutrimore, ενισχυµέ-
να µε τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, τα καινοτό-
µα ιχνοστοιχεία DDP WOLF TRAX, τον καινοτόµο φώσφο-
ρο NU-TRAX αλλά και τα IDHA χηλικά ιχνοστοιχεία-τα µό-
να άµεσα βιοδιασπώµενα, οι παραγωγές αυξάνονται χω-
ρίς να αυξάνονται τα κοστολόγια.

Σύµφωνα µε την εταιρεία Gαvriel, αυτό άλλωστε είναι 
και το ζητούµενο. ∆εδοµένου της αδυναµίας στο να επέµ-
βουµε στην τιµή των τελικών παραγόµενων προϊόντων, η 
µόνη διέξοδος παραµένει η αύξηση σοδειάς και η βελτιω-
µένη ποιότητα ως µονόδροµος στην αύξηση του εισοδή-
µατος των αγροτών. Είναι µονόδροµος για την βιωσιµότη-
τα της αγροδιατροφικής αλυσίδας τόσο των αγροτών όσο 
και των γεωπονικών καταστηµάτων.

 Οι νέες τεχνολογίες στα λιπάσµατα είναι πλέον γεγονός, 
υποστηρίζει η εταιρεία, και σε συνδυασµό µε την κλιµατική 
αλλαγή αλλά και τα έντονα και απρόβλεπτα καιρικά φαι-
νόµενα, τα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας είναι απαραίτητα 
και αποτελούν ευέλικτες επιλογές µιας και προστατεύουν 
το λίπασµα από σίγουρη απώλεια και άρα τα χρήµατα που 
ξοδεύονται για την απόκτησή τους. Την ίδια στιγµή ελα-
χιστοποιείται η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

γασία. Η Continental λέει επίσης ότι η αρ-
θρωτή σχεδίαση επιτρέπει την µέγιστη ευ-
ελιξία όσον αφορά το µέγεθος του εργαλεί-
ου και το πλάτος εργασίας ενώ η συντήρη-
σή του θα είναι απλή και γρήγορη.

Λειτουργία σαν σµήνος ροµπότ
Τα συγκεκριµένα ροµπότ µπορούν να λει-

τουργούν σαν στόλος, πράγµα που σηµαίνει 
ότι πολλά ροµπότ µαζί µπορούν να εργάζο-
νται σε ένα πεδίο. Η µεταφορά των ροµπότ 
στο πεδίο γίνεται µε ρυµουλκούµενο όχη-
µα το οποίο λειτουργεί επίσης ως σταθµός 
φόρτισης και επαναπλήρωσης σε σπόρους, 
λιπάσµατα για τα Contadino. Σύµφωνα µε 
την κατασκευάστρια η εργασία των ροµπότ 
σαν σµήνη προσφέρει αποτελεσµατική και 
οµαλή ροή εργασίας χωρίς διακοπές. Η ίδια 

τονίζει επίσης πως οι αποδοτικοί ηλεκτρι-
κοί κινητήρες και η αυτόµατη επαναφόρ-
τισή τους εξασφαλίζει αυτονοµία 24 ωρών.

Τα Contadino είναι εξοπλισµένα µε ανι-
χνευτή lidar, ραντάρ, RTK GPS, κάµερες και 
συστήµατα υπερήχων. Αυτοί οι αισθητήρες 
εξασφαλίζουν ακριβή ανίχνευση αντικειµέ-
νων, παρακολούθηση και ακρίβεια GNSS 3 
εκατοστών. Τα εργαλεία συνδέονται µε το 
ροµπότ µέσω ανοικτών διεπαφών. Η συγκε-
κριµένη όµως σύνδεση παρέχει στο εργα-
λείο ηλεκτρική ενέργεια και την ίδια στιγµή 
αυτό λειτουργεί ως γραµµή µετάδοσης δε-
δοµένων που επιτρέπει την πρόσβαση στα 
δεδοµένα αισθητήρων και την επικοινω-
νία µε τις διαδικτυακές υπηρεσίες «cloud».

Η διαδικασία λειτουργίας του ροµπότ δεν 
απαιτεί ανθρώπινη παρακολούθηση λέει η 
Continental. Η σύνδεση µε το ροµπότ επι-
τρέπει την παρακολούθηση από κινητά και 
µια συνεχή επισκόπηση της διαδικασίας, α-
νεξάρτητα από την τοποθεσία στην οποία 
βρίσκονται τα ροµπότ.

Ο «φορέας παρελκόµενων» Contadino 
αυτή τη στιγµή βρίσκεται σε πρωτότυπο 
στάδιο, ωστόσο η κατασκευάστρια ευελπι-
στεί πως το 2020 το αρθρωτό ροµπότ θα κά-
νει τις πρώτες του εφαρµογές στο χωράφι.

Πλεονέκτηµα
Το πλεονέκτηµα µε ένα σµήνος 

ροµπότ είναι πως αν χαλάσει µία 
µονάδα δεν σηµαίνει ότι οι καλλιεργη-

τικές εργασίες πρέπει να πάνε πίσω
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Σπουδαία μηχανή 
ο άνθρωπος 

 ∆ιαχρονικό: Μωρέ τι µηχανή ο 
άνθρωπος! Του βάζεις ψωµί, κρασί, 
ψάρια, ραπανάκια, και βγαίνουν 
αναστεναγµοί, γέλια, κι ονείρατα. 
Εργοστάσιο! … Νίκος Καζαντζάκης.

 Επιτέλους: «Ποινές» ΟΠΕΚΕΠΕ 
σε 1.000 αγρότες της Λάρισας για 
το κάψιµο σιτοκαλαµιών κατά 3%. 
Από το 2015, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
υλοποιώντας Ευρωπαϊκό 
Κανονισµό τιµωρεί µε 3% επί του 
συνόλου των επιδοτήσεων την 
παράβαση «Μη ορθή διαχείριση 
υπολειµµάτων καλλιεργειών» και 
επιβάλλει κύρωση Πολλαπλής 
Συµµόρφωσης. Σε περίπτωση 
επανάληψης, το ποσοστό 
τριπλασιάζεται. Για να καύσει 
κάποιος (συνηθίζεται λίγο πριν τη 
σπορά) θα πρέπει να αιτιολογήσει 

στη ∆ΑΟΚ της 
Περιφέρειας ότι 
το χωράφι του 
έχει προσβληθεί 
από ασθένεια-
ζιζάνιο κι αφού 
λάβει τη σχετική 
άδεια από την 
προαναφερόµενη 

υπηρεσία και την ΠΥΛ, να το κάνει 
σε προκαθορισµένη ηµεροµηνία. Γ. 
Ρούστας. eleftheria.gr, 21/11/2019. 

 Αη Βασίλης: Πέρυσι, στα ΕΛΤΑ 
έφτασαν 150.000 γράµµατα µε 
παραλήπτη τον Άγιο Βασίλη και 
όσα από αυτά είχαν πλήρη στοιχεία 
αποστολέα έλαβαν απαντητική 
κάρτα από τον Τοµέα ∆ηµοσίων 
Σχέσεων των ΕΛΤΑ.                 

 ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΕΠΙΠ: 
Απλουστεύεται η διαδικασία 
απονοµής Ελληνικού Σήµατος σε 
ΠΟΠ, ΠΓΕ & ΕΠΙΠ µε το άρθρο 
149, του Ν.4635/2019 
(τροποποίηση του Ν.4072/2012) 
Συγκεκριµένα: ∆εν απαιτείται 
πλέον η έκδοση Κανονισµού του 
άρθρου 187, ∆εν καταβάλλονται 
ξανά τέλη στον φορέα απονοµής, 
Απαιτείται µόνον υποβολή της 
αίτησης εκ µέρους του 
ενδιαφεροµένου προς τον φορέα, 
και ακόµα και Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις πιστοποίησης µπορούν 
να οριστούν ως φορείς απονοµής 
του Σήµατος. neapaseges.gr, 
28/11/2019.                   
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μπορεί η Ρωσία να είναι περισσότε-
ρο γνωστή για τη βότκα αλλά οι α-
µπελώνες στον βόρειο Καύκασο έ-
χουν κατορθώσει να καλλιεργούν ι-
θαγενή σταφύλια όπως τα Rkatsiteli, 
Krasnostop, Saperavi και δηµοφιλείς 
γαλλικές ποικιλίες όπως το Chardonnay, 
το Cabernet Sauvignon και το Merlot.

Όπως και η ίδια η χώρα, το ρωσικό 
κρασί έχει υποστεί µια διαδικασία µε-
τασχηµατισµού και ενώ ήταν σχεδόν 
στα πρόθυρα της εξαφάνισης κατά την 
εποχή του Γκορµπατσόφ, φαίνεται ότι 
η βιοµηχανία κρασιού της Ρωσίας τελι-
κά έκανε την ανατροπή τον 21ο αιώνα.

Μάλιστα, όπως προκύπτει από ανάρ-
τηση της ΚΕΟΣΟΕ, πριν από λίγες ηµέ-
ρες εισήχθη στη ρωσική ∆ούµα νοµο-
σχέδιο, το οποίο στοχεύει στην εκ βά-
θρων αναµόρφωση της ρωσικής αγο-
ράς οίνου από το στάδιο της αµπελο-
καλλιέργειας, µέχρι την πώληση του 
τελικού προϊόντος στον καταναλωτή. 
Αυτό εξάλλου επιβεβαιώνει ενηµερω-
τική επιστολή που απέστειλε η ∆ιεύ-
θυνση Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης 

Β8 του Υπουργείου Εξωτερικών, βά-
σει της οποίας γνωστοποιείται ανα-
µόρφωση της αγοράς οίνου στη Ρω-
σία στην κατεύθυνση της αναδιοργά-
νωσης της εγχώριας οινοπαραγωγής. 

Βασικά στοιχεία του νοµoσχεδίου 
είναι τα ακόλουθα:

 Ρωσικό κρασί θα παράγεται, µόνο 
από ρωσικό σταφύλι και θα επιδοτεί-
ται, µόνο υπό αυτήν την προϋπόθεση,

 δηµιουργείται Mητρώο Aµπελο-
παραγωγών,

 συστήνεται Κεντρική Επιτροπή Γευ-
σιγνωσίας,

 περιγράφονται προϋποθέσεις σή-
µανσης και παραγωγικής διαδικασίας, 
προς αποφυγή νοθείας,

 επιλογή περιοχών γεωγραφικής 
ένδειξης,

 στήριξη εσωτερικού και εξωτερι-
κού εµπορίου ρωσικών οίνων,

 αντιµετώπιση θεµάτων online πω-
λήσεων οίνου.

Η σχετική νοµοθετική πρωτοβουλία 
αποσκοπεί, µεταξύ άλλων, στη διαφο-
ροποίηση σήµανσης του ρωσικού οί-
νου από τους εισαγόµενους και στη 
διευκόλυνση του Ρώσου καταναλωτή, 
κατά την επιλογή του προϊόντος (ανα-
γραφή ετικέτας «οίνος παραγόµενος 
στη Ρωσία», ξεχωριστή κάρτα ρωσι-
κών οίνων στα εστιατόρια). Οι πέντε 
κύριες αµπελουργικές περιοχές βρί-
σκονται όλες µεταξύ της Μαύρης και 
της Κασπίας Θάλασσας.

Η Ρωσία αλλάζει εκ βάθρων 
τον αμπελοοινικό της τομέα
επιδιώκοντας θέση στον 
οινικό χάρτη Νομοσχέδιο που εισήχθη στη Δουμά 

έχει στόχο τη διαφοροποίηση οίνων που 
παράγονται στη χώρα, έναντι εισαγόμενων

Το προφίλ του καταναλωτή άλλαξε 
η πολιτικο-οικονοµική κρίση του 2014.

Eυκατατάστατοι Ρώσοι καταναλώνουν πλέον κρασί 
για απόλαυση και όχι για επίδειξη πλούτου

Το βέβαιο είναι ότι η Ρωσία θέλει να µπει πιο δυναµικά στον οινικό χάρτη, 
παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες περιοχές της είναι πολύ κρύες λόγω 
του ηπειρωτικού κλίµατος και αµπέλια µπορούν να ωριµάσουν µόνο στο 
βόρειο Καύκασο. Μάλιστα, πολλοί αµπελουργοί έχουν κάνει πειράµατα και 
έχουν αναπτύξει ποικιλίες που έχουν γονίδια από αµπέλια της Μογγολίας. 
Η ετήσια κατανάλωση κατά κεφαλή είναι της τάξης των 10 λίτρων και 
κινείται σταθερά ανοδικά. Το προφίλ του καταναλωτή έχει επηρεαστεί από 
στοιχεία όπως η αλλαγή γενιάς και η πολιτική και οικονοµική κρίση που 
ξεκίνησε το 2014. Η γενιά των τριαντάρηδων καταναλωτών, που 
διαµορφώνει το µέλλον της ρωσικής αγοράς κρασιού, µπορεί να µη 
διαθέτει το εισόδηµα των σαρανταπεντάρηδων που ανέβασαν ψηλά τον 
πήχη τα προηγούµενα έτη, αφήνει όµως ευδιάκριτο ίχνος στην αγορά.

Τριαντάρηδες
Η γενιά των 

τριαντάρηδων 
καταναλωτών, 
διαµορφώνει 
το µέλλον της 

ρωσικής αγοράς

Γκορµπατσόφ
Λόγω των αντι-

αλκοολικών πολι-
τικών του Μιχαήλ 
Γκορµπατσόφ, η 
συνολική έκταση 
των αµπελώνων 
συρρικνώθηκε 

σηµαντικά

Αγορά
Η Ρωσία είναι 
η 7η σηµαντι-
κότερη αγορά 
οίνου και η πιο 
ανεπτυγµένη 
των BRICS

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Σηµαντική αύξηση έχουν σηµειώ-
σει τα τελευταία χρόνια οι ετικέτες 
µε ελληνικούς αφρώδεις οίνους, οι 
οποία µάλιστα δεν προέρχονται πια 
µόνο από το Αµύνταιο, τη Ζίτσα και 
τη Ρόδο, όπου παράγονται παραδο-
σιακά. Έχουν δε βελτιωθεί τόσο πο-
λύ, που στέκονται ανταγωνιστικά έ-
ναντι του διεθνούς ανταγωνισµού, 
σε αρώµατα, σε γεύση, ακόµα και σε 
ευφάνταστες συσκευασίες. 

Την αίσθηση αυτή αποτύπωσε και 
η καθιερωµένη πλέον εκδήλωση Α-
φρός και Φυσαλλίδες την Κυριακή 8 
∆εκεµβρίου στο Ξενοδοχείο Μεγά-
λη Βρετανία, στην οποία οι επισκέ-
πτες είχαν την δυνατότητα να δοκι-
µάσουν ανάµεσα σε 100 ετικέτες µε 
αφρώδη οίνο από διάφορες χώρες.

Όσον αφορά τις σαµπάνιες, η Α-
φρός & Φυσαλλίδες 2019 πρωτοτύ-
πησε. Εκτός από αυτές που βρέθη-
καν εκεί µέσω των συµµετεχόντων 
εισαγωγέων, ένα από τα σταντ της 
εκδήλωσης ήταν αφιερωµένο απο-
κλειστικά σε επιλεγµένες ετικέτες µι-
κρών παραγωγών, τα ονόµατα των 
οποίων στη Γαλλία αποτελούν τά-
ση, όπως Ulysse Collin, Domaine 
Huré και Domaine De Sousa. Ανά-
µεσά τους και ο κορυφαίος οίκος 
του Jacques Selosse. Οι σαµπάνιες 
από µικρά κτήµατα (Champagnes de 
vignerons) είναι αυτή τη στιγµή τά-
ση στη Γαλλία και στην εκδήλωση 
Αφρός & Φυσαλλίδες οι επισκέπτες 
είχαν τη σπάνια ευκαιρία να διαπι-
στώσουν από πρώτο χέρι περί τίνος 
πρόκειται µε προϊόντα που δεν εισά-
γονται ακόµα στην Ελλάδα. 

Μιλώντας για τα ελληνικά αφρώ-
δη, αξίζει να σηµειωθεί πως αυτά έ-
χουν αυξηθεί σηµαντικά τα τελευ-
ταία χρόνια και δεν προέρχονται πια 
µόνο από το Αµύνταιο, τη Ζίτσα και 
τη Ρόδο, όπου παράγονται παραδο-

σιακά. Έχουν δε βελτιωθεί τόσο πο-
λύ, που στέκονται ανταγωνιστικά έ-
ναντι του διεθνούς ανταγωνισµού, 
σε αρώµατα, σε γεύση, ακόµα και σε 
ευφάνταστες συσκευασίες.

Με Χριστουγεννιάτικη λάµψη
Όπως κάθε χρόνο, η εν λόγω εκδή-

λωση οργανώθηκε λίγο πριν από τις 
γιορτές Χριστουγέννων και της Πρω-
τοχρονιάς, που είναι η κατεξοχήν πε-
ρίοδος κατανάλωσης αφρωδών οί-
νων σε όλον τον κόσµο, αν και στό-
χος της ήταν και παραµένει να φέ-
ρει τον Έλληνα καταναλωτή πιο κο-
ντά στα αφρώδη κρασιά όλο το χρό-
νο. Καθιστώντας τα ακόµα και µέρος 
της καθηµερινότητάς του, όπως συµ-
βαίνει σε χώρες του εξωτερικού, σκέ-
τα ή και σε συνδυασµό µε φαγητό. 

Οι ελληνικοί αφρώδεις οίνοι
ανταγωνίζονται στα ίσα τους
καθιερωμένους της Καμπανίας

Σύντομα οι αποφάσεις για κλωνική 
επιλογή στα σταφύλια και τις άδειες
Tην έκδοση απόφασης που θα 
ρυθµίζει το θέµα της κλωνικής 
επιλογής στην αµπελοκαλλιέρ-
γεια αλλά και γενικότερα πα-
ρεµβάσεις σε σχέση µε τις ά-
δειες φυτέυσεων προανήγγει-
λε ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, από το 
βήµα του 8ου Συνεδρίου Αγρο-
τεχνολογίας που διοργάνωσε το 
ελληνοαµερικανικό επιµελη-
τήριο τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρί-
ου, στην Αµερικανική Γεωργι-
κή Σχολή Θεσσαλονίκης.

Για το σταφύλι, ο κ. Βορίδης 
ανέφερε πως είναι ένα προϊόν 
µε µεγάλη  ζήτηση, τόσο για το 
οινοποιήσιµο, όσο και για το ε-
πιτραπέζιο. Σύντοµα, όπως τό-
νισε, θα εκδώσει απόφαση για 
το θέµα της κλωνικής επιλογής, 
ενώ σε σχέση µε τις άδειες φυ-
τεύσεων υπογράµµισε πως η θέ-
ση της Ελλάδας, στη διαπραγµά-
τευση µε την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, είναι ότι «ακόµη και αν δι-
ατηρηθεί το όριο του 1% να µη 
χάνουµε τις εκτάσεις που µας έ-
χουν χορηγηθεί και δεν φυτεύ-
τηκαν, αλλά να διατηρούµε το 
δικαίωµα να τις µοιράσουµε εκ 

νέου σε δεύτερο χρόνο». 
Στο σηµείο αυτό µάλιστα, δεν 

αντιστάθηκε στον πειρασµό να 
κριτικάρει την προηγούµενη κυ-
βέρνηση λέγοντας πως τα κριτή-
ρια που είχαν επιλεγεί για τη δι-
ανοµή των αδειών δεν ήταν τα 
πιο επιτυχηµένα και πως εκείνος 
σκέφτεται να δίδονται µόνο σε 
όσους πραγµατικά θέλουν να τα 
καλλιεργήσουν και να αναπτύ-
ξουν την αµπελοκαλλιέργεια.

Αναγκαία η αναδιάρθρωση στο 
επιτραπέζιο, αλλά µε τί πόρους

Για τα επιτραπέζια σταφύλια, 
εξάλλου, σηµείωσε πως έχει τε-
θεί αίτηµα αναδιαρθρώσεων, κυ-
ρίως από την περιοχή του Αιγί-
ου, για τη σταφίδα στην οποία 
υπάρχει δυναµική. Ο υπουργός 
δεν αρνήθηκε πως υπάρχει ζήτη-
µα, καθώς πολλά κτήµατα είναι 
παλαιά, αλλά σηµείωσε πως για 
να γίνει η αναδιάρθρωση πρέ-
πει να βρεθούν και οι αναγκαίοι 
πόροι και σε αυτό το εγχείρηµα 
απαιτείται µια πιο σύνθετη λύ-
ση, µε συµµετοχή εκτός από το 
κράτος και από τους παραγω-
γούς και τις τράπεζες.

Στο Central
Wine Fair 
500 ετικέτες
από τον 
Όλυµπο 
ως το Σούνιο

Όλα τα «αστέρια» 
του αµπελώνα της 
Αττικής, της Στερεάς 
Ελλάδας και της 
Θεσσαλίας βρέθηκαν 
στη Central Wine Fair, 
µε όλα τους τα κρασιά, 
τις πρώτες 
εµφιαλώσεις του νέου 
τους τρύγου αλλά και 
σπάνιες οινοποιήσεις.
Στην εκδήλωση, στο 
ξενοδοχείο Hilton 
Athens, στις 8 
∆εκεµβρίου, πήραν 
µέρος 43 οινοποιεία 
παρουσιάζοντας από 
καινοτόµα pet-nat 
κρασιά που 
απευθύνονται στη νέα 
γενιά, µέχρι και πλέον 
κλασικές προτάσεις. Οι σαµπάνιες από µικρά κτήµατα 

είναι αυτή τη στιγµή τάση στη Γαλλία.

Απώλεια 39%
Tην τριετία 2016-2019, 
φυτεύθηκαν 3.892,36 
στρέµµατα σε σύνολο 
6352,59 στρεµµάτων 

που χορηγήθηκαν 
στους δικαιούχους

Α∆ΕΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2016�2019
ΦΥΤΕΥΤΗΚΑΝ 

  ΣΤΡΜ.
3.892,36

ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΣΤΡΜ.
6.352,59

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
61,27%

�© ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ
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Eco Blueberries

Φύλλα, καρπός, 
χυμός, στο μύρτιλλο 
όλα αξιοποιούνται
Μπορεί η εγχώρια αγορά να είναι σχεδόν ανύπαρκτη, όμως 
στην Ασία οι αποστολές «εξαφανίζονται» στις μητροπόλεις

Εγκατάσταση
Το κόστος εγκατάστα-
σης µπορεί να φτάσει 
ακόµα και τα 3.000 

ευρώ ανά στρέµµα, µε 
τη µέση τιµή διάθεσης 

χύµα να κυµαίνεται 
γύρω από τα 3 ευρώ 

το κιλό 

Η ecoBlueberries διαθέτει στην 
αγορά κατεψυγµένο µύρτιλλο, 
µαρµελάδες, φύλλα µύρτιλλου ως 
αφέψηµα και φρέσκο µύρτιλο από 
µέσα Ιουνίου έως µέσα Αυγούστου.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ξεκίνησε ως µια εργασία 
προπτυχιακού επιπέδου 
µε θέµα ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για τα µύρ-
τιλλα πίσω στο 2008, σε τµήµα που δεν σχετί-
ζεται άµεσα µε τον πρωτογενή τοµέα. Σήµερα 
το εγχείρηµα του πληροφορικάριου Πέτρου 
Καριπίδη, EcoBlueberries, έχει καταφέρει και 
ελέγχει το µεγαλύτερο µερίδιο στην ελληνι-
κή αγορά, ενώ εξάγει άνω του 80% της συνο-
λικής παραγωγής τω 14 τόνων, σε χώρες της 
Ευρώπης και της Ασίας. 

Η ecoBlueberries είναι µια οικογενειακή ε-
πιχείρηση που διαθέτει στην αγορά µια σει-
ρά από ιδιοπαραγόµενα προϊόντα όπως το κα-
τεψυγµένο µύρτιλλο, οι µαρµελάδες, και τα 
φύλλα του µύρτιλλου για χρήση ως αφέψη-
µα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως ε-
πίσης και φρέσκο µύρτιλο εποχής, από τα µέ-
σα Ιουνίου έως τα µέσα Αυγούστου.

«Κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής συνει-

δητοποίησα ότι το 
µύρτιλλο αποτελεί 
µία αρκετά ενδια-
φέρουσα και και-
νοτόµο καλλιέρ-

γεια για την Ελλάδα» αναφέρει ο κ. Καριπίδης.
Τα πρώτα χρόνια αφιερώθηκαν στην ανεύρεση 
του κατάλληλου χωραφιού, όπως επίσης και σε 
πειραµατισµούς µε το φυτό. Όταν το 2011 βγή-
κε στις αγορές ξεκίνησε µε 4 στρέµµατα νοικια-
σµένα. Σήµερα η εκµετάλλευση που βρίσκεται 
στον δήµο Αµυνταίου στη Φλώρινα εκτείνεται 
σε 200 στρέµµατα, εκ των οποίων τα 20 είναι 
αφιερωµένα στο µύρτιλλο και τα 20 καλύπτο-
νται από αµυγδαλιές και καρυδιές. 

«Άµεσα αντιλήφθηκα ότι το µεγαλύτερο ρί-
σκο την δεδοµένη στιγµή ήταν η έλλειψη τεχνο-
γνωσίας και ότι αν ήθελα να προχωρήσω µε την 
καλλιέργεια του µύρτιλλου θα έπρεπε να µελε-
τήσω από µόνος µου για το πως γίνεται η καλ-
λιέργεια», αναφέρει ο ίδιος εξηγώντας πως αυ-
τή ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση στην προσπά-
θειά του µέχρι σήµερα. 

Μετά από τριετή προετοιµασία και µελέτη ο Πέτρος Καριπίδης βγήκε στην 
αγορά µε προϊόντα µύρτιλλου. Ξεκίνησε από 4 ενοικιαζόµενα στρέµµατα και 
σήµερα έχει εκµετάλλευση µε 200 στρέµµατα και διαφορετικές καλλιέργειες.

Πέτρος Καριπίδης
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Η ελληνική αγορά δεν απορροφά 
παραπάνω από 8 τόνους ετησίως, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του κ. Κα-
ριπίδη και συνεπώς οποιοσδήπο-
τε ξεκινούσε την ενασχόλησή του 
µε την συγκεκριµένη καλλιέργεια 
θα έπρεπε να διαµορφώσει το σχέ-
διό του εξαρχής µε γνώµονα τις α-
γορές του εξωτερικού. 

Το κόστος εγκατάστασης κυµαί-
νεται ανάµεσα στα 2.500 και 3.000 
ευρώ ανά στρέµµα µε την απόσβε-
ση να ξεκινά µετά τον πέµπτο χρό-
νο της φύτευσης. Το κόστος για µια 
τέτοια επιχείρηση ξεφεύγει όµως ό-
ταν κανείς ξεκινά από το µηδέν, ό-
πως στην περίπτωση του κ. Καριπί-
δη, αφού απαραίτητος είναι και µη-
χανολογικός εξοπλισµός. Παράλλη-
λα αξιοσηµείωτη προστιθέµενη αξία 
εξασφαλίζεται στην περίπτωση της 
τυποποίησης και της µεταποίησης, 
µε την µέση τιµή ανα κιλό χύµα νω-
πού προϊόντος να αγγίζει τα 3 ευρώ 
το κιλό, ενώ συσκευασµένο µπορεί 
να φτάσει και τα 28 ευρώ. 

Μπορεί η εγχώρια αγορά να εί-
ναι µικρή, σχεδόν ανύπαρκτη, όµως 
στην Ασία το Μύρτιλλο γίνεται αντι-

ληπτό ως ένα εξαιρετικά premium 
προϊόν, όπου οι αποστολές κυριο-
λεκτικά εξαφανίζονται στις αχανείς 
µητροπόλεις της ηπείρου. 

Από τη φοιτητική έµπνευση µέχρι 
την πραγµάτωση της EcoBluberries 
ο κ. Καριπίδης µελετούσε ανελλιπώς 
την ξένη βιβλιογραφία για το µύρ-
τιλλο όσο παράλληλα συνέχιζε τις 
σπουδές του στη Σουηδία. Στη συνέ-
χεια εργάστηκε εκεί µαζεύοντας το 
απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να προ-
χωρήσει στην εγκατάσταση της καλ-
λιέργειας τον Οκτώβριο του 2011. 

«Η πολύτιµη παρουσία και ενερ-
γή συµµετοχή του πατέρα µου, µου 
επέτρεψε τα πρώτα χρόνια της καλ-
λιέργειας να παραµείνω στο εξωτε-
ρικό για εργασία, από όπου τελικά 
επέστρεψα τον Μάρτιο του 2013 για 
να ασχοληθώ αποκλειστικά µε τον 
αγροτικό τοµέα» αναφέρει. «Στό-
χος µας από την πρώτη µέρα ήταν 
να φτιάξουµε ένα προϊόν το οποίο 
θα απευθυνόταν σε ανθρώπους που 
τους ενδιαφέρει η υγιεινή διατροφή, 
ανθρώπους µε προβλήµατα υγείας, 
και να ενταχθεί στην καθηµερινό-
τητα µιας οικογένειας».

