
Οι χαµηλές προσδοκίες 
αδυνατίζουν τα µπλόκα     
Πιο πειστικές δείχνουν προς το παρόν 
οι υποσχέσεις της κυβέρνησης από την 
ατζέντα των Θεσσαλών. σελ. 46 
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Περιβαλλοντικά τέλη 
και αγροτικά κόστη  
Βαραίνει επικίνδυνα την αγροτική 
επιχειρηµατικότητα η ευαισθησία 
της Ε.Ε. για το περιβάλλον. σελ. 26 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 

225
182
84,76
2,93
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Ωριμάζει 
η ιδέα περί  
κατάργησης 
της Ενιαίας 
Ενίσχυσης 
Πληθαίνουν οι υποστηρικτές της 
ρηξικέλευθης λύσης που θέλει 
όλα τα λεφτά στον Β’ Πυλώνα 

agrenda - σελ. 10-11

Νέος κύκλος de minimis 
ενισχύσεων σε επιτραπέζια 
ροδάκινα, νεκταρίνια, αµύγδαλα 
και καπνό, φέρνει περισσότερη 
γκρίνια παρά ανακούφιση. σελ. 7

Στις εντυπώσεις δείχνει να 
µένει η υπόθεση µίσθωσης των 
µονάδων της ΕΒΖ, µε τα τεύτλα 
να µένουν φυσικά στο χωράφι, 
χωρίς λύση διάθεσης. σελ. 32

Με το κριτήριο του ενεργού 
αγρότη έχουν µπλέξει τελικά 
περί τους 23.000 αγρότες που 
έµειναν απλήρωτοι για την 
εξισωτική ενίσχυση.  σελ. 6, 48

Όσο δεν παίρνει
µικρο de minimis

Τρύπα στο νερό 
η λύση της ΕΒΖ

Οι µεταξεταστέοι 
των πληρωµών   

ΒΑΜΒΑΚΙ      
Άνοδο στο ντεµαράζ 
καταγράφουν οι τιµές 
του σύσπορου βάµβακος.
Εµπορεύµατα, σελ. 16, 22

Οι χαµηλές προσδοκίες 
αδυνατίζουν τα µπλόκα   
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• Μεγάλη η ανταπόκριση για τη νέα 
προκήρυξη Νέων Αγροτών σελ. 19
• Πρόγραµµα για την κάλυψη του κόστους 
πιστοποίησης σε βιολογικά σελ. 18

• Το νέο εθνικό σχέδιο υποδοµών ενισχύει 
τη σχέση τεχνολογίας και αγρότη σελ. 42
• Σε δρόµο µπήκε η αποκέντρωση όλων 
των υπηρεσιών του τέως ΟΓΑA σελ. 8

• Τα de minimis 50 ευρώ το στρέµµα δεν 
αρκούν για τους καπνοπαραγωγούς σελ. 35
• Καλύτερες οι προοπτικές για το βαµβάκι 
από τη νέα καλλιεργητική σεζόν σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με καλή εµπορική ροή και τιµές στα 1,75 ευρώ το κιλό πορεύεται 
το τελευταίο διάστηµα το χοιρινό κρέας. Στα 47 λεπτά πουλιέται 
το σύσπορο αυτές τις µέρες, αλλά αφορά παλιές φορτώσεις, ενώ 
η µειωµένη παγκόσµια σοδειά και οι λιγότερες εκτάσεις στις ΗΠΑ 
αναµένεται να στηρίξουν το βαµβάκι το 2020. Για την ποικιλία 
καπνού Κατερίνη οι µεταποιητές έλεγαν θα πιάσει 5 ευρώ το 
κιλό, αλλά τελικά το στήσιµο θα είναι γύρω στα 4,80 ευρώ.

Ψώρα του Σαν Ζοζέ 
Το έντοµο ανήκει στην οικογένεια 
των οµοπτέρων και αποτελεί σοβαρό 
εχθρό της µηλιάς. Προσβάλλει 
βλαστούς, κλάδους, κορµό και 
καρπούς, δηµιουργώντας κηλίδες στο 
σηµείο όπου βρίσκεται. Όταν οι 
κηλίδες στους καρπούς είναι πολλές 
µειώνεται η εµπορική του αξία. 
Συνήθως µε σκοπό τον έλεγχο του 
πληθυσµού του εχθρού, λαµβάνει 
χώρα παρακολούθηση της πτήσης των 
ενήλικων αρσενικών εντόµων µε την 
εφαρµογή φεροµονικών παγίδων σε 
τουλάχιστον 10 τυχαία δέντρα, σε 1-2 
βλαστούς διαµέτρου 3-5 εκατοστών.

Καλλιεργητικά µέτρα
Προκειµένου να περιοριστούν οι 
προσβολές, οι γεωπόνοι από το 
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης, προτείνουν µία 
σειρά µέτρων αντιµετώπισης. 
Ανάµεσα σε αυτά περιλαµβάνεται 
αρχικά η αφαίρεση και καταστροφή 
µε κάψιµο των βραχιόνων που έχουν 
υποστεί έντονη προσβολή και 
ψεκασµός των κορµών µε νερό υπό 
πίεση. Επίσης, είναι ωφέλιµη η 
επέµβαση µε διάφορα σκευάσµατα 
παραφινέλαιων εναντίον της 
διαχειµάζουσας µορφής και µέχρι 
το στάδιο της πράσινης κορυφής.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-12-2019
Στα δυτικά, τα νησιά του Αιγαίου 
και βαθµιαία στα βόρεια 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις 
κατά περιόδους αυξηµένες µε 
πιθανότητα τοπικών βροχών από 
το απόγευµα. Άνεµοι νότιοι 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και βαθµιαία 
στα πελάγη τοπικά ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Κυριακή 22-12-2019
Στα δυτικά νεφώσεις µε βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες που 
βαθµιαία θα επηρεάσουν τα 
βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου. 
Παροδικές χιονοπτώσεις στα 
βόρεια ορεινά. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι και βαθµιαία 
στα πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία 
στα ίδια επίπεδα.

∆ευτέρα 23-12-2019
Κακοκαιρία µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες σε όλη τη 
χώρα. Παροδικές χιονοπτώσεις 
στα ορεινά της
κεντρικής και βόρειας χώρας. 
Άνεµοι δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στο Αιγαίο ισχυροί.
Θερµοκρασία σε πτώση, που θα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

γίνει αισθητή στα βόρεια.

Παραµονή 24-12-2019 και
Χριστούγεννα 25-12-2019
Στην ανατολική και τη νότια χώρα 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές 
χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά 
ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες, µε τοπικές βροχές ή 
µεµονωµένες καταιγίδες στο 
Ιόνιο. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στα 
πελάγη ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω µικρή πτώση. Παγετός 
κατά τόπου στα ηπειρωτικά.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
νότιοι νοτιοδυτικοί 
5 µε 7 και βαθµιαία 
στα πελάγη τοπικά 
8 µποφόρ. 
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Καλό είναι ο χρόνος να κλείνει χωρίς 
πολλές εκκρεµότητες. Βέβαια, στο 
πολιτικό πεδίο, είναι τόσα πολλά αυ-
τά τα οποία δεν γίνονται στην ώρα 
τους που τελικά, το µόνο που µένει 
για τον επόµενο χρόνο είναι οι εκ-
κρεµότητες και οι συνέπειές τους. 

Σταχυολογώντας κάποιες εξ αυτών, και ε-
στιάζοντας, όπως συνήθως εδώ στην 
Agrenda, στο πεδίο της αγροτικής πο-
λιτικής, βρισκόµαστε µπροστά σε κά-
ποιες εκκρεµότητες οι οποίες υφίστα-
νται εδώ και χρόνια. Κι ενώ συχνά η α-
ντιµετώπισή τους δεν έχει κανένα οι-
κονοµικό ή και πολιτικό κόστος, συνε-
χίζουν να µένουν... ανοιχτές πληγές. 

Όπως για παράδειγµα το θέµα της κλωνι-
κής επιλογής. Αφορά πρωτίστως το 
γενετικό υλικό της αµπέλου, όπου η 
κλωνική επιλογή αποκτά ιδιαίτερο νό-
ηµα, έχει εφαρµογή ωστόσο, σε όλο το 
φάσµα των καλλιεργειών. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας αµπε-
λουργός στη Γαλλία µπορεί να δια-
λέξει για τη φύτευση του αµπελώ-
να του από 20 διαφορετικούς κλώ-
νους Cabernet Sauvignon. Αντίστοι-
χα στην Ιταλία από 130 διαφορετι-
κούς κλώνους Sangiovese.  

Στην Ελλάδα οι αµπελουργοί δεν έχουν κα-
µιά δυνατότητα να επιλέξουν από δια-
φορετικούς κλώνους ποικιλιών, που 
να έχουν παραχθεί στη χώρα και να έ-
χουν εγγραφεί στον αντίστοιχο Εθνικό 
Κατάλογο. Αντίθετα, υπάρχουν κλώνοι 
εγχώριων ποικιλιών που έχουν εγγρα-
φεί σε καταλόγους άλλων χωρών (Γαλ-
λία, Ιταλία, Αυστραλία κ.λπ.). 

Ποιος κερδίζει απ’ αυτή την εκκρεµότητα; 
Το πιθανότερο είναι κανείς. Ή αν κερ-
δίζει κάποιος, είναι ένας-δύο οι οποίοι 
εισάγουν τις ελληνικές ποικιλίες που 
είναι εγγεγραµένες σε καταλόγους άλ-
λων χωρών. Του έχουµε τόσο µεγάλη 
υποχρέωση; Πιθανότατα καµία. 

Σηµειωτέον ότι από το περασµένο Σάββα-
το 14 ∆εκεµβρίου, έχει τεθεί σε ισχύ 
ο νέος Κανονισµός (ΕΕ) 2019/2072 
για τη θέσπιση ενιαίων όρων όσον 
αφορά τα προστατευτικά µέτρα κα-
τά των επιβλαβών για τα φυτά οργα-
νισµών. Παρ’ ότι το θέµα ήταν γνω-
στό εδώ και πολύ καιρό, ακόµα ανα-
µένεται η έκδοση της σχετικής εγκυ-
κλίου από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Είναι κι αυτό µια ακόµα 
εκκρεµότητα.                        Agrendα 

Πόσο κοστίζουν 
οι εκκρεμότητες; 





ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με συνοπτικές διαδικασίες η Ευ-
ρωβουλή ενέκρινε τον πρώτο µε-
ταβατικό κανονισµό για την ΚΑΠ 
µετά το 2019, που προβλέπει ότι 
οι ενισχύσεις θα συνεχιστούν µέ-
χρι και το 2021, ακόµα και αν τα 
κράτη µέλη δεν καταφέρουν να 
έλθουν σε συµφωνία αναφορι-
κά µε το Πολυετές ∆ηµοσιονοµι-
κό Πλαίσιο. Παράλληλα προβλέ-
πεται ότι οι κανονισµοί ελαστικό-
τητας ανάµεσα στους δυο πυλώ-
νες συνεχίζονται και για το οικο-
νοµικό έτος 2021, ενώ εκτιµάται 
πως ο πρώτος µεταβατικός κανο-
νισµός µπορεί να τεθεί σε ισχύ 
πριν το τέλος του 2019.

Συγκεκριµένα, το απόγευµα της 
Τετάρτης 18 ∆εκεµβρίου, το πρώ-
το πακέτο µέτρων που εξασφαλί-
ζει µια οµαλή µετάβαση στην επερ-
χόµενη ΚΑΠ ψηφίστηκε από την 
Ευρωβουλή, η οποία τώρα καλεί 
το Συµβούλιο της ΕΕ να το εγκρί-
νει χωρίς αλλαγές προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η τυπική θεσµο-
θέτησή του πριν την πρωτοχρονιά.

 Η νέα νοµοθεσία της ΕΕ δια-
σφαλίζει ότι οι ισχύοντες κανόνες 
για τη χορήγηση στήριξης στους 

αγρότες της ΕΕ, συµπεριλαµβανο-
µένου του µηχανισµού δηµοσιο-
νοµικής πειθαρχίας για τη διατή-
ρηση της χρηµατοδότησης εντός 
των ανώτατων ορίων του προϋ-
πολογισµού, µπορούν να συνε-
χιστούν µετά το 2019, ακόµη και 
αν ο νέος µακροπρόθεσµος προ-
ϋπολογισµός της ΕΕ και η µεταρ-
ρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πο-
λιτικής ) δεν έχει εγκριθεί ακόµα.

Το επικυρωµένο κείµενο επε-
κτείνει τους κανόνες 2015-2019 
για την ευελιξία µεταξύ των πυλώ-
νων της ΚΑΠ, δηλαδή τη µεταφο-
ρά χρηµάτων από τα εθνικά κον-

δύλια για την ανάπτυξη της υπαί-
θρου στις άµεσες πληρωµές έως 
το οικονοµικό έτος 2021.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε-
ξασφάλισε σήµερα µε γρήγορη ψη-
φοφορία ότι οι αγρότες θα εξακο-
λουθήσουν να λαµβάνουν κοινο-
τική χρηµατοδότηση στα τρέχοντα 
επίπεδα, ακόµη και αν ο νέος µα-
κροπρόθεσµος προϋπολογισµός 
της ΕΕ και οι κανόνες της ΚΑΠ δεν 
έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ», δήλω-
σε ο Γερµανός εισηγητής και πρό-
εδρος της Επιτροπής Γεωργίας του 
Ευρωκοινοβουλίου, Νόρµπερτ Λινς, 
από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα.

«Αυτή είναι µια κρίσιµη απόφα-
ση που φέρνει σαφήνεια στην α-
γροτική µας κοινότητα και διασφα-
λίζει ότι όσοι παράγουν τα τρόφι-
µα που καταναλώνουµε όλοι µπο-
ρεί να είναι σίγουροι ότι θα συνε-
χίσουν να πληρώνονται σωστά για 
τη δηµόσια υπηρεσία που παρέ-
χουν», εξήγησε ο ίδιος.

«Ζητώ τώρα από το Συµβούλιο 
να εγκρίνει το νόµο µας χωρίς αλ-
λαγές, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα 
τεθεί σε ισχύ το συντοµότερο δυ-
νατόν πριν από το τέλος του έτους. 
Καλώ επίσης τα κράτη µέλη να επι-
ταχύνουν τις συνοµιλίες τους σχε-
τικά µε τον µακροπρόθεσµο προ-
ϋπολογισµό της ΕΕ µετά το 2020, 
ώστε να µπορέσουµε να αρχίσου-
µε το συντοµότερο τις διαπραγµα-
τεύσεις για την τελική του µορφή. 
Οι αγρότες της ΕΕ µας παρακολου-
θούν και αξίζουν τη σαφήνεια και 
την κατάλληλη χρηµατοδότησή τους 
αγροτικής πολιτικής», κατέληξε.
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Με τα ίδια λεφτά η ΚΑΠ 
για τις ενισχύσεις 2021
Εγκρίθηκε από την Ευρωβουλή ο πρώτος μεταβατικός κανονισμός

Ταμείο αποζημιώσεων από δασμούς 

Μεταφορά χρηµάτων
Προβλέπεται ότι οι κανονισµοί 

ελαστικότητας ανάµεσα στους δυο 
πυλώνες συνεχίζονται και για το 

οικονοµικό έτος 2021

Πριν το τέλος
του έτους
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε το 
σχέδιο νόµου της Επιτροπής µε 
ταχεία απλοποιηµένη διαδικασία 
χωρίς τροπολογίες µε 637 
ψήφους υπέρ, 27 κατά και 20 
αποχές. Ας σηµειωθεί πως εάν το 
Συµβούλιο ανταποκριθεί στο 
αίτηµα της Ευρωβουλής, ο νέος 
νόµος της ΕΕ θα µπορούσε να 
τεθεί σε ισχύ πριν από το τέλος 
του έτους. Να σηµειωθεί εδώ 
πάντως πως αυτό δεν σηµαίνει ότι 
αποκλείεται η διετής παράταση της 
ΚΑΠ που έχουν ζητήσει τα κράτη-
µέλη, η οποία µπορεί να περάσει 
µε τροποποίηση του σχετικού 
κανονισµού, αναλόγως την πορεία 
των διαπραγµατεύσεων.

Μεγέθυνση του ποσοστού αποθε-
µατοποίησης ελαιολάδου και έκτα-
κτη οικονοµική στήριξη στον τοµέα 
του κρασιού και των επιτραπέζιων ε-
λιών ζητά η Ισπανία και η Γαλλία α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση, µαζί µε 
την εκπόνηση παράλληλων δράσε-
ων για την στήριξη του τοµέα του τυ-
ριού, λόγω του πλήγµατος των αµε-
ρικανικών δασµών. Στο Συµβούλιο 
των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, συ-
ζητήθηκε κείµενο που κατέθεσαν οι 
αντιπροσωπείες των παραπάνω χω-
ρών οι οποίες ζητούν µια άµεση και 

αποφασιστική απάντηση της ΕΕ απέ-
ναντι στη κατάσταση που διαµορφώ-
νουν οι δασµοί, µε την παράλληλη 
προετοιµασία ανάδειξης νέων εργα-
λείων διαχείρισης αντίστοιχων εµπο-
ρικών κρίσεων στο πλαίσιο της νέ-
ας ΚΑΠ, δεδοµένου ότι δεν αναµέ-
νεται να επέλθει αποκλιµάκωση α-
νάµεσα στις εµπορικές σχέσεις των 
δυο πλευρών εύκολα και άµεσα. 

«Τα µέτρα που έχουν παρθεί εί-
ναι ακόµη ανεπαρκή» υποστηρίζουν 
Γαλλία και Ισπανία. «Θεωρούµε α-
παραίτητο να παράσχουµε επιπλέον 

κεφάλαια και να ενεργοποιήσουµε 
όλα τα µέσα της ενιαίας ΚΟΑ για ό-
λους τους τοµείς που επηρεάζονται» 
αναφέρουν οι δύο αντιπροσωπείες.

Οι δυο αντιπροσωπείες εστιάζουν 
ιδιαίτερα, στο ποσό της ενίσχυσης 
στην ιδιωτική αποθεµατοποίηση για 
τον τοµέα του ελαιολάδου, υποστη-
ρίζοντας πως πρέπει να αυξηθεί, ε-
νώ ο αµπελοοινικός τοµέας και οι ε-
πιτραπέζιες ελιές χρειάζονται έκτα-
κτη στήριξη από την ΕΕ, η οποία θα 
µπορούσε να λάβει τη µορφή ταµεί-
ου αποζηµίωσης. 

Ο Ισπανός υπουργός Λουίς Πλάνας, µαζί µε τον Γάλλο οµόλογό του 
Ντιντιέρ Γκιγιόµ ζήτησαν έκτακτα µέτρα λόγω των δασµών ΗΠΑ.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1/3

1/3

ΣΥΝΟΧΗ
1/3

ΚΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ

1,07%

1.087 1.105

1,11%





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με αφορµή µια απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων, οι αρ-
µόδιοι της πλατείας Βάθη και της ∆οµοκού επέσπευσαν 
τη διαδικασία και ξεκίνησαν τις πιστώσεις τόσο για την 
εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης όσο και για την εξισω-
τική µια µέρα νωρίτερα από το προκαθορισµένο, προς 
µεγάλη ικανοποίηση του αγροτικού κόσµου. Ωστόσο και 
σε αυτή την πληρωµή δεν ήταν λίγοι αυτοί που έµειναν 
εκτός. Το µεγαλύτερο θέµα εντοπίστηκε σχετικά µε την 
εξισωτική, όπου δεσµεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ για επανέ-
λεγχο του κριτηρίου επιλεξιµότητας ως προς την ενερ-
γό επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέση µε τα στοι-
χεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον ΕΦ-
ΚΑ.  Ένα ζήτηµα που είχε εδώ και λίγο καιρό αναδείξει η 
Agrenda και αφορούσε το αρχείο των εγκεκριµένων δι-
καιούχων που είχε στείλει ο ΕΦΚΑ στον Οργανισµό Πλη-
ρωµών, στο οποίο περιλαµβάνονται και συνταξιούχοι µε 
κύρια σύνταξη εκτός ΟΓΑ, οι οποίοι υπό κανονικές συν-
θήκες κάθε χρόνο µπαίνουν στους απορριπτόµενους. 

Σύµφωνα µε την τελευταία ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στην εν λόγω κατηγο-
ρία, µετά την παραλαβή νέου αρχείου από τον ΕΦΚΑ και 
νεότερης επεξεργασίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιλη-
φθούν σε επόµενη πληρωµή. Σηµειωτέον ότι κατά των 
αποτελεσµάτων πληρωµής, οι παραγωγοί δύναται να υ-
ποβάλλουν ένσταση από τις 14 Ιανουαρίου 2020 έως και 
την 27η Ιανουαρίου 2020.

Όσον αφορά τώρα το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης 
ύψους 331.387.079.73 ευρώ που πιστώθηκε σε 594.827 
δικαιούχους και σε αυτή την περίπτωση περίπου 9.000 
παραγωγοί δεν είδαν χρήµατα στους λογαριασµούς τους. 
Η µια κατηγορία αφορά 5.640 αιτούντες, για τους οποί-
ους το δικαιούµενο ποσό βασικής ενίσχυσης ήταν µικρό-
τερο των 250 ευρώ και η άλλη 2.498 άτοµα, για τα οποία 
δεν είχε γίνει ταυτοποίηση των εκτάσεών τους σε σχέση 
µε τα στοιχεία που τηρούνται στην ΑΑ∆Ε.

Στους λογαριασµούς και 22 εκατ. από το Απόθεµα 
Μα σηµειωθεί ότι η πληρωµή είναι προγραµµατισµέ-

νο να ολοκληρωθεί µέσα στην επόµενη εβδοµάδα και 
θα αφορά και τη χορήγηση των δικαιωµάτων της Βασι-
κής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα ύψους 22 εκατ. 
ευρώ σε 19.500 δικαιούχους. Ειδικότερα, σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταβάλλονται άµε-
σες ενισχύσεις για τις αιτήσεις 2019, συνολικού ποσού 
876.600.573,87 ευρώ. Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν:

 Υπόλοιπο βασικής ενίσχυσης ύψους 331.387.079.73 
ευρώ σε 594.827 δικαιούχους. Μαζί µε την προκαταβο-
λή που δόθηκε τον περασµένο Οκτώβριο το σύνολο της 
βασικής ενίσχυσης που έχει καταβληθεί στους Έλληνες 
γεωργούς ανέρχεται στο ποσό των 1.017.436.867,40 ευ-
ρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 98,8 % των δηλωθέ-
ντων προς ενίσχυση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης. 
Από το ανωτέρω αναφερόµενο ποσό βασικής ενίσχυσης 
που χορηγείται, περίπου το ποσό των 22 εκατ. ευρώ α-

φορά δικαιώµατα που προέρχονται από το Εθνικό Από-
θεµα έτους 2019.

 Πράσινη ενίσχυση ύψους 512.022.250,70 ευρώ σε 
595.971 δικαιούχους.

 Ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας ύψους 
33.191.243,44 ευρώ σε 77.469 δικαιούχους.

Ενστάσεις εξισωτικής από 14 µέχρι 27 Ιανουαρίου
Για την εξισωτική αποζηµίωση του έτους 2019, σύµ-

φωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το συνολικό 
πόσο και για τα τρία υποµέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται 
σε 234.738.252,13 ευρώ και αφορά 387.808 µοναδιαί-
ους δικαιούχους. Το ποσό που καταβάλλεται αφορά στο 
100% της δικαιούµενης ενίσχυσης.

Ειδικότερα, για το Υποµέτρο 13.1 «Χορήγηση αντι-
σταθµιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλή-
θηκε το ποσό των 157.761.110,19 ευρώ σε 226.007 δι-
καιούχους, για το Υποµέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθ-
µιστικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς περιορι-
σµούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 
67.471.304,75 ευρώ σε 176.084 δικαιούχους και για το 
Υποµέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθµιστικής ενίσχυσης 
σε περιοχές µε ειδικά µειονεκτήµατα» καταβλήθηκε το 
ποσό των 9.505.837,19 ευρώ σε 25.827 δικαιούχους.

Εν τω µεταξύ, κατά των αποτελεσµάτων πληρω-
µής,  οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική 
ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενοµένης από την 
14.01.2020 και εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών, 
δηλαδή ως και την 27.01.2020. Η υποβολή της προ-
σφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά. Σχετικό υπόδειγµα ενδικο-
φανούς προσφυγής και οι λεπτοµέρειες υποβολής θα 
κοινοποιηθούν σε επόµενη ανακοίνωση. 

Γεωργοί 
νεαρής 
ηλικίας 

Ο συντελεστής για 
τον υπολογισµό 
της ενίσχυσης 

γεωργών νεαρής 
ηλικίας, για το έτος 

αιτήσεων 2019 
καθορίστηκε σε 

28%

Εισφορές 
ΕΦΚΑ

Μέχρι την Τρίτη 
31 ∆εκεµβρίου 

η πληρωµή 
των εισφορών 

Νοεµβρίου 2019 
από τους αγρότες 

στον ΕΦΚΑ
 

Τιµή 
αναφοράς
 στα φ/β

Η τιµή 
αναφοράς για 

φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς που 

τέθηκαν σε 
λειτουργία 

µέχρι και τις 11 
∆εκεµβρίου 2019 

για κατ’ επάγγελµα 
αγρότες είναι 

79,32 ευρώ/MWh
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Με επανέλεγχο στο νέο αρχείο ΕΦΚΑ 
θα πάρουν εξισωτική οι συνταξιούχοι ΟΓΑ  

 Δεσμεύτηκαν 23.675 ΑΦΜ για τσεκάρισμα του κριτηρίου του ενεργού αγρότη, ενστάσεις από 14 Γενάρη
 Πιστώθηκαν 867 εκατ. ευρώ για άμεσες, με 5.640 αγρότες εκτός γιατί είχαν λαμβάνειν κάτω από 250 ευρώ  

Με προσαρµογές
η µέση αξία 
των δικαιωµάτων 
Στην πληρωµή της περασµένης Τετάρτης, από το 
υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης που 
καταβλήθηκε, περί τα 22 εκατ. ευρώ αφορούν 
δικαιώµατα που προέρχονται από το Εθνικό 
Απόθεµα 2019. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, δικαιούχοι είναι ενεργοί γεωργοί:
(α) Νεαρής ηλικίας που είναι έως 40 ετών κατά 
το έτος υποβολής της αίτησης 2019 και κάνουν 
για πρώτη φορά γεωργική εκµετάλλευση ως 
επικεφαλής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη 
διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της 
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2019, δηλαδή 
µεταξύ των ετών 2014-2018.
(β) Οι  νεοισερχόµενοι που αρχίζουν γεωργική 
δραστηριότητα από το 2017 και µετά και κατά τα 
πέντε έτη που προηγούνται της έναρξης αυτής, 
δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα 
τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό 
πρόσωπο που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. 
Επιπλέον, οι επιλέξιµες εκτάσεις τους είναι από 
0,4 εκτάρια και άνω.
Ο Περιφερειακός Μέσος Όρος του 2019 για 
τους βοσκότοπους είναι 21,5 ευρώ ανά στρέµµα, 
για αρόσιµες καλλιέργειες στα 27,9 ευρώ και για 
τις µόνιµες καλλιέργειες στα 34,5 ευρώ. 

ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΤΡΕΞΑΝ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

22.000.000

512.022.250,70
ΕΥΡΩ

33.191.243,44

331.387.079,73

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΥΡΩ
234.738.252,13

ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΩΝ ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
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Κρατικές ενισχύσεις 19,3 εκατ. ευρώ 
σε ροδάκινα, αμύγδαλα και καπνό  
Πριν τα Χριστούγεννα τα  de minimis, έμειναν εκτός τα συμπύρηνα ροδάκινα 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων 10,43 ε-
κατ. ευρώ σε επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρί-
νια, 6,45 εκατ. ευρώ σε αµύγδαλα και 2,4 εκατ. 
ευρώ στα καπνά ενέκρινε µε απόφασή του ο υ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. 
Η απόφαση αυτή έρχεται µετά από σειρά αιτη-
µάτων που υποβλήθηκαν από παραγωγούς και 
τοπικούς βουλευτές περιοχών που είχαν υπο-
στεί σηµαντικές ζηµιές και απώλεια παραγωγής.  

Όπως έγινε γνωστό, η ενίσχυση στα πυρη-
νόκαρπα εκτιµάται ότι θα ανέλθει περί τα 70 
ευρώ το στρέµµα για τα ροδάκινα και στα 50 
ευρώ το στρέµµα για τα νεκταρίνια, η αποζη-
µίωση για τα αµύγδαλα έως και 80 ευρώ το 
στρέµµα και η αντίστοιχη για τον καπνό στα 
50 ευρώ το στρέµµα. Σηµειώνεται ότι εκτός έ-
µειναν τα συµπύρηνα ροδάκινα. 

Την έντονη αντίδρασή της για τα ποσά ψίχου-
λα, όπως τα χαρακτηρίζει, εξέφρασε ήδη µε ανα-
κοίνωσή της η Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλό-

γων ∆ενδροκαλλιεργητών Κεντροδυτικής Μακε-
δονίας. Και ζητά να παρθούν άµεσα µέτρα για 
την εξυγίανση της καλλιέργειας, θυµίζοντας ότι 
το 2015 η τότε κυβέρνηση στήριξε µε ένα αξιο-
πρεπές ποσό de minimis όλους τους ροδακινο-
παραγωγούς, ενώ το καταστροφικό έτος 2019 
µε δώδεκα χαλαζοπτώσεις στην κεντρική Μα-
κεδονία και πτωτική πορεία των τιµών, τα ποσά 
που διέρρευσαν δεν φτάνουν ούτε για... ζήτω.

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε τις αποφάσεις: 
  «Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης ύψους 

10.435.000 ευρώ για τη χορήγηση ενισχύσεων 
ήσσονος σηµασίας στον τοµέα της πρωτογε-
νούς παραγωγής επιτραπέζιων ροδάκινων και 
νεκταρινιών» αναφέρεται στη σχετική απόφαση.

  «Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης 6.450.000 
ευρώ για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος ση-
µασίας στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής  
αµύγδαλων» γράφει η απόφαση για τα αµύγδαλα.

 «Εγκρίνουµε τη δέσµευση πίστωσης 2.400.000 
ευρώ για τη χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος ση-
µασίας στον τοµέα της πρωτογενούς παραγω-
γής καπνού», γράφει η απόφαση για τον καπνό.

Μεγάλη απώλεια εισοδήµατος 
για παραγωγούς στη Μαγνησία 
Την ενίσχυση απώλειας εισοδήµατος των 
παραγωγών Μαγνησίας ζητούσε προ 
ολίγων ηµερών και ο βουλευτής του νοµού 
Αθανάσιος Λιούπης. Τα προβλήµατα 
αφορούν την ακαρπία της αµυγδαλιάς, τη 
µερική ακαρπία της αχλαδιάς, την απώλεια 
παραγωγής από χαλάζι στους 
καστανεώνες την περίοδο της ανθοφορίας, 
αίτιο µη καλυπτόµενο στο συγκεκριµένο 
στάδιο από τον ΕΛΓΑ, τα συνεχιζόµενα για 
δεύτερη χρονιά προβλήµατα από το δάκο 
και το γλοιοσπόριο στους ελαιώνες, µε 
αποτέλεσµα την υποβάθµιση του προϊόντος 
και την προβληµατική διάθεση της 
παραγωγής. Ο βουλευτής ζητούσε από τον 
υπουργό να εξετάσει τη χορήγηση de 
minimis, ΚΟΕ ή άλλου χρηµατοδοτικού 
εργαλείου για τις απώλειες εισοδήµατος 
των παραγωγών του νοµού. 

Για ενισχύσεις ψίχουλα µιλούν οι παραγωγοί 
ροδάκινου της Κεντροδυτικής Μακεδονίας.

ΤΙΜΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

70
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50
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80
ΑΜΥΓ∆ΑΛΑ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 
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ΚΑΠΝΟΣ



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
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Τέλος στη χιλιοµετρική... ταλαιπωρία 
που υφίστανται χιλιάδες αγρότες µέ-
σω της αποκέντρωσης των υπηρεσιών 
του πρώην ΟΓΑ και τη µεταφορά των 
αρµοδιοτήτων και της εξυπηρέτησης 
τους στα τοπικά υποκαταστήµατα του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ-Μισθωτών) σε κάθε πρωτεύου-
σα νοµού επιχειρεί το υπουργείο Ερ-
γασίας. Στην κατεύθυνση αυτή, κινεί-
ται προς τη δηµιουργία 54 σηµείων ε-
ξυπηρέτησης- από τα µόλις 7 σήµερα 
- ασφαλισµένων αγροτών εντός του 
πρώτου τετραµήνου του 2020, µε στό-
χο να αυξηθούν στη συνέχεια σε 119. 

Μάλιστα, από την περιφέρεια της Στε-
ρεάς Ελλάδας και συγκεκριµένα από 
τη Λαµία ξεκινά η πιλοτική λειτουργία 
εξυπηρέτησης των αγροτών από τα υ-
ποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ. Παράλλη-
λα γίνονται προεργασίες ώστε εντός 
του Ιανουαρίου 2020 να αποκεντρω-
θούν από την Αθήνα και οι αρµοδιό-
τητες των παροχών (επιδόµατα, έξοδα 
κηδείας, κ.λπ.), µε αποτέλεσµα τον ε-
ξορθολογισµό και τη δραστική µείω-
ση του χρόνου ολοκλήρωσης της επε-
ξεργασίας των σχετικών αιτηµάτων.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της κυβέρ-
νησης, αναβαθµίζεται η εξυπηρέτηση 
487.780 αγροτών και 153.806 προ-
στατευόµενων µελών τους, οι οποί-
οι αναγκάζονταν έως σήµερα να µε-
τακινηθούν εκατοντάδες χιλιόµετρα 
προκειµένου να εκπληρώσουν τις υ-
ποχρεώσεις τους. Υπενθυµίζεται ότι 
η Agrenda ανέδειξε τον προηγούµε-
νο µήνα το ζήτηµα, καταγράφοντας 
την ταλαιπωρία και τα έξοδα που υπό-
κεινται οι εν ενεργεία και οι συνταξι-
ούχοι αγρότες από τις τέσσερις περι-
φερειακές ενότητες ∆υτικής Μακεδο-
νίας, για να καταφέρουν να εξυπηρε-
τηθούν σε ζητήµατα που άπτονται του 
κλάδου ασφάλισής τους.

Τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου, ανα-
κοινώθηκε από τον υπουργό Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάν-
νη Βρούτση κατόπιν συνεννοήσεως 
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη η δηµιουργία σε πρώτο 
χρόνο 54 σηµείων εξυπηρέτησης α-
σφαλισµένων αγροτών από τα µόλις 
7 περιφερειακά σηµεία που λειτουρ-

γούσαν µέχρι σήµερα. 
Η δράση ολοκληρώνεται µέσα στον 

Απρίλιο του 2020 σε όλη την επικράτεια 
µε τη σταδιακή διάθεση ολοκληρωµέ-
νων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, µέσω 
του δικτυακού τόπου του e-ΕΦΚΑ, στο 
πλαίσιο του ψηφιακού µετασχηµατι-
σµού του e-ΕΦΚΑ. Οι υπηρεσίες αυτές 
θα παρέχουν τη δυνατότητα αποµα-
κρυσµένης εξυπηρέτησης για τη πλει-
οψηφία των συναλλαγών, χωρίς να α-
παιτείται καµία µετακίνηση.

Σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, «µε τον τρό-
πο αυτό περιορίζεται η ταλαιπωρία χι-
λιάδων αγροτών και των οικογενειών 
τους, µειώνεται το κόστος των µετακι-
νήσεων τους και διασφαλίζεται η στα-
διακή µετάβαση τους στη νέα εποχή».

Πιλοτική έναρξη από Στερεά Ελλάδα 
Όπως προαναφέρθηκε η αρχή γί-

νεται µε την Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδος, όπου στις αρχές της εβδοµά-
δας, ξεκίνησε η πιλοτική λειτουργία 
στη Λαµία, µε αποτέλεσµα οι 11.652 
αγρότες του νοµού Φθιώτιδας να εξυ-
πηρετούνται από το Περιφερειακό Υ-
ποκατάστηµα Μισθωτών στη Λαµία, 
στην οδό Θερµοπύλων 72.

Από τις 2 Ιανουαρίου 2020, 19.949 
αγρότες δεν θα απαιτείται να επισκέ-
πτονται τη Λαµία και το περιφερειακό 
τµήµα του πρώην ΟΓΑ για την εξυπη-
ρέτησή τους, αλλά θα εξυπηρετούνται 
για θέµατα ασφάλισης-εισφορών και 
µητρώου, ανάλογα µε τον τόπο κατοι-
κίας τους, από τα ακόλουθα υποκατα-
στήµατα µισθωτών του ΕΦΚΑ:

 Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μι-
σθωτών Εύβοιας ( Πλατεία Αγ. Βαρβά-
ρας, ΤΚ 34 100-Χαλκίδα).

 Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθω-
τών Βοιωτίας (Αισχύλου και Οδυσσέ-
ως T.K. 32131-Λιβαδειά).

 Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών 
Ευρυτανίας (Μελίνας Μερκούρη & Γε-
ρανίου 6 / 36 100-Καρπενήσι).

 Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών 
Φωκίδας (Επισκόπου Φιλοθέου 12-14-
16/33 100- Άµφισσα).

Έτσι, για παράδειγµα, ένας αγρό-
της από την Κάρυστο που, για να εξυ-
πηρετηθεί, θα έπρεπε να µεταβεί στη 
Λαµία, από τις 2 Ιανουαρίου 2020, θα 
πηγαίνει στη Χαλκίδα, διανύοντας λι-
γότερη από τη µισή απόσταση και µε 
αισθητά µικρότερο κόστος. 

Σε τι φάση βρίσκεται η 
διαδικασία των αγροτικών 
δανείων της υπό εκκαθάρισης 
πρώην ΑΤΕ, ζητά να µάθει µε 
ερώτησή του προς τον υπουργό 
Οικονοµικών, ο αναπληρωτής 
τοµεάρχης Αγροτικής 
Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και 
βουλευτής Λάρισας Βασίλης 
Κόκκαλης, δεδοµένης όπως 
αναφέρει της µεγάλης 
κοινωνικής ανάγκης που θέτει η 
διευθέτηση τους. Όπως εξηγεί ο 
Λαρισαίος βουλευτής, «από το 
έτος 2012 δάνεια αγροτών ως 
φυσικά πρόσωπα µεταφέρθηκαν 
στον Ειδικό Εκκαθαριστή PQH 
της πρώην ΑΤΕ. Η πρώτη 
σοβαρή προσπάθεια 
διευθέτησης των αγροτικών 
δανείων έλαβε χώρα το έτος 
2018, κατόπιν πρωτοβουλίας 
του ΥΠΑΑΤ. Συγκεκριµένα, 
ανακοινώθηκε διευθέτηση των 
αγροτικών χρεών από την PQH 
σύµφωνα µε την οποία 
διαγράφονταν όλοι οι τόκοι, 
αλλά και µέρος του κεφαλαίου 
(εξαρτώµενης της διαγραφής) 
από την εµπράγµατη 
εξασφάλιση και από το ύψος της 
αξίας της ακίνητης περιουσίας 
του οφειλέτη. Οι εν λόγω 
ρυθµίσεις έτυχαν της έγκρισης 
της ΤτΕ, όµως δεν είχαν 
συµπεριληφθεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρµα του 
εξωδικαστικού συµβιβασµού. 
Επίσης, δεν συµπεριλαµβάνονται 
και τα δάνεια µε την εγγύηση 
του ελληνικού δηµοσίου».
Ο κ. Κόκκαλης, ζητά να µάθει αν 
αφενός αν είναι σε ισχύ οι ως 
άνω ρυθµίσεις της πρώην ΑΤΕ 
κι αν ναι, αν θα συµπεριληφθούν 
σε ηλεκτρονική πλατφόρµα και 
τα αγροτικά δάνεια, αλλά κι αν 
έχει γίνει η σχετική εκκαθάριση 
µεταξύ ελληνικού ∆ηµοσίου και 
πρώην ΑΤΕ, ώστε να γνωρίζει ο 
αγρότης ποιος είναι ο δανειστής 
του και εάν θα συµπεριληφθούν 
στην πλατφόρµα και δάνεια µε 
εγγύηση ελληνικού ∆ηµοσίου.

∆ΑΝΕΙΑ ΑΤΕ

Θολό τοπίο η 
e-πλατφόρμα
εξωδικαστικού

Κατόπιν συνεννοήσεων Βορίδη - Βρούτση 

Αρχίζει να κινείται 
η αποκέντρωση ΟΓΑ

Η αποκέντρωση όλων των 
υπηρεσιών του τέως ΟΓΑ 
στα υποκαταστήµατα του 

αναβαθµισµένου e-ΕΦΚΑ, 
θα ολοκληρωθεί µέσα στον 

Απρίλιο του 2020.
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Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων αγροτών από 54 σημεία ως τον Απρίλιο



Άγνοια από τις υποχρεώσεις που θέτει 
ο κανονισµός της  πολλαπλής συµµόρ-
φωσης οδηγεί σε αναδροµική επιβο-
λή ποινών στους βοοτρόφους σχετικά 
µε τις δηλώσεις γέννησης των ζωών 
τους, που είτε δεν δηλώθηκαν έγκαιρα 
είτε δεν  καταχωρήθηκαν στο σύστη-
µα εντός των προβλεπόµενων ορίων 
από τις ∆ΑΟΚ. Το θέµα φέρνουν στο 
επίκεντρο οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι 
της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, 
οι οποίοι µε επιστολή τους στον πρόε-
δρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν να παρέµ-
βει ως προς το θέµα των ποινών που 
έχουν βεβαιωθεί από το 2017 και µε-
τά, σε βοοτρόφους της χώρας, σχετικά 
µε τις δηλώσεις γέννησης των βοοει-
δών τους. «Οι ποινές αυτές πρέπει να 
µηδενιστούν και µε ανακοίνωση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και ενηµέρωση των κτηνο-
τρόφων σε όλη τη χώρα, από τις 1-1-
2020 να εφαρµοστεί αυστηρά ο συγκε-
κριµένος κανονισµός, αφού οι βοοτρό-
φοι θα είναι πια ενήµεροι», τονίζουν.

Πολλοί δεν δήλωσαν έγκαιρα
 Όπως εξηγούν στην επιστολή, «πά-

ρα πολλοί βοοτρόφοι δε δήλωσαν στις 
∆ΑΟΚ, εντός 27 ηµερών το ανώτερο α-
πό τη γέννησή τους, µοσχάρια της εκ-
µετάλλευσής τους. Επίσης σε πολλές 
περιπτώσεις οι γεννήσεις δηλώθηκαν 
εντός των προβλεπόµενων ορίων, ό-
µως οι ∆ΑΟΚ δεν καταχώρησαν στο 
σύστηµα άµεσα τις γεννήσεις, είτε λό-
γω φόρτου εργασίας είτε λόγω έλλει-

ψης προσωπικού. Οι υπάλληλοι των 
∆ΑΟΚ στη συντριπτική τους πλειοψη-
φία, δεν είχαν γνώση των συνεπειών 
που συνεπάγεται για τους κτηνοτρό-
φους, αυτή η καθυστέρηση.

Το βασικότερο πρόβληµα όµως στην 
όλη αυτή διαδικασία, είναι η άγνοια 
που είχαν οι βοοτρόφοι για τη συγκε-
κριµένη υποχρέωση. Σίγουρο είναι ό-
τι αν οι βοοτρόφοι ήταν ενήµεροι, θα 
εφάρµοζαν τη συγκεκριµένη υποχρέ-
ωση που προβλέπεται από την πολλα-
πλή συµµόρφωση, για να µην έχουν 
οικονοµικές επιπτώσεις» σχολιάζουν. 

«Όµως από την πολλαπλή συµµόρ-
φωση προβλέπονται τόσα πολλά, που 
αν τελικά εφαρµοστούν όλα αυστηρά 
και µάλιστα αναδροµικά, αµφιβάλλου-
µε αν θα καταφέρει να πληρωθεί στο 
ακέραιο, έστω κι ένας γεωργός ή κτη-
νοτρόφος, όχι µόνο στην πατρίδα µας 
αλλά και σε ολόκληρη την ΕΕ», ανα-
φέρουν χαρακτηριστικά παραπέµπο-
ντας στον αντικαπνιστικό νόµο που ε-
νώ υπήρχε, η εφαρµογή του είχε ατο-
νήσει και για να εφαρµοστεί αυστη-
ρά, υπήρξε ολόκληρη καµπάνια ενη-
µέρωσης σε όλη τη χώρα και µε όλα 

τα µέσα, ενώ για ένα µικρό χρονικό 
διάστηµα υπήρχαν µόνο προειδοποι-
ήσεις κι όχι ποινές.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν από τον πρό-
εδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παρέµβει άµε-
σα στο πρόβληµα µε την αναδροµική 
επιβολή ποινών στους βοοτρόφους, 
ούτως ώστε οι ποινές αυτές να µηδε-
νιστούν και µε ανακοίνωση του Ορ-
γανισµού Πληρωµων και ενηµέρωση 
των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα, από 
τις 1/1/2020 να εφαρµοστεί αυστηρά 
ο συγκεκριµένος κανονισµός, αφού 
οι βοοτρόφοι θα είναι πια ενήµεροι.

