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Προµηνύεται άνοδος  
των εµπορευµάτων
Τα θεµελιώδη της διεθνούς αγοράς 
εµπορευµάτων συγκλίνουν υπέρ της 
ανόδου των τιµών παραγωγού. σελ. 42 
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Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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Ζώνες ενεργειακών 
και διπλασιασμός σε μια 10ετία 

Αύξηση 100% στις εκτάσεις 
με ενεργειακές καλλιέργειες 
και πρόσθετα κίνητρα ως το 

2030 σχεδιάζει το ΥΠΕΚΑ    

Μόλις 300 από τους 2.500 
πληρωθέντες για απονιτροποίηση 
δείχνουν να αιτιολογούν το πριµ. 
Πιθανή η επιστροφή χρηµάτων 
από τους υπόλοιπους. σελ. 6

Πληθαίνουν οι µεταβιβάσεις 
αγροτεµαχίων στις αγροτικές 
περιοχές. Αλλάζει φυσιογνωµία 
το αγροτικό επάγγελµα µε τη 
βοήθεια της τεχνολογίας. σελ. 10

∆ιασύνδεση της τεκµηρίωσης 
αιτηµάτων για φθηνό αγροτικό 
ρεύµα µε το ΟΣ∆Ε επιδιώκει η 
κυβέρνηση. Τέλος 130 ευρώ 
απεργάζεται η ∆ΕΗ. σελ. 8

Πριµ νιτρικών 
µετ’ επιστροφής 

Αγροτεµαχίων 
µεταβιβάσεις 

Αγροτικό ρεύµα 
επαφή µε ΟΣ∆Ε

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο     
Μια από τις δυσκολότερες 
φάσεις του διέρχεται αυτό 
τον καιρό το ελαιόλαδο.  
Εµπορεύµατα, σελ. 16

Ένα «θηρίο» στο Κιλκίς 
Το µεγαλύτερο λαστιχοφόρο τρακτέρ Case Magnum CVX 380  
παρέλαβαν προ ηµερών οι αδελφοί Πογέλη στο Κιλκίς. σελ. 20
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700

• Ετοιµοπαράδοτα τρακτέρ ενόψει  
Agrotica - Σχεδίων Βελτίωσης σελ. 21
• Το µεγαλύτερο λαστιχοφόρο στα 
σκληρά χώµατα του Κιλκίς σελ. 20

• Παρέµβαση για τα κείµενα της ΚΑΠ από 
Γαλλία, Ισπανία, Γερµανία σελ. 4
• Η γη αλλάζει κατόχους, ο κάµπος εικόνα 
στο γύρισµα της δεκαετίας σελ. 10

•  Μέχρι και 3,65 ευρώ το κιλό σε 
προσεγµένα και λιγοστά κάστανα σελ. 41
• ∆εν βιάζεται κανείς να προχωρήσει σε 
πράξεις για το σκληρό σιτάρι σελ. 15

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Από βδοµάδα ξαναρχίζουν οι διαπραγµατεύσεις µε τους Ιταλούς 
για την εξαγωγή σκληρού σίτου, καθώς ούτε οι αγοραστές ούτε οι 
πωλητές βιάζονται. Η τάση στο χρηµατιστήριο βάµβακος είναι 
ανοδική, ενώ υπήρχαν αρκετά φιξαρίσµατα σε ανοιχτά συµβόλαια 
µε τιµή ακόµα και πάνω από τα 74 σεντς ανά λίµπρα. Μειωµένη 
παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου στους 3.144.000 τόνους 
αναµένει για το 2019-2020 το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου.

Λειχήνες στην ελιά

Ο επιβλαβής οργανισµός αναπτύσσεται 
σε ελαιώνες υγρών περιοχών και σε 
δέντρα µε πυκνή βλάστηση. Ευνοϊκό 
παράγοντα για την ανάπτυξή τους 
αποτελεί και ο κακός αερισµός. 
Εµφανίζονται κυρίως µε τη µορφή 
κιτρινοπράσινου λεπτού στρώµατος 
πάνω σε κορµούς δέντρων ή βραχίονες.

Αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση

Μία σειρά από µέτρα είναι αναγκαία για 
την καταπολέµηση των λειχήνων. 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας, τα µέτρα αυτά 
στοχεύουν εξίσου και στην αντιµετώπιση 
της καπνιάς. Αρχικά, προτείνεται η 
εφαρµογή κατάλληλου κλαδέµατος ώστε 
ο αερισµός των δέντρων να είναι 
επαρκής προσφέροντας ταυτόχρονα 
σωστό φωτισµό στο εσωτερικό της 
κόµης. Σπουδαία είναι επίσης η συµβολή 
των ψεκασµών µε χαλκούχα 
σκευάσµατα κατά τη διάρκεια του 
χειµώνα για την αποκόλληση των 
λειχήνων. Τέλος, οι παραγωγοί οφείλουν 
να δίνουν την απαραίτητη προσοχή 
προκειµένου το πλύσιµο των κορµών και 
των βραχιόνων να χαρακτηρίζεται από 
µεγάλη επιµέλεια.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 04-01-2020 
Γενικά αίθριος καιρός. Βαθµιαία 
στα δυτικά και τα βόρεια από το 
απόγευµα θα αναπτυχθούν 
τοπικές νεφώσεις. Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 
ασθενείς. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει άνοδο, όµως τις 
πρωινές και βραδινές ώρες θα 
σηµειωθεί κατά τόπους παγετός 
στα βόρεια ηπειρωτικά. 

Κυριακή 05-01-2020 
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. 
Χιονοπτώσεις σε όλα τα ορεινά, 
βαθµιαία στα ηµιορεινά της 
ηπειρωτικής χώρας και σε 
περιοχές στα κεντρικά µε 
χαµηλότερο υψόµετρο. Άνεµοι 
ισχυροί από δυτικές και βόρειες 
διευθύνσεις. Η θερµοκρασία σε 
αισθητή πτώση από τα βόρεια.

∆ευτέρα 06-01-2020
Θεοφάνεια  
Nεφώσεις µε βροχές ή 
χιονόνερο. Χιονοπτώσεις στα 
ορεινά, καθώς και σε περιοχές µε 
χαµηλότερο υψόµετρο της 
ηπειρωτικής χώρας, κατά τόπους 
πυκνές. Άνεµοι νότιοι ισχυροί. Η 
θερµοκρασία θα σηµειώσει 
περαιτέρω πτώση. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τρίτη 07-01-2020 
Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες. 
Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις 
µε χιονόνερο. Χιονοπτώσεις στα 
ορεινά και ηµιορεινά, που 
σταδιακά θα εξασθενήσουν. 

Τετάρτη 08-01-2020 ως
Παρασκευή 10-01-2020
Στα ανατολικά και νότια 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και παροδικές 
χιονοπτώσεις. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
ασθενείς. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο ως προς τις µέγιστες τιµές.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν βόρειοι 
βορειοδυτικοί 
4 µε 5 και στα 
δυτικά και νότια 6 
µποφόρ. Το βράδυ 
στη Μακεδονία θα 
ενισχυθούν σε 6 µε 7 
µποφόρ.
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Οι αγορές έχουν πάντα τους δικούς τους 
κώδικες, µια προσεκτική ωστόσο κα-
ταγραφή των συνθηκών που διαµορ-
φώνονται για τα αγροτικά εµπορεύµα-
τα µε ορίζοντα το 2020, αφήνει ζωη-
ρή την εντύπωση ότι σε µέσα επίπεδα  
οι τιµές παραγωγού θα µπορούσαν να 
κινηθούν µε θετικό πρόσηµο.

Η δυναµική ανάπτυξης της παγκόσµιας οι-
κονοµίας δεν δείχνει προς το παρόν 
να υποχωρεί, δηλαδή η ζήτηση θα βαί-
νει αυξανόµενη, ενώ αντίθετα δυσκο-
λίες που επέφερε ο λεγόµενος «εµπο-
ρικός πόλεµος» στη διάρκεια της πε-
ρασµένης χρονιάς, ήδη δείχνει να ε-
πηρεάζει αρνητικά την αγροτική δρα-
στηριότητα, ειδικά στις ΗΠΑ, πράγµα 
που σηµαίνει ότι ο διαθέσιµος όγκος 
παραγωγής σε κρίσιµα αγροτικά προ-
ϊόντα µειώνεται. 

Σηµειωτέον ότι οι στατιστικές δείχνουν αύ-
ξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και 
την ίδια ώρα οι περιορισµοί οι οποίοι 
προστίθενται -για λόγους προστασίας 
του περιβάλλοντος- στη χρήση εισρο-
ών (λίπανση και φυτοπροστασία) καθι-
στούν όλο και πιο δυσχαιρή την περαι-
τέρω αύξηση της παραγωγικότητας των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων. Ξέχωρα 
που σηµαντικό µέρος αυτών «υποκύ-
πτει» στη… γοητεία της αστικής χρήσης. 

Με δεδοµένο µάλιστα ότι η αφρικανική 
πανώλη των χοίρων δείχνει να ολο-
κληρώνει τον κύκλο της και να ανα-
πληρώνονται σταδιακά οι απώλειες 
σε ζωικό κεφάλαιο, ειδικά σε χώρες ό-
πως η Κίνα, η ζήτηση για καλαµπόκι 
και σόγια αναµένεται να επανέλθει σε 
φυσιολογικά επίπεδα.     

Αυτό το οποίο καλούνται να προσέξουν 
ιδιαίτερα οι παραγωγοί, είναι οι τά-
σεις της γαστρονοµίας στη νέα δεκα-
ετία. Μικροί παραγωγοί, εναλλακτι-
κά προϊόντα, ιδιαίτερες συσκευασίες 
και υγιεινή διατροφή είναι τα στοι-
χεία που προσεχώς δίνουν τον τόνο. 
Εδώ η ελληνική γεωργία και κτηνο-
τροφία προφανώς και διαθέτει πλε-
ονεκτήµατα, αρκεί αυτά να υποστη-
ριχθούν µε την κατάλληλη οργάνω-
ση τόσο στο πεδίο της παραγωγής, ό-
σο και σ’ αυτό της διάθεσης των προ-
ϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, η ταχύ-
τητα των εξελίξεων και στη διάρκεια 
του 2020 προβλέπεται ασύλληπτη, ε-
ποµένως η χρονιά προµηνύεται συ-
ναρπαστική.                         Agrenda

Ταχύτητες 
ασύλληπτες
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το αποτύπωµά τους στη νέα 
Πράσινη Πολιτική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στο κοµµάτι 
που αφορά στην Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική φαίνεται πως 
σπεύδουν να βάλουν τρία ι-
σχυρά κράτη µέλη της Ένω-
σης, µε τους υπουργούς Γε-
ωργίας της Γαλλίας, της Γερ-
µανίας και της Ισπανίας, σε 
κοινή τους δήλωση να δίνουν 
σε πρώτη φάση την έγκρισή 
τους στης µεταρρυθµίσεις της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

Στην κοινή τους δήλωση 
ξεκαθαρίζουν ότι «υποστηρί-
ζουν σθεναρά» τις προϋποθέ-
σεις του Green Deal, που υ-
παγορεύουν ότι η ΚΑΠ πρέ-
πει να κάνει περισσότερα για 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την αντιµετώπιση 
της κλιµατικής αλλαγής στο 
µπλοκ. Συγκεκριµένα, συµ-

φώνησαν ότι «η ενισχυµένη 
προϋπόθεση είναι ο καλύτε-
ρος τρόπος προς τα εµπρός». 
Με άλλα λόγια υποστηρίζουν 
την αύξηση του ελάχιστου ε-
πιπέδου βιώσιµων πρακτικών 
που πρέπει να εφαρµόσουν 
οι αγρότες προκειµένου «να 
κερδίσουν» άµεσες πληρωµές.

Βέβαια, παρά την απόπειρα 
υποστήριξης µέσω της κοινής 
δήλωσης για τη µεταρρύθµι-
ση της ΚΑΠ, τα τρία κράτη µέ-
λη εξακολουθούν να θέλουν 
τα στρατηγικά σχέδια να είναι 
πιο απλά και ευέλικτα όσον α-
φορά τον τρόπο µε τον οποίο 
µπορούν να εφαρµοστούν σε 
εθνικό επίπεδο.

Η Γερµανία, η Ισπανία και 
η Γαλλία θεωρούν ότι το σχέ-
διο της Επιτροπής έχει πάρα 
πολλούς δείκτες για να καθο-
ρίσει την πρόοδο και δεν θε-
ωρούν εύκολη την αναφορά 
αυτών των µέτρων.

Η Επιτροπή θα παρακολου-
θεί τα Στρατηγικά Σχέδια ε-
τησίως για να καθορίσει την 
πρόοδο, αλλά τα τρία κράτη 
µέλη υποδηλώνουν ότι αυτό 
είναι µη ρεαλιστικό και είπε 
ότι πρέπει να αξιολογούνται 
λιγότερο συχνά.

Τα κράτη µέλη δήλωσαν επί-
σης ότι η µεγαλύτερη πράσινη 
φιλοδοξία πρέπει να συµβαδί-

ζει µε την παροχή των κατάλ-
ληλων κονδυλίων στον επό-
µενο προϋπολογισµό της ΕΕ.

Ενώ η Επιτροπή θα δεχθεί 
µε ανακούφιση την υποστή-
ριξη αυτή, µια τέτοια κίνηση 
σύµφωνα µε αναλυτές, εκθέ-
τει περαιτέρω το ρήγµα µετα-
ξύ των κρατών µελών της ΕΕ 
για τη µελλοντική κατεύθυν-
ση της ΚΑΠ.

Ξαφνική παρέμβαση των 
τριών μεγάλων για ΚΑΠ 
Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία δίνουν το πράσινο φως στην Κομισιόν

Πιο αραιά
Τα τρία κράτη µέλη 

θέλουν να αξιολογούνται 
λιγότερο συχνά για τις 

πράσινες επιδόσεις τους

Συµφωνούν
στα µισά
Ένα διαρρεύσαν σχέδιο 
πρόσφατης θέσης του 
Συµβουλίου σχετικά µε την ΚΑΠ 
έδειξε σαφώς ότι τα περισσότερα 
κράτη µέλη επιθυµούν 
ασθενέστερες 
φιλοπεριβαλλοντικές φιλοδοξίες 
απ’ ό, τι παρουσιάζει σήµερα η 
Επιτροπή. Η απερχόµενη 
φινλανδική Προεδρία δήλωσε 
επίσης κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας συνεδρίασης του 
Συµβουλίου Γεωργίας ότι οι 
χώρες συµφώνησαν µόνο 
σε πέντε από τις 10 «καλές 
γεωργικές και περιβαλλοντικές 
συνθήκες», όπως είναι η 
διατήρηση των πλούσιων σε 
άνθρακα εδαφών και η εναλλαγή 
καλλιεργειών, για τη νέα ΚΑΠ.

Σε κοινή τους 
δήλωση, τρεις 
µεγάλες δυνάµεις της 
ευρωπαϊκής υπαίθρου 
ξεκαθαρίζουν ότι 
«υποστηρίζουν 
σθεναρά» το Green 
Deal της Κοµισιόν.

Οι υπουργοί Γεωργίας της Γερµα-
νίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας 
τονίζουν ότι η ΚΑΠ παραµένει ση-
µαντική πολιτική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σύµφωνα µε τους στόχους 
που καθορίζονται στις Συνθήκες 
της ΕΕ, υπογραµµίζοντας:

 Τον ουσιώδη ρόλο που διαδρα-
µατίζει η ΚΑΠ για να συµβάλει στην 
επισιτιστική ασφάλεια και στην οι-
κονοµική βιωσιµότητα της υπαίθρου

 Ότι η ΚΑΠ θα συµβάλει περισ-
σότερο στη διατήρηση του περιβάλ-
λοντος και στην καταπολέµηση της 
κλιµατικής αλλαγής, συνοδευόµε-
νη από τη µετάβαση προς πιο βιώ-
σιµα συστήµατα παραγωγής µε στό-
χο την επίτευξη της ουδετερότητας 

του άνθρακα το 2050.
 Τον ουσιώδη ρόλο που διαδρα-

µατίζει η ΚΑΠ, την ελκυστικότητα 
που πρέπει να αποκτήσουν οι αγρο-
τικές περιοχές, τον εκσυγχρονισµό 
του τοµέα, την αύξηση της καινο-
τοµίας, την υποστήριξη των µειο-
νεκτικών περιοχών.

 Την ανάγκη προστασίας του 
κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου της 
γεωργικής πολιτικής της ΕΕ που δι-
ασφαλίζει την ορθή και δίκαιη λει-
τουργία της εσωτερικής αγοράς και 
εγγυάται την πρόσβαση όλων των 
καταναλωτών σε υγιεινά, βιώσιµα 
και ποιοτικά τρόφιµα.

 Την απαίτηση για µια ΚΑΠ βασι-
ζόµενη σε ένα κοινό σύνολο εφαρ-
µοστέων κανόνων, αποφεύγοντας 
τη στρέβλωση της ανταγωνιστικό-
τητας και περιορίζοντας τον αριθ-
µό των προαιρετικών µηχανισµών, 
προκειµένου να παράσχουν στους 
αγρότες της ΕΕ ένα κοινό πλαίσιο 
παραγωγής, σύµφωνα µε τα υψη-
λά περιβαλλοντικά πρότυπα.

Κοινό αίτηµα 
Μια κατανοητή ΚΑΠ από 
τους πολίτες και εύκολη 

στην πράξη για τους 
δικαιούχους ζητούν Γαλλία, 

Γερµανία και Ισπανία 

Λίγοι και κοινοί οι προαιρετικοί μηχανισμοί πίσω από τα τείχη του μπλοκ 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΝΑΝ
ΦΑΚΕΛΟ

ΤΟΜΕΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΑΛΛΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΠ

15%

12%

3%



Agrenda 5ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Σε ό,τι αφορά το µοντέλο παρά-
δοσης των πολιτικών αυτών, Γαλ-
λία, Γερµανία και Ισπανία ζητούν: 

  Μια ρεαλιστική προσέγγιση 
στην εφαρµογή του νέου µοντέ-
λου παράδοσης, µε επαρκή ευε-
λιξία στον ετήσιο δηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό και στη διαχείρι-
ση, καθώς και στον προγραµµατι-
σµό των αποτελεσµάτων, των ο-
ρόσηµων και των στόχων για ό-
λες τις παρεµβάσεις.

  Να τηρηθούν οι περιφερεια-
κές αρµοδιότητες στα κράτη µέλη.

  Μια επαρκή µεταβατική πε-
ρίοδο.

  Το νέο µοντέλο παράδοσης 
για τα µέτρα που καλύπτονται από 

τα στρατηγικά σχέδιο δεν πρέπει 
να οδηγήσει στη συνύπαρξη δύο 
συστηµάτων: το σηµερινό σύστη-
µα που βασίζεται στους κανόνες 
συµµόρφωσης και τη νέα προσέγ-
γιση που βασίζεται στις επιδόσεις.

  Οι δυσκολίες σχεδιασµού πρέ-
πει να λαµβάνονται υπόψη για την 
ετήσια εκκαθάριση απόδοσης και 
την αναθεώρηση των επιδόσεων.

 Να διατηρηθούν τα τρέχοντα 
τοµεακά προγράµµατα στον ενι-
αίο κανονισµό ΚΟΑ εκτός των ε-
θνικών στρατηγικών σχεδίων.

  Τη βελτιστοποίηση της ανα-
θεώρησης των επιδόσεων και των 
αποτελεσµάτων να επιβλέπονται 
λιγότερο συχνά χρόνο µε το χρόνο. 

Ελαστικότητα στο μοντέλο παράδοσης 

Χρήσιμος ένας κοινός
πυρήνας πρακτικών
Σε αυτό το πλαίσιο οι τρεις ευρω-
παϊκές υπερδυνάµεις αξιολογούν 
πως το περιεχόµενο του νέου Πρά-
σινου Ντηλ που προτείνει η Επι-
τροπή, θα πρέπει να προσφέρει α-
ποτελεσµατικά εργαλεία για την 
επίτευξη ενισχυµένων περιβαλ-
λοντικών φιλοδοξιών:

  Προς µια ενισχυµένη προ-
ϋπόθεση που ενσωµατώνει την 
απαίτηση οικολογικού σχεδια-
σµού, ένα υποχρεωτικό οικοσύ-
στηµα στον πρώτο πυλώνα και 
µέτρα του δεύτερου πυλώνα, ως 
γεωργοπεριβαλλοντικά και κλι-
µατικά µέτρα. 

  Οι αιρεσιµότητες οφείλουν να 
συνίστανται σε έναν κοινό πυρή-
να πρακτικών και να εφαρµόζο-
νται µε δίκαιο τρόπο σε όλα τα γε-
ωργικά συστήµατα, ακόµη και αν 
οι έλεγχοι µπορούν να προσαρ-
µοστούν στους µικρούς αγρότες.

  Όσον αφορά τη µείωση της 
βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, 
ζητάνε ένα ελάχιστο όριο που θα 
καθοριστεί στη βασική πράξη για 
περιοχές οικολογικού ενδιαφέρο-
ντος (GAEC 9), που ισχύουν σε ο-
λόκληρη την ΕΕ.

 Ένα ecoscheme που είναι υ-
ποχρεωτικό για τα κράτη µέλη και 
προαιρετικό για τους αγρότες στο 
οποίο θα παρέχονται πληρωµές κι-
νήτρων στο πλαίσιο του πρώτου 
πυλώνα για πρακτικές φιλικές 
προς το περιβάλλον και το κλίµα.

 Προτείνουν έναν ελάχιστο 
προϋπολογισµό που θα διατεθεί 
για τον σχεδιασµό αυτόν, ενώ εί-
ναι υπέρ στο να διαθέτει ένα ελά-
χιστο µέρος του συνολικού προϋ-

πολογισµού στον πρώτο και τον 
δεύτερο πυλώνα, αφιερωµένο στις 
περιβαλλοντικές και κλιµατικές 
δαπάνες.

  Μεγαλύτερη ευελιξία στην ε-
φαρµογή των επιδόσεων.

 Η σηµασία της ύπαρξης µιας 
κοινής στρατηγικής για την ανά-
πτυξη πρωτεϊνούχων φυτών για 
ζωοτροφές και τρόφιµα ως βα-
σικό ζήτηµα για το περιβάλλον.

  Η αύξηση των περιβαλλοντι-
κών και κλιµατικών φιλοδοξιών 
της ΚΑΠ καθώς και η καλή µετα-
χείριση των ζώων και η ανάγκη 
ενίσχυσης του κοινωνικοοικονο-
µικού ιστού των αγροτικών περι-
οχών πρέπει να συµβαδίζουν µε 
την παροχή των κατάλληλων πό-
ρων για την εφαρµογή τους.

  Ωστόσο υποστηρίζουν ότι ε-
νώ η ΕΕ ενισχύει τις απαιτήσεις για 
τους αγρότες της για την καταπο-
λέµηση της αλλαγής του κλίµα-
τος, είναι απαραίτητο να συµφω-
νηθούν φιλόδοξοι κανόνες σχετι-
κά µε το εµπόριο και τη βιωσιµό-
τητα στις συνολικές συµφωνίες 
ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ, 
προκειµένου να προωθηθεί ένας 
δίκαιος ανταγωνισµός για τους α-
γρότες της ΕΕ.

  Όσον αφορά την αναγκαιό-
τητα προστασίας του εισοδήµατος 
των γεωργών, τίθενται υπέρ της δη-
µιουργίας ενός πολυετούς αποθέ-
µατος κρίσης στον αγροτικό τοµέα.

  Την επέκταση των αδειών για 
τις αµπελοκαλλιέργειες πέραν του 
2030, ώστε να προσφέρουν µα-
κροπρόθεσµη προοπτική στους 
παραγωγούς για τις επιλογές τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ 

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

1/3

1/3
ΣΥΝΟΧΗ

1/3
ΚΑΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Η ΝΕΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

+ 

ΙΣΧΥΟΝ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΕΟ
ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
ΑΓΡΟ-
ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ 
2ου ΠΥΛΩΝΑ

ΝΕΑ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ 
ΠΟΛΛΑΠΛΗ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΙΚΟΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΑ
1ου ΠΥΛΩΝΑ

AΓΡΟΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ 
2ου ΠΥΛΩΝΑ

ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΕΕ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΤΑΣΗ

1,07%

1.087 1.105

1,11%
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Με ζόρια για τους δικαιούχους της Νιτρορύπανσης, που 
δεν έχουν προσκοµίσει ακόµα τα παραστατικά άρδευσης 
και φοβούνται ότι µπορεί και να χρειαστεί να επιστρέψουν 
επιδοτήσεις φετινές και περσινές, ξεκινά η νέα χρονιά. 
Και µπορεί να δόθηκε παράταση έως 7 Ιανουαρίου για 
την κατάθεση των παραστατικών χρήσης νερού, ωστόσο 
οι αγρότες του Θεσσαλικού κάµπου τρέµουν ότι ο χρόνος 
δεν επαρκεί προκειµένου αφενός να τακτοποιήσουν τις 
εκκρεµότητές τους όσοι δεν το έκαναν ακόµα και αφετέ-
ρου να ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων από τη δι-
οικητική µηχανή. Σηµειωτέον ότι στη Θεσσαλία εκκρε-
µούν προς κατάθεση 2.500 αιτήσεις άδειας χρήσης νε-
ρού, από τις οποίες πάνω από τις 1.250 είναι από τη Λά-
ρισα και περί τις 700 από την Καρδίτσα. Εν τω µεταξύ, οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι η σειρά εξέτασης βρίσκε-
ται µόλις στο 200 για τη Λάρισα και στο 80 για την Καρ-
δίτσα. Αυτό σηµαίνει ότι απαιτούνται τουλάχιστον δύο 
µήνες για να κλείσει η διαδικασία, ενώ ακούγεται ότι θα 
δοθεί νέα παράταση µε εντολή του υπουργού.