Είδαμε πως είχε μεγάλη ζήτηση, γιατί 
να μην το εκμεταλλευτούμε εμείς;

ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ

Μύρτιλλα αναφέρονται σε µια δηµοφιλή ιστορία του 
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, όπου πιλότοι της RAF 

καταναλώνουν µαρµελάδα µύρτιλλο για να οξύνουν 
την όρασή τους στις αποστολές της νύχτας.

https://www.ecoblueberries.com/
Email: contact@ecoblueberries.com

Τηλέφωνο: 6948237977

Θ. Μπακρατσά 
Οικονομική 
Διευθύντρια
Τη θέση της Οικονοµικής 
∆ιευθύντριας της Εταιρεία «Νηρεύς 
Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ» και των 
θυγατρικών της (Predomar S.L, 
Πρωτεύς Εξοπλισµοί Α.Ε.Β.Ε, Kego 
Agri A.E, Nireus International LTD, 
Nireus GMBH) αναλαµβάνει η 
Θεοδώρα Μπακρατσά.

Αγγελική Βυρίνη
Νέα marketing 
director στην 
Μέγας Γύρος 
Καθήκοντα marketing director 
αναλαµβάνει το προσεχές διάστηµα 
στην εταιρεία Μέγας Γύρος η 
Αγγελική Βυρίνη, η οποία έχει 
διατελέσει επικεφαλής του τµήµατος 
µάρκετινγκ στην Κρητών Άρτος, 
ενώ έχει θητεύσει επίσης στο τµήµα 
µάρκετινγκ της αλυσίδας Pizza Fan.

Εκλογές ΟΕΕ 
Κωνσταντίνος 
Νιφορόπουλος 

Το Οικονοµικό Επιµελητήριο της 
Ελλάδας προκηρύσσει εκλογές για 
την ανάδειξη των δύο οργάνων του, 
της Συνέλευσης των 200 
Αντιπροσώπων και των επταµελών 
Τοπικών ∆ιοικήσεων των 
Περιφερειακών Τµηµάτων, την 
Κυριακή 15 ∆εκεµβρίου, από 8:00 
έως 18:00. Υποψήφιος στην ΠΕ 
Αττικής µε την Παράταξη 
Οικονοµολόγων Φοροτεχνικών 
Εργαζοµένων-Επαγγελµατιών 
(ΠΟΦΕΕ) είναι ο Κωνσταντίνος 
Νιφορόπουλος. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από το 2014 
Η επιχείρηση λειτουργεί 

ως αδειοδοτηµένο φυτώ-
ριο από τα ΚΕΠΠΥΕΛ και 

το υπουργείο για την παρα-
γωγή φυτών µύρτιλλου

ΑΜΥΝΤΑΙΟ
ΦΛΩΡΙΝΑ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τα περίπτερα που στήθηκαν το προ-
ηγούµενο Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ, 
από 300 και πλέον ακούραστους πα-
ραγωγούς µελιού, δεν σταµάτησαν να 
υποδέχονται επισκέπτες και να τους 
ξεναγούν στον κόσµο της µέλισσας 
αλλά και να κερνούν εκλεκτό µέλι 
τους Αθηναίους. Πάνω από 20.000 
άνθρωποι πέρασαν από το 11ο Φε-
στιβάλ Μελιού και Προϊόντων Μέλισ-

σας ενισχύοντας το επενδυτικό κλί-
µα που έχει υποσχεθεί η πολιτεία να 
διαµορφώσει στον κλάδο του µελιού. 

Άλλωστε η δυναµική παρουσία πα-
ραγωγών µελιού από όλες της περιο-
χές της χώρας αποτύπωσε για τα κα-
λά στις εντυπώσεις του αθηναϊκού κοι-
νού την πεποίθηση ότι το ελληνικό µέ-
λι µπορεί να σταθεί ως πρώτης κατηγο-
ρίας εκπρόσωπος της ελληνικής υπαί-
θρου δίπλα στο ελαιόλαδο και τη φέτα. 

Πίσω από τα περισσότερα περί-
πτερα που στήθηκαν στο ΣΕΦ έβλε-

πε κανείς νέους ανθρώπους κυρίως, 
µε τα παραδείγµατα εκείνων που ά-
φησαν τη ζωή της πόλης για να ε-
στιάσουν τις δυνάµεις και τη δηµι-
ουργικότητά τους στην ύπαιθρο να 
αφθονούν. Καινοτόµες συσκευασί-
ες που ξεφεύγουν από το καθιερω-
µένο βαζάκι, παραδοσιακά γλυκά 
µε µια σύγχρονη προσέγγιση που 
ανταποκρίνεται στην τάση του γρή-
γορου και υγιεινού σνακ, ποτά και 
καλλυντικά µερικές µόνο από τις ι-
δέες που αναπτύσσονται το διάστη-

µα αυτό στην ελληνική επικράτεια 
µε κατεύθυνση τις διεθνείς αγορές.

Σε αυτό το εορταστικό κλίµα δεν έλ-
λειψε η επίσηµη παρουσία της πολι-

τείας, η οποία ανανέωσε τις υποσχέ-
σεις της απέναντι στον µελισσοκοµι-
κό κόσµο της χώρας, εκφράζοντας τη 
βούληση να επενδύσει νοµορυθµιστι-
κά και προγραµµατικά στην ανάπτυξη 
του τοµέα στη χώρα και στη θωράκισή 
του από τις ελληνοποιήσεις και τα λοι-
πά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι πα-
ραγωγοί. Εγκαινιάζοντας το Φεστιβάλ, 
η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή τό-
νισε ότι η χώρα µας καταλαµβάνει την 
τρίτη θέση στην ΕΕ µε τις εξαγωγές να 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία, υπο-

Σε καινοτόμες 
ατραπούς ψάχνεται 
η μελισσοκομία  
Στο φεστιβάλ με μελισσόψωμο, απιλαρνίλ, προνύμφες βασιλισσών

Marketing 
Μια αµφίδροµη και δια-

δραστική σχέση πελατών 
και επιχειρηµατία έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση των 
πωλήσεων µελιού

Εγκαινιάζοντας το Φεστιβάλ, η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Φωτεινή Αραµπατζή τόνισε ότι η χώρα µας καταλαµβάνει την τρίτη 
θέση στην ΕΕ, µε τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανοδική πορεία.

«∆οκιµάστε την... Πευκάρα µας και το σπάνιο µέλι Ελάτης από το 
Μαίναλο. Όλα πλέον πιστοποιηµένα βιολογικά», ανέφερε στο facebook 
η Evia Apiculture, που προσκαλούσε το κοινό στο Φεστιβάλ Μελιού. 

Το 40% 
της ορθής 
προώθησης 
(marketing) 
του προϊόντος 
έχει αποδεχθεί 
ότι εξαρτάται 
από την προ-
σέγγιση του 
επιχειρηµατία 
και το 60% 
από το ίδιο το 
προϊόν, όπως 
ειπώθηκε κατά 
το workshop 
για την προ-
ώθηση του 
µελιού.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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γράµµισε ότι πρέπει να δοθεί στη µε-
λισσοκοµία η αξία που δικαιούται ως 
η κύρια ή δευτερεύουσα πηγή εισοδή-
µατος για περισσότερους από 24.000 
µελισσοκόµους και επεσήµανε την α-
νάγκη η πολιτεία να… ξεκολλήσει και 
να µην την αντιµετωπίζει ως τον φτω-
χό συγγενή της αγροτικής οικονοµίας. 

«Η ποιότητα του ελληνικού µελιού 
είναι αδιαµφισβήτητη, αναγνωρισµέ-
νη διεθνώς, το µεγάλο συγκριτικό µας 
πλεονέκτηµα, άρα η αποτελεσµατική 
προστασία του δεν είναι πολυτέλεια 

αλλά αδήριτη ανάγκη. Στόχος µας, η ε-
πένδυση στο µέλλον της ελληνικής µε-
λισσοκοµίας» ανέφερε χαρακτηριστικά 
η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Οδηγός προωθητικής 
καμπάνιας μελισσουργών
Το 40% της επιτυχίας εξαρτάται από τον επιχειρηματία

Ετικέτα
Tα µέλια που βραβεύθηκαν 

στο Φεστιβάλ θα φέρουν στη 
συσκευασία τους το σχετικό 

µετάλλιο στην ετικέτα για την 
προώθησή τους

Άγνωστα στο ευρύ κοινό  αλλά και 
στους ερασιτέχνες µελισσοκόµους 
προϊόντα µέλισσας παρουσιάστη-
καν στα εργαστήρια που οργανώ-
θηκαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ. 
Σε αυτά, επαγγελµατίες του κλά-
δου ενηµερώθηκαν τόσο για τις 
κρυφές ιδιότητες των υποπροϊό-
ντων της δραστηριότητάς τους ό-
σο και για τις προϋποθέσεις επιτυ-
χίας µιας προωθητικής καµπάνιας 
για το προϊόν τους είτε αυτή γίνε-
ται διαδικτυακά, µέσω ηλεκτρονι-
κού καταστήµατος, είτε στο «ανα-
λογικό» -συµβατικό ράφι. 

Η πληρότητα του ραφιού, η κα-
θαρότητα του προϊόντος και η ευκο-
λία πρόσβασης του καταναλωτή εί-
ναι εκ των ων ουκ άνευ, ωστόσο α-
παραίτητη είναι και η διαµόρφωση 
µιας ελκυστικής ατµόσφαιρας που 
παρέχει εγγυήσεις για τις ποιοτικές 
προδιαγραφές, που έχουν τα προϊ-
όντα αυτά. «Μια αµφίδροµη και δι-
αδραστική σχέση πελατών και επι-
χειρηµατία έχει ως αποτέλεσµα την 
αυξηµένη επισκεψιµότητα και συ-
χνότητα, καθώς και την επανάλη-
ψη αγορών από µέρους του πελά-
τη. Είναι σηµαντικό να ρωτάµε πώς 
του φάνηκε το προϊόν, ποια είναι η 
άποψη του ώστε να υπάρξει ένα δυ-
ναµικό feedback µέσω της ανταλ-
λαγής των πληροφοριών αυτών. 
Αυτές οι πληροφορίες είναι που θα 
βοηθήσουν και τον ίδιο τον επιχει-
ρηµατία να κτίσει επιχειρηµατολο-
γία για το προϊόν του, καθώς το 40% 

της ορθής προώθησης (marketing) 
του προϊόντος έχει αποδεχθεί ότι ε-
ξαρτάται από την προσέγγιση του 
επιχειρηµατία και το 60% από το ί-
διο το προϊόν» αναφέρει ο σύµβου-
λος επιχειρήσεων και οικονοµικός 
αναλυτής Α. Ζαΐρης. 

Από αυτό το ράφι δεν θα µπορού-
σαν να λείπουν και «ψαγµένα» προ-
ϊόντα µέλισσας, όπως είναι η αµβρο-
σία ή αλλιώς µελισσόψωµο, το απι-
λαρνίλ ή οι προνύµφες βασιλισσών. 

Σηµαντική θέση στο τριήµερο Φε-
στιβάλ κατείχε το 10ο Μελισσοκο-
µικό Συνέδριο, όπου επιστήµονες 
και φορείς συζήτησαν εκτενώς για 
την κατάσταση που επικρατεί και 
τις προοπτικές του κλάδου, ενώ ε-
πεσήµαναν την ανάγκη να εφαρ-
µοστεί το Εθνικό Μελισσοκοµικό 
Πρόγραµµα 2020-2022. Ταυτόχρο-
να, ζήτησαν στήριξη από την πο-
λιτεία και επίλυση των διαρθρωτι-
κών προβληµάτων, που αντιµετω-
πίζει ο κλάδος της µελισσοκοµίας.

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ διορ-
γανώθηκε, για πρώτη φορά δια-
γωνισµός ελληνικού µελιού ανώτε-
ρης ποιότητας (High Quality Honey 
Contest),  µε στόχο την ανάδειξη του 
καλύτερου µελιού ανά κατηγορία. 
Οι γευστικές δοκιµές των δειγµά-
των έγιναν από την οµάδα του  Ερ-
γαστηρίου Μελισσοκοµίας του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσα-
λονίκης, αποτελούµενη από έµπει-
ρους και καταξιωµένους γευσιγνώ-
στες. Κατά τις δοκιµές το κάθε µέλι 
έφερε ειδικό κωδικό, χωρίς τη συ-
σκευασία του, ώστε να διασφαλι-
στεί η ανεπηρέαστη απόφαση της 
κριτικής επιτροπής. Τα µέλια που 
βραβεύθηκαν θα φέρουν στη συ-
σκευασία τους το σχετικό µετάλλιο.

Τέλος, ιδιαίτερα µεγάλη ήταν η 
συµµετοχή µελισσοκόµων από ό-
λες τις γωνιές της Ελλάδας, καθώς 
και επιχειρήσεων µελισσοκοµικού 
εξοπλισµού, ενώ συνάφθηκαν ση-
µαντικές συµφωνίες για τον κλάδο.

Συµµετοχές
Στο φεστιβάλ συµµετεί-
χαν περισσότεροι από 
300 µικροί Έλληνες 

παραγωγοί

Στους χώρους του Φεστιβάλ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν 
σε µικροσκόπιο τη γύρη. Επιπλέον, εκτός από τα τρόφιµα δεν έλειψαν 
και τα καλλυντικά, τα οποία έχουν ως πρώτη ύλη τους το µέλι. 

Για πρώτη χρονιά φέτος, διοργανώθηκε διαγωνισµός ελληνικού µελιού 
ανώτερης ποιότητας και ανάµεσα στους διακριθέντες βρέθηκαν και δύο 
Κρητικοί παραγωγοί, ο Στέλιος Γαροφαλάκης και ο Γιάννης Τζατζιµάκης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Με το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονο-
µικών περί φορολογικής µεταρρύθµισης το 
οποίο ψηφίστηκε στις 6 ∆εκεµβρίου, παρέ-
χεται η δυνατότητα επιστροφής του Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης που βεβαιώθηκε και 
προεισπράχθηκε από µικρούς οινοπαρα-
γωγούς χωρίς φορολογική αποθήκη και ε-
φόσον δεν έχει συµψηφιστεί ή επιρριφθεί 
την κατανάλωση µέχρι την 31.12.2018. Ε-

πίσης διαγράφονται οι αντίστοιχες βεβαιώ-
σεις ποσών που δεν εισπράχθησαν. 

Σύµφωνα µάλιστα µε την αιτιολογική έκ-
θεση η εν λόγω ρύθµιση είναι απόρροια της 
απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
κατόπιν της αίτησης ακύρωσης που σύσσω-
µος ο κλάδος (Ε∆ΟΑΟ, ΣΕΟ, ΚΕΟΣΟΕ) είχε 
ασκήσει. Υπενθυµίζεται ότι ένας από τους 
βασικούς λόγους ακύρωσης που έγιναν δε-

κτοί ήταν, το καθεστώς των µικρών οινοπα-
ραγωγών που κρίθηκε παράνοµο στο σύνο-
λό του. Σε ανακοίνωση του ο Σύνδεσµος Ελ-
ληνικού Οίνου επιχαίρει της εξέλιξης αυτής, 
δηλαδή επιστροφής του παράνοµου φόρου, 
η οποία ήταν όπως λέει, απόρροια των πυ-
κνών προσπαθειών του µέσω παραστάσε-
ων, υποµνηµάτων προς την ∆ιοίκηση και 
την Κυβέρνηση.

Ψηφίστηκε η επιστροφή ΕΦΚ για τα μικρά οινοποιεία

Το μοντέλο των 
ζωνών ΠΟΠ, όπως 
το βιώσαμε την 
10ετία του ‘90, 
ως μια διαδικασία 
πιστοποίησης είναι 
παρωχημένο και με 
τρύπες, λένε ειδικοί

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ίπλα στο ροδάνι και το µπρούτζινο τσε-
κούρι, στο µουσείο των αρχαιοτήτων µπο-
ρούν να στείλουν τα νέα επιστηµονικά δε-
δοµένα το µοντέλο των ζωνών ΠΟΠ, σε µια 
άµεση και ολιστική αξιοποίηση των δεδοµέ-
νων χωρικής ανάλυσης. Σε µια διαφορετι-
κή, πιο ήπια εφαρµογή των σύγχρονων τε-
χνολογικών εργαλείων, θα µπορούσε απλά 
να θωρακίσει τις ειδικές περιοχές καλλιέρ-
γειας από αθέµιτες πρακτικές που διαβρώ-
νουν τον χαρακτήρα του εκλεκτού που συ-
νεπάγονται οι ζώνες αυτές.  Είναι γεγονός 
άλλωστε πως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες απαιτήσεις των καταναλω-
τών για σταθερή ποιότητα προϊόντων αλλά 
και να συγχρονιστεί µε τους ραγδαίους βη-
µατισµούς της επιστήµης το µοντέλο των ζω-
νών και των ΠΟΠ, κάτι το οποίο υποστηρίζει 
έντονα η εγχώρια επιστηµονική κοινότητα.

Με αιχµή την έρευνα που εκπονούν τµή-
µατα του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθη-
νών µε επικεφαλής τον Καθηγητή ∆ιονύσιο 
Καλύβα στον αµπελώνα της Νεµέας αναµέ-
νεται στο προσεχές µέλλον να αλλάξουν οι 
ισορροπίες τόσο στην καλλιεργητική ζώνη 
της περιοχής όσο και σε υπόλοιπες ζώνες και 
καλλιέργειες. Η γεωργία έχει ψηφιακά συ-
στήµατα και πρέπει γρήγορα να τα χρησιµο-
ποιήσει, σύµφωνα µε τον καθηγητή του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ∆ιονύ-
ση Καλύβα, διοργανωτή του 3ου Συνεδρίου 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων 
και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο 
Περιβάλλον. Στο πλαίσιο του συνεδρίου πα-
ρουσιάστηκε µια ενδιαφέρουσα έρευνα που 
φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιµετωπίζουµε τις ζώνες ΠΟΠ. Με την συλ-
λογή χιλιάδων δεδοµένων χαρτογραφήθη-
κε τα τελευταία χρόνια κάθε εκατοστό εδά-
φους στην περιοχή 300.000 τετραγωνικών 
µέτρων στην περιοχή της Νεµέας. Μαζί µπή-
καν στους σκληρούς δίσκους των ερευνητών 
µετεωρολογικά δεδοµένα από 13 σταθµούς, 
δορυφορικές αναλύσεις και πολλά ακόµη δε-
δοµένα όπως και το µικροβιακό φορτίο του 
εδάφους και φάνηκε τελικά ότι η ζώνη δεν 
είναι ένα ενιαίο σηµείο. Ενδεικτικά, στην ί-
δια ζώνη σε δυο διαφορετικά σηµεία κατα-
γράφονται διαφορές στην θερµοκρασία µέ-
χρι 10 βαθµών Κελσίου. Μάλιστα, µε ακρί-

βεια γραµµής φύτευσης διαφαίνεται ακόµη 
το διαφορετικό αποτύπωµα του χώµατος στο 
κρασί κατά τη ζύµωση. 

Σε αυτό το πλαίσιο οι ερευνητές θεωρούν 
ότι το µοντέλο των ζωνών, «έτσι όπως το βι-
ώσαµε από τη δεκαετία του 1990 ως µια δι-
αδικασία πιστοποίησης είναι ξεπερασµένο», 
σύµφωνα µε την Ευθυµία Τσακαλίδου, Κα-
θηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων στο ΓΠΑ, η 
οποία συµµετείχε µε την οµάδα της στο επι-
στηµονικό έργο τεραστίων διαστάσεων που 
υλοποιείται µε βάση τα πρότυπα που θεµε-
λίωσε ανάλογη έρευνα στην Καλιφόρνια α-
πό το Πανεπιστήµιο UC Davis. 

Αλλαγή πλεύσης υπό το ΓΠΑ 

Με αιχμή τη Νεμέα
έρευνα θέτει σε νέα 
βάση τις ζώνες ΠΟΠ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 
ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΕΚΤΑΣΗ ΖΩΝΗ
ΟΙΝΩΝ ΠΟΠ

30.000

260�350
ΜΕΤΡΑ

ΥΨ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΟ

ΤΡΕΙΣ 
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ
ΖΩΝΕΣ

ΥΨ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΟ

ΠΕ∆ΙΝΗ

350�600
ΜΕΤΡΑ

ΥΨ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΟ

ΥΨ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΟ

ΗΜΙΟΡΕΙΝΗ

600�800
ΜΕΤΡΑ

ΥΨ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΟ

ΥΨ
ΟΜ

ΕΤ
ΡΟ

ΟΡΕΙΝΗ
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Αυτό που µέχρι σήµερα δεν έχει κατορθώσει να 
επιλύσει το υπουργείο Εργασίας γύρω από το 
καθεστώς απασχόλησης εργατών γης, επικαλεί-
ται πως έχει βρει η αυτόκλητη οντότητα ΣΑΣΟ-
ΕΕ, επιδιώκοντας µάλιστα να παίξει ρόλο «χρή-
σιµου», εν είδη συντονιστή παρουσιάζοντας ό-
πως λέει µια απλοποιηµένη και αποτελεσµατι-
κή, διαδικασία. Την πρόταση αυτή, θέτει µε επι-
στολή εις γνώση του γενικού γραµµατέα του υ-

πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Μπαγινέτα, 
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του για την εξεύ-
ρεση εργατών γης σε συνεταιρισµένους αγρό-
τες οι οποίοι ανήκουν τις οργανώσεις-µέλη του, 
για όλα τα προϊόντα που συλλέγονται, εµπορεύ-
ονται και µεταποιούνται. Στην επιστολή αναφέ-
ρεται ότι ο Σύνδεσµος έχει τη δυνατότητα, χωρίς 
να εξηγεί φυσικά το πώς, να συντονίσει τις δι-
αδικασίες απασχόλησης εργατικού δυναµικού, 

που είναι διαθέσιµο στα κέντρα φιλοξενίας µε-
ταναστών και θέτει στη διάθεση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στις σχετι-
κές δηµόσιες υπηρεσίες, τους µηχανισµούς της 
για την απασχόληση του δυναµικού αυτού. Κα-
τά τον φορέα, «οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του υ-
πουργείου Εργασίας θα απαλλαγούν από ένα 
µεγάλο φορτίο, που είναι ο έλεγχος εφαρµο-
γής της νόµιµης εργασίας για τους εργάτες γης».

Ρόλο συντονιστή για εργάτες γης ψάχνουν οι Σασοέδες

Νοµοθετικό κενό στην αξιοποίηση της 
βιοµηχανικής κάνναβης για την παρα-
γωγή τροφίµων, που αφήνει… µετέω-
ρους όσους έχουν επενδύσει στην υ-
ποσχόµενη δραστηριότητα, διαπιστώνει 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, ενώ προαναγγέλλει, ταυ-
τόχρονα, διορθωτικές παρεµβάσεις και 
στο θεσµικό πλαίσιο για τη φαρµακευ-
τική κάνναβη, υποσχόµενος, εφεξής, ε-
πιτάχυνση των εγκρίσεων στα αιτήµατα 
αδειών. Επιβεβαιώνοντας πλήρως δη-
µοσίευµα της Agrenda το Σαββατοκύ-
ριακο 7-8 ∆εκεµβρίου, ο Μάκης Βορί-
δης παραδέχθηκε ότι η ζήτηση γύρω α-
πό το προϊόν της κάνναβης στη χώρα 
είναι µεν πολλή µεγάλη, δεν έκρυψε, 
ωστόσο ότι υπάρχουν ανοικτά ζητήµα-
τα µε τη βιοµηχανική κάνναβη και δη 
στον τοµέα της παραγωγής τροφίµων.

«Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται στον 
αέρα», ανέφερε από το βήµα του 8ου 
Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας που δι-
οργάνωσε το ελληνοαµερικανικό ε-
πιµελητήριο τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρί-
ου, στην Αµερικανική Γεωργική Σχο-
λή Θεσσαλονίκης, εξηγώντας πως τα 
προβλήµατα έχουν να κάνουν µε το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει κανονιστικό 
πλαίσιο που να ρυθµίζει το πεδίο δρα-
στηριότητας, ενώ προκύπτει και θέµα 
ερµηνείας κυρίως ως προς την περι-
εκτικότητα σε τετραϋδοκανναβιόλη.

«Πρέπει να δούµε ποια θα είναι η 

επιτρεπόµενη περιεκτικότητα σε αυ-
τά τα τρόφιµα κι αυτό το κενό γεννά 
θέµατα τα οποία έχουν εξόχως τεχνι-
κό χαρακτήρα και δεν εµπλέκουν µό-
νο το δικό µας υπουργείο. Άλλωστε 
εµάς αγγίζει κυρίως το καλλιεργητι-
κό κοµµάτι», επεσήµανε.

Για να ενισχύσει δε, την επιχειρη-
µατολογία του, αναφορικά µε τα λε-
πτά όρια που υπάρχουν στη χρήση της 
βιοµηχανικής κάνναβης, ανέφερε ότι 
αρµόδια υπάλληλος του Γενικού Χη-
µείου του Κράτους όταν ενηµέρωσε 
το Κοινοβούλιο για το πώς µπορεί να 
αιτιολογηθεί υπέρβαση στο 0,6% σε 
περιεκτικότητα σε τετραϋδροκαννα-
βινόλη από το νοµικό όριο του 0,2% 
«µας είχε πει ότι αυτό είναι απολύτως 
αδύνατο τεχνικά να γίνει». 

Σε ό,τι αφορά στη φαρµακευτική κάν-
ναβη ο κ. Βορίδης παραδέχθηκε ότι τα 
πράγµατα είναι πιο απλά, ενώ ταυτό-
χρονα ανέλαβε την ευθύνη για τις κα-
θυστερήσεις που παρατηρήθηκαν το τε-
λευταίο διάστηµα στις εγκρίσεις αδειών 
και υποσχέθηκε ότι αυτό δεν θα επα-
ναληφθεί. «Εγώ προσωπικά καθυστέ-
ρησα τη διαδικασία, γιατί ήθελα να µε-
λετήσω το θεσµικό πλαίσιο κυρίως ως 
προς το κανονιστικό στο νόµο. Αφού 
κατέληξα στο τί θέλω και τί δεν θέλω υ-
πέγραψα τις άδειες και εφεξής δεν θα 
υπάρχει καθυστέρηση», είπε.

 ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Αυτά είναι τα πρώτα ευρήµατα µε τους ερευ-
νητές να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να 
πάνε ένα βήµα παραπέρα την έρευνα και µε 
την δέσµευση να παραδώσουν έναν ολόκλη-
ρο σέρβερ µε δεδοµένα στον Σύνδεσµο Οινο-
ποιών Νεµέας µετά το πέρας της διαδικασίας.

Αυτό που επικαλούνται οι ερευνητές, είναι 
η «τρύπα» που παρουσίασε το µοντέλο των 
ΠΟΠ, δηλαδή η όλη προσπάθεια να πουλη-
θεί ένα αγροτικό προϊόν µε προστιθέµενη 
αξία λόγω των ειδικών συνθηκών που επι-
κρατούν εκεί που παράχθηκε και το κάνουν 
να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα στο ράφι. Αυ-
τό έγινε είτε µε αθέµιτες πρακτικές που «ει-
σάγουν» εντός ζώνης πρώτη ύλη, είτε µε την 
αδυναµία υποζωνών να παράξουν σύµφωνα 
µε τα πρότυπα της ευρύτερης ζώνης.

«Προσπαθούµε να αναδείξουµε ένα ερ-
γαλείο διαπίστευσης της προέλευσης και 
πιστοποίησής της, ώστε ανά πάσα στιγµή 
να µπορεί ο παραγωγός να πει µε σιγουριά 
αυτό είναι το προϊόν µου», λέει η κ.Τσακα-
λίδου. Κάπως έτσι ξεπερνιούνται προβλή-
µατα πιστοποίησης του παρελθόντος, ενώ 
παράλληλα  ορίζεται ένα νέο οργανοληπτι-
κό αποτύπωµα στο τελικό προϊόν που µπο-
ρεί να ανανεώσει και να ενισχύσει το εµπο-
ρικό ενδιαφέρον για αυτό.