Αίτημα άρσης ποινών από παραγωγούς
για τις δηλώσεις γεννήσεων βοοειδών
Ενημέρωση πριν τις ποινές όπως με τον αντικαπνιστικό ζητούν για πολλαπλή συμμόρφωση οι κτηνοτρόφοι

Σε πολλές περιπτώσεις 
οι γεννήσεις δηλώθηκαν 

εντός των προβλεπόµενων 
ορίων, όµως οι ∆ΑΟΚ δεν 

καταχώρησαν στο σύστηµα 
άµεσα τις γεννήσεις, είτε 

λόγω φόρτου εργασίας είτε 
λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Σε ελαφρύνσεις οδηγεί από το νέο έτος η 
µείωση των φορολογικών συντελεστών 
µισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες και 
ελεύθερους επαγγελµατίες. Ο προϋπολο-
γισµός του 2020 που ψηφίστηκε το βράδυ 
της περασµένης Τετάρτης 18 ∆εκεµβρίου 
από τη Βουλή περιλαµβάνει, για πρώτη 
φορά µετά από 10 χρόνια, ελαφρύνσεις 
ύψους 1,2 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, στον προϋπολογισµό 
προβλέπεται µείωση του εισαγωγικού συ-
ντελεστή εισοδήµατος στο 9% και αύξηση 
του αφορολόγητου ορίου για κάθε παιδί. 
Για εισοδήµατα έως 10.000 ευρώ ο πρώ-
τος φορολογικός συντελεστής διαµορ-
φώνεται στο 9%. Τα επόµενα 10.000 ευ-
ρώ θα φορολογηθούν µε συντελεστή 22%.

Ο φορολογικός συντελεστής που σήµε-

ρα είναι 29% για εισοδήµατα από 20.000 
ευρώ έως 30.000 ευρώ θα µειωθεί στο 28%.

Ο επόµενος συντελεστής για εισοδήµα-
τα από 30.000 έως 40.000 ευρώ θα µειω-
θεί από 37% που είναι σήµερα στο 36%, 
ενώ για το κλιµάκιο εισοδήµατος άνω 
των 40.000 ευρώ ο ανώτατος φορολογι-
κός συντελεστής περιορίζεται από το 45% 
σήµερα στο 44%.

Ελάφρυνση και στις επιχειρήσεις
Το αφορολόγητο όριο για τον άγαµο 

διατηρείται στα ίδια επίπεδα, δηλαδή στα 
8.636 ευρώ. Για τις οικογένειες µε ένα παι-
δί θα φθάσει τα 9.000 ευρώ (από 8.863 
σήµερα) αν και η κυβέρνηση είχε υπο-
σχεθεί την αύξησή του κατά 1.000 ευρώ.

Για τις οικογένειες µε δύο παιδιά στα 

10.000 ευρώ (από 9.090), µε τρία στα 
11.000 (από 9.545 ευρώ) ευρώ και 12.000 
για τις οικογένειες µε τέσσερα παιδιά. Το 
κόστος της νέας κλίµακας ανέρχεται στα 
281 εκατ. ευρώ.

Ο νέος προϋπολογισµός προβλέπει τη 
µείωση του φόρου εισοδήµατος νοµικών 
προσώπων από το 28% στο 24% παρέχο-
ντας έτσι ελάφρυνση 541 εκατ. ευρώ στις 
επιχειρήσεις.

Ακόµη, προβλέπει τη µείωση της φο-
ρολογίας των διανεµόµενων κερδών α-
πό το 10% σε 5%, δίνοντας έτσι 75 εκατ. 
ευρώ στους µετόχους των επιχειρήσεων, 
αλλά και τη µείωση των ασφαλιστικών ει-
σφορών για απασχολούµενους πλήρους 
απασχόλησης, παρέµβαση που οδηγεί σε 
λιγότερες εισφορές κατά 123 εκατ. ευρώ.

Μείωση φορολογικών συντελεστών
από 1η Ιανουαρίου του νέου έτους 

Η ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ 1/1/2020
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Μεταξύ μας 
Μήπως ήρθε η ώρα 
για αποδυνάμωση  
της ενιαίας ενίσχυσης; 
Ωριμάζει η ιδέα μιας γενναίας μεταφοράς πόρων από 
τις άμεσες ενισχύσεις στα διαρθρωτικά προγράμματα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Επανέρχεται και µάλιστα επιτακτικά η 
πρόταση που θέλει όχι απλά την κα-
τάργηση των ιστορικών δικαιωµάτων 
επί κοινοτικών ενισχύσεων, αλλά την 
ουσιαστική έως και ολοκληρωτική µε-
ταφορά πόρων από τις άµεσες ενισχύ-
σεις στα διαρθρωτικά προγράµµατα. 

Το θέµα που έχει απασχολήσει ε-
δώ και χρόνια τους επιτελείς των Βρυ-
ξελλών, βρίσκοντας αρχικά υποστή-
ριξη από µια µικρή οµάδα χωρών του 
Βορρά µε επίκεντρο τη Γερµανία, έρ-

χεται εκ νέου και µάλιστα µε ιδιαίτε-
ρη πίεση ακόµα και από χώρες του ευ-
ρωπαϊκού Νότου, οι οποίες βλέπουν 
χρόνο µε το χρόνο την ψαλίδα αντα-
γωνιστικότητας να ανοίγει εις βάρος 
τους και τα χρήµατα της ΚΑΠ να µην 
πιάνουν τόπο. Αυτό τα οποίο υπο-
στηρίζεται κατά βάση, είναι ότι για ό-
σο καιρό τα προϊόντα που απολάµ-
βαναν κοινοτική στήριξη ήταν λίγα, 
τα πράγµατα εξελίσσονταν πολύ δι-
αφορετικά και οι κοινοτικές ενισχύ-
σεις είχαν αναπτυξιακά άλλη σηµα-
σία. Σήµερα δεν ισχύει το ίδιο. Η κα-
τανοµή των ενισχύσεων σε όλο το φά-
σµα των αγροτικών προϊόντων και η 
ενεργοποίηση δικαιωµάτων µε βάση 
το στρέµµα, στερεί χρόνο µε το χρόνο 
τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που δύ-
νανται να έχουν αυτές οι ενισχύσεις. 
Και πάλι, όσο η στρεµµατική ενίσχυ-

ση προσέγγιζε ένα ικανοποιητικό ε-
πίπεδο, αναλόγως και µε την καλλι-
έργεια, το πράγµα είχε κάποιο ενδι-
αφέρον. Σήµερα οι στρεµµατικές ενι-
σχύσεις έχουν µειωθεί και µε την ε-
πόµενη µεταρρύθµιση θα είναι ακό-
µα χαµηλότερες. 

Τι σηµασία έχει να εισπράττεις 30 
ευρώ το στρέµµα, τονίζουν οι θιασώ-
τες του διαρθρωτικού χαρακτήρα των 
επιδοτήσεων, όταν µε το ποσό αυτό 
δεν έχεις περιθώριο να προωθήσεις α-
ξιόλογες παρεµβάσεις βελτίωσης των 
υποδοµών της εκµετάλλευσης; Αυτό 
που µετράει σήµερα, ειδικά  για τους 

νέους γεωργούς και 
κτηνοτρόφους, εί-
ναι η δυνατότητα να 
διαθέτουν τα απαι-
τούµενα χρηµατο-
δοτικά εργαλεία, έ-
τσι ώστε να επιτυγ-
χάνουν µεγαλύτερα 
µεγέθη, υψηλή πα-
ραγωγικότητα και α-
νταγωνιστικό πλεο-
νέκτηµα για την εκ-
µετάλλευση. 

Η εµπειρία έχει δεί-
ξει ότι αυτό επιτυγχά-

νεται µόνο µέσα από γενναία διαρθρω-
τικά προγράµµατα, τα οποία, εφόσον 
σχεδιάζονται και συνδυάζονται κατάλ-
ληλα από τις κοινοτικές αρχές και κυ-
ρίως από τις εθνικές κυβερνήσεις, είναι 
δυνατόν να κάνουν τη διαφορά στο πα-
ραγωγικό και οικονοµικό αποτέλεσµα 
κάθε εκµετάλλευσης. Άλλωστε, τα ποι-
οτικά αποτελέσµατα σε χώρες οι οποίες 
έδωσαν εξ αρχής βάση στα διαρθρωτι-
κού χαρακτήρα αναπτυξιακά προγράµ-
µατα, δείχνουν το δρόµο. Οι κατακτή-
σεις των Ολλανδών στην ενσωµάτωση 
υψηλής τεχνολογίας στις αγροτικές ε-
πιχειρήσεις, όπως και η δυναµικότητα 
που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρό-
νια η ισπανική γεωργία, σίγουρα δεν 
είναι αποτέλεσµα των άµεσων ενισχύ-
σεων, αντίθετα έχουν άµεση σχέση µε 
τα διαρθρωτικά προγράµµατα τα οποία 
εφαρµόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες. 

21-22, 35-36

Νέα προεόρτια 
άνοδος για το 
εγχώριο χοιρινό

Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Θυµίζει παλιές εποχές η εµπορική ροή 
στο χοιρινό κρέας, αναφέρουν οι πα-
ραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν το προϊ-
όν τους ακόµη και µε 1,75 ευρώ το κιλό. 

Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές του µήνα, 
το ταβάνι για το ελληνικό χοιρινό κρέ-
ας ήταν τα 1,70 ευρώ το κιλό, µε την α-
γορά να προτιµά και σε διεθνές επίπε-
δο το εγχώριο προϊόν, αφού η τιµή του 
δεν ξεφεύγει από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο. Ενδεικτικά η τιµή ανά κιλό ζων βά-
ρος στην Ολλανδία βρίσκεται στα 1,51 

ευρώ το κιλό, στην Ισπανία και τη Γερ-
µανία στα 1,56 ευρώ, ενώ στο Βέλγιο στα 
1,47 ευρώ. Τη δεδοµένη χρονική συγκυ-
ρία, όλα δείχνουν πως οι γιορτές των 
Χριστουγέννων θα κυλήσουν οµαλά α-
πό εµπορική σκοπιά, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της Νέας Οµοσπονδίας Χοιρο-
τροφικών Συλλόγων Ελλάδας, Γιάννη 
Μπούρα. Να σηµειωθεί πως η εγχώρια 
παραγωγή αποδίδει την αύξηση της τι-
µής στη σηµαντική µείωση της προσφο-
ράς από γειτονικές χώρες.

Υψηλότερα από ποτέ το χοιρινό
 Στα 1,75 ευρώ το κιλό το εγχώριο προϊόν, µε οµαλή εµπορική ροή 
 Αύξηση τιµής λόγω µείωσης της προσφοράς από γειτονικές χώρες
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Δ
εν ήταν υποσχόµενη η τιµή του 
νέου διαγωνισµού της Τυνησί-
ας για 100.000 τόνους, µε φορ-
τώσεις Ιανουάριο µέχρι Μάρτιο. 

Κλείστηκε στα 316 δολάρια ο τόνος, δη-
λαδή 10 δολάρια χαµηλότερα σε σχέση µε 
την προηγούµενη δουλειά. Λογικά δεν θα 
καλυφθούν µε ελληνικά ή ευρωπαϊκά σι-
τάρια, αλλά µε ποσότητες από τον Κανα-
δά. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές 
διόρθωσαν λόγω κερδοσκοπικών ρευστο-
ποιήσεων, καθώς οι επενδυτές είναι κα-
χύποπτοι ξανά για το κατά πόσο λύνεται 
ο εµπορικός πόλεµος. 

  Η χρηµατιστηριακή άνοδος έδωσε τη 
δυνατότητα για καλά φιξαρίσµατα τιµών στα 
72 σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 
1,42 ευρώ το κιλό στο βαµβάκι από πλευ-
ράς εκκοκκιστών. Προσφορές δεν υπάρ-
χουν πολλές καθώς οι πωλητές προτιµούν 
να δουν που θα ισορροπήσει ξανά η αγο-
ρά. Παράλληλα έχουµε πολλές φορτώσεις 
παλιότερων συµβολαίων, τα οποία πρέπει 
να φορτωθούν µέχρι το τέλος του έτους. 

  Ελαφριά υποχώρηση καταγράφει η 
παραγωγή κριθαριού στην Ευρώπη τόσο 
για το 2020 όσο και για το 2030, σύµφω-
να µε στοιχεία της Κοµισιόν, µε την παρα-
γωγή ωστόσο να διατηρεί την κεκτηµένη 
αύξηση που σηµείωσε το 2019 σε σχέση µε 
τις προηγούµενες τρεις χρονιές. Την ίδια 
ώρα µειωµένη αναµένεται η παραγωγή κα-
λαµποκιού στην ΕΕ το 2020 κατά 1 εκατ. τό-
νους, πέφτοντας στους 65,5 εκατ. τόνους. 
Ωστόσο η παραγωγή αναµένεται να ξεπε-
ράσει τους 71,5 εκατ. τόνους µέχρι το 2030.

Υψηλότερα με το 
νέο έτος το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

13/11 19/11 03/12 10/12 18/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42

342,22

334,39330,15
329,17

17,65%
Αύξηση τιµών σε ποσοστό 17,65% 

καταγράφει και η Ελληνική 
Συνοµοσπονδία Εµπορίου και 

Επιχειρηµατικότητας

Εισαγωγές 
Οι ανάγκες της εγχώριας 
αγοράς καλύπτονται κατά 
70% µε εισαγόµενα προϊό-
ντα ευρωπαϊκών χωρών

Τιμές 
Τα επίπεδα είναι υψηλότερα του 

2018, όταν η τιµή δεν υπερέβαινε 
τα 1,35 ευρώ το κιλό, αλλά και του 

2017 µε ταβάνι τα 1,60 ευρώ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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79,50
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2,17

354,20

899,60

19,42
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120,47

82,59
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171

209,5

2,31

358,70

924,40

17,36

70,92

125,80

84,89

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213 213

214 214 214

64,74
62,24

64,91 65,21
67,15 67,58

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

2019  1,75 

2018 1,35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό) 

2019  1,75 

2018  1,35 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Δοκιμάζει τα υψηλά 
του εύρους το βαμβάκι 
στο χρηματιστήριο 

 Στα καπνά τα de 
minimis δεν αρκούν 
για τις απώλειες

Ανανεώνει τη δυναµική το 
σκληρό σιτάρι για το 2020 
Τη θετική πορεία που έκανε το σκληρό 
σιτάρι από τα αλώνια του περασµένου 
Σεπτεµβρίου µέχρι και σήµερα φαίνεται 
πως κρατά και το επόµενο διάστηµα, µε 
τους αναλυτές να θεωρούν πιθανή µια 
εκ νέου άνοδο από τις αρχές του 2020.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

∆εν είναι για
όλους, είναι για
τους καλούς 
Κατά µία άποψη η ταχεία εγκατάλειψη 
της λογικής των άµεσων στρεµµατικών 
ενισχύσεων θα µπορούσε να 
κατοχυρώσει µε µεγαλύτερη άνεση ένα 
µεγάλο µέρος των κοινοτικών πόρων, 
που απολαµβάνει τα τελευταία χρόνια 
η χώρα µας. Αντίθετα, πιθανή επιµονή 
στη λογική των άµεσων ενισχύσεων, 
σε συνδυασµό µε τις πιέσεις που 
ασκούνται για πλήρη εξωτερική 
σύγκλιση, διευκολύνει τη διεκδίκηση 
αυξηµένων πόρων από τις χώρες που 
έχουν ταχθεί εδώ και καιρό υπέρ της 
εξίσωσης των δικαιωµάτων. 
Αυτό το οποίο έχει σηµασία πάντως, 
είναι η ανάγκη να βρεθεί τρόπος 
επανεκκίνησης της ελληνικής γεωργίας 
µέσα από κλαδικές στρατηγικές και 
τοµεακά προγράµµατα, τα οποία θα 
διευκολύνουν την επανεκκίνηση των 
εκµεταλλεύσεων. Σίγουρα το 
καινούργιο µοντέλο δεν µπορεί να είναι 
για όλους όσους είναι σήµερα 
καταγεγραµµένοι µε την ιδιότητα του 
ενεργού αγρότη, προσφέρει ωστόσο 
τεράστιες δυνατότητες στους καλούς.   

Οι νέοι ευνοούνται από 
την αποδυνάµωση της 
ενιαίας ενίσχυσης, προς 
όφελος των διαρθρωτικών 
προγραµµάτων. 

Η γεωργία 
για να 
είναι αντα-
γωνιστική 
διεθνώς 
προϋ-
ποθέτει 
µεγάλες 
επενδύ-
σεις. 
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Ενισχύεται περαιτέρω η Οµάδα Εργασί-
ας για τη µελέτη των επιπτώσεων της κλι-
µατικής αλλαγής στις ελαιοκαλλιέργειες 
της Κρήτης, µε την τοποθέτηση (ως τακτι-
κό µέλος) του διακεκριµένου Καθηγητή 
∆ιαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και 
Παράκτιας Μηχανικής του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, Κωνσταντίνου Συνολάκη.  

Ο καθηγητής Συνολάκης, τακτικό µέ-
λος της Ακαδηµίας Αθηνών (2016), από το 
1997 είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 
της Νότιας Καλιφόρνια και από το 2004 
στο Πανεπιστήµιο Κρήτης. Έχει συµµε-
τάσχει σε πλήθος ερευνών στη σεισµο-
λογία, ωκεανογραφία και ιδιαιτέρως στα 
αποτελέσµατα σεισµών και παλιρροϊκών 
κυµάτων και έχει τιµηθεί µε πολλαπλά ε-
πιστηµονικά βραβεία. Έχει δηµοσιεύσει 
πάνω από 110 εργασίες σε επιστηµονι-
κά περιοδικά µεγάλης επιρροής (Science, 
Nature και Philosophical Transactions 
of the Royal Society), ενώ οι πρόσφατες 
επικεντρώνονται στις συνέπειες από τη 
διάβρωση των ακτών στην Ελλάδα λόγω 
της ανόδου της στάθµης της θάλασσας 
και άλλων ανθρωπογενών παραγόντων.

Ανεξάρτητα όµως από το πώς 
κινήθηκαν οι άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες αλλά και πέραν των 
κατευθυντήριων γραµµών που 
θα χαράξουν για τη νέα ΚΑΠ 
οι Βρυξέλλες, στην Ελλάδα οι 
εξελίξεις επιβάλλουν µια άλ-
λη στρατηγική. Μια αποφα-
σιστική στάση επί του θέµα-
τος θα µπορούσε να απελευ-
θερώσει τεράστιες αναπτυξια-
κές δυνάµεις, οι οποίες σήµε-
ρα δείχνουν να έχουν εγκλω-
βιστεί ανάµεσα στις συµπλη-
γάδες των δικαιωµάτων ενιαί-
ας ενίσχυσης και την έλλειψη 
πολιτικού θάρρους για µια άλ-
λη πολιτική γης που θα διευ-
κολύνει το πέρασµα των πα-
ραγωγικών γαιών στους έχο-
ντες τη διάθεση και τη δυνα-
τότητα να τις καλλιεργήσουν.

Για όποιον παρακολουθεί 
ενδελεχώς τις εξελίξεις στις 
αγροτικές περιοχές, καθίστα-
ται σαφές ότι αυτά τα περιθώ-
ρια «διακράτησης» της γης α-
πό ανθρώπους που δεν έχουν 
καµιά διάθεση να επενδύσουν 
στην ανάπτυξη της αγροτικής 
παραγωγής, όπως και η συνε-
χιζόµενη πολυδιάσπαση του 
κλήρου, εξαιτίας του «αδιά-

φορου» για τη συνέχεια κλη-
ρονοµικού δικαίου που ισχύ-
ει σήµερα δεν πρόκειται να 
διευκολύνουν την ανάκαµ-
ψη της ελληνικής γεωργίας. 

Αντίθετα, µια ουσιαστική 
µεταφορά πόρων από τον Α’ 
στον Β’ Πυλώνα, δηλαδή από 
τις άµεσες ενισχύσεις στα δι-
αθρωτικά προγράµµατα, σε 
συνδυασµό µε µια γενναία 
πολιτική γης, θα µπορούσαν 
να οδηγήσουν σε µια νέα επο-
χή για την ελληνική γεωργία. 

Σηµειωτέον ότι το θέµα τέθη-
κε από συνεταιριστές, µεταξύ 
των οποίων και ο πρώην πρό-
εδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος 
Καραµίχας, κατά τις εργασίες 
της γενικής συνέλευσης της 
Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ την περασµέ-
νη εβδοµάδα, παρουσία µάλι-
στα του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη. Από 
πλευράς υπουργού δεν υπήρ-
ξαν αντιδράσεις επί του θέµα-
τος, ωστόσο το άκουσµα της 
ρηξικέλευθης πρότασης δεν 
έδειξε να τον ξενίζει ιδιαίτε-
ρα, καθώς είναι από τα πράγ-
µατα που έχουν απασχολήσει 
σε βάθος και επί µακρόν τις δι-
αχειριστικές αρχές του ΠΑΑ. 

O καθηγητής
Συνολάκης 
συνδράμει 
στο κλίμα

Πληθαίνουν στην Ελλάδα 
οι θιασώτες της μετάβασης  

Η τοποθέτηση Συνολάκη έγινε µε 
απόφαση του υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Με τα βραβεία 
Αγροτικής 
Αριστείας και 
Βιοµηχανικής 
Αριστείας στα 
«Made in Greece», 
αναγνωρίστηκαν 
οι προσπάθειες 
της εταιρείας 
FARM-CHEM SA.

Με διπλή επιβράβευση η FARM-CHEM SA ξεχώρισε στα 
«Made in Greece» ανάµεσα σε σηµαντικές επιχειρήσεις

∆ύο τιµητικές διακρίσεις στα βραβεία «Made in Greece», απέσπασε η 
FARM-CHEM SA, η οποία ξεχώρισε ανάµεσα σε µεγάλες και σηµαντικές 
παραγωγικές επιχειρήσεις.
Η επίτευξη υψηλών στόχων της FARMA-CHEM SA, η ηγεσία και 
διακεκριµένη παρουσία της ελληνικής εταιρείας σε τοπικό, κλαδικό και 
διεθνές επίπεδο καθώς και η συνεχής προσπάθεια βελτιστοποίησης των 
υπηρεσιών και των προϊόντων της, επιβραβεύτηκαν µε το πρώτο βραβείο 
Αγροτικής Αριστείας. Επιπλέον, οι σηµαντικές επενδύσεις σε ανθρώπινο 
δυναµικό καθώς και σε τεχνολογικό εξοπλισµό και εγκαταστάσεις έδωσαν 
στην εταιρεία το δεύτερο βραβείο Βιοµηχανικής Αριστείας.
Την ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου 2019 πραγµατοποιήθηκε η τελετή απονοµής 
των βραβείων «Made in Greece», την οποία διοργάνωσε η Ελληνική 
Ακαδηµία Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.), κατά την οποία αναδείχθηκαν και 
επιβραβεύτηκαν οι παραγωγικές επιχειρήσεις που επιτυγχάνουν 
εξαιρετικές επιδόσεις στη δηµιουργία και διάθεση προϊόντων µε σηµαντική 
προστιθέµενη αξία για την ελληνική οικονοµία.

Πέστα πρόεδρε
Αποδυνάµωση της 
ενιαίας ενίσχυσης 
και φιλοαγροτικό 

κληρονοµικό δίκαιο, 
είναι δύο κλειδιά για 

την ανασυγκρότηση της 
ελληνικής γεωργίας
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Εξαγωγική 
δύναμη   
εκατομμύρια 
δολάρια κρύβει 
το ελληνικό μέλι 
Το ελληνικό μέλι υπερέχει ποιοτικά από 
οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά, 
και μένει αυτή την ανωτερότητα να την 
κεφαλαιοποιήσει στο εμπόριο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ετήσια έσοδα σε συνάλλαγµα πάνω από 100 εκατ. 
δολάρια µπορεί να εξασφαλίσει στην εθνική οικο-
νοµία το ελληνικό µέλι, αν ο κλάδος και η πολι-
τεία επενδύσουν στην έρευνα, στο marketing και 
στο branding και αναλάβουν την προώθηση του 
προϊόντος καταρτισµένα στελέχη.

Την εκτίµηση αυτή διατύπωσε ο γενικός διευ-
θυντής του Συνεταιρισµού Μελισσοκόµων Νική-
της Χαλκιδικής «Μέλι Σίθων», Ιωάννης Καραδή-
µος, σηµειώνοντας πως το ελληνικό µέλι υπερέχει 
ποιοτικά από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην α-
γορά, αλλά αδυνατεί αυτή την ανωτερότητα να την 
κεφαλαιοποιήσει στο επίπεδο της τιµής, γιατί α-
φενός δεν µπορεί να την πιστοποιήσει επιστηµο-
νικά και αφετέρου πάσχει στην εµπορία.

Μιλώντας στο 8ο συνέδριο Αγροτεχνολογίας και 
στην ενότητα η οποία αφορούσε στη µελισσοκο-
µία και την επιχειρηµατικότητα, ο διευθυντής του 
«Μέλι Σίθων», προκειµένου να ενισχύσει την ε-
πιχειρηµατολογία του αναφέρθηκε στο τί κάνουν 
οι Νεοζηλανδοί µε το µέλι Manuka και πώς αντι-
στοίχως λειτουργούν οι ελληνικές επιχειρήσεις 
του κλάδου.

«Πριν περίπου 20 χρόνια το κράτος της Νέας Ζη-
λανδίας αποφάσισε να επενδύσει 60 εκατ. δολά-
ρια για προβολή και προώθηση του Manuka στη 
βάση µιας έρευνας που είχε κάνει ένας επιστήµο-

νάς τους. Αυτά τα χρήµατα δεν χάθηκαν. Πήγαν σε 
ενέργειες marketing και branding και το µέλι τους 
κατάφερε να πάρει 1.000% σε υπεραξία. Το κρά-
τος βέβαια τους φορολογεί γενναία αλλά επανε-
πενδύει τα χρήµατα σε ενέργειες προβολής. Έτσι 
σήµερα έχουν φτάσει να πουλάνε Manuka µε 23,5 
ευρώ το κιλό και σε ποσότητες που ξεπερνούν την 
παραγωγή τους. Εµείς τί κάνουµε; Οι πόροι για έ-
ρευνα είναι ελάχιστοι, αλλά και όποτε γίνονται κά-
ποιες προσπάθειες, είναι ηµιτελείς και ουσιαστικά 
δεν µπορούµε να πιστοποιήσουµε τη διατροφική 
αξία του µελιού µας, ενώ για πολλούς στην Ελλά-
δα το marketing και το branding είναι άγνωστες 
λέξεις». Στο σηµείο αυτό δε, ο κ. Καραδήµος απο-
κάλυψε ένα περιστατικό µε πελάτη του µελισσο-
κοµικού συνεταιρισµού από την Ιαπωνία ο οποί-
ος «κάποια στιγµή µας ρώτησε αν µπορεί να βά-
λει την ιταλική σηµαία πάνω στο βαζάκι µε το µέ-
λι µας. Όταν του είπα όχι και τον ρώτησαν γιατί 
θέλει να το κάνει αυτό, απάντησε πως ό,τι είναι ι-
ταλικό πωλείται εύκολα, γιατί η χώρα έχει brand».

«Θαύµα της φύσης» το ελληνικό µέλι, 
αλλά πωλείται χύµα

Τους Νεοζηλανδούς επικαλέστηκε και ο οµό-
τιµος καθηγητής στο τµήµα µελισσοκοµίας του 
ΑΠΘ, Ανδρέας Θρασυβούλου, για να δείξει τί λά-
θη γίνονται από ελληνικής πλευράς στη διαχείρι-
ση αυτού του «θαύµατος της φύσης», όπως χαρα-
κτήρισε το ελληνικό µέλι.

Από αριστερά: Ο οµότιµος 
καθηγητής ΑΠΘ Α. Θρασύβουλου, 
ο γενικός διευθυντής του 
Συνεταιρισµού Μελισσοκόµων 
Νικήτης Χαλκιδικής Ι. Καραδήµος 
και ο διευθύνων σύµβουλος της 
Sayia Farm, Ι. Καρυπίδης.
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«Οι Νεοζηλανδοί στήριξαν τη διαφηµιστική κα-
µπάνια του Manuka στην αντιοξειδωτική του δρά-
ση. Το µέλι της βελανιδιάς όµως έχει διπλάσια α-
ντιοξειδωτική δράση από το Manuka, το µέλι κα-
στανιάς, ελάτου και πεύκου αρκετά µεγαλύτερη 
από το νεοζηλανδέζικο, ενώ τα µέλια από το πα-
λιούρι και το θυµάρι έχουν περίπου την ίδια δρά-
ση», ανέφερε ο κ. Θρασυβούλου και συµπλήρωσε 
πως «µπορεί να µην παράγουµε τόσο πολύ µέλι, 
αλλά είναι ένα θαύµα της φύσης, πολύ πλούσιο 
σε βιολογική αξία και εκεί πρέπει να επικεντρώ-
σουµε». Παράλληλα υπογράµµισε την ανάγκη 
να δοθεί έµφαση και στην τυποποίηση του προ-
ϊόντος, καθώς «ο ελληνικός αυτός χρυσός, κατε-
ξοχήν πωλείται χύµα».

«Μεγάλο στοίχηµα» για το ελληνικό µέλι, τόνι-
σε από την πλευρά του ο διευθύνων σύµβουλος 
της Sayia Farm, Ιωάννης Καρυπίδης, αποτελεί η 
αγορά της Αµερικής και αυτό γιατί, όπως ανέφε-
ρε, το ελληνικό µέλι πληροί τις προδιαγραφές υ-
γιεινής που θέτει η χώρα. Ζήτησε, ωστόσο κι αυ-
τό, να υπάρξει κρατική µέριµνα ώστε να γίνει πιο 
ανταγωνιστικό.

Μεγάλο πρόβληµα οι προσµίξεις 
µε εισαγόµενο µέλι

Όλοι οι οµιλητές συµφώνησαν επίσης πως πλη-
γή για το ελληνικό µέλι αποτελεί και η πρόσµιξή 
του µε ποιοτικά υποβαθµισµένο εισαγόµενο µέλι, 
που κατά τεκµήριο έρχεται από την Κίνα και όλοι 

ζήτησαν επίσης να βρεθεί τρόπος να µπει φρένο 
στην πρακτική των ελληνοποιήσεων.

Η ρίζα του κακού, κατά τον καθηγητή Θρασυ-
βούλου έχει να κάνει µε το γεγονός ότι η νοµο-
θεσία διεθνώς ευνοεί την εµπορία µελιού, αντί 
την παραγωγή. «Αυτό έχει ως συνέπεια, ενώ το 
µέλι αν έχει υγρασία πάνω από 15% να χαλάει, 
στην Κίνα και στην Ινδία επιτρέπουν το ποσοστό 
της υγρασίας να φτάνει και στο 27% για να το 
τρυγάνε νωρίτερα και να παίρνουν µεγαλύτερες 
ποσότητες. Για να µη χαλάσει αναγκάζονται να 
το θερµαίνουν, όµως αυτό καταστρέφει όλη του 
θρεπτική αξία. Από το σηµείο αυτό ξεκινά το µε-
γάλο πρόβληµα µε τις ελληνοποιήσεις», είπε ο 
καθηγητής, σηµειώνοντας ότι γίνονται εισαγω-
γές στην Ελλάδα ως επί το πλείστον από την Κί-
να και το µέλι αυτό αναµειγνύεται µε ελληνικό 
µέλι που είναι υψηλότερης βιολογικής αξίας και 
κατόπιν είτε διακινείται ως ελληνικό στην εγχώ-
ρια αγορά, είτε εξάγεται στο εξωτερικό.

Σηµειώνεται εδώ πως στο διεθνές προσκήνιο 
τραβάει από το 2000 ένας πόλεµος γύρω από το 
µέλι, ο οποίος σήµερα τείνει να οδηγήσει εκτός 
κλάδου την πλειοψηφία των Αµερικανών παρα-
γωγών, ενώ έχει καθιερώσει την Γερµανία ρυθµι-
στή του παγκόσµιου εµπορίου, µε κινεζικό µέλι.  
Στις ΗΠΑ ολοένα και περισσότεροι µελισσοκόµοι 
εγκαταλείπουν το µέλι και στρέφονται πλέον στην 
ενοικίαση µελισσιών σε καλλιεργητές για επικο-
νίαση, καθώς αυτό τους αποφέρει περισσότερα. 

Σύµφωνα µε τον ελληνικό φάκελο για τα µελισσοκοµικά προγράµµατα, στη 
χώρα µας δραστηριοποιούνται 9.266 παραγωγοί µε βιβλιάριο µελισσοκοµίας.

ΗΠΑ
«Μεγάλο 

στοίχηµα» για το 
ελληνικό µέλι, 

αποτελεί η αγορά 
της Αµερικής 
και αυτό γιατί, 
όπως ανέφερε, 

το ελληνικό 
µέλι πληροί τις 
προδιαγραφές 
υγιεινής που 
θέτει η χώρα

Αυξάνεται το
µπάτζετ για τα
µελισσοκοµικά
προγράµµατα
Ο αριθµός των µελισσοκόµων και των 
κυψελών στην ΕΕ αυξήθηκε µε την 
πάροδο των ετών, µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της παραγωγής µελιού της ΕΕ 
κατά 16% µεταξύ του 2014 και του 
2018. Πρόκειται για ένα από τα βασικά 
πορίσµατα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εφαρµογή των 
µελισσοκοµικών προγραµµάτων της ΕΕ.
Η έκθεση παρέχει µια γενική εικόνα του 
τοµέα και της εφαρµογής των µέτρων 
στήριξης που αναπτύσσονται µέσω των 
µελισσοκοµικών προγραµµάτων της ΕΕ.
Με 17,5 εκατοµµύρια κυψέλες στην ΕΕ, 
που διαχειρίζεται 650.000 
µελισσοκόµοι, η ΕΕ παρήγαγε 280.000 
τόνους µελιού το 2018. Η µελισσοκοµία 
ασκείται σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο 
δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός 
µελιού στον κόσµο.
Όσον αφορά τις προτάσεις για την ΚΑΠ 
µετά το 2020, η Επιτροπή πρότεινε να 
συµπεριληφθούν τα µελισσοκοµικά 
προγράµµατα στα στρατηγικά σχέδια της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) . Τα 
σχέδια αυτά, σχεδιασµένα σε εθνικό 
επίπεδο, καθορίζουν τον τρόπο µε τον 
οποίο κάθε κράτος µέλος προτίθεται να 
επιτύχει τους στόχους της ΚΑΠ. Με τον 
τρόπο αυτό θα αυξηθεί η προβολή του 
τοµέα της µελισσοκοµίας, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη συµβολή του στους γενικούς 
στόχους της ΚΓΠ, συµπεριλαµβανοµένης 
της δράσης για το κλίµα.
Ο αρµόδιος για τη γεωργία Επίτροπος 
Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι δήλωσε: «Ο 
τοµέας της µελισσοκοµίας είναι 
καθοριστικός για τη γεωργία και τη 
βιοποικιλότητα εν γένει. Πρέπει να 
ενθαρρύνουµε τους µελισσοκόµους σε 
ολόκληρη την ΕΕ και αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο στηρίζω πλήρως την 
αύξηση της χρηµατοδότησης της ΕΕ για 
το επόµενο τριετές µελισσοκοµικό 
πρόγραµµα σε 180 εκατοµµύρια ευρώ 
από 120 εκατοµµύρια ευρώ, ως µέρος 
της πρότασης της Επιτροπής για τον 
επόµενο γεωργικό προϋπολογισµό».
Τα προγράµµατα θα καταστούν επίσης 
υποχρεωτικά για τα κράτη µέλη 
προκειµένου να διασφαλίσουν τη συνεχή 
ανάληψη και υποστήριξη.

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 270 ΕΚΑΤ. ∆ΟΛΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Δεν πρέπει να δουλεύουμε 
για τον Κινέζο έμπορο
Στο µέλι µπορούν να ανιχνευτούν τα πάντα, υποστήριξε από την πλευρά του ο διευθυντής 
του Μελισσοκοµικού Συνεταιρισµού Νικήτης. «Τους γνωρίζουµε αυτούς που βαφτίζουν 
το µέλι ελληνικό και το βγάζουν έξω. Όταν πάµε να τους πιάσουµε, όµως, µε κάποιο µαγι-
κό τρόπο έχουν ήδη ειδοποιηθεί», επισήµανε ο κ. Καραδήµος και εξέφρασε την ελπίδα 
«το κράτος µας να καταλάβει κάποτε ότι δεν πρέπει να δουλεύουµε για τον Κινέζο έµπο-
ρο ή τον µπαγαπόντη Έλληνα συνεργάτη του, αλλά για τον Έλληνα µελισσοκόµο τον 
οποίο φορολογεί. Είναι εύκολο να τους πιάσει, αρκεί να το θελήσει». Σηµειώνεται εδώ, 
πως στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, οι Κινέζοι µε τις γνωστές τους αλχηµείες έβγαλαν 
το 2017 απ’ τις εξαγωγές περίπου 270 εκατ. δολάρια, µε µια παραγωγή που αγγίζει τους 
550.000 τόνους. Η Γερµανία, µε µια παραγωγή γύρω στους 20.000 τόνους, έβγαλε 
145 εκατ. δολάρια από εξαγωγές πέρυσι, ουσιαστικά µεταπουλώντας µέλι από τρίτες χώ-
ρες και µε το προϊόν της αλώβητο.  Στη µελισσοκοµεία ακριβείας µίλησε ο εκπρόσωπος 
της Terra spatium, Στράτος Καµπιώτης, η οποία βασίζεται σε εφαρµογή που αξιοποιεί τις 
τεχνολογίες διαστήµατος και δίνει στοιχεία για το είδος της βλάστησης, την υγρασία, τη 
σύσταση και ποιότητα των δασών, τον ατµοσφαιρικό αέρα, κ.λπ. 
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

>150
ΜΕΛΙΣΣΙΑ1,3 

9.266
3.390

15.000
TONOI



Μαύρη βούλα 
στη μουσμουλιά
Ο βροχερός καιρός ευνοεί την 
ανάπτυξη του φουζικλάδιου 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Ο µύκητας του φουζικλάδιου 
είναι δυνατόν να προσβάλει 
τα φύλλα, άνθη, νεαρούς βλα-
στούς και κυρίως τους καρ-
πούς όταν είναι πράσινοι µε 
άµεσες συνέπειες στην ποι-
ότητά του. Οι προσβολές ξε-
κινούν λίγο πριν την άνθηση 
και διαρκούν µέχρι και την ά-
νοιξη. Οι κλιµατικές συνθή-
κες που εντείνουν τη µόλυν-
ση είναι ο συνδυασµός ψυ-
χρού και βροχερού καιρού. Τα 
συµπτώµατα στους καρπούς 
διακρίνονται εύκολα σε όλα 
τους τα στάδια µέσω ελαιο-
κάστανων κηλίδων σκούρου 

χρώµατος µε βελούδινη υφή. 
Στη συνέχεια αυτές οι κηλί-
δες µετατρέπονται σε φελλώ-
δεις ή και δερµατώσεις, καλύ-
πτοντας όλοι την επιφάνεια 
του καρπού.

Σύµφωνα µε τους γεωπό-
νους του Περιφερειακού Κέ-
ντρου Προστασίας Φυτών Η-
ρακλείου, είναι αναγκαίο οι 
παραγωγοί να παρακολου-
θούν τα δελτία πρόγνωσης 
του καιρού διότι οι επεµβάσεις 

µε κατάλληλα µυκητοκτόνα 
δε θα πρέπει να συµπέσουν 
µε περίοδο βροχοπτώσεων, 
αλλά πριν ή αµέσως µετά από 
αυτή. Η συνιστάµενη εφαρ-
µογή γίνεται από την άνθη-
ση και έως 3 εβδοµάδες µετά 
την εµφάνιση του καρπιδίου. 
Ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλε-
ται σε καλλιέργειες µε ιστο-
ρικό προσβολών σε περιοχές 
που χαρακτηρίζονται από έ-
ντονη δροσιά. Συνιστάται, τέ-
λος, προσθήκη προσκολλη-
τικής – διαβρεκτικής ουσίας 
στο ψεκαστικό υγρό.

Πέραν όµως των χηµικών 
µεσών, υπάρχουν και άλλα 
µέτρα που οφείλουν να ακο-
λουθήσουν οι καλλιεργητές 

προκειµένου να αντιµετωπί-
σουν όσο το δυνατόν καλύ-
τερα την ασθένεια. Ένα α-
πό αυτά είναι λοιπόν η α-
ποµάκρυνση των προσβε-
βληµένων καρπών που δεν 
έχουν αποµακρυνθεί από τα 
δέντρα αλλά έχουν µουµιο-
ποιηθεί. Το ίδιο ισχύει και 
µάλιστα οπωσδήποτε πριν 
το στάδιο της άνθησης και 
για τους βλαστούς που έχουν 
προσβληθεί από τον µύκητα. 
Εάν οι προσβολές δεν υπο-
χωρήσουν και εκδηλωθούν 
εκ νέου συµπτώµατα της α-
σθένειας, οι αφαιρέσεις στα 
τµήµατα αυτά είναι απαραί-
τητο να συνεχίζονται καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του χειµώνα.

Στη βάση των στελεχών τα πρώτα συµπτώµατα σκωρίασης στο σπαράγγι
Υπεύθυνος για την ασθένεια της σκωρίασης είναι ο βασιδιοµύκητας Puccinia 
asparagi που προσβάλλει όλα τα πράσινα µέρη του φυτού όπως βλαστούς, 
φύλλωµα κλπ. Τα πρώτα συµπτώµατα εµφανίζονται στο σηµείο της βάσης των 
στελεχών µε τη µορφή µικρών κηλίδων ανοιχτοπράσινου χρώµατος που στη 
συνέχεια παράγουν στην κάτω επιφάνεια τα χαρακτηριστικά ακίδια. Οι παραγωγοί 
παροτρύνονται σύµφωνα µε οδηγίες των γεωπόνων του Περιφερειακού Κέντρου 

Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων να καταστρέψουν τα προσβεβληµένα στελέχη, καίγοντας τα 
υπολείµµατα του κίτρινου φυλλώµατος και να τα αποµακρύνουν από το χωράφι. Όσον αφορά 
την εγκατάσταση νέων φυτειών, για τον καλύτερο αερισµό της καλλιέργειας κρίνεται 
απαραίτητο η φύτευση να γίνει σε κατεύθυνση παράλληλη µε αυτή του κυρίαρχου ανέµου 
της περιοχής, ώστε το φύλλωµα να στεγνώνει γρηγορότερα. Εξίσου σηµαντικό είναι τα 
ριζώµατα που θα χρησιµοποιηθούν να είναι απαλλαγµένα από παθογόνα και εχθρούς.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Έγκαιρα   
Η σωστή επέµβαση 
να γίνεται πάντα µε 

στεγνό καιρό 

Περονόσπορος πατάτας
Σε περιόδους µε παρατεταµένες 
βροχοπτώσεις και η υψηλή σχετική υγρασία, 
διαµορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες 
για την ανάπτυξη του περονοσπόρου. Τα 
πρώτα συµπτώµατά του γίνονται αντιληπτά 
σε 3-4 µετά την προσβολή. Στα φύλλα 
παρουσιάζονται µικρές υδαρές κηλίδες 1-2 
mm, που συνήθως περιβάλλονται από 
ανοικτού πράσινου χρώµατος άλω, οι οποίες 
στη συνέχεια επεκτείνονται σε ολόκληρη την 
επιφάνεια του φύλλου. Σε περίπτωση 
έντονης προσβολής ολόκληρο το υπέργειο 
τµήµα του φυτού µαζί µε τα στελέχη 
νεκρώνονται, δίνοντας µια εικόνα 
«καψίµατος» της καλλιέργειας. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαϊας συνιστούν να συνεχιστεί η 
προστασία για τον περονόσπορο µε τις 
οδηγίες του τοπικού γεωπόνου από τις και 
να χρησιµοποιηθούν οι µεγαλύτερες 
συνιστώµενες από την ετικέτα δόσεις και το 
µικρότερο µεσοδιάστηµα µεταξύ των 
ψεκασµών, τηρώντας αυστηρά τα όρια του 
τελευταίου ψεκασµού πριν τη συγκοµιδή.

Σκευάσµατα
ELANKO: Electis CX 660WG, Equation Pro 
WG
FMC: Galben M, Zignal, Vendetta
SIPCAM: Grecale SC, Lieto WG.