Κατά τα λοιπά, από το µέτωπο των πληρωµών, µε έµ-
φαση στα Προγράµµατα, αλλά και εκκρεµότητες για ό-
σους ξέµειναν από την εξόφληση της ενιαίας πριν τα 
Χριστούγεννα πιάνουν δουλειά τις πρώτες µέρες του νέ-
ου έτους οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών. Οι 
βασικές υποχρεώσεις απέναντι στους αγρότες θεωρού-
νται τακτοποιηµένες από τους αρµόδιους, οπότε προ-
τεραιότητα τώρα έχει η επίλυση των θεµάτων εκείνων 
που άφησαν απλήρωτους τους δικαιούχους. Σχετικά µε 
το τσεκ, ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού 
και οι ενστάσεις για την τηλεπισκόπηση στο πρασίνισµα 
αναµένεται να διευθετηθούν µε διορθωτικές πιστώσεις, 
αρχής γενοµένης από τον Γενάρη. Ωστόσο ο µεγαλύτε-
ρος όγκος έχει να κάνει µε ζητήµατα που αφορούν τα 
προγράµµατα. Πρώτον τα Βιολογικά, για τα οποία ανα-
φέρεται ότι δροµολογείται µια ενδιάµεση πληρωµή για 
όσους δεν έλαβαν την προκαταβολή για διάφορους λό-
γους, ώστε να µην χρειαστεί να περιµένουν ως τον Ιού-
νιο, την εκκαθάριση. Για τον Φεβρουάριο αντίστοιχα, α-
φού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, προγραµ-
µατίζεται µια συµπληρωµατική πληρωµή και για τα νι-
τρικά, µετά και την παράταση που δόθηκε στην προσκό-
µιση των αδειών χρήσης νερού µέχρι τις 7 Ιανουαρίου. 

Όσον αφορά την εξισωτική, οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα ακολουθήσουν τρεις φάσεις πληρωµής µέ-
χρι τον Ιούνιο, µε πρώτη και σηµαντικότερη προς διευ-
θέτηση την εκκρεµότητα µε τον επανέλεγχο των 23.675 
ΑΦΜ που δεσµεύτηκαν για το κριτήριο επιλεξιµότητας ως 
προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέ-
ση µε τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων του ΕΦΚΑ.  

Επιπλέον, σε τροχιά πληρωµής µπαίνει και το Μέτρο  
9 «Σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγωγών στους 
τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας», µε τους παρα-
γωγούς να καλούνται µέχρι τις 17 Ιανουαρίου να υπο-
βάλλουν τις αιτήσεις τους για την καταβολή της πρώτης 

δόσης. Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που ο δικαιούχος 
πληροί τις προϋποθέσεις δίνεται η δυνατότητα υποβο-
λής µιας αίτησης πληρωµής για την α’ και β’ δόση. Για 
αίτηση που περιλαµβάνει µόνο την α’ δόση, η υποβολή 
της β’ δόσης θα οριστεί µε νέα απόφαση των αρµοδίων.

Από τα τέλη Φεβρουαρίου και µετά, το βάρος θα δοθεί 
στην πληρωµή των συνδεδεµένων, συνολικού ποσού 
344.153.000 ευρώ, µετά την έκδοση των αποφάσεων 
για το ύψος της ενίσχυσης ανά καθεστώς.

Ενστάσεις έως 17 Ιανουαρίου για ελέγχους 
τηλεπισκόπησης στην πράσινη ενίσχυση 

Μέχρι τις 17 Ιανουαρίου έχουν τη δυνατότητα οι παρα-
γωγοί που εµπίπτουν σε δείγµα ελέγχου να υποβάλλουν 
τις ενστάσεις τους κατά των αποτελεσµάτων για τους ε-
λέγχους µέσω τηλεπισκόπησης στα πλαίσια της πράσι-
νης ενίσχυσης. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, γίνεται γνωστό ότι η ειδική εφαρµογή υποβολής 
ενστάσεων κατά των αποτελεσµάτων ελέγχων µέσω τη-
λεπισκόπησης στα πλαίσια της Πράσινης Ενίσχυσης, θα 
λειτουργήσει έως 17/01/2020, µε σκοπό να δοθεί στους 
ενδιαφερόµενους η ευκαιρία για περαιτέρω εξέταση των 
περιπτώσεων µείωσης λόγω ελέγχου. Η εν λόγω εφαρ-
µογή είναι ήδη διαθέσιµη στα κατά τόπους ΚΥ∆. 

Έως 7 Γενάρη διορθώσεις προφανών σφαλµάτων 
για αγροπεριβαλλοντικά

Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου µπορούν να προχωρήσουν 
σε διορθώσεις προφανών σφαλµάτων µέσω διοικη-
τικών πράξεων του έτους 2019, στο πλαίσιο της α-
ριθ.106161/30.12.2019 «Τροποποίηση των οδηγιών 
διόρθωσης προφανών σφαλµάτων µέσω διοικητικών 
πράξεων έτους 2019» όσοι παραγωγοί είναι ενταγµέ-
νοι στα εξής Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020 :
 Μέτρο 8, ∆ράση 8.1 «∆άσωση και δηµιουργία δασι-

κών εκτάσεων»
 Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»
 Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιµατικά Μέ-

τρα»: ∆ράση 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού Ελαιώ-
να Άµφισσας», ∆ράση 10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης νε-
ρού από γεωργική δραστηριότητα», ∆ράση 10.1.07 «Εναλ-
λακτική καταπολέµηση ζιζανίων στους ορυζώνες», ∆ρά-
ση 10.1.08 «Εφαρµογή της µεθόδου σεξουαλικής σύγχυ-
σης των µικρολεπιδόπτερων», ∆ράση 10.1.09 «∆ιατήρη-
ση απειλούµενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων».

Αριθµός 
σήµανσης 

ίππων
Μέχρι 16 

Ιανουαρίου 
καταχώρηση του 

αριθµού σήµανσης 
ιπποειδών από 

τους ενταγµένους 
στις αυτόχθονες 

φυλές

Ενστάσεις 
για εξισωτική 

Από τις 14 
Ιανουαρίου και για 

δέκα εργάσιµες 
ηµέρες µπορούν 

οι παραγωγοί 
να υποβάλλουν 
ενστάσεις κατά 

της πληρωµής της 
εξισωτικής

Φυσικός 
πλούτος 
αλιείας 
Εγκρίθηκε 
η σύµβαση 
υλοποίησης 
του Εθνικού 

Προγράµµατος 
Συλλογής 

Αλιευτικών 
∆εδοµένων για τα 
έτη 2020-2021, µε 
τη χορήγηση 8,8 

εκατ. ευρώ
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Δεν αρκεί η παράταση στα Νιτρικά 
για να μη ζητηθούν πίσω χιλιάδες ενισχύσεις 

 Ποδαρικό με πρώτη δόση για Ομάδες Παραγωγών και τακτοποιήσεις υπολοίπων από τα Προγράμματα  
 Μετά τις διορθωτικές για ενιαία, ξεκινούν σταδιακά οι συνδεδεμένες συνολικού ποσού 340 εκατ. ευρώ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
38,3

3,5
76,7

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
340

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ

Εξυγίανση του
ζωικού κεφαλαίου 
µε 1,1 εκατ. ευρώ 
Τη διάθεση του ποσού των 1.117.296,08 ευρώ 
για οικονοµικές αποζηµιώσεις και ενισχύσεις 
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών 
µέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για 
το 2019 ενέκρινε ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Σύµφωνα µε την απόφαση Βορίδη, 
τα ποσά αφορούν κτηνοτρόφους στις 
περιφερειακές ενότητες Ανατ. και ∆υτικής 
Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας, Μαγνησίας, 
Καρδίτσας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, 
Πρέβεζας, Κοζάνης, Λευκάδας, Αργολίδας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Κορινθίας, 
Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Σάµου, Ρόδου, 
Κυκλάδων, Έβρου (Αλεξανδρουπόλεως και 
Ορεστιάδας), Ροδόπης, Ξάνθης, ∆ράµας, 
Καβάλας, Σερρών, Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, 
Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας και Χανίων.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η πολυθρύλητη εξάµηνη παράταση, 
ήτοι ως τις 30 Ιουνίου, για τις αιτή-
σεις για το αγροτικό τιµολόγιο δό-
θηκε από τη ∆ΕΗ στην εκπνοή του 
2019, εντούτοις όπως µαρτυρούν 
επιστολές των γεωτεχνικών φορέ-
ων δεν έχει προχωρήσει ως τώρα η 
ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρ-
µογής, ώστε να πραγµατοποιηθεί 
η καταχώρηση των ηλεκτροδοτη-
µένων εγκαταστάσεων αγροτικής 
χρήσης στο ΟΣ∆Ε.

Την ίδια ώρα  µείζον θέµα απο-
τελεί στις  περισσότερες  των  περι-
πτώσεων  η απαίτηση για  αλλαγή  
επωνυµίας  του αγροτικού τιµολο-
γίου και η είσπραξη εγγύησης (του-
λάχιστον 130 ευρώ για κάθε σηµείο  
υδροληψίας), καθιστώντας  εξαιρε-
τικά  δύσκολή την οικονοµική τα-
κτοποίηση των απαιτήσεων αυτών 
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 
για τον αγροτικό κόσµο.

Στην ανακοίνωση της πάντως η 
∆ΕΗ αναφέρει πως η παράταση της 
προθεσµίας υποβολής των απαι-
τούµενων δικαιολογητικών για το 
αγροτικό τιµολόγιο, η οποία έλη-
γε στις 31 ∆εκεµβρίου 2019, έως 
την 30η Ιουνίου 2020, έγινε κατό-
πιν συνεννόησης µε την πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.

Μάλιστα, στην ίδια ανακοίνω-
ση η εταιρεία επιρρίπτει εµµέσως 
πλην σαφώς ευθύνες στην επικαι-
ροποίηση των στοιχείων ενός µεγά-
λου µέρους των αγροτών µέσω των 
δηλώσεων ΟΣ∆Ε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ∆ΕΗ, εφαρµόζοντας τη σχε-
τική νοµοθεσία για την εκκαθάρι-
ση του Μητρώου των δικαιούχων 
του Αγροτικού τιµολογίου, ξεκίνη-
σε τη διαδικασία από το 2014. Πα-
ρά τη σχετική πρόοδο που έχει συ-
ντελεστεί, ένα µεγάλο µέρος των 
αγροτών δεν έχει επικαιροποιή-
σει τα στοιχεία του, καθώς, λόγω 
του αυξηµένου όγκου των αιτήσε-
ων που έχουν υποβληθεί στις αρ-

µότηδιες υπηρεσίες (∆ήµοι, Περι-
φέρειες κλπ), παρατηρούνται ση-
µαντικές καθυστερήσεις στην ό-
λη διαδικασία. Η προσπάθεια ε-
πίλυσης του προβλήµατος, µέσω 
του συστήµατος υποβολής αιτήσε-
ων ενιαίας ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, δεν έχει ακόµα αξιολογηθεί ως 
προς τα αναµενόµενα αποτελέσµα-
τα. Ως εκ τούτου, η ∆ΕΗ καλεί εκ 
νέου τους αγρότες να τακτοποιή-
σουν τις εκκρεµότητες τους, προς 
την εταιρεία, ειδικά εκείνους που 
για οποιοδήποτε λόγο έχουν δια-
κόψει την αγροτική τους δραστη-
ριότητα και συνεχίζουν παράτυπα 
να απολαµβάνουν τα προνόµια του 
αγροτικού τιµολογίου», αναφέρει.

Να σηµειωθεί ότι αίτηµα παρά-

τασης κατάθεσης δικαιολογητικών 
για το αγροτικό τιµολόγιο είχε θέ-
σει λίγο πριν τα Χριστούγεννα το 
παράρτηµα του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 
Μακεδονίας, καθώς εκτιµούσε ότι:

  Σηµαντικά  έγγραφα  για  την  
ολοκλήρωση  της  παραπάνω  δια-
δικασίας  είναι  η προσκόµιση της 
άδειας χρήσης ύδατος ή η βεβαίω-
ση υποβολής αιτήµατος για την χο-
ρήγηση άδειας χρήσης ύδατος για 
ηλεκτροδοτούµενο έργο υδροληψί-
ας από τους αρµόδιους φορείς (∆Α-
ΟΚ, ΤΟΕΒ κ.ο.κ.). Ο µεγάλος όγκος 
βεβαιώσεων  που πρέπει να εκδο-
θούν σε συνάρτηση µε τoν µικρό  
αριθµό  υπαλλήλων  καθιστούν  α-
δύνατη  την  ολοκλήρωση  της δια-
δικασίας µέχρι την καταληκτική η-

µεροµηνία. 
  Μεγάλος  αριθµός  πολιτών  δεν  

είχε  υποβάλλει  εµπρόθεσµα αίτη-
ση για τη χορήγηση της άδειας χρή-
σης ύδατος για ηλεκτροδοτούµενο 
έργο υδροληψίας και νέοι φάκελοι 
υποβάλλονται αυτή την περίοδο. 

  Στις περισσότερες των περι-
πτώσεων απαιτείται η αλλαγή ε-
πωνυµίας του αγροτικού τιµολογί-
ου και η είσπραξη εγγύησης (του-
λάχιστον 130 ευρώ) για κάθε ση-
µείο  υδροληψίας, καθιστώντας ε-
ξαιρετικά δύσκολή την οικονοµική 
τακτοποίηση των απαιτήσεων αυ-
τών το συγκεκριµένο χρονικό δι-
άστηµα για τους αγρότες. Είµαστε 
στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέ-
ον διευκρίνιση. 

Τη διασύνδεση του αγροτικού 
τιµολογίου της ∆ΕΗ µε τις 
δηλώσεις των αγροτών και των 
κτηνοτρόφων στο ΟΣ∆Ε ζητούν 
µε επιστολή τους οι πτυχιούχοι 
γεωτεχνικοί Τ.Ε. της ΠΕΠΤΕΓ 
από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Η σχετική επιστολή εξεδόθη 
λίγο πριν δοθεί νέα παράταση 
από τη ∆ΕΗ για την υποβολή 
των σχετικών δικαιολογητικών 
έως τις 30 Ιουνίου 2020, µε 
τους γεωτεχνικούς να ζητούν σε 
συνεργασία µε το θπουργείο 
Περιβάλλοντος Ενέργειας αλλά 
και τη ∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού, όπως µεριµνήσουν 
άµεσα προκειµένου να δοθεί 
παράταση της συγκεκριµένης 
διαδικασίας τουλάχιστον µέχρι 
τις 31/12/2022, (Ένα έτος µετά 
την Β’ αναθεώρηση των 
Σχεδίων ∆ιαχείρισης, δηλαδή 
έως το 2022) για την υποβολή 
των απαραίτητων 
δικαιολογητικών και ταυτόχρονα 
την πλήρη διασύνδεση του 
αγροτικού τιµολογίου ρεύµατος 
για αγρότες, αγρότες ειδικού 
καθεστώτος και κτηνοτρόφους 
µε τη δήλωση καλλιέργειας 
στο ΟΣ∆Ε.
Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε η 
ΠΕΠΤΕΓ, «η αίτηση στο ΟΣ∆Ε 
να θεωρηθεί ως προσωρινή 
άδεια χρήσης ύδατος έως την 
έκδοση της τελικής από την 
αρµόδια κατά περίπτωση 
υπηρεσία και να λαµβάνεται ως 
βασική προϋπόθεση για την 
χορήγηση του αγροτικού 
τιµολογίου από τον προµηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας(∆ΕΗ κ.
λπ.). Πρέπει επιτέλους ο 
Έλληνας αγρότης και 
κτηνοτρόφος να ασχοληθεί µε 
την παραγωγική διαδικασία 
και όχι να είναι όµηρος της 
γραφειοκρατικής ανεπάρκειας 
της ελληνικής πολιτείας», 
ανέφεραν χαρακτηριστικά.

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ

Αίτημα
παράτασης
έως το 2022

Μέχρι τις 30 Ιουνίου τα δικαιολογητικά  

Διασύνδεση με ΟΣΔΕ 
για το αγροτικό ρεύμα

«Η προσπάθεια επίλυσης 
του προβλήµατος, µέσω 

του συστήµατος υποβολής 
αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης 

του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχει ακόµα 
αξιολογηθεί ως προς τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα», 
αναφέρει σε ανακοίνωσή της 
η ∆ΕΗ για τις καθυστερήσεις 

στην υποβολή των 
απαιτούµενων δικαιολογητικών.

Μείζον θέμα για τη ΔΕΗ η είσπραξη εγγύησης τουλάχιστον 130 ευρώ 
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Mπαράζ εγκυκλίων αναµένονται το ε-
πόµενο διάστηµα από την Ανεξάρτητη 
Αρχή ∆ηµοσίων Εξόδων για την τυπι-
κή ενεργοποίηση των µειώσεων φό-
ρων ύψους 1,2 δις ευρώ που φέρνει 
ο προϋπολογισµός του 2020.
Συγκεκριµένα τίθενται σε εφαρµογή:

1. Νέα φορολογική κλίµακα: Τα ει-
σοδήµατα που θα αποκτήσουν από 
1.1.2020 µισθωτοί, συνταξιούχοι, ε-
λεύθεροι επαγγελµατίες-αυτοαπασχο-
λούµενοι και αγρότες θα φορολογού-
νται µε τους εξής συντελεστές:

 9% (από 22%) τα πρώτα 10.000 ευ-
ρώ του ετήσιου εισοδήµατος.

  22% για το τµήµα του εισοδήµα-
τος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ.

 28% (από 29%) για το τµήµα του 
εισοδήµατος από τα 20.000,01 έως 
τα 30.000 ευρώ.

 36% (από 37%) στο τµήµα του ει-
σοδήµατος από τα 30.000,01 έως τα 
40.000 ευρώ.

  44% (από 45%) για το τµήµα του ει-
σοδήµατος πάνω από τα 40.000 ευρώ.

2. Υψηλότερο αφορολόγητο: Μι-
σθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγ-
γελµα αγρότες δικαιούνται αφορο-
λόγητο όριο:

 8.636 ευρώ για φορολογούµενο 
χωρίς παιδιά.

 9.000 ευρώ για φορολογούµενο 

µε ένα παιδί.
  10.000 ευρώ για φορολογούµε-

νο µε δύο παιδιά.
  11.000 ευρώ για φορολογούµε-

νο µε τρία παιδιά.
  12.000 ευρώ για φορολογούµε-

νο µε τέσσερα παιδιά.
  13.000 ευρώ για φορολογούµε-

νο µε πέντε παιδιά.
3. Περισσότερες e-αποδείξεις: Από 

την Πρωτοχρονιά του 2020 καθιερώ-

νεται ενιαίο όριο 30% επί του πραγµα-
τικού εισοδήµατος που θα πρέπει να 
δαπανάτε µε πλαστικό χρήµα. Στην α-
ντίθετη περίπτωση επιβάλλεται φόρος 
22% επί των e-αποδείξεων που λείπουν. 

4. Επιχειρήσεις: Ο συντελεστής φο-
ρολογίας εισοδήµατος για εταιρείες και 
λοιπά νοµικά πρόσωπα µειώθηκε ήδη 
από το 28% στο 24% για τα κέρδη του 
2019 και το όφελος θα φανεί στα εκκα-
θαριστικά των δηλώσεων φόρου εισο-

δήµατος που θα υποβληθούν το 2020. 
5. Αγρότες: Μείωση του φορολογι-

κού συντελεστή στο 10% για όλα τα α-
γροτικά συνεργατικά σχήµατα.

6. Νέα πάγια ρύθµιση: Αλλαγές στην 
πάγια ρύθµιση οφειλών προς την Εφο-
ρία, µε κυριότερη τον διπλασιασµό των 
δόσεων από 12 σε 24 για οφειλές από 
τακτικά επιβαλλόµενους φόρους και 
από 24 σε 48 για οφειλές από έκτα-
κτους φόρους και πρόστιµα. 

Με εγκυκλίους ΑΑΔΕ οι μειώσεις φόρων
Μείωση φορολογικού συντελεστή στο 10% για όλα τα αγροτικά συνεργατικά σχήματα, στον προϋπολογισμό 2020

Υψηλότερο αφορολόγητο 
δικαιούνται µισθωτοί, 
συνταξιούχοι και κατ’ 
επάγγελµα αγρότες. 

Αφορολόγητο και ακατάσχετο ορίζεται το 
επίδοµα νοικοκυριών ορεινών και µειονε-
κτικών περιοχών µε χαµηλά εισοδήµατα 
µε διάταξη που περιλαµβάνεται στο σχέδιο 
νόµου «Επίδοµα γέννησης και λοιπές δι-
ατάξεις», που τέθηκε σε δηµόσια διαβού-
λευση έως τις 10 Ιανουαρίου από τον υ-
πουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Αναλυτικότερα, πρόκειται για το άρθρο 
18 του εν λόγω νοµοσχεδίου, στην αιτιο-
λογική έκθεση του οποίου αναφέρονται 
τα εξής: «Με στόχο την ενίσχυση των οι-
κογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα που δι-
αβιούν σε ορεινές και µειονεκτικές περιο-
χές καταβάλλεται ετήσια εισοδηµατική ενί-
σχυση που έχει προβλεφθεί στις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νό-
µου 3016/2002 (Α’ 110). Η ανωτέρω ενί-
σχυση έχει στόχο να βοηθήσει τις οικογέ-
νειες να ανταποκριθούν στις ειδικές συν-
θήκες των περιοχών αυτών.

Η προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπει φο-
ρολογική απαλλαγή και απαγόρευση κα-
τάσχεσης της εισοδηµατικής ενίσχυσης 
µόνιµων κατοίκων ορεινών και µειονε-
κτικών περιοχών, ως µέτρο διασφάλισης 

του εισοδήµατος των δικαιούχων οικογε-
νειών, δοθέντος ότι οι δυσµενείς συνθή-
κες διαβίωσης στις ανωτέρω περιοχές δη-
µιουργούν στις οικογένειες αυτές πρόσθε-
τα έξοδα. Περαιτέρω, συνιστώντας γνήσιο 
µέτρο κοινωνικής πολιτικής υπέρ των οι-
κογενειών αυτών, η εν λόγω ενίσχυση ε-
ξαιρείται από τη δυνατότητα συµψηφι-
σµού της µε βεβαιωµένα χρέη προς το δη-
µόσιο, λοιπούς φορείς του ευρύτερου δη-
µόσιου τοµέα και πιστωτικά ιδρύµατα. Τέ-
λος, προβλέπεται ο µη συνυπολογισµός 
της στα εισοδηµατικά όρια για την καταβο-
λή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνι-
κού ή προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και 
στα εισοδηµατικά όρια για τη χορήγηση 
της ίδιας της περί ης ο λόγος ενίσχυσης».

 «Άρθρο 27
Μέτρα κοινωνικής πολιτικής
1. Στο Άρθρο 1 του Π.∆. 179/1986 ( 69 

Α’) προστίθεται εδάφιο ιστ’ ως εξής: «ιστ’) 
Τα επιδόµατα µακροχρονίως ανέργων».

2. Σε οικογένειες Ελλήνων υπηκόων και 
υπηκόων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένων και των 

µονογονεϊκών, των οποίων τα µέλη κατοι-
κούν µόνιµα σε ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την ο-
δηγία 85/148/ΕΟΚ, χορηγείται από το έτος 
2002 ετήσια εισοδηµατική ενίσχυση ως ε-
ξής:α) Εξακοσίων (600) ευρώ, εφόσον το 
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους δεν υ-
περβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ.

β) Τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον το ε-
τήσιο οικογενειακό εισόδηµά τους κυµαίνε-
ται µεταξύ του ποσού των χιλίων πεντακο-
σίων (1.500) ευρώ και του ποσού των δύο 
χιλιάδων διακοσίων (2.200 ευρώ).

3. H εισοδηµατική ενίσχυση της παρα-
γράφου 2 είναι αφορολόγητη, δεν υπόκει-
ται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχε-
ται ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη 
προς το ∆ηµόσιο, τους ∆ήµους, τις Περιφέ-
ρειες, τα νοµικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθµού, τα ασφαλιστικά ταµεία ή πιστω-
τικά ιδρύµατα και δεν υπολογίζεται στα ει-
σοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασ-
δήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προ-
νοιακού χαρακτήρα ή στα εισοδηµατικά ό-
ρια για τη χορήγησή της. 

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα ορεινών 
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Ενιαία αντίο 
Η αγροτική γη 
αλλάζει κατόχους 
και ο κάμπος εικόνα    
Μείωση άμεσων ενισχύσεων και χαμηλά περιθώρια 
κέρδους αλλάζουν τη φυσιογνωμία του επαγγέλματος  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ευρύτατες ανακατατάξεις στη σύνθε-
ση της αγροτικής ιδιοκτησίας σε συν-
δυασµό µε την ανανέωση στο αγροτι-
κό δυναµικό, την όλο και µεγαλύτε-
ρη συγκέντρωση της αγροτικής δρα-
στηριότητας και την «ψηφιοποίηση» 
των καλλιεργητικών µέσων, στοιχειο-
θετούν νέα δυναµική γύρω από το α-
γροτικό επάγγελµα, οι επιπτώσεις της 
οποίας γίνονται ήδη αισθητές στις α-
γροτικές περιοχές.  

Η συζήτηση έχει ξεφύγει από το αν 

θα φύγουν οι παλιοί ή θα παραµείνουν 
οι νέοι, ξεπερνάει ακόµη και τις πτυ-
χές που είχε η κουβέντα περί µικρών 
ανίσχυρων και µεγάλων δυναµικών 
καλλιεργειών και γίνεται µε τον και-
ρό πολύ πιο σύνθετη. Έχει να κάνει 
ωστόσο, µε το πνεύµα της εποχής, τις 
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνο-
λογία, τα στενά οικονοµικά περιθώ-
ρια που αφήνει η αγροτική δραστη-
ριότητα, τη συρρίκνωση των άµεσων 
ενισχύσεων (ΚΑΠ) και φυσικά, µε την 
φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας.  