Πρότυπο
 το Davis

To έργο 
τεραστίων 

διαστάσεων που 
τρέχει το ΓΠΑ, 
υλοποιείται µε 

βάση τα πρότυπα 
που θεµελίωσε 

ανάλογη έρευνα 
από το Πανεπι-

στήµιο UC Davis

Ανοικτά ζητήματα και νομοθετικό κενό στη 
βιομηχανική κάνναβη παραδέχεται ο Βορίδης

Κολλάει 
στους ορισµούς
Ως προς τα σηµεία στα 
οποία χρήζει περαιτέρω 
θωράκισης το ισχύον 
θεσµικό πλαίσιο για τη 
φαρµακευτική κάνναβη 
ο κ. Βορίδης εστίασε στην 
ανάγκη να προβλεφθεί 
ρύθµιση που να 
απαγορεύει τη χορήγηση 
αδείας και σε άτοµα που 
έχουν καταδίκη σε 
πληµµεληµατικό βαθµό 
(σ. σ. χρήστες) κι όχι µόνο 
κακουργηµατικό. Πολύ 
κρίσιµο, επίσης, είναι να 
οριστούν προδιαγραφές 
για το τί ορίζεται ως 
«κλειστή ηλιοπερατή 
κατασκευή», διότι, 
πρέπει να διασφαλίζεται 
πως ο σπόρος δεν θα 
µεταφέρεται στα 
παρακείµενα χωράφια, 
ενώ ένα άλλο ζήτηµα 
έχει να κάνει µε το τί θα 
γίνει το προϊόν που 
παράγεται.

Η γεωργία έχει 
ψηφιακά συστήµα-
τα και πρέπει να 
τα χρησιµοποιήσει, 
αναφέρει ο καθη-
γητής ∆ιονύσης 
Καλύβας.
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Συμμετοχή 
ιδιωτών σε 
κεφάλαιο 
και διοίκηση 
οργανώσεων
Τη συµµετοχή ιδιωτών µέχρι ποσοστού 25% 
στην κεφαλαιακή θέση των συνεταιρισµών, 
επιβεβαίωσε ο υπουργός Μάκης Βορίδης, 
µιλώντας στη γενική συνέλευση της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ. ∆ίνοντας µια πρόγευση του 
νοµοσχεδίου που ετοιµάζει, ξεκαθάρισε 
επίσης ότι η αναστολή κάθε δίωξης 
συνεταιριστών για χρέη των οργανώσεών 
τους θα έχει πενταετή διάρκεια. Ειδικότερα, 
αναφερόµενος στο νέο νόµο για τους 
Συνεταιρισµούς επεσήµανε ότι µε αυτόν 
θα διέπεται από τέσσερις αρχές που 
προβλέπουν την ενίσχυση της αυτονοµίας 
τους, την απλοποίηση της διαδικασίας 
ιδρύσεως µε τη σύσταση να γίνεται εντός 
30 ηµερών, την ενίσχυση των εποπτικών 
µηχανισµών τόσο όσο να µην παραλύουν τη 
λειτουργία τους, αλλά και τη δυνατότητα 
µέσω του καταστατικού και µε διευρυµένη 
πλειοψηφία στη γενική συνέλευση, να 
αποφασίζεται η συµµετοχή ιδιώτη. Ο ιδιώτης 
θα µπορεί να συµµετάσχει στη συνέλευση 
και στη διοίκηση του Συνεταιρισµού. «Οι 
Συνεταιρισµοί σε παγκοσµιοποιηµένο 
περιβάλλον όπου ενισχύονται οι 
παρεµβάσεις των Ανωνύµων Εταιρειών, 
µπορούν να έχουν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα ή είναι καταδικασµένοι;», 
διερωτήθηκε ο Μάκης Βορίδης σχετικά. 
Παράλληλα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ 
της Agrenda της 7ης ∆εκεµβρίου, 
ανακοινώνοντας πως στην ίδιο νόµο θα 
υπάρχει διάταξη που θα αναστέλλει τη δίωξη 
των διοικήσεων µε 5ετή διάρκεια. 
Το «άνοιγµα» των εργασιών του συνεδρίου 
πραγµατοποίησε ο Θωµάς Κουτσουπιάς, ο 
οποίος, ως Πρόεδρος της ΓΣ, αναφέρθηκε 
στην 1η Πανηγυρική Συνεδρίαση της ΝΕΑΣ 
ΠΑΣΕΓΕΣ, του ΓΕΩΤΕΕ, του ΣΕΠΕ και του 
ΣΕΚΕΕ µε θέµα «Αγρότης και Τεχνολογία 
e-νώνονται». Επεσήµανε δε τη σηµασία της 
συνεργασίας αυτής και την ανάγκη για 
καταρτισµένους αγρότες και κτηνοτρόφους 
µε αξιοποίηση των νέων εργαλείων για τη 
βελτίωση του παραγόµενου προϊόντος.

Καλή υποδοχή των ρυθμίσεων 
Βορίδη από τους συνεταιριστές 
Με αγρότες φυσικά πρόσωπα και παραγωγικές οργανώσεις οι Διεπαγγελματικές

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
 panagos@agronews.gr

Πρώτο δείγµα γραφής για τα όσα πρόκειται 
να ακολουθήσουν µε το νοµοσχέδιο για τους 
συνεταιρισµούς, αποτελούν, κατά πως φαί-
νεται, οι προωθούµενες στη Βουλή ρυθµί-
σεις για τις ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις. 

Η δέσµη 6 άρθρων που έρχεται να αντικα-
ταστήσει το άρθρο 34 του νόµου 4384/2016, 
χαµηλώνει τον πήχη των απαιτήσεων, προ-
κειµένου να διευκολύνει την αναγνώριση 
των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων (∆Ο)
εθνικής εµβέλειας και έχει µεταβατικό χα-
ρακτήρα πενταετίας, δίνοντας περιθώρια 
στις «νεφελοβατούσες» µέχρι σήµερα δοµές 
αυτού του τύπου να µπουν σε έναν δρόµο.  

Βέβαια, το κρίσιµο ζήτηµα ήταν και παρα-
µένει η εκπροσώπηση. Η τροπολογία Βορί-
δη, ακόµα και κινούµενη στις παρυφές των 
κοινοτικών κανόνων, έρχεται να αµβλύ-
νει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες µπο-
ρεί να προχωρήσει η αναγνώριση αυτών 
από την Πολιτεία, µε την ελπίδα ότι στην 
πορεία του χρόνου, οι ίδιες και οι ηγεσίες 
τους θα φροντίσουν για τη διεύρυνση της 
βάσης συντελεστών του κλάδου την οποία 
εκπροσωπούν. Στην περίπτωση των αγρο-
τών βέβαια τα πράγµατα είναι πιο δύσκο-
λα, καθώς ο αριθµός παραγωγών σε κάθε 
προϊόν ή κλάδο είναι µεγάλος, ωστόσο η α-
πουσία οργανωτικής βάσης και συλλογικής 

κουλτούρας αφήνει πολλά περιθώρια στον 
κάθε τυχάρπαστο να παριστάνει τον εκπρό-
σωπό του. Αυτό που έρχεται να ξεκαθαρίσει 
η νοµοθετική πρωτοβουλία Βορίδη, τουλά-
χιστον µε βάση τα όσα και ο ίδιος ο υπουρ-
γός τόνισε στη γενική συνέλευση της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ (την περασµένη Πέµπτη), είναι ό-
τι για να καλυφθεί το όριο του 15% οι αγρό-
τες θα εκπροσωπούνται στις ∆ιεπαγγελµα-
τικές, είτε απευθείας, ως φυσικά πρόσωπα, 
είτε µέσω των παραγωγικών και µόνο ορ-
γανώσεων, δηλαδή των συνεταιρισµών των 
οποίων είναι µέλη. 

Αυτό σηµαίνει ότι δεν θα µπορούν να εκ-
προσωπούνται στις ∆Ο οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις (π.χ. ΣΕΚ, ΠΕΚ) και φυσικά οι 
περιφερειακές οµοσπονδίες που µέχρι σή-
µερα διεκδικούσαν απευθείας θέση σε κά-
ποιες δοµές, όπως π.χ. στη ∆ιεπαγγελµατι-
κή της Φέτας. Να σηµειωθεί πάντως ότι αυτό 
το θέµα δεν αντιµετωπίζεται ευθέως µε τα 6 

άρθρα της επίµαχης τροπολογίας, αναµένε-
ται να διευκρινισθεί ωστόσο κατά τη συζήτη-
σή της στη Βουλή και να επιβεβαιωθεί γρα-
πτά µε την Υπουργική Απόφαση που θα α-
κολουθήσει. Αν είναι έτσι πάντως, το θέµα 
έχει ενδιαφέρον. 

Ανεξάρτητα από τις όποιες παροδικές αντι-
δράσεις δηµιουργήσει από τους κύκλους των 
γνωστών επαγγελµατιών του αγροτοσυνδικα-
λισµού, είναι βέβαιο ότι θα βάλει τα πράγµα-
τα σε κάποια σειρά. Μια τέτοια λύση θα δώσει 
τη δυνατότητα στους παραγωγούς του κάθε 
κλάδου να δουν µε άλλο µάτι την εκπροσώ-
πησή τους στις ∆ιεπαγγελµατικές, επιλέγο-
ντας οι ίδιοι για τις αντίστοιχες διοικητικές 
θέσεις, ανθρώπους µε πραγµατική φροντί-
δα για την παραγωγή και την τύχη των προ-
ϊόντων στις αγορές. 

Σ’ αυτή την περίπτωση εκτιµάται ότι η αυ-
θεντικότητα των εκφραστών από την πλευ-
ρά των αγροτών θα µπορεί να αντισταθµίσει 
τη χαµηλή εκπροσώπηση του 15% αντί του 
30%, που προέβλεπαν οι προηγούµενες α-
ποφάσεις. Με το ίδιο τρόπο θα µπορεί να ε-
νισχυθεί ο ρόλος των αγροτών σε σχέση µε 
τους υπόλοιπους κρίκους της αλυσίδας πα-
ραγωγης, δηλαδή µεταποιητές, εµπόρους - 
διακινητές, προσφέροντας καλύτερες λύσεις 
για τους συντελεστές της αγροτικής παραγω-
γής. Άλλωστε κάπως έτσι οι ∆Ο θα µπορού-
σαν να αποτελέσουν κίνητρο και για ίδρυ-
ση συνεταιρισµών. 

Τα ‘µαθες τα νέα Τάκη;
∆εν θα εκπροσωπούνται στις 

∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις 
συνδικαλιστικοί φορείς όπως 

ο ΣΕΚ και η ΠΕΚ, καθώς επίσης 
και Οµοσπονδίες 

Για προάσπιση του συνεργατισµού 
µίλησε ο κ. Παύλος Σατολιάς. 
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Μετακινείται το κέντρο βάρους στα 
συνεταιριστικά πράγµατα µε αφετηρία την 
παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη στη γενική συνέλευση της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ, την περασµένη Πέµπτη στο ξενοδοχείο 
President. Οι πληροφορίες θέλουν τους 
παριστάµενους συνεταιριστές να υποδέχονται µε 
ιδιαίτερα θετικό τρόπο την τοποθέτηση Βορίδη, 
τόσο σε ό,τι αφορά την επίµαχη τροπολογία για 
τις ∆ιεπαγγελµατικές, όσο και τα θέµατα που 

σχετίζονται µε την αποκατάσταση της τάξης 
όσον αφορά την ελληνική εκπροσώπηση στις 
Copa - Cogeca. Ειδικότερα για τη διαµόρφωση 
του θεσµικού πλαισίου για τους συνεταιρισµούς, 
ο υπουργός προσκάλεσε τα µέλη της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ να µεταβούν στο υπουργείο και να 
εξετάσουν από κοινού ενδελεχώς τις πτυχές του 
όλου θέµατος. Κοµβική κρίνεται και η δήλωση 
περί επανεξέτασης της διαχείρισης του ΟΣ∆Ε 
αµέσως µόλις λήξει η υπάρχουσα σύµβαση.

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Νέα πνοή στον θεσµό των ∆ιεπαγ-
γελµατικών Οργανώσεων (∆Ο) προσ-
δίδουν, κατά την άποψη Βορίδη, οι 
προωθούµενες -µε ειδική τροπολο-
γία- αλλαγές στο ισχύον θεσµικό 
πλαίσιο, βάσει του άρθρου 34 του 
νόµου 4384/2016. 

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην 
ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουρ-
γείο, το νέο πλαίσιο αποτελείται από 
συνολικά έξι άρθρα στα οποία ορι-
οθετείται η νοµική µορφή των ∆ιε-
παγγελµατικών Οργανώσεων, ρυθ-
µίζονται και καθορίζονται οι προϋ-
ποθέσεις και η διαδικασία αναγνώ-
ρισής τους και η αντιπροσωπευτικό-
τητά τους και θεσµοθετούνται οι δυ-
νατότητες χρηµατοδότησής τους α-
πό κρατικές πιστώσεις για την ενί-
σχυση του έργου τους.

Στις σχετικές διατάξεις αναφέρε-
ται ρητώς ότι «οι ∆Ο που έχουν ανα-
γνωριστεί σύµφωνα µε τα προβλε-
πόµενα στο άρθρο που ορίζονται οι 
διαδικασίες αναγνώρισης, εγγράφο-
νται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισµών και άλλων συλλο-
γικών φορέων», ενώ «συγκροτού-
νται, λειτουργούν και αναγνωρίζο-
νται, σύµφωνα µε το ενωσιακό δί-
καιο και τα συµπληρωµατικά εθνι-
κά µέτρα εφαρµογής του».

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι «µό-
νο µία ∆Ο αναγνωρίζεται σε εθνικό 
επίπεδο για κάθε προϊόν ή κοινή ο-
µάδα προϊόντων, είναι όµως δυνα-
τόν να αναγνωρίζονται ∆Ο σε περι-
φερειακό επίπεδο».

Σε αντίθεση µε το άρθρο 34 του 
Νόµου 4384/2016 ρυθµίζονται σα-
φώς οι όροι αντιπροσωπευτικότητάς 
τους και προστίθεται ότι για την α-
ναγνώριση ίδρυσης και λειτουργί-
ας τους «απαιτείται να αποδεικνύ-

εται ότι κατά τον χρόνο υποβολής 
της αίτησης αναγνώρισης αντιπρο-
σωπεύουν δια των µελών τους του-
λάχιστον το 15% της συνολικής πα-
ραγωγής και τουλάχιστον το 15% 
της µεταποίησης ή/και της εµπορί-
ας συµπεριλαµβανοµένης της δια-
νοµής, σε κάθε τοµέα για τον οποίο 
ζητείται η αναγνώριση».

Επιπροσθέτως, γίνεται σαφές ό-
τι «οι ∆Ο οφείλουν εντός πέντε ε-
τών από την ηµεροµηνία αναγνώ-
ρισης τους, να αντιπροσωπεύουν 
διά των µελών τους τουλάχιστον το 
30% της συνολικής παραγωγής και 
τουλάχιστον το 30% της µεταποίη-
σης ή της εµπορίας συµπεριλαµβα-
νοµένης της διανοµής, σε κάθε το-
µέα για τον οποίο έχει εκδοθεί από-
φαση αναγνώρισης, άλλως η ανα-
γνώριση ανακαλείται µε απόφαση 

του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων».

Σε άλλο άρθρο της τροπολογίας 
αναφέρεται διεξοδικά η διαδικασία 
αναγνώρισής τους καθώς και όλα 
τα δικαιολογητικά που οφείλουν να 
συνοδεύουν τη σχετική αίτηση η ο-
ποία κατατίθεται σε καθ’ ύλη αρµό-
δια υπηρεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανά-
λογα µε τον τοµέα ή τους τοµείς για 
τους οποίους ζητείται η αναγνώρι-
ση. Η επιτροπή αυτή εισηγείται σχε-
τικά προς τον υπουργό, ο οποίος και 
αποφασίζει την αναγνώρισή της.

Σε ό,τι αφορά τη χρηµατοδότηση 
των αναγνωρισµένων ∆Ο ορίζεται 
ότι «είναι δυνατή η θέσπιση εισφο-
ράς επί των µελών τους καθώς και 
η αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών 
προγραµµάτων. Για την ενίσχυση 

του έργου τους, είναι δυνατό επί-
σης να χρηµατοδοτούνται από τον 
κρατικό προϋπολογισµό καθώς και 
από όποιο άλλο πόρο που επιτρέπε-
ται από τoν νόµο, συµπεριλαµβανο-
µένης της δυνατότητας θέσπισης, 
µε απόφαση του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ει-
σφοράς υπέρ τρίτου και την απόδο-
σή της στην ∆Ο».

Ο κ. Βορίδης µε τη συγκεκριµένη 
τροπολογία, λέει η ανακοίνωση του 
υπουργείου, «ανοίγει το δρόµο για 
τη συγκρότηση της ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οργάνωσης της Φέτας, ικανοποι-
ώντας ένα πάγιο αίτηµα τριών του-
λάχιστον ετών και µε αυτό τον τρό-
πο διασφαλίζει στο µέγιστο βαθµό 
την υπεράσπιση, την υποστήριξη 
και την προώθηση του εµβληµατι-
κού προϊόντος της πατρίδας µας».

Λειτουργικά
και μεταβατικά οι 

Διεπαγγελματικές  
Τρόπος για 

ν’ αρχίσουν να 
λειτουργούν οι 

Διεπαγγελματικές, 
είναι για τον 
υπουργό το 

προωθούμενο 
θεσμικό πλαίσιο 

Αφετηρία νέων εξελίξεων
στο συνεταιριστικό χώρο

η παρουσία Βορίδη στη ΓΣ
 της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Έξι άρθρα
Το νέο πλαίσιο αποτελείται από 
συνολικά έξι άρθρα, στα οποία 
οριοθετείται η νοµική µορφή 
των ∆ιεπαγγελµατικών 
Οργανώσεων και καθορίζονται 
οι προϋποθέσεις, η διαδικασία 
αναγνώρισής τους, καθώς και 
η αντιπροσωπευτικότητά τους.

Μητρώο
Οι ∆ιεπαγγελµατικές 
Οργανώσεις που έχουν 
αναγνωριστεί εγγράφονται 
στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισµών και άλλων 
συλλογικών φορέων.

Εντός 5ετίας
Οι ∆ιεπαγγελµατικές οφείλουν 
εντός πέντε ετών από την 
ηµεροµηνία αναγνώρισής τους, 
να αντιπροσωπεύουν δια των 
µελών τους τουλάχιστον το 
30% της συνολικής παραγωγής 
και τουλάχιστον το 30% της 
µεταποίησης ή της εµπορίας 
και διανοµής.
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ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΙΤΙΝΑΣ
ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΣ
«Η αρχιτεκτονική είναι µια 
επιστήµη-τέχνη µε την 
οποία δεν παύεις ποτέ να 
ασχολείσαι. Είναι τρόπος 
σκέψης και αντίληψης, µια 
προσωπική µατιά που θέτει 
συνεχώς ερωτήµατα. Ο 
χορός είναι µια τέχνη που 
ανασύρει βουβά το 
ανθρώπινο συναίσθηµα από 
την απόλυτη ακινησία».

ΤΑΝΙΑ ΤΡΥΠΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Την ίδια στιγµή που ένα 
παιδί βλέπει την Πέπα τη 
γουρουνίτσα, την ίδια 
στιγµή τρώει και το 
πιτόγυρο µε γύρο από την 
Πέπα τη γουρουνίτσα. Γιατί 
η Πέπα είναι το πιτόγυρο 
που δίνει η µαµά λέγοντας 
το παραµύθι στο παιδάκι 
της. Αυτό είναι τρελό, είναι 
παρανοϊκό!».

ΟΥΡ. ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Η στρατηγική µας για την 
ανάπτυξη είναι να 
µειώσουµε τις εκποµπές 
των αερίων που προκαλούν 
το φαινόµενο θερµοκηπίου 
και να δηµιουργήσουµε 
θέσεις εργασίας. Κάποιοι 
λένε ότι το κόστος αυτής 
της µεταρρύθµισης είναι 
υπερβολικά υψηλό, όχι 
όµως όσο της αδράνειας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Ι∆ΙΩΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Τρακτερόσηµο
Έξαλλος ο Βάκης µε τις 
προτάσεις για τέλη 
κυκλοφορίας στους παλιούς 
ελκυστήρες αλλά και για 
επιβολή ανάλογου τέλους στα 
παράκτια αλιευτικά σκάφη. Σε 
επιστολή του στον υπουργό της 
πλατείας δηλώνει αγανάκτηση 
για το ότι οι φτωχοί αγρότες 
όχι µόνο δεν µπορούν να 
αλλάξουν όχηµα αλλά ούτε 
να βάλουν καύσιµα.

 

Κοπτοραπτική
∆εν χρειάζεται να παίζουµε µε 
τις λέξεις για τις ενισχύσεις 
στους ροδακινοπαραγωγούς 
λέει ο Καρασµάνης, αν δηλαδή 
θα λέγονται de minimis, 
εισοδηµατικές ή στρεµµατικές, 
αρκεί να καταλήγουν σε 
στήριξη των καλλιεργητών και 
να πληρωθούν χωρίς 
κοπτοραπτική. Ο ίδιος πάντως 
µιλά για σχετική βούληση του 
Μαυρουδή, στο θέµα. Όντως;

 

Τετράδα
Αποφασισµένος, ο υπουργός 
Βορίδης να αυστηροποιήσει το 
κυρωτικό πλαίσιο για τις 
παράνοµες ελληνοποιήσεις 
ιδίως ΠΟΠ, χαρακτηρίζοντας µη 
σοβαρό το ισχύον, που δεν 
πτοεί όσους εµφανίζουν αυτή 
την παραβατική συµπεριφορά. 
Θα αντιµετωπίζονται, λέει, 
τέσσερα, αδικήµατα: αθέµιτος 
ανταγωνισµός, παραπλάνηση 
και ενδεχόµενη νοθεία. Ίδωµεν!

Με κύµατα ο κανναβοενθουσιασµός

Tι έγινε µε τα επενδυτικά πρότζεκτ της κάνναβης, βιοµηχανικής 
και φαρµακευτικής; Γιατί, ο Μαυρουδής έβαλε φρένο στους επεν-
δυτικούς ενθουσιασµούς, καθώς όπως είπε υπάρχουν πολλά ακό-
µη ανοικτά ζητήµατα νοµιµότητας, που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. 
Όπως για παράδειγµα, πώς µπορεί να αιτιολογηθεί υπέρβαση 
στο 0,6% σε περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη από το νο-
µικό όριο του 0,2% στα τρόφιµα, ή πως ορίζεται η «κλειστή ηλιο-
περατή κατασκευή», είτε η ανάγκη ρύθµισης που να απαγορεύει 
τη χορήγηση αδείας και σε άτοµα που έχουν καταδίκη σε πληµ-
µεληµατικό βαθµό (σ. σ. χρήστες) κι όχι µόνο κακουργηµατικό.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Σαραντατέσσερις 
ενηµερωτικές 
εκδηλώσεις, σε 
4 πόλεις για την 
προώθηση της 
κατανάλωσης 
φρουτολαχανικών 
και γάλακτος στα 
σχολεία. Όλοι 
ευαισθητοποιηµένοι. Οι 
αριθµοί τι δείχνουν;

Mα καλά δεν καλούν 
τη Σιδερούλα στα ∆Σ 
του συνεταιρισµού 
οι Λαρισαίοι, ούτε 
ηλεκτρονικά, ούτε 
γραπτά, ενώ στις 500 
και πλέον ηµέρες επί 
διοικήσεως Φώτη, 
δεν του έχει λέει 
αποσταλεί ούτε µια 
πρωτοκολληµένη 
απαντητική επιστολή!

Υβρίδια
 Τι να λέµε, σε ορισµένα 

πράγµατα είµαστε πιο πίσω και 
από τον τροχό... Ενδεικτικό 
είναι ότι στην κλωνική επιλογή 
(το µελετά και ο Μαυρουδής), 
υπάρχει σηµαντική υστέρηση 
της Ελλάδας αναφορικά µε τις 
εγγραφές σε κατάλογο νέων 
κλώνων ποικιλιών.

 Στην Ευρώπη υπάρχουν 
4.096 κλώνοι και στην Ιταλία 
1.300, ενώ εµείς έχουµε επτά 
εγγεγραµµένους και 18 σε 
αναµονή, δηλαδή µόλις 25.

 Βέβαια, «τα κακά νέα», 
όπως ειπώθηκε στο συνέδριο 
αγροτεχνολογίας είναι ότι στη 
χώρα µας δεν έχουµε 
πρωτόκολλο κλωνικής 
επιλογής σε ισχύ για να 
ξέρουµε πόσα χρόνια θα 
απαιτούνται από την επιλογή 
ενός γενοτύπου µιας ποικιλίας 
µέχρι την καταχώριση...

;

ΜΑΣΙΜΟ ΚΑΡΕΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΚ
«Πάντοτε είναι δύσκολο να 
αλλάξεις µία νοοτροπία. 
Πρέπει κάθε παίκτης να 
έχει την ίδια νοοτροπία. Τα 
µικρά πράγµατα είναι αυτά 
που οδηγούν στη νίκη. 
Θέλω παίκτες πολεµιστές 
που να µατώνουν. Πρέπει 
οι παίκτες να κάνουν 
θυσίες. Οι παίκτες που 
έχουµε είναι οι καλύτεροι».

Εσάς ο Κακαβάς 
σας είχε απονείµει 
τιµητική πλακέτα;

Βγήκε και η τελική λίστα µε τους δικαιούχους της 
εξισωτικής, έτοιµα όλα, λένε οι αρµόδιοι, για την 
πληρωµή τους! Βέβαια τι έγινε µε τους συνταξιούχους 
εκτός ΟΓΑ που περιµένουν χρήµατα, ενώ δεν 
δικαιούνται, κανείς δεν ξέρει ακόµα… Εν τω µεταξύ, 
εκεί που στα µέσα Νοεµβρίου µε απόφαση του 
υπουργείου χάρηκαν όλοι για το αυξηµένο στα 253 
εκατ. ευρώ ποσό που θα µοιραζόταν, λιγότερο από ένα 
µήνα µετά µε νέα απόφαση από το ίδιο ποσό χάνονται 
κάτι εκατοµµυριάκια….. Όχι πολλά, αλλά που πήγαν; 

Έστειλε, σου λέει, τα ΜΑΤ για να µην του την 
πέσουν οι αγρότες της Κρήτης, πριν φτάσει ο Βορίδης 
στο Ηράκλειο. Και έταξε και αποζηµιώσεις στους 
ελαιοπαραγωγούς µέσω de minimis. Έξαλλος ο 
βουλευτής και πρώην υφυπουργός Κόκκαλης, γιατί 
πρόκειται -σου λέει- για τα ίδια κονδύλια που η 
προηγούµενη κυβέρνηση προόριζε για τους πληγέντες 
αµυγδαλοπαραγωγούς της Θεσσαλίας. Αλλά, όπως 
λέει ο αναπληρωτής τοµεάρχης αγροτικού, «άλλαξε η 
κυβέρνηση και οι αγρότες από το Συκούριο ή την 
Ελασσόνα έχουν την… «ατυχία» να µην βρίσκονται 
στην εκλογική περιφέρεια του πρώην γραµµατέα της 
Ν∆ που «κόβει και ράβει» παντού». 

Μην σε πιάσει δηλαδή στο στόµα του ο Κόκκαλης! 
Τέτοιες συµπεριφορές, λέει, µας γυρίζουν στην εποχή 
του Μαυρογιαλούρου, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν 
εκείνους που πιστεύουν ότι «µόνο αν κλάψει το παιδί, 
το ταΐζει η µάνα». ∆εν διστάζει να κάνει λόγο για 
µικροπολιτικές σκοπιµότητες και προσωπικές 
στρατηγικές της σηµερινής κυβέρνησης, η οποία, λέει, 
καλείται να αντιµετωπίζει ισότιµα όλα τα προβλήµατα 
των πολιτών, όπως επιτάσσει και το σύνταγµα.

Καθησυχαστικός για τους πατριώτες του είναι ο 
πρόεδρος από την Ηµαθία και µέλος της διοίκησης του 
ΕΛΓΑ, που τους λέει ότι έχουν να λαµβάνουν µέσα 
στο µήνα σίγουρα 15 εκατ. ευρώ για de minimis, που 
έχει εγκριθεί από το υπουργείο Οικονοµικών. Βέβαια, 
ξεκαθαρίζει, ότι δεν είναι µόνο για τα ροδάκινα…. 
Όσο για το ποσό της στρεµµατικής, το υπουργείο θα 
επεξεργαστεί τον αριθµό των παραγωγικών εκτάσεων 
µε ροδάκινα και θα το προσδιορίσει… Φτου κι από την 
αρχή! Το όχι του Βορίδη, διευκρινίζει ο Γιαννακάκης 
για να µην αγχώνονται οι παραγωγοί, αφορούσε το 
ρωσικό εµπάργκο!  