Πολυστίγµωση αµυγδαλιάς
Ο µύκητας εκδηλώνεται µε έντονη προσβολή 
όταν οι βροχές και η υγρασία διαρκούν 
πάνω από 2-3 µέρες. Αρχικά ο µύκητας 
προκαλεί µεγάλες κηλίδες κιτρινοπορτοκαλί 
χρώµατος στα φύλλα της αµυγδαλιάς οι 
οποίες τελικώς παίρνουν ένα κοκκινοσταχτί 
χρώµα. Ως επακόλουθο του 
µεταχρωµατισµού αυτού, επέρχονται η 
καταστροφή των φύλλων και η πρώιµη 
φυλλόπτωση. Σε δέντρα που εµφάνισαν 
τέτοια συµτπώµατα στις αρχές του έτους 
συνίσταται από τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου η καταπολέµηση µε κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα πριν την 
πτώση των φύλλων που θα συνεχιστεί κατά 
τη διάρκεια του χειµώνα. Για τον περιορισµό 
ή την εξάλειψη των µολυσµάτων, συνιστάται 
επίσης ψεκασµός των πεσµένων στο έδαφος 
µολυσµένων φύλλων µε ουρία 10-12%ο και 
ενσωµάτωση αυτών (πολύ βαθύ παράχωµα) 
τον χειµώνα µε καλλιέργεια του εδάφους.

Σκευάσµατα
SIPCAM: Hidroval 40WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Η ετήσια εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης 
Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάµβακος (ΠΕ-
ΕΕΒ) 4οι Μεσογειακοί ∆ρόµοι Βαµβακιού, σε 
συνδιοργάνωση µε το Εθνικό Κέντρο Βάµβα-
κος της Ισπανίας (Centro Algodonero Nacional) 
και το Ανταλλακτήριο Βάµβακος της Σµύρνης 
(Izmir Commodity Exhange) έλαβε χώρα φέ-
τος στη Βαρκελώνη στις 11-12 ∆εκεµβρίου. 
Η συµµετοχή ήταν µεγάλη και η διοργάνω-
ση άκρως επιτυχής. Ως συνήθως συµµετεί-
χαν όλοι οι φορείς του κλάδου, από εκκοκ-
κιστές, εµπορικούς οίκους, µέχρι κλώστες, ε-
µπορικούς αντιπροσώπους και µεταφορείς.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης υποδέχτη-

καν και καλωσόρισαν τους καλεσµένους τους 
το βράδυ της 11 ∆εκεµβρίου στο ξενοδοχείο 
Avenida Palace µε ένα κοκτέιλ.

Πέραν των ετήσιων οµιλιών αναφορικά µε 
τις εξελίξεις σε θέµατα παραγωγής και κατα-
νάλωσης βάµβακος στις µεσογειακές χώρες, 
φέτος είχαµε και την επίσηµη παρουσίαση 
από τον πρόεδρο Αντώνη Σιάρκο, της απο-
καλούµενης Ευρωπαϊκής Συµµαχίας Βάµβα-
κος (European Cotton Alliance). Επί της ου-

σίας πρόκειται για µια συµµαχία µεταξύ Ελ-
λάδας και Ισπανίας, µε σκοπό την προώθη-
ση των ευρωπαϊκών σοδειών στις αγορές υ-
πό την ετικέτα του EU cotton (δηλαδή βαµβάκι 
παραγωγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Στηριζόµενοι πάνω στις βιώσιµες πρακτι-
κές βαµβακοπαραγωγής αλλά και στον γε-
νετικά µη τροποποιηµένο σπόρο (NON GMO) 
που καλλιεργείται στην Ευρώπη, τα δέµατα 
του εκκοκκισµένου βάµβακος θα φέρουν, ή-

δη από φέτος, το σήµα της ευρωπαϊκής συµ-
µαχίας. Η τάση για περιβαλλοντικά φιλικές 
πρακτικές παραγωγής αναπτύσσεται χρόνο µε 
τον χρόνο και φυσικά δεν θα πρέπει να µεί-
νουµε πίσω στις εξελίξεις. Αρκετά κλωστήρια 
ψάχνουν για βαµβάκια που να συνοδεύονται 
από τέτοιου είδους πιστοποιήσεις, καθώς επι-
κρατεί µια τάση παγκοσµίως για φιλικές προς 
το περιβάλλον καλλιέργειες.

Στην περίπτωση µας τρεις είναι οι βασικοί 

Αν και έχει προηγηθεί πολλή 
δουλειά για να συµφωνηθεί 

η συµµαχία βάµβακος, 
βρισκόµαστε ακόµα στα αρχικά 

στάδια του εγχειρήµατος. 
Σίγουρα η διάθεση όλων των 

εµπλεκοµένων είναι να φτάσει 
το ευρωπαϊκό βαµβάκι να 

λάβει αν όχι ένα µικρό πριµ, 
τουλάχιστον την προτίµηση των 

αγοραστών.

Με κλωστή που δεν σπάει 
και βιώσιμη μέθοδο παραγωγής
Στη Βαρκελώνη μπήκαν τα θεμέλια ώστε το ευρωπαϊκό βαμβάκι να καθιερωθεί διεθνώς  

Σύµφωνα µε τους παριστάµενους, η 
διοργάνωση τέτοιων πρωτοβουλιών, 
όπως οι Μεσογειακοί ∆ρόµοι Βαµβακιού, 
αποτελεί εχέγγυο για την ανάδειξη της 
σηµαντικότητας του προϊόντος 
στο διεθνές οικονοµικό γίγνεσθαι.
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στόχοι της ευρωπαϊκής συµµαχίας.
1. Η δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού σήµα-

τος βάµβακος.
2. Η κατάρτιση ενός αποδοτικού προγράµ-

µατος προώθησης.
3. Η επικοινωνία των αξιών που πρεσβεύ-

ει το ευρωπαϊκό βαµβάκι στους µεταποιητές, 
κλώστες και τελικούς καταναλωτές.

∆ύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά πάνω 
στα οποία θα στηριχτεί το ευρωπαϊκό µας σή-
µα. Πρώτον η πολύ καλή κλωσιµότητα του και 
δεύτερον οι βιώσιµες πρακτικές παραγωγής. 
Αν και έχει προηγηθεί πολλή δουλειά για να 
συµφωνηθεί η συµµαχία βάµβακος, βρισκό-
µαστε ακόµα στα αρχικά στάδια του εγχειρή-
µατος. Σίγουρα η διάθεση όλων των εµπλε-
κοµένων είναι να φτάσει το ευρωπαϊκό βαµ-
βάκι να λάβει αν όχι ένα µικρό πριµ, τουλάχι-
στον την προτίµηση των αγοραστών.

Κατόπιν των πολύ ενδιαφερουσών οµιλι-
ών από όλες τις µεσογειακές χώρες του κλά-
δου, ακολούθησε δείπνο σε ένα επιβλητικό 
κτήριο στο κέντρο της Βαρκελώνης (Sant Pau 
Art Nouveau), πρώην νοσοκοµείο πρόσφατα 
ανακαινισµένο ως εκθεσιακό κέντρο.

Μετατοπίζεται προς το «κρεµ» 
το χρώµα της ίνας 

Αναφορικά µε τη σοδειά µας, οι αγοραστές 
τόνισαν τα βασικά πλεονεκτήµατά µας, αλ-
λά εκφράστηκε και η ανησυχία ότι το χρώ-
µα της ίνας µετατοπίζεται σταδιακά από το 
λευκό στο «κρεµ» ή ακόµα και στις ερυθρές 
αποχρώσεις (light spotted & spotted). Σύµ-
φωνα µε τους ειδικούς, το πρόβληµα εντο-
πίζεται στις υψηλές υγρασίες που παραδίδε-
ται το σύσπορο αλλά και στη µαζική παρά-
δοση µεγάλων ποσοτήτων στα εκκοκκιστή-
ρια, τα οποία αδυνατούν να επεξεργαστούν 
τα βαµβάκια σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.

Το θετικό µήνυµα της εκδήλωσης και της 
παρουσίας σχεδόν του συνόλου των παρα-
δοσιακών αγοραστών είναι η πρόθεση όλων 
να ενισχύσουν τη δυναµική τους στη νέα σε-
ζόν, προσβλέποντας σε µια ακόµα χρονιά ρε-
κόρ για παραγωγή και εξαγωγές.

Να σηµειωθεί, επίσης, ότι παράλληλα µε 
τις εργασίες του διηµέρου πραγµατοποιήθη-
καν και κατ’ ιδίαν συναντήσεις-συζητήσεις µε 
στόχο την εκτενή ενηµέρωση για τις εξελί-
ξεις στην παγκόσµια αγορά του βαµβακιού, 
αλλά και να προβληθούν ακόµα περισσότε-
ρο τα πλεονεκτήµατα του ελληνικού προϊό-
ντος καθώς και της εντατικής προσπάθειας 
για την παρουσία του στις διεθνείς αγορές.

Η αγορά εδώ και καιρό κινείται 
υπό τις ορέξεις των κερδοσκόπων 
Καθώς η συµµετοχή ήταν µεγάλη και απαρτιζόταν 
από τους συνήθης αγοραστές της σοδειάς µας, φυ-
σικά δεν έλειψαν και οι συζητήσεις που αφορού-
σαν το χρηµατιστήριο βάµβακος, καθώς και τα πρό-
σφατα νέα στον τοµέα της παραγωγής και κατανά-
λωσης βάµβακος παγκοσµίως. Επί το πλείστον το-
νίστηκε πως η αγορά εδώ και αρκετό καιρό κινεί-
ται υπό τις ορέξεις των κερδοσκόπων, σε συνδυα-
σµό µε τις ανακοινώσεις του προέδρου Τραµπ α-
ναφορικά µε τις εξελίξεις στον εµπορικό πόλεµο.

Έχουµε δει πολλές φορές το ίδιο «έργο», µό-
λις ανακοινωθεί κάτι αισιόδοξο περί προόδου 
των διαπραγµατεύσεων µεταξύ ΗΠΑ-Κίνας, η 
αγορά δοκιµάζει τα υψηλά της µε τη βοήθεια 
φυσικά των κερδοσκόπων, οι οποίοι µπορεί εί-
τε να βγαίνουν από πτωτικές θέσεις είτε να το-
ποθετούνται τώρα στην άνοδο. Ακριβώς τα αντί-
θετα αποτελέσµατα έχουµε όταν υπάρχει απο-
γοήτευση αναφορικά µε τις διαπραγµατεύσεις 
και φόβος επιβολής νέων δασµών.

Ισορροπία στα θεµελιώδη, ελέγχουν την 
αγορά οι Αµερικανοί παραγωγοί 

Στα θεµελιώδη στοιχεία τονίστηκε πως η αγο-
ρά έχει βρει την ισορροπία της και βασικός πα-

ράγοντας των εξελίξεων θα είναι η στάση των 
Αµερικανών παραγωγών. Οι εν λόγω παραγω-
γοί έχοντας την εναλλακτική της αποθήκευσης 
µέσω ενός κρατικού προγράµµατος, προτιµούν 
όταν η αγορά είναι κάτω των 65 σεντς ανά λί-
µπρα να µην πωλούν τα βαµβάκια τους. Μόλις 
όµως οι τιµές ξεπεράσουν τα 67 σεντς ανά λί-
µπρα βγαίνουν προς πώληση ποσότητες και αυ-
τή η αύξηση της προσφοράς θέτει κάποια όρια 
στην ανοδική πορεία των τιµών.

Γι’ αυτό τον λόγο και οι περισσότεροι θεω-
ρούν πως η αγορά θα παραµείνει εντός του εύ-
ρους 62-67 σεντς ανά λίµπρα µε δοκιµές προς 
τα υψηλά, µόλις ανακοινώνεται κάτι αισιόδοξο 
αναφορικά µε τον εµπορικό πόλεµο.

Οι προκλήσεις της τεχνολογίας Blockchain
Στα της εκδήλωσης, τέλος, να αναφερθεί ότι 

οι πρόεδροι της Πανελλήνιας Ένωσης Εκκοκ-
κιστών Βασίλης Μάρκου, του Εθνικού Κέντρου 
Βάµβακος της Ισπανίας Josep Barderi και του 
Ανταλλακτηρίου Βάµβακος της Σµύρνης Boris 
Kocagoz αναφέρθηκαν διεξοδικά στην παρα-
γωγή βαµβακιού στη χώρα που αντιπροσωπεύ-
ουν. Ακούστηκαν εισηγήσεις για την αιγυπτιακή 
κλωστοϋφαντουργία, τις εξελίξεις σχετικά µε το 
µη γενετικά τροποποιηµένο τουρκικό βαµβάκι, 
παρουσιάστηκε η λειτουργία και οι σκοποί της 
Ευρωπαϊκής Συµµαχίας Βάµβακος, αλλά και για 
τις εξελίξεις στον τοµέα των µεταφορών και τις 
προκλήσεις της αγοράς του προϊόντος. Οι παρα-
βρισκόµενοι πραγµατοποίησαν εισηγήσεις που 
αφορούσαν την τεχνολογία Blockchain, αλλά 
και την άποψη για το προϊόν από brands, δη-
λαδή εταιρείες πώλησης ρούχων.
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Σε στενό εύρος
Οι περισσότεροι 

αναλυτές 
θεωρούν πως 

η αγορά θα 
παραµείνει εντός 
του εύρους 62-67 
σεντς ανά λίµπρα 
µε δοκιµές προς 
τα υψηλά, µόλις 
ανακοινώνεται 
κάτι αισιόδοξο 

για τον εµπορικό 
πόλεµο

Πιο δυναµικά τη νέα σεζόν
Οι παραδοσιακοί αγοραστές έχουν 

πρόθεση να ενισχύσουν τη δυναµική τους 
τη νέα σεζόν, προσβλέποντας σε χρονιά 

ρεκόρ για παραγωγή και εξαγωγές

Αύξηση 4%
Βασικός 

παράγοντας των 
εξελίξεων στην 
αγορά θα είναι 
η στάση των 
Αµερικανών 
παραγωγών, 
που έχουν τη 

δυνατότητα της 
αποθήκευσης



Μέχρι 3.000 ευρώ ανά εκμετάλλευση

Ενίσχυση πιστοποίησης 
για βιοκαλλιεργητές, 
πτηνοτρόφους και οίνο 
από το Μέτρο 3.1

  Πήρε υπογραφή η απόφαση, επίκειται η πρόσκληση. Στα 2.020 
ευρώ ετησίως η επιδότηση για τη βιολογική παραγωγή, 1.300 
ευρώ στους οινοποιούς και 3.000 ευρώ για πτηνοτρόφους 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Kάλυψη δαπανών πιστοποίησης 
µε ετήσιες ενισχύσεις ανά εκµε-
τάλλευση 2.020 ευρώ για προϊό-
ντα βιολογικής γεωργίας και κτη-
νοτροφίας, 1.300 ευρώ για οίνους 
ονοµασίας προέλευσης και 3.000 
ευρώ για πτηνοτροφικά προϊόντα, 
προβλέπει η απόφαση που αφο-
ρά τις λεπτοµέρειες εφαρµογής 
του Υποµέτρου 3.1 «Στήριξη για 
νέες συµµετοχές σε συστήµατα 
ποιότητας» του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που υπέ-
γραψε ο υπουργός Αγροτικής Α-
νάπτυξης Μάκης Βορίδης.

Από την εφαρµογή της συγκε-
κριµένης δράσης ωφελούνται φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα, που εί-
ναι ενεργοί γεωργοί και υποβάλ-
λουν ετησίως Ενιαία Αίτηση Ενί-
σχυσης, καθώς και συλλογικοί 
φορείς που είναι καταχωρισµένοι 
στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών. Η προκήρυξη ανα-
µένεται να βγει τις επόµενες ηµέ-
ρες, ώστε να ξεκινήσουν οι αιτή-
σεις από τους ενδιαφερόµενους.

Σηµειώνεται εδώ πως µέσω της 
πρόσκλησης µπορούν να πιστοποι-
ηθούν όλοι οι βιοκαλλιεργητές α-
νεξαρτήτως αν βρίσκονται στο α-
ντίστοιχο πρόγραµµα ενίσχυσης 
(Μέτρο 11). Για όσους όµως συµ-
µετέχουν στο Μέτρο 11, κτηνοτρό-
φους και αγρότες, η ενίσχυση αυ-
τή θα καλύψει τις δαπάνες µόνο ό-
σων βρίσκονται στο στάδιο της µε-
τατροπής (3ετία) καθώς για τους 
«παλιούς» (5ετία) το κόστος πιστο-
ποίησης το καλύπτει το πρόγραµ-
µα των Βιολογικών.

Συγκεκριµένα, µε βάση την α-
πόφαση προβλέπεται ενίσχυση 
για νέες συµµετοχές στα εξής συ-

Τεράστια καταγράφεται η ανταπό-
κριση για την επικείµενη προκή-
ρυξη των Νέων Αγροτών  προϋπο-
λογισµού περίπου 100 εκατ. ευρώ 
για το 2020, που έχει αποκαλύψει 
η Agrenda µε πρωτοσέλιδο τίτλο. 

Ο αγροτικός κόσµος υποδέχτη-
κε «ζεστά» την είδηση, κάτι που 
έχουν αντιληφθεί και οι διαχει-
ριστικές αρχές, ενώ δεν αναµένε-
ται κάποια θεαµατική αλλαγή ως 
προς την επιλεξιµότητα και το πριµ 
που κυµαίνεται κοντά στα 20.000 
ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να εξετα-
στούν και ζητήµατα που άπτονται 
των εκπαιδεύσεων των Νέων Α-
γροτών, ενώ ήδη έχει τεθεί υπόψη 
των αρχών, η κατάρτηση να είναι 
προαπαιτούµενο για να γίνει η έ-
νταξη στο Μέτρο είτε στην επόµε-
νη προκήρυξη, είτε στη νέα προ-
γραµµατική περίοδο. «Έχουµε κά-
νει κουβέντα µε τον πρόεδρο του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα  Σέρκο Χαρουτου-
νιάν για να ανοίξει ο σχεδιασµός 
για την επόµενη περίοδο», είχε α-
ναφέρει χαρακτηριστικά ο γενικός 
γραµµατέας του υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης, Κώστας Μπαγι-
νέτας, κατά την 8η Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης των Προγραµµά-
των Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα τις 
εκπαιδεύσεις των Νέων Αγροτών 
που έχουν ήδη ενταχθεί στο Μέτρο, 
έχει γίνει ήδη σαφές πως θα πρέ-
πει να έχουν τελείωσει µέχρι τον 
ερχόµενο Ιούνιο. Μέχρι στιγµής έ-
χουν ανοίξει πάνω από 100 προ-
γράµµατα κατάρτισης, ωστόσο θα 
πρέπει να ολοκληρωθούν συνολι-

Μεγάλη η ζήτηση για Νέους

στήµατα ποιότητας:
 Βιολογική παραγωγή (ΒΠ) έως 

2.020 ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.
 Προστατευόµενες ονοµασίες προ-

έλευσης και προστατευόµενες γεω-
γραφικές ενδείξεις στον αµπελοοινι-
κό τοµέα (Οίνοι ΠΟΠ/ΠΓΕ), έως 1.300 
ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.

 Προϊόντα Ειδικών Πτηνοτροφικών 
Εκτροφών (προϊόντα ΕΠΕ), έως 3.000 
ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως.

Η ενίσχυση παρέχεται σε ετήσια 
βάση για µέγιστη διάρκεια πέντε ε-
τών, βάσει επιλέξιµων δαπανών και 
κατόπιν προσκόµισης των απαραίτη-
των αποδεικτικών στοιχείων για την 
πραγµατοποίηση αυτών (παραστατι-
κά). Η ενίσχυση παρέχεται βάσει επι-
λέξιµων δαπανών και κατόπιν προ-
σκόµισης των απαραίτητων αποδει-
κτικών στοιχείων για την πραγµατο-
ποίηση αυτών (φυσικό και οικονοµι-
κό αντικείµενο). Επιλέξιµες είναι οι 
πάγιες δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται για την ει-
σαγωγή συστήµατος ποιότητας που 
λαµβάνει στήριξη και η ετήσια εισφο-
ρά συµµετοχής στο εν λόγω σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων, όπου χρει-
άζεται, των δαπανών για τους ελέγ-
χους που απαιτούνται µε σκοπό την 
εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε 
τις προδιαγραφές του συστήµατος. 

Προκήρυξη
Το Μέτρο 3.1 «Στήριξη για 

νέες συµµετοχές σε συστήµατα 
ποιότητας» αναµένεται να 
προκηρυχθεί στις αρχές 

του 2020
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Δικαιούχοι
Από την εφαρµογή της 
συγκεκριµένης δράσης 
ωφελούνται φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, που είναι ενεργοί 
γεωργοί και υποβάλλουν 
ετησίως Ενιαία Αίτηση 
Ενίσχυσης. 

 Δαπάνες
Επιλέξιµες είναι οι πάγιες 
δαπάνες, δηλαδή οι δαπάνες 
που πραγµατοποιούνται για την 
εισαγωγή συστήµατος ποιότητας 
που λαµβάνει στήριξη και η 
ετήσια εισφορά συµµετοχής 
στο εν λόγω σύστηµα, 
συµπεριλαµβανοµένων, όπου 
χρειάζεται, των δαπανών για 
τους ελέγχους που απαιτούνται 
µε σκοπό την εξακρίβωση 
της συµµόρφωσης µε τις 
προδιαγραφές του συστήµατος.  

Βιολογικά
Για όσους συµµετέχουν στο 
Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» 
το Μέτρο 3.1 θα καλύψει τα 
έξοδα πιστοποίησης αυτών που 
έχουν δεσµεύσεις 3ετίας.



Αγρότες

5.1
396 ΜΕΤΡΟ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

120

5,6

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Με 396 εντάξεις
έκλεισε το Μέτρο
για τα Αντιχαλαζικά 
Έγκριση έλαβαν 396 αιτήσεις ύ-
ψους 5.672.560,47 ευρώ στα πλαί-
σια του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί 
την αγορά και εγκατάσταση αντι-
χαλαζικών συστηµάτων σύµφωνα 
µε ανακοίνωση του ΕΛΓΑ. 

Υπενθυµίζεται ότι αρχές του 2020 
αναµένεται να βγει και η δεύτερη 
πρόσκληση του Μέτρου  ύψους 
15 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε την 
6η Τροποποίηση των Προγραµ-
µάτων που εγκρίθηκε στις 16 ∆ε-
κεµβρίου, και ως εκ τούτου οι 120 
απορριφθέντες θα έχουν µία δεύ-
τερη ευκαιρία ένταξης, ενώ αναµέ-
νεται να «ανοίξει» το πρόγραµµα 
και προς νέες καλλιεργητικές ο-
µάδες όπως είναι τα εσπεριδοειδή.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
του ΕΛΓΑ, οι δυνητικοί δικαιούχοι 
που δεν συµφωνούν µε τα αποτέ-
λεσµα δύνανται εφόσον το επιθυ-
µούν να υποβάλλουν ενδικοφανή 
προσφυγή κατά την έννοια του άρ-
θρου 25 του νόµου 2690/1999 (Α’ 
45) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
διαδικασία Ι.1.3 «∆ιοικητικός έλεγ-
χος αιτήσεων στήριξης» του Σ∆Ε.

Η προσφυγή υποβάλλεται µέ-

σω του ΠΣΚΕ και οριστικοποιείται 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
δεκαπέντε  ηµερολογιακών ηµε-
ρών από την ηµεροµηνία που ο υ-
ποψήφιος ή ο δικαιούχος, κατά πε-
ρίπτωση προσώπου, έλαβε γνώση 
του αρνητικού πορίσµατος. Όταν η 
προσφυγή αφορά δικαιολογητικά 
που δεν έχουν περιέλθει στους αρ-
µόδιους φορείς, τα δικαιολογητι-
κά αυτά υποβάλλονται εντός απο-
κλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε 
ηµερολογιακών ηµερών από την ο-
ριστικοποίηση του αιτήµατος διόρ-
θωσης µαζί µε το αίτηµα προσφυ-
γής όπως αυτό παράγεται από το 
ΠΣΚΕ. Με την παρέλευση των πιο 
πάνω προθεσµιών, χωρίς την επί-
κληση περιστατικών ανωτέρας βί-
ας ή εξαιρετικών περιστάσεων, η 
αίτηση αρχειοθετείται. Προσφυ-
γές στο αποτέλεσµα του διοικητι-
κού ελέγχου των αιτήσεων στήρι-
ξης, τροποποίησης της απόφασης 
ένταξης, προκαταβολής και πλη-
ρωµής υποβάλλονται στον ΕΛΓΑ.

Η προσφυγή συνοδεύεται από 
οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγρα-
φο και στοιχείο που κατά την κρί-
ση του υποψηφίου, απαιτείται για 
την τεκµηρίωσή της.

Η προσφυγή προκειµένου να 
γίνει αποδεκτή από τους αρµόδι-
ους φορείς πρέπει να τεκµηριώ-
νει τους λόγους της βλάβης που 
υπέστη ο υποψήφιος ή ο δικαιού-
χος, κατά περίπτωση προσώπου, 
ή τη διαφωνία του µε τα ευρήµα-
τα του ελέγχου. 

Ανακατανοµή πόρων
στα Προγράµµατα
Εγκρίθηκε στις 16 ∆εκεµβρίου η 6η 
τροποποίηση του Προγράµµατος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τις κύριες 
αλλαγές να περιλαµβάνουν τη 
µεταφορά πόρων 15 εκατ. ευρώ για 
το Μέτρο 5.1 Αντιχαλαζικά, 20 
εκατ. ευρώ για τις περιφερειακές 
προκηρύξεις της Μεταποίησης, 17 
εκατ. ευρώ στην Απονιτροποίηση, 5 
εκατ. ευρώ στις Σπάνιες Φυλές. 
Συνολικά ανακατανεµήθηκαν πόροι 
68,3 εκατ. ευρώ, από µέτρα που 
είχαν διαγραφεί από το καλοκαίρι.

Προκαταβολές 
για τη Μεταποίηση 
Μετά τους προβλεπόµενους 
ελέγχους, η διαδικασία καταβολής 
ενισχύσεων που αφορούν αιτήµατα 
προκαταβολής δικαιούχων του 
Μέτρου 4.2 «Μεταποίηση» έχει 
ήδη ξεκινήσει. Υπενθυµίζεται ότι το 
σύστηµα για την υποβολή αιτήσεων 
πληρωµών έχει ανοίξει από την 
περασµένη Τρίτη για τους 
δικαιούχους, και σύµφωνα µε τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κώστα Σκρέκα, ήδη έχει εκδοθεί το 
πρώτο ένταλµα πληρωµής.

κά 771 προγράµµατα. «Η ποιότη-
τα πρέπει να βελτιωθεί πολύ. Πρέ-
πει να αλλάξουν πολά πράγµατα 
και έχουµε πολλές ιδέες ως προς 
τις αλλαγές, καθώς οφείλουµε να 
εντάξουµε στη διαδικασία το σύνο-
λο του οργανισµού, έρευνα, σχο-
λές κ.λπ», είχε αναφέρει χαρακτη-
ριστικά για την κατάρτιση των Νέ-
ων Αγροτών κατά την Επιτροπή Πα-
ρακολούθησης, ο διευθύνων σύµ-
βουλος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, Πανα-
γιώτης Χατζηνικολάου.

∆εύτερη ευκαιρία
Aρχές του 2020 αναµένε-
ται να βγει και η δεύτερη 
πρόσκληση του Μέτρου 
και ως εκ τούτου οι 120 
απορριφθέντες θα έχουν 

µία δεύτερη ευκαιρία

Η ενίσχυση για 
την πιστοποίηση 
παρέχεται σε 
ετήσια βάση για 
µέγιστη διάρκεια 
πέντε ετών, 
βάσει επιλέξιµων 
δαπανών.
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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. 

 
Μεταποίηση
Λίγες µέρες περιθώριο 
έχουν ακόµα οι 
ενδιαφέροµενοι επενδυτές 
για την ένταξη στο Μέτρο 
της Μεταποίησης. Στη 
Θεσσαλία λήγει η διορία 
στις 30 ∆εκεµβρίου και 
στην Αττική στις 31 
∆εκεµβρίου. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Συνεχίζει δυναµικά την ανανέωση της γκά-
µας των τρακτέρ της η Massey Ferguson µε 
βάση το στρατηγικό της πλάνο και την ενσω-
µάτωση των νέων κινητήρων Stage V στα µο-
ντέλα της. Μετά τα τρακτέρ της Σειράς 6700 
S που έλαβαν µάλιστα και το βραβείο «Μη-
χάνηµα της Χρονιάς 2020» (Machine of the 
Year), η Massey εξόπλισε και µικρότερα µο-
ντέλα, µε την αρχή να γίνεται στη νέα γκάµα 
5700Μ που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά 

στην έκθεση Agritechnica τον περασµένο Νο-
έµβριο. Η εταιρεία «έχτισε» επάνω σε γερά 
θεµέλια τα 5 νέα της µοντέλα, αφού εκείνα 
µοιράζονται πολλά χαρακτηριστικά από τα 
επιτυχηµένα MF5700 και MF6700.

Η νέα γκάµα των µεσαίας ισχύος τρακτέρ 
περιλαµβάνει τα 5709M, 5710Μ, 5711M, 
5712M και 5713M που αποδίδουν 95, 105, 
115, 125 και 135 ίππους αντίστοιχα από έ-
ναν τετρακύλινδρο Stage V κινητήρα AGCO 
Power, ενώ θα προσφέρονται όλα µε επιλο-
γή για συγχρονισµένο µηχανικό σασµάν 12 
x 12 ή το Dyna-4 (16 x 16 µε τέσσερις µετατο-

Με τους κινητήρες 
Stage V η Massey 
χτίζει στρατηγική  
Tα μοντέλα 6700S και η ολοκαίνουργια Σειρά 
5700M δίνουν νέα δυναμική στον κόκκινο στόλο

Νέο συνθλιπτικό 
Kverneland

Η Kverneland επέκτεινε 
περαιτέρω το χαρτοφυλά-
κιο των τριπλών χορτοσυν-
θλιπτικών προσφέροντας 
το βαρέως τύπου 
5387MT. Aποτελείται από 
δύο 3,2 µέτρων συνθλιπτι-
κές µονάδες, η κάθε µία 
µε 8 κυκλικούς δίσκους, 
για τρακτέρ που ξεκινούν 
από 180 ίππους και εξο-
πλίζεται µε QuattroLink.

Τα ΥΜ3 έφερε στην 
Ευρώπη η Yanmar
Τα νέα της τρακτέρ 
YM347 (47 ίππων) και 
YM359 (60 ίππων) έφερε 
στην Ευρώπη η Yanmar. 
Τα τρακτέρ αυτά έχουν 
έναν οµολογουµένως σύγ-
χρονο σχεδιασµό στο σασί 
και µάλιστα είναι εξοπλι-
σµένα µε κινητήρα Stage 
V. Τα µικρά αυτά τρακτέρ 
είναι ό,τι πρέπει για οπω-
ρώνες και µικρής έκτασης 
αγροτεµάχια.

Κοινωνική ευθύνη 
της Agrotech SA
Η Agrotech SA που είναι 
αποκλειστική αντιπρόσω-
πος της µεγαλύτερης κα-
τασκευάστριας εταιρείας 
γεωργικών µηχανηµάτων 
παγκοσµίως, της John 
Deere, για µηχανήµατα και 
ανταλλακτικά της σε Ελλά-
δα και Κύπρο, αποφάσισε 
φέτος αντί για αγορά ευ-
χετήριων καρτών να στη-
ρίξει την δράση των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα.

Μεγαλώνει η 
σουίτα AgXtend
Τους σαρωτές εδάφους 
Topsoil Mapper (TSM) 
της αυστριακής εταιρείας 
Geoprospectors GmbH 
προσθέτει τώρα στη «σουί-
τα» των διαθέσιµων εργα-

Αύξηση πωλήσεων 
9% για την Krone
Ενθαρρυντικό φάνηκε να 
είναι το οικονοµικό έτος 
2018/2019 για την κατα-
σκευάστρια Krone, που εί-
δε τις πωλήσεις της να 
αυξάνονται σχεδόν 9%, 
µε τη Γερµανία και την 
ανατολική/δυτική Ευρώπη 
να αποτελούν τους µεγά-
λους αγοραστές µηχανη-
µάτων της φίρµας. Κατα-
λυτικό ρόλο στην αύξηση 
των πωλήσεων της εται-
ρείας έπαιξαν οι χορτοδε-
τικές στρογγυλου θαλά-
µου VariPack και 
Comprima Plus.

λείων γεωργίας ακριβείας 
AgXtend ο Όµιλος CNH.
Η αυστριακή εταιρεία ει-
σάγει τον µπροστινής το-
ποθέτησης ανιχνευτή της 
στην γκάµα SoilXplorer 
της AgXtend, κάτι που 
«ανεπίσηµα» είχε συµβεί 
από τον Ιανουάριο του 
2019. H συγκεκριµένη 
εξαγορά προάγει ακόµη 
πιο πολύ την γκάµα προϊό-
ντων AgXtend.
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Οι προκλήσεις 
της κυκλικής 
οικονομίας στο 
επίκεντρο ΕΣΥΦ
Στο φιλόξενο περιβάλλον του wine bar-restaurant 
«Θα σε κάνω βασίλισσα», υποδέχθηκε το βράδυ της 
Πέµπτης 12 ∆εκεµβρίου φίλους και συνεργάτες ο Ελ-
ληνικός Σύνδεσµος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ), ανταλ-
λάσσοντας ευχές ενόψει των εορτών των Χριστου-
γέννων. Σε µια χαλαρή βραδιά, τα µέλη του Συνδέ-
σµου αλλά και εκπρόσωποι του κλάδου και του Τύ-
που, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέµατα που 
απασχολούν τον πρωτογενή τοµέα και τις προκλή-
σεις που υπάρχουν, δεδοµένων των ζητηµάτων που 
θέτει η κλιµατική αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει γνωστοποιήσει και η 
γενική διευθύντρια του ΕΣΥΦ, Φραντζέσκα Υδραίου, 
ο Σύνδεσµος ανταποκρινόµενος στις απαιτήσεις της 
σύγχρονης Ευρωπαϊκής νοµοθεσίας τις σχετικές µε 
την Κυκλική Οικονοµία, θα υποβάλει άµεσα φάκελο 
για έγκριση Συλλογικού Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ι-
αχείρισης συσκευασιών µε την επωνυµία «CYCLOS» 
και σκοπό την ανακύκλωση των συσκευασιών.

πίσεις ταχύτητας σε τέσσερα σειρές).
Όπως τονίζει η εταιρεία, τα ανασχεδιασµέ-

να µοτέρ µε την τεχνολογία επεξεργασίας 
καυσίµου All-in-One απαιτούν πολύ περιο-
ρισµένες αναγεννήσεις από τον καταλύτη 
τους, προσφέρουν µεγαλύτερη οικονοµία 
καυσίµου και παραµένουν το ίδιο αξιόπιστα, 
ενώ όλα τα εξαρτήµατα που συµµορφώνουν 
τον τετρακύλινδρο κινητήρα µε τα αυστηρά 
πρότυπα ρύπων Stage V είναι τοποθετηµέ-
να µε τέτοιο τρόπο που να µην εµποδίζουν 
την ορατότητα του χειριστή.

Τα νέα µοντέλα περιλαµβάνουν στον προ-
αιρετικό εξοπλισµό το σύστηµα µετάδοσης 
Dyna-4 -στάνταρ στο µοντέλο 5709 M-, ενώ 
µαζί µε αυτό η εταιρεία εφοδιάζει τα τρακτέρ 
µε τη λειτουργία AutoDrive που κάνει αυτό-
µατες αλλαγές στις επιλογές οδήγησης power 

και ecο. Επιπλέον, στον στάνταρ εξοπλισµό 
και των δύο κιβωτίων περιλαµβάνεται τώρα 
και η λειτουργία κατά την οποία πατώντας 
το φρένο µπαίνει η νεκρά (Brake to neutral).

Πανοραµική θέα στην καµπίνα
Όλα τα µοντέλα της Σειράς 5700M διαθέ-

τουν την επανασχεδιασµένη καµπίνα της 
Massey Ferguson µε το µεγάλο τζάµι στον 
ουρανό και τα κυρτά παράθυρα να προσφέ-
ρουν µεγαλύτερη ορατότητα και λειτουργι-
κότητα σε κάθε εργασία του χειριστή. Ανα-
θεώρηση έχουν δεχτεί και τα συστήµατα ε-
λέγχου µέσα στην καµπίνα, µε κυριότερα 
χαρακτηριστικά τον ηλεκτροϋδραυλικό έ-
λεγχο του διαφορικού και την λειτουργία 
της τετρακίνησης. Στις εκδόσεις µε το σα-
σµαν Dyna-4 η άνεση αυξάνεται περαιτέ-
ρω, καθώς η καµπίνα αυτών διαθέτει µη-
χανική ανάρτηση στην οποία γίνεται χρή-
ση δύο δακτύλιων στις µπροστινές αναρ-
τήσεις των δύο πίσω γωνιών.

Οι νέοι προβολείς τοποθετηµένοι στο κα-
πό και µια φρεσκαρισµένη γρίλια εµπρός δί-
νουν έναν αέρα ανανέωσης στη Σειρά 5700 
M, κάνοντάς την να µοιάζει ακόµη πιο πο-
λύ στα υψηλότερων προδιαγραφών µοντέλα 
των Σειρών 5700S, 6700S, 7700S και 8700S.

Από αριστερά: Γ. Ποντίκας, Φ. Υδραίου, Ε. Ζαγγίλης 
και Ν. Σταυριδάκης στην εκδήλωση του ΕΣΥΦ.

Από αριστερά: Νίκος Τότσιος, Βάσος Ευθυµιάδης, 
∆ηµοσθένης Χάχαλης και Κώστας Παπασωτηρίου.  

Με φρέσκα νέα ο Βασίλειος Παΐσιος διευθύνων 
σύµβουλος της Αλφα Γεωργικά Εφόδια (κέντρο).

∆ιαχωρισµός
Με αφορµή την ανανέωση της 

γκάµας, η εταιρεία διαχωρίζει τις 
µεσαίων και υψηλών προδιαγραφών 

εκδόσεις µε τα γράµµατα Μ και S
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Ο χαζός 
τα ξέρει όλα…. 

 ∆ιαχρονικό: Ο έξυπνος 
άνθρωπος µαθαίνει από όλους και 
από όλα. Ο κανονικός άνθρωπος 
µαθαίνει από τις εµπειρίες του. Ο 
χαζός τα ξέρει όλα…

 Κόστος GB: Την πιθανότητα 
ανάπτυξης στην Ελλάδα την 
«τρώνε» («ροκανίζουν»?...) τα 
τρωκτικά του ∆ηµόσιου και των 
συντεχνιών, µαζί µε ανίκανους ή 
διαπλεκόµενους πολιτικούς, όπως 
αποτυπώνει η χάρτης κόστους GB 
πληροφοριών στο διαδίκτυο: στην 
Πολωνία 1,19 ευρώ/GB, στην Ιταλία 
1,5 ευρώ/GB, στην Γαλλία 2,71 
ευρώ/GB, στην Αγγλία 6,0 ευρώ/
GB, στη Γερµανία 6,3 ευρώ/GB, 
στην Πορτογαλία 12,6 ευρώ/GB και 
στην Ελλάδα 28,88 ευρώ/GB!…

 Ελαιόλαδο: 
Οι κατηγορίες 
ελαιολάδων που 
µπορούν να 
διατίθενται στο 
λιανικό εµπόριο 
είναι:
Α. Παρθένα 
ελαιόλαδα, τα 

οποία λαµβάνονται από τον 
ελαιόκαρπο µόνο µε µηχανικές ή 
άλλες φυσικές µεθόδους. Τα 
παρθένα ελαιόλαδα ταξινοµούνται 
σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
και παρθένο ελαιόλαδο. Το 
εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 
είναι αυτό που έχει την καλύτερη 
ποιότητα καθώς περιέχει έως και 
0,8% ελαϊκό οξύ.
Β. Ελαιόλαδο – αποτελούµενο από 
εξευγενισµένα και παρθένα 
ελαιόλαδα, το οποίο λαµβάνεται µε 
ανάµειξη εξευγενισµένου 
ελαιόλαδου και παρθένων 
ελαιόλαδων.
Γ. Πυρηνέλαιο, το οποίο 
λαµβάνεται µε ανάµειξη 
εξευγενισµένου πυρηνελαίου και 
παρθένων ελαιολάδων. www.efet.
gr, 2/12/2019.

 Νερό: Στις 28/7/2010, o OHE, 
µε το ψήφισµα A/RES/64/292, 
αναγνώρισε το δικαίωµα για 
ασφαλές και καθαρό πόσιµο νερό 
και αποχέτευση ως «ανθρώπινο 
δικαίωµα που είναι απαραίτητο για 
την πλήρη απόλαυση της ζωής και 
όλων των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων». topikopoiisi.eu, 
3/12/2019.            *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

«Ασπίδα» προστασίας από τις εµπορι-
κές «νάρκες», µε τις οποίες είναι στρω-
µένος ο δρόµος προς τις διεθνείς αγο-
ρές, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
επιχειρήσεων της ελληνικής Μακεδο-
νίας, µετά τη Συµφωνία των Πρεσπών, 
θέλει να «υψώσει» το συλλογικό σήµα 
«Macedonia the Great», που δηµιούρ-
γησε ο ΣΕΒΕ και ήδη κατέθεσε για κα-
τοχύρωση στο Γραφείο ∆ιανοητικής Ι-
διοκτησίας της Ε.Ε. στο Αλικάντε της Ι-
σπανίας. Οι κίνδυνοι υπονόµευσης των 
ελληνικών µακεδονικών προϊόντων µέ-
σω της παραπλάνησης του καταναλω-
τή διεθνώς, είναι υπαρκτοί, όπως ανα-
φέρθηκε σε συνάντηση εργασίας για 
τα ευρωπαϊκά συλλογικά σήµατα που 
οργανώθηκε προ ηµερών στη Θεσσα-
λονίκη και γι’ αυτό θα πρέπει εφεξής, 
κατά τον πρόεδρο του ΣΕΒΕ, δρ Γιώρ-
γο Κωνσταντόπουλο «να δοθούν µάχες 
στην αρένα των παγκόσµιων αγορών 
κι εκθέσεων και να υποστηριχθούν µε 
ένα επικοινωνιακό τσουνάµι».

Παρουσιάζοντας τα ευρήµατα σχετι-
κής µελέτης του Κέντρου Ευρωπαϊκού 
και ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ο πρόεδρος του 
∆ικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 
Ευστάθιος Κουτσοχήνας κατέστησε σα-
φές πως τεκµηριωµένα, πλέον, προκύ-
πτει ότι µπορεί να προκληθεί κίνδυνος 
παραπλάνησης του καταναλωτικού κοι-

νού διεθνώς ως προς την προέλευση 
των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Αυτό µπορεί να συµβεί όταν οι επιχει-
ρήσεις της γειτονικής χώρας δεν χρησι-
µοποιούν τον επιθετικό προσδιορισµό 
«Βόρεια» στα σήµατα και τις επωνυµί-
ες τους ή όταν σε αυτά κάνουν χρήση 
ονοµάτων ή συµβόλων, που παραπέ-
µπουν στην ελληνική ιστορία, παρότι 
σε αυτό η Συµφωνία κάνει διαχωρισµό.

Προς ώρας, κατά τον κ. Κουτσοχή-
να, περίπου το ήµισυ των σηµάτων τα 
οποία έχουν κατατεθεί προς κατοχύ-
ρωση στα µητρώα της γειτονικής χώ-
ρας φέρουν τον όρο «Βόρεια», ωστό-
σο δεν λείπουν κι οι περιπτώσεις στις 
οποίες χρησιµοποιούνται τεχνάσµατα 
για να θεωρηθεί ότι υπάρχει συµµόρ-

φωση µε τις πρόνοιες της Συµφωνίας 
των Πρεσπών, αλλά στην ουσία επιχει-
ρείται παράκαµψή τους.

«Έχουµε δύο σήµατα για τα οποία ζη-
τήθηκε η καταχώρηση ως εθνικά σήµα-
τα στο εθνικό µητρώο της γείτονος χώ-
ρας. Το ένα είναι «Wines of Macedonia» 
και το άλλο «Macedonian Wines» και 
µε πολύ µικρότερη γραµµατοσειρά υ-
πάρχει ο προσδιορισµός της χώρας µε 
το North» είπε ο διακεκριµένος νοµι-
κός, µε ειδίκευση στα σήµατα. 

Στην περίπτωση αυτή, ο κ. Κουτσοχή-
νας σηµείωσε πως αν η διακίνηση των 
συγκεκριµένων οίνων λαµβάνει χώρα 
στο πλαίσιο της ΕΕ, πρόκειται για σα-
φή προσβολή της συγκεκριµένης προ-
στατευόµενης γεωγραφικής ένδειξης.