Αυτό που καταγράφεται µε σαφή-
νεια ως εξέλιξη σε κάθε µικρό ή µεγά-
λο χωρίο της ελληνικής περιφέρειας, 
είναι µια κινητικότητα στην οριζόντια 
ιδιοκτησία και κυρίως στις αγοραπω-
λησίες που συνδέονται µε παραγω-
γικές ή και λιγότερο παραγωγικές α-
γροτικές γαίες. Θα µπορούσε να πει 

κανείς µάλιστα ότι αφετηρία του νέ-
ου κύµατος µεταβιβάσεων, όπως αυτό 
προκύπτει από τις συµβολαιογραφι-
κές πράξεις, εντοπίζεται σε µικρά και 
λιγότερο παραγωγικά ή και εγκαταλε-
λειµµένα αγροτεµάχια και περνάει σι-
γά - σιγά στα µεγαλύτερα και πιο ορ-
γανωµένα -από πλευράς υποδοµών- 
αγροκτήµατα. 

Οι αιτίες αυτού του φαινοµένου εντο-
πίζονται στις νέες ανάγκες (πωλητές) 
αλλά και προτεραιότητες (αγοραστές) 
που δηµιούργησε η δεκαετής οικονοµι-
κή κρίση, στην αποµείωση µε τον και-
ρό της σηµασίας των άµεσων ενισχύσε-

ων και την καθιέρω-
ση της φορολογίας 
για την ακίνητη πε-
ριουσία. Βεβαίως η 
εξέλιξη έχει να κάνει 
και µε την ενδυνά-
µωση κάποιων δρα-
στήριων επαγγελµα-
τιών του αγροτικού 
χώρου οι οποίοι επι-
δίδονται συστηµατι-
κά στην αγορά γης, 
όπως επίσης και µε 
την µεταφορά πόρων 
από τον αστικό χώρο 

προς αναζήτηση επενδυτικών λύσεων 
στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής. 

Το τελευταίο «πριµοδοτείται», είτε α-
πό νεοεισερχόµενους στον τοµέα της 
αγροτικής δραστηριότητας οι οποίοι 
συνήθως φλερτάρουν µε την καθετο-
ποιηµένη παραγωγή και στόχο το τε-
λικό προϊόν (branding), είτε από ελεύ-
θερα επενδυτικά κεφάλαια (fund και 
ευρύτερα κεφαλαιούχοι) που αναζη-
τούν επενδυτικές ευκαιρίες όχι µόνο 
στο πεδίο του real estate και των ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτο-
βολταϊκά - βιοαέριο) αλλά και σε ειδι-
κότερους τοµείς της αγροτικής παρα-
γωγής (θερµοκήπια λαχανικών, κάν-
ναβη, super foods, ακρόδρυα κ.α.). Το 
αποτέλεσµα όλων αυτών επιφέρει βα-
θιές αλλαγές τόσο στο αγροτικό επάγ-
γελµα όσο και στην κοινωνική σύνθε-
ση της υπαίθρου.         

15-16, 41-42

Καλές βάσεις 
για το υπόλοιπο 
του 2020 
στα αμνοερίφια

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020

Μεγάλες εξαγωγές σε Ισπανία και Ιτα-
λία αλλά και µικρή παραγωγή, ανέβα-
σαν το προηγούµενο διάστηµα την τι-
µή παραγωγού για τα αµνοερίφια, βά-
ζοντας γερές βάσεις κα για τους επό-
µενους µήνες. Η τιµή παραγωγού άγ-
γιξε τα 5,5 ευρώ το κιλό στα αρνιά και 
τα 6,5 ευρώ στα κατσίκια, µε τη ζήτη-
ση να αναµένεται να ανακάµψει και 
πάλι προς τον Φεβρουάριο. «Οι εξαγω-
γές πήγαν πολύ καλά φέτος» αναφέ-
ρει στην Agrenda ο Παναγιώτης Αρνί-

δης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συ-
νεταιρισµού ∆υτικής Μακεδονίας «Α-
λιάκµωνας», σηµειώνοντας ωστόσο ό-
τι «αµέσως µετά την Πρωτοχρονιά η α-
γορά επιβράδυνε απότοµα». 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο η κάµ-
ψη αυτή δεν µπορεί παρά να αντιστρα-
φεί πριν τις Απόκριες και την εµπορική 
περίοδο του Πάσχα, που φέτος πέφτουν 
νωρίς, ενώ η δυναµική που ανέπτυξε 
ο κλάδος τους τελευταίους δύο µήνες 
του 2019, θα ενισχυθεί τότε. 

Λίγα ζώα, µεγάλη ζήτηση στα αρνιά 
 Με γερές βάσεις για τους επόµενους µήνες, από 5,5 ευρώ τα αµνοερίφια   
 Νέα ανάκαµψη των τιµών αναµένεται τον Φεβρουάριο, πριν τις Απόκριες 
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Σ 
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου λό-
γω των Χριστουγέννων δεν έχουµε ε-
ξελίξεις. Λογικά από εβδοµάδα θα αρ-
χίσουν πάλι οι διαπραγµατεύσεις µε 

τους Ιταλούς για την εξαγωγή. Αυτό που φαί-
νεται για την ώρα είναι πως οι αγοραστές δεν 
θα τρέξουν πίσω από τα σιτάρια µας, αλλά και 
οι πωλητές δεν θα βιαστούν να πουλήσουν, 
δεδοµένου ότι έχουν κάνει τον προγραµµα-
τισµό τους. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, ενόψει της υπογραφής της πρώ-
της φάσης της συµφωνίας µε την Κίνα η πλει-
ονότητα των εµπορευµάτων σηµείωσε άνοδο.

 Χρηµατιστηριακά, η τάση στο βαµβάκι εί-
ναι ανοδική και φαίνεται πως η αγορά θέλει 
τουλάχιστον να δοκιµάσει τα 70 σεντς. Τα θετι-
κά νέα στον εµπορικό πόλεµο και η πτώση του 
δολαρίου έφεραν τις τιµές κοντά στα 70 σεντς, 
αλλά εκεί φάνηκαν και οι διαθέσεις ρευστοποι-
ήσεων. Στην αγορά µας, λόγω των ηµερών δεν 
έχει δραστηριότητα, µόνο κάποιες φορτώσεις 
παλαιότερων συµβολαίων. Από την επόµενη 
εβδοµάδα θα έχουµε πάλι συζητήσεις, ενώ υ-
πήρχαν αρκετά φιξαρίσµατα σε ανοιχτά συµ-
βόλαια πάνω στη χρηµατιστηριακή άνοδο, µε 
τιµή ακόµα και πάνω από τα 74 σεντς ανά λί-
µπρα, που αντιστοιχούν σε 1,45 ευρώ για το 
εκκοκκισµένο και 48 λεπτά για το σύσπορο.

 Στους 3.144.000 τόνους αναµένεται να 
κυµανθεί η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 
2019-2020, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξει µείω-
ση -2,3% από το προηγούµενο έτος συγκοµιδής 
2018-2019 που ανήλθε στους 3.217.500 τόνους. 
Οι χώρες µέλη του IOC το 2019-2020, αναµένε-
ται να έχουν συνολική παραγωγή 2.942.500 τό-
νων, µειωµένη 3,2% σε από πέρυσι.

Κανείς δεν βιάζεται 
να πουλήσει σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

19/11 03/12 10/12 18/12 31/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

347,95
342,22

334,39330,15
329,17

Αριθμός ζώων 
Προς το παρόν, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των κτηνοτρόφων, δεν 

καταγράφονται στην αγορά τάσεις 
ανόδου του ζωικού κεφαλαίου.

Εξαγωγές 
Από τέλη Νοεµβρίου Ισπανία 
και Ιταλία απευθύνονται στην 
εγχώρια αγορά για εισαγω-
γές, µε ισχυρό ενδιαφέρον.

Μείγμα 
Το εµπορικό µείγµα διαµόρφωσαν 

οι λιγοστές γεννήσεις που οι 
κτηνοτρόφοι αποδίδουν στο δυσά-
ρεστο περσινό κλίµα της αγοράς.

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

21/11 28/11 05/12 12/12 20/12 02/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

274

172

209,5

2,14

335,10

900,60

20,37

60,70

119,37

78,31

274

172

209,5

2,21

342,80

882,00

20,39

60,50

121,77

77,00

274

172

209,5

2,31

345,10

885,00

19,37

61,60

120,00

79,50

274

172

209,5

2,17

354,20

899,60

19,42

60,85

120,47

82,59

274

171

209,5

2,31

358,70

924,40

17,36

70,92

125,80

84,89

274

171

209,5

2,12

353,30

943,20

17,10

71,72

125,92

85,50

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213

214 214 214 214

62,24
64,91 65,21

67,15 67,58
69,05

Τιμή παραγωγού   
(ευρώ το κιλό)

Αρνί  5,5 ευρώ 

Κατσίκι  6,5 ευρώ
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Aρνιά 5,5 ευρώ ανά κιλό. 

Kατσίκια  6 ευρώ ανά κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Θέλει να δοκιμάσει τα 
70 σεντς ανά λίμπρα 
η αγορά βάμβακος 

 Κανένας δεν βιάζεται 
να προχωρήσει σε 
πράξεις στο σκληρό

Έδωσαν έως 3,65 ευρώ το 
κιλό στα κάστανα Lux 
Σε ιταλικούς ρυθµούς κινήθηκε η 
εγχώρια αγορά κάστανου, αφού η 
αυξηµένη ζήτηση κατά βάση από τη 
γειτονική χώρα «έσυρε» το χορό των 
τιµών ακόµη και στα επίπεδα των 
3,65 ευρώ το κιλό. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι συνειδητοί 
επαγγελµατίες
επενδύουν 
Θετικό απόηχο είχε απ’ ό,τι φαίνεται, 
τουλάχιστον για ένα µεγάλο µέρος των 
γνήσιων επαγγελµατιών του αγροτικού 
χώρου, το πρόσφατο δηµοσίευµα της 
Agrenda, όσον αφορά στις σκέψεις οι 
οποίες γίνονται µεταξύ των ιθυνόντων 
του αγροτικού χώρου, ακόµα και για 
πλήρη αντικατάσταση των άµεσων 
στρεµµατικών ενισχύσεων από 
προγράµµατα του Β’ πυλώνα. 
Είναι πλέον σαφές, ότι, όσο περνάει ο 
καιρός και καθώς «αδυνατίζει» το 
λεγόµενο τσεκ, οι συνειδητοί 
επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου 
στρέφονται όλο και πιο αποφασιστικά 
υπέρ της δηµιουργίας ευνοϊκότερων 
συνθηκών για πάγιες επενδύσεις. Υπέρ 
της άποψης αυτής τάσσονται µε τον 
καιρό και µικρότεροι καλλιεργητές, οι 
οποίοι βλέπουν το τσεκ να µην αρκεί για 
τη βιωσιµότητα των αγροτικών τους 
εκµεταλλεύσεων. Αντίθετα, λένε, θα είχε 
σηµασία, η πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά 
µέσα τα οποία θα µπορούσαν να 
εξασφαλίσουν µια άλλη, βελτιωµένη 
εικόνα συνθηκών παραγωγής.       

Πυκνώνουν 
οι µεταβιβάσεις 
αγροτεµαχίων ενώ 
αλλάζει θεαµατικά και 
η εικόνα των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. 

Η αλλαγή 
σκυτάλης 
επιφυλάσ-
σει νέα 
φυσιογνω-
µία και για 
το ίδιο το  
αγροτικό 
επάγγελµα.
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Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και Ε-
φαρµογής Τοµέα Τεχνολογιών Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών (εφεξής 
ΕΥ∆Ε-ΤΠΕ), αναλαµβάνει, ως Ενδιά-
µεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (εφεξής 
ΕΦ∆), την άσκηση αρµοδιοτήτων της 
Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του 
Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 (εφεξής ΕΥ∆ ΠΑΑ), για το 
µέτρο 7 του ΠΑΑ: Βασικές υπηρεσίες 
και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές 
περιοχές. Έτσι, ο ΕΦ∆ θα ενηµερώνε-
ται από την ΕΥ∆ ΠΑΑ, για τη δυνατότη-
τα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος προς τους δυνητικούς 
δικαιούχους, για τις νέες παρεµβάσεις 
στο υποµέτρο 7.3 «Ανάπτυξη ευρυζω-
νικών υποδοµών στις αγροτικές πε-
ριοχές» του ΠΑΑ 2014-2020, σύµφω-
να µε τα προβλεπόµενα στο Σύστηµα 
∆ιαχείρισης και Ελέγχου. Στα πλαίσια 
της εκχώρησης αρµοδιοτήτων και η 
παροχή στην ΕΥ∆ ΠΑΑ στοιχείων γύ-
ρω από την παρακολούθηση της προ-
όδου του ΠΑΑ,και η παροχή οδηγιών 
στους εµπλεκόµενους φορείς.

Βήµα στο άγνωστο µέ βάρκα την 
ελπίδα µοιάζει το νέο θεσµικό 
πλαίσιο που εισηγείται η κυβέρ-
νηση για τους συνεταιρισµούς. 
Το πολυαναµενόµενο νοµοσχέ-
διο που έφερε πρώτο στη δηµο-
σιότητα πριν από τα Χριστούγεν-
να το Agronews, επιχειρεί µια 
γενναία απλούστευση στο ισχύ-
ον θεσµικό πλαίσιο, όπως αυτό 
διαµορφώθηκε από τους νόµους 
4015/2011 και 4384/2016, χω-
ρίς ωστόσο να διασφαλίζει µε 
κάποιο τρόπο την αναβίωση του 
συνεταιρίζεσθαι στη χώρα µας 
και χωρίς να δείχνει κάποια µέ-
ριµνα για τη διάσωση της συνε-
ταιριστικής περιουσίας που είτε 
απαξιώνεται υπό την πίεση των 
παλιών υποθηκών είτε περνάει 
υπό αδιαφανείς διαδικασίες υ-
πό τον έλεγχο ιδιωτικών συµ-
φερόντων. Αντίθετα, τις ορέξεις 
τέτοιων συµφερόντων ενθαρρύ-
νουν έτι περαιτέρω οι προβλέ-
ψεις στα άρθρα 6 και 9 του υπό 
δηµόσια διαβούλευση Σχεδίου 
Νόµου, βάσει των οποίων ιδιώ-
τες κεφαλαιούχοι - επενδυτές, 
θα δύνανται να συµµετέχουν 
µε ποσοστό 25% επί του συνό-
λου των µερίδων που διαθέτει 
ένας συνεταιρισµός στο κεφά-

λαιο του συνεταιρισµού και φυ-
σικά στα όργανα διοίκησης της 
οργάνωσης. Το ποσοστό συµµε-
τοχής ιδιωτών επενδυτών µπο-
ρεί να φθάνει και στο 40% όταν 
πρόκειται για Αγροτικές Συνεται-
ριστικές Συµπράξεις (ΑΕΣ), δη-
λαδή ανώνυµες εταιρείες στις 
οποίες συµµετέχουν περισσό-
τεροι από ένας συνεταιρισµοί, 
ΑΕΣ ή και εν λόγω επενδυτές.

Εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι µε βάση τις προωθούµε-
νες ρυθµίσεις οι συνεταιριστές 
- µέλη είναι υποχρεωµένοι να 
διακινούν κάθε χρόνο µέσω του 
συνεταιρισµού τουλάχιστον το 
75% της παραγωγής τους, ένα-
ντι 80% που προβλέπονταν µέ-
χρι σήµερα, χωρίς ωστόσο να υ-
πάρχει κάποια ειδική µέριµνα 
για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
επιτυγχάνεται ή τουλάχιστον 
θα ελέγχεται αυτό.     

Τέλος, κρίσιµο και άλυτο ζή-
τηµα παραµένει η δοµή εκπρο-
σώπησης των συνεταιρισµών σε 
Πανελλήνια κλίµακα, µε τον υ-
πουργό Μάκη Βορίδη να καλεί 
εξωδίκως τους φερόµενους µέ-
χρι σήµερα συνεταιριστές - εκ-
προσώπους να τα βρουν για το 
καλό τους.  

Η αρμοδιότητα  
ευρυζωνικών 
αγροτικών υπό 
Πιερρακάκη 

Απλούστευση χωρίς κίνητρα 
για ισχυρούς συνεταιρισμούς 

Την απόφαση που πήρε ΦΕΚ στις 
23 ∆εκεµβρίου συνυπογράφουν οι 

υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Επικρατείας κκ. Μ. Βορίδης και 

Κ. Πιερρακάκης.

Στην προσπάθεια 
αυτή εξυπακούεται 
ότι ο ΣΜΟΕ 
είναι στο πλευρό 
της ελληνικής 
κυβέρνησης, µε 
οποιονδήποτε 
τρόπο του ζητηθεί, 
λέει ο Θάνος 
Ντούγκος.

Προσωπική µάχη Μητσοτάκη ζητά ο ΣΜΟΕ για 
ανατροπή σχεδίου ΗΠΑ για δασµούς στο ελληνικό κρασί

Την ανησυχία του για την σχεδιαζόµενη επιβολή δασµών από τις ΗΠΑ σε όλα 
τα ευρωπαϊκά κρασιά εκφράζει µε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό, ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ), Θάνος 
Ντούγκος, καθώς όπως τονίζει µια τέτοια εξέλιξη θα ακύρωνε το όλο εγχείρηµα 
εισόδου των ελληνικών κρασιών στην Αµερική, γυρνώντας τον κλάδο πολλά 
χρονιά πίσω. Στην επιστολή, που εστάλη ενόψει της επίσκεψης του Κυριάκου 
Μητσοτάκη στης ΗΠΑ, ο πρόεδρος του ΣΜΟΕ τονίζει πως «ειδικά οι οινοποιοί 
που έχουν τις ΗΠΑ ως κύριο πελάτη των κρασιών τους θα κινδύνευαν άµεσα 
µε κατάρρευση πωλήσεων», ζητώντας από τον πρωθυπουργό να δώσει 
προσωπική µάχη ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα. «Κατά την προηγούµενη 
δεκαετία, ένα µεγάλο µέρος των προωθητικών ενεργειών µέσω της Ε∆ΟΑΟ 
και των κοινοτικών προγραµµάτων έγινε µε άξονα τη βελτίωση της εικόνας του 
ελληνικού κρασιού στις ΗΠΑ. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς, το 
ελληνικό κρασί µπήκε στα καλύτερα σηµεία πώλησης των ΗΠΑ, χωρίς όµως 
ακόµα να έχει εδραιωθεί. Μια ενδεχόµενη επιβολή δασµών θα αναιρούσε το 
όλο εγχείρηµα, γυρίζοντάς µας πολλά χρόνια πίσω.», αναφέρει χαρακτηριστικά.

 Κανόνας του 75%
Στο 75% ορίζεται το 
ποσοστό της παρα-

γωγής που θα πρέπει 
να διακινούν κάθε 
χρόνο µέσα από τις 
οργανώσεις τα µέλη 

συνεταιρισµών   
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Ζημιά στη σοδειά 
από την τριστέτσα
Δευτερευόντως και χαμηλότερη 
ποιότητα στα εσπεριδοειδή 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Ο ιός της τριστέτσας αποτελεί 
την πιο επικίνδυνη ασθένεια 
για την καλλιέργεια των εσπε-
ριδοειδών και ειδικότερα αυτών 
που είναι εµβολιασµένα επάνω 
σε νεραντζιά, η οποία δεν έχει 
καθόλου ανθεκτικότητα στην ί-
ωση. Η µετάδοση της ασθένειας 
έγκειται κυρίως στη µεταφορά 
µολυσµένου πολλαπλασιαστι-
κού υλικού και µέσω εντόµων, 
όπως οι αφίδες, κι όχι στη µετά-
δοση µε µηχανικά µέσα. Οι θερ-
µοκρασίες στις οποίες το παθο-
γόνο αναπτύσσεται και µολύνει 
είναι 20oC µε 25oC. Η ένταση της 
προσβολής και των συµπτωµά-

των επηρεάζεται από ποικίλους 
παράγοντες όπως το είδος του 
δέντρου, ο συνδυασµός εµβο-
λίου-υποκειµένου, η φυλή του 
ιού, η ηλικία και η κατάσταση 
του δέντρου και οι περιβαλλο-
ντικές συνθήκες της περιοχής. 

Στα συµπτώµατα περιλαµβάνε-
ται αρχικά η αποπληξία σε νεαρά 
δέντρα που εµβολιάστηκαν σε 
νεραντζιά. Η ξήρανση δέντρων 
µεγαλύτερης ηλικίας επέρχεται 

τελικώς µετά από βαθµιαία ξή-
ρανση που συνδυάζεται µε χλώ-
ρωση στα φύλλα και πτώση αυ-
τών, πολυµικροκαρπία και περι-
ορισµένη βλάστηση. Βασικότε-
ρο όµως κοµµάτι της καταστρο-
φής που επιφέρει και οικονοµι-
κό αντίκτυπο στους παραγωγούς 
αποτελεί ο ταχύς µαρασµός ή 
η νέκρωση των δέντρων ως ά-
µεση συνέπεια της συσσώρευ-
σης µορίων του ιού στα κύττα-
ρα συνθετικών ιστών του εσπε-
ριδοειδούς, διακόπτοντας έτσι 
τη ροή των υδρογονανθράκων 
µέσα στο φυτικό σώµα.

Οι γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας παρέχουν ωφέλιµες συµ-
βουλές καλλιεργητικής µέριµνας 

στους παραγωγούς, µε σκοπό τη 
µείωση της εξάπλωσης και του 
πολλαπλασιασµού του παθογό-
νου. Καταρχήν οι παραγωγοί πρέ-
πει να προµηθεύονται δενδρύλ-
λια αποκλειστικά από νόµιµα ελ-
ληνικά φυτώρια τα οποία είναι ε-
πιβεβαιωµένο από τις αρµόδιες 
αρχές πως δεν έχουν µολυνθεί 
από τον ιό. Η χρήση δενδρυλλί-
ων άλλης προέλευσης που δεν 
συνοδεύονται από φυτοϋγειο-
νοµικό διαβατήριο ή πιστοποι-
ητικό φυτοϋγείας είναι απαγο-
ρευτική. Τέλος, πιθανά ύποπτα 
συµπτώµατα δεν πρέπει να α-
γνοούνται, αλλά να ενηµερώ-
νονται οι γεωργικές υπηρεσίες 
για να διεξαχθούν έρευνες και 
δειγµατοληψίες. 

Επεµβάσεις κατά των αφίδων στο 2% των φυτών µπρόκολου
Ο ανεκτός αριθµός αφίδων ανά φυτό στο µπρόκολο είναι έως 100 µέχρι το 
σχηµατισµό της κεφαλής. Από το στάδιο εκείνο κι έπειτα είναι αναγκαίο να 
ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία της καλλιέργειας ακόµα κι 
αν οι αφίδες παρουσιάζουν µικρούς πληθυσµούς. Επίσης, είναι σηµαντικό 
λόγω της ευαισθησίας των φυτών απέναντι στα έντοµα, ιδίως στα νεαρά τους 
στάδια, να πραγµατοποιείται καταπολέµηση µόλις το 1 µε 2% των φυτών 

έχουν προσβληθεί µε ένα ή περισσότερα άτοµα του εχθρού. Μετά την επέµβαση, πρέπει 
να γίνεται επανέλεγχος του χωραφιού συχνά και καταπολέµηση αν επανεµφανιστούν 
πληθυσµοί. Οι φυσικοί εχθροί των αφίδων είναι ποικίλοι και υπάρχουν παράγοντες που 
καθιστούν τη συµβολή τους δύσκολη αναφορικά µε τα όρια της οικονοµικής ζηµιάς. 
Γι’ αυτό, πολλές φορές είναι αναγκαία η επέµβαση µε άλλα µέσα, όπως κατάλληλη 
άρδευση και αζωτούχα λίπανση, καθώς και εφαρµογή εντοµοκτόνου, αν χρειαστεί.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύµπτωµα  
Αρχικά εντοπίζεται απο-
πληξία σε νεαρά δέντρα 

που εµβολιάστηκαν 
σε νεραντζιά

Αλτερναρίωση πατάτας
Οι µολύνσεις γίνονται µε υγρό καιρό, µε 
παρουσία ελεύθερης υγρασίας στα φυτά και 
σε σχετικά υψηλές. Η εµφάνιση των 
συµπτωµάτων ξεκινά από τα κατώτερα 
φύλλα µε τη µορφή µεγάλων καστανών 
κηλίδων οι οποίες εµφανίζουν οµόκεντρους 
δακτυλίους και είναι αρκετά στεγνοί. Εντέλει 
επέρχεται πτώση των µολυσµένων φύλλων. 
Το µυκήλιο του µύκητα Alternaria solani 
επιβιώνει εντός των προσβεβληµένων 
φύλλων στο έδαφος για πάνω από ένα 
χρόνο, αποτελώντας εστία µόλυνσης των 
φυτών. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών προτείνουν 
προστατευτικές εφαρµογές µε εγκεκριµένα 
συµβατά σκευάσµατα επαφής ανά 10ήµερο, 
ύστερα από ασφαλή διάγνωση από τοπικό 
γεωπόνο ή σύµβουλο. Η καταπολέµηση 
µπορεί να συνδυαστεί µαζί µε αυτή του 
περονόσπορου. Να σηµειωθεί πως πρέπει να 
ληφθεί υπόψη η χρονική απόσταση µεταξύ 
επέµβασης και περιόδου συγκοµιδής.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Matsil MZ, Trimanoc 80 WP
ELANKO: Equation Pro WG
FMC: Vendetta
SIPCAM: Cymonil SC, Vitene Triplo R.