Τελικά όλα είναι θέµα ανάγνωσης! Ο 
πρωθυπουργός από το συνέδριο της Ν∆ σπεύδει να 
ανακοινώσει κοινωνικό µέρισµα από 500 έως 1.000 
ευρώ τις επόµενες ηµέρες σε 200.000 νοικοκυριά. 
Την ίδια ώρα η βουλευτής Άννα Βαγενά θυµίζει 
στην κυβέρνηση ότι φέτος δεν θα δοθεί ούτε στο 
1/8 των περσινών δικαιούχων, ενώ εκφράζονται 
φόβοι ότι µένουν εκτός χαµηλοσυνταξιούχοι του 
ΟΓΑ, που παίρνουν σύνταξη 300 ευρώ. Αλλά, όπως 
λέει η ίδια, «που να περισσέψουν χρήµατα, αφού 
αυτή η κυβέρνηση έχει να εξοφλήσει πολλά 
γραµµάτια σε αυτούς που την ανέβασαν στην 
εξουσία και να βολέψει πολλά «γαλάζια παιδιά» και 
«γαλάζιους γέροντες», µετακλητούς, διοικητές 
νοσοκοµείων και άλλους».   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
πορεί κατά βάθος τα 
πράγµατα για τους 
δραστηριοποιούµε-
νους στον αγροτικό 

χώρο να δυσκολεύουν, επιφανει-
ακά ωστόσο, τα έθιµα δείχνουν να 
τηρούνται και µάλιστα κατά γράµ-
µα. Όπως σηµειώνει και o ανα-
γνώστης µας «Αλέξανδρος» στο 
Agronews, «…20 ∆εκεµβρίου εκ-
καθάριση, 23 ∆εκεµβρίου εξισω-
τική, 24 ∆εκεµβρίου 14χίλιαρο».

 Ο ξεφτέρης 
ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ τελικά η 
«κατασκήνωση» που είχε στήσει 
στον έκτο όροφο της Αχαρνών, 
ο φίλος µου ο Λευτέρης. Του έ-
γινε και µε το παραπάνω το χα-
τίρι, όσον αφορά τα «ελαστικά 
κριτήρια» που ζητούσε στο θε-
σµικό πλαίσιο για τις διεπαγγελ-
µατικές, ελπίζοντας ότι θα σώ-
σει έτσι το µαγαζάκι της Ε∆ΟΚ. 
Μένει να αποδειχθεί ότι διαθέ-
τει στη δύναµή του, έστω και το 
15% των παραγωγών, γιατί πο-
λύ φοβάµαι ότι κι αυτό, αν το έ-
χει, θα το έχει χατιρικά! 

 Τιμητικά πλακάκια
ΑΠ’ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ που ά-
κουσα αυτή την εβδοµάδα, το πιο 
ωραίο ήταν η ανακοίνωση ότι ο 
Κακαβάς «απένειµε τιµητική πλα-
κέτα στους συναδέλφους γεωτε-
χνικούς Γεώργιο Στρατάκο, γενικό 
γραµµατέα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, Κωσταντίνο Μπα-
γινέτα, γενικό γραµµατέα Αγρο-
τικής Πολιτικής και ∆ιαχείρι-
σης Κοινοτικών Πόρων και 
Σταύρο Ζανόπουλο, αντι-
πρόεδρο του ΕΦΕΤ, µε α-
φορµή την ανάληψη των 
καθηκόντων τους». Και 
καλά εκείνος που την α-
πένειµε, εκείνοι που την 
παρέλαβαν;  

 Αδιάβαστοι
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ανέκδοτο της ε-
βδοµάδας ήταν εκείνη η πρότα-

ση του ΣΑΣΟΕΕ «για να αντιµε-
τωπισθεί το πρόβληµα εξεύρε-
σης εργατών γης». Είναι απλό, 
λέει, ο ΣΑΣΟΕΕ: «Οι συνεταιρι-
σµοί, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και οι µεγάλοι αγρότες, αφού 
καταγράψουν τις ανάγκες τους 
σε εργάτες γης, αλλά και προσ-
διορίσουν τον χρόνο απασχό-
λησης αυτών, απευθύνονται εγ-
γράφως στο αρµόδιο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης».

 Διαβιβάσεις
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ: «Από την πλευ-
ρά του, το εν λόγω υπουργείο, 
αφού συγκεντρώσει τα σχετι-
κά στοιχεία, τα διαβιβάζει στο 
υπουργείο Εργασίας, το οποίο 
µε τη σειρά τους επικοινωνεί 
µε τα αντίστοιχα υπουργεία Ερ-
γασίας χωρών που διαθέτουν 
άνεργους εργάτες γης (Πολω-
νία, Ρουµανία, Βουλγαρία, Αλ-
βανία, Πακιστάν και άλλες χώ-
ρες). Με τον τρόπο αυτό δρο-
µολογείται µε απόλυτα νόµιµο 
τρόπο η ανεύρεση εργατών, οι 
οποίοι προσλαµβάνονται ακο-
λουθώντας την εργατική νοµο-
θεσία της χώρας υποδοχής». 
Απορώ, τι δεν καταλαβαίνετε; 

 Ξαδερφάκια
∆ΕΝ ΞΕΡΩ τι είναι αυτό που 
φέρνει τόσο κοντά τον Αλέ-
κο µε τον Μάκη, αυτό που ξέ-
ρω είναι ότι η σχέση τους τεί-
νει να παρεξηγηθεί. Μην πά-
ει ο νου σας στο κακό, αυτό 

που έχει φθάσει στ’ αυτιά 
µου είναι ότι ο πρώτος, ε-

δώ και καιρό, αισθάνεται 
«ξένο σώµα», υπό τη ση-
µερινή ηγεσία, του κόµ-
µατος, ενώ ο δεύτερος 
σχεδιάζει µεθοδικά, το 
δικό του κόµµα µέσα 
στο κόµµα. Κάπου εκεί 
οι στόχοι τους συγκλί-
νουν, παρά το γεγονός 
ότι αµφότεροι προέρχο-
νται από διαφορετικές 
πολιτικές οικογένειες.      

Έφερε 
αποτέλεσµα η 
«κατασκήνωση» 
που είχε στήσει 
στον 6ο, ο φίλος 
µου ο Λευτέρης. 
Του έγινε και 
µε το παραπάνω 
το χατίρι, 
όσον αφορά 
στα «ελαστικά 
κριτήρια» 
που ζητούσε 
στο θεσµικό 
πλαίσιο για τις 
διεπαγγελµατικές, 
ελπίζοντας ότι 
θα σώσει έτσι 
το µαγαζάκι της 
Ε∆ΟΚ. Μένει 
να αποδειχθεί 
ότι διαθέτει στη 
δύναµή του, έστω 
και το 15% των 
παραγωγών, 
γιατί, πολύ 
φοβάµαι ότι 
κι αυτό, αν το 
έχει, θα το έχει 
χατιρικά! 

Ο 
δυτικός τρόπος ζωής, ο οποίος στηρί-
χθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στον 
υπερδανεισµό και στην υπερκατα-
νάλωση, έχει δηµιουργήσει στους 

πολίτες της ∆ύσης σήµερα, σύγχυση, αυξηµέ-
νες υποχρεώσεις και επιπρόσθετο άγχος, αφού 
τα κράτη ανέλαβαν το κόστος της χρηµατοπι-
στωτικής κρίσης για τη διάσωση των τραπεζι-
κών συστηµάτων τους περνώντας το στο δηµό-
σιο χρέος, δηλαδή στους πολίτες.

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι η υπερχρέ-
ωση του πλανήτη έχει φτάσει σε ιστορικό ρε-
κόρ τόσο σε απόλυτα νούµερα όσο και σε ποσο-
στό ως προς το ΑΕΠ. Σύµφωνα µε στοιχεία της 
world bank, το συνολικό χρέος στο γ’ τρίµηνο 
του 2018 έχει φτάσει τα 224 τρις δολάρια απο-
τελώντας το 318% του παγκόσµιου ΑΕΠ και το 
παγκόσµιο δηµόσιο χρέος ξεπέρασε τα 65 τρις 
δολάρια και αποτελεί το 93% του παγκοσµιου 
ΑΕΠ. Να σηµειωθεί ότι το κατά κεφαλήν χρέ-
ος έχει ανέλθει πλέον στα 80.000 δολάρια! [...].

Επίσης οι χαµηλοί ρυθµοί ανάπτυξης των 
χωρών αυτών –αφού µεγάλο µέρος των πόρων 
κατευθύνεται στην αποπληρωµή των παρελθό-
ντων δανείων- και η µετατόπιση των επενδύσε-
ων και του πλούτου προς τους νέους οικονοµι-
κούς γίγαντες της Ανατολής επιδεινώνει το πρό-
βληµα των πολιτών σε βαθµό να διακυβεύεται 

το (πλασµατικό) ε-
πίπεδο ζωής τους.

Η πολυπλοκό-
τητα του χρηµα-
τοπιστωτικού συ-
στήµατος, οι αδυ-
ναµίες του και τα 
σφάλµατα του πα-
ρελθόντος δίνουν 
την ευκαιρία σε 

κάθε µορφής λαϊκιστές να διαστρεβλώνουν 
την πραγµατικότητα (για παράδειγµα για όλα 
φταίει το ευρώ ή οι µετανάστες) αφού οι πολί-
τες αδυνατούν να δουν τη µεγάλη εικόνα και 
να καταλάβουν τους πραγµατικούς λόγους της 
στασιµότητας του βιοτικού τους επιπέδου[...]. 

Σε όλα αυτά θα πρέπει να αναφέρουµε ότι 
οι πολίτες για πρώτη φορά στην ιστορία αντι-
µετωπίζουν και ένα επιπρόσθετο άγχος, το ο-
ποίο οφείλεται στις ραγδαίες τεχνολογικές ε-
ξελίξεις και την απειλή εκατοµµυρίων θέσεων 
εργασίας από τη χρήση των robots. Πρόσφα-
τη µελέτη της IBM (2019) αναφέρει ότι τουλά-
χιστον 120 εκατοµµύρια εργαζόµενοι στις 12 
πιο ανεπτυγµένες οικονοµίες θα οδηγηθούν 
σε επανεκπαίδευση λόγω της διείσδυσης της 
τεχνητής νοηµοσύνης σε όλο το φάσµα της πα-
ραγωγικής διαδικασίας. [...]. Απαιτείται λοιπόν 
κατανόηση του προβλήµατος,διαύγεια σκέψης 
και ένα λεπτοµερές σχέδιο για την επίτευξη της 
χρηµατοοικονοµικής ανεξαρτησίας µας [...].

*ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ INTERAMERICAN RESEARCH CENTER

Ζητούμενο 
η ευημερία

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
∆. ΦΙΛΙΠΠΑ* 
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Ο 
αγροτικός τοµέας πάντα αποτελούσε τη ρα-
χοκοκαλιά της χώρας τόσο στην πρωτογε-
νή παραγωγή όσο και στη συντήρηση της 
εθνικής ταυτότητας. Σε προηγούµενο άρ-

θρο διατυπώσαµε την άποψη ότι η αγροτική πολιτι-
κή της χώρας πρέπει να επανασχεδιαστεί εκ του µη-
δενός, µε στόχο τη δηµιουργία ενός αγροτικού τοµέα 
που θα βασίζεται στις προδιαγραφές της 4ης Βιοµη-
χανικής Επανάστασης. 

Αν, όµως, η 4η Βιοµηχανική Επανάσταση είναι η 
αναγκαία συνθήκη για την αναγέννηση του αγροτι-
κού τοµέα, η επαρκής οργάνωση των αγροτικών α-
σφαλίσεων αποτελεί την ικανή συνθήκη, διότι µόνο 
µέσω της ασφάλισης θα µειωθεί σηµαντικά η ετή-
σια µεταβλητότητα των εισοδηµάτων των αγροτών.

Η ποικιλία των εθνικών συστηµάτων οργάνω-
σης των αγροτικών ασφαλίσεων κυµαίνεται 
από τις περιπτώσεις των κρατικών µονοπω-

λιακών ασφαλιστικών οργανισµών µέχρι τις διάφο-
ρες µορφές Συµπράξεων ∆ηµόσιου - Ιδιωτικού Τοµέα 
(Σ∆ΙΤ). Κρατικούς µονοπωλιακούς οργανισµούς διαθέ-
τουν οι εξής χώρες: Καναδάς, Ελλάδα, Κύπρος, Ινδία 
και Ιράν. Στις περιπτώσεις αυτές ουσιαστικός ασφα-
λιστής και αντασφαλιστής είναι το κράτος.

Πλήρως ελεύθερη οργάνωση των αγροτικών ασφα-
λίσεων διαθέτουν οι εξής χώρες: Αργεντινή, Νότια Α-
φρική, Αυστραλία, Γερµανία, Ολλανδία, Σουηδία και 
Νέα Ζηλανδία. Στις περιπτώσεις αυτές οι ιδιωτικές α-
σφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν χωρίς περιορισµούς 
στην αξιολόγηση και τιµολόγηση των κινδύνων και 
αντασφαλίζονται στη διεθνή αγορά.

Επίσης, υπάρχουν τρεις κατηγορίες Σ∆ΙΤ.

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι χώρες που 
έχουν οργανώσει συνασφαλιστικά σχήµα-
τα στα οποία τον κύριο λόγο έχει συνή-

θως ένας κρατικός ασφαλιστικός οργα-
νισµός και συµµετέχουν ελεύθερα ό-
σες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρεί-
ες το επιθυµούν. Τα ασφαλιστή-
ρια και η τιµολόγηση των κινδύ-
νων είναι ενιαία. Το κράτος επι-
δοτεί το µεγαλύτερο µέρος του 
ασφαλίστρου. Τέτοια σχήµατα 
διαθέτουν η Ισπανία, η Τουρ-
κία και η Κίνα. Η δεύτερη κατη-
γορία Σ∆ΙΤ έχει αναπτυχθεί στις 
ΗΠΑ και την Πορτογαλία, όπου οι 
ασφαλιστικές εταιρείες ανταγωνί-
ζονται ελεύθερα µεταξύ τους, αλλά τα 

ασφαλιστήρια και τα ασφάλιστρα ελέγχονται από το 
κράτος. Η επιδότηση του ασφαλίστρου προϋποθέτει 
ότι η ασφαλιστική εταιρεία δεν κάνει διάκριση (risk 
selection) των κινδύνων.

Η τρίτη κατηγορία Σ∆ΙΤ βασίζεται σε ευέλικτη 
συνεργασία του κράτους µε τις ιδιωτικές α-
σφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν την 

ευχέρεια να επιλέγουν τους κινδύνους χωρίς περιο-
ρισµούς και να ορίζουν τα ασφάλιστρα. Το κράτος δι-
ατηρεί το δικαίωµα να εγκρίνει την επιδότηση των α-
σφαλίστρων. Τέτοια σχήµατα έχουν οργανωθεί στις 
εξής χώρες: Βραζιλία, Χιλή, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, 
Ρωσία και Μεξικό.

Η διεθνής εµπειρία έχει αποδείξει ότι τα µονοπω-
λιακά κρατικά συστήµατα αγροτικών ασφαλίσεων (ό-
πως ο ΕΛΓΑ) που αναπτύχθηκαν τις δεκαετίες του ’70 
και του ’80 απέτυχαν. Τα επιτυχηµένα παραδείγµατα 
των Σ∆ΙΤ, τα οποία δηµιουργήθηκαν σε πολλές χώ-
ρες µετά τη δεκαετία του ’90 αποτελούν τη βάση για 
τον επανασχεδιασµό των σύγχρονων συστηµάτων α-
γροτικών ασφαλίσεων.

Το µοντέλο που προτείνεται για την Ελλά-
δα βασίζεται στο σχήµα Σ∆ΙΤ της Ισπανί-
ας, στο οποίο συµπράττουν η κυβέρνηση, 

οι αγροτικοί συνεταιρισµοί και οι ιδιωτικές ασφαλι-
στικές εταιρείες. Ο κρατικός οργανισµός αγροτικών 
ασφαλίσεων ENESA συντονίζει εκ µέρους της κυβέρ-
νησης το συνολικό σχήµα Σ∆ΙΤ, στο οποίο συµµετέ-
χουν προαιρετικά περίπου 20 ασφαλιστικές εταιρεί-
ες. Η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ υπάρχει ενι-
αίο ασφαλιστήριο για όλους τους τύπους ασφαλίσε-
ων και για όλους τους κινδύνους. Τα κίνητρα για α-
σφάλιση ενισχύονται µέσω των σηµαντικών επιδο-
τήσεων των ασφαλίστρων από την κεντρική κυβέρ-
νηση και τις περιφέρειες, που κυµαίνονται µεταξύ 

40% και 55% των συνολικών ασφαλίστρων. Α-
ντασφάλιση προσφέρεται από τον κρατικό 

αντασφαλιστικό οργανισµό CCS.

Στην Ελλάδα οι ιδιωτικές α-
σφαλιστικές εταιρείες δια-
θέτουν τόσο την εξειδικευ-

µένη τεχνογνωσία για την οργάνω-
ση και διαχείριση των κινδύνων όσο 
και τα δίκτυα πωλήσεων για την επέ-

κταση των ασφαλίσεων σε µεγαλύτε-
ρα τµήµατα του αγροτικού πληθυσµού, 

αλλά δεν θα προχωρούσαν στην ασφάλι-
ση αγροτικών κινδύνων χωρίς τη συνεργα-

σία µε το κράτος. Η σύµπραξη αυτή θα πρέπει να βα-
σίζεται στη συνεργασία του ΕΛΓΑ µε την κοινοπραξία 
των ασφαλιστικών εταιρειών που επιθυµούν να συµ-
µετάσχουν στις αγροτικές ασφαλίσεις.

Τα ασφαλιστικά προϊόντα πρέπει να σχεδιαστούν 
µε τέτοιον τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες των 
µεγάλων, των µεσαίων και των οικογενειακών αγρο-
τικών επιχειρήσεων.

Τα ασφάλιστρα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις 
να έχουν υπολογιστεί στην κατάλληλη ανα-
λογιστική βάση και να αντιπροσωπεύουν τη 

σωστή αποτίµηση του κινδύνου. Τα αναλογιστικά α-
σφάλιστρα θα επιτρέψουν σε όλους -αγρότες, ασφα-
λιστές, κυβέρνηση- να συνειδητοποιήσουν τις πραγ-
µατικές διαστάσεις των κινδύνων και την ένταση των 
ενδεχόµενων ζηµιών. Η κυβέρνηση χρειάζεται αυτή 
την πληροφόρηση για να σχεδιάσει τα προγράµµατα 
επιδοτήσεων των ασφαλίστρων. Ο σχεδιασµός των ε-
πιδοµάτων πρέπει να έχει πολύ συγκεκριµένους στό-
χους και να εκτελείται µε προσοχή, ούτως ώστε να µην 
καταλήγει σε αδικαιολόγητες µεταβιβάσεις εισοδηµά-
των µεταξύ των ασφαλισµένων. Επιπλέον, η ευρύτε-
ρη συνειδητοποίηση των ενδεχόµενων ζηµιών θα ο-
δηγήσει στην υιοθέτηση των κατάλληλων δράσεων 
περιορισµού των ζηµιών (mitigation) από τους ιδιώ-
τες και την Πολιτεία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες που θα συµµετέχουν στην 
κοινοπραξία θα είναι υπεύθυνες για τους κινδύνους 
που έχουν αναλάβει, ενώ θα πρέπει να αναζητούν α-
ντασφαλιστικές καλύψεις για τις υπερβάλλουσες ζη-
µίες. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει αντασφαλιστι-
κή κάλυψη ή είναι πολύ ακριβή, η κυβέρνηση πρέπει 
να αναλαµβάνει τον ρόλο του αντασφαλιστή.

Ο ΕΛΓΑ πρέπει να µετατραπεί σε έναν από 
τους πιο σύγχρονους οργανισµούς αγρο-
τικών ασφαλίσεων στην Ευρώπη. Απαραί-

τητη προϋπόθεση για την επιτυχή αναδόµηση και α-
νασυγκρότηση του ΕΛΓΑ αποτελεί η αποπολιτικοποί-
ηση του οργανισµού. Χωρίς να δεσµεύεται πλήρως α-
πό τις διατάξεις περί Solvency II, ο ΕΛΓΑ θα είναι υπο-
χρεωµένος να λειτουργεί σαν (κρατικής ιδιοκτησίας) 
ασφαλιστική εταιρεία ούτως ώστε να έχει τη δυνατό-
τητα σχηµατισµού Equalization Reserve.

ΣΔΙΤ στις αγροτικές ασφαλίσεις 

*Καθηγητή στο τµήµα Στατιστικής και Ασφαλιστικής 

Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο Πειραιά

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αγροκτήµατα µε
µηδενικό αποτύπωµα
άνθρακα και νερού
Συνέδριο µε τίτλο «OpenEARTH Conference on 
Climate Change Adaptation and Mitigation» στο 
πλαίσιο του έργου «BalkanROAD-Αγροκτήµατα µε 
µηδενικό αποτύπωµα άνθρακα, αποβλήτων και 
νερού, διοργανώνει από τις 12- 14 Φεβρουαρίου 
2020 το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
σε συνεργασία µε το Perrotis College. Στόχος 
του συνεδρίου (Holiday Inn, Θεσσαλονίκη) ο 
µετριασµός της κλιµατικής αλλαγής στη γεωργία.

Ελλάδος γεύσεις 
και τουρισµός
Από 7-15 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιείται τo Φεστιβάλ 
«Ελλάδος γεύσεις και τουρισµός» στην Πλατεία 
Αγίου Θωµά, στο Γουδή. Ο στόχος της 
συγκεκριµένης εκδήλωσης, εκτός από την προβολή 
του ελληνικού και µεσογειακού τουριστικού 

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

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

ΓΟΥ∆Η

Προϋποθέσεις 
ανταγωνιστικής 
δενδροκοµίας
Στις 17 ∆εκεµβρίου το τµήµα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
∆ένδρων Νάουσας του 
Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων, του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 
διοργανώνει (10:00 π.µ) στο 
συνεδριακό του χώρο ηµερίδα 
µε θέµα: «Πιστοποιηµένο 
πολλαπλασιαστικό υλικό και 
αξιόλογες ποικιλίες 
ροδακινιάς και νεκταρινιάς: 
προϋποθέσεις για µια 
ανταγωνιστική ∆ενδροκοµία» . 
Υπεύθυνη: ∆ρ Παυλίνα 
∆ρογούδη, ∆ιευθύντρια 
Ερευνών στο τµήµα αυτό.

ΝΑΟΥΣΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Γνωρίζοντας φυσικές 
µεθόδους καλλιέργειας

Μια µοναδική ευκαιρία για να γνωρίσει 
κανείς τη βιοδυναµική γεωργία στην 
Ελλάδα αποτελούν τα εκπαιδευτικά 
Σαββατοκύριακα δίπλα στον Μάριο 
∆εσύλλα, γεωπόνο του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τα µαθήµατα 
γίνονται ένα Σαββατοκύριακο το µήνα 
(πρωινά 10 µε 2 µ.µ., συνολικά 7 
Σαββατοκύριακα από Νοέµβριο έως 
Μάιο). Το πρώτο εκπαιδευτικό 
Σαββατοκύριακο έγινε στις 16 και 17 
Νοεµβρίου. Στόχος του είναι η 
απόκτηση γνώσεων πάνω σε 
βιολογικές και βιοδυναµικές προτάσεις 
για κάθε καλλιέργεια, δίνοντας έµφαση 
στην κατανόηση, συζήτηση, 
«δηµιουργία οµάδας» µέσω ειδικών 
«εργαστηρίων». ∆είτε περισσότερα 
στο www.agronews.gr. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τραγί  Ζάνα, 2 ετών, περιοχή Μαυ-
ρούδα Σοφός (Θεσσαλονίκη).

Τηλ. 6974/677830. 

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

Πωλούνται 210 καθαρόαιµα πρόβατα φυ-
λής Χίου πολύ υψηλών αποδόσεων (450 κι-
λά µέσος όρος κοπαδιού). Με όλα τα στοι-
χεία του γενεαλογικού δέντρου και των απο-
δόσεων τους (µηνιαία γαλακτοµέτρηση). Εί-
ναι όλα απαλλαγµένα από τη νόσο  scratiei.
Περιοχή  Kατερίνης. Κος Ανδρέας. Τηλ. 
6975/068501.

Πωλούνται κατσίκια καθαρόαιµα Μουρθια, 
καθαρόαιµες γίδες, βετούλια και κατσικάκια 
Μούρθια υψηλής  γαλακτοπαραγωγής  λόγω 
συνταξιοδότησης . Τηλ.6948/481771.

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

Πωλούνται 40 ζώα frisarta τα 20 γεννηµέ-
να ηλικίας 1 και 2 ετών.Τηλ.6940/151407.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται τσοπάνης στη Μεσσηνία.
Τηλ.6974/994010.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστε-
ριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφο-
λόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

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  καθα-
ρισµένη για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6932/372270. 

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµένος, κα-
θαρισµένος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας. 
Περιοχή ∆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 σα-
ραντάκιλο. Τιµή 40 λεπτά/κιλό. Κος Κώστας. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6937/436309.

Τηλ. 6972/802670.

Πωλείται περιοχή Καλαµάτας, από παραγω-
γό εντός αποθήκης ψιλοκάλαµο τριφύλλι σε 
µπάλες των 24 κιλών στην τιµή των 6€ / µπά-
λα. ∆έχοµαι και επιταγές από τυροκόµο. Τηλ. 
6944/067610.

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

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

Πωλείται σπόρος ποικιλία ΣΙΜΕΤΟ, πρωτο-
ετές σποροπαραγωγής σε πολύ άριστη ποι-
ότητα. Τηλ 6972/285256 και what�s up 
6974/313224.

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

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

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

 

Πωλείται βίκος, µπιζέλι  καθαρισµένο  κα-
τάλληλο για κτηνοτροφία, χλωρή λίπανση και 
δενδροκοµία.Τηλ.6981/088723.

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

Πωλείται τριφύλλι  Α ποιότητας.  Τηλ. 
6982/551234.

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

Πωλείται ελαιόλαδο έξτρα παρθένο φε-
τινής εσοδείας. Περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, λιό-
λιο, βρώµη µε καρπό, τριφύλλι, όλα εξαιρε-
τικής ποιότητας και µε δυνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6999/672735.

Πωλείται χορτάρι και τριφύλλι σε µικρά δέ-
µατα, περιοχή Ιωαννίνων.Τηλ.6940/151407..

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, 
διαθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις  900τ.µ., 
αποθήκες, οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, 
µε µικρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Πε-
ριοχή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

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

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

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

Πωλείται κτήµα 7 στρ. 500 µ. από τον οικι-
σµό 200µ  οικοδοµήσιµο πάνω στο κεντρι-
κό δρόµο µε  πρόσοψη  35 επι  200µ Τιµή 
25.000€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 23107/11133.

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

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

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

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

Πωλείται κτήµα 30 στρ µε άρδευση και πό-
σιµο νερό και αποθήκη 140 τ.µ. Σε τιµή ευ-
καιρίας.  Περιοχή Λάµαρη Πρέβεζα. Τηλ. 
69311/79159.

Πωλούνται  4 στρεµµατα µε 70 ελιές στο 
Μπαρµπαλιακι Κερατεας στην Αττική. Κος 
Γιαννούλης 6976439453

Πωλούνται  αγροτεµάχια Τηλ. 6974/129572..

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 
θέσεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Πε-
ριοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6984/471046.

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

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

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρ-
κας Κωνσταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς.  
Τηλ.6945/818073.

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρα. Περιοχή Πιερίας.  Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλι-
κά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253. 

 Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι. 
Περιοχή  Πιερίας. Τηλ.6945/665253.

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

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίππους 
δεντροκοµικό, 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. Περι-
οχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τριόρι µικρό. Τιµή 500 ευρώ.  Περι-
οχή 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 δι-
σκοσβάρνα 28αρα ΖΟΡΜΠΑΣ, υδραυλικιά 
Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται  ρίπερ,  λιπασµατοδιανoµέας και ρα-
ντιστικό 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 χαρµα-
νιέρα, ένα σιλό, ένας µειωτήρας, ένα αλµε-
κτήριο 12 θέσεων ψαροκόκκαλο, µια γεννή-
τρια 32 KWA, δύο ανεµιστήρες και 16 κλου-
βιά για νεογέννητα µοσχαράκια. Σίνδος. Τηλ. 
6944614947. 

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα

Τηλ. 6940/726405.

Πωλείται  αγροτικός  ελκτήρας  Goldoni  τύ-
που  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.

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Αγροτική εκµετάλλευση στην Κρή-

τη 35 ετών. Σε έκταση 150 στρεµ-

µάτων µε τροπικές καλλιέργειες 

και ελαιόφυτο 2.200 ελαίων βιο-

λογικής καλλιέργειας. Σε άριστη 

κατάσταση. Σε µοναδική τουριστι-

κή περιοχή µε διεθνή αναγνώριση 

και πελατεία για τα προϊόντα της. 

Τηλ. 6944/577192.

Ενδιαφερόµενοι:

• κατά προτίµηση γεωπόνος

• άριστη γνώση τουλάχιστον

µίας ξένης γλώσσας.

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 

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρ-
θια, δύο αρσενικά και δέκα θηλυκά,υ-
γιή, γαλακτοπαραγωγά και ετοιµόγεν-
να. Περιοχή Βέροιας. Πληροφορίες στο 
6972/867040. 

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε κρίσιµο διακύβευµα για εµπορι-
κή συµφωνία στον αγροτικό τοµέα 
και δη εξαγωγική, ανάγεται ολοένα 
και περισσότερο η πιστοποίηση βιώ-
σιµων πρακτικών που µεταξύ άλλων 
αφορούν και τη διαχείριση των πλα-
στικών αποβλήτων.