Μητέρα των μαχών 
για το Μακεδονικό σήμα 
οι διεθνείς εμπορικές 
εκθέσεις Οι επιθετικοί προσδιορισμοί κρίσιμες 

παράμετροι για την προστασία των 
ελληνικών μακεδονικών προϊόντων

Το σήµα προσφέρει προστιθέµενη 
αξία στα προϊόντα που το φέρουν.

Προστασία και αναγνωρισιµότητα προσφέρει 
το συλλογικό σήµα του ΣΕΒΕ

Το συλλογικό σήµα του ΣΕΒΕ, επεσήµανε ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, έχει πλεονεκτήµατα και µπορεί να προσφέρει 
προστασία σε όσους αποφασίσουν να το χρησιµοποιήσουν, καθώς έχει ισχύ 
σε όλη την Ευρώπη και µπορεί να δώσει προβολή, αναγνωρισιµότητα, άρα 
και προστιθέµενη αξία στα προϊόντα που το έχουν στη συσκευασία τους.
Ιδιαίτερα προβληµατισµένος για τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στα ελληνικά 
µακεδονικά προϊόντα η Συµφωνία των Πρεσπών εµφανίστηκε ο πρόεδρος του 
Παραρτήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ Αθανάσιος Σαρόπουλος. 
«Ο όρος Μακεδονικός που είναι κατοχυρωµένος από το ελληνικό κοινοβούλιο 
παρέχει σε ιδιωτικές εταιρείες της γειτονικής χώρας το δικαίωµα να 
χρησιµοποιούν τον όρο Macedonia, ο οποίος στα αγγλικά είναι και ουσιαστικό 
και επίθετο, που σηµαίνει πως έχουν κατοχυρώσει το Μακεδονικός», είπε.

Παράδοση
Να αξιοποιηθεί 

η παράδοση 
της Μακεδο-
νίας, ώστε το 
νέο σήµα να 
δώσει διαφο-
ρετική χροιά

Μάχες
Οι µάχες για 

τα µακεδονικά 
προϊόντα θα 
κερδηθούν 
στις παγκό-

σµιες αγορές 
και τις διε-

θνείς εκθέσεις

Μητρώα
Περίπου τα 
µισά σήµατα 
που έχουν 
κατατεθεί 

προς κατοχύ-
ρωση φέρουν 

τον όρο 
«Βόρεια»
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Βελτίωση της νοµοθεσίας που διέπει 
το πλαίσιο επισήµανσης της προέλευ-
σης των τροφίµων, ζητά ο ευρωπαϊκός 
Νότος από την Κοµισιόν στο πλαίσιο 
της στρατηγικής «από το χωράφι στο 
ράφι» (Farm to Fork). Ένα πιο συγκε-
κριµένο και αναλυτικό πλαίσιο επισή-
µανσης της προέλευσης των τροφίµων 
ζήτησαν οι αντιπροσωπείες της Ελλά-
δας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας από το Συµβούλιο Υπουρ-
γών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ, στις 
16 ∆εκεµβρίου καθώς έκριναν ότι η 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία πρέπει να εξε-
λιχθεί για να ανταποκρίνεται καλύτε-
ρα στις προσδοκίες των καταναλωτών.

Βέβαια, κατά τη συζήτηση που ακο-
λούθησε, οι αντιπροσωπίες των κρα-
τών-µελών εξέφρασαν αποκλίνουσες 
απόψεις σχετικά µε το αν πρέπει ή όχι 
να υπάρχει µια εναρµονισµένη προ-
σέγγιση της ΕΕ σχετικά µε την υποχρε-
ωτική σήµανση, τουλάχιστον για ορι-
σµένους τοµείς, ενώ η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αναγνώρισε τις απαιτήσεις των 
καταναλωτών για µεγαλύτερη διαφά-
νεια όσον αφορά την προέλευση των 
τροφίµων και των συστατικών τους.

∆ιατοµεακή συνεργασία 
για καταπολέµηση απάτης

Στο µεταξύ, στη διάρκεια της Συνό-
δου, το Συµβούλιο εξέδωσε συµπερά-
σµατα σχετικά µε τα προσεχή βήµατα 
που θα βελτιώσουν τους τρόπους αντι-
µετώπισης και αποτροπής δόλιων πρα-
κτικών στην αγροδιατροφική αλυσίδα.

Στα συµπεράσµατα, το Συµβούλιο υ-
πενθυµίζει ότι το υψηλό επίπεδο προ-
στασίας αποτελεί γενικό στόχο των 
πολιτικών της ΕΕ στους τοµείς της υ-
γείας, της ασφάλειας, της προστασίας 
του περιβάλλοντος και της προστασί-
ας των καταναλωτών, και αναγνωρί-
ζει ότι το ισχύον νοµικό πλαίσιο της ΕΕ 
για την πάταξη της απάτης στον τοµέα 

των τροφίµων είναι επαρκές.
Ωστόσο, το Συµβούλιο τονίζει ότι 

πρέπει να συνεχιστεί και να βελτιωθεί 
η διατοµεακή συνεργασία για την κα-
ταπολέµηση της απάτης στον τοµέα των 
τροφίµων. Η συνεργασία αυτή αφορά 
όχι µόνο τις αρχές ελέγχου των τροφί-
µων και των ζωοτροφών, αλλά και τις 
αρχές που συµµετέχουν στην καταπο-
λέµηση του οικονοµικού εγκλήµατος 
και τις φορολογικές, τελωνειακές, α-
στυνοµικές, διωκτικές και άλλες αρχές 
επιβολής του νόµου. Επ’ αυτού, το Συµ-
βούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κρά-
τη µέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους 
ώστε να εφαρµόζεται ουσιαστικά η υ-
φιστάµενη νοµοθεσία της ΕΕ, βελτιώ-
νοντας την κοινή αντίληψη όσον αφο-
ρά τα κριτήρια προσδιορισµού της απά-
της στον τοµέα των τροφίµων.

Εξέλιξη στη σήμανση προέλευσης
τροφίμων ζητούν από την Κομισιόν
4 χώρες του ευρωπαϊκού Νότου

Συγκεντρώνει ιδέες το Olive Challenge 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
Στον «αέρα» θα βρίσκεται µέχρι και 
την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου ο 
∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας και Επι-
χειρηµατικότητας, Olive Challenge, 
που αφορά την αναβάθµιση του 
ελαιοκοµικού τοµέα. Από τη ∆ευ-
τέρα 16 ∆εκεµβρίου µέχρι και την 
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου, νέες 
και νέοι κάθε ηλικίας (18 και άνω) 
µπορούν να στείλουν την ιδέα τους 
στο διαγωνισµό και να διεκδική-
σουν τη διάκρισή τους. 

Κύριος στόχος του διαγωνισµού 
είναι η ανάπτυξη και η αναβάθµιση 
του ελαιοκοµικού τοµέα, µέσω της 
εισαγωγής της καινοτοµίας, της βι-
ώσιµης ανάπτυξης και της νεοφυ-
ούς επιχειρηµατικότητας. Η πρω-
τοβουλία Olive Challenge σχεδιά-
σθηκε µε σκοπό να συµβάλει στη 
δηµιουργία νέων υπηρεσιών και 
προϊόντων, στη σύνδεση της παρα-
γωγής ελαιολάδου και ελιάς µε τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, στην αύξη-
ση θέσεων εργασίας, στην ενίσχυ-
ση πρακτικών βιώσιµης επιχειρη-
µατικότητας στον τοµέα, στην πε-
ραιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφει-
ας του ελαιολάδου-επιτραπέζιας ε-
λιάς και στην ανάπτυξη συνεργει-
ών και ενδοτοµεακής συνεργασίας.

Να σηµειωθεί ότι στον πρώτο δι-
αγωνισµό κατατέθηκαν 40 ιδέες εκ 
των οποίων οι 10 διακρίθηκαν και 
ολοκλήρωσαν τη φάση της Επώ-
ασης, η οποία διήρκεσε 6 µήνες.

Το χρονοδιάγραµµα του διαγω-
νισµού προβλέπει την κατάθεση αι-
τήσεων συµµετοχής από 16 ∆εκεµ-
βρίου µέχρι και 7 Φεβρουαρίου, την 
αξιολόγηση των προτάσεων 10 µε 
14 Φεβρουαρίου, το pitching - προ-
ετοιµασία των συµµετεχόντων οι ο-
ποίοι θα διακριθούν 17 Φεβρουα-
ρίου µε 5 Μαρτίου, το Demo Day 
στις 8 Μαρτίου και την επώαση 1η 
Απριλίου µε 31 Οκτωβρίου 2020.

Στον διαγωνισµό έχουν δικαί-
ωµα συµµετοχής φυσικά πρόσω-
πα άνω των 18 ετών, νοµικά πρό-
σωπα, καθώς και οµάδες. Στην ι-
στοσελίδα του διαγωνισµού www.
olivechallenge.org, οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να ενηµερω-
θούν για τον κανονισµό του δια-
γωνισµού, τα στοιχεία που απαι-
τούνται για την αίτηση υποβολής 
πρότασης, τα µέλη της Advisory 
Committee και άλλες σχετικές λε-
πτοµέρειες. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες στη Γραµµατεία της ΦΙ-
ΛΑΙΟΣ, στο τηλ. 210-3238315.

To MILKO
της ∆ΕΛΤΑ
στο 6ο Santa 
Run 
Tον πιο διασκεδαστικό, 
χριστουγεννιάτικο 
αγώνα δρόµου της 
Αθήνας, το 6ο Santa 
Run, αγκάλιασε η 
∆ΕΛΤΑ χαρίζοντας 
ενέργεια στους 
µικρούς και µεγάλους 
δροµείς που 
συµµετείχαν, µε τα νέα 
MILKO PROTEIN. Την 
Κυριακή 15/12 το 
πρωί, πλήθος 
συµµετεχόντων 
ντύθηκαν Άγιοι 
Βασίληδες και έτρεξαν 
στο κέντρο της Αθήνας 
για καλό σκοπό, καθώς 
το σύνολο των εσόδων 
που συγκεντρώθηκαν 
από τη διοργάνωση θα 
διατεθεί στην Ένωση 
«Μαζί για το Παιδί» και 
στον ΟΠΑΝ∆Α, για τον 
φωτισµό ανοιχτών 
χώρων αθλητισµού της 
Αθήνας. 

Το αίτηµα έθεσαν Ελλάδα, Ιταλία, 
Ισπανία και Πορτογαλία.

Χρονοδιάγραµµα
Κατάθεση αιτήσεων 
συµµετοχής µέχρι 
τις 7 Φεβρουαρίου 
και αξιολόγηση των 
προτάσεων 10 µε 14 

του ίδιου µήνα

40
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΣΤΟ 1Ο ΟLIVE CHALLENGE

ΣΕ 

ΜΗΝΕΣ

Ι∆ΕΕΣ

10

6

∆ΙΑΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
ΦΑΣΗ ΕΠΩΑΣΗΣ
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Λήμνια Γη

Στη Λήμνο το μέλι 
είναι υπόθεση 
όλου του νησιού
Ο Αγροτικός Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός έκανε restart 
το 2017 περνώντας στο επώνυμο και πιστοποιημένο προϊόν

Πιστοποιήσεις
Το µέλι παράγεται και 
πιστοποιείται εδώ και 

ενάµιση χρόνο στο 
συσκευαστήριο του 
συνεταιρισµού στον 
Κορνό και έχει ήδη 

ISO 22000 και HACCP

Η µελισσοκοµική χλωρίδα του 
νησιού σε συνδυασµό µε τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες 
επιτρέπει την παραγωγή ενός 
ιδιαίτερου µελιού, µε µοναδικά 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα σε δύο χρόνια και µε µια α-
πλή κίνηση έφτασε από τα 17.625 
ευρώ στα 126.500 ο τζίρος του 
Μελισσοκοµικού Συνεταιρισµού 
Λήµνου, µε τις προοπτικές να ε-
πιτρέπουν µια σταθερή επέκτασή 
του, µε παράλληλη ενίσχυση του 
εισοδήµατος των συνεταιριστών. 

 Η απόφαση πάρθηκε το 2017, 
όταν ο συνεταιρισµός επένδυ-
σε στη δηµιουργία συσκευαστηρίου, ετικέτας, 
συσκευασιών και δικτύου διανοµής τα 30.000 
ευρώ που υπήρχαν ως το 2016 στα ταµεία του, 
ώστε να αλλάξει τον χαρακτήρα της παραγω-
γής των µελών του. Κάπως έτσι η αρχική τιµή 
των 5,5 ευρώ το κιλό που πληρώνονταν οι πα-
ραγωγοί την πρώτη χρονιά της νέας προσπά-
θειας, έγινε φέτος 8 ευρώ το κιλό, µε προο-
πτική για περαιτέρω αύξηση τιµής το επόµε-
νο έτος. Ο Αγροτικός Μελισσοκοµικός Συνεται-

ρισµός Λήµνου υφίσταται άτυ-
πα από το 1952, τυπικά από το 
1975 και διοικείται από πεντα-
µελές ∆Σ. Μέχρι το 2016 δεν είχε 
προχωρήσει σε τυποποίηση και 
διάθεση προϊόντος. Το 2017, η 
γενική συνέλευση αποφάσισε 
να περάσουν σε µία νέα παρα-
γωγική φάση, για να δηµιουρ-
γηθεί ένα επώνυµο και πιστο-
ποιηµένο προϊόν, στοχεύοντας 
στη ντόπια, την εθνική και τη δι-
εθνή αγορά. Βάσεις του, η ποιό-

τητα και η επιστηµονική καθοδήγηση.
Σήµερα αποτελείται από 50 παραγωγούς-µέ-

λη, το 80% των µελισσοκόµων του νησιού, οι ο-
ποίοι διαχειρίζονται 5.500 µελίσσια, µε την πα-
ραγωγή τους να ανέρχεται στους 30 τόνους φέ-
τος. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2017 το µέλι που 
συσκεύασαν οι συνεταιριστές άγγιξε µετά βίας 
τους 1,5 τόνους. Σηµειώνεται πως τα µέλη του 
συνεταιρισµού ασκούν τη µελισσοκοµία και συλ-
λέγουν το µέλι αποκλειστικά στο νησί.

Οι µελισσοκόµοι της Λήµνου βρήκαν τρόπο να αναβαθµίσουν την ποιότητα του 
προϊόντος τους, λέει ο πρόεδρος του συνεταιρισµού ∆ηµήτρης Παλαιολόγος 
και οι εργάτριες µέλισσες τους αντάµειψαν προσφέροντας ένα ιδιαίτερο µέλι.

        ∆ηµήτρης Παλαιολόγος
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Οι µελισσοκόµοι ακολουθούν συ-
γκεκριµένο πρωτόκολλο διαχεί-
ρισης των µελισσιών και παραγω-
γής του µελιού τους, το οποίο, α-
φού τρυγηθεί, µεταφέρεται χωρίς 
καµία επεξεργασία στο συνεταιρι-
σµό. Έτσι, η παραγωγή γίνεται βά-
σει ορθών µελισσοκοµικών πρακτι-
κών τις οποίες επιβλέπει ο επιστη-
µονικός υπεύθυνος της οργάνωσης 
Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, ο 
οποίος είναι και κάτοχος διδακτο-
ρικού στη µελισσοκοµία.

Όλη η τυποποίηση και η συσκευ-
ασία πραγµατοποιείται από οµάδα 
µελών του συνεταιρισµού που έ-
χουν εκπαιδευτεί από τον επιστη-
µονικό υπεύθυνο. Για τη δηµιουρ-
γία ενός τέλειου χαρµανιού προς 
συσκευασία, όλα τα µέλια που πα-
ραδίνονται από τους παραγωγούς 
αναλύονται (βασικές αγορανοµικές 
αναλύσεις, προσδιορισµός της βο-
τανικής προέλευσης του µελιού και 
οργανοληπτικός έλεγχος) και στη 
συνέχεια αναµιγνύονται συγκεκρι-
µένα ποσοστά από την κάθε παρτί-
δα. Το πρωτόκολλο αυτό είναι πρω-
τοποριακό και οδηγεί στην παρα-

γωγή ενός σταθερού και άριστου 
ποιοτικά και γευστικά προϊόντος. 
Από το 2014 ο συνεταιρισµός στε-
γάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 200 τµ 
στον Κορνό Λήµνου. 

Το 2017, το κτίριο ανακαινίστη-
κε έτσι που το συσκευαστήριό του 
να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 
για τυποποίηση και εµφιάλωση µε-
λιού. Κάθε χρόνο ο συνεταιρισµός 
στοχεύει στην προµήθεια νέων, εξε-
λιγµένων συσκευών. Το κτίριο δια-
θέτει χώρο και εργαστηριακό εξοπλι-
σµό για βασικές αναλύσεις στο µέλι. 

Μετά την τεράστια ζήτηση που προ-
κάλεσαν οι διεθνείς βραβεύσεις, η 
διανοµή του µεγαλύτερου µέρους 
της παραγωγής θα πραγµατοποιη-
θεί µέσω των δικτύων των αγορα-
στών που συµφώνησαν για τη διά-
θεση του µελιού στις αλυσίδες τους. 

Στόχος του συνεταιρισµού είναι 
να διαθέσει µέρος της παραγωγής 
του και στο εξωτερικό. Μετά τις δι-
αδοχικές βραβεύσεις, αλυσίδα ντε-
λικατέσεν στη Σουηδία και το Ηνω-
µένο Βασίλειο, έχουν ενδιαφερθεί 
για το µέλι του και οι διαπραγµατεύ-
σεις είναι σε προχωρηµένο στάδιο.

Επιστημονικές πρακτικές και επενδύσεις 
ξεκλειδώνουν αγορές προστιθέμενης αξίας

ΛΗΜΝΙΑ ΓΗ

Όραµα του συνεταιρισµού είναι η 
δηµιουργία της ελληνικής εκδοχής 

µελιού Manuka, που πωλείται 40 
ευρώ το κιλό, µε το µέλι Λήµνου, 
ανοίγοντας τον δρόµο και για τα 

υπόλοιπα ελληνικά µέλια. 
Τηλ: 2254023695, 6947938945

Rosier 
Με  Έλληνα 
μάνατζερ 
Το ρυθµό επέκτασής της µέσω 
συνεργατών-αντιπροσώπων ανεβάζει 
η Rosier στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
από τη Λευκορωσία µέχρι την Κύπρο, 
µε Έλληνα Επικεφαλή Πωλήσεων, 
τον Σπύρο Παλαιοχωρινό, που 
ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα την 1η 
Ιουνίου 2019. Ο κ. Παλαιοχωρινός, 
µέχρι τον Οκτώβριο του 2016 ήταν 
υπεύθυνος πωλήσεων στην COMPO 
Expert Hellas για τη Βόρεια Ελλάδα 
και την Αλβανία, FYROM και 
Βουλγαρία και µετέπειτα πήρε 
«µεταγραφή» για τον όµιλο Borealis, 
όπου αρχικά ανέλαβε την ελληνική 
αγορά για λογαριασµό της Borealis 
L.A.T.

Τρίτη θητεία 
Ξανά στο ΤΕΕ ο 
Γιώργος Στασινός
Με την επανεκλογή Γιώργου 
Στασινού στη θέση του προέδρου του 
ΤΕΕ για τρίτη συνεχόµενη θητεία και 
του νέου Προεδρείου της ∆Ε/ΤΕΕ 
ολοκληρώθηκε η ειδική εκλογική 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ το τριήµερο 13-15 ∆εκεµβρίου.

Δημήτρης Μίσκου  
Εκπρόσωπος 
του ΤΧΣ στο 
ΔΣ της Eurobank 
H Eurobank ανακοίνωσε ότι 
στις 28 Νοεµβρίου το Ταµείο 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
(ΤΧΣ) µε επιστολή του προς την 
Τράπεζα ζήτησε να οριστεί ο κος 
∆ηµήτριος Μίσκου από τις 
16.12.2019  ως νέος εκπρόσωπος 
του ΤΧΣ στο ∆.Σ. της Eurobank.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περγαµηνές
Η «Λήµνια Γη», φέτος 

κατέκτησε τρεις διακρί-
σεις, στα Superior Taste 
Awards και στα Great 

Taste Awards

 ΚΟΡΝΟΣ
ΛΗΜΝΟΣ



Προτεραιότητα για επενδύσεις από ε-
δώ κα πέρα φαίνεται ότι θα δίνει η κυ-
βέρνηση σε περιβαλλοντικές υποδο-
µές, ακολουθώντας άλλωστε και την 
πολυσυζητηµένη γραµµή των Βρυξελ-
λών, σε µια προσπάθεια µέσα από την 
ενίσχυση της σχέσης της αγροτεχνο-
λογίας και των νέων ψηφιακών υπη-
ρεσιών, να καταστεί δυνατή η παρα-
γωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας. 

Φαίνεται πως οι προϋποθέσεις, ήτοι 
η διάθεση, οι πόροι και η τεχνογνωσία, 
υπάρχουν και ότι µπορούν να επιτρέ-
ψουν την διασύνδεση του αγροκτηνο-
τροφικού τοµέα µε τις νέες τεχνολογί-
ες. Κάτι τέτοιο άλλωστε επιβάλλουν οι 
εξελίξεις σε άλλες ανταγωνιστικές α-
γορές που διαµορφώνουν και την α-

νάγκη ανάπτυξης αυτού του δρόµου 
του εκσυγχρονισµού.

Αυτό ήταν το γενικό συµπέρασµα 
της 1ης Πανηγυρικής Συνεδρίασης 
«Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται», 
που πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή, 
13 ∆εκεµβρίου 2019, στο Τιτάνια. Την 
συνεδρίαση, διοργάνωσαν η Πανελ-
λήνια Οµοσπονδία Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών & Ενώσεων Συνεργασίας 
Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΝΕΑ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ), ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελ-
λάδας (ΣΕΠΕ) το Γεωτεχνικό Επιµε-
λητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και ο Σύν-
δεσµος Εταιρειών Κινητών Εφαρµο-
γών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ).

Στις προτεραιότητες που έχει θέσει 
το υπουργείο αναφέρθηκε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων Μάκης Βορίδης. Όπως υποστήρι-
ξε, τα βασικά έργα υποδοµής στη χώ-
ρα έχουν ολοκληρωθεί. Μπορεί να υ-
πάρχουν ορισµένες εκκρεµότητες ό-
µως από εδώ και πέρα προτεραιότη-
τα έχουν οι περιβαλλοντικές υποδο-

µές αναφέροντας ότι «προσανατολί-
ζεται µεγάλο κοµµάτι του προϋπολο-
γισµού για τον εκσυγχρονισµό της υ-
παίθρου»..«Είναι ακριβές επενδύσεις. 
∆ύσκολα γίνεται απόσβεση σε αυτές 
µέσα από την εξοικονόµηση για πα-
ράδειγµα νερού ή ενέργειας και για 
αυτό γίνονται µε κρατικό χρήµα» ε-
ξήγησε. Για τον λόγο αυτό όµως εί-
ναι απαραίτητες και οι καλλιεργητι-
κές πρακτικές να βελτιωθούν και να 
εναρµονιστούν µε αυτό το νέο ορθο-
λογικό περιβαλλοντικό πρότυπο που 
θα υπαγορεύουν οι επενδύσεις αυτές. 
Παράλληλα υποστήριξε ότι µέσα από 
αυτόν τον εκσυγχρονισµό διαµορφώ-
νονται και οι προϋποθέσεις που θα ε-
πιτρέψουν στους παραγωγούς να γί-
νουν ανταγωνιστικοί από άποψη ποι-
ότητας και όχι ποσότητας και κόστους.

Ένα κοµµάτι της νέας ΚΑΠ, επισή-
µανε ο κ Βορίδης, είναι προσανατολι-
σµένο στην έξυπνη γεωργία, ενώ ανα-
φέρθηκε και στο πρόγραµµα Horizon 
µέσα από το οποίο αναµένεται να δια-
νεµηθούν περί τα 10 δισ. ευρώ για α-

νάπτυξη τέτοιων προσπαθειών.
Υπογράµµισε πως στο ΠΑΑ 2014-2020 

υπάρχουν ενταγµένα 31 έργα, τα οποία 
είναι δροµολογηµένα και επισήµανε ό-
τι αυτός ο αριθµός µελλοντικά αναµένε-
ται να αυξηθεί.

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός 
αφορά τους αγρότες

Σε αυτό το πλαίσιο όµως είναι απαραί-
τητη και η διαµόρφωση ενός µηχανισµού 
αξιολόγησης τεχνολογιών, αφού µπορεί 
µεν όλες οι τεχνολογίες να είναι εντυπω-
σιακές, δεν είναι όµως όλες κατάλληλες 
και αποδοτικές. Επεκτείνονται, σύµφωνα 
µε τον ίδιο, οι αγορές στις οποίες οι κατα-
ναλωτές ενδιαφέρονται για την προέλευ-
ση και τον τρόπο παραγωγής του φαγη-
τού που φτάνει στο τραπέζι τους. Οι ίδιοι 
καταναλωτές είναι διατεθειµένοι να πλη-
ρώσουν παραπάνω για ένα προϊόν που 
έχει παραχθεί µε ορθολογικές και σύγ-
χρονες πρακτικές και όχι ένα προϊόν µα-
ζικής παραγωγής. Στο ερώτηµα αν ο ψη-
φιακός µετασχηµατισµός της Ελλάδας 

Οι δρόμοι στρώθηκαν 
σε πράσινες υποδομές το χρήμα
Το νέο εθνικό σχέδιο υποδομών ενισχύει τη σχέση τεχνολογίας και αγρότη
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Από αριστερά Γ. 
Πανάγος, Σ. ∆ρυς 
- Foodstandard, 
Γ.  Γιανναράκης 
- ΣΕΚΕΕ και Θ. 
Κουτσουπιάς - ΕΑΣ 
Αγρινίου. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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αφορά τους αγρότες κλήθηκε να απα-
ντήσει ο πρόεδρος της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ 
Παύλος Σατολιάς. «∆ιανύουµε την 4η 
βιοµηχανική επανάσταση και εµείς ως 
ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ σκεφτήκαµε να πράξου-
µε τα αυτονόητα, δηλαδή να µην µεί-
νουµε πίσω στις εξελίξεις αλλά να τις 
συνδιαµορφώσουµε και να είµαστε µέ-
ρος αυτών», επισήµανε.

Ο γενικός γραµµατέας της ΝΕΑΣ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ και πρόεδρος του ΑΣ Ένωση Α-
γρινίου Θωµάς Κουτσουπιάς εστίασε 
στην σηµασία και στην αξία της µετάβα-
σης της ελληνικής γεωργίας στην ψη-
φιακή εποχή. Όπως υποστήριξε αυτή 
η µετάβαση δεν µπορεί και δεν πρέπει 
να έχει βίαιο χαρακτήρα, εάν θέλουµε 
να είναι αποτελεσµατική. «Χρειάζεται 
δηλαδή µία µεταβατική περίοδος εξοι-
κείωσης και προσαρµογής, προκειµέ-
νου να µπορέσει ο έλληνας αγρότης 
να εκπαιδευτεί και καταρτιθεί στα νέα 
καινοτόµα συστήµατα τα οποία και δύ-
νανται να αναβαθµίσουν την δουλειά 
και το προϊόν του», τόνισε.

Σε αντίθεση πάντως µε το κλίµα ενθουσιασµού 
γύρω από την συζήτηση της εδραίωσης της τεχνο-
λογίας στην ύπαιθρο, η ενσωµάτωση των νέων 
τεχνολογιών στην γεωργία προβληµατίζει τους 
βασικούς πρωταγωνιστές της παγκόσµιας παρα-
γωγής. «Η ενσωµάτωση και η εφαρµογή των τε-
χνολογιών αυτών δεν είναι τόσο απλωµένη όσο 
νοµίζουµε» υποστήριξε ο πρώην γενικός γραµ-
µατέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
αρµόδιος για τους Κοινοτικούς Πόρους Χαράλα-
µπος Κασίµης.  Στη Γερµανία, είπε,  υπολογίζε-
ται πως η τεχνολογία αυτή ενσωµατώνεται στο 
10%-30% των εκµεταλλεύσεων, ενώ στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες δεν ξεπερνάει το 40%. 

Σύµφωνα µε τον κ. Κασίµη, ο οποίος µετέ-
φερε το πνεύµα στο οποίο κινούνται οι πολι-
τικές ηγεσίες στις Βρυξέλλες, η ψηφιοποίηση 
προϋποθέτει µια κοινή βάση χαρακτηριστικών 
σε επίπεδο καλλιέργειας. Παράλληλα είναι α-
παραίτητη η αξιοποίηση ίδιου τύπου δεδοµέ-
νων που θα υποστηρίζουν εισαγωγή δεδοµέ-
νων από διαδικτυακές εφαρµογές, αλλά και 
κοινές καλλιεργητικές παρεµβάσεις. Για να α-
ποδώσουν αυτά χρειάζονται ενιαία διαρθρωτι-
κά χαρακτηριστικά σε µεγάλου µεγέθους εκµε-
ταλλεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο ο πολυτεµαχι-
σµός της ελληνικής υπαίθρου, η γεωγραφική 
διαφοροποίηση, το υψηλό κόστος υιοθέτησης 
νέων τεχνολογιών, η προβληµατική δηµογρα-
φική κατάσταση του αγροτικού πληθυσµού, εί-
ναι ζητήµατα που θα πρέπει να ξεπεραστούν 
στην προσπάθεια εκσυγχρονισµού της ελλη-
νικής υπαίθρου, ή παράγοντες πάνω στους ο-
ποίους θα πρέπει να προσαρµοστούν οι δυνα-
τότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες.

Μάλιστα ο κ. Κασίµης αναφέρθηκε και σε µια 
µεταβλητή που αν και είναι εδραιωµένη στις υ-

πόλοιπες πτυχές της ενσωµάτωσης της νέας τε-
χνολογίας στις σύγχρονες κοινωνίες, δεν έχει 
αποτυπωθεί στην συζήτηση που αφορά στον α-
γροτικό τοµέα. Είναι η προστασία των δεδοµέ-
νων που συλλέγονται και ο τρόπος µε τον οποίο 
γίνεται η διαχείρισή τους.  

Στο µέτρο 16 που αφορά την Συνεργασία και 
Καινοτοµία µε την ίδρυση και λειτουργία επιχει-
ρησιακών οµάδων αναφέρθηκε στην συνέχεια 
ο Στέλιος ∆ρυς, από το ΓΕΩΤΕΕ, ενώ επισήµανε 
την ανάγκη υιοθέτησης πολιτικών µε διαθρωτι-
κά µέτρα, χρηµατοδότηση προκειµένου οι έλλη-
νες αγρότες που διαθέτουν την τεχνογνωσία και 
την παράδοση να µπορέσουν να εξελίξουν την 
παραγωγή τους µε ασφαλέστερα και υψηλότε-
ρης διατροφικής αξίας προϊόντα. Ως προς αυτό 
καθοριστικός θα είναι ο ρόλος των γεωργικών 
συµβούλων, εφόσον το ανάλογο πρόγραµµα 
προχωρήσει στην υλοποίησή του.

Ο Κωνσταντίνος Χανιώτης, από την ICT Hellas 
µε την σειρά του επισήµανε ότι «τεχνολογίες υ-
πάρχουν, πόροι υπήρχαν και υπάρχουν και ζη-
τούµενο είναι τελικά να πάνε αυτοί οι πόροι να 
καλύπτουν πραγµατικές ανάγκες στο επίπεδο 
της εξέλιξης, της µεταφοράς και της τοποθέτη-
σης του προϊόντος.». 

Αποφασισµένοι να εντατικοποιήσουν τις προ-
σπάθειες εκσυγχρονισµού της υπαίθρου και της 
διασύνδεσης της παραγωγής µε τις τεχνολογί-
ες είναι πάντως οι θεσµικοί εκπρόσωποι των πα-
ραγωγών. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Αγρινίου, Θωµάς Κουτσουπιάς, οι επόµενες 
κινήσεις των φορέων που διοργάνωσαν αυτήν 
την 1η Συνεδρίαση είναι η προετοιµασία για µια 
δυναµική παρουσία στην Agrotica και η διοργά-
νωση συνεδρίου µέσα στον Μάιο, «προκειµένου 
να γίνει κτήµα πολλών το έργο µας».

Η ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

Η εμπέδωση της αγροτεχνολογίας 
δεν έχει προχωρήσει τόσο όσο ακούγεται 
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∆υναµική παρουσία 
στην έκθεση Agrotica
Οι επόµενες κινήσεις των 
φορέων που διοργάνωσαν 
αυτήν την 1η Συνεδρίαση 

είναι η προετοιµασία για µια 
δυναµική παρουσία στην 

Agrotica και η διοργάνωση 
συνεδρίου µέσα στον Μάιο

H προστασία των δεδοµένων που συλλέγονται και ο τρόπος µε τον οποίο 
γίνεται η διαχείρισή τους, είναι µία πτυχή της αγροτεχνολογίας που θα 
πρέπει να απασχολήσει τις αρχές σύµφωνα µε τον Χαράλαµπο Κασίµη.
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Παρατείνεται µε απόφαση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής ∆ηµοσίων Εξόδων µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 
η υποβολή βεβαιώσεων ογκοµέτρησης δεξαµε-
νών, ικανοποιώντας σχετικό αίτηµα του Συνδέ-
σµου Ελληνικού Οίνου. Υπενθυµίζεται ότι µε την 
απόφαση Α. 1288/18-07-2019 της ΑΑ∆Ε, καταρ-
γήθηκε η υποχρεωτική ογκοµέτρηση δεξαµενών 
για τα οινοποιεία, κλείνοντας έτσι µε αίσιο τρό-
πο τον κύκλο των δυσµενών µέτρων που συν-

δέονταν µε τον ΕΦΚ στο κρασί. Ωστόσο µε την ί-
δια απόφαση και για τις υπάρχουσες φορολο-
γικές αποθήκες, οι ενδιαφερόµενοι θα έπρεπε 
εντός τριµήνου από την έκδοση αυτής, δηλαδή 
µέχρι 1/11/2019, να υποβάλουν πιστοποιητικά. 

Με αίτηµα του στις 17/10/2019, και αντίστοι-
χες παραστάσεις στις αρµόδιες αρχές, ο ΣΕΟ υ-
πογράµµιζε ότι η αναζήτηση των σχετικών βε-
βαιώσεων ήταν χρονοβόρα και συχνά περίπλο-

κη ενώ ο τρύγος, ο οποίος ιδιαίτερα φέτος ήταν 
µακρύς και δύσκολος ανάγκασε τη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των οινοποιείων να επικεντρω-
θούν για πολλές εβδοµάδες, ή ακόµα και µήνες, 
στις αµπελουργικές και οινοποιητικές εργασίες. 

«Ζητήσαµε να δοθεί παράταση µέχρι 1η Μαρτί-
ου 2020, για την υποβολή. Με απόφαση ΑΑ∆Ε έ-
δωσε πράγµατι παράταση µέχρι την 29.02.2020», 
καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΟ.

Έως 29 Φεβρουαρίου βεβαιώσεις ογκομέτρησης δεξαμενών

Αυστηρές 
προδιαγραφές 
εισάγει ο νέος 
κανονισμός της ΕΕ 
για την διακίνηση 
πολλαπλασιαστικού 
υλικού με αρκετούς 
φυτωριούχους να 
μην είναι απολύτως 
προετοιμασμένοι

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αποδεδειγµένα ελεγµένο πολλαπλα-
σιαστικό υλικό καλούνται να έχουν α-
πό εδώ και στο εξής τα φυτώρια σε ο-
λόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπει-
τα από την ενεργοποίηση σχετικού κα-
νονισµού στις 14 ∆εκεµβρίου, ο οποίος 
πιάνει απροετοίµαστο µεγάλο ποσοστό 
των επαγγελµατιών της χώρας. 

Πλέον τα φυτώρια αναλαµβάνουν το 
100% της ευθύνης διενέργειας ελέγχων 
που εξασφαλίζουν την πιστοποίηση του 
πολλαπλασιαστικού υλικού, µια υπόθε-
ση διαχρονικά απαιτητική. 

Καταλυτικό ρόλο στα φυτώρια ανα-
λαµβάνει πλέον ο γεωπόνος – υπεύ-
θυνος για την φυτοϋγεία των προϊό-
ντων ώστε όταν φτάσει στην επιχείρη-
ση η αρµόδια υπηρεσία του υπουργεί-
ου για έλεγχο, να µπορεί να αποδει-
κνύει ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό 
είναι απαλλαγµένο από κάθε είδους 
ασθένεια φυτών, όταν µέχρι σήµερα 
αρκούσε τα εσπεριδοειδή να έχουν πι-
στοποίηση ότι είναι απαλλαγµένα από 
τριστέτσα και οι ελιές από την Xylella. 

«Από την µια τα πράγµατα µπαίνουν 
σε µια τάξη ενώ καταργείται το στοιχείο 
του ανεξέλεγκτου στην αγορά. Από την 
άλλη, επαγγελµατίες που δεν είναι σο-
βαροί δεν θα µπορέσουν να ανταπεξέλ-
θουν» εξηγεί στον Agrenda ο πρόεδρος 
της Ένωσης Φυτωριούχων Ελλάδας (Ε-
ΦΕ), Σωτήρης Σαλής, διευκρινίζοντας πα-
ράλληλα πως «τα σοβαρά φυτώρια, µι-

κρά ή µεγάλα, δεν θα έχουν πρόβληµα».
Να σηµειωθεί πως ακόµα δεν έχει εκ-

δοθεί η σχετική υπουργική απόφαση που 
θα ορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα ε-
φαρµοστεί πρακτικά ο κανονισµός, η ο-
ποία αναµένεται το προσεχές διάστηµα. 
Πάντως εδώ προκύπτει και ένα οξύµωρο. 

Ανυπαρξία πιστοποιηµένου υλικού
Έρχεται και πάλι στην επιφάνεια το 

ζήτηµα ανυπαρξίας πιστοποιηµένου υ-
λικού που παρέχεται από το κράτος ή 

κάποιο αρµόδιο ινστιτούτο. Είναι γεγο-
νός ότι το κράτος δεν έχει εδώ και 30 
χρόνια υλοποιήσει την δέσµευσή του 
για την παροχή πιστοποιηµένου προ-
βασικού υλικού. 

Πάντως η ρύθµιση αυτή ήταν ζητού-
µενη από αρκετούς επαγγελµατίες, πολ-
λοί εκ των οποίων πρόλαβαν και προ-
µηθεύτηκαν από το εξωτερικό προβα-
σικό υλικό. «Τι γίνεται όµως µε τις ελ-
ληνικές ποικιλίες οι οποίες δεν υπάρ-
χουν εκεί;», αναφέρει σχετικά ο κ. Σα-

Ο νέος ευρωπα-
ϊκός κανονισµός 
είναι οριζόντιος 
προβλέποντας τις 
ίδιες προϋποθέσεις 
ποιότητας σε όλα 
τα κράτη µέλη.

Απαιτητικός αλλά καθαρτήριος

Χωρίς πιστοποίηση 
στο υλικό, κλείνει η 
αγορά σε φυτώρια 

ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ

ΜΕΓΑΡΩΝ

ΜΑΝΑΚΙ

ΠΑΤΡΙΝΗ

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ

ΑΜΦΙΣΣΗΣ

ΚΑΛΑΜΩΝ

Α∆ΡΑΜΗΤΙΝΗ

∆ΑΛΑΝΟΛΙΑ

ΑΡΜΠΕΚΙΝΑ

ΠΙΚΟΥΑΛ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΓΙΑ 14 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΕΛΙΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ 



Agrenda 45ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Τέλος στην έντονη παραφιλολογία που δηµιουρ-
γήθηκε το προηγούµενο διάστηµα σχετικά µε ε-
πικείµενη επιβολή τελών κυκλοφορίας στα τρα-
κτέρ βάζει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, το-
νίζοντας πως θα ήταν παράλογο από τη µία το 
υπουργείο να δηµιουργεί όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που θα επιτρέψουν τη µετάβαση 
του Έλληνα αγρότη στη νέα εποχή και από την 
άλλη να τίθενται τέτοιου είδους προσκόµµατα. 

Το συγκεκριµένο σενάριο προέκυψε έπειτα α-
πό τη δηµοσιοποίηση έκθεσης του ΙΟΒΕ για την 
ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τοµέα στην 
Ελλάδα, στην οποία προτείνεται η επιβολή τε-
λών κυκλοφορίας στον υφιστάµενο στόλο και 
στα νέα τρακτέρ. Σε δήλωσή του ο Μάκης Βορί-
δης τονίζει «κατόπιν συνεννοήσεώς µου µε το υ-
πουργείο Οικονοµικών, η Κυβέρνηση δηλώνει 
κατηγορηµατικά ότι δεν υπάρχει κανένα ενδε-

χόµενο επιβολής τελών κυκλοφορίας στους γε-
ωργικούς ελκυστήρες. Επιβολή τέτοιου µέτρου 
θα συνιστούσε εµπόδιο για την αναπτυξιακή πο-
ρεία που έχει χαράξει το ΥΠΑΑΤ, την ώρα µάλι-
στα που µε την απεµπλοκή των Σχεδίων Βελτί-
ωσης προϋπολογισµού 600 εκατ. ευρώ για την 
αναβάθµιση γεωργικών µηχανηµάτων παρέχε-
ται ένα ισχυρό κίνητρο στους αγρότες να επενδύ-
σουν στον εκσυγχρονισµό της παραγωγής τους».

Όχι σε τέλη κυκλοφορίας τρακτέρ, ξεκαθαρίζει η Βάθη

«Η ∆ικαιοσύνη µίλησε! Και στεντο-
ρεία τη φωνή είπε εκείνο που ο Ευ-
ριπίδης είχε έξοχα περιγράψει, το 
«νικά δ’ ο µείων τον µέγαν δίκαι’ 
έχων», δηλαδή, όταν έχει δίκαιο, 
ο µικρός θα νικήσει τον µεγάλο». 

Αυτό αναφέρει µεταξύ άλλων σε α-
νακοίνωση της η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, µε α-
φορµή την απόρριψη από την ∆ικαιο-
σύνη των δύο αγωγών του ιδιώτη Συ-
ντονιστή του ΟΣ∆Ε «ως απαράδεκτες 
λόγω της αοριστίας τους» και την «α-
πόλυτη δικαίωση» όπως λέει για τα 
Κέντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων που α-
ντιστάθηκαν και δεν πλήρωσαν τον...
µεσάζοντα για «ανύπαρκτες, εικονι-
κές και αόριστες υπηρεσίες».

«Ως ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ εκτιµούµε ότι η 
απόφαση αυτή δεν δικαιώνει µόνο τα 
συγκεκριµένα ΚΥ∆, αλλά τη συνολι-
κή µας προσπάθεια για την οριστική 
απαγκίστρωση όλων των Κέντρων Υ-
ποδοχής ∆ηλώσεων από τον µεσάζο-
ντα και τον ταυτόχρονο απεγκλωβι-
σµό του Οργανισµού Πληρωµών», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά η οργάνωση.

Σύµφωνα µε την Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ η α-
πόφαση αυτή δεν δικαιώνει µόνο τα 
συγκεκριµένα ΚΥ∆, αλλά τη συνολι-
κή της προσπάθεια «για την οριστική 
απαγκίστρωση όλων των Κέντρων Υ-
ποδοχής ∆ηλώσεων από τον µεσά-
ζοντα και τον ταυτόχρονο απεγκλω-
βισµό του Οργανισµού Πληρωµών».

Παράλληλα σηµειώνει πως οι πλη-
ρωµές µόλις ολοκληρώθηκαν και, φυ-
σικά, δεν επήλθε η συντέλεια του κό-
σµου, όπως «προφήτευαν» εκβιαστικά 
ορισµένοι. «Αντιθέτως, όλα κύλησαν 
µε τρόπο υποδειγµατικό. Η µόνη δια-
φορά είναι ότι πολλά ΚΥ∆ θα πρέπει 
να πληρώσουν για τη δική τους δου-
λειά και για τον κόπο τους τον µεσά-
ζοντα, µε την ασαφή τιµολόγησή του 
για τις αόριστες υπηρεσίες του. Και ό-
λοι γνωρίζουν ότι στην πραγµατικό-
τητα καµία υπηρεσία δεν χρειάζονται, 
τίποτα δεν υπάρχει που να µην µπο-
ρούν να το διεκπεραιώσουν στο ακέ-
ραιο και µε άψογο τρόπο, µέσω των 
υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει.

Παράλληλα, καλεί σε συµπόρευση 
όσους «βάζουν πάνω απ’ τα συµφέρο-
ντα µιας ξένης προς το χώρο εταιρεί-
ας ιδιωτικών και αλλότριων συµφερό-
ντων, τους εργαζοµένους τους, τους 
παραγωγούς τους, τον συνεταιριστι-
κό τους χαρακτήρα, το δίκαιο και την 
κοινή λογική, ας µας ακολουθήσουν».