Ωίδιο στο αµπέλι
Ο µύκητας έχει τη δυνατότητα να διαχειµάζει 
µε τη µορφή µυκηλίου στους οφθαλµούς των 
προσβεβληµένων κληµατίδων, αλλά και ως 
κλειστοθηκίο στην επιφάνεια των 
προσβεβληµένων κληµατίδων και των 
φύλλων. Συνιστάται από τους γεωπόνους 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Αχαΐας να δοθεί µεγάλη σηµασία 
στην ορθολογική εναλλαγή ωιδιοκτόνων από 
διαφορετικές κατηγορίες έτσι ώστε να 
µειωθεί η πιθανότητα ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας του µύκητα στα σκευάσµατα 
που χρησιµοποιούνται. Ο χαλκός έχει 
σηµαντικά αποτελέσµατα την καταστροφή 
των κλειστοθηκίων. Επιπλέον, τα 
συµπτώµατα της ασθένειας είναι εφικτό να 
περιοριστούν µε ενέργειες όπως ορισµένες 
από αυτές που ειδικεύονται στην 
καταπολέµηση της ευδεµίδας.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Karathane star, Vineto EC
ELANKO: Helios 250SC, Karamat 2,5EW, 
Talendo 20EC
FMC: Impact, Fungiben
SIPCAM: Altis 25EC, Pol-Sulphur 800SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020Agrenda12 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ



ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Από τα κεντρικά προς τα ανατολικά και 
τα νησιά του Αιγαίου κινήθηκε τις προη-
γούµενες ηµέρες το νέο ψυχρό κύµα µε 
χιονοπτώσεις και κατά τόπους ισχυρές 
καταιγίδες, που προκάλεσε αναπόφευ-
κτα σηµαντικές ζηµιές σε κηπευτικά υ-
παίθρια και θερµοκηπίου, σε ελαιοκαλ-
λιέργειες, εσπεριδοειδή, αλλά και ζώα.  

Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Εύβοια, 
Μαγνησία και Σποράδες, νησιά Αιγαί-
ου και Κρήτη, αλλά και βόρεια Πελο-
πόννησος, ∆υτική Μακεδονία και ∆υ-
τική Θεσσαλία, ήταν οι περιοχές που ε-
πλήγησαν περισσότερο από το πέρασµα 
της κακοκαιρίας «Ζηνοβίας». 

Οι θυελλώδεις άνεµοι, ο χιονιάς και 
ο παγετός δηµιούργησαν προβλήµα-
τα κυρίως στα κηπευτικά και τα εσπερι-
δοειδή, τόσο όσον αφορά την απώλεια 
καρπού όσο και σε φυτικό κεφάλαιο. 

Σχετικά µε τους ελαιώνες, στα κτήµα-
τα εκείνα που δεν είχε ολοκληρωθεί  η 
συγκοµιδή, η οποία και είχε διακοπεί 
λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών, υ-
πάρχει µεγάλο µέρος της ηρτηµένης σο-
δειάς το οποίο δεν είναι πλέον εµπο-
ρεύσιµο, ενώ οι καλλιεργητές περιµέ-
νουν τις επόµενες ηµέρες να αλλάξει ο 
καιρός σε νοτιάδες και βροχοπτώσεις, 
προκειµένου να «ξεζαρώσουν» οι καρ-
ποί –ιδιαιτέρως της ελιάς Καλαµών- για 
να µπορέσουν να συνεχίσουν το µάζε-
µα.  Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι καλ-
λιεργητές που φοβούνται ότι όταν στα-

µατήσει να χιονίζει και αρχίσει να λιώ-
νει το χιόνι, σε αρκετά δέντρα εσπερι-
δοειδών θα υπάρχουν σπασµένα κλα-
διά, ενώ και άλλα θα «καούν» από τον 
πάγο. Πιο ευπαθείς θεωρούνται πάντα 
οι υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών.

Μεγάλα προβλήµατα εντοπίζονται και 
όσον αφορά την κτηνοτροφία, αφενός 
γιατί οι αγρότες βρίσκουν κάποια ζώα 
τους νεκρά και αφετέρου µειώνεται ση-
µαντικά η γαλακτοπαραγωγή. Πολλοί 
είναι οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν 
καν πρόσβαση για τις στάνες τους, για 
να ταΐσουν τα κοπάδια τους.

Φόβοι για µεγάλες καταστροφές 
από το χαλάζι στα Χανιά 

Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέρ-
γειες έχει προκαλέσει, σύµφωνα µε 
τις πρώτες πληροφορίες από τους πα-
ραγωγούς, το χαλάζι που έπεσε το α-
πόγευµα της Πέµπτης 2 Ιανουαρίου 

στα Χανιά. Η χαλαζόπτωση έπληξε µε 
ιδιαίτερη σφοδρότητα τον δήµο Πλα-
τανιά και την περιοχή του Κερίτη, ένα 
µεγάλο µέρος του παραλιακού µετώ-
που της Περιφερειακής Ενότητας κα-
θώς και την πόλη των Χανίων.

Το χαλάζι έχει προκαλέσει µεγά-
λες ζηµιές σε καλλιέργειες εσπερι-
δοειδών, αλλά και άλλων αγροτικών 
εκτάσεων, ενώ οι παραγωγοί δεν εί-
ναι ακόµα σε θέση να εκτιµήσουν το 
µέγεθος της καταστροφής.

Την ίδια ώρα πολλοί είναι οι παρα-
γωγοί που δεν µπορούν να κρύψουν 
την ανησυχία τους για τις καλλιέργειές 
τους, εν µέσω συγκοµιδής ελιών και 
παραγωγής ελαιολάδου. Επίσης, τα 
χιόνια έχουν προκαλέσει προβλήµα-
τα ακόµα και σε ηµιορεινές περιοχές, 
µε τους κτηνοτρόφους να παρακολου-
θούν µε αγωνία την εξέλιξη των και-
ρικών φαινοµένων.

Ζάρωσε τις ελιές πάνω στα δέντρα 
και πάγωσε τα κηπευτικά η Ζηνοβία
Μεγάλες οι απώλειες καρπού αλλά και φυτικού κεφαλαίου και στα εσπεριδοειδή, 
ενώ οι κτηνοτρόφοι ανησυχούν για την επερχόμενη μείωση στη γαλακτοπαραγωγή

Στρες στα ζώα
Το τελευταίο κύµα 
κακοκαιρίας έχει 

προκαλέσει έντονο 
στρες στα θηλυκά ζώα 

που βρίσκονται στο 
στάδιο της γαλακτο-

παραγωγής, µε άµεση 
συνέπεια τη µειωµένη 

τους απόδοση στο 
γάλα

Έµεινε στη µέση 
το λιοµάζωµα 

Οι ελαιοκαλλιεργητές 
περιµένουν τις 

επόµενες ηµέρες να 
αλλάξει ο καιρός σε 
νοτιάδες και βροχές, 
για να «ξεζαρώσουν» 
οι καρποί –ιδιαιτέρως 
της ελιάς Καλαµών- 
για να µπορέσουν να 

συνεχίσουν το µάζεµα

Οι θυελλώδεις άνεµοι, ο χιονιάς 
και ο παγετός δηµιούργησαν 
προβλήµατα στον ελαιόκαρπο.

Ο ρόλος 
των λιπασµάτων 
στην αλυσίδα 
αγροδιατροφής 
από τον ΣΠΕΛ

Τη βασική συνεισφορά της 
ορθολογικής χρήσης των 
λιπασµάτων στη διατήρηση 
της παραγωγικότητας των 
εδαφών της χώρας, στην 
αύξηση των αποδόσεων των 
καλλιεργειών, καθώς και 
στην ενίσχυση της ποιότητας 
παραγόµενων αγροτικών 
προϊόντων και του τροφίµου 
θα παρουσιάσει o ΣΠΕΛ 
στους επισκέπτες της 28ης 
έκθεσης Agrotica, από 30 
Ιανουαρίου έως 2 
Φεβρουαρίου. Το περίπτερο 
του ΣΠΕΛ θα βρίσκεται στο 
Βελλίδειο – Stand 10A.
Το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου 
και ώρα 13.30-16.30, ο ΣΠΕΛ 
διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα 
«Θρέψη Φυτών: Αυξάνοντας 
την αξία της παραγωγής και 
του τροφίµου» στην αίθουσα 
Olympias του Συνεδριακού 
Κέντρου «Σ.Κ. Ι. Βελλίδης» 
της ∆ΕΘ -HELEXPO A.E. 
Κύριος στόχος της ηµερίδας 
είναι η ανάδειξη της 
διασύνδεσης της θρέψης των 
φυτών µε την αλυσίδα 
παραγωγής τροφίµων, στην 
οποία θα αναπτυχθούν οι 
εξής άξονες:

 η συµβολή της θρέψης των 
φυτών στην αύξηση του 
ύψους παραγωγής και κατά 
συνέπεια των διαθέσιµων 
ποσοτήτων τροφίµων.
 ο ρόλος της θρέψης των 

φυτών στην παραγωγή 
αγροτικών προϊόντων 
υψηλής διατροφικής αξίας 
και στην ικανοποίηση των 
διατροφικών αναγκών του 
σύγχρονου καταναλωτή.
 η επίδραση της επαρκούς 

θρέψης των φυτών στην 
αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας του 
Έλληνα αγρότη.
Χορηγοί επικοινωνίας είναι η 
Agrenda και το Agronews.gr.
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Διπλάσια 
η έκταση 
για ενεργειακές 
καλλιέργειες 
μέχρι το 2030 
Σε περίοπτη θέση στο Εθνικό Σχέδιο για 
το Κλίμα και την Ενέργεια οι ενεργειακές 
καλλιέργειες που αξιώνουν για πρώτη 
φορά συνδεδεμένη ενίσχυση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σχέδιο για τη δηµιουργία ειδικών ζωνών ενεργειακών 
καλλιεργειών ανά Περιφέρεια σε υποβαθµισµένα εδά-
φη ή σε εκτάσεις µε πρόβληµα νιτρορύπανσης µε στό-
χο τον διπλασιασµό τους µέσα στη δεκαετία, µέτρα αντι-
κατάστασης τρακτέρ, αλωνιστικών, αµελκτηρίων, αντλι-
οστασίων µε ενεργειακά αναβαθµισµένα µηχανήµατα 
και net-metering για µονάδες βιοµεθανίου προβλέπει 
µεταξύ άλλων το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 
Κλίµα (ΕΣΕΚ), που υποβλήθηκε από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το σχέδιο αυτό 
αποτελεί έναν αναλυτικό οδικό χάρτη για την επίτευξη 
συγκεκριµένων ενεργειακών και κλιµατικών στόχων έ-
ως το έτος 2030, στα πλαίσια κοινοτικών υποχρεώσεων 
και αποτελεί δέσµευση για τα κράτη-µέλη όσον αφορά 
τους ενεργειακούς τους στόχους και τη δραστική µείω-
ση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το ΕΣΕΚ θα 
αποτελέσει παράλληλα το κείµενο αναφοράς για την ε-
πόµενη δεκαετία, στο πλαίσιο των δεσµεύσεων και των 
στόχων που πηγάζουν από τη Συµφωνία των Παρισίων 
που είναι άρρηκτα συνδεδεµένη και µε τους Παγκόσµι-
ους Στόχους για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη (ΣΒΑ).

Ειδικότερα όσον αφορά τις ενεργειακές καλλιέργει-
ες, θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα για την επαναφο-
ρά εγκαταλελειµµένης γης σε µεγάλη κλίµακα, σύµ-
φωνα µε το σχέδιο. Η συγκεκριµένη πρόβλεψη απο-
κτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον εφόσον έρχεται να υποστη-
ριχθεί από τη νέα ΚΑΠ, καθώς: 

 Πρώτον, για πρώτη φορά επιτρέπεται η καταβολή 
συνδεδεµένης ενίσχυσης σε «µη εδώδιµες καλλιέργει-
ες, εξαιρουµένων των δέντρων, που χρησιµοποιούνται 
για την παραγωγή προϊόντων που µπορούν να υποκα-
ταστήσουν ορυκτά υλικά» όπως λένε τα νοµικά κείµε-
να, δηλαδή σε ελαιοκράµβη, ηλίανθο, γλυκό σόργο, 
ζαχαρότευτλα, κ.τ.λπ. και σε ξυλώδη βιοµάζα όπως µί-
σχανθος, ιτιά, λεύκη κ.α, που χρησιµοποιούνται για 
την παραγωγή ενέργειας. 

 ∆εύτερον, καθορίζετα στήριξη σε επιχειρησιακά προ-
γράµµατα ενεργειακών καλλιεργειών (επίσης για πρώτη 
φορά), τα οποία µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από τις 
άµεσες ενισχύσεις, λαµβάνοντας µέχρι το 3% των πόρων. 

Κίνητρα αντικατάστασης µηχανηµάτων 
µε βάση το ενεργειακό τους προφίλ

Πιο αναλυτικά, στο κεφάλαιο «Πολιτικές και µέτρα στον 
αγροτικό τοµέα» που περιέχει το Εθνικό Σχέδιο και ανα-
φορικά µε τη διάσταση της βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης, θα προωθηθούν µέτρα για την αντικατάστα-
ση των υφιστάµενων µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων 
που χρησιµοποιούνται τόσο στις γεωργικές, όσο και στις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε νέα υψηλής ενεργει-
ακής απόδοσης. Προτεραιότητα θα δοθεί σε µηχανήµα-
τα και εξοπλισµό που χαρακτηρίζονται από υψηλή κα-
τανάλωση ενέργειας, όπως ενδεικτικά είναι οι ελκυστή-
ρες, οι θεριστικές και αλωνιστικές µηχανές, οι βαµβακο-
συλλέκτες και οι σπαρτικές µηχανές στις γεωργικές εκ-
µεταλλεύσεις και οι αρµεχτικές µηχανές, οι εκκολαπτι-
κές µηχανές, τα µηχανήµατα καθαρισµού και οι ταΐστρες 

 Οι ενεργειακές καλλιέργειες θα 
προσφέρουν συµπληρωµατικές θέσεις 

εργασίας στην Περιφέρεια, αλλά και θα 
αυξήσουν τη διαθεσιµότητα της βιοµάζας, 

ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες 
σε εισαγόµενη βιοµάζα. Σχετικά µέτρα 

στήριξης αποτελούν µεταξύ άλων η 
ενίσχυση τέτοιων επενδύσεων µέσω 
ειδικής αναφοράς σε χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα (ΕΣΠΑ, Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ.α.) και η απλοποίηση 

της διαδικασίας υλοποίησης τέτοιων 
καλλιεργειών.
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στις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις.
Έµφαση θα δοθεί στα αντλιοστάσια και στα συστήµα-

τα άρδευσης των καλλιεργειών µε το σχεδιασµό µέτρων, 
τα οποία θα συµβάλλουν ταυτόχρονα τόσο στη µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας, όσο και στην εξοικονόµη-
ση νερού. Ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισµός θα προ-
ωθηθεί για τα βασικότερα συστήµατα που χρησιµοποι-
ούνται όπως είναι ενδεικτικά οι αντλίες, τα συγκροτή-
µατα τεχνητής βροχής, οι αυτοκινούµενοι µεγάλοι εκτο-
ξευτήρες, τα συγκροτήµατα άρδευσης µε σταγόνες και 
τα αυτοπροωθούµενα συγκροτήµατα τεχνητής βροχής.

Επιπρόσθετα, θα προβλεφθεί η διείσδυση ενεργεια-
κά αποδοτικών συστηµάτων θέρµανσης, ψύξης, εξαερι-
σµού και φωτισµού στις γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις συµπεριλαµβανοµένων των θερµοκη-
πίων. Ειδικότερα για την παραγωγή θερµικής και ψυ-
κτικής ενέργειας ο συγκεκριµένος στόχος θα επιτευ-
χθεί τόσο από µεµονωµένα, όσο και από κεντρικά συ-
στήµατα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα διερευνηθεί η 
εγκατάσταση συστηµάτων τηλεθέρµανσης και συστη-
µάτων µικρο-συµπαραγωγής.

Ανάπτυξη αγοράς βιοµεθανίου και βιοαιθανόλης 
και προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών

Όσον αφορά την προώθηση της χρήσης βιοµάζας για 
παραγωγή ενέργειας στη Ελλάδα, προτείνονται µεταξύ 
άλλων τα παρακάτω µέτρα:

 Ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα µέσω της προώ-
θησης ενεργειακών καλλιεργειών ξυλώδους βιοµάζας 
ή πρεµνοφυών φυτειών: Εκτός της αξιοποίησης των α-

γρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων και γεωργικών/δασι-
κών υπολειµµάτων, ο πρωτογενής τοµέας θα µπορού-
σε να συνεισφέρει και στην παραγωγή βιοµάζας (στερε-
ών βιοκαυσίµων) από την καλλιέργεια δασικών ειδών 
µικρού περίτροπου χρόνου αλλά και άλλων πολυετών 
φυτών (π.χ. καλάµι). Οι ενεργειακές αυτές καλλιέργειες 
θα προσφέρουν συµπληρωµατικές θέσεις εργασίας στην 
Περιφέρεια, αλλά και θα αυξήσουν τη διαθεσιµότητα της 
βιοµάζας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες σε ει-
σαγόµενη βιοµάζα. Σχετικά µέτρα στήριξης αποτελούν η 
ενίσχυση τέτοιων επενδύσεων µέσω ειδικής αναφοράς 
σε χρηµατοδοτικά προγράµµατα (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανά-
πτυξης κ.α.), η απλοποίηση της διαδικασίας υλοποίησης 
τέτοιων καλλιεργειών είτε από φυσικά είτε από νοµικά 
πρόσωπα και η χωροθέτηση εκτάσεων σε Περιφέρειες 
ανά τη χώρα όπου θα παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυ-
ξης τέτοιων καλλιεργειών (υποβαθµισµένα εδάφη, εδά-
φη µε νιτρορίπανση, λατοµεία µετά την εξόρυξη κλπ.).

  ∆ηµιουργία και ενίσχυση εγχώριας αγοράς βιοαιθα-
νόλης, µε ενίσχυση της συµβατικής βιοαιθανόλης (δηλα-
δή εκείνης που προέρχεται από την επεξεργασία γεωργι-
κών τροφικών ειδών όπως το καλαµπόκι, σιτάρι, το τεύτ-
λο κ.α. σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κάθε φορά κριτή-
ρια αειφορίας), αλλά κυρίως την υποστήριξη της προηγ-
µένης παραγωγής βιοαιθανόλης από χρήση υπολειµµα-
τικών µορφών βιοµάζας και αποβλήτων αλλά και µη τρο-
φικές καλλιέργειες. Τέλος, θα ενισχυθεί η κατανάλωση 
βιοκαυσίµων τόσο στα µηχανήµατα που χρησιµοποιού-
νται στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 
όσο και σε λοιπές δράσεις.

Ο υφυπουργός Ενέργειας Γεράσιµος Θωµάς κατέθεσε το Εθνικό Σχέδιο 
για την Ενέργεια και το Κλίµα στις ευρωπαϊκές αρχές στις 23 ∆εκεµβρίου.

Προτεραιότητα
Ειδικά για τους 

φωτοβολταϊκούς 
σταθµούς θα 

πρέπει να 
δοθούν προτε-
ραιότητες στις 

διαθέσιµες γαίες, 
συµπεριλαµ-

βανόµενης της 
γεωργικής γης

Ανάπτυξη
αγοράς για 
το βιοµεθάνιο
Η ανάπτυξη αγοράς βιοµεθανίου 
αποτελεί µία επιπλέον πολιτική 
που προβλέπεται για τον αγροτικό 
τοµέα σύµφωνα µε το Εθνικό 
Σχέδιο. Η αγορά αυτή αφορά, τόσο 
την έγχυσή του στο δίκτυο του 
φυσικού αερίου, όσο και την χρήση 
του ως καύσιµο µεταφορών. Για 
την επίτευξη του στόχου αυτού 
άµεσα θα θεσµοθετηθεί 
συγκεκριµένη αδειοδοτική 
διαδικασία, ώστε να είναι εφικτή η 
ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη 
µονάδων για την παραγωγή 
βιοµεθανίου, µε στόχο 
µακροπρόθεσµα να γίνει εφικτή η 
όσο µεγαλύτερη υποκατάσταση 
φυσικού αερίου από εγχώρια 
παραγόµενο και ανανεώσιµο 
βιοµεθάνιο. ∆εδοµένου 
ότι η παραγωγή του βιοµεθανίου 
πραγµατοποιείται µε χρήση υλικών 
χαµηλής αξίας και οργανικών 
αποβλήτων µε σκοπό την 
παραγωγή υψηλής αξίας αερίου 
καυσίµου, η συγκεκριµένη 
προτεραιότητα θα συµβάλλει στην 
αποδοτικότερη διαχείριση των 
αποβλήτων.
Επιπλέον, η ορθολογική υλοτόµηση 
των δασών, µε επικαιροποίηση των 
διαχειριστικών µελετών δασών 
στα κατά τόπους ∆ασαρχεία της 
χώρας και προγραµµατισµό 
αειφόρου κύκλου περιοδικών 
υλοτοµιών µε συγκεκριµένες 
απαιτήσεις και προϋποθέσεις, 
αποτελεί ακόµα µία δράση. Αυτή 
περιλαµβάνει την ενίσχυση του 
ρόλου των ενεργειακών 
κοινοτήτων και συνεταιρισµών µε 
κατεύθυνση το καθάρισµα των 
δασών προς προστασία έναντι 
πυρκαγιών, σύµφωνα µε 
συγκεκριµένες τεχνικές 
προδιαγραφές και αξιοποίηση της 
αφαιρούµενης ξυλώδους βιοµάζας 
για ενεργειακούς σκοπούς. 
Επιπρόσθετα, θα διερευνηθεί η 
κατάρτιση στρατηγικής µε σκοπό 
την αύξηση των δασώσεων ώστε 
να µεγιστοποιηθεί η συνεισφορά 
των απορροφήσεων στη µετάβαση 
προς ένα µέλλον κλιµατικής 
ουδετερότητας.

ΤΟ 60% ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΑΠΕ 

Στο μισό το κόστος εγκατάστασης 
ανά kw για τα φωτοβολταϊκά
Φιλοδοξία της κυβέρνησης, σύµφωνα µε το Εθνικό Σχέδιο είναι µέχρι το 2030 να έχει 
µειωθεί το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων από τα 1.000 ευρώ ανά κι-
λοβατώρα που είναι σήµερα, στα 559 ευρώ σταδιακά. Αντίστοιχες προβλέψεις έχουν 
γίνει και για τα συστήµατα γεωθερµίας (από τα 4.400 στα 3.400 ευρώ ανά kw). Ιδιαί-
τερη προσοχή θα δοθεί στην ισόρροπη κατανοµή των διαθέσιµων γαιών, για την εγκα-
τάσταση σταθµών ΑΠΕ. Στο πλαίσιο αυτό ειδικά για τα φωτοβολταϊκά θα πρέπει να δο-
θούν προτεραιότητες στις διαθέσιµες γαίες, συµπεριλαµβανόµενων των δασικών εκτά-
σεων και της γεωργικής γης, αναφέρει το Εθνικό Σχέδιο. Παράλληλα τίθεται σηµαντικά 
υψηλότερος στόχος σε σχέση µε το µερίδιο συµµετοχής των εναλλακτικών πηγών στην 
ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, αφού τίθεται πλέον στόχος για µερίδιο συµ-
µετοχής κατ’ ελάχιστον στο 35%, αντί του 31% που είχε τεθεί στο αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ, 
και επίσης σηµαντικά υψηλότερο και από τον κεντρικό Ευρωπαϊκό στόχο για τις ΑΠΕ 
που είναι στο 32%. Αξίζει να επισηµανθεί ο ενεργειακός µετασχηµατισµός που θα επι-
τευχθεί στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής καθώς προβλέπεται το µερίδιο συµµετοχής 
των ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβεί το 60%.
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός Νόµος
∆ιορία µέχρι τις 15 
Ιανουαρίου 2020 για τη 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
και την «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» και µέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου για τις 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» έχουν αγροτικές 
επιχειρήσεις και οργανώσεις 
παραγωγών ώστε να 
υποβάλουν τις αιτήσεις τους 
στα σχετικά καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Νόµου. 

 
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. 

Προϋπόθεση να καλύπτεται η κατώτατη εισφορά 210 ευρώ  

Μία εισφορά θα καταβάλλουν πλέον 
οι αγρότες με παράλληλη ασφάλιση

 Αλλαγές με το νέο ασφαλιστικό   Η εισφορά αποσυνδέεται από το δηλωθέν εισόδημα

Πρόωρη εξόφληση οφειλών
χωρίς προσαυξήσεις δόσεων

Σηµειωτέον ότι οι εισφορές 
των αγροτών πρόκειται να 
αυξηθούν από την 1/1/2021.

Οδηγίες προς τις φορολογικές αρ-
χές µε τις οποίες µπαίνει τέλος στις 
προσαυξήσεις για τις υπόλοιπες δό-
σεις σε περίπτωση πρόωρης εφάπαξ 
εξόφλησης της συνολικής οφειλής 
των φορολογουµένων δίνει η ΑΑ-
∆Ε. Η εγκύκλιος που υπογράφει ο 
διοικητής της Αρχής Γ. Πιτσιλής, α-
φορά και τις οφειλές των αγροτών 
οι οποίες έχουν πάει στην Εφορία. 
Πρόκειται για προσαυξήσεις, µε τις 
οποίες επιβαρύνεται η βασική οφει-
λή που έχει υπαχθεί σε ρύθµιση, σε 
περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής.

Στην περίπτωση που το σύνολο 
του υπολοίπου ρυθµισµένης οφει-
λής εξοφληθεί πρόωρα µε οποιον-
δήποτε τρόπο (εφάπαξ καταβολή ή 
διοικητικά ή αναγκαστικά µέτρα εί-
σπραξης, όπως αποδεικτικό ενηµε-
ρότητας και κατάσχεση, ή συµψηφι-
σµός), ο οφειλέτης επιβαρύνεται µε 
τις προσαυξήσεις που αναλογούν 
στον πραγµατικό αριθµό δόσεων, ό-
πως αυτός διαµορφώνεται την ηµε-
ροµηνία εξόφλησης της ρύθµισης. 