Τα πλαστικά απόβλητα στη γεωρ-
γία, η διαχείρισή τους αλλά και οι κα-
λές πρακτικές από το εξωτερικό, βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο συνάντησης ερ-
γασίας που συνδιοργάνωσαν (9/12) 
το Κοινωφελές Ίδρυµα Αθανασίου Κ. 
Λασκαρίδη και το πρόγραµµα «Νέα 
Γεωργία για τη Νέα Γενιά» µε τη συ-
νεργασία του ΕΣΥΦ και τη συµµετοχή 
της επιστηµονικής, πολιτειακής και 
επιχειρηµατικής κοινότητας.

Σύµφωνα µε την Εκτελεστική ∆ι-
ευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύ-
µατος Α. Κ. Λασκαρίδη, ∆ρ. Αγγε-
λική Κοσµοπούλου: «Η κατάστα-
ση µε τα γεωργικά απόβλητα, τα ο-
ποία, σύµφωνα µε πρόσφατα στοι-
χεία, ξεπερνούν το 30% του συνό-
λου των στερεών αποβλήτων της 
χώρας µας, είναι αποκαρδιωτική.», 
είπε τονίζοντας πως «η λύση βρί-
σκεται στην πηγή: στην ορθή δια-
λογή, την ανακύκλωση-επαναχρη-
σιµοποίηση και τη συνολική διαχεί-

ριση αποβλήτων».
Τη δέσµευση του προγράµµατος 

«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» για 
την ευαισθητοποίηση των νέων α-
γροτών σχετικά µε την ορθή διαχεί-
ριση των πλαστικών στη γεωργία, τό-
νισε η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος Έ-
φη Λαζαρίδου. 

«Όσοι εξάγουν προϊόντα στο εξω-
τερικό, διαπιστώνουν ότι σταδιακά η 
πιστοποίηση βιώσιµων πρακτικών α-
νάγεται σε προϋπόθεση για εµπορι-
κή συµφωνία», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων, η 
Γενική ∆ιευθύντρια του ΕΣΥΦ Φρα-
ντζέσκα Υδραίου δήλωσε ότι ο Σύν-
δεσµος θα υποβάλει άµεσα φάκε-
λο για έγκριση Συλλογικού Συ-
στήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρι-
σης συσκευασιών µε την επωνυ-
µία «CYCLOS», το οποίο ακολουθεί 
τις βασικές αρχές των ώριµων συ-
στηµάτων διαχείρισης συσκευασι-
ών φυτοπροστατευτικών που υλο-
ποιούνται στα κράτη-µέλη της ΕΕ. 

CYCLOS
O ΕΣΥΦ θα υποβάλει φάκελο για 
Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτι-
κής ∆ιαχείρισης συσκευασιών 

Αρχές του Ευρωπαϊκού 
Συνεταιριστικού ∆ικαίου
Κυκλοφόρησε, στην αγγλική 
γλώσσα, ένα χρήσιµο για τους 
νοµοθέτες και τους µελετητές του 
θεσµού του συνεταιρισµού, βιβλίο, 
µε τίτλο «Αρχές του Ευρωπαϊκού 
Συνεταιριστικού ∆ικαίου», το οποίο 
έχει συνταχθεί από επιφανείς 
πανεπιστηµιακούς. Οι συντάκτες 
αφιερώθηκαν στη συγκριτική 
ανάλυση των νόµων, που 
ρυθµίζουν τα περί συνεταιρισµών 
σε διαφορετ ικές χώρες στην 
Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους.

«Περιµένοντας
τον Άγιο Βασίλη»
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) και η εταιρεία 
«Συν-κοινώ» υποδέχονται τα 
Χριστούγεννα και τον καινούριο 
χρόνο µε µια γιορτινή δράση, για 
µικρούς και µεγάλους, την Τετάρτη 
18 ∆εκεµβρίου (ώρες 18:30-
21:00), στο Συνεδριακό Κέντρο 
της Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη. Οι 
µικροί φίλοι θα έχουν την ευκαιρία 
να απολαύσουν την παράσταση 
κουκλοθεάτρου «Περιµένοντας τον 
Άγιο Βασίλη». Είσοδος δωρεάν.

Ξαναστέκει περήφανο
το Γεφύρι της Πλάκας
Εδώ και δύο περίπου εβδοµάδες 
το γεφύρι της Πλάκας, σύµβολο 
για τα Τζουµέρκα, ξαναστέκει 
περήφανο χάρη στη συµβολή του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
και των αρχιτεκτόνων Χρήστου 
Ηλιόπουλου και Αλέξανδρου 
Παπακωστόπουλου, που ανέλαβαν 
την αναστήλωσή του. Το 
µεγαλύτερο µονότοξο γεφύρι των 
Βαλκανίων, είχε υποστεί σοβαρή 
ζηµιά την 1η Φεβρουαρίου 2015 
από τον αφρισµένο Άραχθο.

Τα φυτά όταν διψάνε 
φωνάζουν δυνατά
Μια νέα έρευνα από ισραηλινούς 
επιστήµονες δείχνει ότι τα φυτά 
«µιλάνε» και µάλιστα «φωνάζουν», 
όταν… ζορίζονται. Οι ερευνητές 
του Πανεπιστηµίου του Τελ Αβίβ, 
µε επικεφαλής τον Ιτζάκ Καΐτ, που 
έκαναν την προδηµοσίευση στη 
βάση bioRxiv, τοποθέτησαν 
µικρόφωνα κοντά σε ντοµατιές και 
φυτά καπνού, που βίωναν στρες 
(λειψυδρία, κόψιµο φύλλου κ.α) τα 
οποία «έπιασαν» υπερηχητικά 
ουρλιαχτά από απόσταση 10 εκ.

Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» θα 
υλοποιήσουν καµπάνια για την ορθή διαχείριση των πλαστικών στη γεωργία σε συνεργασία µε τον ΕΣΥΦ.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Οι βιώσιμες πρακτικές
φέρνουν αποτέλεσμα
Επιχείρηση εμπέδωσης στον αγροτικό κόσμο ότι η ορθή 
διαχείριση πλαστικών αποβλήτων στη γεωργία παράγει οφέλη

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστική µηχανή  
John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 2491025355. 

Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  Vicon Γαλλι-
κός σε άριστη κατάσταση 500€. Περιοχή Με-
σολόγγι. Τηλ.6937/226036.

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

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

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

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 νύ-
χια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. Τιµή 
2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Μεσολόγγι . 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων 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. 
Τιµή 300€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 23107/11133.

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

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

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

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.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα 
Ρ10  Volagri  σε καλή κατάσταση. Τιµή 
6.000€. Tηλ.6985/918133.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα Τηλ. 
6940726405

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές και τρα-
κτέρ. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6942/620576.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται  λάστιχο 18-4-38 για τρακτέρ µετα-
χειρισµένο σε καλή κατάσταση. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκη  Τηλ.  6976/141565. 

Ζητούνται προς αγορά  σιλό  δηµητριακών 
µεταλλικά µεταχειρισµένα σε καλή κατάστα-
ση µε κώνο  από 50 έως 100 τόνους. Τηλ. 
6947560683
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Όλοι στη Νιόν 
για τα μαντάτα
Κληρώνει για τους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη Νιόν της Ελβετίας έχουν κλεί-
σει το επόµενο ραντεβού τους οι 
κορυφαίες ευρωπαϊκές οµάδες, ό-
που την ερχόµενη ∆ευτέρα θα γί-
νει η κλήρωση που θα βγάλει τα 
οχτώ ζευγάρια που θα αναµετρη-
θούν στη φάση των «16» του Τσά-
µπιονς Λιγκ. 

Οι Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Γιου-
βέντους, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί 
Σεν-Ζερµέν, Λίβερπουλ, Βαλέν-
θια, Λειψία, Ρεάλ, Ατλέτικο, Τσέλ-
σι, Ντόρτµουντ, Νάπολι, Τότεναµ, 
Λιόν και Αταλάντα είναι οι 16 ο-
µάδες που συνεχίζουν. Ο Ολυµπι-
ακός, µαζί µε άλλες οµάδες όπως 

η Ίντερ, η Μπενφίκα και ο Άγιαξ 
από την άλλη θα περιµένουν τους 
αντιπάλους τους για τη φάση των 
«32» του Γιουρόπα Λιγκ. 

Εν τω µεταξύ, αυτή την Κυριακή 
διεξάγεται το σπουδαίο ντέρµπι Άρ-
σεναλ εναντίον Μάντσεστερ Σίτι. 
Οι «µπλε» βέβαια έχουν χάσει έ-
δαφος στη µάχη για την πρώτη θέ-
ση, µε τη Λίβερπουλ πλέον να βλέ-
πει ως βασική αντίπαλο τη Λέστερ, 
η οποία φέτος εντυπωσιάζει ξανά, 
µετά από εκείνη την αναπάντεχη 
πορεία πρωταθλητισµού τη σεζόν 
2015-2016. Την ίδια ηµέρα, διεξά-
γεται µεγάλο µατς και στην Ισπα-
νία  όπου η Βαλένθια υποδέχεται 
τη Ρεάλ που βρίσκεται ισόβαθµη 
στην κορυφή µε την Μπαρτσελόνα.

Πολλά σενάρια έχουν κυκλοφορήσει τον τελευταίο 
καιρό που θέλουν τον Χάµιλτον να έχει συναντηθεί 
ήδη µε τον πρόεδρο της Ferrari, Τζον Έλκαν για τη 
µετακίνηση του Βρετανού στην Σκουντερία.  Ο Λουίς 
Καµιλέρι έσπευσε να επιβεβαιώσει ότι οι δύο άνδρες 
έχουν συναντηθεί, ωστόσο, όπως τόνισε προς το 
παρόν δεν υπάρχει περίπτωση µεταγραφής.

Φλερτ της Ferrari
με τον Χάμιλτον  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουότφορντ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ - Άρης 17.15 Novasports 1HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Λαµία 19.30 Novasports 2HD

Μπάσκετ (NBA)

Φίνιξ Σανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 00.00 COSMOTE SPORT 4HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Φιορεντίνα – Ίντερ 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Νιου Όρλενας Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Γουότφορντ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΟΦΗ - Άρης 17.15 Novasports 1HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Λαµία 19.30 Novasports 2HD

Μπάσκετ (NBA)

Φίνιξ Σανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 00.00 COSMOTE SPORT 4HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - Ατρόµητος 15.00 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Έβερτον 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Ολυµπιακός 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Φιορεντίνα – Ίντερ 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Νιου Όρλενας Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ 22.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 14 ∆εκεµβρίου 

Κυριακή, 15 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με αδύναµο
πρωτογενή τομέα  
χτίζονται ισχυρές 
αγροτοβιομηχανίες;

Εξαγωγικές   
δυνατότητες ύψους  
100 εκατ. δολαρίων 
στο ελληνικό μέλι

Τα πρόσωπα   
πάνω από τις  
οργανώσεις στο νόμο 
των συνεταιρισμών

Επιτέλους «ελ κλάσικο»
Την Τετάρτη στις 18 ∆εκεµβρίου 
είναι προγραµµατισµένο να 
πραγµατοποιηθεί το «ελ κλάσικο» 
µεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ 
Μαδρίτης που είχε αναβληθεί τον 
Οκτώβριο λόγω της έκρυθµης 
κατάστασης στην Καταλονία. Και οι 
δύο οµάδες είναι φορµαρισµένες, 
µε τον Μέσι να αποτελεί για µία 
ακόµη φορά «βαρόµετρο» έχοντας 
πετύχει 13 γκολ στα τελευταία 11 
παιχνίδια σε Ισπανία και Ευρώπη.

«Κλωτσάει» ο Μπαπέ 
Πρόταση διπλασιασµού των 
ετήσιων απολαβών του στα 26 
εκατοµµύρια ευρώ από την Παρί 
Σεν Ζερµέν δέχτηκε ο Κιλιάν 
Μπαπέ. Ωστόσο, ο Γάλλος φαίνεται 
να µην είναι «ζεστός» στο να βάλει 
την υπογράφή του, καθώς 
σύµφωνα µε ισπανικά µέσα ο 
Μπαπέ αξιώνει τουλάχιστον 36 
εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή όσα 
χρήµατα εισπράττει και ο Νεϊµάρ.

Κάνει την ανατροπή
Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος των 
µατς της Σούπερ Λιγκ και την 
ερχόµενη Κυριακή η ΑΕΛ θα 
υποδεχτεί τον Ατρόµητο Αθηνών 
(15:00). Σηµειώνεται εδώ πως η 
οµάδα του θεσσαλικού κάµπου 
έλαβε τον άτυπο τίτλο 
«πρωταθλήτρια των ανατροπών», 
όπως αναφέρει η επίσηµη 
ιστοσελίδα της Λίγκας, καθώς 
πήρε 19 βαθµούς ως τώρα στο 
πρωτάθληµα, αλλά τους 12 από 
αυτούς, σε αγώνες που ήταν πίσω 
στο σκορ. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Μειωµένη κατά τουλάχιστον 10% αναµένε-
ται να είναι η παραγωγή εγχώριας γαλο-
πούλας για διάθεση στην αγορά κατά την 
περίοδο των Χριστουγέννων του 2019, µε 
αρκετούς παραγωγούς να εκτιµούν πως 
θα επέλθει µια αύξηση της τιµής δεδοµέ-
νης της περιορισµένης προσφοράς. 

Σηµειώνεται ότι την τελευταία τριετία οι 
τιµές παραγωγού µετά βίας ξεπέρασαν τα 
4,60 ευρώ το κιλό, ενώ δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το εµπόριο 
πίεσε τελευταία στιγµή τις τιµές, γνωρίζο-

ντας ότι οι παραγωγοί θα υποχρεωθούν να 
πουλήσουν σε κάθε περίπτωση. Ο περσι-
νός όγκος µε εγχώριο προϊόν που έφτα-
σε στην αγορά από βασικά παραγωγικά 
κέντρα της Θεσσαλίας και των Σερρών έ-
φτασε τα 55.000 πτηνά, µε την φετινή πα-
ραγωγή να µην αναµένεται πως θα ξεπε-
ράσει τις 43.000 γαλοπούλες. Βασικά ε-
µπόδια που υπογραµµίζουν οι παραγω-
γοί στην εκτροφή της γαλοπούλας, είναι 
το υψηλό κόστος παραγωγής και η αβε-
βαιότητα διάθεσης του προϊόντος.  

Πιο λίγα φέτος τα γαλόπουλα
Το υψηλό κόστος παραγωγής και η αβεβαιότητα διάθεσης κόβουν εκτροφές 

Στα 5 ευρώ εκτιµάται για φέτος η τιµή παραγωγού, καθώς ζωηρεύει η ζήτηση   

Μ
ικρές πωλήσεις ελληνικού 
βάµβακος στην Τουρκία προς 
κάλυψη άµεσων αναγκών στα 
επίπεδα των 70-71 σεντς α-

νά λίµπρα. Οι εµπορικοί οίκοι προσφά-
τως γίνονται λίγο πιο ελκυστικοί πληρώ-
νοντας για λευκά βαµβάκια πριµ 5 σεντς 
ανά λίµπρα επί των χρηµατιστηριακών τι-
µών. Χρηµατιστηριακά, είναι θετικό πως ε-
πιστρέψαµε στα 65-66 σεντς µετά από µια 
πικρή δοκιµή χαµηλότερα. Βοήθησε η έκ-
θεση του USDA η οποία µείωσε την αµερι-
κανική και παγκόσµια παραγωγή. 

 Στην ελληνική αγορά για τα σκληρά 
σιτάρια βγήκαν κάποιες τιµές για εξαγωγή 
αλλά δεν είναι υποσχόµενες. Ακούστηκαν 
Ιταλοί έµποροι να πληρώνουν 260 ευρώ 
ο τόνος fob λιµάνι µας. Την ίδια ώρα στο 
χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές βρί-
σκονται υπό πίεση παρά το ελαφρώς ανο-
δικό USDA report. Η σοδειά των ΗΠΑ δεν 
τα καταφέρνει πολύ καλά στις πωλήσεις, 
ενώ παράλληλα έχουµε και την αβεβαιό-
τητα των διαπραγµατεύσεων του εµπορι-
κού πολέµου. 

 Η ζήτηση για γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα, ειδικά για τυροκοµικά, αναµένεται 
να συνεχίσει να αυξάνεται, οδηγώντας σε 
αύξηση της παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ 
για το χρονικό διάστηµα 2019-2030, σύµ-
φωνα µε τις προβλέψεις της έκθεσης για 
τις προοπτικές των αγροτικών αγορών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δόθηκε στην δη-
µοσιότητα στις 10 ∆εκεµβρίου από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.

Κρατά τα 65 σεντς 
η αγορά βάμβακος 

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

Όγκος
Ο περσινός όγκος µε εγχώριο προ-

ϊόν που έφτασε στην αγορά από 
παραγωγικά κέντρα Θεσσαλίας και 
Σερρών έφτασε τα 55.000 πτηνά

Παραγωγή 
Ο Έλληνας πτηνοτρόφος θα πρέ-
πει να αρχίσει την εκτροφή από 
τέλη Ιουνίου για να συµπέσει το 
τελευταίο 10ήµερο ∆εκεµβρίου

Ντόπια 
Η ντόπια γαλοπούλα είναι σκουρό-

χρωµη, συνήθως πιο µικρόσωµη και 
µεγαλώνει επί 7 µήνες, ενώ η ξένη 

λευκή και «γίνεται» µέσα σε 3 µήνες

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

15/11 21/11 28/11 05/12 12/1207/11

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

2,09

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

274

172

209,5

2,17

354,20

899,60

19,42

60,85

120,47

82,59

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213 213 213

214 214

64,35 64,74

62,24
64,91 65,21

67,15

Τιμή γαλοπούλας 
(ευρώ το κιλό)

2018 4,5

2019 5

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Μείωση παραγωγής και κατανάλωσης στην έκθεση του USDA 
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η τελευταία έκθεση παγκόσµιας 
προσφοράς και ζήτησης βάµβακος 
του αµερικανικού υπουργείου 
γεωργίας ήταν αισιόδοξη.

Ακούστηκαν κάποιες νέες τιµές 
εξαγωγής στην ελληνική αγορά 
σκληρού σίτου αλλά τα επίπεδα που 
προσφέρθηκαν δεν ήταν δελεαστικά.

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

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

Υποχωρεί ξανά η µέση τιµή 
ελαιολάδου στην Ισπανία µετά 
τις προσπάθειες ανόδου που 
επιχειρήθηκαν προ ολίγων ηµερών. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆εν είναι µόνο οι χαµηλές τιµές αυ-
τές που προβληµατίζουν το τελευταίο 
διάστηµα την αγορά ελαιολάδου, εί-
ναι και η υποτονική ζήτηση που δεν 
αφήνει περιθώρια για κινητικότητα 
και ρευστότητα στους συντελεστές. 
Μάλιστα το πλαίσιο αυτό είναι που 
δίνει το πλεονέκτηµα στο εµπόριο ώ-
στε να εκµεταλλευτεί και στη συνέ-
χεια τον συσσωρευµένο όγκο προϊ-
όντος διατηρώντας την πίεση των τι-
µών, όπως υπογραµµίζουν παραγω-
γοί στην Agrenda καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της εµπορικής περιόδου. 

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη 
γειτονική Ιταλία, µε τους παραγω-
γούς και τους συνεταιρισµούς να κά-
νουν λόγο για µια «κρίση τιµών», α-
φού από την αρχή της ελαιοκοµικής 
περιόδου µέχρι σήµερα η τιµή έχει 
υποχωρήσει κατά 40,32% ως προς 
τα υψηλότερα επίπεδα. Στην αγο-
ρά του Μπάρι, έξτρα παρθένα ελαιό-

λαδα µε οξύτητα µέχρι 0,4% πωλού-
νται από 3,30 ευρώ το κιλό µε ταβά-
νι τα 3,70 ευρώ. 

Στη Λακωνία η τιµή µετά βίας 
κρατάει τα 3 ευρώ το κιλό και αυτό 
συµβαίνει σε περιορισµένες ποσό-
τητες, σύµφωνα µε τον Παναγιώτη 
Ντανάκα από τον Αγροτικό Συνε-
ταιρισµό Μολάων Πακίων. 

Την ίδια στιγµή, σε διαδικασία ε-
πανεξέτασης της λίστας µε δασµούς 
σε ευρωπαϊκά προϊόντα αγροδιατρο-
φής βρίσκεται το υπουργείο Εµπορί-
ου των ΗΠΑ (USTR), καλώντας σε δη-
µόσια διαβούλευση τα ενδιαφερόµε-
να µέλη, επί µιας ανανεωµένης λί-
στας προϊόντων υποψήφιων για επι-
βολή δασµού, στην οποία συµπερι-
λαµβάνονται το ελληνικό ελαιόλα-
δο, οι επιτραπέζιες ελιές και το κρασί. 

Στη νέα λίστα συµπεριλαµβάνονται 
τόσο τα τυποποιηµένα όσο και τα χύ-
µα ισπανικά ελαιόλαδα, καθώς και 
οι αντίστοιχες συσκευασίες ελαιολά-
δων από την Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Πορτογαλία και τη Γαλλία. 

Μετά τις 13 Ιανουαρίου το υπουρ-
γείο Εµπορίου των ΗΠΑ αναµένε-
ται να αποφασίσει σε ποια προϊό-
ντα της λίστας, που ήδη βρίσκεται 
σε ισχύ, θα αφαιρεθούν από αυτήν 
ή θα µειωθεί ο συντελεστής φορο-
λόγησής τους και ποια νέα προϊό-
ντα θα προστεθούν µε δασµό που 
µπορεί να φτάσει και το 100%. 

Να σηµειωθεί λοιπόν πως τίποτα α-
κόµα δεν είναι βέβαιο. Οι τελικοί δα-
σµοί ενδέχεται να είναι µικρότεροι σε 
αξία και να µην αφορούν όλα τα κρά-
τη-µέλη. Ωστόσο σε ένα αρνητικό σε-
νάριο αυτό που προβληµατίζει είναι 
το µεγάλο πλεονέκτηµα που θα απο-
κτήσουν τα ελαιόλαδα Τρίτων χωρών 
στην αµερικανική αγορά.

Στεγνή από ρευστότητα η αγορά ελαιολάδου
Υποτονική η ζήτηση από το εγχώριο εµπόριο, παρά τις χαµηλές τιµές στον παραγωγό
Το ενδεχόµενο επιβολής δασµών και στο ελληνικό ελαιόλαδο εξετάζουν τώρα οι ΗΠΑ

Οι εξαγωγές ελαιολάδου 
των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
αυξάνονται κατά 3,3% 
ετησίως µέχρι το 2030, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις της 
τελευταίας έκθεσης της 
Κοµισιόν για τις προοπτικές 
των αγροτικών αγορών της 
Ευρώπης. Στις κυριότερες 
χώρες παραγωγής 
ελαιολάδου της ΕΕ, η 
φθίνουσα τάση µείωσης της 
κατανάλωσης αναµένεται να 
επιβραδυνθεί έως το 2030 
(πτώση σε -0,8% ανά έτος 
κατά µέσο όρο σε σύγκριση 
µε 3% το 2004-2018). 
Τα υπόλοιπα κράτη µέλη 
αναµένεται να επιταχύνουν 
την αυξανόµενη τάση 
ενίσχυσης της κατανάλωσης, 
κυρίως χάρη στις 
εκστρατείες ενηµέρωσης. 
Στον υπόλοιπο κόσµο 
λόγω της χαµηλότερης 
κατά κεφαλήν κατανάλωσης 
η έκθεση εντοπίζει σηµαντικά 
περιθώρια επέκτασης 
της εν λόγω αγοράς.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 3,3% ΩΣ ΤΟ 
2030 ΒΛΕΠΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η τελευταία έκθεση παγκόσµιας προσφοράς και ζήτησης 
βάµβακος του αµερικανικού υπουργείου γεωργίας ήταν 
ελαφρά αισιόδοξη, µε αποτέλεσµα η χρηµατιστηριακή 
αγορά να επιστρέψει µετά από ένα µικρό γύρισµα στα 
γνώριµα 66 σεντς ανά λίµπρα. Σύµφωνα µε τη νέα 
εκτίµηση, µειώθηκε η παραγωγή στις ΗΠΑ, καθώς και τα 
τελικά αποθέµατα. Αναφορικά µε την παγκόσµια εικόνα 
είχαµε µειώσεις σε σηµαντικές χώρες παραγωγής όπως 
Ινδία, Τουρκία, Αυστραλία, εντούτοις στη Βραζιλία είχαµε 
περαιτέρω αύξηση της παραγωγής. Επίσης 
επιβεβαιώθηκε η µείωση της κατανάλωσης ίνας από 
βασικότατες χώρες όπως η Κίνα, το Βιετνάµ, το Πακιστάν.

ΝEA ΥOΡKH
Η ζήτηση εξακολουθεί αν είναι υποτονική, χωρίς αυτό 
να σηµαίνει πως δεν σηµειώνονται νέες πωλήσεις. 
Πλέον βέβαια οι πωλήσεις αφορούν µικρότερες 
ποσότητες προς κάλυψη άµεσων αναγκών. Τα τουρκικά 
κλωστήρια είναι δραστήρια, αλλά καλύπτουν τρύπες 
µέχρι να φτάσουν τα βραζιλιάνικα και αµερικανικά 
βαµβάκια που έχουν αγοράσει. Τα επίπεδα που 
πληρώνονται κυµαίνονται µεταξύ 70-71 σεντς ανά 
λίµπρα για τα λευκά βαµβάκια. Από την πλευρά των 
εµπορικών οίκων φαίνεται πως βελτιώνονται οι τιµές 
τους στα ανοιχτά συµβόλαια προσφέροντας πριµ 5 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις χρηµατιστηριακές τιµές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η δηµόσια διαβούλευση του USTR 
λήγει στις 13 Ιανουαρίου 2020.

ΙΤΑΛΙΑ
Για µια κρίση τιµών κάνουν λόγοι 

Ιταλοί παραγωγοί και συνεται-

ρισµοί, µε το προϊόν να πωλείται 

στα 3,30 ευρώ το κιλό

Συνεδρίαση 10/12/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20   65,93 +0,55

Μάιος '20 66,90 +0,50

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Αυξηµένες τιµές προσφέρει στα 
συµβόλαια που προτίθεται να υπο-
γράψει µε τους παραγωγούς βιο-
µηχανικής ντοµάτας τη νέα εµπο-
ρική περίοδο 2020, η θεσσαλική 
ντοµατοβιοµηχανία Damavand.

H εξέλιξη αυτή έρχεται ως α-
ποτέλεσµα των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζει καλλιεργητικά το 
προϊόν, κυρίως λόγων των και-
ρικών συνθηκών, αλλά και της 
αναδιάρθρωσης που  έχει επέλ-
θει στο χαρτοφυλάκιο της εται-
ρείας µετά την είσοδο στο µετο-
χικό κεφάλαιο του fund, DECA.

Με βάση τον προτεινόµενο τι-
µοκατάλογο οι τιµές κυµαίνονται 
ανάλογα µε την κατηγορία από 
88 µέχρι 99 λεπτά το κιλό, πά-
ντα σε συνάρτηση των ποιοτικών 

χαρακτηριστικών και του τρόπου 
παράδοσης του προϊόντος.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή 
της αναφέρει ότι «η Damavand 
στοχεύοντας στην ποιότητα, για 
ακόµη µία χρονιά ανακοινώνει 
ξεκάθαρο και αυξηµένο τιµοκα-
τάλογο στη βιοµηχανική ντο-
µάτα, ώστε να προσεγγίσει πα-
λιούς και νέους παραγωγούς. H 

Damavand, για πρώτη φορά πέ-
ρυσι, επιβράβευσε την ποιότητα 
καθιερώνοντας αύξηση στις χα-
µηλές τιµές ξένων υλών και ποι-
οτικών ελαττωµάτων.

 Σε συνέχεια της τιµολογιακής 
της πολιτικής, η Damavand, τη 
φετινή χρονιά, επιβραβεύει την 
τήρηση της σύµβασης καθιερώ-
νοντας αύξηση τιµής για τις πο-

σότητες που θα αναγράφονται 
σε αυτήν. Επίσης, αυξάνει σηµα-
ντικά την επιβράβευση της πρώ-
ιµης και όψιµης καλλιέργειας». 
Επίσης ισχύουν τα εξής: 

 Αναλογικότητα τιµής µε βά-
ση το µηνιαίο µέσο όρο brix.

 Η «σύµβαση» αφορά την τή-
ρηση των αναγραφόµενων πο-
σοτήτων και όρων µεταφοράς α-
νά παραγωγό.

 Υπολογίζεται µεταφορά 11 
ευρώ ο τόνος για τη Ζώνη Α και 
9 ευρώ ο τόνος για τη Ζώνη Β.