Τέλος, η οργάνωση µιλά µε δεικτι-
κό τρόπο έναντι της διοίκησης του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, η οποία όπως υποστηρίζει, 
µε απόφαση της αγνοεί επιδεικτικά 
τις αποφάσεις της Ελληνικής ∆ικαι-
οσύνης, αναφέροντας πως θα ζητή-
σει την άµεση και αποφασιστική πα-
ρέµβαση της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

λής, τονίζοντας πως στο µεταξύ χάνο-
νται τεράστιες εξαγωγικές ευκαιρίες 
πολλαπλασιαστικού υλικού σε χώρες 
όπως είναι η Ρουµανία, η Ουκρανία, η 
Βόρεια Αφρική και η Μέση Ανατολή, α-
κριβώς λόγω της έλλειψης αυτής, τις ο-
ποίες όµως εκµεταλλεύονται χώρες ό-
πως η Γαλλία και η Ιταλία, που εδώ και 
καιρό έχουν προνοήσει.

Στο µεταξύ στα Χανιά, η διαδικασία 
πιστοποίησης 14 ποικιλιών ελιάς στο 
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών φυτών 
και Αµπέλου του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα έχει κα-
θυστερήσει σχεδόν έναν χρόνο. Μετα-
ξύ των ποικιλιών που επιλέχθηκαν για 
πιστοποίηση είναι οι πλέον εµπορικές, 
Κορωνέικη, Μεγάρων, Μανάκι, Πατρι-
νή, Χαλκιδικής, Αµφίσσης, Καλαµών, 
Αδραµητινή, ∆αλανολιά, η Αρµπεκίνα 
και η Πικουάλ. Αναµένεται τώρα µέσα 
στο επόµενο τρίµηνο να έχει ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης και 
σε τρία χρόνια να βγουν στην αγορά 
τα πρώτα πιστοποιηµένα από την δια-
δικασία αυτή φυτά ελιάς. 

Υπουργική 
απόφαση

Τις επόµενες 
ηµέρες 

αναµένεται να 
δηµοσιευθεί 

η σχετική 
υπουργική 
απόφαση

Δικαστική απόφαση απαλλάσσει τα ΚΥΔ 
από τα κόστη του συντονιστή του ΟΣΔΕ  

Η ευθύνη φθάνει 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Έκπληξη προκαλεί στην 
Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, το 
γεγονός ότι εκ µέρους 
της διοίκησης του 
ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχει µια 
περίεργη αντίληψη για 
το ποιος είναι ο ρόλος 
της αφού όπως λέει 
«κανείς δεν ασχολήθηκε 
µε το τι υπηρεσίες 
προσφέρουµε στον 
Έλληνα παραγωγό, µε 
το αν εκπληρώνουµε τις 
υποχρεώσεις µας έναντι 
του Οργανισµού και των 
παραγωγών, παρά 
ενδιαφέρθηκε µόνο για 
εκείνο που δεν έπρεπε 
καν να την απασχολεί, 
δηλαδή τα συµφέροντα 
του ιδιώτη». Με άλλα 
λόγια, λέει «θεωρεί ότι η 
σχέση των ΚΥ∆ µε τον 
Οργανισµό, εξαντλείται 
στη διασφάλιση των 
συµφερόντων ιδιώτη».
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Κόντρα  
Θεσσαλών
με την Ντόρα
Την αντίδραση της Οµοσπονδίας 
κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών 
συλλόγων Θεσσαλίας προκάλεσαν 
αναφορές της βουλευτή της Νέας 
∆ηµοκρατίας Ντόρας Μπακογιάννη, 
που επιρρίπτουν την ευθύνη για την 
ελληνοποίηση στο αιγοπρόβειο γάλα, 
στους κτηνοτρόφους, ενώ 
χαρακτηρίζονται άµοιροι ευθυνών 
οι µεγάλοι γαλακτοβιοµήχανοι.
Σε ανακοίνωση της η Οµοσπονδία 
ζητά από την κ. Μπακογιάννη να 
ανακαλέσει χαρακτηρίζοντας τη 
σχετική δήλωση «απαράδεκτη» 
αναφέροντας πως είναι «στην 
διάθεση της όποτε επιθυµεί η ίδια 
να την ενηµερώσει πως γίνονται οι 
Ελληνοποιήσεις στο αιγοπρόβειο 
γάλα και ποιοι ευθύνονται 
πραγµατικά για την κατάσταση των 
κτηνοτρόφων, αρκεί να είναι έτοιµη 
να ακούσει αλήθειες». Και προσθέτει: 
«Μάλλον λάθος της τα έχουν 
µεταφέρει τα πράγµατα της κυρίας 
Μπακογιάννη οι «σύµβουλοί της» 
και καλό θα ήταν να φροντίζει να 
ενηµερώνεται και από κτηνοτρόφους 
ή φορείς αυτών πριν µιλήσει.
Σύµφωνα µε τα πρακτικά της Βουλής, 
η κ. Μπακογιάννη δήλωσε τα εξής: 
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα, το οποίο 
αντιµετωπίζει η κτηνοτροφία σήµερα, 
είναι η ελληνοποίηση. Το πρόβληµα 
αυτό, έχει φθάσει πραγµατικά σε 
σηµείο πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, 
να βρίσκονται σε απελπισία. Έκανα 
µια µικρή προσπάθεια να καταλάβω 
λιγάκι, γιατί δεν µπορεί ο ΕΦΕΤ να 
αντιληφθεί ή να ελέγξει επιτυχώς τις 
ελληνοποιήσεις του γάλακτος. 
Αίσθηση µου είναι, ότι η προσπάθεια 
του ΕΦΕΤ γίνεται πάντοτε προς τις 
µεγάλες βιοµηχανίες γάλακτος. Οι 
µεγάλες βιοµηχανίες γάλακτος όµως, 
όταν παίρνουν το γάλα, το παίρνουν 
ελληνοποιηµένο. Η ελληνοποίηση 
γίνεται πριν. Γίνεται δηλαδή, στους 
µικρούς παραγωγούς, οι οποίοι έχουν 
µπει µέσα, έχουν ένα ποσοστό 10%, 
20% γάλακτος κανονικού και έρχεται 
το υπόλοιπο γάλα µέσα. Άρα, όταν το 
παίρνει η µεγάλη επιχείρηση, το 
παίρνει νόµιµα».

Προς το παρόν οι προσδοκίες 
έρχονται από την κυβέρνηση 
Η παλιά ατζέντα των αγροτοσυνδικαλιστών δεν βρίσκει σοβαρή απήχηση  

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με αποφάσεις που αν µη τι άλλο δηµιουρ-
γούν εντυπώσεις ότι στον πρωτογενή το-
µέα κάτι κινείται όπως η έγκαιρη καταβολή 
των επιδοτήσεων, το νέο πλαίσιο για τις ∆ι-
επαγγελµατικές Οργανώσεις, η καταβολή 
de minimis αλλά και το «ξεπάγωµα» των 
Σχεδίων Βελτίωσης, το κυβερνητικό σχή-
µα επιδιώκει να µην διαταραχθεί η θετική 
εικόνα από κάποιο...αγροτικό ατύχηµα.

Εξάλλου, παρότι είναι πολλά τα ζητήµα-
τα που µπορούν να βγάλουν τον αγροτι-
κό κόσµο στους δρόµους, (βλέπε Γάλλους, 
Γερµανούς) οι σηµερινοί αγροτοσυνδικα-
λιστές δείχνουν να έχουν εγκλωβιστεί σε 
παλιά αιτήµατα και να µην ανανεώνουν 
την ατζέντα των διεκδικήσεων τους σε 
πιο ρεαλιστική βάση, αγωνιώντας περισ-
σότερο για το αν θα καταφέρουν να κινη-
τοποιήσουν κόσµο προς τις εθνικές οδι-
κές αρτηρίες.

Την ίδια ώρα, βασικό ατού της νέας πο-
λιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης είναι ότι δεν σταµατά τις 
επαφές και τις περιοδείες επιδιώκοντας 
να διατηρεί ζωντανή την επικοινωνία µε 
τους συντελεστές του πρωτογενούς τοµέα 
και όχι...µόνο και προσπαθεί εν τη γενέ-
σει να σβήνει εστίες αντιπαράθεσης υπο-
σχόµενη πως άµεσα θα φανεί µε νοµοθε-

τικές κινήσεις (π.χ νόµος για τους συνε-
ταιρισµούς), ο κυβερνητικός σχεδιασµός 
για την ανάταση του κλάδου. ∆εν είναι 
τυχαίες οι συνεχείς αναφορές, όπως και 
πρόσφατα κατά την ψήφιση του προϋπο-
λογισµού του 2020 στη Βουλή, για ενερ-
γές επενδύσεις 2 δισ. στον αγροτικό το-
µέα που θα τρέξουν το επόµενο διάστη-
µα, ή το σχέδιο ρευστότητας στην κτηνο-
τροφία µέσω χαµηλότοκων δανείων, τα ο-
ποία θα είναι συνδεδεµένα µε την τιµή του 
γάλακτος µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, όλο το προηγού-
µενο διάστηµα Αγροτικοί Σύλλογοι και Ο-
µοσπονδίες από διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας, που συσπειρώνονται γύρω από 
την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων 

αποφάσισαν σε ευρεία σύσκεψη στην Νί-
καια Λάρισας (15 ∆εκέµβρη), να προχωρή-
σουν σε συντονισµένες κινητοποιήσεις µε-
τά τις γιορτές, µε προσανατολισµό την δη-
µιουργία µπλόκων στο τέλος Ιανουαρίου. 
Οι αγρότες αποφάσισαν επίσης να πραγ-
µατοποιήσουν συλλαλητήριο µε τρακτέρ 
και στην έκθεση της Agrotica στη Θεσσα-
λονίκη στις αρχές Φεβρουαρίου.

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια  
Στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτρο-

πής των Μπλόκων συζητήθηκαν συνολι-
κά τα αιτήµατα των αγροτών που διεκδι-
κούν από το υπουργείο, ενώ επικεντρώ-
θηκαν στο θέµα της τιµής του πετρελαί-
ου, στο κόστος παραγωγής, αλλά και στο 
θέµα της τιµής των προϊόντων τους κα-
θώς και καµία αύξηση στις ασφαλιστικές 
εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η δυναµική και των 
φετινών κινητοποιήσεων θα εξαρτηθεί α-
πό τη διάθεση για συµµετοχή που θα δεί-
ξουν οι αγρότες, καθώς και κατά πόσο θα 
ακολουθήσουν την Πανελλαδική Επιτρο-
πή και οι άλλες οµάδες αγροτών.

Άλλωστε, για την καλύτερη οργάνωση 
των κινητοποιήσεων µέλη της Συντονι-
στικής Επιτροπής θα ξεκινήσουν ακόµα 
και µέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων 
περιοδείες σε χωριά για να ενηµερώσουν 
τους συναδέλφους τους.

Κινητοποιήσεις
Συντονισµένες κινητοποιήσεις 

µετά τις γιορτές, µε προσανατολι-
σµό τη δηµιουργία µπλόκων στο 
τέλος Ιανουαρίου, αποφάσισε η 

πανελλαδική σύσκεψη στη Λάρισα 
και συλλαλητήριο µε τρακτέρ 

Agrotica στη Θεσσαλονίκη 
στις αρχές Φεβρουαρίου

Με νέα 
σύνθεση και 
παλιό τρόπο 
διεκδίκησης οι 
µπλοκατζήδες.
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Τα αποτελέσµατα του εµπορικού ισοζυγίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τελευταίους µήνες, 
αποτυπώνουν την εντύπωση ότι ίσως τελικά τα 
κράτη να µπορούν να εξασφαλίσουν τις αγορές 
«προστιθέµενης αξίας», πάνω στις οποίες καλείται 
να προσαρµοστεί το ευρωπαϊκό αγροτικό µοντέλο 
παραγωγής την επόµενη προγραµµατική περίοδο. 
Οι ανακοινώσεις της Κοµισιόν αναφέρουν ότι οι 
εξαγωγές αγροτικών προϊόντων της ΕΕ βαίνουν 
αυξανόµενες κάθε µήνα σε σχέση µε τα στοιχεία 

του αντίστοιχου µήνα του προηγούµενου έτους, 
µε αύξηση σε όγκο και αξία πωλήσεων. Επίσης, 
αυξάνονται και οι εισαγωγές της ΕΕ, µε το 
ισοζύγιο ωστόσο να διατηρείται µε θετικό για την 
Ευρώπη πρόσηµο. Ειδικότερα, το Σεπτέµβριο του 
2019, η ΕΕ κατέγραψε το µεγαλύτερο µηνιαίο 
πλεόνασµα στο εµπόριο γεωργικών προϊόντων 
διατροφής, µε συνολική αξία 3,7 δισ. ευρώ. Οι 
εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής 
στην ΕΕ σηµείωσαν αύξηση 18% από πέρυσι.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆υο φάσεις αναµένεται ότι θα πε-
ράσει το εµπόριο αγροτικών εµπο-
ρευµάτων ανάµεσα στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και το Ηνωµένο Βασίλειο 
τα επόµενα χρόνια. Για το 2020, ό-
σο οι σχέσεις των δύο πλευρών θα 
διέπονται από τις µεταβατικές δια-
τάξεις που προβλέπει η συµφωνία 
του Brexit, µε το σηµερινό status 
quo να διατηρείται, οι Ευρωπαίοι 
εξαγωγείς αναµένεται να βρουν 
στην αγορά του Ηνωµένου Βασι-
λείου µια ελκυστική ζήτηση. Σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις του Ιρλανδού 
αγροοικονοµολόγου Άλαν Μάθι-
ους, µια ισχυρή οικονοµική ανα-
άπτυξη που συνεπάγονται οι προ-
γραµµατικές δηλώσεις του Μπόρις 
Τζόνσον, µαζί µε τη συναλλαγµα-
τική ισοτιµία ανάµεσα σε ευρώ και 
στερλίνα, θα κάνουν τη βρετανική 
αγορά ιδιαίτερα δηµοφιλή για τα 
ευρωπαϊκά προϊόντα. 

Η εικόνα µετά το 2021 θα είναι 
διαφορετική. Άλλωστε, ο Βρετανός 
πρωθυπουργός εµφανίζεται αποφα-
σισµένος να χρησιµοποιήσει την ι-
σχυρή πλειοψηφία του στη Βουλή για 
να µην επιτρέψει την όποια παράτα-
ση της µεταβατικής περιόδου πέραν 
του 2020. Αυτό σηµαίνει ότι θα πιέ-
σει τους 27 για µία εµπορική συµφω-
νία σε λιγότερο από 11 µήνες, κάτι 
που είναι σχεδόν απίθανο να συµβεί.

Ακόµα και αν αποφευχθεί η επα-
ναφορά των δασµών για το εµπόριο 
µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και ΕΕ 
µε µια συµφωνία ελευθέρων συναλ-
λαγών, οι εξαγωγείς της ΕΕ θα αντι-
µετωπίσουν µεγαλύτερο ανταγωνι-
σµό στην αγορά του Ηνωµένου Βα-
σιλείου, λόγω της φιλελεύθερης ε-
µπορικής πολιτικής που διατίθεται 
να ακολουθήσει το Λονδίνο. 

Συγκεκριµένα, είναι γνωστό ότι 
µέσα στην επόµενη τριετία το Μα-
νιφέστο των Συντηρητικών προ-
βλέπει πως το 80% του εµπορίου 
θα έχει καλυφθεί µε συµφωνίες 
από την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Αυστρα-
λία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπω-
νία. Στο µεταξύ η αγροτική πολιτι-
κή της Βρετανίας αναµένεται να α-
ποµακρυνθεί από τη λογική των ε-
νισχύσεων, όπως αυτές είναι γνω-
στές µέχρι σήµερα στην ΕΕ και να 
επιδοτεί όλο και περισσότερο περι-
βαλλοντικές πολιτικές, όπως είναι 
η αναδάσωση µεγάλων εκτάσεων. 

Σίγουρα η µείωση παραγωγής 
τροφίµων στο Ηνωµένο Βασίλειο 
θα αντισταθµιστεί από φθηνές ει-
σαγωγές, στις οποίες η ΕΕ δύσκο-
λα θα µπορέσει να βρει θέση, δε-

δοµένης της ρητής πρόθεσης του 
Τζόνσον να αποµακρυνθεί από την 
ευρωπαϊκή φιλοσοφία πιστοποίη-
σης των τροφίµων και τις αυστη-
ρές προδιαγραφές.  

Κάπως έτσι, οι εξαγωγές της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αναµένεται να 
χάσουν σηµαντικό µερίδιο της αγο-
ράς µόλις λήξει η µεταβατική περί-
οδος την 1η Ιανουαρίου 2021. Εδώ 
έρχεται τώρα ο µεγάλος υποψήφι-
ος εµπορικός εταίρος του ΗΒ, οι Η-
νωµένες Πολιτείες, µε think tanks 
και µεγάλες εταιρείες να προετοι-
µάζονται από καιρό για την πραγ-
µάτωση µιας µεγάλης συµφωνίας. 

Το θέµα είχε αναδείξει και ο µε-
γάλος ηττηµένος των εκλογών, 
Τζέρεµι Κόρµπιν, πριν από περί-
που ένα µήνα, λέγοντας πως µια 

τέτοια συµφωνία ξεφεύγει αρκε-
τά από το ελεύθερο εµπόριο προ-
ϊόντων ενώ εισάγει µια πιο φιλε-
λεύθερη αντίληψη πάνω σε βασι-
κά ζητήµατα όπως της ιατροφαρ-
µακευτικής περίθαλψης. 

Από την πλευρά της η Κοµισιόν, 
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου 
πρωτίστως στη Βρετανία και δευτε-
ρευόντως στην ΕΕ, σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί εµπορική συµφωνία. 
«Σε περίπτωση που δεν καταλήξου-
µε σε συµφωνία έως το τέλος του 
2020, θα βρεθούµε ξανά στο χείλος 
του γκρεµού», υποστήριξε προ ολί-
γων ηµερών η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, επισηµαίνοντας ότι αυτό θα 
βλάψει αναµφισβήτητα τα συµφέρο-
ντα της ΕΕ, ωστόσο θα έχει περισσό-
τερες επιπτώσεις στη Βρετανία. 

Ανάμεσα σε δύο 
βουνά η βασίλισσα 

Αγγλία 
Ανανεώθηκε η 

διαπραγματευτική 
αυτοπεποίθηση 

του Τζόνσον με το 
σενάριο για ένα «no 

trade deal» Brexit 
να υπερισχύει. Έτσι, 

ΕΕ και Τρίτες Χώρες 
ανταγωνίζονται για 

τον ρόλο του πιο 
αγαπητού εμπορικά 

έθνους στη λίστα 
του Λονδίνου

Εδραίωση 
σε εκλεπτυσµένες αγορές 

δείχνουν τα αποτελέσµατα 
εµπορικού ισοζυγίου της ΕΕ

Παράταση
Ο Βρετανός πρωθυπουργός 
εµφανίζεται αποφασισµένος 
να χρησιµοποιήσει την ισχυρή 
πλειοψηφία του στη Βουλή για 
να µην επιτρέψει την όποια 
παράταση της µεταβατικής 
περιόδου πέραν του 2020.  

11 μήνες
Ο Μπόρις Τζόνσον θα πιέσει 
τους 27 για µία εµπορική 
συµφωνία σε λιγότερο από 11 
µήνες, κάτι που είναι σχεδόν 
απίθανο να συµβεί. 

Απόλυτος
Η µείωση παραγωγής 
τροφίµων στο Ηνωµένο 
Βασίλειο θα αντισταθµιστεί 
από τις φθηνές εισαγωγές, 
στις οποίες η ΕΕ δύσκολα θα 
µπορέσει να βρει θέση, 
δεδοµένης της ρητής 
πρόθεσης του Τζόνσον να 
αποµακρυνθεί από την 
ευρωπαϊκή φιλοσοφία 
πιστοποίησης των τροφίµων.  
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ΚΡΙΣΤΙΝ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΚΤ
«Είµαι πολύ ικανοποιηµένη, 
και εντυπωσιασµένη που 
βλέπω τέτοια πρόοδο στην 
Ελλάδα. Τα προγράµµατα, 
όπως το QE, έχουν ειδικές 
προϋποθέσεις και όταν η 
χώρα καλύψει τα κριτήρια, 
αυτόµατα θα ενταχθεί. Ως 
τότε πρέπει να σεβαστούµε 
τα κριτήρια και να παίξουµε 
µε βάση τους κανόνες».

∆ΙΟΝ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΡΑΓΟΥ∆ΟΠΟΙΟΣ
«Όταν ήµασταν έφηβοι 
πηγαίναµε στα πάρτι, 
ακούγαµε τους Platters, 
χορεύαµε slow µε τα 
κορίτσια. Αλλά πηγαίναµε 
και στον αυλόγυρο της 
εκκλησίας και στις 
διαδηλώσεις. Το τραγούδι 
προσπαθεί να ενώσει το 
πάρτι, την υµνογραφία, 
αλλά και τη διαδήλωση». 

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Συγχαρητήρια στον 
Μπόρις Τζόνσον για τη 
µεγάλη νίκη! Βρετανία και 
ΗΠΑ είναι τώρα ελεύθερες 
να συνάψουν µία τεράστια 
εµπορική συµφωνία µετά 
το Brexit, που θα µπορεί να 
είναι πιο επικερδής από 
οποιαδήποτε άλλη θα είχε 
συναφθεί µε την ΕΕ. 
Γιόρτασέ το Μπόρις!»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Αναπάντεχα 
Μπορεί να µου πει κάποιος τι 
γίνεται τελικά εκεί στην 
Αρκαδία; Αληθεύει π.χ. ότι 
ανάµεσα στα άλλα, είχε 
δηλωθεί ως µισθοδοτούµενος, 
χωρίς φυσικά να παίρνει µισθό, 
ένα από τα µέλη του Εποπτικού 
Συµβουλίου της οργάνωσης; 
Κι όταν ο άνθρωπος το έµαθε, 
καθώς τον ενηµέρωσαν 
σχετικά οι υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ έπεσε από τα σύννεφα...  

 

ΕΦΚΑtour
Πες πες η Agrenda, κάτι πάει 
να γίνει µε τη χιλιοµετρική...
ταλαιπωρία των ασφαλισµένων 
αγροτών στον ΕΦΚΑ, οι οποίοι 
αναγκάζονταν να κάνουν 
ταξίδι για να εκπληρώσουν τις 
υποχρεώσεις τους. Ήδη 
ανακοινώθηκε η πανηγυρική 
δηµιουργία ως τον Απρίλιο 54 
περιφερειακών σηµείων. 
Βέβαια µέχρι τον στόχο των 
119 υπάρχει ακόµα δρόµος.

 

Παραλογισµός
Με την καµία λέει ο υπουργός 
της πλατείας δεν πρόκειται να 
επιβληθούν τέλη κυκλοφορίας 
στα τρακτέρ, µε αφορµή 
πρόταση που διατυπώθηκε 
από φορέα. Για παν 
ενδεχόµενο το συνεννοήθηκε 
και µε τον οµόλογό του στο 
ΥΠΟΙΚ. Κάτι τέτοιο, λέει «θα 
ήταν παράλογο», την ώρα που 
επιδιώκεται η µετάβαση του 
Έλληνα αγρότη στη νέα εποχή. 

Τα παντζάρια και τα καλικαντζάρια στο Πλατύ

Παίζει λέει σενάριο να αναθέσει η διοίκηση της ΕΒΖ το έργο της πα-
ράδοσης–παραλαβής του εργοστασίου στο Πλατύ, σε εταιρεία εξωτε-
ρικών συµβούλων, µπας και ξεκολλήσει τίποτα; Υπάρχουν πάνω α-
πό 12.000 κωδικοί που πρέπει να παραδώσει ο ένας και να παραλά-
βει ο άλλος- και αν δεν γνωρίζεις τη σηµαίνει ζαχαράδικο, η καθυ-
στέρηση ίσως είναι πολύ µεγαλύτερη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόµενο όσα 
ακούστηκαν για την αξιοποίηση των εργοστασίων και το µέλλον της 
καλλιέργειας, µάλλον πάνε περίπατο. Πώς να πείσεις τον άλλον να 
σπείρει για το 2020, όταν ακόµη στα χωράφια του έχει τα παντζάρια 
τα φετινά, όσο για το πρότζεκτ βιοαέριο το φάγαν οι καλικάντζαροι...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στη Σύνοδο Κορυφής 
στις Βρυξέλλες οι 
αρχηγοί κρατών 
και κυβερνήσεων 
συµφώνησαν η 
Ευρωπαϊκή Ένωση 
να γίνει κλιµατικώς 
ουδέτερη ως το 2050, 
αφήνοντας όµως την 
Πολωνία για την ώρα 
εκτός της δέσµευσης.

Η Πολωνία, η οποία 
είναι εξαρτηµένη σε 
µεγάλο βαθµό από 
λιγνιτικές µονάδες 
και γενικά από την 
καύση άνθρακα, 
συµφωνήθηκε να 
εξαιρεθεί προς 
το παρόν από τη 
συµφωνία αρκεί 
να µην εµποδίσει 
την έγκρισή της.

Υβρίδια
 Τρία «διαµάντια» του 

πρωτογενούς τοµέα, µε 
συνεταιριστικό παρόν και (σε 
µια περίπτωση και) παρελθόν, 
περιελάµβανε η λίστα µε τις 20 
επιχειρήσεις που βράβευσε ο 
Σύνδεσµος Βιοµηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ) µε τα βραβεία 
«Ελληνική Αξία 2019». 

 Πρόκειται για τον Αγροτικό 
Πτηνοτροφικό Συνεταιρισµό 
Ιωαννίνων – Η «Πίνδος», τη 
«∆ωδώνη ΑΕ – Αγροτική 
Βιοµηχανία Γάλακτος» και την 
Ένωση «Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου ΣΥΝ.ΠΕ.». 

 Κοινό χαρακτηριστικό 
όλων ότι είναι κερδοφόρες 
επιχειρήσεις, που αύξησαν τις 
θέσεις απασχόλησης τις οποίες 
προσφέρουν, ενσωµατώνουν 
καινοτοµία και έχουν 
αξιοζήλευτη διεθνή 
δραστηριότητα, αποτελώντας 
παράδειγµα και για τις άλλες.

;

ΓΚΙΓΙΕΡΜΕ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι 
που ασχολούνται µε το 
συµβόλαιό µου, όπως ο 
µάνατζερ µου. Εγώ δεν 
θέλω να ασχοληθώ µε 
τέτοια ζητήµατα και να 
χάσω τη συγκέντρωσή µου. 
Θέλω να προπονούµαι, να 
δίνω τον καλύτερο εαυτό 
µου. Είµαι καλά, περνάω 
ωραία στον Ολυµπιακό».

Σε λίγο καιρό 
θα τους κλαίνε 
και οι ρέγγες! 

 

Ένα 24ώρο νωρίτερα ήρθε η εξόφληση της 
βασικής και µάλιστα µαζί µε την εξισωτική. Αιτία, η 
απεργία που είχαν προκηρύξει για τις 19 
∆εκεµβρίου οι τραπεζοϋπάλληλοι. Μια µέρα 
ολόκληρη διαβουλεύονταν οι διοικητικοί του 
Οργανισµού Πληρωµών, να σπεύσουν να κλείσουν 
τις πληρωµές, µην τυχόν και µε την απεργία πάνε 
µια µέρα πίσω και µείνει ο αγροτικός κόσµος 
χριστουγεννιάτικα χωρίς τα λεφτά που τους είχαν 
τάξει…. Τώρα, αν ξέµεινε κανείς, λόγω φούριας, 
από ελέγχους που δεν ολοκληρώθηκαν, τότε θα τα 
βολέψουν µε µια διορθωτική ενδιάµεση 
πληρωµή… Από το να καθυστερούσαν την 
πίστωση, καλύτερα µερικά λαθάκια…..

Μόλις 3 λεπτά αφιέρωσε για τα αγροτικά 
ζητήµατα , σου λέει, ο υπουργός Μάκης στην 
οµιλία του στη Βουλή κατά τη συζήτηση για τον 
προϋπολογισµό του 2020. Ως άλλη σύγχρονη 
«Μαρία Αντουανέτα», τον κατηγορεί ο βουλευτής 
και πρώην υφυπουργός Κόκκαλης, ότι διατηρεί 
«µαύρα µεσάνυχτα» για το τι πραγµατικά 
συµβαίνει στον πρωτογενή τοµέα, προσφέροντας 
στους αγρότες ως… παντεσπάνι µία πολιτική 
ρητορική που όµως µόνον εντυπώσεις µπορεί να 
παράξει και όχι ουσιαστικό κυβερνητικό έργο.

Τα πρώτα 20 µύρια έριξε πάντως ο υπουργός 
της πλατείας στο Ταµείο Αγροτικών 
Εγγυήσεων, το συνολικό µπάτζετ του οποίου 
φτάνει τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ µπορεί να φτάσει 
και τα 400 εκατ. Η καλή είδηση είναι ότι έτσι 
ενεργοποιείται το πρώτο στην Ελλάδα 
χρηµατοδοτικό εργαλείο αυτού του είδους στον 
αγροτικό τοµέα, που έρχεται να καλύψει µέρος 
του χρηµατοδοτικού κενού στον πρωτογενή 
τοµέα. Εν αναµονή των σπουδαίων!

Μάλλον λάθος της τα έχουν µεταφέρει τα 
πράγµατα της κυρίας Μπακογιάννη οι 
«σύµβουλοί της» και καλό θα ήταν να φροντίζει 
να ενηµερώνεται και από κτηνοτρόφους ή φορείς 
αυτών πριν µιλήσει, σχολιάζει η οµοσπονδία 
κτηνοτρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων 
Θεσσαλίας, που ζητά από τη Ντόρα Μπακογιάννη 
να ανακαλέσει τις πρόσφατες δηλώσεις της  που 
επιρρίπτουν την ευθύνη για την ελληνοποίηση 
στο αιγοπρόβειο γάλα, στους κτηνοτρόφους, ενώ 
χαρακτηρίζονται άµοιροι ευθυνών οι µεγάλοι 
γαλακτοβιοµήχανοι. Μάλιστα χαρακτηρίζουν τη 
δήλωσή της επιεικώς απαράδεκτη και δηλώνουν 
στη διάθεσή της να την ενηµερώσουν!

Ότι πήραν κλήσεις για να παραστούν σε 
αγροτοδικεία 80 Σερραίοι αγρότες, δεν είναι η 
είδηση. Το νέο είναι ότι κάθε αγρότης έλαβε από 
10 κλήσεις, µε τα δικαστήρια να έχουν 
προγραµµατιστεί για τον ∆εκέµβριο του 2020. 
Εν τω µεταξύ, οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι ακόµα και 
παραγωγοί που δεν έλαβαν µέρος στις 
κινητοποιήσεις πήραν κλήσεις. Μέχρι και ένα 
αγόρι 13 χρονών, που βρίσκονταν στα µπλόκα µε 
τον πατέρα του, κλήθηκε να παραστεί….  
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
εσοβδόµαδα έλαβα έ-
να τηλεφώνηµα από 
έναν κτηνοτρόφο στην 
περιοχή της Ακράτας. 

Για όση ώρα συνοµιλούσαµε, ά-
κουγα στο βάθος και τον ήχο α-
πό τα κουδούνια των προβάτων. 

  Ούτε μια στέρφα
«ΕΧΩ 700 ΠΡΟΒΑΤΑ, δηλώνω 
700 στο ΟΣ∆Ε και παίρνω ενί-
σχυση µόνο για τα 125 από αυ-
τά. Γνωρίζω εδώ κοντά έναν συ-
ντοπίτη µου, που δεν έχει ούτε έ-
να, δηλώνει στο ΟΣ∆Ε 150 πρό-
βατα και παίρνει ενίσχυση και για 
τα 150, χωρίς κανέναν έλεγχο».

  Ψωμί χαράμι 
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ: «Σε ό,τι µε αφο-
ρά, για να πάρω αυτά τα 8.000 
ευρώ της ενίσχυσης, εκτός του ό-
τι κάνω µεγάλο αγώνα, αγοράζω 
ζωοτροφές, κάνω τζίρο, αποδίδω 
ΦΠΑ, πληρώνω φόρο. ∆ηλαδή, ε-
πιστρέφω κατά κάποιο τρόπο την 
ενίσχυση στην αγορά και στο κρά-
τος. Όποιος δύναται να εισπράτ-
τει ενισχύσεις, χωρίς να κάνει τί-
ποτα, ζηµιώνει την κοινωνία».  

  Κόπηκε ο βήχας
ΘΑ ΗΘΕΛΑ να αποφύγω, µέρες 
που είναι, οποιαδήποτε αναφορά 
στη γνωστή συντεχνία του ΟΣ∆Ε, 
ήρθε όµως µια ακόµα απόφαση επί 
της δικαστικής διαµάχης που είχε 
το... παρεάκι µε τα... άτακτα ΚΥ∆ 
και υποχρεώνοµαι εκ των πραγµά-
των να θυµίσω πως ό,τι φτάνει 
στη δικαιοσύνη το χάνουν. 
Βλέπετε εκεί, δεν περνάει 
η µπογιά τους!

  Κεκαρμένοι
ΓΙΑΤΙ, τι απεφάνθη εν προ-
κειµένω το δικαστήριο; Ε-
πί της ουσίας ότι στην υπό-
θεση του ΟΣ∆Ε, η λεγόµε-
νη συντεχνία δεν προσφέ-
ρει καµιά αξιόλογη υπηρεσία 
(απασφαλµάτωση τη λένε), έτσι 

που να δικαιολογείται extra αµοι-
βή από τα ΚΥ∆ (Πύλες). Με άλλα 
λόγια, πήγαν στη δίκη για µαλλί 
και βγήκαν κουρεµένοι!

  Επιστροφή φόρου
ΚΟΙΤΑ ΝΑ ∆ΕΙΣ, τι κινδυνεύουν 
να πάθουν τώρα οι µηχανοπαρε-
είτες. Πρώτον, εκτός του ότι δεν 
δικαιούνται φράγκο από τους 8 
για τα µέχρι τώρα, οι τελευταίοι θα 
τους ζητήσουν και αχρεωστήτως 
καταβληθέντα από το 2014. ∆εύ-
τερον, το παίρνουν πρέφα και οι 
300 των ΚΥ∆ (µελετητές) και άντε 
να µαζέψουν τα φιλαράκια φρά-
γκο (απασφαλµάτωσης) από δω και 
µπρος. Κρίµα που προσπάθησαν 
να βάλουν µέσον τον υπουργό!

  Τσιχλόφουσκες
ΚΑΤΡΑΠΑΚΙΑ, πάντως, δείχνει 
να έρχεται κι απ’ αλλού. Κατόπιν 
δικαστικής παραγγελίας, όπως 
µε πληροφορούν, βρίσκεται σε 
εξέλιξη Προκαταρκτική Εξέταση 
για τα όσα συµβαίνουν τα τελευ-
ταία χρόνια γύρω από την υπόθε-
ση του ΟΣ∆Ε. Μπορεί στη δηµό-
σια διοίκηση «τα φιλαράκια» να 
τη βγάζουν µε... τσίχλες και στην 
πολιτική αρχή µε... τσιγάρα, στη 
δικαιοσύνη, είναι πλέον ξεκάθα-
ρο ότι τα πράγµατα είναι αλλιώς. 

  Παραμύθι τέλος 
ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΛΕΙΣΩ µ’ αυτό το 
κεφάλαιο, το τελευταίο διάστη-
µα  γίνεται πλέον φανερό ότι το 

σχέδιο οδηγείται µε ακρίβεια 
λογάριθµου σε ναυάγιο. H 

µπίζνα του ΟΣ∆Ε ξεφτίζει 
-φαίνεται και από τα οικο-
νοµικά στοιχεία-, το πρό-
γραµµα µε τα «µπαστου-
νάκια» πήγε αδιάβαστο, 
η υπηρεσία των αγροτι-
κών συµβούλων που α-
κουµπούσε σ’ αυτά, φυλ-
λορροεί, χωρίς µάλιστα 
κανένας εκ των συνδαι-
τυµόνων να δείχνει διά-
θεση να τη σταµατήσει. 

H µπίζνα του 
ΟΣ∆Ε ξεφτίζει 
-φαίνεται και από 
τα οικονοµικά 
στοιχεία-, το 
πρόγραµµα µε τα 
«µπαστουνάκια» 
πήγε αδιάβαστο 
και η υπηρεσία 
των αγροτικών 
συµβούλων που 
ακουµπούσε σ’ 
αυτά, φυλλορροεί, 
χωρίς µάλιστα 
κανένας εκ των 
συνδαιτυµόνων να 
δείχνει διάθεση να 
τη σταµατήσει

Μ 
ια βασική λειτουργία του Παγκό-
σµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ) 
- o οποίος ιδρύθηκε το 1995 για να 
ρυθµίζει τους κανόνες του εµπορί-

ου µεταξύ 164 χωρών - παρέλυσε.
Υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ 

Ντόναλντ Τράµπ, ο οποίος ποτέ δεν είχε πολύ χρό-
νο, διάθεση ή «αγάπη» για πολυµερείς θεσµούς. 
Ο ΠΟΕ έχει βρεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο 
του αρχηγού του αµερικανικού κράτους ως φο-
ρέας που, σύµφωνα µε τον ίδιο, εκµεταλλεύτηκε 
τις ΗΠΑ και ευνόησε την Κίνα κι έτσι, σε απάντη-
ση, ο Τραµπ προχώρησε µε επιτυχία στην παρά-
λυση ενός από τους πιο κρίσιµους µηχανισµούς 
του οργανισµού: εκείνου της επίλυση διαφορών 
µεταξύ των διάφορων χωρών. Μπλοκάροντας ε-
πανειληµµένα τους νέους διορισµούς στο επτα-
µελές σώµα που αποφασίζει σχετικά µε τις προ-
σφυγές, η κυβέρνηση Τραµπ το κατέστησε πρακτι-
κά ανενεργό. Χωρίς τη δυνατότητα εξέτασης προ-
σφυγών, γιατί να προσφύγει κανείς στον ΠΟΕ;

Θα µπορούσε κανείς να συγχωρήσει τον µέσο 
άνθρωπο για την αδιαφορία του σχετικά µε έναν 
δυσλειτουργικό ή και παραλυµένο ΠΟΕ, ο οποί-
ος τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει να επιδείξει 
αρκετές αποτυχίες, καθώς και περιπτώσεις στις ο-
ποίες τα έκανε «θάλασσα». Οι διαπραγµατεύσεις 

του 2001 για τη µείω-
ση των εµπορικών 
δασµών σε όλο τον 
κόσµο, που ονοµά-
στηκαν «Συνοµιλί-
ες της Ντόχα», δεν 
κατέληξαν πουθενά. 
Η είσοδος της Κίνας 
στον ΠΟΕ δεν κατόρ-
θωσε να αποτελέσει 

τοµή για το άνοιγµα της οικονοµίας της, ούτε δη-
µιούργησε δίκαιους όρους ανταγωνισµού, καθώς 
δεν κατάφερε ν ελέγξει τις κρατικές ενισχύσεις - 
επιδοτήσεις που στρεβλώνουν την ελεύθερη αγο-
ρά. [...]. Τούτων λεχθέντων, η παράλυση έχει µια 
πολύ σηµαντική και αληθινή πτυχή. Όποια και 
αν είναι τα ελαττώµατα του ΠΟΕ και όσο προφα-
νής κι αν είναι η ανάγκη για µεταρρύθµισή του, 
η εκστρατεία του Τραµπ πέρασε   από την εποικο-
δοµητική κριτική στην ευθεία επίθεση κατά του 
οργανισµού. Το όπλο του σε αυτήν είναι οι τιµω-
ρητικοί δασµοί και ο στόχος του είναι η Κίνα.[...]

Καθώς το παγκόσµιο εµπόριο µετατοπίζεται προς 
την αποδιοργάνωση, το κλειδί των εξελίξεων βρί-
σκεται στην αντίδραση από παράγοντες όπως η 
ΕΕ και οι χώρες της Ασίας. Είναι ζωτικής σηµασί-
ας η Ευρώπη να επενδύσει στους πολυµερείς θε-
σµούς και στη βελτίωση της λειτουργίας τους[...]. 
Η εναλλακτική είναι, όπως σηµειώνουν πολλοί α-
ξιωµατούχοι στον τοµέα του διεθνούς εµπορίου, ο 
νόµος της ζούγκλας. Αυτός πιθανόν ταιριάζει γά-
ντι στον Τραµπ, ο οποίος άλλωστε αυτοαποκαλεί-
ται «άνθρωπος των δασµών». Όλοι οι υπόλοιποι 
θα πρέπει να αρχίσουν να ανησυχούν.    
    * ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ BLOOMBERG

Η παράλυση
του ΠΟΕ

ΤΟΥ ΛΙΟΝΕΛ ΛΟΡΕΝΤ *
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Κ
άποιοι οραµατιστές πρότειναν ρεαλιστικά, µετά 
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, για να σταµα-
τήσουν οι πόλεµοι που κατέστρεφαν την Ευρώπη, 
και που είχαν σαν πόλο αντιπαλότητας τη Γαλλία 

και τη Γερµανία, να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα συνδιαχεί-
ρισης στο κύριο αντικείµενο της διαµάχης. Η διαµάχη ήταν 
η κυριαρχία της κοιλάδας του Ρουρ µε τα κοιτάσµατα σιδή-
ρου και άνθρακα, που κόσµισε εκατοµµύρια νεκρούς και 
πάρα πολλά χρόνια πολέµων. Έτσι δηµιουργήθηκε η Ευ-
ρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα & Χάλυβα-ΕΚΑΧ και για την 
αναδυόµενη τότε νέα ενεργειακή επανάσταση, την ατοµι-
κή, η Κοινότητα ΕΥΡΑΤΟΜ. Και για να επιλύονται οι διαφο-
ρές µεταξύ των συµβαλλοµένων, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο. 

Το 1958 τα κράτη µέλη αποφάσισαν να διευρύνουν 
τα κοινά τους δηµιουργώντας την Κοινή Γεωργική 
Πολιτική και για τους αγγλοµαθείς CAP-Common 

Agricultural Policy. Η ΚΓΠ δεν ήταν ποτέ ΚΑΠ, δηλαδή Κοι-
νή Αγροτική Πολιτική, δηλαδή για τους αγρότες (κοινωνιο-
λογικά). Ήταν πάντα και είναι ακόµα και σήµερα Κοινή Γε-
ωργική Πολιτική, µια «οικονοµίστικη» διάθεση χρηµάτων 
στον αγροτικό τοµέα και όχι στον αγροτικό κόσµο-αγρότες 
(καθ’ όσον χρήµατα έπειρναν µεγαλοκτηµατίες, εξαγωγι-
κές εταιρείες, αεροδρόµια, µοναστήρια, κλπ).

Μάλιστα να επισηµανθεί ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
που χειρίζεται την ΚΓΠ συνήθως αναφέρεται ο όρος παρα-
γωγός και όχι αγρότης, που ίσως στο µυαλό κάποιων συ-
µπίπτει. Αλλά, ακόµα και ο µεγαλοτραπεζίτης Βγενόπου-
λος θα µπορούσε να ήταν παραγωγός, αν ήθελε να αγο-
ράσει ή να νοικιάσει 10.000 στρέµµατα και να καλλιεργή-
σει ντοµάτες, και να έπαιρνε τις επιδοτήσεις της ΚΓΠ, και 
να µην ήταν ποτέ αγρότης. 

Όλες οι Κοινότητες αφορούσαν οικονοµικές µόνο 
σχέσεις. Όχι ανθρώπινα δικαιώµατα ή άλλα µη 
συµφωνηµένα. Για τα ανθρώπινα δικαιώµατα εί-

ναι το Συµβούλιο της Ευρώπης. Και µια που το επισηµαί-
νουµε δεν υπάρχει πουθενά στην ΕΕ συµφωνία για τους 
πρόσφυγες ή για τους µετανάστες. Οι κορώνες «που είναι 
η Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη» για τον κατακλυσµό λαθροει-
σβολέων, είναι χωρίς νόηµα. Γι’ αυτό και δεν παθαίνουν τί-
ποτε όσοι δεν δέχονται µετανάστες στη χώρα τους. 
Αργότερα δηµιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικο-
νοµική Κοινότητα-ΕΟΚ και σιγά-σιγά φθά-
σαµε στο σηµερινό πολύπλοκο οικοδό-
µηµα που περιβλήθηκε και µε πολιτι-
κές εξουσίες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στον αγροτικό τοµέα διατίθενται χρή-
µατα από την ΕΕ. Ο προϋπολογισµός της 
ΕΕ γεµίζει από ένα ποσοστό του ΦΠΑ, 
από κάποιους δασµούς και από ένα πο-
σοστό του ΑΕΠ του κάθε κράτους. Παλαι-
ότερα η ΚΓΠ έπαιρνε το 45%, σήµερα το 38% 

ή λιγότερο, από τον προϋπολογισµό της ΕΕ. 
Η ΚΓΠ στην ουσία είναι ο µηχανισµός διανοµής των δι-

αθέσιµων χρηµάτων σε όσους θέλουµε να τα δώσουµε (ε-
µείς οι Ευρωπαίοι), µε κάποιες παραδοχές.