Αν έχουν καταβληθεί επιβαρύν-
σεις πλέον του αριθµού δόσεων, που 
τελικά διαµορφώνεται κατά την ηµε-
ροµηνία εξόφλησης της ρύθµισης, 

αυτές επιστρέφονται στον οφειλέτη.
Αν η ρύθµιση εξοφληθεί πρόωρα 

εκουσίως από τον οφειλέτη µε εφά-
παξ καταβολή, για να µην υπολογι-
στούν πλεονάζουσες του αριθµού 
των δόσεων προσαυξήσεις εκπρό-
θεσµης καταβολής µε βάση τον αρ-
χικό αριθµό δόσεων της ρύθµισης, ο 
φορολογούµενος µπορεί να υποβά-
λει αίτηση για πρόωρη εξόφληση.

∆ιαγραφή µικρών οφειλών
Εν τω µεταξύ, το υπουργείο Εργασί-

ας, µε νοµοσχέδιο θεσπίζει διαδικα-
σία για τη διαγραφή ανείσπρακτων 
µικρών οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.  Α-
ναλυτικά στο άρθρο 25 του νοµοσχε-
δίου που βρίσκεται ήδη σε διαβού-
λευση αναφέρεται πως η Κεντρική 
Υπηρεσία του ΚΕΑΟ προβαίνει σε δι-
αγραφή ληξιπρόθεσµων οφειλών υ-
πέρ νοµικών ή φυσικών προσώπων 
έως την 31η Ιανουαρίου του επόµε-
νου ηµερολογιακού έτος από την 
πάροδο 20 χρόνων από το έτος βε-
βαίωσης, εφόσον το συνολικό ύψος 
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 
τον ΕΦΚΑ δεν υπερβαίνει τα 200 ευ-
ρώ ανά οφειλέτη και δεν υφίστανται 
άλλες οφειλές του ίδιου.

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Τέλος φαίνεται να βάζει το νέο 
ασφαλιστικό, στις διπλές εισφο-
ρές αγροτών που είναι παράλλη-
λα και µισθωτοί ή έχουν άλλη ε-
πιχείρηση. Από το 2020 οι αγρό-
τες που είναι παράλληλα και µι-
σθωτοί παύουν να έχουν υποχρέ-
ωση διπλής ασφάλισης και θα κα-
ταβάλλουν πλέον µία εισφορά. 

Προϋπόθεση οι εισφορές που 
καταβάλλονται από την µισθωτή 
εργασία να καλύπτουν ένα ελάχι-
στο ύψος, το οποίο ο υπουργός Ερ-
γασίας Γ. Βρούτσης, το τοποθετεί 
µεταξύ 210-252 ευρώ, δηλαδή την 
ελάχιστη ή την αµέσως επόµενη 
ασφαλιστική κατηγορία, σύµφω-
να µε το νέο σύστηµα εισφορών 
για τους ελεύθερους επαγγελµα-
τίες, που θα ισχύσει από το 2020.

Σηµειωτέον ότι αν οι εισφορές 
είναι χαµηλότερες τότε θα κατα-
βάλλεται το ποσό που υπολείπεται.

Μεταβατικό στάδιο 
η νέα χρονιά

Εν τω µεταξύ, από 1η Ιανουα-

ρίου 2020 αλλάζουν και οι ει-
σφορές για τους 450.000 αγρό-
τες µε τον ίδιο µηχανισµό που 
θα εφαρµοστεί και στους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες. Η εισφο-
ρά αποσυνδέεται από το δηλω-
θέν εισόδηµα και οι  αγρότες θα 
µπορούν να επιλέγουν προαιρε-
τικά την κατηγορία στην οποία ε-
πιθυµούν να ενταχθούν τον ∆ε-
κέµβριο κάθε έτους. Θα υπάρχει 
ειδική πρόβλεψη για τους αγρό-
τες που θα δραστηριοποιούνται 
για πρώτη φορά και για µία πε-
νταετία. Να σηµειωθεί ότι οι ει-
σφορές αυτές πρόκειται να αυ-
ξηθούν από την 1/1/2021.

Πιο αναλυτικά, για τους αγρό-
τες ασφαλισµένους στον πρώ-
ην ΟΓΑ, τα ασφάλιστρα για το 
2020  διαµορφώνονται σε 119 
ευρώ (87 για σύνταξη) στο 1ο ε-
πίπεδο, 143 ευρώ (104 για σύ-
νταξη) στο 2ο επίπεδο, στα 171 
ευρώ (132 για σύνταξη) στο 3ο 
επίπεδο, στα 205 ευρώ (166 για 
σύνταξη) στο 4ο επίπεδο, στα 246 
ευρώ (207 για σύνταξη) στο 5ο 
επίπεδο και στα 319 ευρώ (280 
για σύνταξη) στο 6ο επίπεδο.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2020  

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ (ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ)

1 119 87

2 143 104

3 171 132

4 205 166

5 246 207

6 319 280
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το Case Magnum CVX 380 είναι το µεγαλύτερο 
λαστιχοφόρο τρακτέρ που έχει κατασκευάσει το 
Group της Case New Holland. Ένα σύγχρονο… 
θηρίο της µηχανικής, µε κινητήρα FPT (σ.σ. Fiat 
Power Technologies) και µέγιστη ιπποδύναµη 435 
«άγρια» άλογα, που όµως γίνονται τελείως… υ-
πάκουα αν πέσουν στα χέρια έµπειρου χειριστή. 
Έτσι, όσο άνετα µπορεί να καλπάζει ακόµη και 
στα πιο δύσκολα και σκληρά κοµµάτια γης, άλ-
λο τόσο εύκολα µπορεί να καθίσει κανείς πίσω 
από το τιµόνι του και να το… δαµάσει.

Το κιβώτιο ταχυτήτων τύπου CVX, γνωστότε-
ρο και ως vario, αλλά και η τεχνολογία αιχµής 
που ενσωµατώνει σε κάθε του σηµείο, κάνουν 
αυτό τον… γίγαντα ένα εύχρηστο εργαλείο για 
τον γεωργό, που του παρέχει άνεση στις εργασί-
ες στο χωράφι και µειωµένη κατανάλωση καυσί-
µου. Το τερπνόν, µετά του ωφελίµου, δηλαδή.

Ένα τέτοιο… θηρίο, το µοναδικό σε όλη την 
Ελλάδα, από τον περασµένο Σεπτέµβριο έκανε… 

πλάκα µε τα χώµατα στη γη του Κιλκίς, µια περι-
οχή που δεν φηµίζεται για τον… κάµπο της. Πολ-
λώ δε µάλλον, φέτος, που η παρατεταµένη ξη-
ρασία έκανε ακόµη πιο σκληρά τα χωράφια και 
όταν ήρθε η ώρα για τα οργώµατα, τις κατεργα-
σίες και τη σπορά, οι αντοχές των µηχανηµάτων 
δοκιµάστηκαν. Στα περισσότερα τουλάχιστον…

Το µπάµ µε την αγορά του Case Magnum CVX 
380, από την «Παύλος I. Κοντέλλης ΑΕΒΕ» που έ-
χει την επίσηµη αντιπροσώπευση της CHN στην 
Ελλάδα το έκαναν ο Ανέστης κι ο Τριαντάφυλ-
λος Πογέλης, δύο αδέλφια από την Κορωνούδα 
του Κιλκίς, οι οποίοι έχουν µια δυναµική γεωρ-
γική εκµετάλλευση 2.200 στρέµµατα, εκ των ο-
ποίων 1.000 στρέµµατα είναι βιολογικά ψυχαν-
θή και τα υπόλοιπα σιτηρά.

Τους συναντήσαµε λίγο πριν στηθεί ένα τρι-
κούβερτο γλέντι, µε φίλους για το κλείσιµο της 
φετινής καλλιεργητικής σεζόν, που συνδυάστη-
κε και µε τα συγχαρίκια για το νέο απόκτηµα της 
εκµετάλλευσης, παρουσία και δύο ανώτερων 
στελεχών της Παύλος I. Κοντέλλης, του Πέτρου  
Μάρτου, υπεύθυνος της διεύθυνσης του κατα-

στήµατος Θεσσαλονίκης και του Στέλιου Ζή-
ση, υπεύθυνου πωλήσεων στο γεωργικό τµήµα.

Καλό τράβηγµα και µειωµένη κατανάλωση
«Το τρακτέρ έχει τεράστια ιπποδύναµη και φο-

ράει το σασµάν vario. Σε σύγκριση µε το Case 
Magnum 260, που είναι πιο οικονοµικό κατά 20% 
από το Case 250 (σ. σ. τα αµέσως µικρότερα µο-
ντέλα), καταναλώνουν σχεδόν ίδια καύσιµα. Κι αν 
τα χώµατα δεν είναι σκληρά η κατανάλωση είναι 
µικρότερη και από το 260», είπε στην Agrenda ο 
Ανέστης Πογέλης, διευκρινίζοντας πως σε σχέ-
ση µε το Case 250, το Magnum CVX 380 αν και 
µε σχεδόν διπλάσια ιπποδύναµη καίει περίπου 

30 λίτρα πετρελαίου λιγότερα τη µέρα. 
«Για τράβηγµα δεν το συζητάω. Προχωράς και 

δεν καταλαβαίνει τίποτα και είναι και πολύ ξεκού-
ραστο για τον οδηγό», περιγράφει ο Ανέστης Πο-
γέλης, ενώ ο Τριαντάφυλλος προσθέτει πως «ε-
κτός από το vario που κάνει τη διαφορά, το τρα-
κτέρ διαθέτει GPS, φουλ εξοπλισµό, αερόφρενα, 
υδραυλικά µπροστά, ανάρτηση καµπίνας, σαλό-
νι υπερλούξ κι άλλα συστήµατα που κάνουν τη 
χρήση του άνετη και πιο αποδοτική, καθώς «φο-
ράει» πολύ µεγαλύτερα παρελκόµενα».

Ολόκληρη συλλογή από Case και New Holland
Το Magnum CVX 380, ωστόσο, δεν είναι το µό-

νο τρακτέρ της Case που παρκάρει τα βράδια στο 
υπόστεγο των 220 τ.µ. της εκµετάλλευσης των α-
δελφών Πογέλη. ∆ίπλα του υπάρχουν, επίσης, 
ένα U/Pro, ένα MX 150 και το Magnum 260, όλα 
της οικογένειας των Case, ενώ τη συλλογή των 
µηχανηµάτων τη συµπληρώνουν µια θεριζοα-
λωνιστική Case 8230 AXIAL Flow και δύο New 
Holland 780. «Ο δεσµός µε την Case είναι πολύ-
χρονος. ∆οκιµάσαµε τα µηχανήµατα κι είδαµε 

Το μεγαλύτερο λαστιχοφόρο 
έτοιμο για τα σκληρά χώματα του Κιλκίς 
Το Case Magnum CVX 380 παρέλαβαν από την Κοντέλλης ΑΕΒΕ τα αδέρφια Ανέστης και Τριαντάφυλλος Πογέλης

Μεγαλύτερο λαστιχοφόρο
Το «κλικ» για την αγορά του 
Magnum CVX 380 έγινε για να 

ολοκληρωθεί η συλλογή αφού το 
συγκεκριµένο µοντέλο είναι το 

µεγαλύτερο λαστιχοφόρο που έχει 
κατασκευάσει η Case ΙΗ
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ότι τα δουλεύεις και δεν βγάζουν ζηµιές. Κι είµα-
στε σε ορεινά εδώ, µε δύσκολα χώµατα, σε πλα-
γιές, δεν είναι κάµπος να το βάζεις και να φεύγει 
µόνο του. Το κυριότερο είναι αυτό. Τώρα µε τους 
κινητήρες νέας τεχνολογίας έχεις µεγάλα τρακτέρ 
µεν, αλλά κάνεις δουλειά χωρίς να έχει πολλά έ-
ξοδα στα καύσιµα και µε άνεση πάνω στο µηχά-
νηµα. Κι ύστερα έχεις και το πλεονέκτηµα ότι ό-
ταν παίρνεις για παράδειγµα, ένα φίλτρο λαδιού, 
είναι το ίδιο για όλα και ούτω καθ’ εξής», επιση-
µαίνει ο Ανέστης Πογέλης.

Πάνω από 2 εκατ. ευρώ µέχρι τώρα η επένδυση 
και έρχονται κι άλλα

«Η συνολική επένδυση, αν βάλουµε µέσα και τα 
παρελκόµενα, πρέπει να ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ», 
τονίζει ο Ανέστης Πογέλης, προσθέτοντας πως στο 
«στόλο» εργαλείων που έχει η εκµετάλλευση, πε-
ριλαµβάνεται µια σουηδική Vaderstad, 8 µέτρων, 
πνευστή σπαρτική (µε χωρητικότητα 3 τόνων σπό-
ρου που χρησιµοποιείται στα βατά χωράφια), µια 
σπαρτική Amazone 3,5 µέτρων (µε χωρητικότητα 
1 τόνου σπόρου για τα δύσκολα χωράφια), δύο 

ιταλικά άροτρα αζώτου CMI µε άνοιγµα 3,20 µέ-
τρα, ένα ρίπερ Siptek και ένα Terradisc Siptek µε 
κύλινδρο, αµφότερα 5 µέτρων και µε άζωτο, κα-
θώς και λιπασµατοδιανοµείς, ψεκαστικά και άλλα.

Τα σχέδια των δύο παραγωγών, ωστόσο, δεν 
σταµατούν εδώ. «Από εδώ και πέρα µπαίνουµε 
στη λογική αγορών παρελκόµενων µε δυνατό-
τητες γεωργίας ακριβείας και ταυτόχρονα θα βά-
λουµε GPS και στα τρακτέρ τα οποία δεν έχουν αυ-
τή τη στιγµή», αναφέρει ο Τριαντάφυλλος Πογέ-
λης, προσθέτοντας πως έχει υποβληθεί σχετικό 
αίτηµα στο πρόγραµµα των Σχεδίων Βελτίωσης. 

Τα δύο αδέλφια ασχολούνται µε τη γεωργία α-
πό µικρά παιδιά, όταν ο πατέρας της οικογένειας, 

Αθανάσιος Πογέλης, καλλιεργούσε περίπου 800 
στρέµµατα -από τα οποία µόλις 60 ήταν ιδιόκτητα- 
κυρίως σιτηρά και παράλληλα διατηρούσε και µια 
θεριζοαλωνιστική µηχανή, κάνοντας αλώνια τόσο 
στο Κιλκίς, όσο και στις Σέρρες και στην Καστοριά.

Το 1995 ο εµπρησµός της θεριζοαλωνιστικής 
µηχανής της οικογένειας από αγνώστους, σε έ-
να χωριό των Σερρών, αποτέλεσε αιτία να περά-
σει η σκυτάλη της εκµετάλλευσης στα δύο αδέλ-
φια, καθώς ο Αθανάσιος Πογέλης δεν τον άντεξε 
και προδόθηκε από την καρδιά του.

Έκτοτε, ο Ανέστης και ο Τριαντάφυλλος, στα-
διακά αύξησαν τις εκτάσεις που καλλιεργούν σε 
2.200 στρέµµατα, εκ των οποίων τα ιδιόκτητα εί-
ναι πλέον περίπου 800 στρέµµατα. Με τις τρεις 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές τους, επίσης, συνε-
χίζουν την παράδοση των αλωνιών εκτός κι ε-
κτός του νοµού Κιλκίς. Τις δύο New Holland 780 
τις χρησιµοποιούν για αλώνια περίπου 10.000 
στρεµµάτων σταριού, στο Κιλκίς και στην Καστο-
ριά, ενώ την Case 8230 AXIAL Flow αποκλειστι-
κά για αλώνι καλαµποκιού, περίπου 1.500–2.000 
στρεµµάτων στις Σέρρες.

Κρατάει πολλά χρόνια 
η συνεργασία µε την 
Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ

Σε όλη αυτή τη διαδροµή των Αφών 
Πογέλη, σε σχέση µε τα τρακτέρ της 
Case, συνοδοιπόρος είναι η εταιρεία 
«Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΒΕΕ» η 
οποία αντιπροσωπεύει τον παγκόσµιο 
κολοσσό της CNH στην ελληνική 
αγορά. «Συνεργαζόµαστε µε τα 
αδέρφια Πογέλη από το 2003 όταν 
αγόρασαν το πρώτο τρακτέρ από την 
Παύλος Ι. Κοντέλλης το Case MX 
150 µε το φορτωτή και έκτοτε 
ξεκίνησε µια πολύ καλή συνεργασία 
µε τα παιδιά, τα οποία θέλουν να 
µείνουν στο χώρο της Case», λέει ο 
Πέτρος Μάρτος, διευθυντής του 
καταστήµατος Θεσσαλονίκης, της 
«Παύλος Ι. Κοντέλλης». Σύµφωνα µε 
τον ίδιο «το καινούριο απόκτηµα του 
Ανέστη και του Τριαντάφυλλου 
Πογέλη, οι οποίοι είναι από τους 
µεγαλύτερους παραγωγούς στο 
Κιλκίς ίσως και στη Βόρεια Ελλάδα, 
έχει µέγιστη ισχύ 435 ίππους και 
είναι το µεγαλύτερο magnum της 
σειράς που κατασκευάζει η Case, µε 
το κιβώτιο ταχυτήτων το CVX, 
γνωστότερο ως vario. Η οικονοµία 
στα καύσιµα είναι πολύ µεγαλύτερη 
σε σχέση µε τα προηγούµενα 
µοντέλα τα οποία φορούσαν τον 
κινητήρα της Cummins, τουλάχιστον 
20% από ό,τι λένε οι ίδιοι οι 
παραγωγοί και φυσικά είναι ένα 
πολύ ευέλικτο τρακτέρ. Είναι η 
ναυαρχίδα µας, το πιο µεγάλο 
τρακτέρ που έχουµε φέρει στην 
Ελλάδα. Έχει ενσωµατωµένη 
τεχνολογία GPS, η οποία βοηθά τον 
παραγωγό να κατευθύνεται στη 
γεωργία ακριβείας, να µην 
διπλοσπέρνει ή διπλοραντίζει και µε 
τον τρόπο αυτό τον οδηγεί και σε 
µείωση κόστους παραγωγής του».

Εν αναµονή των Leader
Στα πλάνα τους να αξιοποιήσουν 

και το πρόγραµµα Leader για 
τη δηµιουργία ενός χώρου 

αποθήκευσης και επεξεργασίας 
σιτηρών, σε µια επένδυση γύρω 

στα 100.000 ευρώ 
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Πώς πληρώνεται 
μια δουλειά  

 ∆ιαχρονικό: Εάν µπορώ να 
κάνω µια δουλεία σε 30 λεπτά, 
διότι έχω 10 χρόνια εµπειρίας (όχι 
σπουδών) µαθαίνοντας πώς να την 
κάνω σε 30 λεπτά, εσύ οφείλεις να 
µε πληρώσεις για τα 10 χρόνια, όχι 
για τα 30 λεπτά. 

 Κραυγή φυτών: Τα φυτά... 
ουρλιάζουν (υπερηχητικές 
κραυγές) όταν στρεσάρονται 
(ξηρασία ή φυσική βλάβη). Ι. Καΐτ. 
Ευαίσθητα µικρόφωνα «έπιασαν» 
υπερηχητικά ουρλιαχτά από 
απόσταση περίπου δέκα εκατοστών. 
Οι ήχοι είναι 20-100 kilohertz, που 
γίνεται αντιληπτή από µερικούς 
οργανισµούς έως πέντε µέτρα από 
τα φυτά. Είχε διαπιστωθεί 
παλαιότερα ότι ορισµένα φυτά 
αντιδρούν στους ήχους, αλλά τώρα 

υποστηρίζεται 
ότι τα φυτά 
βγάζουν ηχητικά 
σήµατα. Οι 
ντοµατιές 
βγάζουν κατά 
µέσο όρο 
περίπου 35 
υπερηχητικές 

κραυγές την ώρα σε περίπτωση 
έλλειψης νερού και 25 όταν 
κάποιος κόβει ένα κλαδί τους. Οι 
ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε 
φυτό έχει τη δική του υπερηχητική 
«υπογραφή», ξεχωριστή για τις 
τρεις κατηγορίες «ξηρασία», 
«κόψιµο», «ανέπαφο». Στο µέλλον, 
οι γεωργοί µπορεί να 
χρησιµοποιούν αυτή την τεχνολογία 
για να «ακούνε» τις καλλιέργειες 
στα χωράφια τους, κατά πόσο 
χρειάζονται περισσότερο νερό. 
Πανεπιστήµιο Τελ Αβίβ. 
Καθηµερινή, 8/12/2019. 

 Σήµατα: Παρουσιάσθηκε η 
µελέτη «Εµπορικά Σήµατα και 
Γεωγραφικές Ενδείξεις κατά το 
ενωσιακό και διεθνές πλαίσιο. Case 
stydy: Η χρήση του όρου 
Μακεδονία» του Κέντρου ∆ιεθνούς 
& Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
∆ικαίου-Κ∆ΕΟ∆, ∆εκέµβριος 
2019, µε ερευνητική οµάδα τους: 
Ε. Κουτσοχήνα, Ε. Μουαµελετζή, Γ. 
Βασιλειάδου, Ε. Κώστογλου, Μ. 
Σαπαρδάνη και Ε. Τσιτσιπά. 
Θεσσαλονίκη, 13-12-2019

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΜΑΡΙΑ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 

Η τεµπέλικη σκέψη και όχι κατά ανά-
γκη µία προκατάληψη αφήνει περι-
θώρια για αληθοφανείς εκδοχές µιας 
πραγµατικότητας δαίµονοποιώντας 
κατά καιρούς διάφορους τοµείς που 
αφορούν και στη ζωοτεχνία.

Σύµφωνα µε τον διεθνούς φήµης 
καθηγητή ζωοτεχνίας του Πανεπιστη-
µίου Σάσσαρι στην Ιταλία, Giuseppe 
Pulina, ο οποίος θα είναι εκ των ο-
µιλητών στον Αγρότη της Χρονιάς, 
που διοργανώνει η Agrenda στις 25 
Ιανουαρίου στα Ιωάννινα, τα κύρια 
Fake News που αφορούν τη ζωοτε-
χνία, αναφέρονται σε τρεις κατηγο-
ρίες: την υγιεινή των τροφίµων, την 
ασφάλεια του καταναλωτή και τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις.  

Ο ίδιος σταχυολογεί κάποιες από 
τις βασικές ψευδείς ειδήσεις που ανα-
φέρονται στον κλάδο της ζωοτεχνίας 
(βλέπε πίνακα σελ. 39), όπως λόγου 
χάρη για το αν όντως το κρέας προ-
καλεί καρκίνο ή καρδιοπάθειες, ότι οι 
εντατικές εκτροφές µολύνουν περισ-
σότερο το περιβάλλον, ή ότι οι ανά-
γκες των κτηνοτροφικών ζώων αντα-
γωνίζονται αυτές του ανθρώπου σε ό-
τι αφορά  την κατανάλωση αγροτικών 
προϊόντων αποδοµώντας τες µία προς 
µία µε βάση επιστηµονικά κριτήρια.

Για παράδειγµα σύµφωνα µε τον 
καθηγητή, οι αναφορές ότι οι κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις συµβάλλουν 

σηµαντικά στο φαινόµενο του θερµο-
κηπίου δεν ισχύουν καθώς όπως λέει 
το µεθάνιο, το βασικό αέριο του θερ-
µοκηπίου που παράγεται από τις κτη-
νοτροφικές εκµεταλλεύσεις, έχει µία 
µέση διάρκεια ζωής στην ατµόσφαιρα 
η οποία κυµαίνεται στα 10 έτη. Αντί-
θετα, το διοξείδιο του άνθρακα που 
παράγεται µέσω της καύσης του άν-
θρακα, του πετρελαίου και του φυσι-
κού αερίου, έχει διάρκεια ζωής στην 
ατµόσφαιρα περίπου 1000 χρόνων. 

Μάλιστα, ο καθηγητής Pulina επι-
καλείται µία επιστηµονική µελέτη που 
δηµοσιεύτηκε την περασµένη χρονιά 
στο περιοδικό Cognition da Pennycook 
e Rand, µε τίτλο «Τεµπέληδες, όχι µε-

ροληπτικοί: η ευαισθησία του κοινου 
στα fake news εξηγείται καλύτερα α-
πό την έλλειψη κριτικής σκέψης πα-
ρά από την τάση του κοινού να φιλ-
τράρει τις ειδήσεις µε βάση το συναί-
σθηµα», η οποία καταλήγει ότι «η κρι-
τική σκέψη χρησιµοποιείται για να α-
ξιολογήσει την αληθοφάνεια του τίτ-
λου (των fake news) ανεξάρτητα από 
το αν η είδηση συµβαδίζει ή όχι µε τα 
την πολιτική ιδεολογία του ατόµου 
που τη διαβάζει. Η ευαισθησία επο-
µένως στα fake news,  οδηγείται κα-
τά κύριο λόγο από την αδυναµία του 
κοινού να σκεφτεί κριτικά, παρά από 
µία προκατάληψη αυτή καθ’αυτή», α-
ναφέρει η µελέτη.

Η δαιμονοποίηση
της κτηνοτροφίας μέσω 
κατασκευασμένων
ειδήσεων Επιρρεπής η ζωοτεχνία στις ψευδείς 

ειδήσεις, λέει ο διάσημος καθηγητής στο 
Σάσαρι της Ιταλίας, Giuseppe Pulina

Το google scholar την τελευταία πενταετία 
βγάζει 33.800 δηµοσιεύσεις µε fake news.