Επίθεση Damavand µε αύξηση τιµών παραγωγού
Μέχρι 99 λεπτά η βιοµηχανική ντοµάτα
Η µεταποιητική επιβραβεύει την πρωιµότητα και την οψιµότητα

ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΜΗΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
Εξόφληση εµπορικής αξίας 

της πρώτης ύλης µέχρι το 

τέλος του επόµενου µήνα από 

την παράδοση

Α
κούστηκαν κάποιες νέες τι-
µές εξαγωγής στην ελληνι-
κή αγορά σκληρού σίτου α-
πό πλευράς παραδοσιακών 

Ιταλών εµπόρων αλλά τα επίπεδα που 
προσφέρθηκαν δεν δελέασαν τους 
πωλητές. Συγκεκριµένα από την τε-

λευταία εξα-
γωγή πριν µε-
ρικές εβδοµά-
δες στα 270 
ευρώ ο τόνος 
φτάσαµε στα 

260 ευρώ ο τόνος fob λιµάνι µας και 
φυσικά οι πωλητές προτίµησαν να α-
ναβάλουν τις νέες πωλήσεις. 

Στα σκληρά στάρια, στη λίστα της 
Φότζια οι τιµές έµειναν σταθερές. Συ-
γκεκριµένα τα ποιοτικά στάρια µε ει-
δικό βάρος 80 kg/hl, η τιµή αποθήκης 
παραγωγού 280-285 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 
ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΩΝ ΟΙ 
ΤΙΜΕΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020 
(ΣΕ ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟΣ ΣΤΑ 5 BRIX)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΖΩΝΗ Α ΖΩΝΗ B
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Αντιφατικές απαιτήσεις των καταναλωτών είναι ο παράγοντας που θα επιτρέψει αφενός την αυξηµένη ζήτηση συµβατικών αγροτικών προϊόντων, 
γαλακτοκοµικών και σιτηρών, όσο παράλληλα η ζήτηση για βιολογικα και premium προϊόντα θα αναπτυχθεί ραγδαία, δείχνει έκθεση της Κοµισιόν.  

Η έκθεση παρέχει ένα σενάριο σχετικά µε τον αντίκτυπο µιας 
πρωτεϊνούχας στροφής στη διατροφή της ΕΕ για τα επόµενα 
δέκα χρόνια. Υποθέτοντας µια σηµαντική αύξηση των εναλ-
λακτικών φυτικών τροφών, εξετάζει τις επιπτώσεις στις αγο-
ρές κρέατος και γαλακτοκοµικών, στις αγορές καλλιεργειών 
και στο περιβάλλον. Αυτή η µετατόπιση θα µπορούσε να ο-
δηγήσει σε πτώση των τιµών παραγωγού κρέατος και γαλα-
κτοκοµικών, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα του τοµέα 
στις παγκόσµιες αγορές. Στις αγορές των καλλιεργειών, αύ-
ξηση της ζήτησης σόγιας για κατανάλωση από τον άνθρω-
πο θα µπορούσε να προέλθει από µια αυξηµένη παραγωγή 

στην ΕΕ, η οποία αναµένεται να αυξηθεί κατά 5% έως το 2030. 
Ένα άλλο προτεινόµενο σενάριο, εξετάζει τον αντίκτυπο 

του να φθάσει το 100% µέχρι το 2030 του γάλακτος που πα-
ράγεται στην ΕΕ χωρίς γενετικά τροποποιηµένες ζωοτροφές. 
Το σενάριο αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή µείωση των εισα-
γωγών σόγιας και ζωοτροφών, και σε αύξηση της παραγω-
γής ζωοτροφών στην ΕΕ. Επιπλέον, λόγω της περιορισµένης 
διαθεσιµότητας των ζωοτροφών, προβλέπεται µικρή µείωση 
της παραγωγής γάλακτος κατά 0,5% και της παραγωγής του 
βοείου κρέατος κατά 1,3% στο πλαίσιο αυτού του σεναρίου.

Ένα τρίτο σενάριο εξετάζει τον αντίκτυπο της εκδήλωσης 
αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα στις παγκόσµι-
ες και κοινοτικές αγορές κρέατος. Η ζήτηση εισαγωγών για 
την Κίνα θα φθάσει σε επίπεδα ρεκόρ, οδηγώντας σε υψη-
λότερες εξαγωγές από βασικούς εξαγωγείς, συµπεριλαµβα-
νοµένης της ΕΕ.  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Η ΖΗΤΗΣΗ για γαλακτοκοµικά προϊό-
ντα ιδιαίτερα τυροκοµικά θα βαίνει 
αυξανόµενη, οδηγώντας σε άνοδο 
της παραγωγής γάλακτος στην ΕΕ 
για το χρονικό διάστηµα 2019-2030. 
Την ίδια ώρα, η αφρικανική πανώλη 
των χοίρων στην Ασία θα συνεχίσει 
να επηρεάζει την παγκόσµια αγορά 
κρέατος και τις εµπορικές ροές, ενώ 

η άνοδος της παγκόσµιας ζήτησης 
για τα σιτηρά, θα οδηγήσει σε αύξη-
ση της παραγωγής σιταριού της ΕΕ, 
παρά την ένταση του ανταγωνισµού 
από τη Μαύρη Θάλασσα. Οι προανα-
φερθείσες είναι µόνο µερικές από 
τις προβλέψεις της έκθεσης για τις 
προοπτικές των αγροτικών αγορών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ θα αποτελέσουν 
µια ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυ-
ξη εναλλακτικών συστηµάτων πα-
ραγωγής, όπως για τοπικά, βιολο-
γικά, χωρίς ΓΤΟ ή άλλα πιστοποι-
ηµένα προϊόντα, τα οποία ανεβαί-
νουν όλο και περισσότερο σε ζήτη-
ση. Ωστόσο, όπως τονίζεται στην έκ-

θεση, οι προσδοκίες των καταναλω-
τών µπορεί να είναι αντιφατικές. Ο 
πολυάσχολος τρόπος ζωής ευνοεί 
την αύξηση των έτοιµων γευµάτων, 
των σνακ και των γρήγορων τροφί-
µων στον δρόµο, τα οποία δεν είναι 
πάντοτε συµβατά µε τους παράγο-
ντες που προαναφέρθηκαν.

Η ΕΚΘΕΣΗ περιλαµβάνει προβλέψεις 
για περιβαλλοντικές και κλιµατικές 
πτυχές. Για πρώτη φορά, περιλαµ-
βάνει δείκτες που λαµβάνουν υ-
πόψη τις εκποµπές αερίων θερµο-
κηπίου (ΕΑΘ) του συνόλου του συ-
στήµατος τροφίµων (αγροτική και 

τροφική αλυσίδα). Αναλύει επίσης 
τα αποτυπώµατα άνθρακα, αζώτου, 
νερού και εδάφους. Η αναµενόµε-
νη µείωση των αριθµών γαλακτο-
παραγωγικών βοοειδών αναµένε-
ται να συµβάλει στη µείωση των εκ-
ποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, η έκθεση περιλαµβάνει 
προβλέψεις για περιβαλλοντικές 
και κλιµατικές πτυχές, δείχνοντας 
για παράδειγµα, ότι το αποτύπω-
µα άνθρακα του γεωργικού τοµέα 
της ΕΕ θα µειωθεί κατά 6%. Η έκθε-
ση για τις προοπτικές των αγροτι-
κών αγορών της Ευρώπης το 2019-
2030 περιέχει όλα τα δεδοµένα της 

αγοράς, συνοδευόµενα από επεξή-
γηση των υποθέσεων και περιγρα-
φή του µακροοικονοµικού περιβάλ-
λοντος. Επίσης, αναφέρεται ότι το 
2019, οι πιο σηµαντικοί παράγοντες 
για τους καταναλωτές της ΕΕ όταν α-
γοράζουν τρόφιµα περιλαµβάνουν 
το κόστος, την ασφάλεια των τροφί-
µων, την ηθική και τις πεποιθήσεις.

ΣΥΜΦΩΝΑ µε την έκθεση, η παγκό-
σµια κατά κεφαλήν κατανάλωση τρο-
φής θα αυξάνεται καθώς και η αυ-
τάρκεια σε ορισµένα µέρη του κό-
σµου. Αυτό θα έχει αντίκτυπο στο 
παγκόσµιο εµπόριο καθώς θα προ-
σφέρει ευκαιρίες σε ορισµένες αγο-
ρές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ, 

ενώ θα δηµιουργήσει αύξηση του 
ανταγωνισµού για άλλες. Για παρά-
δειγµα, η έκθεση προβλέπει αύξη-
ση της παγκόσµιας ζήτησης για τα 
σιτηρά, οδηγώντας σε αύξηση της 
παραγωγής σιταριού της ΕΕ, παρά 
την αύξηση του ανταγωνισµού α-
πό τη Μαύρη Θάλασσα. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ πλευρά, υψηλότε-
ρες αποδόσεις των καλλιεργειών 
και παραγωγής θα µπορούσε να 
αυξήσει τις εκποµπές οξειδίου του 
αζώτου (N2O), λόγω της εφαρµογής 
κοπριάς στους αγρούς. ∆εδοµένου 
ότι τα µοντέλα περιβαλλοντικής α-

νάλυσης δεν λαµβάνουν υπόψη τις 
συνεχιζόµενες και τις αναµενόµε-
νες αλλαγές στις γεωργικές πρα-
κτικές, οι συνολικές εκποµπές αε-
ρίων του θερµοκηπίου προβλέπε-
ται να παραµείνουν σε συγκρίσιµο 
επίπεδο µέχρι το 2030. 

ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
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Ελληνοτουρκικά και Ηρακλής  
σταθµίζουν το Χρηµατιστήριο
Πηγή αβεβαιότητας και αστάθµητος παράγων για το 
χρηµατιστήριο παραµένουν οι εξελίξεις στο µέτωπο 
των ελληνοτουρκικών αντιπαραθέσεων, όπου  
πιθανολογείται περαιτέρω όξυνση. Το θέµα αυτό 
επισκιάζει πλέον «καλά νέα» οικονοµικού 
ενδιαφέροντος, αντισταθµίζοντας και την θετική 
επίδραση από την προώθηση του ν/σ για το σχέδιο 
«Ηρακλής», που αφορά την παροχή κρατικών 
εγγυήσεων σε τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Την 
περασµένη Πέµπτη ο Γενικός ∆είκτης τιµών τερµάτισε 
µε άνοδο 0,14% στις 885,21 µονάδες. 

ΙΝΤERAMERICAN: Τη 
σηµαντική συµβολή της 
Interamerican στην εθνική 

οικονοµία και κοινωνία 
αποτυπώνει πρόσφατη µελέτη της 
EY Ελλάδος. Σύµφωνα µε τη µελέτη, 
που βασίστηκε στα στοιχεία για το 
2018, η Interamerican συνεισφέρει 
στο ΑΕΠ 352 εκατ. ευρώ, ποσόν που 
αντιστοιχεί σε 0,19%. Η άµεση 
προστιθέµενη αξία συνεισφοράς 
ανέρχεται σε 221 εκατ. και η έµµεση 
σε 94 εκατ., ενώ η επαγόµενη αξία 
φθάνει στα 37 εκατ. ευρώ. 

COFEE ISLAND: Η Coffee Island 
αναδείχθηκε ως η καλύτερη αλυσίδα 
καφέ στη Νότια Ευρώπη, στα Allegra 
European Coffee Awards, τον 
κορυφαίο Ευρωπαϊκό θεσµό στον 
Κλάδο της καφεστίασης. Τα φετινά 
βραβεία διεξήχθησαν στο Ντουµπάι, 
όπου µόλις άνοιξε τις πόρτες του το 
πρώτο κατάστηµα της αλυσίδας στην 
αγορά των Ην. Αραβικών Εµιράτων.

ΝΙΚΑΣ: Η Γενική Συνέλευση της Π.Γ 
ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε στις 9 ∆εκεµβρίου 
2019, ενέκρινε τη µερική αλλαγής 
χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων 
από την αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου, µε µετρητά.

ΚΑΡΕΛΙΑ: Η Καπνοβιοµηχανία  
Καρέλια Α.Ε. ανακοινώνει ότι η ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 
αποφάσισε τη µετατροπή των 
2.760.000 κοινών ανώνυµων 
µετοχών της σε ισάριθµες κοινές 
ονοµαστικές µετοχές. Από την 
11η.12.2019, παύει η διαπραγµάτευση 
τους προκειµένου να µετατραπούν σε 
ισάριθµες ονοµαστικές µετοχές. Η 
επαναδιαπραγµάτευση των νέων 
µετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. 
ορίζεται για  την 16η 12.2019.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σταθερή και διευκολυντική θα παρα-
µείνει η νοµισµατική πολιτική της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έως ότου ο 
πληθωρισµός φτάσει το στόχο του κοντά 
αλλά κάτω από το 2%, ενώ µέχρι το τέλος 
του 2020 θα υπάρξει στρατηγική αναθεώ-
ρηση όπου θα εξεταστούν όλα τα θέµατα.

Στην πρώτη συνεδρίαση της ΕΚΤ υπό 
την προεδρία της Κριστίν Λαγκάρντ, µε 
τους επενδυτές να ελέγχουν εξονυχιστι-
κά κάθε λέξη και σηµάδι αλλαγής πολι-
τικής, η νέα επικεφαλής υπογράµµισε 
ότι σταθεροποιείται η πορεία της οικο-
νοµίας και εκτίµησε ότι οι ευνοϊκές πι-
στωτικές συνθήκες θα στηρίξουν την πε-
ραιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικο-
νοµίας, ενώ δεν παρέλειψε να επαναλά-
βει το διπλό µήνυµά της στις χώρες της 
Ευρωζώνης, εκείνες µε δηµοσιονοµικό 
χώρο και εκείνες µε υψηλό χρέος. Η Κρι-

στίν Λαγκάρντ ανακοίνωσε τη στρατηγι-
κή αναθεώρηση της ΕΚΤ η οποία θα εί-
ναι συνολική και θα συµπεριλάβει θέµα-
τα όπως οι τεχνολογικές αλλαγές, η κλι-
µατική αλλαγή και η αυξανόµενη ανισό-
τητα. «Θα πάρουµε τον χρόνο µας αλλά 
δεν θα πάρουµε πάρα πολύ χρόνο. Θέ-
λουµε να ξεκινήσουµε τον Ιανουάριο και 
στόχος να ολοκληρωθεί πριν από το τέ-
λος της χρονιάς», σηµείωσε. 

Στο µεταξύ, σε νέα ιστορικά υψηλά ε-
πίπεδα εκτοξεύθηκε το παλλάδιο, µε την 
τιµή του πολυτίµου µετάλλου να έχει ξε-
περάσει πλέον την τιµή του χρυσού, στα 
1.940,34 δολάρια ανά ουγκιά. Οι ανησυ-
χίες για προβλήµατα στην προσφορά δί-
νουν ώθηση στις τιµές, καθώς τα ορυχεία 
στη Νότιο Αφρική αναγκάζονται να ανα-
στείλουν τη λειτουργία τους λόγω διακο-
πών ηλεκτρικού ρεύµατος. 

Δωδεκάδα
Ο Μπάρµπα Στάθης ανανεώνει 
πλήρως τις φρέσκες σαλάτες του και 
παρουσιάζει 12 νέους συνδυασµούς 
κοµµένων και πλυµένων λαχανικών, 
σε νέες συσκευασίες. Η ανανεωµένη 
γκάµα περιλαµβάνει µείγµατα µε 
λαχανικά όπως τα παντζαρόφυλλα, το 
kale και τα µουσταρδόφυλλα, δύο 
super salads µε µείγµα ξηρών 
καρπών και φρούτων.

Nestle
Η Nestle συµφώνησε να πουλήσει έναντι 
4 δισ. δολαρίων τον τοµέα παγωτού στις 
ΗΠΑ, στην Froneri, µια κοινοπραξία που 
ο ελβετικός όµιλος δηµιούργησε το 
2016 µε την PAI Partners. Η συµφωνία 
αναµένεται να κλείσει το α’ τρίµηνο του 
2020 µετά τις σχετικές εγκρίσεις από 
τις ρυθµιστικές αρχές. Η Nestle θα 
διαχειρίζεται τους λοιπούς τοµείς 
παγωτού σε Καναδά, Λ. Αµερική, Ασία.

Το παίρνει αλλιώς
από το 2020 η ΕΚΤ

 Προς ώρας διευκολυντική η πολιτική της 
 Το παλλάδιο έγινε πιο ακριβό από το χρυσό
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜ. ΕΠΕΞ.. ΞΥΛΟΥ 0,5100 +19,16%

CPI Α.Ε. 0,3300 + 10,00%

∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ. ΗΛΕΚ/ΣΜΟΥ Α.Ε. 3,8100 +9,17%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,4200 +8,25%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,5400 8,00%

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1490 -19,89%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ Α.Ε. 0,7350 -9,26%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 3,0600 -8,38%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0550 -8,33%

MEDICON HELLAS A.E. 1,8600 -7,92%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,030.40 +0.43%
 NASDAQ Comp 8,685.18 +0.36%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,710.23 +0.62%
Λονδίνο FTSE 100 7,273.47 +0.79%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,221.64 + 0.57%
Παρίσι CAC-40 5,884.26 +0.40%
Ζυρίχη SMI  10,451.36 + 0.44%
Τόκιο NIKKEI-225 23,424.81 +0.14%
 
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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Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει...
με την πώληση παλαιών τρακτέρ

A
νέκαθεν τα Σχέδια Βελτίωσης χρησιµοποι-
ούνταν σε µεγάλο βαθµό από τους αγρότες 
για να αντικαταστήσουν το µηχανολογικό 
τους εξοπλισµό (παλαιότερα ήταν γνωστό 

ως «Μέτρο 121: Εκσυγχρονισµός Γεωργικών Εκµεταλ-
λεύσεων», πλέον τα σχέδια βελτίωσης στεγάζονται κά-
τω από το Υποµέτρο 4.1. «Στήριξη για επενδύσεις σε γε-

ωργικές εκµεταλλεύσεις»).
Σε κάθε περίπτωση, αποτελούν µε-

γάλο κίνητρο ώστε οι επαγγελµατί-
ες αγρότες να µπορέσουν να βελτιώ-
σουν την παραγωγική τους ισχύ και 
να αντικαταστήσουν τον παρωχηµέ-
νο τους εξοπλισµό, αφού το κόστος 
της αντικατάστασης αυτής µπορεί 
να φτάσει και να ξεπεράσει σε πολ-
λές περιπτώσεις τις 500.000 ευρώ.

Το σηµερινό µου άρθρο όµως, δεν 
έχει να κάνει µε τον τρόπο ένταξης 
κάποιου στα Σχέδια Βελτίωσης, αυ-
τό είναι δουλειά των γεωπόνων και 
των µελετητών που ασχολούνται  µε 
το θέµα. Θέλω να εστιάσω στην αδυ-
ναµία αντίληψης από την πλευρά του 
υπουργείου να κατανοήσει το φορο-
λογικό πρόβληµα που υφίσταται µε 
την αντικατάσταση των µηχανηµά-
των, γι’ αυτό θα προσπαθήσω να το 
γράψω όσο πιο απλά µπορώ για να 
γίνει κατανοητό.

Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργει-
ες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του 
τρακτέρ, µε ένα καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα 
αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του προς α-
γορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ θα το αποπλη-
ρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και 
το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα. Το παλιό του 
τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά για 50.000 ευρώ, 
αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες ώρες 

εργασίας, τηρουµένης της αναλο-
γίας µε την ηλικία του, ενώ φορο-
λογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚ∆ΟΘΟΥΝ 
∆ΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ: 

α) Τιµολόγιο πώλησης το οποίο θα εκδώσει ο αγρό-
της προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του  
τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.

β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας 
προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, διό-
τι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.]. 

Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε η-
µεροµηνία 02.01.18. 

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΗ 
ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ;

α) Η αγορά: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η 
αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κά-
θε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000 
ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξά-
νουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.

β) Η πώληση: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ α-
πό την πώληση του τρακτέρ. 

ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ, ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΝΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΟΥΝ:

1. Η πώληση του τρακτέρ θα αποτελέσει εξ ολοκλή-
ρου καθαρό κέρδος από επιχειρηµατική (και όχι αγρο-
τική) δραστηριότητα, αφού είναι πλήρως αποσβεσµένο. 

2. Οι αποσβέσεις των 15.000 ευρώ αποτελούν κό-
στος αγροτικής παραγωγής, άρα µειώνουν τα κέρδη 
από την αγροτική δραστηριότητα.

3. Εάν τα καθαρά κέρδη από την αγροτική δραστη-
ριότητα του αγρότη, είναι µικρότερα από 50.000 ευρώ, 
αυτό σηµαίνει πολύ απλά, ότι χάνει για τη συγκεκρι-
µένη χρονιά την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρότη. 

4. Χάνοντας την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρό-
τη, στην περίπτωση µας που έχουµε λάβει τραπεζική 
χρηµατοδότηση, πιθανόν να αλλάξει και το επιτόκιο. 

5. Χάνοντας την ιδιότητα του κατ’ επάγγελµα αγρό-
τη, πιθανόν να κινδυνεύσει το ίδιο το Σχέδιο Βελτίω-
σης, αφού προϋπόθεση για να ενταχθεί σε αυτό ο α-
γρότης, είναι να έχει τη βεβαίωση του κατ’ επάγγελµα.

6. Μπρος σε όλα τα παραπάνω, φαντάζει πληµµέ-
ληµα το ότι θα φορολογηθεί ως επαγγελµατίας και ό-
χι ως αγρότης, για όλα τα εισοδήµατα και δεν θα έχει 
αφορολόγητο ούτε για ένα ευρώ.

Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Οικονοµικών: η δηµιουργία αφορολόγητου απο-
θεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώ-
ληση των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συ-
ντελεστών απόσβεσης

Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να 
καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο πα-
ράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυτού 
να διενεργούνται αποσβέσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται 
µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδηµα, 
δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους ως ε-
παγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνητρο για 
αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.

Για ένα έτος
Αν τα καθαρά κέρδη 

είναι κάτω από 50.000 
ευρώ, χάνεται η ιδιότητα 

του κατ’ επάγγελµα

Μια βεβαίωση
Προϋπόθεση για ένταξη 

σε Σχέδιο Βελτίωσης 
είναι η βεβαίωση του 

κατ’ επάγγελµα

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)

«∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ»
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση 

του φορολογικού νοµοσχεδίου, αλλά 
δεν υπάρχει καµία αλλαγή στους 

συντελεστές απόσβεσης. Το αναφέρω 
γιατί ακουγόταν κατά κόρον 

η αύξηση των συντελεστών, ως 
κίνητρο για την αντικατάσταση 

µηχανολογικού εξοπλισµού.

Έλλειψη αντίληψης, 
άγνοια ή σκοπιµότητα;

Τόσα χρόνια τώρα, λέµε και ξαναλέµε τα ίδια 
πράγµατα: 150.000 ευρώ η αγορά, 50.000 
ευρώ η πώληση, τι σου χρωστάω κύριε; 
100.000 ευρώ. Πολύ ωραία: κόψε ένα χαρτί 
να τα αγοράσω να πάω στην ευχή του Θεού. 
Κύριοι των υπουργείων, γιατί άραγε είναι τόσο 
δύσκολο να γίνει κατανοητό αυτό; Μήπως 
υπάρχει κάποιος λόγος άραγε; 



Παρέχεται η δυνατότητα επανένταξης 
έως την 31-5-2020, στη ρύθµιση 
οφειλών προς ΦΚΑ, για τους οφειλέτες, 
που είχαν ενταχθεί στην ρύθµιση των 
άρθρων 2, 3, 4 και 5 του νόµου 
4611/2019 και την απώλεσαν (µη 
µισθωτοί ασφαλισµένοι, ασφαλισµένοι 
στον ΟΓΑ, εργοδότες κ.λπ.), υπό την 
προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των 
δόσεων της ρύθµισης που έχουν καταστεί 
απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωµένων, 
εκτός ρύθµισης οφειλών. (άρθρο 39)».
Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθµιση 
[…] στην οποία είχαν ενταχθεί, δύναται να 
επανενταχθούν σ΄αυτή, µέχρι την 
ηµεροµηνία» της 31ης Μαΐου 2020, 
«υπό την προϋπόθεση καταβολής του 
συνόλου των δόσεων της ρύθµισης που 
έχουν καταστεί απαιτητές και νέων 
βεβαιωµένων, εκτός ρύθµισης οφειλών».

Το άρθρο 39

Πέντε μήνες επιπλέον για τις 120 δόσεις  
Μέχρι 31 Μαΐου 2020 αιτήματα υπαγωγής στη ρύθμιση προς τα ταμεία για τους αγρότες

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Πεντάµηνη παράταση, µέχρι τις 31 
Μαΐου 2020, στην υποβολή αιτήσε-
ων για τη ρύθµιση των 120 δόσεων 
για χρέη στα ταµεία προβλέπει διά-
ταξη που περιλαµβάνεται στο πολυ-
νοµοσχέδιο, που κατατέθηκε προς 
ψήφιση. Η παράταση αυτή αφορά 
µεταξύ άλλων, τους αγρότες στις 
παρακάτω κατηγορίες οφειλετών :

1) Όσους ελεύθερους επαγγελµα-
τίες (ασφαλισµένους στον τέως ΟΑ-
ΕΕ και στο τέως ΕΤΑΑ) και αγρότες 
(ασφαλισµένους στον τέως ΟΓΑ) έ-
χουν υποβάλλει αίτηση προσδιορι-
σµού των χρεών τους έως 7/10/2019, 
αλλά αυτός προσδιορισµός δεν έ-
χει ακόµα συντελεσθεί. Η παράτα-
ση αυτή ισχύει ακόµα και για εκεί-
νους τους αυτασφαλισµένους οι ο-
ποίοι έως 7/10/2019 µπήκαν στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ 
να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους.

Οι συγκεκριµένοι αυτασφαλισµέ-

νοι θα µπορούν να υποβάλλουν αί-
τηµα υπαγωγής στη ρύθµιση των 120 
δόσεων έως τις 31/5/2020.

2) Όσους µη µισθωτούς (επαγγελ-
µατίες και αγρότες) έχουν υπαχθεί νω-
ρίτερα (προ του τρέχοντος µήνα) στη 
ρύθµιση, αλλά την έχασανγιατί δεν 
πλήρωσαν εµπρόθεσµα τις δόσεις ή 
τις τρέχουσες εισφορές ή και τα δύο.

Οι εν λόγω αυτασφαλισµένοι µπο-
ρούν να αιτηθούν έως τις 31/5/2020 

την επανένταξή τους στην εν λόγω 
ρύθµιση. Για να επανενταχθούν, ό-
µως, θα πρέπει να καταβάλλουν, νω-
ρίτερα, τις δόσεις τις οποίες έχασαν 
µαζί και τις τρέχουσες εισφορές (ε-
φόσον δεν τις κατέβαλαν).

Για παράδειγµα έστω αυταπασχο-
λούµενος εντάχθηκε στη ρύθµιση 
των 120 δόσεων τον Αύγουστο το 
2019. Ωστόσο, πλήρωσε µόνο την 
πρώτη δόση του Σεπτεµβρίου και 

τις τρέχουσες εισφορές του ίδιου 
µήνα. Έκτοτε δεν πλήρωσε τίποτα 
και έχασε τη ρύθµιση. Ο εν λόγω α-
σφαλισµένος θα µπορέσει να αιτη-
θεί π.χ. τον Ιανουάριο 2020, αφού 
ψηφισθεί η διάταξη, την επανένταξή 
του στις 120 δόσεις. Ωστόσο, πρέπει 
πρώτα να καταβάλλει όλες τις δόσεις 
της χαµένης ρύθµισης (Οκτωβρίου 
2019-Ιανουαρίου 2020) και τις τρέ-
χουσες εισφορές της ίδιας περιόδου.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΘΗΚΑΝ
ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΑΝ

432.550

4,5

22.389

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ



Ενεργειακό 
θαύμα  
με κοινωνικό 
πρόσημο στην 
Αιτωλοακαρνανία
Στόχος της οργάνωσης η ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης και λειτουργίας 
των φωτοβολταϊκών μέσα στο 2020 
και των αιολικών μέχρι το 2021

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια επένδυση µεγαλύτερη των 300 εκατ. ευρώ, και 
µε έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας, αφού από 
αυτή θα ευνοηθούν άµεσα 2.200 οικογένειες ετοιµά-
ζεται να φέρει εις πέρας η Ένωση Αγρινίου, µε στόχο 
συνολικής ολοκλήρωσης των έργων µέσα στο 2021.