Τα χρήµατα είναι ο αριθµητής στο κλάσµα των επι-
δοτήσεων και ο παρονοµαστής είναι η µέθοδος. Έ-
τσι αν θυµάται κάποιος καλά οι διάφορες περίοδοι 

της ΚΓΠ ήταν κατά σειρά:
1. Στην Α περίοδο της ΚΓΠ ο παρονοµαστής ήταν τα κιλά 

αγροτικού προϊόντος. Αιτιολογία η ανάγκη για παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων. Αλλά το σύστηµα δεν ήταν σωστό, 
διότι έδινε περισσότερα λεφτά σε όσους είχαν περισσότε-
ρα κιλά και αύξανε τις ανισότητες. 

2. Στην Β περίοδο της ΚΓΠ ο παρονοµαστής ήταν τα στρέµ-
µατα ή κεφάλια ζώων ή δέντρα. Αιτιολογία η ισότητα σε ο-
µόλογους καλλιεργητές. Αλλά το σύστηµα δεν ήταν σω-
στό διότι η βασίλισσα της Αγγλίας, στην οποία ανήκει όλη 
η Αγγλία και νοικιάζει σε κάθε πολίτη της για 99 χρόνια ό-
ποιο κοµµάτι χρειάζεται, έπαιρνε δισεκατοµµύρια αγροτι-
κές ενισχύσεις, από τις µη νοικιασµένες γαίες. 

3. Στην Γ περίοδο της ΚΓΠ ήταν τα «ιστορικά δικαιώµα-
τα», δηλαδή το άθροισµα των επιδοτήσεων των τριών τε-
λευταίων ετών δια του τρία, για κάθε χρόνο, και παραλλα-
γές του. Αιτιολογία η απλούστευση στις διαδικασίες. Αλλά 
εάν ένας νοικοκύρης έσπαγε το πόδι του και έµενε εκτός 
εργασίας, χωρίς καλλιέργειες ένα χρόνο, καταδικαζόταν ε-
σαεί, ενώ ένας νέος αγρότης που δεν είχε γίνει αγρότης το 
2007 έµενε µονίµως χωρίς επιδοτήσεις, παίρνοντας µόνο 
από το λεγόµενο εθνικό απόθεµα. 

4. Στην ∆ περίοδο (2014-2020) ήταν ένα νοθευµένο µε 
ισχυρά ιστορικά δικαιώµατα ενιαίο νούµερο ανά περιοχή 
(Η Ελλάδα είχε επιλέξει τρείς περιοχές: βοσκότοπους, αρο-
τραίες και δενδρώδεις). Αιτιολογία η προστασία του πλα-
νήτη. Γι’ αυτό όλα αναφέρονται σε στρέµµατα, και µόνο ό-
σα προϊόντα ήταν στρατηγικά (στην Ελλάδα η έννοια ξεχεί-
λωσε πάρα πολύ) είχαν συνδεδεµένη ενίσχυση. Οι επιδο-
τήσεις των αγροτών δίνονται όχι για να παράγουν αγροτι-
κά προϊόντα αλλά επειδή φροντίζουν το περιβάλλον του 
πλανήτη µας (το 75% της επιφάνειας της ΕΕ) και προσφέ-
ρουν δωρεάν δηµόσια αγαθά, δηλαδή, πόσιµο νερό, κα-

θαρό αέρα και ωραίο τοπίο. Έτσι ένας νέος αγρότης κα-
τέληγε να παίρνει ενίσχυση 2-3 ευρώ το στρέµµα 

και ένας λόγω ιστορικών δικαιωµάτων να παίρ-
νει 80-100 ευρώ. Και µην ξεχνάµε ότι στην Ελ-
λάδα οι στρεβλώσεις (ανάλογα µε την κατα-
γωγή πολιτικών στελεχών) έφτασαν να δι-
αµορφώσουν ενισχύσεις από 10 ευρώ το 
στρέµµα έως 1.300 ευρώ το στρέµµα… Η 
στρέβλωση του ανταγωνισµού στο απόγειό 

της µε ενίσχυση µόνο των παλιών , ηλικιω-
µένων αγροτών, που αν και συνταξιούχοι συ-

νέχιζαν να παίρνουν ενισχύσεις. 

Στην Ε περίοδο (2021-2027) που είναι µπροστά µας, 
και που λόγω εκλογών και άλλων (brexit κλπ) δυ-
σκολιών δεν φαίνεται να µπορεί να εφαρµοσθεί 

πριν το 2023 υπάρχουν διάφορα σενάρια: 
Πρώτο είναι η αιτιολογική βάση. Θα είναι το περιβάλλον 

(δηλαδή πόσα στρέµµατα φροντίζουν οι αγρότες;)... Θα εί-
ναι η διατροφική ασφάλεια (άρα σηµαντική η µεγαλύτερη 
παραγωγή τροφίµων;) … Θα είναι η απασχόληση (δηλαδή 
όσο περισσότεροι εργαζόµενοι τόσο περισσότερα λεφτά;)… 
Θα είναι η επιχείρηση (δηλαδή πόσα λεφτά παίρνει η κά-
θε αγροτική εκµετάλλευση;)... Θα είναι το εισόδηµα (δηλα-
δή καθαρά κοινωνιολογικό θέµα, που θα µπορούσε να εν-
σωµατώσει ορεινές περιοχές ή/και νησιά;) … Ποιος µπορεί 
να ισχυρισθεί σοβαρά ότι η ελληνική πλευρά είναι προε-
τοιµασµένη επαρκώς… και µε επαρκή στατιστικά στοιχεία 
για να υποστηρίξει επιλογές και συµµαχίες;

Πρώτο είναι το θέµα του αριθµητή, δηλαδή πόσα θα εί-
ναι τα διαθέσιµα λεφτά συνολικά, και ανά κράτος, ειδικό-
τερα τώρα που έχουν µπει κι άλλα κράτη, και που φαίνεται 
ότι θα φύγει το Ηνωµένο Βασίλειο (για την ΕΕ δεν υπάρχει 
Μεγάλη Βρετανία, διότι παραιτήθηκε του ονόµατος η τότε 
Μεγάλη Βρετανία όταν έκανε αίτηση και ήδη υπήρχε περι-
φέρεια µε το όνοµα Βρετάνη, που βρισκόταν στη Γαλλία).

∆εύτερο είναι το θέµα του παρονοµαστή, δηλαδή ο 
τρόπος διανοµής των χρηµάτων, ο οποίος θα είναι α-
νάλογος της αιτιολογίας. 

Αν είναι το περιβάλλον-στρέµµατα τότε προκύπτει πι-
θανόν το θέµα της εξωτερικής σύγκλισης, δηλαδή αν θα 
είναι το ίδιο ποσό ενίσχυσης για οποιοδήποτε στρέµµα. 
Και τότε προκύπτει το θέµα «γιατί η συντεχνία των δασαρ-
χών δεν επιτρέπει να χαρακτηρισθούν βοσκήσιµα τα δά-
ση µας, χωρίς να αποχαρακτηρισθούν από δάση, αλλά 
µε επιστηµονικά τεκµηριωµένα σχέδια βόσκησης;». Και 
πάντως πρέπει να είναι ίδια η ενίσχυση ανά φροντιζόµε-
νο στρέµµα ασχέτως ιστορίας, αρχαιολογίας κλπ κλπ, και 
βέβαια χωρίς συνταξιούχους από το επάγγελµα ή από άλ-
λα επαγγέλµατα. Κατάντησε γελοία η κατάσταση. Με µό-
νο 6% των αγροτών να είναι ηλικίας 18-35 ετών και πά-
νω από 65% στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 50 ετών 
δεν έχει µέλον ο αγροτικός κόσµος, όσο και αν έχει κα-
λές προοπτικές ο αγροτικός τοµέας. 

Αν είναι η απασχόληση, τότε ίσως θα πρέπει να «σκοτώ-
σουµε» κοινωνικά όλους εκείνους τους αγρότες που απα-
σχολούν αδήλωτους εργάτες και φαίνεται ότι ανά δηλωµένο 
απασχολούµενο εισπράττουµε τεράστια ποσά ενισχύσεων.

Αν είναι η επιχείρηση, πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιοι εί-
ναι οι επιχειρηµατίες αγρότες και ποιοι οι «λαθρεπιβά-
τες» του αγροτικού χώρου. 

Η ΚΓΠ δεν ήταν ποτέ για τους αγρότες

  *Αγροτολόγου

ΑΡΘΡΟ   ΤOY ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η* ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Γνωρίζοντας
φυσικές µεθόδους
καλλιέργειας
Μια µοναδική ευκαιρία για να γνωρίσει κανείς και να 
εκπαιδευτεί στη βιοδυναµική γεωργία στην Ελλάδα δίπλα 
στον Μάριο ∆εσύλλα, γεωπόνος του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το εκπαιδευτικό διήµερο θα 
πραγµατοποιηθεί στις 21-22 ∆εκεµβρίου (10.00-14.00), 
Ακαδηµία Α.Ε.&Π.Κ.Ι.,. Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων 
πάνω σε βιολογικές και βιοδυναµικές προτάσεις για κάθε 
καλλιέργεια. Περισσότερα: www.agronews.gr.

Το πρώτο φεστιβάλ
τοπικών προϊόντων 
∆υτικής Φθιώτιδας
Ο ∆ήµος Μακρακώµης, το Επιµελητήριο Φθιώτιδας, ο 
Εµπορικός Σύλλογος Σπερχειάδας και η Κοινότητα 
Σπερχειάδας συνδιοργανώνουν το 1ο φεστιβάλ τοπικών 

προϊόντων ∆υτικής 
Φθιώτιδας, την Κυριακή 
22 ∆εκεµβρίου στις 
10:00 π.µ. στην 
Κεντρική Πλατεία της 
Σπερχειάδας. Βασική 
ιδέα είναι η δηµιουργία 
µιας «γιορτής» 
τροφίµων και ποτών, η 
οποία θα αποτελέσει 
την αρχή για 
αντίστοιχες ενέργειες 
στο µέλλον. To 
φεστιβάλ έχει ως στόχο 

µε αρωγούς τους τοπικούς φορείς να προσελκύσουν 
επισκέπτες – επαγγελµατίες, ώτσε να αναδειχθούν τα 
παραδοσιακά τοπικά προϊόντα της ∆υτικής Φθιώτιδας. 
Πληροφορίες: https://www.stereanews.gr/2019/12/12/
ena-taksidi-gnorimias-kai-gefsignosias-to-1o-festval-
topikon-proionton-dytikis-fthiotidas/.

ΣΠΕΡΧΕΙΑ∆Α

«Άρτοι και 
κουλούρες» στο 
∆ήµο Αθηναίων
Μία έκθεση µε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, µε πρωταγωνιστή 
το χριστόψωµο και το ψωµί ως 
στοιχείο και σύµβολο της 
διατροφικής, πολιτισµικής και 
πνευµατικής παράδοσης, 
παρουσιάζει ο Οργανισµός 
Πολιτισµού, Αθλητισµού και 
Νεολαίας δήµου Αθηναίων στο 
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και 
Παράδοσης «Αγγελική 
Χατζηµιχάλη» από 15 ∆εκέµβρη 
έως 31 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο 
του εορταστικού προγράµµατος 
«Χριστούγεννα στην Αθήνα». 
Πληροφορίες: http://www.
cityofathens.gr/node/34211.

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

Μικροί και µεγάλοι 
ζουν τη µαγεία των 
Χριστουγέννων

Το The Christmas Factory και η Επέλαση 
των Ξωτικών επιστρέφει έως τις 5 
Ιανουαρίου γεµίζοντας την πόλη µε 
παιχνίδια, γλυκά και ζαχαρωτά, 
παιδότοπους, δραστηριότητες. Το πιο 
πλούσιο food market της πόλης σας 
περιµένει µε ζεστό κρασί, λιχουδιές και 
απρόσµενες γεύσεις. Οι επισκέπτες 
µπορούν να πάρουν µέρος σε 
περισσότερες από 250 εκδηλώσεις, όπως 
θεατρικές παραστάσεις, χορωδίες, θέατρα 
σκιών, show µε µάγους και 
ξυλοπόδαρους, µουσικά σχήµατα και 
πολλά ακόµα. Πληροφορίες: https://
athens-technopolis.gr/index.php/el/
ekdiloseis/details/2019-11-30/125-
cristmas-factory-kai-i-epelasi-ton-xotikon
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 90 πρόβατα µαζί µε τα δι-
καιώµατα ή και χωριστά. Περιοχή Λαµί-
ας. Τηλ. 6974/426911.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής 
Λίµουζιν 350-450 κιλά, άριστα.

Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται 30 πρόβατα τιµή 40 ευ-
ρώ το ένα. Νοµός Φθιώτιδας.Τηλ. 
6972/161329

Πωλουνται από σύγχρονη βιολογική 
µονάδα,   επιλεγµένα αρσενικά φυλής 
Χίου, πιστοποιηµένα µε pedigree, ανθε-
κτικά στην τροµώδη νόσο.

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, 
δύο αρσενικά και δέκα θηλυκά, υγιή, γα-
λακτοπαραγωγά και ετοιµόγεννα. Περι-
οχή Βέροιας. Tηλ. 6972/867040.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγω-
γής, υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Τηλ. 6974/930627.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγω-
γής, υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Τηλ. 6974/930627.

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

Πωλούνται 400 γίδια. Περιο-
χή Κατερίνης. Κος Παναγιώτης. Τηλ. 
6989/911035.

Πωλούνται 210 καθαρόαιµα πρόβατα 
φυλής Χίου πολύ υψηλών αποδόσεων 
(450 κιλά µέσος όρος κοπαδιού). Με 
όλα τα στοιχεία του γενεαλογικού δέ-
ντρου και των αποδόσεων τους (µηνιαία 
γαλακτοµέτρηση). Είναι όλα απαλλαγµέ-
να από τη νόσο scratiei.Περιοχή Kατερί-
νης. Κος Ανδρέας. Τηλ. 6975/068501.

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

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

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

Πωλείται τραγί ράτσας ΖΑΝΝΑ, 2 χρο-

νών. Σοχός Μαυρούδας. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6974677830.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ρεβύθια για σπόρο καθα-
ρισµένα από laser.Tηλ. 6944/654718.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περι-
οχή Σερρών Τηλ.6987/310440. 

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγη, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρι-
σα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται µπιζέλι και  βίκος καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για 
χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σα-
νό για τα ζώα. Τηλ.6981/088747.

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Υπάτης  τρι-
ορισµένος σοδειάς 2019 σακιασµένος 
των 25κιλών. Τηλ. 6976/516447. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµέ-
νος, καθαρισµένος φετινής σοδιάς άρι-
στης ποιότητας. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 
6942/282472. 

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

 Πωλείται βιολογικό τριφύλλι µε πιστο-
ποίηση και µε τιµολόγια. Περιοχή  Με-
σολογγίου. Τηλ. 6937/226036.

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 τριο-
ρισµένος. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6942/620576.

Πωλείται ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
φετινής εσοδείας. Περιοχή Μεσολογγί-
ου. Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, λιό-

λιο, βρώµη µε καρπό, τριφύλλι, όλα εξαι-
ρετικής ποιότητας και µε δυνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐ-
ας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται χορτάρι και τριφύλλι σε µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ιωαννίνων.
Τηλ.6940/151407.

Πωλείται τριφύλλι, περιοχή Ναυπάκτου 
Tηλ.6943/920 243.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται οικόπεδο σε τιµή ευκαιρίας 
στο Θρόνιο Καµένων Βούρλων, 800 
µέτρα. Tηλ. 6945/927150. 

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστά-
σεις  900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνο-
τροφείο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. 
Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλ-
κηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

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

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

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνερ-
γασία, για καλλιέργεια αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστι-
κά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται οικόπεδο σε τιµή ευκαιρίας 
στο Θρόνιο Καµένων Βούρλων, 800 
µέτρα. Tηλ. 6945/927150

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

Πωλείται κτήµα 7 στρ. 500 µ. από τον 
οικισµό 200µ  οικοδοµήσιµο πάνω στο 
κεντρικό δρόµο µε  πρόσοψη  35 επι  
200µ Τιµή 25.000€. Περιοχή Πρόχω-
µα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 

τετραγωνικά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/
ανά τετραγωνικό. Έχει γεφυροπλά-
στιγγα και γραφεία. Στο ∆ήµο ∆έλτα. 
Τηλ.6944/174111.

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

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται  4 στρεµµατα µε 70 ελιές 
στο Μπαρµπαλιακι Κερατεας στην Αττι-
κή. Κος Γιαννούλης 6976439453

Πωλούνται  αγροτεµάχια 8 και 17 
στρεµµάτων  στην περιοχή Αγίου ∆η-
µητρίου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τηλ. 
6974/129572.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται µία κορδέλα 80αρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα, ένα πλυστικό βεν-
ζινοκίνητο µάρκας SUBARU, ένα πλυ-
στικό µάρκας ALTO ζεστό κρύο και µία 
δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.6936/988485.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουρ-
γικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε 
καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. 
Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. 
Τηλ.6945/373163.

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

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

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στά-
βλοι µε κολόνες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτι-
κούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. 
Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπό-
τα 4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ. 6976/516447.

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο Ντελαβάλ 12 θέ-
σεων, κοµπλέ µε κάδους, θήλαστρα, πα-
γίδα. Περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6977/590447.

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

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιτα-
λικός 2 µέτρα. Περιοχή Πιερίας.  
Τηλ.6945/665253.

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-

µενο χιλιάρι. Περιοχή  Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

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

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

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

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

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

Πωλούνται ένας σφυρόµυλος, µια χαρ-
µανιέρα, ένα σιλό, ένας µειωτήρας, ένα 
αλµεκτήριο 12 θέσεων ψαροκόκκαλο, 
µια γεννήτρια 32 KWA, δύο ανεµιστή-
ρες και 16 κλουβιά για νεογέννητα µο-
σχαράκια. Σίνδος. Τηλ. 6944614947. 

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτραΤηλ. 
6940/726405.

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

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια για 
ελιές από 2 lt έως 200 lt, πλαστικές  
φιάλες και βάζα PET κος  Ζαµπού-
λης  ∆ηµήτρης  Τηλ.2310/684438 , 
6981/533172.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστι-
κή µηχανή  John Deere µοντέλο 1075. 
Τηλ. 2491025355. 

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

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

Πωλείται φρέζα 100 ιντσών acker 
Κωνσταντινίδης τύπου ΗΥ255 (υψηλής 
ισχύος) Με γρανάζι κινήσεις και κύλιν-
δρο. Τιµή 8.000€ συζητήσιµη. Περιοχή 
Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βα-
ρέως τύπου (Σόρογκας) µε υδραυλική 
µετατόπιση δίσκων και ανύψωση τρο-
χών. Τιµή 4.000€ συζητήσιµη.  Περιοχή 
Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 
νύχια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. 

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτική εκµετάλλευση στην 
Κρήτη 35 ετών. Σε έκταση 150 
στρεµµάτων µε τροπικές καλ-
λιέργειες και ελαιόφυτο 2.200 
ελαίων βιολογικής καλλιέρ-
γειας. Σε άριστη κατάσταση. 
Σε µοναδική τουριστική περι-
οχή 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 
Μούρθια, δύο αρσενικά και δέ-
κα θηλυκά,υγιή, γαλακτοπαρα-
γωγά και ετοιµόγεννα. Περιο-
χή Βέροιας. Πληροφορίες στο 
6972/867040. 

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορί-
ες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823
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ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
fotopoulou@agronews.gr

Ένα πανέµορφο κτίριο του 19ου αιώ-
να, όλο πέτρα, ξύλο και οινικές ιστο-
ρίες ανοίγει και πάλι τις πόρτες του 
εν µέσω εορταστικής περιόδου φιλο-
ξενώντας εκδηλώσεις και πολιτιστικά 
δρώµενα. Το οινοποιείο και βαρελο-
ποιείο του ΕΟΣ Σάµου ήταν αρχικά ιδι-
ωτικό ενώ από το 2005 κι έκτοτε λει-
τουργεί ως µουσείο αποτελώντας έ-
να «ζωντανό» έκθεµα, όντας «µπολια-
σµένο» µε τη µακραίωνη ιστορική δι-
αδροµή του «µικρόρωγου άσπρου µο-
σχάτου» σταφυλιού και τα πολυβρα-
βευµένα κρασιά του συνεταιρισµού.

Η διαρρύθµισή του είναι αποτέλε-
σµα σύγχρονης µουσειακής επιστή-
µης και έχει στόχο να ταξιδέψει τον 
επισκέπτη γλαφυρά στο χρόνο µέσα 
από την εξιστόρηση της παραδοσια-
κής οινοποίησης που διαµορφώνεται 
από τα γιγαντιαία βαρέλια, τα εργα-
λεία κατασκευής, το πλήθος από χρυ-
σά διεθνή βραβεία και τις παµπάλαι-
ες φιάλες οίνου. Η κάβα και η αίθου-
σα παλαίωσης, φωτογραφίες και α-
ντικείµενα, ενώνουν τα κοµµάτια ε-
νός αξιοσηµείωτου ιστορικού παζλ. 
Από τις µοναδικές συλλογές αυτές 
που κοσµούν το µουσείο δε θα µπο-
ρούσε να λείπει η εκλεκτή γεύση και 
µοναδική ποιότητα των υπέροχων σα-

µιώτικων κρασιών συνοδευόµενα α-
πό χειροποίητα µεζεδοκεράσµατα. 

Σε αυτόν λοιπόν τον κορυφαίας έ-
µπνευσης χώρο έχουν προγραµµατι-
στεί για το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου 
µια σειρά από διαδραστικές εκδηλώ-
σεις περιλαµβάνοντας την παρουσί-
αση ενός «φρέσκου» κρασιού του Ε-
ΟΣ Σάµου, χορευτικά από τον Πολιτι-
στικό Σύλλογο «ΙΩΝΙΚΟ» Καρλοβά-
σου και όµορφα Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια από την παιδική χορωδία 
της Ιεράς Μητροπόλεως Σάµου. Στα 

«παραδοσιακά σαµιωτοµαγειρέµα-
τα» η Ελένη Καπλαντζή θα µοιραστεί 
µε το κοινό τα µικρά µυστικά της σα-
µιώτικης µαγειρικής τέχνης, ετοιµά-
ζοντας µπουκίτσες κρέατος µε σαµιώ-
τικο κρασί. Η Κυριακή 22 ∆εκεµβρί-
ου αφιερώνεται εξ’ ολοκλήρου στους 
µικρούς επισκέπτες µε facepainting, 
κλόουνς που µπαλονοδηµιουργούν, 
παιδικές χορογραφίες, «παιχνιδοµα-
γειρέµατα» και.. πρωταγωνιστή τον 
Άγιο Βασίλη που θα µοιράσει σε ό-
λους δώρα χαράς.

Ζωντανό έκθεµα
Η κάβα και η αίθουσα παλαίω-
σης µε φωτογραφίες ενώνουν 
τα κοµµάτια ενός αξιοσηµείω-

του ιστορικού παζλ

Το Κοιν.Σ.Επ. µαζί µε το
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Για την πρόθεσή τους να 
αναδείξουν τα ντόπια προϊόντα και 
τους παραγωγούς της περιοχής 
ενηµέρωσαν τα µέλη της υπό 
σύσταση Κοινωνικής 
Συνεταιριστικής Επιχείρησης 
«ΕΝΕΡΓΟΠΟΛΙΣ». Συµφωνήθηκε η 
υπογραφή συµφώνου συνεργασίας, 
όπου το τµήµα Βιοχηµείας και 
Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας θα πιστοποιεί δωρεάν 
την ποιότητα των προϊόντων των 
παραγωγών της Κοιν.Σ.Επ.

Πολυµορφικό περίπτερο
από την BAT Ηellas
Η British American Tobacco Hellas, 
ένας από τους µεγαλύτερους 
οµίλους διεθνώς, δηµιούργησε, σε 
συνεργασία µε το Μουσείο της 
Πόλεως των Αθηνών, το πρώτο 
πολυµορφικό περίπτερο. Πρόκειται 
για µια 4D, πρωτότυπη κατασκευή 
που σε κάθε όψη του περιπτέρου 
«περνάει» µία διαφορετική χρονική 
στιγµή της παλαιότερης, αλλά και 
της σύγχρονης ιστορίας της χώρας 
µας και του ελληνικού λιανεµπορίου, 
φτάνοντας µέχρι σήµερα. 

Ανέβασε κι εσύ 
τη φωτογραφία σου
Ο συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου 
διοργανώνει διαγωνισµό 
φωτογραφίας στο Facebook και στο 
Instagram. Οι τρεις νικητές θα 
κερδίσουν από µία διανυκτέρευση 
στη Ζαγορά Πηλίου. Παράλληλα, 
προσφέρονται στους τρεις νικητές 
και τους αναπληρωµατικούς τους 
προϊόντα ZAGORIN, µήλα και 
πετιµέζι από Π.Ο.Π. Φιρίκια Πηλίου, 
ενώ οι δύο πρώτοι κερδίζουν και 
δωρεάν γεύµα κατά τη παραµονή 
τους στη Ζαγορά.

Oι Κυκλάδες κορυφαίος 
ταξιδιωτικός προορισµός
Άρωµα από Ελλάδα και ειδικότερα 
από Κυκλάδες έχει η λίστα των 50 
κορυφαίων προορισµών για το 
2020 του ταξιδιωτικού περιοδικού 
Travel+Leisure. Στην 37η θέση του 
η Πάρος, την οποία χαρακτηρίζει 
ως τον πιο «κουλ» ξάδερφο νησιών 
τα οποία συγκεντρώνουν 
µεγαλύτερο αριθµό τουριστών, 
όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη. 
Το περιοδικό καλεί επίσης τους 
επισκέπτες να εξερευνήσουν τα 
σοκάκια της Νάουσας.

Σε αίθουσα του µουσείου θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας µε έργα των µελών της Φωτογραφικής 
Οµάδας Σάµου, που απεικονίζουν τις οµορφιές αλλά και τα ιδιοσυστατικά του ακριτικού αυτού νησιού.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Γιορτινό παραμύθι 
στο Μουσείο Οίνου
Το οινοποιείο του ΕΟΣ Σάμου από το 2005 λειτουργεί ως μουσείο 
«μπολιασμένο» με τη μακραίωνη διαδρομή του άσπρου μοσχάτου

Τιµή 2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Με-
σολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Πε-
ριοχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 
500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ 
έκαστος. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται  4.000µ. σταγονίδια Ισραη-
λίτικα 75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρό-
χωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλο-
στάβαρο. Τιµή 300€. Περιοχή Πρόχω-
µα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορ-
µπά, καινούριους δίσκους και κουζινέτα, 
επισκευασµένη, βαµµένη. Τιµή 1.700€. 
Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλούνται πρέσα Welger  530 µε 
σχοινί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone 
µε πλάτος κοπής 280 αναρτώµενη. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα   32άρα µάρ-
κας 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 τρακτέρ. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6942/620576.

Πωλείται εξοπλισµός θερµοκηπίου 
(λάµπες τεχνικού φωτισµού, πολυεστε-
ρικό ντεπόζιτο 3 τόνων µε µεταλλικό 
σασί, εµβολοφόρα αντλία υψηλής πίε-
σης 100 λίτρα το λεπτό, καυστήρας πε-
τρελαίου 3.000.000 θερµίδων, ανεµι-
στήρες οροφής) Τηλ. 6944/656403, 
2392/072355.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 καβάου. Σο-
χός Μαυρούδας. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6974677830.

Πωλείται αρµεκτικό Φουλγουντ ελα-
φρών µεταχειρισµένο, 12 στα 12 µε παγί-
δα ταχείας εξόδου. Τηλ. 6906/512460.

Πωλείται ριπερ µε 13 νύχια τύπου τσι-
ζελ κατασκευή Τούµπα Σερρών. Περιοχή 
Νοµού Θεσσαλονίκης Τηλ6972/872921.

Πωλείται γκαρι µε νυχάκι φάρδος 3,6 
µέτρα µε ψάθα. Περιοχή Νοµού Θεσσα-
λονίκης Τηλ6972/872921.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά  σιλό  δηµητρι-
ακών µεταλλικά µεταχειρισµένα σε κα-
λή κατάσταση µε κώνο  από 50 έως 100 
τόνους. Τηλ. 6947560683
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Το τελευταίο
για το παλμαρέ
Με το Παγκόσμιο Συλλόγων κλείνει το 2019

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η απονοµή του τίτλου για τον Πα-
γκόσµιο Πρωταθλητή Συλλόγων, 
αποτελεί το τελευταίο τρόπαιο που 
επιφυλάσσει σε επίπεδο clubs το 
2019. Για την προσθήκη του τίτλου 
αυτού στην τροπαιοθήκη τους θα 
αγωνιστούν στον τελικό του Σαβ-
βάτου η πρωταθλήτρια Ευρώπης Λί-
βερπουλ µε την πρωταθλήτρια Νό-
τιας Αµερικής, Φλαµένγκο. Μπορεί 
ο τίτλος αυτός να µην έχει το απα-
ραίτητο «πρεστίζ», αλλά σίγουρα 
το κίνητρο υπάρχει και για τις δύο 
οµάδες, αν όχι αγωνιστικό, τότε ε-
µπορικό. Για την τρίτη θέση τώρα, 
θα αγωνιστούν οι Μοντερέι µε την 

Αλ Χιλάλ. Κατά τα άλλα, όλοι περι-
µένουν τώρα να µπει ο Φλεβάρης 
για τα µατς του Τσάµπιονς Λιγκ που 
θα επανεκκινήσει µε τη φάση των 
«16». Οι αγλλοϊσπανικές µάχες της 
Ρεάλ Μαδρίτης µε τη Μάντσεστερ 
Σίτι και της Λίβερπουλ µε την Ατλέ-
τικο ξεχωρίζουν από τα οκτώ ζευ-
γάρια. Από την άλλη, η Μπάγερν 
Μονάχου θα κοντραριστεί µε την 
Τσέλσι, ενώ η Μπαρτσελόνα θα α-
ντιµετωπίσει τη Νάπολι.

Όπως είναι γνωστό, στο Γιουρό-
πα Λιγκ η κληρωτίδα έβγαλε την 
Άρσεναλ ως αντίπαλο του Ολυµπι-
ακού. Η αγγλική οµάδα περνά ένα 
από τα χειρότερα φεγγάρια της, µε 
τους «ερυθρόλευκους» να καλούνται 
να εκµεταλλεύτουν την κατάσταση.

Ένας ακόµη Έλληνας, ο Στράτος Περπέρογλου, 
συµπεριλήφθηκε µεταξύ των υποψηφίων για την 
κορυφαία οµάδα της τελευταίας 10ετίας (2010-20) 
στην Ευρωλίγκα. Ο Περπέρογλου έγινε ο 44ος, από 
τους συνολικά πενήντα που θα ανακοινωθούν από τη 
διοργανώτρια αρχή, που διεκδικούν θέση στην 
καλύτερη οµάδα της δεκαετίας.

Καλύτεροι της 10ετίας
στην Ευρωλίγκα  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – Λαύριο 15.45 ΕΡΤ Play3

Ποδόσφαιρο (Παγκόµσιο Κύπελλο Συλλόγων)

Αλ Χιλάλ – Μοντερέι 16.30 ΕΡΤ Play5

Τένις (Mubadala Παγκόσµιο Πρωτάθληµα τένις 2019)

Τελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάνστεστερ Σίτι – Λέστερ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - Πανιώνιος 15.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟ ΟΠΑΠ – Ρέθ. Cretan Kings 17.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Ολυµπιακός 17.15 Novasports 2HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Λάρισα – ΑΕΚ 19.15 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Άρης 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Άρης – Λαύριο 15.45 ΕΡΤ Play3

Ποδόσφαιρο (Παγκόµσιο Κύπελλο Συλλόγων)

Αλ Χιλάλ – Μοντερέι 16.30 ΕΡΤ Play5

Τένις (Mubadala Παγκόσµιο Πρωτάθληµα τένις 2019)

Τελικός 17.00 COSMOTE SPORT 6HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάνστεστερ Σίτι – Λέστερ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – ΑΕΚ 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ - Πανιώνιος 15.00 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟ ΟΠΑΠ – Ρέθ. Cretan Kings 17.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Ολυµπιακός 17.15 Novasports 2HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

Λάρισα – ΑΕΚ 19.15 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – Άρης 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 21 ∆εκεµβρίου 

Κυριακή, 22 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ποια θα είναι   
η ελάχιστη βάση 
για τις εγκρίσεις 
Σχεδίων Βελτίωσης  

Τι ανησυχεί    
την Barilla 
ενόψει ψηφιακού 
μετασχηματισμού  

Αποκαλυπτήρια 
Αγρότη της Χρονιάς 
και εισιτήρια για
τα Ιωάννινα  

«∆ένει» τον Μέσι
Σε επικοινωνία µε τον Χόρχε 
Μέσι, τον πατέρα και µάνατζερ 
του Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται η 
Μπαρτσελόνα, προκειµένου να 
διευθετήσει την επέκταση της 
συνεργασίας της µε τον ηγέτη της.
Το συµβόλαιο του Αργεντινού 
άσου εκπνέει τον Ιούνιο του 2021 
και η ισχύουσα συµφωνία δίνει 
τη δυνατότητα στον Μέσι να 
αποχωρήσει στο τέλος όποιας 
σεζόν ο ίδιος επιθυµεί.

Για 18 χρόνια sold out
Ο κόσµος του Ντάλας δείχνει την 
αγάπη του και µε το παραπάνω 
στην οµάδα της πόλης του, καθώς 
στα παιχνίδια της στον κόσµο του 
ΝΒΑ δεν πέφτει... καρφίτσα. Όπως 
ανακοίνωσαν συγκεκριµένα οι 
Μάβερικς, η οµάδα έφτασε τις 
800 σερί sold out αναµετρήσεις, 
ένα σερί που κρατάει από τις 
15/12/2001 και είναι το 
µεγαλύτερο του ΝΒΑ.

Ψάχνει την επανεκκίνηση
Να κάνει επανεκκίνηση, 
ψυχολογική και αγωνιστική, 
θα επιχειρήσει η ΑΕΛ για την 
τελευταία της υποχρέωση το 
2019, η οποία θα λάβει µέρος στο 
γήπεδό της ενάντια στον Πανιώνιο 
αυτή την Κυριακή. Η οµάδα 
προέρχεται από δύο σερί ήττες, 
αλλά τώρα απέναντι στον 
προτελευταίο της βαθµολογίας 
Πανιώνιο, της δίνεται µία πρώτης 
τάξεως ευκαιρία να κλείσει το 
έτος µε το τρίποντο, ώστε να 
παραµείνει ψηλά στην κατάταξη.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ψήφος για 
το All Star 
Η ψηφοφορία για το All 
Star Game του ΝΒΑ θα ξεκινήσει 
τα Χριστούγεννα και οι βασικοί 
θα αποκαλυφθούν στις 23 
Γενάρη, όπως ανακοίνωσε το 
ΝΒΑ. Η γιορτή του µπάσκετ θα 
διεξαχθεί στο Σικάγο στις 16 
Φεβρουαρίου (14-15 το Rising 
Stars Challenge και οι 
διαγωνισµοί τριπόντων και 
καρφωµάτων) και φυσικά όλοι 
στην Ελλάδα θέλουν να δουν τον 
Γιάννη Αντετοκούµπο, τον MVP 
του ΝΒΑ, αρχηγό στη µία οµάδα. 
Η διαδικασία της ψηφοφορίας 
ξεκινά στις 17:00 (ώρα Ελλάδας) 
τα Χριστούγεννα, πριν τα 
παιχνίδια του χριστουγεννιάτικου 
προγράµµατος του ΝΒΑ κι όποιος 
θέλει µπορεί να ψηφίσει για τους 
βασικούς, γράφοντας «NBA All-
Star Vote» στο Google, την 
εφαρµογή της Google και µέσω 
του Google Assistant. Επιπλέον 
ο κόσµος θα µπορεί να ψηφίζει 
ηλεκτρονικά, µέσω ΝΒΑ.Com 
και της εφαρµογής του ΝΒΑ.

  

Οι Ολυμπιακοί 
πάνε στην Ταϊτή
Η οργανωτική επιτροπή των 
Ολυµπιακών Αγώνων, που θα 
φιλοξενηθούν το 2024, στο 
Παρίσι, επισηµοποίησε την 
διεξαγωγή των αγώνων 
ιστιοσανίδας στην Ταϊτή. Οι 
αγώνες, στους οποίους θα 
λάβουν µέρος 24 άνδρες 
και ισάριθµες γυναίκες, θα 
διεξαχθούν στην περιοχή Τσιόπο, 
η οποία φηµίζεται ως µία απ’ 
αυτές που «παράγουν» τα πιο 
θεαµατικά κύµατα στον κόσµο. 
Η απόφαση αυτή µένει να 
επικυρωθεί τώρα από τον ∆ΟΕ.

   Μπορεί ο υπουργός της 
πλατείας να θεωρεί ότι τα de minimis 
δεν είναι δια πάσαν νόσον, όµως, ό-

πως λένε σε επιστολή τους οι κτηνοτρόφοι της 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, µέχρι να µπει 
τάξη στις αθέµιτες πρακτικές, που κάποιοι µε-
ταποιητές κι έµποροι χρησιµοποιούν, στις αγο-
ραπωλησίες σε γάλα και κρέας, καλό θα ήταν 
να δοθούν.    Μάλιστα, στην επιστολή 
τους, ζητούν να δείξει έµπρακτα τη βούληση 
του για στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφί-
ας, λαµβάνοντας υπόψη του, το πολύ ουσι-
ώδες , ότι «η κτηνοτροφία είναι επάγγελµα 
βιοπορισµού κι όχι χόµπι».     Φαντά-
σου τι έχει να γίνει στο νόµο για τους συνεται-
ρισµούς, αν κρίνει κανείς από το περιεχόµενο 
της τροπολογίας  για την αναγνώριση στη σύ-
σταση ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώσεων, που 
για χάρη αµφιλεγόµενων παραγόντων χαµη-
λώνει τον πήχη, έναντι του ευρωπαϊκού κανο-
νισµού.    Ο υπουργός της πλατείας υ-
περαµύνεται αυτής και λέει ότι γίνεται για 
να εκσυγχρονιστεί ο θεσµός. Στο δια ταύτα 
περιορίζεται η αντιπροσωπευτικότητα στο 
15%, ενώ σε βάθος πενταετίας (λέµε τώρα) 
καλείται η ∆ιεπαγγελµατική να ανεβάσει το 
ποσοστό εκπροσώπησης στο 30%. Παράλ-
ληλα υπάρχει και έντονη κριτική αφού κα-
λούνται να πληρώσουν εισφορές στην ∆ι-

επαγγελµατική και οντότητες που δεν συµ-
µετέχουν σε αυτήν ως µέλη της για να κά-
νουν τις δουλειές τους. .    Ευκαιρία για 
σχόλια και από τον προκάτοχό του, Σταύρο, ο 
οποίος µιλά για κανονιστικό πλαίσιο που α-
κροβατεί, προκειµένου να εξυπηρετήσει συ-
γκεκριµένα συµφέροντα. «Η τροπολογία Βο-
ρίδη δίνει το φιλί της ζωής στις αχυρένιες α-
πό τις λειτουργούσες ∆ιεπαγγελµατικές, αλλά 
κυρίως δίνει το έναυσµα ώστε συγκεκριµένα 
συµφέροντα να εγκαθιδρύσουν τον ολοκλη-
ρωτισµό του 15%», αναφέρει.    Αν µη 
τι άλλο σε αυτό που διακρίνεται αυτή η χώ-
ρα διαχρονικά είναι όχι στα έργα αλλά στην 
κριτική και στις µικροκοµµατικές εξυπηρε-
τήσεις. Τι να προλάβει για παράδειγµα σε 
ένα πεντάµηνο (πέρα από επαφές και φω-
τογραφίες) να κάνει ο έρηµος ο υπουργός 
της πλατείας, πλην απλής διαχείρισης; Ούτε 
τιµητική πλακέτα του απονεµήθηκε, όπως 
στους υφιστάµενούς του, Γενικούς! Το θέ-
µα είναι ότι οι 51 της αξιωµατικής αντιπο-
λίτευσης που σε µακροσκελή επερώτηση 
τους στη Βουλή που κάνει λόγο, για «πρω-
τοφανή τελµάτωση» του αγροτικού τοµέα 
µετά, αυτά που παραθέτουν (13 ερωτήµα-
τα) και κριτικάρουν είναι αυτά που άφη-
σαν ή δεν έπιασαν καν στα 4,5 χρόνια δι-
ακυβέρνησής τους.  O ΓΥΛΟΣ 
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Μένει η ουσία
Το Puma Multicontroller είναι η επιλογή 
που δίνει η Case IH σε όποιον ψάχνει 
µηχανικό κιβώτιο και 150-220 ίππους. Οι 
λέξεις που το χαρακτηρίζουν; Απλό και 
οικονοµικό. Στο profi ∆εκεµβρίου και στην 
κεντρική δοκιµή του µήνα, µπαίνει στο 
δυναµόµετρο το Case IH Puma 220.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Χριστούγεννα 
στου Λιναρντό 

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

ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΜΠΕΛΟΤΟΠΙΑ ΤΗΣ LEONI WALTON
Την κουλτούρα της ισπανικής Γαλικίας προσπαθεί να περάσει µέσα από τις δηµιουργίες της η ζωγράφος Leoni Walton. Οι αµπελώνες 
στη Γαλικία επηρεάζονται από την υψηλή υγρασία και την άµεση γειτνίαση µε τον Ατλαντικό και έτσι απολαµβάνουν υψηλές αποδόσεις.
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Θυµίζει παλιές εποχές η εµπορική ροή 
στο χοιρινό κρέας, αναφέρουν οι πα-
ραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν το προϊ-
όν τους ακόµη και µε 1,75 ευρώ το κιλό. 

Υπενθυµίζεται ότι στις αρχές του µήνα, 
το ταβάνι για το ελληνικό χοιρινό κρέ-
ας ήταν τα 1,70 ευρώ το κιλό, µε την α-
γορά να προτιµά και σε διεθνές επίπε-
δο το εγχώριο προϊόν, αφού η τιµή του 
δεν ξεφεύγει από τον ευρωπαϊκό µέσο 
όρο. Ενδεικτικά η τιµή ανά κιλό ζων βά-
ρος στην Ολλανδία βρίσκεται στα 1,51 

ευρώ το κιλό, στην Ισπανία και τη Γερ-
µανία στα 1,56 ευρώ, ενώ στο Βέλγιο στα 
1,47 ευρώ. Τη δεδοµένη χρονική συγκυ-
ρία, όλα δείχνουν πως οι γιορτές των 
Χριστουγέννων θα κυλήσουν οµαλά α-
πό εµπορική σκοπιά, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της Νέας Οµοσπονδίας Χοιρο-
τροφικών Συλλόγων Ελλάδας, Γιάννη 
Μπούρα. Να σηµειωθεί πως η εγχώρια 
παραγωγή αποδίδει την αύξηση της τι-
µής στη σηµαντική µείωση της προσφο-
ράς από γειτονικές χώρες.

Υψηλότερα από ποτέ το χοιρινό
 Στα 1,75 ευρώ το κιλό το εγχώριο προϊόν, µε οµαλή εµπορική ροή 
 Αύξηση τιµής λόγω µείωσης της προσφοράς από γειτονικές χώρες
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Δ
εν ήταν υποσχόµενη η τιµή του 
νέου διαγωνισµού της Τυνησί-
ας για 100.000 τόνους, µε φορ-
τώσεις Ιανουάριο µέχρι Μάρτιο. 

Κλείστηκε στα 316 δολάρια ο τόνος, δη-
λαδή 10 δολάρια χαµηλότερα σε σχέση µε 
την προηγούµενη δουλειά. Λογικά δεν θα 
καλυφθούν µε ελληνικά ή ευρωπαϊκά σι-
τάρια, αλλά µε ποσότητες από τον Κανα-
δά. Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, οι τιµές 
διόρθωσαν λόγω κερδοσκοπικών ρευστο-
ποιήσεων, καθώς οι επενδυτές είναι κα-
χύποπτοι ξανά για το κατά πόσο λύνεται 
ο εµπορικός πόλεµος. 