Λέξη της χρονιάς το 2017 ο όρος «Fake News» 

Ο όρος «Fake News», που κυριολεκτικά σηµαίνει «Ψευδής Είδηση», µπήκε 
σταθερά στο λεξικό, όταν, το 2017, ο διασηµότερος συγγραφέας λεξικών 
αγγλικής γλώσσας, ο Collins, την ανέδειξε ως τη λέξη της χρονιάς. 
Η επιστηµονική βιβλιογραφία στο συγκεκριµένο θέµα είναι εξαιρετικά πλούσια, 
ειδικά µετά την έναρξη της µαζικής προεκλογικής εκστρατείας για τις 
προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2016: Το google scholar, η πιο επισκέψιµη 
µηχανή αναζήτησης βιβλιογραφίας στον κόσµο, αναδεικνύει 33.800 
δηµοσιεύσεις την τελευταία πενταετία σχετικές µε τα fake news.
Tα Fake News είναι ψευδείς αφηγήσεις της αλήθειας, οι οποίες προσοµοιάζουν 
στην πραγµατική είδηση, κατασκευασµένες µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
παραπλανούν τον αναγνώστη. Ο καθηγητής Pulina τονίζει πως ο καλύτερος 
τρόπος να αντιµετωπίσουµε αυτό το φαινόµενο, είναι να επέµβουµε στο 
οικονοµικό υπόστρωµα που αναδεικνύει το σύστηµα των ψευδών ειδήσεων.

Προπαγάνδα
Τα fake news 

διαδίδονται πιο 
εύκολα διότι 
οι άνθρωποι 
είναι επιρ-

ρεπείς στην 
προπαγάνδα

Kατανάλωση
∆εν θα 

σώσουµε τον 
κόσµο αν δεν 
καταναλώ-

νουµε κρέας, 
γάλα, αυγά και 
ψάρια, λέει ο 
καθηγητής

Φιλτράρισµα
H ευαισθησία 
του κοινου 

στα fake news 
εξηγείται από 
την έλλειψη 

κριτικής 
σκέψης

 Ο καθηγητής στο Σάσσαρι της Ιταλίας, Giuseppe Pulina.
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ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ, ΤΟ 
ΛΕΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑΣ.

Ο παγκόσµιος οργανισµός υγείας ανέλυσε το ρίσκο ανάπτυξης 
ενός µόνο τύπου καρκίνου, εκείνου του παχέος εντέρου, σε ένα 
δείγµα 156 ατόµων, σε σχέση µε την υπερβολική κατανάλωση 
κρέατος (η οποία ήταν πολύ υψηλότερη από τη µέση κατανάλωση 
κρεάτος στην Ιταλία). Το συνολικό ρίσκο είναι χαµηλότερο του 1%, 
εποµένως κρίνεται αµελητέο.

ΤΑ ΠΑΧΙΑ ΖΩΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ.

Μετά από 50 χρόνια δεµονοποίησης του λίπους, ο ευρωπαϊκός 
σύλλογος καρδιολόγων, ανακοίνωσε πως η κατανάλωση 
λιπών, ακόµα και κορεσµένων, δεν συνδέεται µε τις 
καρδιοπάθειες.

ΤΑ ΝΙΤΡΩ∆Η ΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΙΒΛΑΒΗ.

Τα νιτρώδη είναι φυσικά παρόντα σε πολλά λαχανικά σε 
ποσότητες υψηλότερες από αυτές στις οποίες βρίσκονται στα 
αλλαντικά (στα οποία κατά τα άλλα, έχουν µειωθεί δραστικά τα 
τελευταία χρόνια).

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ 
ΦΥΤΟΦΑΓΑ ΟΝΤΑ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΑΦΥΣΙΚΗ.

Η εξέλιξη του είδους Homo ήταν όλο και περισσότερο 
µετακινούµενη προς την κατεύθυνση εκείνη της κατανάλωσης 
κρέατος, προϊόντων αλιείας και αυγών. Η φύση, µας έπλασε 
ως καταναλωτές προϊόντων ζωικής προέλευσης.

ΤΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΡΕΨΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΩΝ 
ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ. Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ.

Ο άνθρωπος και η εκτροφή των ζώων γαλακτοπαραγωγής, 
εξελίχθηκαν παράλληλα. Η µη φυσικότητα της κατανάλωσης 
γάλακτος είναι χαµηλότερη σε σχέση µε άλλα γεωργικά 
προϊόντα (σιτάρι, ρύζι, καλαµπόκι, σόγια, κ.λ.π.).

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΩΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ 
ΣΕ ΛΙΠΟΣ ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ. 

Έχει αποδειχθεί ότι στα πλαίσια της διατροφής µε σκοπό την 
απώλεια βάρους, το αποβουτηρωµένο γάλα µαζί µε τις δίαιτες 
πτωχές σε υδατάνθρακες και όχι οι δίαιτες πτωχές σε λιπαρά, 
είναι περισσότερο αποτελεσµατικές για τη µόνιµη απώλεια 
βάρους.

ΤΑ ΑΥΓΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, 
ΓΙΑ ΑΥΤΟ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΣ 

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΑΙΜΙΑ.

Πρόσφατες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η κατανάλωση αυγών 
και η χοληστεριναιµία δεν σχετίζονται µεταξύ τους.

ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 
ΤΟ ΓΑΛΑ, ΕΝ∆ΕΧΕΕΤΑΙ 

ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΡΜΟΝΕΣ.

Η θεραπεία των ζώων µε ορµόνες απαγορεύτηκε στην Ευρώπη 
σχεδόν 40 χρόνια πριν και τα κύρια ζωικά προϊόντα δεν 
περιέχουν ορµόνες.

ΤΑ ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΑΝΘΡΩΠΟ. 

Εδώ και περισσότερο από δέκα χρόνια έχει απαγορευτεί 
η προληπτική χορήγηση αντιβιοτικών. Η χρήση τους στις 
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις επιτρέπεται µόνο στα πλαίσια 
της θεραπείας του ζώου και συνοδεύεται πάντα από συνταγή 
κτηνιάτρου. Σε πάνω από 44.000 αναλύσεις που έγιναν από 
τις αρµόδιες αρχές της ασφάλειας τροφίµων για την ανίχνευση 
φαρµακευτικών υπολειµµάτων το 2017 στην Ιταλία , µόλις 39 
δείγµατα βρέθηκαν θετικά.

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΖΩΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΥΤΕΣ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ  
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της FAO, το 86% των αγροτικών 
προϊόντων που χρησιµοποιούνται στον κόσµο των 
κτηνοτροφικών ζώων, δεν είναι κατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση. Η ζωική παραγωγή αντιπροσωπεύει µία τροµερή 
µηχανή µετατροπής των προϊόντων αυτών σε πρωτεϊνες και 
βασικά θρεπτικά συστατικά ενώ παράλληλα αξιοποιεί τους 
δηµητριακούς καρπούς και τα πρωτεϊνικά άλευρα. 
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ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΟΝ∆ΡΟΕΙ∆ΩΝ 

ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 
ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ 
ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Βοσκότοποι και εκτάσεις που καλλιεργούνται για παραγωγή 
χονδροειδών ζωοτροφών, συνήθως καταλαµβάνουν εδάφη 
τα οποία δεν είναι καλλιεργίσιµα ή είναι εδάφη µε µεγάλους 
περιορισµούς στην αγρονοµική τους χρήση. Η βόσκηση 
και η συλλογή των χονδροειδών ζωοτροφών είναι για την 
πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών, ο µοναδικός τρόπος για 
να δοθεί αξία στα εφάδη αυτά.

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΜΕ 
ΠΟΛΥ ΚΡΕΑΣ. 

Οι επίσηµες εκτιµήσεις της ετήσιας κατανάλωσης κρέατος 
αναφέρονται σε µία µέση ατοµική κατανάλωση της τάξης 
των 79,1 κιλών κρέατος, αλλά λαµβάνουν υπόψιν τους και 
τα µη βρώσιµα µέρη. Στην Ιταλία, η πραγµατική µέση ετήσια 
κατανάλωση κρέατος κυµαίνεται στα 37,9 κιλά ανά κάτοικο. 

ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΕ ΜΑΓΑΛΥΤΕΡΟ 

ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ.

Σύµφωνα µε επίσηµα στοιχεία, το σύνολο του τοµέα της ζωοτεχνίας 
στην Ιταλία το 2017, συνέβαλε στην εκποµπή αερίων του 
θερµοκηπίου σε ποσοστό 4,4% επί του συνόλου των εκποµπών, 
ενώ ο τοµέας των µεταφορών στην ίδια χρονιά, στο 24% . 

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 15.000 ΛΙΤΡΑ ΝΕΡΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΚΙΛΟΥ 

ΒΟ∆ΙΝΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ.

Οι πηγές στις οποίες βασίζονται αυτοί οι υπολογισµοί, 
υπολογίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του όγκου 
του νερού που καταναλώνεται στην εκµετάλλευση και όχι 
του όγκου του νερού που απαιτείται για την παραγωγή του 
τελικού προϊόντος. Αλλά δεν είναι όλοι οι τύποι νερού οι 
ίδιοι: τα υπόγεια ύδατα δεν έχουν τις ίδιες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις µε το νερό τις βροχής. Στην Ιταλία για να παραχθεί 
ένα κιλό βοδινού κρέατος σε µία οργανωµένη εκµετάλλευση, 
χρειάζονται 790 λίτρα νερού, καθώς το 80-90% αυτού, 
επιστρέφει στη φύση µέσω του κύκλου του νερού. 

ΟΙ ΕΝΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ 
ΜΟΛΥΝΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

Η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας µε την 
παράλληλη αύξηση της παραγωγικότητας ανά ζώο, µειώνουν 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά µονάδα παραγώµενου 
προϊόντος και εποµένως για την ίδια συνολική παραγωγή, 
έχουµε σαν αποτέλεσµα την απελευθέρωση καλλιεργητικών 
εκτάσεων για µελλοντική χρήση. Στους χοίρους για 
παράδειγµα, η παραγωγή κρέατος 2.000 κιλών ζώντος βάρους 
ανά χοιροµητέρα, δηµιουργεί ένα αποτύπωµα άνθρακα της 
τάξης των 5,5 kg CO2eq/kg, ενώ η παραγωγή κρέατος 3.500 
κιλών ζώντος βάρους, δηµιουργεί ένα αποτύπωµα άνθρακα 
της τάξης των 3,5 CO2eq/kg. 

ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Το µεθάνιο, το βασικό αέριο του θερµοκηπίου που παράγεται από 
τις κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, έχει µία µέση διάρκεια ζωής 
στην ατµόσφαιρα η οποία κυµαίνεται στα 10 έτη; Το διοξείδιο 
του άνθρακα που παράγεται µέσω της καύσης του άνθρακα, 
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, έχει διάρκεια ζωής 
στην ατµόσφαιρα περίπου 1000 χρόνων. Επίσης στην Ιταλία, οι 
εκτάσεις που χρησιµοποιούνται για βόσκηση ή για παραγωγή 
χονδροειδών ζωοτροφών, απορροφούν 25 εκατοµµύρια τόνους 
CO2eq παράλληλα µε την παραγωγή 20 εκατοµµυρίων τόνων 
CO2eq εκ µέρους όλου του τοµέα της ζωοτεχνίας, ο οποίος για 
αυτό το λόγο πιστώνεται ένα περιβαλλοντικό όφελος της τάξης των 
5 εκατοµµυρίων τόνων CO2eq.  

ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ 
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.

∆εν θα σώσουµε τον κόσµο εάν δεν καταναλώνουµε κρέας, 
γάλα, αυγά και ψάρια. Θα τον σώσουµε εάν είµαστε υπεύθυνοι 
και παλέψουµε για την αντιµετώπιση της ανισότητας και της 
φτώχειας. 

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ FAKE NEWS ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ
Του Giuseppe Pulina, Καθηγητή Πανεπιστηµίου του Σάσσαρι, Ιταλία  και προέδρου CSI ASSALZOO

Μετάφραση: ∆ηµήτρης Σιούτας, υποψήφιος διδάκτωρ, Πανεπιστήµιο του Σάσσαρι
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Μετά από 25 χρόνια λειτουργίας ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Εμπορίου μοιάζει αφοπλισμένος με την 

αγροτική οικονομία να είναι ο μοναδικός υποψήφιος 
ώστε να του δώσει και πάλι θεσμικό ρόλο 

Το παγκόσµιο εµπορικό καθεστώς βρίσκεται 
σε δύσκολη θέση, µε τον Παγκόσµιο Οργα-
νισµό Εµπορίου (ΠΟΕ) να φτάνει κοντά στην 
απώλεια της πολύ σηµαντικής ικανότητας 
του να επιλύει διαφορές µεταξύ των κρα-
τών µελών του. Επιτρέψτε µου να δανειστώ 
την φράση του Γάλλου προέδρου Εµανου-
έλ Μακρόν, που πρόσφατα χρησιµοποίησε 
για να προειδοποιήσει ότι το ΝΑΤΟ κινδυ-
νεύει να µην είναι σε θέση να συνεργαστεί 
ή να συντονίσει τα µέλη του. Αυτό θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σύντοµα τον ΠΟΕ στα 
πρόθυρα ενός «εγκεφαλικού».

Η περίπτωση αυτή θα µπορούσε να συµβεί 
σε µία εποχή όπου ένας καλά λειτουργικός 
ΠΟΕ έχει την δυνατότητα να είναι πιο σηµα-
ντικός από ποτέ. Ωστόσο, µπορεί η γεωργία, 
εκ πρώτης όψεως, ως ένας εντελώς αµφίβο-
λος υποψήφιος, να δώσει την ώθηση που 
χρειάζεται, προκειµένου να αναβιώσει ο Πα-
γκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου;

Ο ΠΟΕ είναι ένα από τα πιο πολύτιµα θε-
σµικά όργανα που δηµιουργήθηκαν για την 
οργάνωση παγκόσµιων υποθέσεων. ∆εν υ-
πάρχει αµφιβολία ότι το εµπόριο µεταξύ των 
εθνών είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος 
δηµιουργίας εισοδήµατος και µείωσης της 
φτώχειας. Παρόλα αυτά και το εµπόριο συ-
χνά είναι γεµάτο εντάσεις. Οι εξαγωγές ε-
νός έθνους είναι οι εισαγωγές ενός άλλου 
έθνους. Οι λαϊκιστές πολιτικοί έχουν από 
καιρό θεωρήσει τις εξαγωγές ωφέλιµες και 
τις εισαγωγές επιζήµιες, ανεξάρτητα από τη 
θεµελιώδη οικονοµική σκέψη. Εποµένως, το 
εµπόριο δεν έχει αναλάβει µόνο την υπόσχε-
ση του εµπλουτισµού των εθνών, αλλά έχει 
επίσης την δυνατότητα να οδηγήσει σε πόλε-
µο. Τόσο οικονοµικά ή και ακόµη χειρότερα.

Μετά τον Β ‘Παγκόσµιο Πόλεµο, οι σοφοί 
άντρες και οι γυναίκες της εποχής κατάφε-
ραν να πείσουν τις κυβερνήσεις σε όλο τον 
κόσµο να διαπραγµατευτούν ένα σύνολο κα-
νόνων που επέτρεψε την ανάληψη ειρηνικών 
διεθνών εµπορικών σχέσεων προς όφελος ό-
λων. Η προκύπτουσα Γενική Συµφωνία ∆α-
σµών και Εµπορίου (ΓΣ∆Ε) ήταν µια µεγάλη 
επιτυχία και επέτρεψε την επέκταση του πα-
γκόσµιου εµπορίου σε τεράστιο βαθµό, την 
ίδια στιγµή που ο κόσµος αναδυόταν από τις 
καταστροφές του πολέµου. Η αρχιτεκτονι-

Μπορεί 
η γεωργία 

να αναβιώσει 
τον ΠΟΕ; 

Γύρος της Ντόχα

ΤΟΥ  STEFAN 
TANGERMANN  
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κή του διεθνούς εµπορικού καθεστώτος πα-
ρέµεινε, εν τούτοις, κάπως µερική καθώς οι 
νοµικές διατάξεις της (ΓΣ∆Ε) δεν συνοδεύο-
νταν από ένα θεσµικό όργανο που θα εξυπη-
ρετούσε και θα έφερνε τα έθνη σε ένα µόνι-
µο οργανωτικό πλαίσιο.

 Η Αποβιοµηχάνιση του ‘70
Αυτό το κενό πληρώθηκε όταν ο ΠΟΕ τέθη-

κε σε λειτουργία το 1995 ως ένα από τα αποτε-
λέσµατα των µάλλον επιτυχηµένων διαπραγ-
µατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν στο λε-
γόµενο «Γύρο της Ουρουγουάης».

Ένα στοιχείο αυτού του νέου θεσµικού 
πλαισίου ήταν µια ενισχυµένη και βελτιω-
µένη κατανόηση σχετικά µε τον τρόπο επίλυ-
σης των διαφορών, όταν µία χώρα µέλος του 
ΠΟΕ θεωρήσει ότι ένα άλλο µέλος δεν παίζει 
σύµφωνα µε τους νοµικούς κανόνες. ∆εδο-
µένου του δυναµικού του εµπορίου να δηµι-
ουργήσει εντάσεις, η λειτουργία του στην ε-
πίλυση των διαφορών ήταν µια κρίσιµη προ-
σφορά του ΠΟΕ.

Όπως και σε άλλα νοµικά περιβάλλοντα, 
έτσι και εδώ µια πρώτη δικαστική απόφαση 
περιστασιακά δεν γίνεται δεκτή ως ικανοποι-
ητική από τους αντιπάλους. Ως εκ τούτου, ένα 
δευτεροβάθµιο παράδειγµα έγινε µέρος της 
διαδικασίας επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. 
Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου, πολλά 
κράτη µέλη, µε σηµαντικότερες τις Ηνωµένες 
Πολιτείες, βρήκαν τον τρόπο µε τον οποίο το 
δευτεροβάθµιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ 
δεν εκπλήρωσε πλήρως τα καθήκοντά του.

Για τους λόγους αυτούς, οι ΗΠΑ άρχισαν 
να εµποδίζουν διορισµούς µελών αυτού του 
οργάνου. Αυτή τη στιγµή η προσφυγή του 
ΠΟΕ παύει να λειτουργεί. Αυτή είναι η σοβα-
ρότερη απειλή για τη βιωσιµότητα του ΠΟΕ 
από τότε που ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια.

 
 
Εντάσεις, τώρα που ο ΠΟΕ είναι 

σηµαντικότερος από ποτέ
Η ζηµία αυτή επιβάλλεται στον ΠΟΕ σε µια 

εποχή που η οργάνωση αυτή είναι περισσότε-
ρο αναγκαία από ποτέ. Οι εντάσεις στις εµπο-
ρικές πολιτικές έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο 
το οποίο δεν είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες.

Η µονοµερής δράση, ιδίως από τη διοίκη-
ση Τραµπ, που βασίζεται σε αµφισβητήσιµη 
ερµηνεία των νοµικών διατάξεων της ΓΣ∆Ε, 
διαταράσσει τις εµπορικές ροές. Σε µια τέ-
τοια περίπτωση είναι ζωτικής σηµασίας να 
υπάρχει ένας τόπος όπου οι εµπορικές δια-
φορές µπορούν να διευθετηθούν κατά τρό-
πο οµαλό και οι διαπραγµατεύσεις να διε-
ξαχθούν ειρηνικά.

Παράλληλα η σηµασία του ΠΟΕ υπονοµεύ-
εται σε κάποιο βαθµό από τον ταχύτατα αυξα-
νόµενο αριθµό διµερών και περιφερειακών 
εµπορικών συµφωνιών, όπως η πρόσφατη 
συµφωνία µεταξύ της ΕΕ και της Mercosur.

Μια θεµελιώδης αρχή του ΠΟΕ είναι ότι η 
απελευθέρωση του εµπορίου είναι πολύ ε-
πωφελής εάν επιτευχθεί και διασφαλιστεί σε 
πολυµερές επίπεδο, παρέχοντας ισότιµη βά-
ση για όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.

Οι διµερείς συµφωνίες, οι οποίες αναπό-
φευκτα κάνουν διακρίσεις εις βάρος όλων 
όσων δεν συµµετέχουν, αποκλίνουν από 
αυτήν την αρχή. 

Παρόλα αυτά, ένας λόγος για τον οποίο ε-
ξαπλώνονται είναι η έλλειψη προόδου στις 
πολυµερείς διαπραγµατεύσεις του ΠΟΕ.

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δηµιουργεί-
ται ένας δυνητικά φαύλος κύκλος: οι διµε-
ρείς συµφωνίες µειώνουν τη σηµασία του 
ΠΟΕ και αυτό κάνει τις διµερείς συµφωνίες 
ακόµα πιο ελκυστικές.

Η έλλειψη προόδου στον ΠΟΕ είναι ιδι-
αίτερα αισθητή στις διαπραγµατεύσεις για 
περαιτέρω πολυµερείς εµπορικές συµφω-
νίες. Από τη δηµιουργία της ΓΣ∆Ε αυτές οι 
διαπραγµατεύσεις διεξάγονται παραδοσια-
κά σε µεγάλους γύρους.

Ο τρέχων γύρος διαπραγµατεύσεων, που ο-
νοµάστηκε Γύρος της Ντόχα, όπως ξεκίνησε 
στην πρωτεύουσα του Κατάρ, έχει ήδη παρα-
µείνει για 18 χρόνια, περισσότερο από κάθε 
προηγούµενο γύρο πολυµερών εµπορικών 
διαπραγµατεύσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι συνοµιλίες σύντοµα θα ολο-
κληρωθούν µε επιτυχία. Αντιθέτως, πολλοί 
παρατηρητές και µερικά µέλη του ΠΟΕ θεω-
ρούν ότι οι διαπραγµατεύσεις της Ντόχα έ-
χουν ήδη πεθάνει.

 Ανοιχτοί λογαριασµοί
Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβληµα. Η δο-

µή και η φύση των παγκόσµιων οικονοµικών 
σχέσεων υφίστανται θεµελιώδεις αλλαγές. 

Το εµπόριο αναδυόµενων οικονοµιών, ό-
πως της Κίνα και της Ινδίας, αναπτύσσεται µε 
ταχύ ρυθµό, σε απόλυτες τιµές και ως ποσο-
στό του παγκόσµιου εµπορίου. Η κατανοµή 
των ευθυνών για την εξέλιξη και τη διατήρη-
ση των επιστηµονικών κλάδων στις εµπορι-
κές πολιτικές δεν συνέχισε να συµβαδίζει µε 
αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Η τεχνολογική αλλαγή έχει επίσης επανα-
φέρει τη φύση του διεθνούς εµπορίου. Οι αλυ-
σίδες αξίας διαδίδονται σε έναν αυξανόµενο 
αριθµό χωρών. Οι εµπορικές πολιτικές και το 
νοµικό πλαίσιο που τις διέπει πρέπει να προ-
σαρµοστούν και αυτό µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο στις παραγωγικές διαπραγµατεύσεις. 

Στο γεωργικό εµπόριο απαιτείται επίσης 
επειγόντως πρόοδος. Οι διαπραγµατεύσεις 
της ΓΣ∆Ε στο Γύρο της Ουρουγουάης δηµι-

ούργησαν, για πρώτη φορά στην ιστορία, έ-
να αποτελεσµατικό σύνολο κλάδων και δε-
σµεύσεων για τις εθνικές πολιτικές που ε-
πηρεάζουν το εµπόριο γεωργικών και δια-
τροφικών προϊόντων.

Παρόλο που επρόκειτο για τεράστια πρό-
οδο τότε απαιτείται επειγόντως νέα προσπά-
θεια για την προσαρµογή των κανόνων και 
των δεσµεύσεων στο εξελισσόµενο τοπίο των 
εµπορικών ροών και των πολιτικών, για την 
εξαγωγή συµπερασµάτων από τα διδάγµατα 
που αντλήθηκαν κατά την εφαρµογή των δι-
ατάξεων για το γεωργικό εµπόριο που συµ-
φωνήθηκαν στο Γύρο της Ουρουγουάης, προ-
κειµένου να ευθυγραµµιστεί περισσότερο το 
καθεστώς που διέπει το γεωργικό εµπόριο µε 
το εµπόριο άλλων αγαθών. 

Οι διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ντόχα 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ υποτίθεται ότι θα επιτύ-
χουν όλα αυτά. Το 2008, επτά χρόνια µετά τη 
δροµολόγηση του Γύρου, υπήρξε µια στιγµή 
που φαινόταν ότι οι διαπραγµατεύσεις ήταν 
κοντά σε µία επιτυχή έκβαση .Ωστόσο, δεν ή-
ταν, και δεν είναι σωστό να πούµε ότι ο γύ-
ρος της Ντόχα είναι πλέον πιο αποµακρυσµέ-
νος από την επιτυχία, απ   ‘ό, τι ήταν το 2008.

 H γεωργία µπορεί να 
αναγεννήσει τον Γύρο της Ντόχα

Πολλοί παρατηρητές θεωρούν ότι η δυσκο-
λία αντιµετώπισης του συνεχώς λεπτού ζητή-
µατος του γεωργικού εµπορίου και των πο-
λιτικών ήταν και είναι ένα από τα οδοφράγ-
µατα που εµποδίζουν την πρόοδο στον Γύρο 
της Ντόχα. Ωστόσο, θα µπορούσαµε επίσης 
να υποστηρίξουµε ότι η γεωργία είναι ένας 
τοµέας που θα γινόταν, αν δει τα πράγµατα 
από µια κατάλληλη οπτική γωνία, να αναβιώ-
σει τις διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ντό-
χα και µέσω αυτών τον συνολικό ΠΟΕ. Εν συ-
νεχεία, παρατίθενται πέντε λόγοι για το πως 
θα µπορούσε να γίνει αυτό.

Πρώτον, το εµπόριο γεωργικών προϊόντων 
είναι εξαιρετικά σηµαντικό για τις περισσό-
τερες αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες οι-
κονοµίες. Αυτές οι χώρες λοιπόν έχουν εξί-
σου σηµαντικό ενδιαφέρον, όπως τα πλού-
σια κράτη, να διασφαλίσουν ότι ο αθέµιτος 
ανταγωνισµός που βασίζεται σε στρεβλωτι-
κές πολιτικές αποκαθίσταται, σε πολλά µέρη 
στον κόσµο ακολουθούνται τέτοιες πολιτικές. 