Μάλιστα σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και λει-
τουργία των φωτοβολταϊκών πάρκων, η διασύνδεσή 
τους αναµένεται να συµβεί µέσα στο 2020. Η στρατη-
γική υλοποίησης των έργων προβλέπει την εγκατά-
σταση αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σε γη 
χαµηλής παραγωγικότητας, µε τα γήπεδα οµαδοποι-
ηµένα σε δυο περιοχές που βρίσκεται κοντά τους υ-
ποσταθµός. Τα επιπλέον 168ΜW από τα 34 αιολικά 
πάρκα και τα 90 ΜW των φωτοβολτϊκών σταθµών, 
δεν αναµένεται να επιβαρύνουν το είδη κορεσµένο 
δίκτυο του νοµού Αιτωλοακαρνανίας. Σηµειωτέον, 
προβλέπεται ακόµη ισοκτανοµή των µερισµάτων α-
νάµεσα στα 17 µέλη-ενεργειακές κοινότητες της Έ-
νωσης, που θα έχουν ενιαία εκπροσώπηση.

Ειδικότερα, παρουσίαση του επενδυτικού έργου, 
των πεπραγµένων και των µελλούµενων αναφορικά 
µε αυτό έγινε την Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου στο Αγρίνιο. 
Την αναλυτική παρουσίαση των Ενεργειακών Έργων 
έκανε ο διευθυντής µηχανοργάνωσης και υπηρεσιών 
του Α.Σ. Ένωση Αγρινίου Γιάννης Κάτρης, ο οποίος 
περιέγραψε όλα τα βήµατα που έχουν γίνει µέχρι σή-
µερα, αλλά και τα επόµενα στάδια, τόσο για τα αιολι-

κά έργα όσο και για τα νέα αγροτικά φωτοβολταϊκά 
και τα φωτοβολταϊκά net metering. Από την KIEFER 
ΤΕΚ, σταθερό συνεργάτη της Ένωσης στα ενεργεια-
κά έργα, ο διευθύνων σύµβουλος Χρήστος Πετρόχει-
λος, άδραξε την ευκαιρία, εκµεταλλευόµενος σχετι-
κή αναφορά-πρόταση του κ. Αραβώση, λέγοντας ό-
τι µετά τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά, «θα πρέπει 
να µιλήσουµε και για το τη βιοµάζα και το βιοαέριο».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου Θωµάς Κουτσου-
πιάς έδωσε τη συνολική διάσταση των επενδύσεων, 
εξηγώντας ότι πέραν της περιβαλλοντικής διάτασής 
τους, είναι τα οικονοµικά µεγέθη τέτοια που καθι-
στούν τα έργα ΑΠΕ της Ένωσης και των 17 Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων της πραγµατικά σπουδαία για την 
Αιτωλοακαρνανία και την ανάπτυξη της περιοχής, α-
φού «άλλη επένδυση 300 και άνω εκατ. ευρώ ούτε 
υπήρξε ποτέ στο παρελθόν ούτε και εύκολα µπορεί 
να υπάρξει», πολύ περισσότερο δε µε τον κοινωνικό 
χαρακτήρα αυτών των επενδύσεων, αφού µετέχουν 
περισσότερες από 2.200 οικογένειες.

«Αν το καλοσκεφτούµε είναι µια ολόκληρη πό-
λη», είπε ο κ. Κουτσουπιάς, σηµειώνοντας ότι πολ-
λές χιλιάδες άνθρωποι στην Αιτωλοακαρνανία θα έ-
χουν ένα καλό συµπληρωµατικό εισόδηµα στο σπίτι.

Ο κ. Κουτσουπιάς παρουσίασε επιπλέον και τις νέ-
ες πρωτοβουλίες που αναλαµβάνει η Ένωση Αγρινί-
ου, µίλησε για την πιστή τήρηση των «σφιχτών» χρο-
νοδιαγραµµάτων και τόνισε: «Σήµερα είδαµε την ει-
κόνα, πριν ακόµη αυτή ανοίξει. Και είναι ιδιαίτε-
ρα τιµητικό για όλους µας». 

Εγκρίθηκαν και οι 33 άδειες παραγωγής 
των 10 Ενεργειακών Κοινοτήτων, 

συνολικής ισχύος 168MW, καθιστώντας 
την εν λόγω επένδυση τη µεγαλύτερη στην 

µακροχρόνια ιστορία του συνεταιρισµού, 
από την οποία το ετήσιο όφελος για 

την τοπική κοινωνία ανέρχεται στα 45 
εκατ. ευρώ., ενώ θα δηµιουργηθούν και 

εκατοντάδες θέσεις εργασίας σε διαφόρους 
τοµείς και κλάδους, δεκάδες εκ των οποίων 

θα παραµείνουν και στη συνέχεια.
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Εππλέον, ο πρόεδρος της Ένωσης ζήτησε να εί-
ναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αυτός 
που το στα τέλη του 2021 θα εγκαινιάσει τα αιο-
λικά έργα. Απευθυνόµενος δε τους πολίτες/επεν-
δυτές επεσήµανε ότι «Είµαστε και χαρούµενοι και 
περήφανοι για τις επενδύσεις, πρέπει, όµως να έ-
χετε πάντα υπόψιν σας ότι ναι µεν η Ένωση βγήκε 
µπροστά και ανέλαβε το βάρος, ναι µεν η πολιτεία 
στηρίζει, η κυβέρνηση, η περιφέρεια, όλοι οι φο-
ρείς, …ναι µεν η ευρώπη και η παγκόσµια κοινό-
τητα εκεί κατευθύνονται, τα έργα όµως είναι δικά 
σας. Μαζί τα υλοποιούµε και µαζί θα πρέπει να τα 
υπερασπιστούµε».

Συνεταιρισµός πρότυπο µε κοινωνική διάσταση
Ως εκπρόσωπος του προέδρου της Ελληνικής Κυ-

βέρνησης, στην ηµερίδα µετείχε ο γενικός γραµµατέ-
ας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ΥΠΕΚΑ Κων-
σταντίνος Αραβώσης, ο οποίος µάλιστα είχε συνο-
δεύσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη 
Μαδρίτη για τη Σύνοδο του Ο.Η.Ε.

Ο κ. Αραβώσης, αφού επεσήµανε ότι µόλις επέ-
στρεψε από τη Μαδρίτη, στη σχετική του εισήγηση 
µετέφερε το µήνυµα του πρωθυπουργού για την κλι-
µατική ουδετερότητα, την απολιγνιτοποίηση και την 
ενίσχυση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, πα-
ρουσιάζοντας επιµέρους κεφάλαια του Εθνικού Σχε-
δίου για την Ενέργεια και το Κλίµα.

Ο ίδιος, αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά της Ένωσης Αγρινίου, κάνοντας λόγο για «συνε-

ταιρισµό πρότυπο για τις επενδύσεις στην ενέργεια 
και το περιβάλλον», δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 
κοινωνική διάταση των έργων που έχουν δροµολο-
γηθεί και στην καινοτοµία.

Μάλιστα, ο κ. Αραβώσης, απευθυνόµενος στον πρό-
εδρο του συνεταιρισµού, είπε ότι επιθυµεί η Ένωση 
Αγρινίου να µετέχει στις εργασίες της Επιτροπής που 
συγκροτεί η κυβέρνηση για την Κυκλική Οικονοµία, 
µεταφέροντας εκεί το παράδειγµα καλής πρακτικής 
που πρωτοπόρα εφαρµόζει στη χώρα. Ο Περιφερει-
άρχης ∆υτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρµάκης επε-
σήµανε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των επενδύσε-
ων, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια ενθαρρύνει τέ-
τοιες πρωτοβουλίες και στηρίζει τα έργα της Ένωσης, 
καθώς η ∆υτική Ελλάδα µπορεί να πρωταγωνιστή-
σει στην «πράσινη ενέργεια», ως κόµβος ενεργεια-
κός, «ένα στοίχηµα που πρέπει να κερδίσουµε», ό-
πως χαρακτηριστικά σηµείωσε. Στο ίδιο πλαίσιο ο Α-
ντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσι-
κών Πόρων και Χωροταξίας Λάµπρος ∆ηµητρογιάν-
νης εξήγησε τη σταθερή προσήλωση της Περιφέρει-
ας στα όσα ως κατευθύνσεις δίνει το Περιφερειακό 
Σχέδιο για την προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή.

Ο ∆ήµαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου 
αναφέρθηκε στη θέση που έχει ο δήµος στον ενερ-
γειακό χάρτη της χώρας, σηµειώνοντας παράλληλα 
τις προκλήσεις της νέας εποχής και την ανάγκη προ-
σαρµογής, πολύ περισσότερο δε όταν αυτό έχει τό-
σο θετικό αποτύπωµα για την οικονοµία και την α-
νάπτυξη της περιοχής.

Στην επένδυση µετέχουν πάνω από 2.200 οικογένειες, που σηµαίνει ότι χιλιάδες 
άνθρωποι στην Αιτωλοακαρνανία θα έχουν ένα καλό συµπληρωµατικό εισόδηµα.

Ο γ.γ. Φυσικών Πόρων και Υδάτων του 
ΥΠΕΚΑ Κ. Αραβώσης µε τον Θ. Κουτσουπιά.

Αποτύπωµα
Το οικονοµικό 

αποτύπωµα είναι 
τεράστιο και 

αφορά το σύνολο 
της τοπικής 

κοινωνίας, ανέ-
φερε ο πρόεδρος 

της Ένωσης 
Αγρινίου, Θωµάς 

Κουτσουπιάς

Συµβαδίζει 
µε το πνεύµα
των καιρών 
η ΕΑΣ Αγρινίου
Η χρονική συγκυρία της διοργάνωσης 
δεν ήταν καθόλου τυχαία, σύµφωνα µε 
τους διοργανωτές, αφού η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε κατόπιν της έγκρισης 
των αδειών παραγωγής από της 
Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, για το 
σύνολο των αιολικών έργων των 
Ενεργειακών Κοινοτήτων που έχει 
συγκροτήσει η Ένωση, ενώ µόλις προ 
ηµερών «πέρασε» και η τροπολογία για 
τα φωτοβολταϊκά, µε την οποία 
προβλέπεται αύξηση από το 20% στο 
75% του πλεονάσµατος της ηλεκτρικής 
ενέργειας που διατίθεται στο 
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα ή ∆ίκτυο της 
∆ΕΗ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
αισθητής µείωσης του κόστους 
ενέργειας για τους αγρότες.
Ταυτόχρονα, η ηµερίδα 
πραγµατοποιήθηκε ενόσω είναι σε 
εξέλιξη η Σύνοδος του Ο.Η.Ε. για το 
Κλίµα στη Μαδρίτη, λίγες ηµέρες µετά 
την κήρυξη κατάστασης κλιµατικής 
έκτακτης ανάγκης απ’ το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, αµέσως µετά την 
ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου για 
την Ενέργεια και το Κλίµα, που µόλις 
έχει τεθεί σε διαβούλευση, και λίγες 
ηµέρες αφότου ολοκληρώθηκε η 
ανάλογη διαβούλευση για το 
Περιφερειακό Σχέδιο για την 
προσαρµογή στην Κλιµατική Αλλαγή, 
που, µεταξύ άλλων περιλαµβάνει τις 
προβλέψεις για την τρωτότητα στη 
γεωργία για τη ∆υτική Ελλάδα.
Τέλος, ο κ. Κουτσουπιάς σηµείωσε ότι 
θα υπάρξουν ανάλογες συναντήσεις, 
σύµφωνα µε την εξέλιξη των έργων.

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Η εξάλειψη της ενεργειακής 
φτώχειας στα θετικά των ΑΠΕ
Ο υπεύθυνος για θέµατα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής του ελληνικού γρα-
φείου της Greenpeace Τάκης Γρηγορίου εστίασε στις Ενεργειακές Κοινότητες και 
στην Κοινωνικά ∆ίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση, µη παραλείποντας να επισηµάνει 
τη σηµασία των έργων ΑΠΕ στον περιορισµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλ-
λαγής, αλλά και στη συµβολή που δύνανται να έχουν τα έργα στην εξάλειψη της 
ενεργειακής φτώχειας και µέσω της «Ενεργειακής ∆ηµοκρατίας», της συµµετοχής 
δηλαδή της ίδιας της κοινωνίας, και δη των φτωχότερων στρωµάτων, σε αυτά. Ο κ. 
Γρηγορίου παρουσίασε το σχέδιο δράσης της Greenpeace, το οποίο λαµβάνει πλή-
ρως υπόψη τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση που έχει οδηγήσει εκατοµµύρια 
νοικοκυριά και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στα όρια της καταστροφής. Σχολιάζο-
ντας το θέµα των αντιδράσεων που εκδηλώνονται σε διάφορές περιοχές, είπε ότι 
αυτές στερούνται επιστηµονικής βάσης και κινούνται περισσότερο στη σφαίρα της 
συνωµοσιολογίας. Μάλιστα, ο κ. Γρηγορίου έδωσε παραστατικά τη διάσταση, δεί-
χνοντας εικόνα της καταστροφής του λιγνίτη, σε αντιδιαστολή µε την απολύτως αι-
σιόδοξη και φιλική στο περιβάλλον εικόνα έργων ΑΠΕ.
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Δέλεαρ για ADM η αγορά 91 δις 
των ζωοτροφών για κατοικίδια 

 Εργαστήριο ανάπτυξης ζωοτροφών έφτιαξε ο γίγαντας της αγροδιατροφής

 Στα 115 δισ. ευρώ ο τζίρος της αγοράς ως το 2024, όσο αυτός της σοκολάτας

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στο καινούριο εργαστήριο σχεδιασµού ζωοτρο-
φών της Archer-Daniels-Midland Co. στο Ιλινόις, 
οι επιστήµονες δεν επεξεργάζονται τη νέα γενιά 
τροφών για τα παγκόσµια κοπάδια παραγωγικών 
ζώων. Φρεσκοψηµένα µπισκότα για σκύλους βρί-
σκονται πάνω στους πάγκους του εργαστηρίου. 
Μπορεί οι λιχουδιές για κατοικίδια να φαντάζουν 
ένας παράξενο στοίχηµα και µια έκπληξη για µια 
από τις µεγαλύτερες εταιρείες στο εµπόριο σιτη-
ρών, όµως η αγορά αξίας 91 δισ. δολαρίων τρο-
φών για ζώα συντροφιάς αναπτύσσεται µε τόσο 
γρήγορους ρυθµούς που µέχρι το 2024, σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις της Euromonitor International 
Ltd. θα είναι ίση µε αυτήν της σοκολάτας, δηλα-
δή άνω των 115 δισ. δολάρια. 

«Αυτό που βλέπουµε είναι µια τάση εξανθρω-
πισµού των κατοικίδιων και έτσι οι λύσεις ζωο-
τροφών που αναζητά η αγορά αντανακλούν κυ-
ρίως αυτό που σκέφτονται και τρώνε οι ιδιοκτή-

τες τους» εξηγεί σε συνέντευξή του ο Ίαν Πίνερ, 
αντιπρόεδρος στον τοµέα Ανάπτυξης και Στρα-
τηγικής της ADM. «Σκεφτείτε τις ζωοτροφές χω-
ρίς γλουτένη. Είναι µια πολύ µικρή υποκατηγο-
ρία, όµως αναπτύσσεται τόσο γρήγορα αυτήν 
την στιγµή που έχει οικονοµικό ενδιαφέρον», 
συµπληρώνει. Πράγµατι τα σκυλιά και οι γάτες 
έχουν γίνει τόσο δηµοφιλή που τα αµερικανικά 
νοικοκυριά έχουν πλέον περισσότερα κατοικί-
δια απ’ ό,τι παιδιά. Μαζί µε αυτά, η αγορά ζωο-
τροφών για ζώα συντροφιάς αναπτύσσεται την 
τελευταία δεκαετία µε ετήσιους ρυθµούς 5,5%. 
«Είναι η µεγαλύτερη ίσως µεταβολή στον χώρο 
των τροφίµων που σηµειώθηκε τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια» υποστηρίζει ο επικεφαλής στον το-
µέα των ζωοτροφών της ADM, Ράιαν Λέιν.

Κάπως έτσι, η ADM πείστηκε να επενδύσει 
στην αγορά αυτή, εξαγοράζοντας νωρίτερα φέ-
τος την Neovia, εταιρεία που ειδικεύεται στον το-
µέα, για 1,8 δισ. δολάρια φέτος. Πρόκειται για 
την δεύτερη µεγαλύτερη εξαγορά που ολοκλή-
ρωσε η ADM στην ιστορία της.   

Με στόχο την ανάδειξη της τεχνολογίας και της 
χρήσης καινοτόµων πρακτικών (λογισµικά, ε-
φαρµογές πεδίου, web & mobile app, αυτοµα-
τισµούς, ροµπότ-εργαλεία, κ.ά.) στον κλάδο της 
αγροτεχνολογίας, η Corteva Agriscience™ διορ-
γάνωσε τα πρώτα Agritech βραβεία (1st Agritech 
Challenge Awards) στην Ελλάδα, επιβραβεύο-
ντας τις πρωτοπόρες πρωτοβουλίες στον κλάδο.

Την περασµένη Πέµπτη σε µία βραδιά µε εορτα-
στικό και καινοτόµο χρώµα στο Gazarte έγινε η α-
πονοµή των βραβεύσεων, που περιείχε στοχευµέ-
νο networking και mini συνεντεύξεις, υπό την συ-
νοδεία ζωντανής µουσικής και µοναδικές γεύσεις.

Το πρώτο βραβείο έλαβε η City Crop λαµβά-

νοντας χρηµατικό έπαθλο 25.000 ευρώ, το 2ο 
βραβείο η Solmeyea µε 15.000 ευρώ και το 3ο 
µε 10.000 ευρώ η Photostic Analytics.

Να σηµειωθεί πως ανεξάρτητη Κριτική Επιτρο-
πή αξιολόγησε όλες τις προτάσεις που υποβλήθη-
καν για να αναδείξει τους τρεις νικητές, οι οποίοι 
-εκτός από τα σηµαντικά χρηµατικά βραβεία- είχαν 
την ευκαιρία να συναντήσουν από κοντά µέντορες 
του χώρου λαµβάνοντας ειδική συµβουλευτική εί-
τε για την ανάπτυξη της πρότασής τους, είτε για να 
εξελίξουν συνεργασίες µε τον οργανωτικό φορέα.

Σε πρώτο πλάνο στο διαγωνισµό οι shortlisted 
υποψηφιότητες, αναγνωρισµένοι ακαδηµαϊκοί, 
experts της αγοράς και κορυφαίοι decision-makers.

Η Corteva επιβραβεύει καινοτόμες 
πρωτοβουλίες αγροτεχνολογίας  

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά 
της Lurisia από Coca Cola

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς της 
ιταλικής Lurisia (Acque Minerali) 

ανακοίνωσε η Coca Cola ΗΒC. Όπως αναφέρεται 
στην εταιρική ανακοίνωση, η εξαγορά 
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την «The 
Coca-Cola Company». Το συνολικό τίµηµα που 
καταβάλλουν οι Coca-Cola HBC και η The Coca-
Cola Company, µε την επιφύλαξη των συνήθων 
προσαρµογών, ανέρχεται σε 88 εκατ. ευρώ.

Νέα υπηρεσία online παραγγελίας 
φαγητού, καφέ από τον ΟΤΕ
Το BOX, µία νέα υπηρεσία online παραγγελίας 
φαγητού και καφέ φέρνει ο Όµιλος ΟΤΕ, 
προσφέροντας στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να επιλέγουν µέσα από µία µεγάλη 
ποικιλία σε γεύσεις και κουζίνες. Μέσα από το 
BOX app (Android, iOS) και το www.box.gr, για 
πρώτη φορά οι καταναλωτές µπορούν να 
δηµιουργήσουν το προσωπικό τους «γευστικό» 
προφίλ, αλλά και να προγραµµατίζουν την ώρα 
και την τοποθεσία παράδοσης της παραγγελίας.

«Αγοραστική Εµπειρία για Όλους» 
από τη Barilla Hellas
Μία ξεχωριστή δράση µε στόχο τη βέλτιστη 
αγοραστική εµπειρία για όλους ξεκίνησε η οµάδα 
εθελοντών «αrmonia» της Barilla Hellas. Σε 
συνεργασία µε την Κοιν.Σ.Επ Black Light και την 
TÜV Austria Hellas, εκπαιδεύουν στους φυσικούς 
χώρους, υπαλλήλους καταστηµάτων λιανικής 
στην εξυπηρέτηση καταναλωτών µε αναπηρίες.

Ο Ίαν Πίνερ,  
αντιπρόεδρος στον 
τοµέα Ανάπτυξης 
και Στρατηγικής 
της ADM.

Στο διαγωνισµό δικαίωµα 
συµµετοχής είχαν 

πανεπιστήµια, ερευνητικά 
κέντρα, Start-Up, 

φοιτητές ανεξαρτήτου 
βαθµίδας, ερευνητές ή 

µέλη ερευνητικής οµάδας, 
συνεταιρισµοί ή Ενώσεις, 

παραγωγοί, συµπράξεις 
αυτών.

ΝΕΑ
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Μητρική φυτεία από Ζευς 
για κίτρινα ακτινίδια

  Τη χώρα μας στον διεθνή χάρτη της παραγωγής κίτρινου 
ακτινιδίου θέλει να βάλει δυνατά η νεοσύστατη New Kiwi Plant

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πλάνο για την παραγωγή κίτρινων ακτινι-
δίων από ποικιλίες που έχουν προκύψει 
από δική της πολυετή έρευνα και θα καλ-
λιεργηθούν, εντός κι εκτός ελληνικών συ-
νόρων µε κλειστά συµβόλαια συνεργασί-
ας, που θα συνοδεύονται και µε καταβο-
λή αποζηµίωσης δικαιωµάτων χρήσης από 
τους παραγωγούς, θέτει άµεσα σε εφαρ-
µογή η «Ζευς Ακτινίδια». Για την υλοποί-
ηση του φιλόδοξου σχεδίου, που θέλει να 
βάλει δυνατά και την Ελλάδα στο διεθνή 
χάρτη των παραγωγών κίτρινου ακτινιδί-
ου, έχει συσταθεί η «New Kiwi Plant». Ένα 
νέο νοµικό σχήµα στο οποίο η Ζευς Ακτι-
νίδια κατέχει 25% του µετοχικού κεφαλαί-
ου, ενώ το υπόλοιπο 75% µοιράζονται ισό-
ποσα η Φυτοτεχνική, ένα φυτώριο από την 
Άρτα και οι ιταλικές εταιρείες «Vitro Plant» 
και «Tutta Frutta Quaranda».

Μπόλιασµα σε δέντρα ποικιλίας Hayward
Σε πρώτη φάση και προκειµένου να συ-

γκεντρωθεί το συντοµότερο µια κρίσιµη 
µάζα παραγωγής κίτρινων ακτινιδίων, ι-
κανή να βάλει την «New Kiwi Plant» δυ-
νατά στη διεθνή αγορά κρίθηκε σκόπιµο 
να αξιοποιηθούν υφιστάµενα κτήµατα συ-
νεργαζόµενων παραγωγών της οργάνω-
σης, στα οποία καλλιεργούνται σήµερα α-
κτινίδια της ποικιλίας Hayward.

Στα κτήµατα που θα επιλεγούν θα γίνει 
µπόλιασµα των δέντρων µε δύο νέες ποι-
κιλίες κίτρινων ακτινιδίων της «New Kiwi 
Plant», ώστε, το πολύ, σε δύο χρόνια να 
προκύψει παραγωγή. Ταυτόχρονα η Ζευς 
Ακτινίδια θα δηµιουργήσει ένα κτήµα για 
τον πολλαπλασιασµό του µητρικού υλι-
κού, το οποίο θα πιστοποιηθεί από τις ελ-
ληνικές αρχές, ώστε τα µοσχεύµατα που 
θα προκύψουν να είναι, µε τη «βούλα», 

καθαρά και πιστοποι-
ηµένα και να µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για 
φυτεύσεις από το 2021.

«∆εν έχουµε καταλήξει ακό-
µη πόσα στρέµµατα θα αξιοποιή-
σουµε για αρχή», ανέφερε στην Agrenda 
ο πρόεδρος της Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης 
Μανώσης, σηµειώνοντας ότι στις σκέψεις 
της οργάνωσης είναι το ντεµπούτο να γί-
νει µε περίπου 100 στρέµµατα.

Θα αξιοποιηθούν µια πρώιµη 
και µια όψιµη κίτρινη ποικιλία

Από τις δύο νέες κίτρινες ποικιλίες που 
θα αξιοποιηθούν για τον εµβολιασµό των 
Hayward, η µία είναι πρώιµη και θα συ-
γκοµίζεται αρχές Σεπτεµβρίου κι η δεύτερη 
όψιµη, µε συγκοµιδή µετά τα µέσα Οκτω-
βρίου. Όσο για την αποδοτικότητά τους, 
η Ζευς Ακτινίδια στα πιλοτικά κτήµατα 14 
στρεµµάτων που τα δοκίµασε σε διάφορες 
περιοχές του νοµού, έδειξαν πως η παρα-
γωγή ανά στρέµµα δεν πέφτει από τους 
3,5 τόνους, µε συντηρητικές εκτιµήσεις.

Κατοχυρώνονται οι ποικιλίες
Παράλληλα ξεκίνησε η διαδικασία κα-

τοχύρωσης των συγκεκριµένων ποικιλιών 
σε χώρες όπως ΗΠΑ, Νότιος Αφρική, Χιλή, 
αλλά και στην Ευρώπη. Αποφασίστηκε α-
κόµη, οι εταίροι στην Ιταλία να δηµιουρ-
γήσουν άλλα δύο κτήµατα για την παρα-
γωγή πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστι-
κού υλικού, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση 
για ανάγκες που θα προκύψουν στην Ι-
ταλία. «Οι φιλοδοξίες µας είναι µεγάλες. 
Είµαστε, όµως, αισιόδοξοι και κρίνοντας 
από το ότι ήδη έχει εκδηλωθεί ενδιαφέ-
ρον για τις ποικιλίες µας από Γάλλους 
παραγωγούς, εκτιµώ ότι η απόπειρα διε-
θνοποίησής µας θα πάει καλά», ανέφερε 
στην εφηµερίδα Agrenda ο κ. Μανώσης.

Μια ψηφίδα η Ελλάδα 
σ’ ένα ευρύ ψηφιδωτό
Στο όλο εγχείρηµα της New Kiwi Plant, η Ζευς 
Ακτινίδια έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη µαζί 
µε τα πρωτόκολλα διαχείρισης στο χωράφι, και στα 
διαλογητήρια, για να εκπληρωθούν µια σειρά από 
απαιτήσεις σε πιστοποιητικά υγιεινής αλλά και του τί 
ζητά η αγορά. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν είναι παρά 
µια ψηφίδα σε ένα µεγάλο µωσαϊκό που θέλει να 
δηµιουργήσει η New Kiwi Plant, καθώς ο στόχος 
της είναι να αναπτύξει το project τόσο στο βόρειο, 
όσο και το νότιο ηµισφαίριο. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, στις αρχές ∆εκεµβρίου, επισηµοποιήθηκε µια 
συνεργασία της New Kiwi Plant µε έναν γαλλικό 
εξειδικευµένο οίκο νοµικών, ο οποίος αναλαµβάνει 
να διερευνήσει το θεσµικό πλαίσιο σε κάθε µια από 
τις χώρες ενδιαφέροντος, για να προετοιµάσει τα 
συµβόλαια συνεργασίας µε τους παραγωγούς, οι 
οποίοι θα δεσµεύονται µε όρους για royalties, για 
τις τιµές κλπ. Επίσης θα προβλέπεται πως όλοι όσοι 
θα εµπλακούν στο project, θα δρουν υπό κοινό 
εµπορικό σήµα, µε την επωνυµία New Kiwi Plant.

Ακόµα δεν έχουν καταλήξει πόσα 
στρέµµατα θα µπουν για αρχή, 
αλλά στη σκέψη είναι να γίνει 
ντεµπούτο µε 100 στρέµµατα.

Σε πρώτη φάση θα αξιοποιηθούν 
υφιστάµενα κτήµατα 
συνεργαζόµενων παραγωγών 
της οργάνωσης, στα οποία 
καλλιεργούνται σήµερα 
ακτινίδια της ποικιλίας Hayward.

100 στρμ.

Υπάρχοντα

Η επιλογή µιας πρώιµης και µιας 
όψιµης ποικιλίας έγινε για να 
επιµηκυνθεί το παράθυρο εµπορικής 
εκµετάλλευσης που αξιοποιεί η Ζευς, 
ώστε να έχουν διαθέσιµα προϊόντα 
περισσότερο χρόνο στη διεθνή αγορά.