  Η χρηµατιστηριακή άνοδος έδωσε τη 
δυνατότητα για καλά φιξαρίσµατα τιµών στα 
72 σεντς ανά λίµπρα, που αντιστοιχούν σε 
1,42 ευρώ το κιλό στο βαµβάκι από πλευ-
ράς εκκοκκιστών. Προσφορές δεν υπάρ-
χουν πολλές καθώς οι πωλητές προτιµούν 
να δουν που θα ισορροπήσει ξανά η αγο-
ρά. Παράλληλα έχουµε πολλές φορτώσεις 
παλιότερων συµβολαίων, τα οποία πρέπει 
να φορτωθούν µέχρι το τέλος του έτους. 

  Ελαφριά υποχώρηση καταγράφει η 
παραγωγή κριθαριού στην Ευρώπη τόσο 
για το 2020 όσο και για το 2030, σύµφω-
να µε στοιχεία της Κοµισιόν, µε την παρα-
γωγή ωστόσο να διατηρεί την κεκτηµένη 
αύξηση που σηµείωσε το 2019 σε σχέση µε 
τις προηγούµενες τρεις χρονιές. Την ίδια 
ώρα µειωµένη αναµένεται η παραγωγή κα-
λαµποκιού στην ΕΕ το 2020 κατά 1 εκατ. τό-
νους, πέφτοντας στους 65,5 εκατ. τόνους. 
Ωστόσο η παραγωγή αναµένεται να ξεπε-
ράσει τους 71,5 εκατ. τόνους µέχρι το 2030.

Υψηλότερα με το 
νέο έτος το σκληρό

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

13/11 19/11 03/12 10/12 18/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

331,42

342,22

334,39330,15
329,17

17,65%
Αύξηση τιµών σε ποσοστό 17,65% 

καταγράφει και η Ελληνική 
Συνοµοσπονδία Εµπορίου και 

Επιχειρηµατικότητας

Εισαγωγές 
Οι ανάγκες της εγχώριας 
αγοράς καλύπτονται κατά 
70% µε εισαγόµενα προϊό-
ντα ευρωπαϊκών χωρών

Τιμές 
Τα επίπεδα είναι υψηλότερα του 

2018, όταν η τιµή δεν υπερέβαινε 
τα 1,35 ευρώ το κιλό, αλλά και του 

2017 µε ταβάνι τα 1,60 ευρώ
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Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

2019  1,75 

2018 1,35
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Φλερτ µε τα 67 σεντς ανά λίµπρα για το βαµβάκι
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

H αγορά δοκιµάζει µε αυτοπεποίθηση 
τα υψηλότερα επίπεδα του εύρους 
επηρεασµένη από τις αισιόδοξες 
κινήσεις ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.

Στα σκληρά σιτάρια, στη λίστα της 
Φότζια οι τιµές έµειναν σταθερές 
στην ελληνική αγορά η τιµή είναι 
σχεδόν 10 δολάρια χαµηλότερα.

Υποχώρηση σηµείωσε 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. 

Ανακάµπτει ελαφρώς η αγορά 
ελαιολάδου στην Ισπανία µε την 
µέση τιµή να κερδίζει περί τα 15 
λεπτά ανά κιλό.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Κάθε φορά που ακούγεται κάτι αναφο-
ρικά µε τη συµφωνία του Τραµπ µε την 
Κίνα, το χρηµατιστήριο βάµβακος δοκι-
µάζει τα υψηλά του, αν και πλέον υπάρ-
χει µια διστακτικότητα, καθώς το… «έρ-
γο» έχει επαναληφθεί. Η άνοδος αυτή 
έδωσε την ευκαιρία και στους Έλληνες 
εµπόρους για καλά φιξαρίσµατα στα 72 
σεντς, που αντιστοιχούν σε 1,42 ευρώ 
το κιλό για το εκκοκκισµένο βαµβά-
κι και στα 47 λεπτά το κιλό για το σύ-
σπορο. Το κακό νέο είναι ότι οι περισ-
σότερες πράξεις αφορούν φορτώσεις 
παλαιότερων συµβολαίων, ενώ και οι 
πωλητές δεν δείχνουν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον καθώς προτιµούν να περιµέ-
νουν να ισορροπήσει ξανά η αγορά. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, όσοι πλη-
ρώνονται αυτές τις µέρες παίρνουν 
υψηλότερη τιµή για το σύσπορο, ω-
στόσο η καλή είδηση είναι ότι η αγο-
ρά βάµβακος διαµορφώνει καλύτερες 
συνθήκες και για την επόµενη χρονιά. 

Όλες οι προβλέψεις θέλουν το 2020 
µια καλύτερη εµπορική χρονιά όσον 
αφορά το βαµβάκι. Καταρχήν οι εκτι-
µήσεις του ∆εκεµβρίου από το υπουρ-
γείο Γεωργίας των ΗΠΑ αναφέρουν ό-
τι τη σεζόν 2019-2020 θα είναι µειω-
µένη η παγκόσµια παραγωγή από τις 
αρχικές προβλέψεις στις ΗΠΑ, την Ιν-
δία και το Πακιστάν, αντισταθµίζοντας 
την αυξηµένη παραγωγή της Βραζιλί-
ας και του Ουζµπεκιστάν. 

Την ίδια ώρα, σύµφωνα µε εκτιµή-
σεις του τµήµατος Βάµβακος του Πα-
νεπιστηµίου A&M Texas, η δυσπιστία 
και η απογοήτευση των Αµερικανών 
παραγωγών θα οδηγήσει παράλληλα 
σε µια µείωση των εκτάσεων µε βαµ-
βάκι στις ΗΠΑ, που µπορεί να ξεπερά-
σει και τα 12 εκατ. στρέµµατα. 

Εκεί, ο καθηγητής οικονοµικών Τζον 
Ρόµπινσον, υποστηρίζει ότι «µια εκε-
χειρία ανάµεσα στις δυο υπερδυνάµεις, 
ΗΠΑ και Κίνα, θα έθετε αυτοµάτως τις 
βάσεις για µια διόρθωση της αγοράς, 
η οποία  ωστόσο εξακολουθεί, κοιτά-
ζοντας κανείς τη µεγάλη εικόνα, όλο 

αυτό το διάστηµα να επηρεάζεται ου-
σιαστικά από τους κανόνες προσφο-
ράς και ζήτησης παρά τα όσα ράλι κα-
τέγραψε µε αφορµή τις φήµες επίλυ-
σης της διαµάχης. Για τον λόγο αυτό, 
η επιστροφή σε µια υγιή εµπορική ει-
κόνα θα καθυστερήσει». 

Ο ίδιος αναφέρει ότι «οι αγορές δεν 
µπορεί να ανέβουν ψηλά και να παρα-
µείνουν στα υψηλά. Κατά πάσα πιθανό-
τητα θα υποχωρήσουν και πάλι, ωστόσο 
στη στήριξη των τιµών θα παίξει καθο-
ριστικό ρόλο η µείωση των καλλιεργού-
µενων εκτάσεων στις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο 
θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
αποθεµάτων της χώρας, διαµορφώνο-
ντας, µε τα σηµερινά πάντα δεδοµένα, 
θετικές προοπτικές και για το 2021». 

Για το 2020 καλύτερες προοπτικές στο βαµβάκι 
 Στα 47 λεπτά πουλιέται το σύσπορο αυτές τις µέρες, αλλά αφορά κυρίως παλιές φορτώσεις 
 Βοήθεια στις τιµές το 2020 η µειωµένη παγκόσµια σοδειά και οι λιγότερες εκτάσεις στις ΗΠΑ

Η αγορά της Κίνας θα 
συνεχίσει να αποτελεί 
στοίχηµα, αφού όταν το 2016 
και 2017 οι ΗΠΑ κάλυπταν το 
45% της αγοράς αυτής, τα 
δύο τελευταία έτη το µερίδιο 
υποχώρησε κατά 18%. Από 
την άλλη, η Βραζιλία ανέβασε 
το µερίδιό της στην Κίνα από 
το 7% που είχε το 2017, στο 
23% µέσα στο 2018. Αυτό το 
χαµένο µερίδιο έχει άµεσο 
αντίκτυπο στις εξαγωγές 
βάµβακος αλλά και στις τιµές 
του προϊόντος. Σηµειωτέον ότι 
η Βραζιλία φαίνεται να είναι η 
κερδισµένη από τον εµπορικό 
πόλεµο ΗΠΑ-Κίνας, µε τις 
εξαγωγές της να σηµειώνουν 
ρεκόρ για δεύτερο µήνα. Η 
πρόβλεψη είναι ότι φέτος θα 
ξεπεράσουν τις 8,8 εκατ. 
µπάλες, δείχνοντας αύξηση 
50% από πέρυσι µε κυριότερο 
προορισµό την Κίνα. Ωστόσο 
οι ρυθµοί των εξαγωγών 
βαµβακιού στη Βραζιλία 
αναµένεται το επόµενο 
διάστηµα να µειωθούν, εκτιµά 
το USDA, λόγω προβληµάτων 
κυρίως στις µεταφορές. 

ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Η ΚΙΝΑ ΚΑΙ Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Από τα τέλη της προηγούµενης εβδοµάδας, κατόπιν 
του νέου ενθαρρυντικού µηνύµατος του προέδρου 
Τραµπ για τον εµπορικό πόλεµο, η αγορά έδειξε τη 
διάθεση της να δοκιµάσει τα υψηλά του εύρους που 
κινείται τελευταία. Φυσικά όπως και στο πρόσφατο 
παρελθόν εξακολουθεί να υπάρχει καχυποψία στο 
κατά πόσο είµαστε κοντά στην υπογραφή µιας λύσης. 
Σύµφωνα µε τις ως τώρα ανακοινώσεις υπάρχει µια 
προφορική συµφωνία, η οποία πρέπει να µπει και σε 
χαρτί. Οι τιµές Μαρτίου πιάνουν µεν τα 67 σεντς ανά 
λίµπρα, αλλά ακόµα δεν έχουν καταφέρει να 
εδραιωθούν σε αυτά τα επίπεδα. 

ΝEA ΥOΡKH
Η αίσθηση πως το χρηµατιστήριο µπορεί να 
δοκιµάσει λίγο υψηλότερα επίπεδα τιµών έχει 
ατονίσει το ενδιαφέρον για νέες πωλήσεις από την 
πλευρά των εκκοκκιστών. Σηµειώνονται βέβαια 
κάποιες µικρές πωλήσεις για Τουρκία προς κάλυψη 
άµεσων αναγκών, ενώ παράλληλα οι εµπορικοί οίκοι 
θεωρούν τις τιµές µας µη ανταγωνιστικές σε σχέση 
µε άλλες σοδειές, όπως για παράδειγµα αυτή της 
Βραζιλίας. Όσο πλησιάζουµε προς τα τέλη του έτους 
εντείνονται οι φορτώσεις παλαιότερων συµβολαίων, 
οπότε και το µυαλό των αγοραστών και πωλητών δεν 
είναι επικεντρωµένο σε νέες δουλειές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Την τρέχουσα εµπορική σεζόν στις 
ΗΠΑ σπάρθηκαν 42 εκατ. στρέµµατα.

12 ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
Στη στήριξη των τιµών θα 

παίξει καθοριστικό ρόλο η 

µείωση των καλλιεργούµε-

νων εκτάσεων στις ΗΠΑ

Συνεδρίαση 18/12/17
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20 66,74 +0,30

Μαίος '20 67,83 +0,22

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Τρίτη
19/11

∆ευτέρα
18/11

Πέµπτη
14/11

Τετάρτη
20/11

Παρασκευή
15/11

67,8

67,6

67,4

67,2

67

66,8

66,6

66,4

66,2
∆ευτέρα
16/12

Τρίτη
17/12

Τετάρτη
04/12

Τετάρτη
18/12

Παρασκευή
13/12

Πέµπτη
12/12
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∆ύο παράγοντες έρχονται να ανα-
διαρθρώσουν το τοπίο στον κλά-
δο των εισροών, προκαλώντας α-
µηχανία τόσο στους λιπασµατά-
δες, όσο και στους παραγωγούς. 
Η σύγχυση που προκαλεί η ευρω-
παϊκή πρωτοβουλία να λαµβάνε-
ται υπ’ όψιν το περιβαλλοντικό α-
ποτύπωµα του τελικού προϊόντος 
µε σήµανση πάνω στην ετικέτα 
και αντίκτυπο είτε έµµεσο είτε ά-

µεσο στην τιµή, είναι ο ένας πα-
ράγοντας. Ο δεύτερος έχει να κά-
νει µε την αύξηση της δυναµικό-
τητας των βιοµηχανιών λιπασµά-
των, που έχουν επενδύσει στην κα-
τασκευή µονάδων οι οποίες απο-
δίδουν πλέον. Είναι γεγονός ότι 
η Κίνα, από καθαρός εισαγωγέ-
ας λιπασµάτων, πλέον παράγει 
φθηνά και εξάγει ανταγωνιστικά. 

Τα παραπάνω υπαγορεύουν ό-

τι η προσφορά βαίνει αυξανόµε-
νη, όσο η ζήτηση θεσµικά τουλά-
χιστον προβλέπεται ότι θα µειωθεί. 
Την ίδια ώρα οι παραγωγοί ανη-
συχούν, γιατί µε τον καιρό φαίνε-
ται ότι δεν θα µπορούν να χρησι-
µοποιούν τα προϊόντα λίπανσης 
που έχουν βοηθήσει µέχρι τώρα 
στην αύξηση της παραγωγικότη-
τας των χωραφιών τους, χωρίς να 
έχουν απτές εναλλακτικές. 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζεται από 
τους καπνοπαραγωγούς της βο-
ρείου Ελλάδος που είχαν µείνει 
έξω από τις αποζηµιώσεις για τις 
καταστροφές της περσινής καλλι-
εργητικής σεζόν, η απόφαση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων να τους χορηγηθεί 
στήριξη ύψους 2,4 εκατ. ευρώ ή 
50 ευρώ το στρέµµα, µέσω του µη-
χανισµού de minimis.

«Είναι µια ανάσα χωρίς αµφι-
βολία, αν και δεν ικανοποιήθηκε 
πλήρως το αίτηµα των παραγω-
γών», ανέφερε στην εφηµερίδα 
Agrenda ο, πρόεδρος του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Σαµσούς στο 
νοµό Πιερίας Πασχάλης Κατσά-
ρας, προσθέτοντας πως η στήρι-
ξη που είχε ζητηθεί, για να επέλ-
θει µια ισορροπία σε σχέση µε τη 
ζηµιές που υπέστη πέρυσι η κα-
πνοκαλλιέργεια τοπικά, ήταν 80-
100 ευρώ το στρέµµα.

Σύµφωνα µε το συνοµιλητή µας, 
η µείωση της παραγωγής το 2018 
στην Πιερία είχε προσεγγίσει το 
40% και µάλιστα αρχικώς υπήρ-
ξαν δεσµεύσεις -από την τότε πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου, υ-
πό τον Σταύρο Αραχωβίτη- πως θα 
αποζηµιωνόταν οι πληγέντες, αλ-
λά τελικώς δεν έγινε αυτό, µε την 
αιτιολογία ότι εξαντλήθηκε το πο-
σό που µπορούσε να αξιοποιηθεί 
µέσα από το de minimis.

Εκτός από την περιφερειακή Ε-
νότητα Πιερίας, σε ανάλογη θέση 
είχαν βρεθεί και οι αγρότες στους 
νοµούς Κοζάνης και Θεσσαλονί-

κης (σ.σ. κυρίως στο δήµο Λαγκα-
δά), αλλά και σε κάποιες άλλες 
περιοχές στη δυτική και κεντρική 
Μακεδονία, οι οποίες, επίσης, εί-
χαν µείνει εκτός νυµφώνος από 
το περσινό κύµα αποζηµιώσεων.

Ζηµιές και φέτος, για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά, στην 
παραγωγή καπνών της Πιερίας

Παρά τη µερική ανακούφιση, 
πάντως, οι καπνοκαλλιεργητές 
ειδικά στο νοµό Πιερίας παρα-
µένουν σε δύσκολη θέση καθώς 
και φέτος, για δεύτερη συνεχόµε-
νη χρονιά, υπέστησαν καταστρο-

φές στην παραγωγή τους, οι οποί-
ες, όπως µας λέει ο κ. Κατσάρας, 
ενδεχοµένως να ξεπερνούν και 
το 40% της περσινής σεζόν. «Εί-
ναι σχεδόν οριστικό πως η φετι-
νή παραγωγή θα κυµανθεί στους 
περίπου 4.000 τόνους, όταν σε 
κανονικές χρονιές είµαστε πάνω 
από τους 6.000 τόνους», ανέφε-
ρε ο συνεταιριστής. Σηµείωσε δε, 
πως και αρχικά ο ΕΛΓΑ ισχυριζό-
ταν πως η ζηµία προκλήθηκε α-
πό τη φυτόφθορα και κακές καλ-
λιεργητικές πρακτικές, αλλά «α-
πευθυνθήκαµε στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο και έπειτα από την 
έρευνα που έκαναν οι επιστήµο-
νες, απεδείχθη πως οι φροντίδες 
έγιναν κανονικά και ότι το πρό-
βληµα προκλήθηκε από τις και-
ρικές συνθήκες, διότι τον Ιούνιο 
είχαµε πολλές βροχές κι αµέσως 
µετά άρχισαν οι καύσωνες κατα-
στρέφοντας τα φυτά. Άρα θα πρέ-
πει να µας δοθεί αποζηµίωση».

Στα λόγια οι υποσχέσεις των 
µεταποιητών για την Κατερίνη

Απογοήτευση, ωστόσο, προκά-
λεσε στους καπνοπαραγωγούς της 
Πιερίας και η εξέλιξη των τιµών 
για τη φετινή παραγωγή των κα-
πνών ποικιλίας Κατερίνη, αφού οι 
υποσχέσεις των µεταποιητών ότι 
θα βάλουν… πλάτη, τελικώς έµει-
ναν κατά κύριο λόγο στα… λόγια.

«Μας έλεγαν όταν ήταν να καλ-
λιεργήσουµε πως φέτος η τιµή θα 
πιάσει τα 5 ευρώ, αλλά την κρίσιµη 
ώρα δεν ανταποκρίθηκαν. Σε σχέ-
ση µε πέρυσι υπάρχει µικρή αύξη-
ση 10-15 λεπτών το κιλό, που ση-
µαίνει πως θα πάµε σε ένα στήσι-
µο γύρω στα 4,80 ευρώ το κιλό» 
ανέφερε ο κ. Κατσάρας, αλλά έ-
σπευσε να συµπληρώσει πως «σε 
αυτά τα επίπεδα η καλλιέργεια δεν 
βγαίνει. Αυτός είναι και ο λόγος 
για τον οποίο ενώ µέχρι πριν 3-
4 χρόνια είχαµε σταθεροποιήσει 
την παραγωγή µας στους 10.000 
τόνους, πλέον έχει πέσει στα επί-
πεδα των 6.000 -7.000 τόνων, υ-
πό κανονικές συνθήκες και κάθε 
χρόνο βαίνει µειούµενη».

Με de minimis 50 ευρώ το στρέµµα δεν αρκεί 
για να ρεφάρουν οι καπνοπαραγωγοί
Ζητούσαν τουλάχιστον 80 ευρώ για να καλυφθούν οι ζηµιές στην καλλιέργεια 

Σύννεφα στον κλάδο των λιπασµάτων,
περιορισµένες οι λύσεις για τους παραγωγούς

ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ  
Εγκρίθηκε πίστωση 2,4 εκατ. 

ευρώ για τη χορήγηση ενι-

σχύσεων ήσσονος σηµασίας 

στον τοµέα της πρωτογενούς 

παραγωγής καλλιέργειας 

καπνού, µε απόφαση του 

υπουργού

ΣΤΗΣΙΜΟ 4,80 ΕΥΡΩ 
Για την ποικιλία Κατερίνη οι µετα-

ποιητές έλεγαν θα πιάσει 5 ευρώ 

το κιλό, αλλά τελικά το στήσιµο θα 

είναι γύρω στα 4,80 ευρώ

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου σηµειώθηκε 
η νέα µεγάλη πώληση 
από εµπορικούς οίκους 

στην Τυνησία, µέσω διαγωνισµού, 
και η τιµή είναι σχεδόν 10 δο-
λάρια χαµηλότερα σε σχέση µε 
την προηγούµενη δουλειά. Συ-
γκεκριµένα ο διαγωνισµός κλεί-
στηκε στα 283 ευρώ ο τόνος πα-
ραδοτέα σε λιµάνι της Τυνησίας 
για 100.000 τόνους καλής ποιό-
τητας. Αυτά τα επίπεδα δεν είναι 
ελκυστικά για τη σοδειά µας, αλ-
λά ούτε και για τις υπόλοιπες ευ-
ρωπαϊκές σοδειές και ως αποτέλε-
σµα ακούγεται πως θα καλυφθεί 
µε σιτάρια του Καναδά.

Στα σκληρά σιτάρια, στη λίστα 
της Φότζια οι 
τιµές έµειναν 
σταθερές. Συ-
γκεκριµένα 
για τα ποιο-
τικά σιτάρια 

µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, υαλώ-
δη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού κυµάνθη-
κε στα 280-285 ευρώ ο τόνος. Ε-
πίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε 
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
70% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού ήταν στα 
275-280 ευρώ ο τόνος. Η σοδειά 
του Καναδά εξακολουθεί να κερ-
δίζει τις περισσότερες δουλειές 
στο διεθνές εµπόριο, δεδοµένου 
ότι προσφέρει πιο ανταγωνιστι-
κά επίπεδα σε σχέση µε τη Γαλ-
λία και Ιταλία. Το έλλειµµα νέων 
εξαγωγών στη Γαλλία πίεσε τις 
τιµές στην αρχή της εβδοµάδας 
προς τα 240 ευρώ ο τόνος. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
υπό το βάρος των κερδοσκοπι-
κών ρευστοποιήσεων και τεχνι-
κών κινήσεων λόγω της καχυπο-
ψίας που επικρατεί όσον αφορά τη 
λύση του εµπορικού πολέµου οι 
τιµές διόρθωσαν. Στη Γαλλία πα-
ρά τη δραστηριότητα στη φυσική 
αγορά το χρηµατιστήριο επηρεά-
στηκε από την τεχνική διόρθωση 
και ρευστοποίηση θέσεων στο Σι-
κάγο και ως αποτέλεσµα οι τιµές 
κατέγραψαν απώλειες. Τα συµβό-
λαια Μαρτίου ‘19 έχασαν 1 ευρώ 
από τα πρόσφατα υψηλά του και 
κυµαίνονται στα 185 ευρώ ο τό-
νος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΛΙΓΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ 
Η ΝΕΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ 
ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

DE MINIMIS

4,80 
ΣΤΗΣΙΜΟ

ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ

2,4

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
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Τη θετική πορεία που έκανε το σκληρό σιτάρι από τα αλώνια του περασµένου Σεπτεµβρίου µέχρι και σήµερα φαίνεται πως κρατά και το επόµενο 
διάστηµα, µε τους αναλυτές να θεωρούν πιο πιθανή µια εκ νέου άνοδο από τις αρχές του έτους, οπότε και θα αρχίσει να φαίνεται ο περιορισµός των 
ποσοτήτων που διακινούνται στην αγορά. Για την ώρα ωστόσο οι αγοραστές κινούνται χωρίς βιασύνη και οι εξαγωγές δείχνουν λίγο υποτονικές.

Η έκταση που χρησιµοποιείται για πρωτεϊνούχες καλλιέργει-
ες αναµένεται να αυξηθεί κατά 46%, στις ζωοτροφές κατά 2% 
και στους ελαιούχους σπόρους κατά 1% σε σύγκριση µε το 
2019. Την ίδια ώρα η έκθεση της ΕΕ για τα αγροτικά προϊό-
ντα µέχρι το 2030 προβλέπει µικρή µείωση στις καλλιεργού-
µενες εκτάσεις µε ελαιούχους σπόρους, οι οποίες εκτιµάται 
ότι θα ανέρχονται σε 114 εκατ. στρέµµατα. Ωστόσο, θα υπάρ-
χουν διαφοροποιήσεις ανά καλλιέργεια, µε την ελαιοκράµ-
βη να συνεχίζει πτωτικά σε επίπεδο Ευρώπης, µε τις µειωµέ-
νες εκτάσεις να υπολογίζονται περί τα 58 εκατ. στρέµµατα.

Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει µια επιβράδυνση στη µεί-

ωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων, που συνδέεται µε τον 
σηµαντικό ρόλο που παίζουν οι εν λόγω καλλιέργειες στα συ-
στήµατα εναλλαγής, ειδικά σε σχέση µε το µαλακό σιτάρι. Οι 
εκτάσεις µε σόγια εκτιµάται ότι θα αυξηθούν ταχύτατα και θα 
φτάσουν τα 13 εκατ. στρέµµατα έως το 2030, µε ετήσιο ρυθ-
µό αύξηση της τάξης του 3%. Την ίδια πορεία εκτιµά η Κοµι-
σιόν ότι θα παρουσιάσουν και οι ελαιούχοι σπόροι, οι εκτά-
σεις των οποίων εκτιµάται ότι θα διαµορφωθούν στα επίπε-
δα της τριετίας 2017-2019, περίπου στους 32 εκατ. τόνους.

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι το 2019, οι πιο σηµαντικοί παρά-
γοντες για τους καταναλωτές της ΕΕ όταν αγοράζουν τρόφι-
µα περιλαµβάνουν το κόστος, την ασφάλεια των τροφίµων, 
την ηθική και τις πεποιθήσεις. Αυτές οι ανησυχίες θα αποτε-
λέσουν ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη εναλλακτικών συ-
στηµάτων διανοµής της παραγωγής, αλλά και την ανάγκη 
για άλλα πιστοποιηµένα προϊόντα.  ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΜΙΑ ΑΝΟ∆ΙΚΗ πορεία έκανε φέτος 
το σκληρό σιτάρι, ξεκινώντας από 
τα αλώνια µε 19 λεπτά και φτάνο-
ντας τα 25 λεπτά τον ∆εκέµβριο. Η 
εξαγωγή αντίστοιχα είχε ξεκινήσει 
αρχικά µόνο για τα µέτρια σιτάρια 
προς την Ιταλία στα 215 ευρώ ο τό-
νος FOB για να φτάσει σταδιακά µέ-
χρι τα 255 ευρώ ο τόνος. Και µπο-

ρεί να µην σηµειώθηκε η αντίστοι-
χη πορεία για τα ποιοτικά σιτάρια 
στην εξαγωγή, καθώς άργησαν να 
τα ζητήσουν οι πελάτες του εξωτερι-
κού, ωστόσο µόλις έγινε η µεγάλη 
πώληση των εµπόρων στην Τουρ-
κία στα τέλη Οκτωβρίου τότε σηµει-
ώθηκαν κάποιες δουλειές στα 270 
µε 275 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας.

ΑΠΟ Ε∆Ω ΚΑΙ ΠΕΡΑ επικρατεί η άποψη 
πως θα αρχίσει να φαίνεται η στενό-
τητα των ποσοτήτων όσο προχωρά-
µε στο νέο έτος. Αυτό φυσικά είναι 
στοιχείο ανόδου, ωστόσο µην ξεχνά-
µε πως πλέον τα σιτάρια του Καναδά 
είναι διαθέσιµα στην αγορά και πιο 
ανταγωνιστικά. Γι’ αυτό και η Γαλλία 

έχει κάνει µια διόρθωση, επειδή δεν 
κάνουν νέες δουλειές στην εξαγω-
γή. Το έτος θα κλείσει όπως το βλέ-
πουµε τώρα, λίγο υποτονικά, χωρίς 
ιδιαίτερη βιασύνη από τους αγορα-
στές και χωρίς δουλειές στην εξα-
γωγή εφόσον δεν κατεβάσουµε τις 
προσφορές µας, λένε οι αναλυτές.

ΜΕΙΩΣΗ της παραγωγής σκληρού σι-
ταριού της τάξης του 4% αναµένει η 
Κοµισιόν µέχρι το 2030 συγκριτικά 
µε τον µέσο όρο της τρέχουσας πε-
νταετίας, γεγονός που αποδίδεται 
στη µείωση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων κατά 0,5% ετησίως από το 

2020 µέχρι και το τέλος της επόµε-
νης δεκαετίας. Ωστόσο καταγράφε-
ται αυξηµένη παραγωγή το επόµε-
νο έτος, αφού από τους 7,9 εκατ. τό-
νους το σκληρό αναµένεται να φτά-
σει τους 9 εκατ. τόνους, κυρίως λό-
γω αύξησης σε Ελλάδα και Ιταλία.

ΑΥΤΟ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι από τα αλώνια 
µέχρι τις αρχές Νοεµβρίου το σκλη-
ρό σιτάρι κινήθηκε ανοδικά, µε τη 
σηµαντικότερη άνοδο να σηµειώ-
νεται το φθινόπωρο όταν ακούστη-
καν οι καθυστερήσεις στη σοδειά 
του Καναδά και της Βόρειας Αµερι-
κής. Μέσα στον Νοέµβριο υπήρξε 
µια µικρή στασιµότητα, η οποία ε-

πιβεβαιώθηκε µε τη λίγο χαµηλό-
τερη τιµή που πούλησαν οι έµπο-
ροι στην Τυνησία στα τέλη του ί-
διου µήνα. Τις τελευταίες εβδο-
µάδες υπάρχουν ζητήσεις για κα-
λά σιτάρια στα 260 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, αλλά η προσφο-
ρά δεν είναι µεγάλη, καθώς οι πω-
λητές προτιµούν να περιµένουν.

ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ προς τα κάτω της αγο-
ράς δεν θεωρείται πιθανό, λένε οι 
αναλυτές, µε τα σηµερινά δεδοµέ-
να. Λογικά οι τιµές στο σκληρό θα 
µείνουν στα σηµερινά επίπεδα ή θα 
δούµε κάτι καλύτερο τους επόµενους 
µήνες. Για τις σπορές στη Γαλλία α-
κούγεται ότι είναι λίγο πίσω κι αυτό 

ίσως αποτυπωθεί σταδιακά στις τι-
µές, αν και είναι πάρα πολύ νωρίς 
για συµπεράσµατα. Τώρα η αγορά 
αναµένει τα νέα από τον νέο διαγω-
νισµό της Τυνησίας µε φορτώσεις 
Ιανουάριο µέχρι Μάρτιο, που θα α-
ποτελέσει και έναν καλύτερο µπού-
σουλα για τους επόµενους µήνες.

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ αναµένεται να υ-
ποχωρήσει κατά 0,7 εκατ. τόνους, 
για να ανακάµψει και πάλι µέχρι 
το 2025 στους 9,2 εκατ. τόνους και 
να παραµείνει σταθερή µέχρι και το 
2030. Μέχρι τότε η παραγωγή, σύµ-
φωνα µε την έκθεση της Κοµισιόν, 

θα έχει επιστρέψει στους 8,2 εκατ. 
τόνους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τό-
σο η παγκόσµια κατά κεφαλήν κα-
τανάλωση τροφής όσο και η αυτάρ-
κεια θα αυξάνονται σε ορισµένα µέ-
ρη του κόσµου, γεγονός που θα έχει 
αντίκτυπο στο παγκόσµιο εµπόριο.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΣΤΑ ΑΛΩΝΙΑ

ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ  ΠΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΜΕΙΩΣΗ

ΕΩΣ ΤΟ 2030 
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΥΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

ΜΕΙΩΣΗ
TΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΤΟΝ ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟ

25

19  
0,5%  

9,2  

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

215 �255  
270 �275  

4%

ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ FOB 

Πτωτικά σε εκτάσεις και 
παραγωγή η ελαιοκράμβη
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Κρατά την άνοδο το σκληρό, νέα βελτίωση µε το νέο έτος
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Το year end μίνι ράλι 
ανακόπτεται για την ώρα
Διατηρούνται οι προσδοκίες για έναν νέο 
κύκλο ανόδου-ανάκαμψης στο ΧΑ, που κλείνει 
τη χρονιά με την υψηλότερη ετήσια απόδοση 
δεικτών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Το year-
end μίνι ράλι που ξεκίνησε τις προηγούμενες 
μέρες φαίνεται ότι ανακόπτεται, αλλά η αγορά 
δεν έχει πει την τελευταία της λέξη. Την 
προτελευταία ημέρα της εβδομάδας, ο ΓΔ 
τερμάτισε με απώλειες 0,32% στις 902,78 
μονάδες. Ήπια κέρδη και στην Ευρώπη.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Η έκδοση νέου 
κοινού εμπραγμάτως 
εξασφαλισμένου ομολογιακού 

δανείου έως ποσού 15 εκατ. ευρώ  
και η παροχή εξουσιοδοτήσεων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για όλες τις 
σχετικά με το νέο δάνειο ενέργειες 
εγκρίθηκαν, μεταξύ άλλων, στην 
έκτακτη γενική συνέλευση της 
Εβροφάρμα ΑΒΕΕ.

GENERAL MILLS: Η εταιρεία τροφίμων/
καταναλωτικών προϊόντων ανακοίνωσε 
κέρδη για το β’ τρίμηνο χρήσης που 
υπερέβησαν τις προσδοκίες, ενώ τα έσοδα 
ενισχύθηκαν ελαφρώς. Τα καθαρά κέρδη 
του τριμήνου μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 
αυξήθηκαν στα 580,8 εκατ. δολάρια από τα 
343,4 εκατ. δολάρια πριν από ένα χρόνο. Η 
εταιρεία επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις  
για την αύξηση των κερδών ανά μετοχή  
στη χρήση 2020, κατά 3%-5%. 

NΗΡΕΥΣ: Συνολικά 43,569,860 κοινές 
ονομαστικές μετοχές της Νηρεύς 
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. έναντι 0,23 
ευρώ ανά μετοχή, απέκτησε στις 
18.12.2019 η Andromeda Seafood 
Sociedad Limitada, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της πρώτης. Tο ποσοστό 
των δικαιωμάτων ψήφου του 
προτείνοντα στην εταιρεία 
διαμορφώθηκε σε περίπου 89,16%.

ΠΕΡΣΕΥΣ: Καταρτίστηκε σύμβαση για την 
πώληση από την Wise Management και 
τον Γεώργιο Αντύπα του συνόλου των 
μετοχών τους στην «Περσεύς» προς την 
Andromeda Seafood, ήτοι για την πώληση 
8.185.109 κοινών ονομαστικών μετοχών 
της εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν 
ποσοστό 47,655% του μετοχικού της 
κεφαλαίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής 
τελεί υπό συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης 
από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, που 
παλαιότερα είχε επικριθεί από τον νο-
μπελίστα Πολ Κρούγκμαν για αυτό που 
εκείνος είχε ονομάσει «σαδομονεταρι-
στική» σφικτή πολιτική, ρισκάρει τώρα 
να επαναφέρει στο προσκήνιο μια παρό-
μοια διαμάχη, καθώς αποφάσισε να αυ-
ξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 0,25%, 
παρά τις ενδείξεις για επιβράδυνση της 
οικονομίας.  Η Riskbank, αποφάσισε να 
βάλει τέλος σε μια περίοδο περίπου πέ-
ντε ετών με αρνητικά επιτόκια, με απο-
τέλεσμα ο χρηματοπιστωτικός κλάδος 
της χώρας να αποπνέει ανακούφιση, ε-
νώ παράλληλα δίνει ένα δείγμα σε όλες 
τις κεντρικές τράπεζες του κόσμου, οι ο-
ποίες πειραματίζονται με το κόστος δα-
νεισμού κάτω του μηδενός. 

Στο μεταξύ, η πρόβλεψη για το τέλος 

του 2020 είναι ότι το ευρώ θα διαπραγ-
ματεύεται στα επίπεδα των 1,16 δολαρί-
ων, από το σημερινό ποσοστό των 1,10 
δολαρίων. Σε αυτό συμφωνούν οι περισ-
σότεροι εκ των επενδυτικών τραπεζών με 
τις Deutsche Bank, Goldman Sachs και 
Bank of New York Mellon να εκτιμούν 
ότι μετά από μια αποσπασματική δεκα-
ετία κερδών, το επόμενο έτος θα υπάρ-
ξει υποχώρηση, καθώς η παγκόσμια α-
νάπτυξη ωθείται από τη διευκολυντική 
νομισματική πολιτική και τα ριψοκίνδυ-
να στοιχήματα σε αγορές που ενδέχεται 
να υπεραποδόσουν.

Bullish (αισιόδοξη) για τα ομόλογα 
και τα νομίσματα των αναδυόμενων α-
γορών «δηλώνει» η JP Morgan Asset 
Management, καθώς υποχωρεί η απειλή 
για παγκόσμια ύφεση στο 25% από 40%.

«Η ΠΙΝΔΟΣ»
Με τιμητικές διακρίσεις κλείνει το 
έτος για τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό 
Συνεταιρισμό Ιωαννίνων «Η 
ΠΙΝΔΟΣ». Απέσπασε το βραβείο 
«Καλύτερου Λανσαρίσματος» για τα 
Αλλαντικά από Κοτόπουλο 
Ελεύθερης Βοσκής. Λίγες μέρες 
αργότερα, βραβεύτηκε με το ειδικό 
βραβείο για τις επενδύσεις και την 
ποιότητα στο εργασιακό περιβάλλον. 

Fruit Logistica
Με ένα εθνικό και τρία ομαδικά 
περίπτερα συμμετέχει η Ελλάδα στην 
Fruit Logistica 2020 που ανοίγει τις 
πύλες της από τις 5 έως τις 7 
Φεβρουαρίου στο Βερολίνο, την οποία 
αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
στην Ελλάδα και την Κύπρο. Στην 
έκθεση συμμετέχουν συνεταιρισμοί, 
αγροτικές επιχειρήσεις κ.α.

Η σαδομονεταριστική
πολιτική επιτοκίων

 Η Riskbank βάζει τέλος στα αρνητικά επιτόκια 

 Πτώση του δολαρίου βλέπουν οι οίκοι το 2020

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙΔ. ΔΙΑΤΡ. ΑΒΕΕ 1,2600 +10,53%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. 1,0600 + 8,16%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝΟΔ.ΤΟΥΡ. ΟΙΚΙΣΤ. ΛΑ 1,9420 +7,17%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,6250 +5,93%

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 26,0000 4,84%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,1850 -5,61%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,3180 -5,36%

JUMBO ΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ. 18,4400 -4,16%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,4420 -3,91%

ATTICA Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ 1,2800 -3,76%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,354.90 +0.41%
 NASDAQ Comp 8,877.64 +0.57%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,736.67 -0.062%
Λονδίνο FTSE 100 7,573.82 +0.44%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,211.96 - 0.077%
Παρίσι CAC-40 5,972.28 +0.21%
Ζυρίχη SMI 10,575.15 + 0.17%
Τόκιο NIKKEI-225 23,864.85 -0.29% 
 
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 - 0,27 02.12.2019
 EURIBOR -1M - 0,472  02.12.2019
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Οι αλλαγές στα ποσοστά ιδιοκτησίας 
των αγροτεμαχίων χωρίς συμβόλαια

Τ
ο σηµερινό άρθρο γράφηκε έχοντας ως α-
φορµή, επικοινωνία µου µε συναδέλφους 
ανά την Ελλάδα,  οι οποίοι µου µετέφεραν 
τα εξής: τους ζητάνε πελάτες τους αγρότες, 

να τροποποιήσουν το ποσοστό ιδιοκτησίας σε αγροτε-
µάχια που έχουν δηλωµένα στο Ε9 
τους, λέγοντας «το υπόλοιπο ποσο-
στό του χωραφιού θα το πάρω προ-
σεχώς από τον π.χ. αδερφό µου, προ-
χώρησε εσύ στην τροποποίηση για 
να είµαι εντάξει και να µπορέσω να 
κάνω τη δήλωση του ΟΣ∆Ε, το κτη-
µατολόγιο, ή οτιδήποτε άλλο…». Το 
χειρότερο  δε, είναι ότι στις περιπτώ-
σεις που οι λογιστές τους αρνηθούν, 
κάνουν και φασαρία.

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΤΑΚ  
«Το 2019, κατά τη διάρκεια της υ-

ποβολής των δηλώσεων καλλιέργει-
ας (ΟΣ∆Ε), ήταν η δεύτερη συνεχιζό-
µενη φορά που αναβλήθηκε η υπο-
χρέωση προσκόµισης στους φορείς 
υλοποίησης  των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, 
η αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτε-
µαχίων στα συµφωνητικά. Ο ΑΤΑΚ 
εύκολα µπορεί να βρεθεί σε ένα α-
κίνητο που είναι καταχωρηµένο στο 

Ε9 του ιδιοκτήτη, Πολύ δύσκολα όµως αυτό µπορεί να 
γίνει όταν, οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο εξωτερικό ή υ-
πάρχουν πολλοί κληρονόµοι ενός αγροτεµαχίου. 

Πλησιάζουµε στην έναρξη των δηλώσεων καλλι-
έργειας έτους 2019. Το σύνηθες διάστηµα σύνταξης 
τους είναι 15.03/15.05, µε τυχόν παρατάσεις µπο-
ρεί να φτάσουµε και φέτος µέχρι τέλος Ιουνίου. ∆υ-
στυχώς όµως δεν έχει γίνει καµία βελτίωση στο θέ-
µα των ΑΤΑΚ, παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι εί-

µαι σίγουρος, προσπάθησαν να 
βγάλουν άκρη και να βρουν όλα 
τα στοιχεία που ζητούνται σχετι-
κά µε τα αγροτεµάχια». 

Και ακόµη: «Από τις µέχρι τώρα οχλήσεις στα γρα-
φεία συναδέλφων σε όλη τη χώρα, διαπιστώνουµε ό-
τι όση προσπάθεια κι αν κατέβαλαν, δεν µπόρεσαν 
να βγάλουν άκρη, καθώς τα προβλήµατα που προκύ-
πτουν στην αναζήτηση είναι πολλά: Οι κληρονόµοι εί-
ναι πολλοί και δεν µπορούν να συνεννοηθούν, είτε α-
διαφορούν, είτε είναι χρόνια εγκατεστηµένοι στο εξω-
τερικό και δεν γνωρίζουν καν πως έχουν γίνει ιδιοκτή-
τες  αγροτικής γης. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, επειδή δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονο-
µιάς, δεν έχουν αναγράψει στο ποσοστό που τους ανα-
λογεί, τα ακίνητα που προέρχονται από κληρονοµιά».

∆ΙΑΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά πως πάνε τα πράγµατα, θα δοθεί παράταση 

και προσεχώς, προκειµένου να µην µπλοκάρει η κα-
ταβολή των επιδοτήσεων. Επιπλέον, όλοι όσοι εµπλέ-
κονται από τη Φορολογική ή όποια άλλη ∆ιοίκηση, 
ότι το περιουσιολόγιο δεν θα ολοκληρωθεί επειδή υ-
ποχρεώνουν τους παραγωγούς / αγρότες να προσκο-
µίσουν τους ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων τους. Και φυ-
σικά να λάβουν σοβαρά υπόψη πως ένα χωράφι ό-

ταν δηλωθεί µία φορά, όσες προσπάθειες και να κά-
νει κάποιος, δεν µπορεί να το δηλώσει ξανά. ∆εν το 
λέω εγώ, το λένε οι φορείς Α’,  οι αρµόδιοι δηλαδή, 
που συντάσσουν δηλώσεις καλλιέργειας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε9  
Η σύνταξη ενός Ε9 έχει πολλές προεκτάσεις σχετικά 

µε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει. Ξεκινώ-
ντας από το λάθος των ∆ΟΥ, τονίζω ότι: όταν καλού-
µαστε να τροποποιήσουµε ένα Ε9 και να δηλώσουµε 
περισσότερα µέτρα, µπορεί µεν οι λογιστές να ζητά-
µε και να µας προσκοµίζουν αποδεικτικό (π.χ. τοπο-
γραφικό, ή βεβαίωση µηχανικού, ή συµβολαιογραφι-
κό έγγραφο, κλπ), όµως όταν πάω στη ∆ΟΥ να το υ-
ποβάλλω, δεν µου ζητείται τίποτα. Το σκεπτικό απλό: 
προκύπτει παραπάνω φόρος από τον αρχικό, το δη-
λώνεις µόνος σου, άρα όλα είναι µια χαρά.

Αν δηλώσω όµως από λάθος την πλατεία της Καρδί-
τσας στο Ε9 µου και στη συνέχεια πάω στη ∆ΟΥ να δι-
αγράψω την εγγραφή αυτή, γιατί όπως και να το κά-
νουµε, η πλατεία είναι δηµοτικό ακίνητο δεν είναι δι-
κό µου, στη ∆ΟΥ θα µου ζητήσουν να προσκοµίσω πα-
ραστατικό που να δικαιολογεί την προσπάθεια διαγρα-
φή µου. Ο λόγος; Μα, µειώνεται ο φόρος.