Ως εκ τούτου, οι διαπραγµατεύσεις της Ντό-
χα για τη γεωργία προσφέρουν µια µοναδική 
ευκαιρία να γεφυρωθούν οι διαιρέσεις µετα-
ξύ αναπτυσσόµενων και ανεπτυγµένων χω-
ρών στον ΠΟΕ.

∆εύτερον, η διοίκηση Τραµπ επιθυµεί να 
διατηρήσει πολιτική υποστήριξη από την αµε-
ρικανική γεωργική βιοµηχανία. Οι πρόσφα-
τες εµπορικές εντάσεις έχουν δυσκολέψει τη 
ζωή των αµερικανών αγροτών και των κτηνο-
τρόφων µε εξαγωγικό προσανατολισµό και η 
διοίκηση έχει θεωρήσει απαραίτητο να αντα-
ποκριθεί µε πρόγραµµα πολλών δισεκατοµ-
µυρίων που παρέχει ad-hoc βοήθεια στους α-
µερικανούς παραγωγούς.

Η χάραξη µιας πορείας προς τον ΠΟΕ για 
την καλύτερη πρόσβαση της αµερικανικής 
γεωργίας στις παγκόσµιες αγορές πρέπει να 
είναι µάλλον ελκυστική για τις ΗΠΑ. 

 Τρίτον, η ΕΕ δεν περιορίζεται πλέον σε έ-

ναν αµυντικό ρόλο στις γεωργικές διαπραγ-
µατεύσεις όπως ήταν στο Γύρο της Ουρουγου-
άης. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική έχει ουσια-
στικά µεταρρυθµιστεί. Οι τιµές της εγχώριας 
αγοράς στην ΕΕ, για πολλά γεωργικά προϊό-
ντα, ευθυγραµµίζονται σε µεγάλο βαθµό µε 
τις τιµές στο διεθνές εµπόριο. Οι εξαγωγικές 
επιδοτήσεις έχουν εξαφανιστεί. Βεβαίως, υ-
πάρχουν επαρκείς εγχώριοι λόγοι για τη συ-
νέχιση της µεταρρύθµισης της ΚΑΠ, όπως η 
αποµάκρυνση από τις πληρωµές ανά εκτάριο 
και η πληρωµή των γεωργών για την παρα-
γωγή δηµόσιων αγαθών.

Η νέα Επιτροπή, που επιθυµεί να µετατρέ-
ψει την υποσχεθείσα πράσινη διαπραγµά-
τευση σε συγκεκριµένες πολιτικές, έχει βά-
σιµους λόγους να προχωρήσει προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Αλλά περισσότερο στο ση-
µείο, όταν πρόκειται για τις διεθνείς εµπο-
ρικές συνοµιλίες για τη γεωργία, η ΕΕ δεν 
χρειάζεται πλέον να καθίσει στο φράχτη, 
αλλά µπορεί να υιοθετήσει έναν ενεργό, α-
κόµη και προοδευτικό ρόλο.  

Τέταρτον, σε πολλές περιοχές του κόσµου, 
οι γεωργικές πολιτικές αντιµετωπίζουν ολο-
ένα και πιο σοβαρούς περιορισµούς, από ά-
ποψη προϋπολογισµού, περιβάλλοντος και 
κλιµατικής αλλαγής. Οι εµπορικές µεταρ-
ρυθµίσεις µπορούν να ωθήσουν τις κυβερ-
νήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πέµπτον, µετά το γύρο της Ουρουγουά-
ης, που έφερε αλλαγή στο πολυµερές καθε-
στώς που διέπει το εµπόριο γεωργικών προ-
ϊόντων, αυτό που χρειάζεται σήµερα δεν εί-
ναι επανάσταση στο γεωργικό εµπόριο, αλ-
λά περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη µείω-
ση των επιδοτήσεων και τη βελτίωση της πρό-
σβασης στην αγορά. Μερικοί νέοι κανόνες, η 
τελειοποίηση των άλλων και αποφασιστικά 
βήµατα προς την κατεύθυνση της περαιτέρω 
απελευθέρωσης µπορούν να συµβάλουν πο-
λύ στη βελτίωση της κατάστασης. Πολλές ε-
µπειρίες έχουν συσσωρευτεί µε την εφαρµο-
γή των γεωργικών διατάξεων που συµφωνή-
θηκαν στο Γύρο της Ουρουγουάης.  

 Είναι ώρα για ένα νέο ξεκίνηµα
Ίσως πρέπει να ξεκινήσει µια νέα αρχή στις 

γεωργικές διαπραγµατεύσεις του Γύρου της 
Ντόχα. Μερικές απλές επιλογές θα µπορού-
σαν να τεθούν στο τραπέζι και θα µπορούσε 
να επιδιωχθεί συµφωνία για θεµελιώδεις αρ-
χές πριν οι διαπραγµατευτές υποχωρήσουν 
ξανά στις λεπτοµέρειες που σε κάποιο ση-
µείο πρέπει προφανώς να συµφωνηθούν. 
Η δωδέκατη Υπουργική ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ, 
που θα διεξαχθεί στο Καζακστάν τον Ιούνιο 
του 2020, θα αποτελέσει καλή ευκαιρία για 
µια τέτοια νέα αρχή. Η γεωργία εδώ και πο-
λύ καιρό αποτελεί µεγάλο πρόβληµα για τη 
διεθνή εµπορική διαταγή. Ίσως τώρα να έ-
χει έρθει η στιγµή όπου αυτός ο φαινοµενι-
κά απίθανος υποψήφιος µπορεί να αναβιώ-
σει τις διαπραγµατεύσεις του Γύρου της Ντό-
χα και στη διαδικασία και τον ΠΟΕ συνολικά.

∆ΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΑΓΡΟΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ) 

Είπε
Ένας λόγος για τον οποίο εξαπλώ-
νονται οι διμερείς συμφωνίες είναι 
η έλλειψη προόδου στις πολυμερείς 
διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ

Η γεωργία είναι ένας τομέας που θα 
γινόταν, αν δει κανείς τα πράγματα 
από μια κατάλληλη οπτική γωνία, να 
αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις του 
Γύρου της Ντόχα και μέσω αυτών 
τον συνολικό ΠΟΕ



1) ∆υνατότητα συµµετοχής µελών - ε-
πενδυτών µε δικαίωµα ψήφου (Άρθρο 
6): « Τα µέλη-επενδυτές είναι φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία συµµε-
τέχουν στο συνεταιριστικό κεφάλαιο, 
αλλά δεν υποχρεούνται να συναλλάσ-
σονται µε αυτόν. Οι όροι και οι προϋ-
ποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαι-
ώµατα, οι υποχρεώσεις και η δυνατό-
τητα και οι προϋποθέσεις συµµετοχής 
των µελών επενδυτών στη Γενική Συ-
νέλευση, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή 
στο Εποπτικό Συµβούλιο του συνεται-
ρισµού, καθορίζονται από το Καταστα-
τικό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 

του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση 
που το Καταστατικό προβλέπει ότι τα 
µέλη-επενδυτές συµµετέχουν στη Γε-
νική Συνέλευση του συνεταιρισµού µε 
δικαίωµα ψήφου, ο συνολικός αριθ-
µός των ψήφων τους δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 35% του συνολικού α-
ριθµού των ψήφων που διαθέτουν τα 
µέλη του Συνεταιρισµού».

Ο νόµος 4384/2016 ορίζει ότι: «Τα 
µέλη-επενδυτές είναι φυσικά ή νοµι-
κά πρόσωπα, τα οποία µπορούν να 
συντελέσουν στην επίτευξη των σκο-
πών του ΑΣ, αλλά δεν υποχρεούνται 
να συναλλάσσονται µε αυτόν. Κατέ-
χουν προαιρετικές συνεταιρικές µε-
ρίδες χωρίς τα δικαιώµατα ψήφου, ε-
κλέγειν και εκλέγεσθαι».

[(Από την Αιτιολογική του Ν/Σ) «Πα-
ράλληλα, προς επίλυση του παγίου 
προβλήµατος χρηµατοδοτήσεως της 
λειτουργίας των ΑΣ, πράγµα που τους 
καθιστά µη ανταγωνιστικούς, ενισχύ-
εται η δυνατότητα συµµετοχής µελών-

επενδυτών µε δικαίωµα ψήφου, πράγ-
µα που καθιστά ελκυστική την συµµε-
τοχή τους, χωρίς όµως ο ΑΣ να αλλοτρι-
ώνεται ως θεσµός της αγροτικής οικο-
νοµίας. Προβλέπεται επίσης, στα πλαί-
σια οικονοµικής ενίσχυσης των ΑΣ, η 
δυνατότητα συµµετοχής στους ΑΣ µε-
λών-επενδυτών, µη χρηστών, φυσι-
κών ή νοµικών προσώπων, µε πλείο-
νες, για κάθε επενδυτή, της µίας υπο-
χρεωτικής µερίδες, οι οποίες έχουν δι-
καίωµα µίας ψήφου η κάθε µία και δύ-
νανται να έχουν διαφορετική αξία από 
αυτή των υποχρεωτικών µερίδων των 
µελών -συνεταιριστών …..».]

2) Ελάχιστο κεφάλαιο ΑΣ ( Άρθρο 
9) και «Έλεγχος Κεφαλαιακής Επάρ-
κειας του ΑΣ»: Προβλέπεται ελάχιστο 
κεφάλαιο 10.000 ευρώ για την ίδρυ-
ση ΑΣ . Στο ν. 4384/2016, δεν υπήρ-
χε ανάλογη ρύθµιση. Εκτιµώ ότι, η α-
νωτέρω διάταξη, πρέπει να συνδυα-
στεί µε ΑΣ µε « Έλεγχο Κεφαλαιακής 
Επάρκειας του ΑΣ». Εκτιµώ ότι η δι-

αδικασία «Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρ-
κειας», η οποία υπάρχει στις Α.Ε και στις 
ΕΠΕ, θα προλάβαινε «καταστάσεις» που 
οδηγούν τον ΑΣ, σε αναστολή εργασιών.

3) ∆υνατότητα παροχής δανείων προς 
τα µέλη του ΑΣ (Άρθρο 1): Προβλέπε-
ται η δυνατότητα παροχής από τους ΑΣ 
προς τα µέλη τους συνεταιριστές, µι-
κροπιστώσεων έως ύψους 25.000 ευ-
ρώ συνολικά για κάθε µέλος. Στο νό-
µο 4384/2016 δεν υπήρχε ανάλογη 
ρητή ρύθµιση. Εκτιµώ ότι, οι παραπά-
νω διατάξεις είναι «επικίνδυνες», εφό-
σον δεν τεθούν περιορισµοί στο συνο-
λικό ύψος της δανειοδότησης των µε-
λών του ΑΣ, σε σχέση µε τα « Ίδια κε-
φάλαια» και την «Ρευστότητα» του ΑΣ.

4) Κρατική εποπτεία ( Άρθρο 6): Παρό-
τι στην Αιτιολογική του Ν/Σ αναφέρεται 
ότι «Με το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζεται 
και ο ρόλος του κράτους, ο οποίος περιο-
ρίζεται στις διαδικασίες καταχώρησης στο 
Μητρώο, στον έλεγχο νόµιµης λειτουρ-
γίας και στην µέριµνα για την ανάπτυξη 
των ΑΣ», διατηρείται η Κρατική εποπτεία 

Ζωηρός ο κίνδυνος
να μείνει κι αυτός ανενεργός 
Πρώτες επισημάνσεις στο προσχέδιο νόμου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς 

ΤOY   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY ΙΩΑΝ. 
ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟY
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(όχι ότι είναι κατ’ ανάγκη κακή). Αντιθέ-
τως θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ό-
τι αυξάνει (έστω οριακά) αφού η Ίδρυση 
του ΑΣ γίνεται µε απόφαση της Εποπτεύ-
ουσας αρχής και όχι του Ειρηνοδικείου.

5) Εποπτικό Συµβούλιο ( Άρθρο 11): 
Είναι υποχρεωτικό όργανο διοίκησης 
των ΑΣ (Εξαίρεση: Εφόσον ο ΑΣ έχει λι-
γότερα από 10 µέλη και δεν προβλέπε-
ται από το Καταστατικό του).

Στο νόµο 4384/2016, ορίζονταν τα ε-
ξής: «γ) το εποπτικό συµβούλιο, εφόσον 
ο αριθµός των µελών του ΑΣ είναι µεγα-
λύτερος από 30. Αν τα µέλη του ΑΣ είναι 
λιγότερα από 30, δεν απαιτείται εκλογή 
εποπτικού συµβουλίου, εκτός αν ορίζει 
διαφορετικά το καταστατικό».

Εκτιµώ ότι το Εποπτικό Συµβούλιο θα 
παραµείνει ένα «διακοσµητικό» όργανο, 
αν δεν «οπλιστεί» µε τα κατάλληλα ερ-
γαλεία/πόρους, προς εκτέλεση του σκο-
πού του. Στην πράξη τέτοια όργανα, λό-
γω κυρίως ελλείψεως «τεχνογνωσίας», 
δεν µπορούν να εκτελέσουν επιτυχώς 
τον σκοπό τους. 

1) Υποχρέωση παραδόσεως προϊόντων [το ελάχιστο 
περιορίζεται από 80% σε 75%] και αγορών ελάχιστου 
ποσοστού (Άρθρο 8): Ορίζεται ότι: « 1. ….. στ) Το πο-
σοστό ετήσιας παραγωγής του που το κάθε µέλος-
συνεταιριστής υποχρεούται να παραδίδει στον ΑΣ, 
το οποίο δεν µπορεί να είναι κατώτερο του 75%, κα-
θώς και το ποσοστό εφοδίων που το κάθε µέλος-συ-
νεταιριστής οφείλει να προµηθεύεται από τον ΑΣ. … 
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβά-
νεται µε την αυξηµένη απαρτία και την πλειοψηφία, 
το µέλος µπορεί να απαλλάσσεται εν όλω ή εν µέρει 
από την υποχρέωση της παραγράφου 3, εφ’ όσον: 
α) έχει αντικειµενική αδυναµία να εκπληρώσει την 
ανωτέρω υποχρέωση ή συντρέχουν άλλοι σοβαροί 
λόγοι, β) πριν από την ένταξή του στον ΑΣ είχε συ-
νάψει συµβάσεις πώλησης των προϊόντων τους σε 
τρίτους, εφ’ όσον ο ΑΣ έχει ενηµερωθεί έγκαιρα για 
τη διάρκεια, τον όγκο παραγωγής και τις λοιπές λε-
πτοµέρειες της σύµβασης και γ) ο ΑΣ αδυνατεί να α-
πορροφήσει την προσφερόµενη παραγωγή».

Επίσης (άρθρο 7) 4. Το µέλος διαγράφεται υπο-
χρεωτικά αν δεν συναλλάσσεται µε τον συνεταιρι-
σµό για ορισµένη χρονική περίοδο, η οποία ορίζε-
ται από το Καταστατικό και δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη των δύο συνεχοµένων διαχειριστικών χρή-
σεων. Το ελάχιστο ύψος συναλλαγής ορίζεται από 
το Καταστατικό. Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει 
για τα µέλη-επενδυτές. Εκτιµώ ότι οι παραπάνω δι-
ατάξεις, που αποτελούν την «καρδιά» του «Συνεται-
ρίζεσθε» θα είναι (όπως και πριν) «κενού» περιεχο-
µένου, εφόσον δεν εξειδικευτεί ο τρόπος ελέγχου.

2) Εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3213/2003 
(Α’ 309) περί πόθεν έσχες ( Άρθρο 16 ): «11. Οι δια-
τάξεις του ν. 3213/2003 (Α’ 309), έχουν εφαρµογή 
για τους Προέδρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
τους Γενικούς ∆ιευθυντές των ΑΣ που έχουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών άνω του ενός εκατοµµυρίου ευρώ. 
Η διάταξη αυτή ισχύει και για τις Αγροτικές Εταιρι-
κές Συµπράξεις». Στο νόµο 4384/2016, ορίζονταν 
όριο άνω των δύο εκατοµµυρίων (2.000.000) ευρώ.

3) Τακτικός και διαχειριστικός έλεγχος των ΑΣ. ( 
Άρθρο 24): Προβλέπεται, στα πλαίσια της ενίσχυσης 
της διαφάνειας, ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές ή 
ελεγκτικές εταιρείες και για εκείνους εκ των ΑΣ που 
έχουν κύκλο εργασιών κατά την τελευταία χρήση άνω 

των 2.000.000 ευρώ. Στο νόµο 4384/2016, προβλε-
πόταν ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές µόνο εφό-
σον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τακτικού ελέγχου 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των νοµικών 
οντοτήτων του ν. 4308/2014 [ Τζίρος 8.000.000, Ε-
νεργητικό 4.0000.000 και αριθµός προσωπικού ά-
νω των 50 ατόµων (2 εκ των 3)]. Η διευκρίνηση αυ-
τή θα επηρεάσει ενδεχοµένως σηµαντικά τον «Κύ-
κλο Εργασιών», που καταγράφουν οι ΑΣ.

4) Αλλαγές στην Φορολογία των ΑΣ – ∆υνατότητα 
διανοµής των «Κερδών». ( Άρθρο 26): Το διαχειριστι-
κό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και κέρδη. 

Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις συναλλαγές 
του ΑΣ µε τα µέλη του. Το πέραν του πλεονάσµατος 
υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλλα-
γές µε τρίτους και συνιστά κέρδη. [ότι δηλαδή προέ-
βλεπε και ο νόµος 4384/2016]  

Από τα πλεονάσµατα, πριν από την αφαίρεση για 
τις προαιρετικές µερίδες, κρατείται ποσοστό 10% για 
το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. [ότι δηλαδή 
προέβλεπε και ο νόµος 4384/2016]  

Τα κέρδη του ΑΣ φορολογούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. 
[ότι δηλαδή προέβλεπε και ο νόµος 4384/2016]. 

Με το άρθρο 22, του 4646/2019 « Τα κέρδη από 
επιχειρηµατική δραστηριότητα που αποκτούν οι α-
γροτικοί συνεταιρισµοί του νόµου 4384/2016 και 
οι νοµικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ως Οµάδες και Οργα-
νώσεις παραγωγών …….. φορολογούνται µε 10%».

Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη µπορούν να διανέ-
µονται στα µέλη µε απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης. Ο νόµος 4384/2016 προέβλεπε µόνο τη δια-
νοµή των «πλεονασµάτων» και όχι των «κερδών».

Φορολογία ∆ιανεµοµένων: α) Όταν διανέµονται 
πλεονάσµατα αυτά φορολογούνται ως εισόδηµα α-
πό αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα (όπως 
προέβλεπε ο νόµος 4384/2016) και β) Όταν διανέ-
µονται κέρδη, αυτά φορολογούνται ως µερίσµατα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας φορολογι-
κής νοµοθεσίας µε συντελεστή 5%».

Εκτιµώ ότι η διανοµή των «κερδών» του ΑΣ, εφόσον 
δεν συνδυαστεί µε κάποιον «περιορισµό», θα προ-
καλέσει την εµφάνιση µορφών επιχειρήσεων, που 
δεν θα έχουν τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά του ΑΣ.  

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ �ΚΕΝΟΥ� ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαραίτητη η εξειδίκευση του ελέγχου 
για την παράδοση προϊόντων από τα μέλη 

Άρθρο 36
Αναστέλλονται µέχρι 

το πέρας των σχετικών 
διαδικασιών και πάντως 
όχι πέραν της πενταετίας 

οι ποινικές και αστικές 
διώξεις κατά µελών 

∆Σ των ΑΣ που έχουν 
τεθεί σε εκκαθάριση για 

οφειλές προς το ∆ηµόσιο 

Τήρηση βιβλίων
Θεωρείται «επικίνδυνη» 

η µη υποχρεωτική 
τήρηση διπλογραφικών 
βιβλίων από όλους τους 
ΑΣ, ανεξαρτήτως τζίρου, 

καθώς δυσχεραίνει τη 
σύνταξη αξιόπιστων 

χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων και τον 

έλεγχο της διαχείρισης

Μάλλον θα πρέπει να διανύσει πολύ δρόµο µέχρι να γίνει νόµος 
το Σχέδιο Βορίδη για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς. 

Agrenda 47Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

�©
 Φ

Ω
ΤΟ

ΓΡ
Α

Φ
ΙΕ

Σ:
 Γ

Ε
Ω

Ρ
ΓΙ

Α
 Κ

Α
ΡΑ

Μ
Α

Λ
Η

�



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020Agrenda48 ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ

ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
«Έχουµε έρθει σε ένα 
σηµείο όπου µπορούµε 
πλέον να εξασφαλίσουµε 
την ασφάλεια των πόλεων 
µας µε οχυρώσεις και να 
διατηρήσουµε την τάξη 
εντός τους, µε αστυνοµικές 
δυνάµεις.[...]. Με την 
πρόοδο της τεχνολογίας, τα 
δίκτυα υποδοµής των 
πόλεων έγιναν περίπλοκα».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«∆εν είναι όµορφος ο 
Σιλβέστερ Σταλόνε, 
συγγνώµη κιόλας! (σ.σ σε 
ερώτηση για την οµοιότητα 
του µε τον ηθοποιό). Επίσης 
δεν είναι και το µεγαλύτερο 
ταλέντο που υπάρχει. Παρ’ 
όλα αυτά, αν γίνει η ζωή του 
ταινία, θα δώσω 
υποψηφιότητα για το ρόλο 
και ίσως να πάρω Όσκαρ».

ΓΕΝΣ ΒΑΪΝΤΜΑΝ
ΜΕΛΟΣ ΕΚΤ
«∆εν είµαι υπέρ του να 
αναζητούµε πάντα λύσεις 
από ένα ή περισσότερα 
κράτη. [...] Σε µια οικονοµία 
της αγοράς είναι ευθύνη 
των επιχειρήσεων να 
αναπτύσσουν προϊόντα που 
να καλύπτουν τις ανάγκες 
των πελατών» (σ.σ για τη 
µάχη κατά εναλλακτικών 
τύπου Libra της Facebook).

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 25% ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΙΚΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Απόψυξη
Αν µη τι άλλο αποτελεί 
επίτευγµα ότι εντός διµήνου 
ο Μαυρουδής ξεπάγωσε τα 
Σχέδια Βελτίωσης (προϊόν 
βαθιάς κατάψυξης), ύστερα από 
απραξία δύο ετών. Η σχετική 
πανηγυρική ανακοίνωση που 
ήρθε µετά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων, µε στόχο ως 
το τέλος Γενάρη να έχουν 
ολοκληρωθεί οι εγκριτικές 
αποφάσεις ενίσχυσης.  

 

Stand by
«Είµαστε ανήσυχοι και σε 
εγρήγορση. Ήδη υπάρχουν 
διπλωµατικές κινήσεις για να 
διατηρηθεί κατ’ ελάχιστον η 
προηγουµένη επιτυχία, δηλαδή 
η εξασφάλιση της εξαίρεσης 
του ελαιόλαδου και των 
επιτραπέζιων από την επιβολή 
δασµών», λέει ο Μαυρουδής 
αναφορικά µε τις σκέψεις των 
ΗΠΑ για επέκταση δασµών και 
σε άλλα αγροτικά προϊόντα.

 

Aπολύσεις Τραµπ
«Καλή χρονιά. Απολύεσαι» 
φέρεται να είπε σε επτά 
εργαζόµενους που 
απασχολούσε, χωρίς χαρτιά, 
στο οινοποιείο του, ο πρόεδρος 
Τραµπ. Μόλις η Trump 
Winery, που διαχειρίζεται ο 
γιος του Τραµπ, ολοκλήρωσε 
τις εργασίες της, σύµφωνα µε 
τους New York Times και τη 
Washington Post, απέλυσε 
παράτυπους µετανάστες.

Tα πρώτα 100 χρόνια είναι τα δύσκολα

Καλές οι επευφηµίες επί των εξαγγελιών, όµως αυτό που µετρά-
ει είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια. Κάπως έτσι και το αεικίνη-
το νεοσύστατο ∆Σ των Λαρισαίων γεωπόνων, που υποδέχθηκε 
µε χαρά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για έργα του Άνω Α-
χελώου και τα αρδευτικά στη Θεσσαλία, συστήνοντας επαγρύ-
πνηση εκ µέρους των Θεσσαλών και οµαδικό πνεύµα. «Η ιδέα 
µεταφοράς νερού από τον Αχελώο, που µετρά σχεδόν 100 χρό-
νια, θα µπορούσε να υλοποιηθεί συντοµότερα, αν εκτός των άλ-
λων αντικειµενικών δυσκολιών, είχε εξασφαλιστεί η σύµπνοια 
και το οµαδικό πνεύµα µεταξύ των Θεσσαλών», λένε µε νόηµα.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Φτου ξελεφτερία από 
το γραφειοκρατικό 
σύστηµα της ΚΑΠ λέει 
άµα τη εφαρµογή του 
Brexit o Βρετανός 
ΥΠΟΙΚ, που εξήγγειλε 
στήριξη 2,9 δις 
στερλίνες σε ορίζοντα 
2ετίας για τη στήριξη 
των αγροτών της 
χώρας.

Τι να κάνουν 80 ευρώ 
το στρέµµα στους 
αµυγδαλοπαραγωγούς 
του ∆ήµου Ελασσόνας 
λέει η Λαρισαία 
βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, 
Άννα Βαγενά σε 
επιστολή της προς 
τη Βάθη, ζητώντας 
«να διορθωθεί το 
συντοµότερο αυτή 
η αδικία». Λέτε;

Υβρίδια
 Μάλλον στραβά 

αρµενίζουµε ….σχολιάζει ο 
Κωνσταντίνος Χαρτζουλάκης 
(MSc, PhD, γεωπόνος-
ερευνητής, τ. ∆ιευθυντής 
Ινστιτούτου Ελιάς-Υποτροπικών 
Φυτών), τις ανακοινώσεις που 
συνόδευσαν την 7µελή Οµάδα 
Εργασίας στο ΥΠΑΑΤ για τη 
µελέτη των επιπτώσεων της 
κλιµατικής αλλαγής και των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων 
στην ελαιοκαλλιέργεια Κρήτης. 