Δύο είδη



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
liamis@agronews.gr

Ακόµα µία προκήρυξη Νέων Αγροτών θα πρέπει να 
περιµένουν οι αγρότες εντός της περιόδου 2020-
2021, σύµφωνα µε τα όσα προέκυψαν από την 8η 
Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, την περασµένη Τετάρτη. 
Επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό πρωτοσέλιδο 
τίτλο της Agrenda, οι πληροφορίες κάνουν λόγο 
για ανάγκη τρίτης προκήρυξης, η οποία υπολο-
γίζεται στα 100 εκατ. ευρώ, ώστε να µπορέσει το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης να κλείσει χω-
ρίς προβλήµατα. Συγκεκριµένα, καλά ενηµερωµέ-
νες πηγές αναφέρουν πως η «ανάγκη» αυτή προ-
κύπτει από τη διαχειριστική φόρµουλα που πρέπει 
να βρεθεί για την εξισωτική αποζηµίωση: Την τρι-

ετία 2021-2023 η χώρα µας δεν έχει δεσµεύσει τα 
απαραίτητα κοινοτικά κονδύλια για την πληρωµή 
της εξισωτικής από τα Προγράµµατα, χρήµατα τα 
οποία υπολογίζονται στα 150 εκατ. ευρώ, ετησί-
ως. Ως εκ τούτου, για να εγκριθούν από τους Ευ-
ρωπαίους και µην φανεί στους δείκτες πως το ελ-
ληνικό πρόγραµµα αφιερώνεται σχεδόν στο 50% 
µόνο για το Μέτρο 13 (εξισωτική) θα επιχειρηθεί η 
ισορροπία µε προγράµµατα εύκολης απορροφητι-
κότητας, και ένα από αυτά είναι οι Νέοι Αγρότες. 

Αντίθετα, δύσκολα είναι τα πράγµατα για τους 
δικαιούχους Βιολογικών που λαµβάνουν ενίσχυ-
ση µε τριετείς συµβάσεις (µετάβαση), καθώς όπως 
όλα δείχνουν δεν θα είναι δυνατή η παράταση των 
δεσµεύσεών τους, εφόσον δεν γίνεται να καλυ-
φθούν και οι τέσσερις προσκλήσεις (δύο για φυ-
τική και δύο για ζωική παραγωγή).

Όσον αφορά τις προκηρύξεις εντός του ερχό-
µενου 6µήνου, ο προγραµµατισµός αναφέρει:

  Εντός του πρώτου διµήνου του 2020 θα υπάρ-
ξει προκήρυξη για το Μέτρο 3.1 «Στήριξη για νέες 
συµµετοχές σε συστήµατα ποιότητας».

 Μετά το τέλος των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του 2020 
θα βγει η τρίτη προκήρυξη του Μέτρου 10.1.8 για 
το Κοµφούζιο ύψους 20 εκατ. ευρώ, η οποία πρώ-
τη φορά καλύπτει και αµπέλια, σύµφωνα µε την 
προδηµοσίευση.

 Προς υπογραφή βρίσκεται η Υπουργική Α-
πόφαση για το Μέτρο 4.1.2, που αφορά τα Σχέδια 
Βελτίωσης για αρδευτικά συστήµατα. 

 Αρχές του 2020 θα προκηρυχθεί το Μέτρο 5.1 
«Αντιχαλαζικά»

  Αναµένεται άµεσα, η πρόσκληση του Μέτρου 
4.2.1 Μεταποίηση στην Πελοπόννησο.

Άλλη μια προκήρυξη Νέων 
Αγροτών με 100 εκατ. ευρώ
Οι απαιτήσεις για να βγουν οι «δείκτες» στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 
μέχρι το κλείσιμο της περιόδου οδηγούν τις αρχές σε νέα πρόσκληση τον επόμενο χρόνο

Χωρίς παράταση 
στα Βιολογικά

Για τους δικαιούχους 
Βιολογικής Γεωργίας 

που λαµβάνουν ενίσχυση 
µε τριετείς συµβάσεις 
(µετάβαση), όπως όλα 
δείχνουν, δεν θα είναι 

δυνατή η παράταση των 
δεσµεύσεών τους
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Τρίτη προκήρυξη 
στο Κομφούζιο ύψους 
20 εκατ. ευρώ, πρώτη 
φορά επιλέξιμο το αμπέλι  
Με το ΟΣΔΕ του 2020 οι αιτήσεις για την πρόσκληση που καλύπτει 
δαπάνες για φερομόνες σε πυρηνόκαρπα, μηλοειδή και αμπέλια 

Η 3η προκήρυξη του Μέτρου 10.1.8 
«Κοµφούζιο» που θα καλύπτει τις δα-
πάνες εφαρµογής φεροµόνων και πα-
γίδων σε πυρηνόκαρπα, µηλοειδή και 
για πρώτη φορά αµπέλια και δαµάσκη-
να, ανακοινώθηκε κατά τη συνεδρία-
ση της Επιτροπής Παρακολούθησης 
στο Βραχάτι. Σύµφωνα µε την προδη-
µοσίευση του Μέτρου που εκδόθηκε 
την περασµένη εβδοµάδα, ο προϋ-
πολογισµός διαµορφώνεται στα 20 
εκατ. ευρώ, µε τους αγρότες να µπο-
ρούν από τώρα να ξεκινήσουν να ε-
φαρµόζουν τις σχετικές δεσµεύσεις. 
Οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων 
θα πραγµατοποιηθούν βάσει της Ενι-
αίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ)  έτους 
2020 (έτος αναφοράς), οπότε η προ-
κήρυξη αναµένεται να βγει αρχές του 
ερχόµενου καλοκαιριού. 

Καλυπτόµενοι εχθροί
Μέσω της µεθόδου χρήσης φερο-

µονών (Κοµφούζιο), παρεµποδίζεται 
η σύζευξη των παρακάτω εντοµολο-
γικών εχθρών:

Καρπόκαψα (Grapholitha molesta), 
ανάρσια (Anarsia lineatella), φυλλο-
δέτη (Adoxophyes orana), εντοµολο-
γικών εχθρών–στόχων των επιλέξιµων  
καλλιεργειών της δράσης: ροδακινιά, 
νεκταρινιά και βερικοκιά

Καρπόκαψα της µηλιάς (Cydia  
pomonella), εντοµολογικού εχθρού 
–στόχου των επιλέξιµων καλλιεργει-
ών της δράσης: µηλιά, αχλαδιά και 
κυδωνιά

Καρπόκαψα της δαµασκηνιάς 
(Grapholitha funebrana), εντοµολο-
γικού εχθρού –στόχου της επιλέξιµης 
καλλιέργειας της δράσης: δαµασκηνιά, 
ευδεµίδα (Lobesiabotrana), εντοµο-
λογικού εχθρού -στόχου της επιλέξι-
µης καλλιέργειας της δράσης: αµπέλι.

∆ικαιούχοι του Μέτρου
∆ικαιούχοι µπορούν να κριθούν 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµά-
δες φυσικών ή νοµικών προσώπων, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής έ-
κτασης. ∆ικαιούχοι των προηγούµε-
νων δύο Προσκλήσεων της δράσης 

10.1.08, δύνανται να υποβάλουν αί-
τηση στήριξης στο πλαίσιο της 3ης 
Πρόσκλησης της δράσης, για διαφο-
ρετικά από τα αγροτεµάχια που εί-
ναι ενταγµένα στο πλαίσιο των προ-
ηγούµενων προσκλήσεων της δρά-
σης10.1.08.

Ύψος ενίσχυσης
Tο ύψος ενίσχυσης ορίζεται: 
 στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα ετη-

σίωςγια τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής 
και στα 45,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησί-
ωςγια τα τελευταία τρία έτη εφαρµο-
γής,για τις καλλιέργειες της ροδακινιάς, 
της νεκταρινιάς και της βερικοκιάς,

 στα 54,2 ευρώ ανά στρέµµα ετη-
σίως για τα πρώτα τρία έτη εφαρµο-
γήςκαι στα 62,7 ανά στρέµµα ετησί-
ωςγια τα τελευταία δύο έτη εφαρµο-
γής, για τις καλλιέργειες της µηλιάς, 
της αχλαδιάς και της κυδωνιάς,

 στα 54 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως-
για τα πρώτα δύο έτη εφαρµογής και 
στα 70,4 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως-
για τα τελευταία τρία έτη εφαρµογής, 
για την καλλιέργεια της δαµασκηνιάς,

 στα 35,63 ευρώ ανά στρέµµα ετη-
σίως για τα  πρώτα τρία έτη εφαρµο-
γήςκαι στα 42,63 ευρώ ανά στρέµµα 
ετησίως για τα τελευταία δύο έτηεφαρ-
µογής, για το οινοποιήσιµο αµπέλι στα 
49,08 ευρώ ανά στρέµµα για τα  πρώ-
τα τρία έτη εφαρµογής και στα 56,35 
ευρώ ανά στρέµµα ετησίωςγια τα τε-
λευταία δύο έτη εφαρµογής, για το ε-
πιτραπέζιο αµπέλι, στο οποίο συµπερι-

Προς υπογραφή βρίσκεται η Υ-
πουργική Απόφαση για το Μέ-
τρο 4.1.2 που αφορά τα Σχέδια 
Βελτίωσης για αρδευτικά συστή-
µατα, ώστε να βγει η πρόσκλη-
ση εντός της ερχόµενης άνοι-
ξης, όπως ανακοίνωσε ο γενι-
κός γραµµατέας του υπουργεί-
ου Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. 

Μένει τώρα να φανεί αν θα 
υπάρξει κάποια προδηµοσίευ-
ση της προκήρυξης του Μέτρου 
όπως γίνεται παραδοσιακά µε 
όλα τα επενδυτικά προγράµµα-
τα (4.1 Σχέδια Βελτίωσης, 4.2 
Μεταποίηση), για την προετοι-
µασία των υποψήφιων δικαι-
ούχων. Παρόµοιο χρονοδιά-
γραµµα πάντως είχε ακολου-
θηθεί µε το 4.1.1 το 2017, κα-
θώς η προδηµοσίευση της πρό-
σκλησης είχε προηγηθεί κατά 
6 µήνες της τελικής πρόσκλη-
σης. Σηµειώνεται εδώ, πως ιδι-

αίτερο ενδιαφέρον ένταξης στο 
συγκεκριµένο Μέτρο έχουν οι 
δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτί-
ωσης που έχουν εντάξει στον 
επενδυτικό τους φάκελο νέες 
φυτεύσεις. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης, επιλέξιµες ενισχύσεις 
θα είναι ταµιευτήρες, συστήµα-
τα στάγδην άρδευσης, αντικα-
τατάσταση παλιού εξοπλισµού 
αλλά και «υποβοηθητικές» τε-
χνολογίες όπως είναι οι αισθη-
τήρες. Εκτός µένουν «κανόνια» 
(αυτοκινούµενοι εκτοξευτήρες 
υψηλής πίεσης) και γενικότε-
ρα τα αρδευτικά υψηλής πίε-
σης, αλλά ούτε και η ανόρυξη 
νέων γεωτρήσεων θα είναι επι-
λέξιµη δαπάνη. Ωστόσο, ακού-
γεται πως θα επιτραπεί η «αντι-
κατάσταση» γεωτρήσεων, δηλα-
δή το κλείσιµο µίας παλιάς και 

Σε δρόμο μπαίνουν τα Σχέδια 
Βελτίωσης αρδευτικών έργων 

Η πρόσκληση για το Κοµφούζιο 
καλύπτει οινοποιήσιµο αµπέλι, 
επιτραπέζιο αµπέλι και σταφίδα.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

4.181
14.636 ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

6.607
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

3.848
27,21%

ΣΕ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΗ

43,00%
ΣΕ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

25,05%
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αίτερο ενδιαφέρον ένταξης στο 
συγκεκριµένο Μέτρο έχουν οι 
δικαιούχοι των Σχεδίων Βελτί-
ωσης που έχουν εντάξει στον 
επενδυτικό τους φάκελο νέες 
φυτεύσεις. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης, επιλέξιµες ενισχύσεις 
θα είναι ταµιευτήρες, συστήµα-
τα στάγδην άρδευσης, αντικα-
τατάσταση παλιού εξοπλισµού 
αλλά και «υποβοηθητικές» τε-
χνολογίες όπως είναι οι αισθη-
τήρες. Εκτός µένουν «κανόνια» 
(αυτοκινούµενοι εκτοξευτήρες 
υψηλής πίεσης) και γενικότε-
ρα τα αρδευτικά υψηλής πίε-
σης, αλλά ούτε και η ανόρυξη 
νέων γεωτρήσεων θα είναι επι-
λέξιµη δαπάνη. Ωστόσο, ακού-
γεται πως θα επιτραπεί η «αντι-
κατάσταση» γεωτρήσεων, δηλα-
δή το κλείσιµο µίας παλιάς και 

το άνοιγµα µίας νέας.
Όσον αφορά την ενίσχυση, 

αυτή θα είναι ανάλογη πρώ-
τον µε την ποιότητα των υπό-
γειων υδάτων (καλή ή λιγότε-
ρο καλή), δεύτερον µε την δυ-
νητική εξοικονόµιση ύδατος 
που πετυχαίνει ο αγρότης µε 
την επένδυση και τρίτον την 
Περιφέρεια. Ως εκ τούτου θα 
κυµαίνεται µεταξύ 35% και 75%.

Οι αγρότες θα χρειαστεί, πα-
ράλληλα, να προσκοµίσουν και 
µία περιβαλλοντική µελέτη, να 
έχουν άδεια ύδατος για το χω-
ράφι που αφορά η επένδυση, 
αλλά και να εγκαταστήσουν υ-
δροµετρητές υποχρεωτικά.

Nα σηµειωθεί ότι ο προϋπο-
λογισµός του Μέτρου αναµένε-
ται να κυµανθεί γύρω στα 30 
εκατ. ευρώ, σύµφωνα µε τον 
προγραµµατισµό των διαχει-
ριστικών αρχών.

Σε δρόμο μπαίνουν τα Σχέδια 
Βελτίωσης αρδευτικών έργων 

Αξιολόγηση
Στα Σχέδια Βελτίωσης 

4.181 αιτήσεις (27,21%) 
είναι σε διαδικασία 
αξιολόγησης, 6.607 
(43,00%) είναι σε 

γνωµοδοτική και 3.848 
(25,05%) σε διαµόρ-

φωση πίνακα κατάταξης

Ολοκληρώνεται 
η αξιολόγηση των 
Σχεδίων Βελτίωσης 
σε 10 Περιφέρειες 
Ολοκληρώθηκε σχεδόν 
η αξιολόγηση των 
φακέλων των δικαιούχων 
Σχεδίων Βελτίωσης 
σε 10 από τις 13 
Περιφέρειες, σύµφωνα 
µε τον εκπρόσωπο 
της Μονάδας 
Χρηµατοοικονοµικών 
ροών και ΟΠΣΑΑ της 
ΕΥ∆ ΠΑΑ, ∆ηµήτρη 
Παππά. Περιγράφοντας 
την πορεία των Μέτρων, 
ο κ. Παππάς, όπως 
ανέφερε, µέχρι και την 
Τετάρτη 11 ∆εκεµβρίου, 
είχε ολοκληρωθεί η 
πρώτη αξιολόγηση για 
το 70% σχεδόν των 
φακέλων. Συγκεκριµένα, 
ακόµα 27-28% των 
φακέλων βρίσκεται σε 
διαδικασία αξιολόγησης, 
ενώ το 43% βρίσκεται 
σε επίπεδο γνωµοδοτικής 
επιτροπής. Ένας στους 
τέσσερις φακέλους 
πλέον είναι σε πίνακα 
κατάταξης και αναµένει 
την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας για να 
ενταχθεί στον αντίστοιχο 
πίνακα (δικαιούχων, 
επιλαχόντων, 
απορριφθέντων κ.λπ). 
Παράλληλα, σύµφωνα µε 
τον κ. Παππά, στόχος 
είναι µέχρι το τέλος 
του Ιανουαρίου το 
µεγαλύτερο µέρος των 
Περιφερειών να έχει 
εκδόσει εγκριτικά. 

∆ύο προγράµµατα που θα προ-
κηρυχθούν το πρώτο τρίµηνο του 
2020, σύµφωνα µε τις διαχειριστι-
κές αρχές, είναι το Μέτρο 5.1 που 
αφορά την εγκατάσταση αντιχα-
λαζικών και το Μέτρο 3.1 µέσω 
του οποίου θα καλυφθούν, µετα-
ξύ άλλων, οι δαπάνες πιστοποίη-
σης των δικαιούχων του υποµέ-
τρου 11.1 «Βιολογική Γεωργία» 
(πενταετία). Για το 3.1, έχει ήδη 
πάρει υπογραφεί η υπουργική α-
πόφαση µε τις λεπτοµέριες εφαρ-
µογής του Μέτρου. Υπενθυµίζε-
ται, ότι η ενίσχυση για τους βιο-
καλλιεργητές είναι έως 2.020 ευ-
ρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως. 

Όσον αφορά τα αντιχαλαζι-
κά, κατά την Επιτροπή Παρακο-
λούθησης εγκρίθηκαν οι αλλα-
γές στη βαθµολογία των υποψή-
φιων δικαιούχων, µε τις τροπο-
ποιήσεις να περιλαµβάνουν την 
πτώση της βάσης ένταξης από τα 
40 στα 35 µόρια. 

Αναλυτικά, σύµφωνα µε τα νέα 
κριτήρια µοριοδότησης θα πρέ-
πει ο υποψήφιος να ξεπεράσει 
τους 35 πόντους βάσει των εξής 
κριτηρίων: 

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

 Οι καλλιέργειες µε την µε-
γαλύτερη ασφαλιζόµενη αξία: 
1.501 ευρώ/στρέµµα και άνω (16 
µόρια), µεταξύ 1.001-1.500 ευ-
ρώ/στρέµµα (12,8 µόρια), µετα-
ξύ 501-1.000 ευρώ/στρέµµα (9,6 
µόρια), 500 ευρώ/ στρέµµα και 
κάτω (6,4 µόρια).

 Αξιολογείται αν το εισόδη-
µα των εν δυνάµει δικαιούχων 
διαµορφώνεται κύρια από την 
αγροτική δραστηριότητα. Στην 
περίπτωση που η αίτηση ενίσχυ-
σης αφορά σε συλλογικό σχήµα 

γεωργών (ΣΣΓ) δηλαδή Οµάδες 
Παραγωγών, Οργανώσεις Παρα-
γωγών, συλλογικές αγροτικές 
οργανώσεις, σύµφωνα µε το Ν. 
4015/2011/210Α/21.09.2011, 
όπως κάθε φορά ισχύει, η ιδιό-
τητα του επαγγελµατία αγρότη 
θεωρείται ότι υφίσταται εξ ορι-
σµού: 14 µόρια.

 Η επένδυση πρόληψης εί-
ναι συλλογική, ως προς τη χρή-
ση της: 28 µόρια.

 Το οικονοµικό µέγεθος της 
εκµετάλλευσης σε όρους τυπικής 
απόδοσης: Έως 20.000 ευρώ (10 
µόρια), από 20.001 έως 50.000 
ευρώ (7 µόρια).

 Αγρότης ορεινής ή µειονεκτι-
κής περιοχής: 10 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, συνε-
ταιρισµός): 9 µόρια.

Στα 2.020 ευρώ η ενίσχυση
πιστοποίησης Βιολογικών 

Η ενίσχυση για τους βιοκαλλιεργητές, στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 που 
καλύπτει δαπάνες πιστοποίησης, είναι έως 2.020 ευρώ ανά εκµετάλλευση.

Εργαλεία
Τις µικροπιστώσεις έως 
25.000 ευρώ επανέφερε στην 
επικαιρότητα κατά τη διάρκεια 
της Επιτροπής ο Κωνσταντίνος 
Μπαγινέτας, λέγοντας πως 
γίνονται προσπάθειες για την 
ενεργοποίησή τους.

Δασώσεις 
Για τα Υποµέτρα 8.1 και 8.2 
που αφορούν τη ∆άσωση 
Γεωργικών Γαιών, έχουν 
υποβληθεί από τον ανάδοχο 
σχέδια ΚΥΑ και ΥΑ, 
τα οποία µετά από σχετικές 
παρατηρήσεις, 
επανυποβλήθηκαν 
αναµορφωµένα και βρίσκονται 
σε στάδιο επεξεργασίας. Η 
προκήρυξη αναµένεται 
το α’ εξάµηνο του 2020.

Αντιχαλαζικά
H δεύτερη προκήρυξη 
του Μέτρου 5.1 που 

προγραµµατίζεται αρχές 
του 2020 σχεδιάζεται 
να καλύπτει µηλοειδή, 

πυρηνόκαρπα, ακτινίδια 
και αµπέλια
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Την ερχόµενη Τρίτη όλοι οι δικαιού-
χοι του Μέτρου 9 «Σύσταση Οµάδων 
Παραγωγών» και του Μέτρου 4.2.1 
«Μεταποίηση µε τελικό προϊόν αγρο-
τικό» θα µπορούν να προχωρήσουν 
σε αιτήσεις πληρωµών, ανέφερε ο εκ-
πρόσωπος της Μονάδας Χρηµατοοι-
κονοµικών ροών και ΟΠΣΑΑ της ΕΥ∆ 
ΠΑΑ, ∆ηµήτρης Παππάς. Περιγράφο-
ντας την πορεία των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Παππάς α-
νέφερε επίσης πως για το Μέτρο 6.3 
«Μικρές Εκµεταλλεύσεις» έχει δρο-
µολογηθεί η πληρωµή όλων των δι-
καιούχων µέχρι τα Χριστούγεννα. Ση-
µειώνεται εδώ πως πάνω από τους µι-
σούς δικαιούχους, ήδη έλαβαν προ-
καταβολή την περασµένη εβδοµάδα.

Ειδικότερα στην πορεία των πλη-
ρωµών στάθηκε ο Αλεξάντερ Μπάρ-
τοβιτς προϊστάµενος για την Ελλάδα 
της DG AGRI, ο οποίος τόνισε πως αν 
και την περασµένη περίοδο η χώρα 
µας επέστρεψε πολλά εκατοµµύρια 
από τα Προγράµµατα πίσω, τώρα φαί-
νεται πως θα χρησιµοποιήσει όλο το 
πακέτο. «Το πρόγραµµα είναι καλο-
σχεδιασµένο», ανέφερε συγκεκριµέ-
νο συγχαίροντας τη δουλειά των δια-
χειριστικών αρχών τις οποίες εκπρο-
σωπούσαν οι Νικόλαος Μανέτας και 
Κατερίνα Αθανασοπούλου. Ωστόσο, 
εδώ ζήτησε να µπουν σε προτεραιό-
τητα οι πληρωµές καθώς η χώρα µας 
φαίνεται να έχει µείνει πίσω. 

Ο κ. Μπάρτοβιτς αναφέρθηκε επί-
σης και στο ζήτηµα της παράτασης 
της τρέχουσας ΚΑΠ για ένα-δύο χρό-
νια, λέγοντας πως µπορούν οι εθνι-
κές κυβερνήσεις να πάνε την τρέχου-
σα προγραµµατική τους περίοδο µέ-
χρι το 2024 και να χρησιµοποιήσουν 
τα νέα χρήµατα το 2025. Τέλος, τόνι-
σε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει 
ο προϋπολογισµός της ΚΑΠ και την 
καχυποψία µε την οποία αντιµετωπί-
ζονται οι αγρότες πανευρωπαϊκά. «Υ-
πάρχει τεράστια πίεση. Οι αγρότες α-

ντιµετωπίζονται ως υπαίτιοι για τα ό-
σα συµβαίνουν στο περιβάλλον», α-
νέφερε χαρακτηριστικά, ωστόσο, ό-
πως πρόσθεσε «η γεωργία είναι µέ-
ρος της λύσης, όχι το πρόβληµα», λέ-
γοντας µετά µε νόηµα «να αναµένετε 
συνέχεια πίεση στο µπάτζετ».

Πάνω στο θέµα των πληρωµών, 
ο κ. Μπαγινέτας παραδέχτηκε προς 
πράγµατι είναι πολλά τα χρήµατα 
που µένουν προς απορρόφηση και 
πως το 2020 θα είναι έτος στο οποίο 
θα σφίξουν πολύ τα πράγµατα για 
να προχωρήσουν οι δεσµεύσεις σε 
Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση. 

Εδώ, από µέλη της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης τονίστηκε ότι όπως έ-
χει πάει το πράγµα θα πρέπει η Ελ-
λάδα να δείχνει απορροφητικότητα 
τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώ ετησί-
ως, για να µην επιστρέψει κονδύ-
λια η χώρα µας. 

Η πίεση βέβαια εδώ προέρχεται και 
από το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανό-
τητα δεν θα υπάρξει «γέφυρα» για τα 
έργα που δεν θα ολοκληρωθούν ώστε 
να περάσουν οι πληρωµές τους στη 
νέα ΚΑΠ, λόγω µείωσης των κονδυ-
λίων των Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης κατά 15%. 

Πληρωμές για Ομάδες και Μεταποίηση 
Την ερχόμενη Τρίτη ανοίγει το σύστημα για αιτήσεις δικαιούχων του Μέτρου 9 και του Μέτρου 4.2.1

Στο µισό
Οι πληρωµές και οι 
δαπάνες που έχουν 

πραγµατοποιηθεί 
στα Προγράµµατα, 

µέχρι τις 6 
∆εκεµβρίου 2019, 

ανέρχονται σε 
ποσοστό 46,53%

Παράταση
Οι εθνικές 

κυβερνήσεις 
µπορούν να πάνε 

την τρέχουσα 
προγραµµατική 

τους περίοδο µέχρι 
το 2024 και να 

χρησιµοποιήσουν τα 
νέα χρήµατα 

το 2025

Η άρδευση στο επόµενο µεγάλο σχέδιο υποδοµών της Ελλάδας 

Το επόµενο µεγάλο σχέδιο υποδοµών για την Ελλάδα και την κυβέρνηση θα είναι ένα σχέδιο περιβαλλοντικών και αρδευτικών 
υποδοµών, ανακοίνωσε κατά τον χαιρετισµό του στο Βραχάτι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης. Όπως είπε, οι υψηλές 
φιλοδοξίες της κυβέρνησης έχουν τεθεί για να περάσουµε σε µία σοβαρή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων. «Είναι στρατηγικός 
στόχος και πρέπει να εκφραστεί µε πολιτική δέσµευση και µε δέσµευση χρηµάτων», είπε συγκεκριµένα, τονίζοντας ότι στην ερχόµενη 
προγραµµατική περίοδο θα επαναπροσεγγιστεί και το ζήτηµα µε τον Αχελώο. «Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης ειναι το βασικό 
εργαλείο άσκησης αγροτικής πολιτικής. Συµπληρώσαµε 5 µήνες και η βασική µας αρχή και αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να τρέξει 
απρόσκοπτα και γρήγορα το πρόγραµµα», τόνισε ο υπουργός, υποστηρίζοντας πως τώρα δεν είναι η ώρα να επαναεξεταστούν οι 
επιλογές αλλά να σχεδιαστούν οι καινούργιες, εφόσον βρισκόµαστε στο κλείσιµο της περιόδου. Επιπλέον, εξέφρασε την πεποίθησή του 
πως ο πρωτογενής τοµέας θα επωφεληθεί από τη µετάβαση σε µία «πράσινη γεωργία» όπως τη χαρακτήρισε, µόνο που αυτές οι 
παρεµβάσεις γίνονται ουσίας µόνο αν τελικά τις ακολουθούν οι αγρότες.

Τον Ιούνιο 
η υλοποίηση 
των Συµβούλων, λέει 
ο διευθύνων του ΕΛΓΟ

Μέχρι το Μάρτιο θα πρέπει να 
έχει ολοκληρωθεί το εισαγωγικό 
πρόγραµµα εκπαίδευσης των 
γεωργικών συµβούλων, 
ώστε τον Ιούνιο να υπάρξει η 
ενεργοποίηση του Μέτρου 2.1 
για την παροχή 
αγροσυµβουλών, όπως ανέφερε 
στην τοποθέτησή του ο 
διευθύνων σύµβουλος του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Παναγιώτης 
Χατζηνικολάου. Ο εκπρόσωπος 
του οργανισµού κατά την 
Επιτροπή Παρακολούθησης 
είπε επίσης πως τα υλικά 
εκπαίδευσης είναι ήδη έτοιµα 
και θα αναρτηθούν άµεσα. 
Παράλληλα, ο ίδιος πρόσθεσε 
πως θα υπάρξουν αρκετές 
αλλαγές στην εκπαίδευση των 
Νέων Αγροτών, αλλά µετά 
την ολοκλήρωση των 771 
προγραµµάτων κατάρτισης τα 
οποία θα πρέπει να έχουν 
τελειώσει µέχρι τον ερχόµενο 
Ιούνιο. «Η ποιότητα πρέπει να 
βελτιωθεί πολύ. Πρέπει να 
αλλάξουν πολά πράγµατα και 
έχουµε πολλές ιδέες ως προς 
τις αλλαγές, καθώς οφείλουµε 
να εντάξουµε στη διαδικασία το 
σύνολο του οργανισµού, έρευνα, 
σχολές κ.λπ», πρόσθεσε ο ίδιος. 

Τη δουλειά των διαχειριστικών αρχών τις οποίες εκπροσωπούσαν οι Νικόλαος 
Μανέτας (φώτο) και Κατερίνα Αθανασοπούλου συνεχάρει ο Αλεξάντερ Μπάρτοβιτς.
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