Στις περιπτώσεις της τροποποίησης των ποσοστών 
των αγροτεµαχίων, καλό όλοι οι συνάδελφοι αλλά 
και οι ιδιοκτήτες αγρότες (και όχι µόνο), να είναι πο-
λύ προσεκτικοί σε αυτά που ζητάνε και σε αυτά που 
δηλώνουν. Αν υπάρχει ένα αγροτεµάχιο 10 στρέµµα-
τα σε ποσοστό 70% (άρα 7 στρέµµατα στην ιδιοκτησία 
του πελάτη), το µόνο που µπορώ να κάνω είναι να δη-
λώσω 7 στρέµµατα σε ποσοστό 100%. Και πάλι, µε επι-
φύλαξη αν δεν έχω κάτι στα χέρια µου, τουλάχιστον ό-
µως δεν αλλοιώνεται το τελικό αποτέλεσµα ιδιοκτησί-
ας. Όλα τα υπόλοιπα τα ακούω βερεσέ και καλό είναι, 
όλοι όσοι έχουν σκοπό να ζητήσουν κάτι τέτοιο χωρίς 
χαρτιά, να το αποφύγουν, γιατί πρόκειται περί απάτης, 
η οποία διώκεται ποινικά.

Άπαξ δήλωση 
Όταν ένα χωράφι δηλω-

θεί µία φορά, σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να 

δηλωθεί ξανά

Ιδιοκτησία
Για αγροτεµάχιο 10 

στρέµµατα σε ποσοστό 
70%, δηλώνω 7 στρέµ-
µατα σε ποσοστό 100%

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)

«ΕΦΚΑ 2020»
Σύµφωνα µε όσα ακούγονται για το 

αναµενόµενο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο, οι 
αγρότες θα καταβάλλουν κατ’ ελάχιστο 

119 ευρώ. Ελπίζουµε να οριστικοποιηθεί 
το νέο ασφαλιστικό µέχρι τα µέσα 

Φεβρουαρίου, προκειµένου να προλάβουν 
να εκδοθεί ο ΕΦΚΑ Ιανουαρίου και να 
µην τρέχουµε πάλι µε συµψηφισµούς.

Ανταποκριτές ΟΓΑ

Οι ανταποκριτές του ΟΓΑ, σε πολλές 
περιπτώσεις και για ψύλλου πήδηµα, στέλνουν 
τους αγρότες στο λογιστή τους, για θέµατα που 
αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους: π.χ. αν δεν 
φαίνεται µία πληρωµή, θα πρέπει να το ψάξουν 
και όχι να στείλουν τον άνθρωπο στο λογιστή. 
Καλό είναι να επιδεικνύεται λίγη προσοχή για 
την αποφυγή της ταλαιπωρίας των αγροτών.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η επιτροπή αξιολόγησης των περιπτώ-
σεων αγροτών, κτηνοτρόφων και συ-
νεταιρισµών που ξεχώρισαν στην πρώ-
τη φάση του διαγωνισµού συνήλθε την 
∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου έχοντας κατά 
νου την βαρύτητα του θεσµού αλλά και 
την σοβαρότητα της κατάστασης όπως 
αυτή διαµορφώνεται ενόψει του Green 
Deal της Κοµισιόν, των διαπραγµατεύ-
σεων της νέας ΚΑΠ, των τεχνολογι-

κών δυνατοτήτων, των προκλήσεων 
που σχηµατίζει η δηµογραφική έκρη-
ξη και η κλιµατική αλλαγή.

Πραγµατιστές τα µέλη της εννεαµε-
λούς   επιτροπής εξέτασαν τις περιπτώ-
σεις τριών φιναλίστ για την κάθε κα-
τηγορία του διαγωνισµού: Κτηνοτρό-
φος της Χρονιάς, Συλλογική Προσπά-
θεια της Χρονιάς και Αγρότης της Χρο-
νιάς. Στο πλαίσιο της συνάντησης αξι-
ολογήθηκε και η κατεύθυνση που θέ-
λει να πάρει η ευρωπαϊκή παραγωγή 
του πρωτογενή τοµέα, οι δυνατότητες 

υλοποίησης αυτής και το κόστος της, 
οικονοµικό και κοινωνικό.

«∆ηµιουργεί πρότυπα και δίνει θάρ-
ρος στους παραγωγικούς συντελεστές 
που επιθυµούν να επενδύσουν µε χρό-
νο και χρήµα» υποστήριξε ο προεδρεύ-
ων της επιτροπής, Αθανάσιος Τσαυτά-
ρης. Ο oµότιµος καθηγητής, τέως υ-
πουργός Γεωργίας και κοσµήτωρ στο 
Perrotis College αναφέρθηκε στις προ-
κλήσεις που φέρνει η κλιµατική αλλα-
γή και στην σηµασία της γεωργίας στον 
αγώνα εξασφάλισης επάρκειας τροφί-

µων. Σύµµαχοι αλλά και παγίδες στην 
προσπάθεια αυτή είναι οι νέες τεχνο-
λογίες. «Η τεχνολογική φτήνια ορίζει 
τις ηµέρες µας. Στο γύρισµα του αιώ-
να, αυτό που σήµερα µπορεί να κοστί-

ζει µερικές χιλιάδες ευρώ, απαιτούσε 
προϋπολογισµό δισεκατοµµυρίων. Η 
ψηφιακή τεχνολογία είναι ώριµη, οι 
τεχνολογίες γιγάντιες, µεγάλα είναι 
και τα ρίσκα. Η κατάχρηση των πληρο-
φοριών είναι πάντα ένας απτός κίνδυ-
νος» επεσήµανε ο καθηγητής, προτεί-
νοντας στο µέλλον να λαµβάνονται υπ’ 
όψιν στην διαδικασία αξιολόγησης του 
Αγρότη της Χρονιάς και κριτήρια αει-
φορίας.  Η διευθύντρια του ΕΣΥΦ, Φρα-
ντζέσκα Υδραίου, επέλεξε να αναφερ-
θεί στα µεγάλα εµπόδια που θέτει στην 

Επιτροπή Αξιολόγησης Αγρότη της Χρονιάς

Η αγροτική Ευρώπη 
και το άγονο κυνήγι 
των premium αγορών   
Δύσκολο το αγροτικό επιχειρείν χωρίς τα απαιτούμενα εφόδια  

Τεχνολογική «φτήνια» 
Ώριµες είναι οι συνθήκες 
στον κλάδο της ψηφιακής 

τεχνολογίας, ωστόσο η 
ελλειπής ρύθµιση της αγοράς 

µεγεθύνει τα ρίσκα 

Ο Ανδρέας ∆ηµητρίου, πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Ιωαννίνων – Πίνδος είναι το νέο µέλος της Επιτροπής 
Αξιολόγησης του Αγρότη της Χρονιάς.  

Το µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, Σάββας Μπαλουκτσής από το 2013 
είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ).

Στο επόµενο 
τεύχος της 
Agrenda 
στις 28 
∆εκεµβρίου, 
το τελευταίο 
του 2019, θα 
παρουσιαστούν 
αναλυτικά οι 
νικητές και 
οι υπόλοιποι 
φιναλίστ.   
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ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότη-
τας η «υπερευαισθησία» που εκδηλώ-
νουν οι ευρωπαϊκές αρχές, αναφορικά 
µε τη χρήση των αγροτικών εφοδίων, 
είτε αυτά είναι προϊόντα φυτοπροστα-
σίας, είτε είναι λιπάσµατα. Οι διαδοχι-
κές απαγορεύσεις δραστικών ουσιών 
στερούν, τόνισε, από τους αγρότες πο-
λύτιµα για τη δουλειά τους εργαλεία, 
αυξάνει υπέρµετρα το κόστος των δια-
θέσιµων λύσεων και εκτοξεύει  τις τι-
µές των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊ-
όντων, περιορίζοντας αντίστοιχα την α-

νταγωνιστικότητα αυτών διεθνώς. Κοι-
νή ήταν η εκτίµηση ότι σε ορισµένες πε-
ριπτώσεις η περιβαλλοντική ευαισθη-
σία φθάνει τα όρια της υπονόµευσης 
της παραγωγής στη Γηραιά Ήπειρο.  

Η κτηνοτροφία στα Ιωάννινα 
θα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο  
Στο επόμενο φύλλο της  Agrenda οι αποφάσεις της Επιτροπής

Ακριβή γεωργία
Το όραµα της Κοµισιόν 

διαµορφώνει συνθήκες για 
µια ακριβή γεωργία, χωρίς 

να είναι βέβαιο ότι οι αγορές 
µπορούν να ανταποκριθούν

ΒΡΑΒΕΙΑ.AGRENDA.2020

Η φετινή εκδήλωση θα γίνει στις 
25 Ιανουαρίου στα Ιωάννινα, στο 
ξενοδοχείο Grand Serai συγκε-
ντρώνοντας ένα µεγάλο µέρος 
του ενδιαφέροντος της στα θέ-
µατα της κτηνοτροφίας. Με τον 
τόσο σηµαντικό αυτόν κλάδο να 
βρίσκεται στο επίκεντρο, προκύ-
πτει µια καλή ευκαιρία ώστε στο 
πλαίσιο του Αγρότη της Χρονιάς 
να γίνει µια εποικοδοµητική πα-
ρέµβαση στο δηµόσιο διάλογο 
για την οργάνωση της αγροτικής 
παραγωγής.

Σε αυτό το πνεύµα, την επιτρο-
πή απασχόλησε έντονα η νέα Πρά-
σινη Συµφωνία της Κοµισιόν, µε 
τον κ. Τσαυτάρη και την Φραντζέ-
σκα Υδραίου, γενική διευθύντρια 
του ΕΣΥΦ, να την αξιολογούν ως 
µια ελιτίστικη προσέγγιση της γε-
ωργίας που µένει να φανεί κατά 
πόσο θα ανταποκριθούν σε αυτήν 
οι αγορές. «Σε αυτήν την λογική, 
όσο ακριβή γίνεται η παραγωγή, 
άλλο τόσο ακριβή γίνεται και η 
προώθηση του προϊόντος» σχο-
λίασε ο διευθυντής του ΑΣ Ζαγο-
ράς, ∆ιονύσης Βαλασσάς.  

Η συρρίκνωση του κλάδου
«Ο κλάδος τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη 
χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση 
τουλάχιστον στον αριθµό των συ-
ντελεστών» σχολίασε ο Πρόδρο-
µος Καλαϊτζής, Σύµβουλος Αγρο-

διατροφικής Πολιτικής και Επι-
χειρηµατικότητας, επικαλούµε-
νος στοιχεία της Κοµισιόν επιµέ-
νοντας πως το στοιχείο της βιω-
σιµότητας πρέπει να είναι ουσι-
αστικό κριτήριο.

Την επιθυµία του για την επι-
λογή ενός γήινου εκπροσώπου 
της ελληνικής γεωργίας εξέφρα-
σε ο εκδότης και διευθυντής της 
Agrenda, Γιάννης Πανάγος, υπο-
στηρίζοντας ακόµα πως «∆εν εί-
µαστε πάντως ευχαριστηµένοι µ’ 
αυτό που είναι σήµερα ο Αγρότης 
της Χρονιάς, γιατί δεν µας ικανο-
ποιεί αυτό που είναι σήµερα στη 
χώρα µας οι αγρότες». «∆εν µπο-
ρούµε να κλείνουµε τα µάτια στην 
εγκατάλειψη της υπαίθρου, µένο-
ντας στο γεγονός ότι κάποιες, λί-
γες πάντως, αγροτικές εκµεταλ-
λεύσεις αναπτύσσονται και η α-
γροτική παραγωγή δεν έχει συ-
νολικά µειωθεί» κατέληξε ο ίδιος.

Ας σηµειωθεί ότι στην φετινή 
επιτροπή αξιολόγησης υπήρξαν 
δυο νέα πρόσωπα: ο Ανδρέας ∆η-
µητρίου, πρόεδρος του Αγροτικού 
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ι-
ωαννίνων – Πίνδος, και ο νέος γε-
νικός διευθυντής του ΣΕΠΥ, Αλέ-
ξανδρος ∆ιαµαντίδης. 

Στο επόµενο τεύχος της Agrenda 
στις 28 ∆εκεµβρίου, το τελευταίο 
του 2019, θα παρουσιαστούν α-
ναλυτικά οι νικητές και οι υπό-
λοιποι φιναλίστ.    

Το ζήτηµα της νέας ευρωπαϊκής Πράσινης Συµφωνίας ανέδειξε η 
Φραντζέσκα Υδραίου, γενική διευθύντρια του ΕΣΥΦ, αξιολογώντας ως 
ελιτίστικη την κατεύθυνση που παίρνει η γεωργία της ΕΕ.

Ο νέος γενικός διευθυντής του ΣΕΠΥ, Αλέξανδρος ∆ιαµαντίδης 
συµµετείχε για πρώτη φορά στην επιτροπή αξιολόγησης του Αγρότη της 
Χρονιάς, ως διάδοχος του Ευάγγελου Ζαγγίλη.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΕΛΗ
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Στα χαρτιά η «ιστορική»
συμφωνία για την ΕΒΖ

 Πέρασε 1,5 μήνας χωρίς να γίνει η παράδοση εργοστασίων στη Royal Sugar
 Οι παραγωγοί διαμηνύουν πως δεν αντέχουν άλλη μία αποτυχημένη λύση

ΤΟΥ  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Στα χαρτιά παραµένει η συµφωνία µίσθωσης των 
δύο εργοστασίων της ΕΒΖ ΑΕ στο Πλατύ Ηµαθίας 
και τις Σέρρες, καθώς αν και έχουν παρέλθει 40 η-
µέρες από την υπογραφή της µε τον εκµισθωτή, ε-
πί του πρακτέου είναι στον «αέρα». Και αυτό γιατί 
δεν έχει γίνει ακόµη η διαδικασία της παράδοσης 
- παραλαβής, µε συνέπεια οι παραγωγοί να προει-
δοποιούν για τον κίνδυνο µιας ακόµη αποτυχηµέ-
νης λύσης για τη βιοµηχανία και µιας ακόµη βου-
τιάς στην αβεβαιότητα για την τευτλοκαλλιέργεια.

Παίρνοντας ευθέως το µέρος του επενδυτή, οι 
οργανωµένοι παραγωγοί του Συλλόγου Κεντρικής 
Μακεδονίας µε ανακοίνωσή τους επιρρίπτουν στη 
βιοµηχανία τις ευθύνες για την καθυστέρηση που 
σηµειώνεται και καλούν την κυβέρνηση και τα συ-
ναρµόδια υπουργεία να παρέµβουν για να δοθεί 
οριστική λύση στο θέµα της παράδοσης των εργο-
στασίων στη «Royal Sugar», καθώς, όπως λένε, ό-
τι συµβαίνει τις τελευταίες ηµέρες στο Πλατύ είναι 

«τουλάχιστον τραγελαφικό, αν δεν χαρακτηριστεί 
ως εµπαιγµός του νέου επενδυτή».

Μάλιστα, ενώ προκρίθηκε η λύση, η ΕΒΖ να ανα-
θέσει σε εξειδικευµένη ιδιωτική εταιρεία την παρά-
δοση των εργοστασίων, το Σάββατο 14 ∆εκεµβρί-
ου παρουσία όλων, η εξειδικευµένη ιδιωτική εται-
ρεία αυτή δεν κατάφερε να πιστοποιήσει τα παραρ-
τήµατα του εξοπλισµού που παραδίδονται στον νέο 
επενδυτή, παραιτούµενη της διαδικασίας.

Στην ανακοίνωση τους αναρωτιούνται:
 Τι ακριβώς συµβαίνει µε τη συγκεκριµένη δι-

αδικασία; Η Royal Sugar έχει πληρώσει το ενοίκιο 
των εγκαταστάσεων για ένα χρόνο και 1,5 µήνα τώ-
ρα δεν έχει εγκατασταθεί στα εργοστάσια.

 Γιατί η ∆ιοίκηση της ΕΒΖ επέρριψε ευθύνες στη 
Royal Sugar για τη διαδικασία και στην πραγµατι-
κότητα διαπιστώθηκε το αντίθετο;

 Ποια είναι η θέση της κυβέρνησης; Γνωρίζει ό-
τι η νέα πρωτοβουλία που ξεκίνησε δεν έχει ολο-
κληρωθεί και ότι είναι πιθανό η συγκεκριµένη κα-
τάσταση να οδηγήσει τον κ. Καραθανάση στην α-
πόφαση να αποσυρθεί;

Οργιώδης η προετοιµασία από τις επιχειρήσεις του 
αγροδιατροφικού τοµέα που θα συµµετάσχουν στην 
85η «Πράσινη Εβδοµάδα 2020» στο Βερολίνο, που 
θα πραγµατοποιηθεί από 17 έως τις 26 Ιανουαρίου.

Η International Green Week Berlin διοργανώνε-
ται από το 1926 και είναι µία από τις λίγες εκθέσεις 
στη Γερµανία µε απευθείας πώληση στο κοινό. Να 
σηµειωθεί ότι, στην προηγούµενη διοργάνωση έ-
λαβαν µέρος πάνω από 1.750 εκθέτες από 61 χώ-
ρες και την επισκέφθηκαν πάνω από 400.000 ενδι-
αφερόµενοι, ενώ ο αριθµός των εµπορικών επισκε-
πτών, που προήλθαν από 75 χώρες, ξεπέρασε τους 
85.000. Ο τζίρος των αγορών και παραγγελιών, στη 
διάρκεια της έκθεσης, ανήλθε στα 51 εκατ. ευρώ.

Στην περσινή διοργάνωση συµµετείχαν 4 Έλλη-
νες εκθέτες (Armakadi, Bioargos S.A., Goji Spirit και 
Tsakalakis-Nivritos),οι οποίοι έλαβαν µέρος στο Ελ-
ληνικό Οµαδικό Περίπτερο το οποίο διοργανώθηκε 
από την εταιρία-µέλος του Ελληνογερµανικού Επι-
µελητηρίου, KLNi-Promotion. 

Οι εκθέτες που συµµετείχαν στην τελευταία δι-
οργάνωση πραγµατοποίησαν συναντήσεις µε εισα-
γωγείς, διανοµείς, εστιάτορες και εκπροσώπους α-
λυσίδων βιολογικών προϊόντων, ενώ επιλεγµένα 
προϊόντα τους παρουσιάστηκαν για πέντε ηµέρες 
στο Professional Center της έκθεσης, αποκλειστι-
κά σε εµπορικούς αντιπροσώπους, µε σκοπό την ε-
πίτευξη συνεργασιών και εµπορικών συµφωνιών.

Προετοιμασία για την «Πράσινη Εβδομάδα» 
στο Βερολίνο που κάθε χρόνο ανεβάζει τζίρους

Η Unilever µειώνει τις 
προβλέψεις αύξησης των 

πωλήσεών της το 2019
Ο γίγαντας καταναλωτικών αγαθών, 

Unilever Plc, ότι αναµένει η αύξηση πωλήσεων 
το 2019 να είναι ελαφρώς χαµηλότερη από τις 
προηγούµενες προσδοκίες της, αναφέροντας 
σκληρές εµπορικές συνθήκες στη ∆υτική 
Αφρική και επιβράδυνση οικονοµίας στη νότια 
Ασία. Τα κέρδη δεν αναµένεται να επηρεαστούν, 
ανέφερε η εταιρεία σε δήλωση.

Στην αγορά ελαφρών γευµάτων
επεκτείνεται η Coffee Island
Στην αγορά των ελαφρών γευµάτων (σάντουιτς, 
σφολιατοειδή, σαλάτες και γλυκά) επεκτείνεται 
η Coffee Island σε µια προσπάθεια να ενισχύσει 
τον τζίρο της κατά 30% και ειδικότερα σε µια 
περίοδο όπου στην αγορά του καφέ αναµένεται 
να δοθεί η µητέρα των µαχών. Η πατρινή 
εταιρεία διαθέτει σήµερα δίκτυο 376 
καταστηµάτων στην Ελλάδα και 51 σηµείων 
σε Αµερική, Ευρώπη και Ασία, τα περισσότερα 
εκ των οποίων βρίσκονται στην Κύπρο.

Τη Χάρτα ∆ιαφορετικότητας 
της ΕΕ υπέγραψε η Coca-Cola 3Ε 
Τη «Χάρτα ∆ιαφορετικότητας» της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την προώθηση της 
∆ιαφορετικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις 
υπέγραψε εκ µέρους της Coca-Cola Τρία 
Έψιλον ο γενικός διευθυντής της εταιρείας 
Γιάννης Παπαχρήστου, ενισχύοντας έτσι την 
δέσµευση της εταιρείας να δηµιουργεί 

Το µέρος του νέου 
επενδυτή παίρνουν 
οι τευτλοπαραγωγοί. Ο πρόεδρος 

της ΕΒΖ, Νίκος 
Παπαϊωάννου.

Η «Πράσινη Εβδοµάδα» 
φιλοξενείται στο 

Εκθεσιακό Κέντρο του 
Βερολίνου, έχοντας στην 

Ελλάδα και την Κύπρο 
επίσηµο αντιπρόσωπό 

της το Ελληνογερµανικό 
Εµπορικό και Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο.

ΝΕΑ
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Την δυνατότητα ενίσχυσης των 
κεφαλαίων της αλλά και αναβάθ-
µισης των ψηφιακών υπηρεσιών 
της επιδιώκει η Παγκρήτια Συνε-
ταριστική Τράπεζα η οποία υπέ-
βαλε µη δεσµευτική προσφορά 
για την Praxia Bank, ανακοινώνο-
ντας πως οι δυο πλευρές ξεκίνη-
σαν αποκλειστικές διαπραγµατεύ-
σεις την ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου.

Η συναλλαγή, εφόσον υλοποι-
ηθεί, αναµένεται να κλείσει στις 
αρχές του επόµενου χρόνου, α-
φού προηγηθεί η αποτίµηση (due 
diligence) της Praxia Bank, που 
αναµένεται να ολοκληρωθεί έ-
ως τις 31 Ιανουαρίου του 2020. 
Τα δύο µέρη δεν έχουν δηµοσιο-
ποιήσει άλλες λεπτοµέρειες της 
συναλλαγής, καθώς σύµφωνα µε 
την ανακοίνωση της Παγκρήτι-
ας Συνεταιριστικής «οι εν εξελί-
ξει διαπραγµατεύσεις καλύπτο-
νται από ρήτρα εµπιστευτικότη-
τας που έχουν υπογράψει µεταξύ 
τους οι δύο πλευρές» και ως εκ 
τούτου καµία άλλη πληροφορία 
δεν µπορεί στην παρούσα φάση 
να δηµοσιοποιηθεί.

Ας σηµειωθεί πως η εκκίνηση 
των συζητήσεων ανάµεσα στα δύο 
µέρη προκύπτει στο πλαίσιο της 
ανάγκης κεφαλαιακής ενίσχυσης 
της Praxia Bank, έπειτα από την 

απόφαση του Μποµπ Ντάιµοντ, 
βασικού µετόχου της τράπεζας, 
να προχωρήσει σε περιορισµό 
των δραστηριοτήτων της Praxia 
Bank. Με την απόφαση αυτή άλ-
λαξαν τα δεδοµένα όπως είχαν 
διαµορφωθεί έπειτα από την δι-
ορία που είχε δώσει στην τράπε-
ζα η Τράπεζα της Ελλάδος, µέσα 
στην οποία όφειλε να αυξήσει το 
µετοχικό της κεφάλαιο κατά 30 
εκατ. ευρώ, για να µπορέσει να 
υποστηρίξει το αναπτυξιακό της 
πλάνο. Στο µεσοδιάστηµα αρκε-
τοί υποστήριξαν ότι η Praxia είχε 
εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύ-
κλο «καύσης κεφαλαίων».

Μειωµένο το ποσοστό της 
Lyktos στη νέα τράπεζα

Με τη νέα τροπή που πήραν τα 
πράγµατα, όπως έγινε γνωστό, 
ο σηµερινός µέτοχος της Praxia, 
Μποµπ Ντάιµοντ, που µέσω του 
Atlas Merchant Capital ελέγχει 
το 100% της τράπεζας, θα περιο-
ριστεί σε ένα πολύ µικρό ποσο-
στό, ενώ δεν αποκλείεται στο νέο 
σχήµα που θα προκύψει από τη 
συνένωση να συµµετέχει και τρί-
τος επενδυτής. Επιπλέον ακούγε-
ται ότι µειωµένο θα είναι στη νέα 
τράπεζα, εφόσον η συναλλαγή ο-
λοκληρωθεί και το ποσοστό της 
Lyktos Participation, που σήµε-
ρα ελέγχει το 20% της Παγκρήτι-
ας Συνεταιριστικής.

Σηµειώνεται ότι την όλη διαδι-
κασία παρακολουθεί στενά και η 
ΤτΕ. Απ’ ό,τι φαίνεται, µε τη συγ-
χώνευση αναµένεται ότι η Πα-
γκρήτια θα ενισχύσει τα κεφά-
λαιά της ενώ παράλληλα θα απο-
κτήσει πρόσβαση στην τεχνολογι-
κή υποδοµή που έχει αναπτύξει η 
Praxia Bank και η οποία, σύµφω-
να µε ανακοίνωση της τελευταί-
ας, έχει οδηγήσει στην ανάπτυ-
ξη µιας ψηφιακής τράπεζας, τό-
σο στο front-end (e-banking & 
mobile app) αλλά και σε όλα τα 
back-office συστήµατα.

Μη εξυπηρετούµενα δάνεια που 
ανέρχονται σε 943 εκατ. ευρώ

Η κρητική συνεταιριστική, ό-
πως αναφέρεται στις οικονοµι-
κές καταστάσεις του εννεαµήνου 
του 2019, έχει συνολικό δείκτη 
κεφαλαίων «13,145% καλύπτο-
ντας πλήρως τις σχετικές απαι-
τήσεις, που διαµορφώνονται στο 

12,6%». Εντούτοις τα µη εξυπηρε-
τούµενα δάνεια ανέρχονται στα 
943,8 εκατ. ευρώ σε σύνολο χο-
ρηγήσεων 1,5 δισ. ευρώ.

Εν τω µεταξύ, στις αρχές της 
προηγούµενης εβδοµάδας, η δι-
οίκηση της Praxia Bank προχώ-
ρησε στην καταγγελία των συµ-
βάσεων των 180 εργαζοµένων 
από τους 230 υπαλλήλους που 
απασχολεί συνολικά, υλοποιώ-
ντας την πολιτική συρρίκνωσης 
της δραστηριότητάς της που α-
ποφάσισε το διοικητικό συµβού-
λιο της τράπεζας στις 13 ∆εκεµ-
βρίου. Κάπως έτσι, φαίνεται ότι 
η τράπεζα θα λειτουργήσει για 
το επόµενο τρίµηνο µε προσω-
πικό περίπου 50 εργαζοµένων, 
που θα κληθούν να υπηρετή-
σουν τη µετάβαση της τράπεζας 
στη νέα µορφή που θα προκύ-
ψει, ανάλογα και µε την εξέλι-
ξη των συζητήσεων µε την Πα-
γκρήτια Συνεταιριστική.

Tη διαπραγµάτευση µε την Praxia καλύπτει πέπλο «εµπιστευτικότητας». Εφόσον τελικά πραγµατοποιηθεί η συγχώνευση αναµένεται ότι η Παγκρήτια Τράπεζα θα ενισχύσει τα κεφάλαιά της.

H CEO της Praxia Bank Αναστασία Σακελλαρίου, ανάµεσα 
στον αποκλειστικό µέτοχο της τράπεζας Μποµπ Ντάιαµοντ 
(εξ αριστερών) και τον πρόεδρο Κοράντο Πασέρα.

Την εξαγορά της 
Praxia εξετάζει 
η Παγκρήτια

  Μη δεσμευτική προσφορά για την Praxia Bank 
υπέβαλε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα

Εν εξελίξει
Οι εν εξελίξει διαπραγµα-
τεύσεις καλύπτονται από 
ρήτρα εµπιστευτικότητας, 

που έχουν υπογράψει 
µεταξύ τους οι δύο 

πλευρές και ως εκ τούτου 
καµία άλλη πληροφορία 

δεν µπορεί να δοθεί

Ψηφιακά
Η Παγκρήτια Τράπεζα θα 
αποκτήσει πρόσβαση στην 
τεχνολογική υποδοµή της 
Praxia Bank, η οποία έχει 
οδηγήσει στην ανάπτυξη 
µιας ψηφιακής τράπεζας
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Εντάσσεται συνειδητά  
στη δομή της βιομηχανίας  
η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Κομμάτι μακροχρόνιας στρατηγικής  
η ΕΚΕ για τη βιομηχανία Όλυμπος

Αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα  
οι πρωτοβουλίες της Corteva

Μέρος της ατζέντας 
για τη νέα περίοδο
H προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης είναι μέρος της στρατηγικής της 
Ευρώπης για την περίοδο 2021-2027



Προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ υψηλής 
διατροφικής αξίας από την µητέρα φύση 

Η βαθιά και ακλόνητη πεποίθηση της ΟΛΥΜΠΟΣ πως πίσω από κάθε τι καλό υπάρχει 
κάτι ακόµη καλύτερο αλλά και η σταθερή και πάγια φιλοσοφία για παραγωγή αγνών, 
γευστικών και ποιοτικών προϊόντων, έχει ως αποτέλεσµα την «εµµονή» στις άριστες 
πρώτες ύλες και την αδιάκοπη λειτουργία της µε προσφορά στην ελληνική κοινω-
νία και στην πρωτογενή παραγωγή. Εξασφαλίζονται έτσι τόσο η ποιότητα όσο και η 
ασφάλεια, δυο παράγοντες που κατατάσσονται στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων.
Σε όλη της τη διαδροµή, η εταιρεία στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς, µέσα από 
µακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, επιλέγοντας ανθρώπους που αγαπάνε τα ζώα, 
τη φύση, νοιάζονται για τον τόπο τους και µοιράζονται τις ίδιες αξίες. Οι συνεργά-
τες από τους οποίους συλλέγεται καθηµερινά το γάλα ξεπερνούν πλέον τους 2.000.
H παραγωγική διαδικασία ήταν ανέκαθεν για την επιχείρηση άρρηκτα συνδεδεµέ-
νη µε την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ η εταιρική υπευθυνότητα δεν έπαψε ποτέ να βρί-
σκεται στο επίκεντρο του οράµατος και των αξιών της εταιρείας. 
Η καινοτοµία στην παραγωγή, αγνών και υγιεινών τροφίµων είναι θεµελιώδες στοι-
χείο στη λειτουργία της επιχείρησης. Ανέδειξε πρώτη την αξία τόσο των βιολογικών 
(2004) όσο και των κατσικίσιων γαλακτοκοµικών προϊόντων (2010) εµπλουτίζοντας 
συνεχώς την διατροφική της γκάµα, ικανοποιώντας τις ανάγκες της αγοράς για πε-
ρισσότερα και καλύτερα τρόφιµα.
Οι επενδύσεις στην παραγωγή των βιολογικών προϊόντων ενίσχυσαν τον Έλληνα 
παραγωγό και την ελληνική βιολογική κτηνοτροφία.
Χαρακτηριστική είναι η επίµονη προσπάθεια για την κατάκτηση ενός υψηλού επιπέ-
δου κατσικίσιου γάλακτος. Απαιτήθηκε κόπος και στήριξη των κτηνοτρόφων, έτσι 
ώστε να αναπτυχθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία για να παράγεται ένα προϊόν θρεπτι-
κό, ποιοτικό και ασφαλές, κατάλληλο για το τραπέζι του καταναλωτή. Οι συνεργάτες 
από τους οποίους συλλέγεται καθηµερινά το κατσικίσιο γάλα υπερβαίνουν σήµερα 
τους 700. Η ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέµενης αξίας που επιβραβεύονται 
καθηµερινά από τους Έλληνες καταναλωτές που τα επιλέγουν για την καθηµερινή 
διατροφή τους παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας. Μια σχέση εµπι-
στοσύνης, ένας δρόµος που οδηγεί από την ελληνική φύση στην ελληνική οικογένεια.
Η επένδυση σε καινοτόµο εξοπλισµό, παραγωγικές διαδικασίες και συσκευασίες εί-
ναι µια καθηµερινή ενασχόληση που δεν σταµατάει ποτέ θωρακίζοντας την µελλο-
ντική ανάπτυξη.  Παράλληλα, υλοποιείται ένα µακροχρόνιο εκτεταµένο πρόγραµ-
µα επενδύσεων για νέες γραµµές παραγωγής και για αναβάθµιση των υποδοµών 

στη συλλογή γάλακτος, την επεξεργασία, τη διασφάλιση ποιότητας, την αποθήκευ-
ση, τη µεταφορά καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.
∆έσµευσή της ΟΛΥΜΠΟΣ είναι να συνεχίσει και στο µέλλον να στηρίζει την ελ-
ληνική πρωτογενή παραγωγή µέσα από καινοτόµες πρωτοβουλίες και δρά-
σεις και µέσα από ανάπτυξη νέων προϊόντων προστιθέµενης αξίας, αξιοποιώ-
ντας τα αγαθά που απλόχερα προσφέρει η ελληνική φύση. Με αυτό τον τρόπο, 
η ΟΛΥΜΠΟΣ πιστή στις αξίες της συνεχίζει να σχεδιάζει, να επενδύει, να και-
νοτοµεί µε σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη.
 
∆έσµευση για την προστασία του περιβάλλοντος
Ο αγώνας της ΟΛΥΜΠΟΣ για την προστασία του περιβάλλοντος είναι διαρκής 
και οι πρωτοβουλίες της κινούνται σε τέσσερις βασικούς άξονες: Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, Εξοικονόµηση φυσικών πόρων, Ανακύκλωση, Συσκευασίες 
φιλικές προς το περιβάλλον. Η εταιρεία γνωρίζει ότι η οικονοµική µας ευηµερία 
εξαρτάται άµεσα από τη βιωσιµότητα του οικοσυστήµατος. Έµπρακτα συµβάλ-
λει στην προστασία του οικοσυστήµατος και στην εξοικονόµηση των φυσικών 
µας πόρων ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο φυ-
σικό περιβάλλον. Με αίσθηµα ευθύνης υλοποιεί επενδύσεις και καινοτοµεί, µε 
στόχο ένα καλύτερο περιβάλλον για τις επόµενες γενιές.

Κοντά στην κοινωνία
Για την εταιρεία η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κοµµάτι µιας µακροχρόνιας 
στρατηγικής, που προκύπτει από το χρέος της να στηρίζει την κοινωνία, κοιτώντας 
όχι µόνο µπροστά αλλά και τριγύρω προσπαθώντας να χαρίσει χαµόγελα και κυρί-
ως αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν τη δύναµή της.  Αυτό το χρέος είναι 
η κινητήριος δύναµη πίσω από όλες τις δράσεις της. Πιο συγκεκριµένα κατά το 2018:
● ∆ιατέθηκαν δωρεάν 215.000 προϊόντα σε ιδρύµατα και φορείς .
●Υλοποιήθηκαν δεκάδες αιτήµατα χορηγιών για εξοπλισµούς τεχνολογίας, διαφό-
ρων ειδών, σε κοινωνικά, εκπαιδευτικά, νοσηλευτικά και άλλα ιδρύµατα.
●Συνεργασία µε τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισµό «Κιβωτός του Κόσµου». Με α-
φορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Γάλακτος και µε στόχο την ενίσχυση 
του συγκεκριµένου οργανισµού, διοργανώθηκε online µια ενέργεια κοινωνικού χα-
ρακτήρα που απέφερε στα παιδιά της Κιβωτού 30.000 ποτήρια γάλα.

� 28 �





- 30 -

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη 
είναι καθημερινή δράση
για την Corteva AgriscienceTM

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για την Corteva Agriscience™ 
δεν αποτελεί απλά μια φράση. Την έχει ενσωματώσει στο 
πρόγραμμα με τις σημαντικότερες δραστηριότητές της. 
Η οικονομική ανάπτυξη, το κέρδος και οι κοινωνικές ευ-
αισθησίες δεν είναι έννοιες αντιφατικές και αντικρουό-
μενες. Αντίθετα όταν αξιοποιούνται σωστά καταλήγουν 
στη λειτουργία υγιών και βιώσιμων επιχειρήσεων που 
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 
Στην ορθά εφαρμοσμένη της πρακτική η έννοια της ε-
ταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί την πεμπτουσία 
του όρου συνέργεια. Ακριβώς αυτό το σκεπτικό βρίσκε-
ται στον πυρήνα της Corteva Agriscience™. Η εταιρική 
κοινωνική ευθύνη δεν πρέπει να αποτελεί απλά ένα α-
κόμα εργαλείο μάρκετινγκ, αλλά να εντάσσεται συνει-
δητά στη δομική επιλογή λειτουργίας όλων των σταδί-
ων παραγωγής, προώθησης και διανομής.
Το κίνητρο της εταιρείας δεν είναι να βελτιώσει το προφίλ 
της, αλλά να αφήσει το αποτύπωμά της έντονο και με θετι-
κό πρόσημο στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Οι άνθρω-
ποι της Corteva Agriscience™  είναι αλληλέγγυοι απέναντι 
σε κοινά προβλήματα, κοινές αναζητήσεις, κοινές ευαισθη-
σίες, κοινές επιδιώξεις. Η επιτυχία μιας στρατηγικής οικο-
νομικής ανάπτυξης εξαρτάται, κυρίως, από τη συμμετοχή 
του συνόλου των κοινωνικών και οικονομικών δυνάμε-
ων στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στον έλεγχο όλων 
των απαραίτητων μέτρων επιχειρηματικής ή εταιρικής πο-
λιτικής. Η υλοποίηση της συνεισφοράς της στην κοινωνία 
περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων με τη συνεργασία και τη 
στήριξη των τοπικών κοινωνιών και με συμμάχους ανα-
γνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ΜΚΟ. 

Η νέα κοινωνική πρωτοβουλία με την ονομα-
σία LifeScore™ είναι η συμβολή της Corteva 
Agriscience™ στην αύξηση της επισιτιστικής 
βοήθειας και τη μείωση της σπατάλης τροφί-
μων. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση και η προσφορά 
όλων σε σημαντικά και «ευαίσθητα» θέματα τόσο για την 
κοινωνία μας, όσο και για το περιβάλλον. Πρόκειται για 
μια κοινωνικά βιώσιμη πλατφόρμα που αποσκοπεί στην 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων που 
συμμετέχουν στην επισιτιστική αλυσίδα (αγρότες, εκπαι-
δευτικά ιδρύματα, τοπικοί φορείς κλπ.) και στην εμπέδω-
ση κοινωνικά ορθών πρακτικών σε σχέση με τη διαχεί-
ριση τροφής σε όλα τα στάδια της παραγωγής της – α-
πό το χωράφι μέχρι το σπίτι – προκειμένου να εξασφαλί-
σουμε την επισιτιστική ασφάλεια και την αποδοτικότητα 
των πόρων, ώστε να αναπτυχθεί μια ανθεκτική, κοινω-
νικά συνεκτική παραγωγή, με ορατά οφέλη για την ποι-
ότητα ζωής, την τοπική οικονομία, την ευημερία ολόκλη-
ρης της κοινωνίας. Αναπόσπαστο μέρος της συγκεκρι-
μένης πρωτοβουλίας είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, με το οποίο η Corteva Agriscience™ έχει ήδη 
έρθει σε συμφωνία για την από κοινού διάδοση της πλη-
ροφορίας του ζητήματος της επισιτιστικής ανασφάλειας, 

στην ελληνική κοινωνία, αλλά και για τη διατύπωση προ-
τάσεων με σκοπό την επίλυσή του.

Κοινωνική εκστρατεία LifeScore και Social 
Hackathon – Η Δύναμη μίας Ημέρας
Για το Social Hackathon – Η Δύναμη μιας Ημέρας, η Corteva 
Agriscience™, στις αρχές Σεπτεμβρίου, επέλεξε την πόλη 
της Θεσσαλονίκης προκειμένου να δημιουργήσει τα υλικά 
επικοινωνίας των μηνυμάτων της κοινωνικής εκστρατείας 
LifeScore, μέσα από τα οποία η δράση αυτή, θα πάρει σάρ-
κα και οστά και θα γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό.  Το Social 
Hackathon υλοποιήθηκε από 150 εθελοντές/εργαζομέ-
νους της εταιρείας Corteva Agriscience™, νέους αγρότες 
από ολόκληρη τη χώρα, νέους εμπόρους, μέλη του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΜΚΟ  ‘ΜΠΟΡΟΥ-
ΜΕ’. Με την καθοδήγηση 30 καταξιωμένων επαγγελματιών 
από το χώρο της επικοινωνίας και της τέχνης, οι εθελοντές-
συμμετέχοντες, χωρίς καμία εξειδίκευση,  δουλεύοντας α-
κούραστα και με αστείρευτη ενέργεια, κατάφεραν να δημι-
ουργήσουν  υλικά επαγγελματικού επιπέδου και μοναδικής 
αισθητικής μέσα σε μια μόνο ημέρα . Μέσα από τις τέσσερις 
ομάδες των εθελοντών, δημιουργήθηκαν: ένα τηλεοπτικό 
σποτ, με την καθοδήγηση του σκηνοθέτη Χρήστου Πέτρου 
και την σκηνική επιμέλεια της εικαστικού Ελένης Πεχλιβά-

νη, μηνύματα για μια καμπάνια στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης, ταινία animation με τίτλο «Η Οδύσσεια της Τροφής» 
ομαδικά έργα τέχνης, με θέμα «Σπορά Ζωής», που αποτέ-
λεσαν την εικαστική αποτύπωση των μηνυμάτων κατά της 
σπατάλης τροφίμων. Τα έργα τέχνης δημιουργήθηκαν με 
την εθελοντική συνεργασία και καθοδήγηση των εικαστι-
κών Κικής Βουλγαρέλη, Ελένης Κυριαζοπούλου, Μαρί-
ας Παπανικολάου και Μαρίας Πάστρακαι με την επιμέλεια 
και τον συντονισμό της Ίριδας Κρητικού. Σημειώνεται ότι 
εθελοντικά συμμετείχε και ο φωτογράφος Ανδρέας Σμα-
ραγδής, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να οπτικοποιή-
σουν τις δηλώσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης. Ε-
πίσης, αρωγοί στην Κοινωνική Εκστρατεία είναι η μουσικο-
συνθέτης Μαριέττα Φαφούτη που έγραψε και επιμελήθη-
κε την μουσική στην ενώ η ηθοποιός Σάρα Εσκενάζυ δά-
νεισε τη φωνή της στο animation. Τα υλικά που δημιουρ-
γήθηκαν κατά τη διάρκεια του Social Hackathon θα απο-
τελέσουν την αιχμή του δόρατος της κοινωνικής εκστρα-
τείας LifeScore, η οποία στοχεύει όχι μόνο στο να συμβάλ-
λει στην ευαισθητοποίηση για την επίτευξη της επισιτιστι-
κής ασφάλειας, αλλά και στο να προτείνει συγκεκριμένους 
τρόπους για την καταπολέμηση της σπατάλης τροφίμων.
Επόμενος σταθμός για το LifeScore η πόλη της Λάρισας ό-
που θα πραγματοποιηθούν μια σειρά δράσεων σε συνερ-
γασία με τους τοπικούς φορείς.

TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow AgroSciences, 
DuPont or Pioneer and their affiliated companies 

or their respective owners

Για την παρουσίαση  
της Πρωτοβουλίας 
LifeScore η εταιρεία 
Corteva Agriscience™, 
το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
και η ΜΚΟ «Μπορούμε» 
πραγματοποίησαν στις 
22 Οκτωβρίου 2019 
Συνέντευξη Τύπου. Την 
συνέντευξη τίμησε με 
την παρουσία του ο 
υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Κώστας Σκρέκας. Από 
την Corteva Agriscience™ 
μίλησαν η Clara Serrano 
EMEA Marketing Leader, 
η Χριστίνα Λεγάκι 
πρόεδρος και διευθύνουσα 
σύμβουλος και ο 
Γεράσιμος Νικολόπουλος 
εμπορικός διευθυντής 
για Ελλάδα, Κύπρο, 
Ισραήλ και Αλβανία. Το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
εκπροσώπησε ο πρύτανης 
Σπυρίδων Κίντζιος και 
την ΜΚΟ «Μπορούμε» ο 
συνιδρυτής Αλέξανδρος 
Θεοδωρίδης.

Η Corteva 
Agriscience™, με 
βάση την καινοτομία και 
την έρευνα δημιουργεί 
ολοκληρωμένες λύσεις 
που προσφέρουν κάτι 
νέο στους Έλληνες 
παραγωγούς. Λύσεις 
που οδηγούν στην 
παραγωγή υγιεινών 
αγροτικών προϊόντων 
για τους καταναλωτές, 
αλλά και σε αυξανόμενη 
ποσοτικά και ποιοτικά 
αγροτική παραγωγή. 
Στα επόμενα 30 χρόνια ο 
πληθυσμός του πλανήτη 
μας θα αυξηθεί κατά 3 
δις. Για να υπάρχει τροφή 
για όλους, η εταιρεία είναι 
δίπλα στους παραγωγούς 
προσφέροντας 
καλύτερους σπόρους, 
αποτελεσματικότερη 
φυτοπροστασία και θρέψη 
και φυσικά κορυφαία 
τεχνική υποστήριξη.
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