 Κανένα µέλος δεν είναι 
δενδροκόµος µε ειδίκευση στην 
οικοφυσιολογία της ελιάς, λέει.

 «∆ιαβάζω ότι: Στην οµάδα 
εργασίας για τις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής στην 
ελαιοκαλλιέργεια Κρήτης ο 
καθηγητής Κ. Συνολάκης που 
έχει συµµετάσχει σε πλήθος 
ερευνών στη σεισµολογία, στην 
ωκεανογραφία». ∆εν λένε 
βέβαια αν αποδέχτηκε.

;

ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«Ο Στερν και ο Τζέιµς 
Νέισµιθ είναι οι δύο πιο 
σηµαντικοί άνθρωποι στην 
ιστορία του µπάσκετ. Ο 
Νέισµιθ γιατί δηµιούργησε 
το παιχνίδι και ο Στερν 
γιατί είχε όραµα να το 
κάνει παγκόσµιο. ∆είτε πού 
είναι παίκτες όπως Λούκα 
Ντόντσιτς, Ντιρκ Νοβίτσκι, 
Γιάννης Αντετοκούνµπο».

Βλέπω 
την κλωνική 
επιλογή να 
µην µπορεί 
να κρατηθεί  
µε κανένα 
συνέδριο! 

Έχει κάτι χρόνια η ∆ΕΗ, σου λέει, που ξεκίνησε 
τη διαδικασία εκκαθάρισης του µητρώου 
δικαιούχων του αγροτικού τιµολογίου, αλλά λόγω 
µεγάλου όγκου αιτήσεων, η διαδικασία καθυστερεί 
πολύ. Γι’ αυτό σκέφτηκαν, σου λέει οι αρµόδιοι, να 
το λύσουν µέσω του συστήµατος µηχανογράφησης 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε του Οργανισµού 
Πληρωµών. Βέβαια, ακόµα τα αποτελέσµατα δεν 
έχουν αξιολογηθεί. Επιπλέον, για να 
τακτοποιήσουν οι παραγωγοί τις εκκρεµότητές 
τους, η επιχείρηση έδωσε νέα εξάµηνη 
παράταση…. ∆ηλαδή επιπλέον χρόνο για να γίνει 
ένα ξεσκαρτάρισµα… Πάµε για πενταετία… 

Μια άλλη παράταση δύο µόλις εργάσιµων ηµερών, 
επί τοις ουσίας, αφού µεσολαβεί Σαββατοκύριακο 
και µια µέρα αργία δόθηκε για όσους παραγωγούς 
πρέπει να προσκοµίσουν παραστατικά άρδευσης για 
να µην χρειαστεί να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις 
της νιτρορύπανσης. Κι αυτό αφορά 2.500 αιτήσεις 
στη Θεσσαλία, ενώ έχουν εξεταστεί µόλις περί τις 
300… ∆ηλαδή χρειάζονται τουλάχιστον 2 µήνες 
ακόµα…. Ο υπουργός βέβαια κάτι ψιθύρισε και για 
νέα παράταση, αλλά έτσι αόριστα!  

Και για να µην ξεχνάµε και τα καλά νέα, πριν τα 
Χριστούγεννα πιστώθηκαν και τα de minimis 
όπως είχαν υποσχεθεί από την πλατεία Βάθη, 
αλλά και 1 εκατοµµυριάκι σε κτηνοτρόφους. Γιατί 
, όπως λέει η επίσηµη ανακοίνωση της πλατείας 
Βάθη, «ο υπουργός βρίσκεται έµπρακτα στο 
πλευρό των κτηνοτρόφων µε στόχο την εξυγίανση 
του ζωικού κεφαλαίου της χώρας». Τη δεύτερη 
µέρα του νέου χρόνου, η πρώτη επίσηµη 
ανακοίνωση υπενθυµίζει ότι «ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης αποδεικνύει καθηµερινά την ευαισθησία 
του  για την προστασία του φυσικού πλούτου της 
χώρας». Για να µην ξεχνιόµαστε! 

Πάντως, η γενική γραµµατεία Αγροτικής Πολιτικής 
και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου 
ανακοινώνει ότι αναρτήθηκαν τα αποτελέσµατα του 
διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που 
κατατέθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής για τα Σχέδια 
Βελτίωσης. Χαρά µεγάλη! Κάποιοι παραγωγοί εν τω 
µεταξύ που κατάθεσαν αιτήσεις ένταξης λένε ότι 
υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε την ασφαλιστική 
ενηµερότητα, γιατί δεν φαίνεται στο σύστηµα ότι 
έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές του εισφορές. Τι 
σηµαίνει αυτό; Ότι πρέπει να καταθέσουν ένσταση, 
να πάνε στα κεντρικά του ΕΦΚΑ για να πάρουν 
βεβαίωση ότι έχουν τακτοποιήσει τις εισφορές τους 
και να την καταθέσουν στον φάκελό τους. 
Ταλαιπωρίας το ανάγνωσµα! 

Το υπουργείο Οικονοµικών, σου λέει, θέλοντας να 
διευκολύνει τους πολίτες και να δώσει σε όλους τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, 
παρατείνει την προθεσµία για την καταβολή των 
τελών κυκλοφορίας καθώς και για τη θέση των 
οχηµάτων σε εκούσια ακινησία, έως τη Τετάρτη 15 
Ιανουαρίου. Χρόνο δηλαδή για να µαζέψουµε τα 
λεφτά! Άντε, καλή χρονιά, µε υγεία γιατί αυτό 
µετράει πάνω από όλα!           Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
πορεί χρόνο µε το χρό-
νο στη γεωργία να µέ-
νουν όλο και λιγότε-
ροι, εκείνοι που µένουν 

πάντως, αντιµετωπίζουν τα πράγ-
µατα µε µεγαλύτερη ωριµότητα.  

  Δίψα για ΕΨΑ 
ΤΟ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ στις διεπαγ-
γελµατικές συνεργασίες που ανα-
πτύσσονται -τελευταίο παράδειγµα 
το cluster για το συµπύρηνο ρο-
δάκινο στη Μακεδονία-,  στη διά-
θεση για διαβούλευση µε τα κέ-
ντρα των αποφάσεων, στην περι-
φρόνηση προς τις παραδοσιακές 
µορφές διαµαρτυρίας, στη δίψα για 
γνώση, ειδικά γύρω από τις νέες 
τεχνολογίες και τα µηχανήµατα.  

  Μάθημα ελήφθη
ΜΠΟΡΕΙ να µη φαίνεται ακόµα κα-
θάρα, θεωρείται ωστόσο βέβαιο, 
ότι η τελευταία δύσκολη δεκαε-
τία, υπήρξε ιδιαιτέρως διδακτική 
και για τους συντελεστές της α-
γροτικής παραγωγής. Όσοι µπό-
ρεσαν να ανταπεξέλθουν σ’ αυτή 
την πολύχρονη δοκιµασία και δι-
ατηρούν σήµερα σε καλό επίπε-
δο την ανταγωνιστικότητα των α-
γροτικών τους εκµεταλλεύσεων, 
έχουν κάθε λόγο να βλέπουν τη 
νέα δεκαετία µε βάσιµη αισιοδοξία.  

  Πέρασαν το τεστ
ΠΡΩΤΟΝ γιατί έχουν µάθει να α-
νταπεξέρχονται σε χαµηλά περι-
θώρια κέρδους, δεύτερον γιατί έ-
χουν διαµορφώσει αυτό το επί-
πεδο λειτουργίας χωρίς ιδι-
αίτερη πρόσβαση σε δανει-
σµό και τρίτον γιατί έχουν 
µάθει να εκτιµούν τις αξί-
ες της πραγµατικής αγο-
ράς και να µη βασίζονται 
στις εύκολες επιδοτήσεις. 

  Χιονοθύελλα
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ να έχουν 
πάρει το µάθηµά τους και οι 
κυβερνώντες. Τα δείγµατα γρα-

φής το τελευταίο εξάµηνο είναι 
πάντως ενθαρρυντικά. Με εξαίρε-
ση µικρά επιµέρους κρούσµατα, 
ελαφράς ροπής προς τον λαϊκι-
σµό, θα µπορούσε να πει κανείς 
ότι οι κεντρικές κυβερνητικές επι-
λογές χαρακτηρίζονται από ωρι-
µότητα και ρεαλισµό. Ακόµα και 
στον απόηχο της χιονοθύελλας.

  Όλο στα πέριξ 
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ευθύνης του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης βέ-
βαια, ο απολογισµός του πρώτου 
6µήνου λογίζεται ολίγον ασαφής.  
Όχι γιατί οι µεγάλες επιλογές που 
έχουν γίνει µέχρι σήµερα είναι 
σε λάθος κατεύθυνση αλλά κυ-
ρίως επειδή, δεν καταγράφεται, 
τουλάχιστον µέχρι στιγµής, αξι-
όλογος αριθµός µεγάλων επιλο-
γών. Η πολιτική ηγεσία κινείται  
πεισµατικά στα... πέριξ.

  Προσανατολισμός 
ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ αφήσουµε στην 
άκρη τα τετριµµένα των πληρω-
µών (κοινοτικών ενισχύσεων), 
κάτι ψευτο-de minimis και ολί-
γον από την απόφαση για τις δι-
επαγγελµατικές, το υπό διαβού-
λευση νοµοσχέδιο για τους συ-
νεταιρισµούς αποτελεί την πρώτη 
αξιόλογη πρωτοβουλία θεσµικής 
παρέµβασης, χωρίς κι αυτή ωστό-
σο να προεξοφλεί την αποτελε-
σµατικότητα κατά την εφαρµογή. 

  Κεφαλαιούχοι 
ΠΑΡ’ ΟΤΙ ΜΑΛΙΣΤΑ «αγνοείται 

η ταυτότητα» κάποιου φερό-
µενου ως βασικού συντάκτη  
του εγχειρήµατος, θα µπο-
ρούσε να πει κανείς ότι το 
υπό δηµόσια διαβούλευ-
ση σχέδιο νόµου, έχει κά-
τι από Βορίδη. Απλοποιεί 
τα πράγµατα, παίρνει πά-
νω του την εποπτεία και 
βάζει αποφασιστικά στο 
παιχνίδι των συνεταιρι-
σµών εν δυνάµει πρόθυ-
µους ιδιώτες επενδυτές.         

Αν αφήσουµε 
στην άκρη τα 
τετριµµένα των 
πληρωµών, κάτι 
ψευτο-de minimis 
και ολίγον από την 
απόφαση για τις 
διεπαγγελµατικές, 
το υπό διαβούλευση 
νοµοσχέδιο για τους 
συνεταιρισµούς, 
αποτελεί την 
πρώτη αξιόλογη 
πρωτοβουλία 
θεσµικής 
παρέµβασης, 
χωρίς κι αυτή 
ωστόσο να 
προεξοφλεί το 
αποτέλεσµα κατά 
την εφαρµογή

Σ 
ε όλες τις λίστες µε τους καλύτερους 
της δεκαετίας που έχουν πέσει στην 
αντίληψή µου, ένα ζήτηµα έχει πα-
ραµεληθεί. Αυτό είναι οι ρήτορες. 

Θα ήθελα να διορθώσω αυτή την παράλει-
ψη, σηµειώνοντας ότι δεν υποστηρίζω απα-
ραιτήτως ό,τι λέει ο οποιοσδήποτε χαρισµα-
τικός αγορητής. «Καλύτερος», στη συγκεκρι-
µένη περίπτωση, σηµαίνει ισχυρότερος και 
επιδραστικότερος οµιλητής σε δηµόσια α-
κροατήρια και όχι το ποιου τα λόγια έχουν το 
πλέον ωφέλιµο αποτέλεσµα για τον κόσµο.

Η επιλογή µου για τη δεύτερη θέση είναι 
η Γκρέτα Τούνµπεργκ. Σε λίγο περισσότερο 
από έναν χρόνο, η Τούνµπεργκ µεταβλήθη-
κε από ένα άγνωστο 16χρονο κορίτσι από τη 
Σουηδία στο πρόσωπο της χρονιάς του περι-
οδικού Time. Ενώ αποτελεί πλέον ένα φαι-
νόµενο στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 
αρχική ανάδυσή της προήλθε από τους λό-
γους της ενώπιον κοινού.[…]. Ο ασυνήθιστος 
ρυθµός της φωνής των ανθρώπων µε αυτι-
σµό θεωρείται µερικές φορές µειονέκτηµα, 
ωστόσο έχει µετατρέψει τη φωνή της Γκρέ-
τα και την ακραία της αµεσότητα σε ένα µο-
ναδικό ρητορικό στυλ.[…]. 

Ο πυρήνας των λόγων της µπορεί να συ-
µπυκνωθεί σε περίπου πέντε λεπτά, στοιχείο 
τέλειο για µια ηλικία περιορισµένου εύρους 

προσοχής. Μιλάει µε 
σύντοµες φράσεις, 
καίριες και προ-
σεκτικά διαλεγµέ-
νες λέξη προς λέ-
ξη: «∆εν θέλω την 
ελπίδα σας». «Α-
κούσατε αυτό που 
µόλις είπα;», «Θέ-
λω να πανικοβλη-

θείτε». Και φυσικά: «Πώς τολµάτε; Κλέψατε 
τα όνειρά µου και την παιδική µου ηλικία µε 
τα κενά σας λόγια». […].

Ως ρήτορας, ωστόσο, υπάρχει κάποιος ο 
οποίος είναι ακόµη καλύτερος: ο πρόεδρος 
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραµπ. Αποκαλούµενος 
συνήθως άναρθρος ή ακόµη και ανερµάτι-
στος, ο Τραµπ έχει µια ρητορική ιδιοφυΐα 
που οι συγκεκριµένες περιγραφές αδυνα-
τούν να συλλάβουν. Ο Τραµπ είναι ένας ρή-
τορας που χρησιµοποιεί πολύ την επανάλη-
ψη. […] Είναι αυτός που έκανε τις «ψεύτικες 
ειδήσεις» (fake news) δηµοφιλή όρο. Η ικα-
νότητα να εισάγει κανείς νέες λέξεις ή φρά-
σεις στη γλώσσα είναι ένα από τα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσµατα ενός πραγµατικά χαρι-
σµατικού και αποτελεσµατικού οµιλητή. […].

Τρίτος στη λίστα µου ο τέως πρόεδρος των 
ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα. Είναι πράγµατι ο κα-
λύτερος οµιλητής της δεκαετίας όσον αφορά 
την «πλουµιστή» ρητορική. Με την πάροδο 
του χρόνου, ωστόσο, οι οµιλίες του Οµπάµα 
έγιναν πιο προβλέψιµες και µειλίχιες. […]. 

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ 
ΣΤΟ BLOOMBERG

Τραμπ & Γκρέτα

ΤΟΥ ΤΑΪΛΕΡ ΚΟΟΥΕΝ *
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∆ιευθυντή Γραφείου ∆ιαχείρισης Στρατηγικών 

project, Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

H 
χρονιά που πέρασε δεν ήταν εύκο-
λη για το Ελληνικό επιτραπέζιο στα-
φύλι. Σε µια προσπάθεια να βοηθη-
θούν οι ωφελούµενοι του προγράµ-

µατος Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά, το Γραφείο 
∆ιαχείρισης Στρατηγικών Έργων της Αµερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής, σε συνεργασία µε την 
Blast Consult και την εταιρεία ερευνών αγοράς 
Bonsai GmbH παρακολούθησαν την παρουσία 
των σταφυλιών µας στις αλυσίδες σούπερ µάρ-
κετ της Γερµανικής αγοράς, καθώς και την εξέ-
λιξη των τιµών. Το πρόγραµµα Νέα γεωργία για 
τη Νέα Γενιά χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από 
το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος και συντονίζεται α-
πό το Rutgers University. 

Για τις ανάγκες της έρευνας, κατεγράφησαν 
προϊόντα σε 16 επιλεγµένα σούπερ µάρκετ κα-
τά τη διάρκεια 12 εβδοµάδων. Τα συµπεράσµατα 
της έρευνας έχουν γενικότερο ενδιαφέρον για 
τους Έλληνες παραγωγούς, και µερικά από αυ-
τά παρουσιάζονται εδώ. 

Συµπέρασµα 1ο : Κατά τις εβδοµάδες 37 έως 
48, η παρουσία του Crimson Seedless ήταν πιο 
έντονη απ’ ότι της κλασικής Σουλτανίνας. Ειδι-
κά στη Βόρεια Γερµανία, η παρουσία της Σουλ-
τανίνας ήταν αρκετά περιορισµένη και ο κατανα-
λωτής την εύρισκε πιο εύκολα στα discounters 
παρά στα σούπερ µάρκετ, µε ό,τι µπορεί να ση-
µαίνει αυτό για τις τιµές παραγωγού.

Συµπέρασµα 2ο : Οι τιµές λιανικής δεν κι-
νήθηκαν ιδιαίτερα ψηλά, αν και βελτιώθηκαν 
προς το τέλος της περιόδου, κάτι που εξηγεί εν 
µέρει και τις µέτριες έως χαµηλές τιµές παραγω-
γού στην Ελλάδα. Να σηµειωθεί ότι στη Σουλτα-
νίνα, η ελληνική παρουσία ήταν ιδιαίτερα έντο-
νη (73%), ενώ αντίστοιχα στο Crimson κυριάρ-
χησε η Ιταλία (75%) αν και όχι πάντα µε την κα-
λύτερα ποιότητα χρώµατος.

Παρούσα ήταν και η Βραζιλία τόσο µε κλασι-
κές όσο και µε νέες ποικιλίες που δοκιµάζονται 
και στην Ελλάδα, όπως το Arra 15 που φυτεύτη-
κε προσφάτως στην Καβάλα.  

Συµπέρασµα 3ο : Μόνο το 71% της Σουλτανί-
νας βρέθηκε πακεταρισµένο, µε ό,τι αυτό µπορεί 
να σηµαίνει για την ελκυστικότητα του φρούτου 
που αντικρίζει ο καταναλωτής, ενώ το αντίστοι-
χο ποσοστό στο Crimson έφτανε στο 95%. Κάτι 
που εγείρει το ερώτηµα µήπως η Σουλτανίνα α-
κολουθεί µεσοπρόθεσµα τη φθίνουσα πορεία 
του Red Globe.

Συνολικά, τα στοιχεία της Γερµανικής αγοράς 
για τη σεζόν που πέρασε µάλλον επιβεβαιώνουν 
αυτό που µας είναι ήδη γνωστό, ότι δηλαδή το ε-
πιτραπέζιο σταφύλι της Ελλάδας αντιµετωπίζει έ-
ντονο διεθνή ανταγωνισµό, αλλά και προβλήµατα 
µε την κυριαρχία της Σουλτανίνας, το µέλλον της 
οποίας δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευοίωνο. 

Στην προσπάθεια του να ευηµερήσει, ο Έλλη-
νας παραγωγός πρέπει να διαφοροποιηθεί, προ-
σφέροντας στον καταναλωτή, εκτός από ανώτε-
ρη ποιότητα φρούτου, τη δυνατότητα της ιχνη-
λασιµότητας σε όλο το µήκος της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και την αποδεδειγµένη προστασία του 
περιβάλλοντος. Και για τα δύο αυτά στοιχεία δι-
αφοροποίησης, κοµβικής σηµασίας είναι η υιο-
θέτηση από τους παραγωγούς των συστηµάτων 
ψηφιακής τεχνολογίας.  

Η Αµερικανική Γεωργική Σχολή στηρίζει προς 
την κατεύθυνση αυτή τον Έλληνα αγρότη, και ιδι-
αίτερα τους νέους, µέσα από προγράµµατα όπως η 
«Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», το «Smart Farming 
Initiative» που χρηµατοδοτείται από την ΑΒ Βασι-
λόπουλος µε τη συµβολή του Ιδρύµατος Μποδο-
σάκη, αλλά και το πρόγραµµα «Ευδόκιµη Γη» που 
χρηµατοδοτείται από τον ΤΑΠ, παρακαταθήκη του 
οποίου αποτελεί η δηµιουργία ψηφιακής υποδο-
µής κατά µήκος του αγωγού στη Βόρειο Ελλάδα. 

Για τα σημάδια φθίνουσας πορείας 
της σουλτανίνας δεν φταίει μόνο η ποικιλία

ΑΡΘΡΟ   ΤOY ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ*

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΟIΚΙΛΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΟΥ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ 
ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α- ΠΕΡΙΟΧΗ & ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΧΥΜΑ

48% 28% 22%

CRIMSON
SEEDLESS

CRIMSON
SEEDLESS

ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ

RED GLOB

RED GLOB

ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ          ΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ

Η CRIMSON 
SEEDLESS 

ΗΤΑΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΗ 

ΣΤΟ 48% ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

ΤΟ CRIMSON 
SEEDLESS 

ΗΤΑΝ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 

ΣΤΟ 95% ΤΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Η Crimson 
Seedless είναι η 
ποικιλία µε την πιο 
συχνή τοποθέτηση

Σε σχέση µε τις 
άλλες ποικιλίες η 
Red Glob ήταν η 
λιγότερο 
τοποθετηµένη

Η πλειοψηφία, µε 
95%, των 
Crimson Seedless 
ήταν 
συσκευασµένη

Το 71% της 
Σουλτανίνας ήταν 
επίσης 
συσκευασµένη

Αντίθετα, τα 
περισσότερα Red 
Glob ήταν χύµα

Στο ξεκίνηµα η τιµή στο νότο ήταν κάπως υψηλότερη σε σχέση µε το βορρά, 
στο τέλος η τιµή στο βορρά ήταν υψηλότερη. Η τιµή είναι υψηλότερη στα 
Σουπερ µάρκετς σε σχέση µε τα discounters.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ            ΧΥΜΑ

ΒΟΡΡΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

ΒΟΡΡΑΣ: 3,22 ΕΥΡΩ
ΝΟΤΟΣ: 3,13 ΕΥΡΩ

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

DISCOUNTER: 3,08 ΕΥΡΩ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ: 3,29 ΕΥΡΩ

ΛΙΑΝΟΠΩΛΗΤΗΣ

ΝΟΤΟΣ DISCOUNTER ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

2,64 €

4,33 €

1,50 €

4,58 €

2,14 €

4,33 €

2,67 €
4,58 €

95% 71% 22%
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τον Απρίλιο ο φετινός
πέµπτος Αthena 2020 
Ο 5ος διεθνής διαγωνισµός ελαιόλαδου «Αthena 
International Olive Oil Competition» ανακοινώθηκε 
από τη Vinetum ότι θα διεξαχθεί 2 µε 4 Απριλίου στο 
Μουσείο Βιοµηχανικής Ελαιουργίας, στη Λέσβο. Στη 
διεθνή κριτική επιτροπή συµµετέχουν 20 διεθνούς 
εµβέλειας γευσιγνώστες-δοκιµαστές ελαιόλαδου. Η 
συµµετοχή στον Athena 2020 και η έναρξη αποστολής 
δειγµάτων είναι ήδη δυνατή, µέσω της επίσηµης 
ιστοσελίδας www.athenaoliveoil.gr. Περισσότερες 
πληροφορίες στα 210-7660560 και info@vinetum.gr.

«Ξαναχτυπά» η καρδιά 
της γαστρονοµίας
Στην 7η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food 
Exhibition στο HELEXPO Μαρούσι από τις 24 
έως τις 26 Ιανουαρίου επαγγελµατίες του πιο 
premium κλάδου τροφίµων και ποτών όσο και 
λάτρεις της ελληνικής γαστρονοµίας και του fine 

food ενώνονται. 
Στόχος είναι να 
καταβληθεί η 
µέγιστη προσπάθεια 
ανάδειξης των 
ποιοτικών 
ελληνικών 
προϊόντων. Η 
έκθεση παραµένει 
πιστή στα ελληνικά 
προϊόντα και στην 
ποιοτικότερη 
ανάδειξη τους µέσα 

από καινοτόµες προτάσεις και πλούσιες 
γαστρονοµικές εκδηλώσεις, masterclass. 
Μοναδική εµπειρία αποτελεί η νέα ενότητα για το 
µέλι µε τίτλο «Honey Bar» µε επιλεγµένα µέλια 
και παράγωγα µελιού από τους εκθέτες τα οποία 
παρουσιάζονται από ειδικούς του είδους. 
Περισσότερα στο: https://expotrof.gr./

ΑΘΗΝΑ

«Αυτός που δε 
ζυµώνει, καλό 
ψωµί δεν τρώει»
Μία ξεχωριστή διοργάνωση 
διεθνούς εµβέλειας για την 
αρτοποιία, ζαχαροπλαστική, 
τη σοκολάτα και τα ζαχαρωτά 
ανοίγει τις πόρτες της στο 
Παρίσι 11 µε 14 Ιανουαρίου.  
∆ιεξάγεται κάθε δύο χρόνια 
από το 1967 και οι κύριοι 
τοµείς της έκθεσης είναι η 
αρτοποιία, η βιοµηχανική και 
γαστρονοµική αρτοποιία, η 
ζύµη, τα ζαχαρωτά, τα 
παγωτά και η σοκολάτα, 
καθώς και ο εξοπλισµός 
καταστηµάτων και ο eat-in 
φούρνος. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο: https://
www.europain.com/en.

ΠΑΡΙΣΙ

ΛΕΣΒΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η επίδραση της 
κλιµατικής αλλαγής 
στον αγροτικό τοµέα

Tο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο µε το Perrotis College 
διοργανώνουν συνέδριο µε τίτλο 
«OpenEARTH Conference on 
Climate Change Adaptation and 
Mitigation» στο πλαίσιο του «Balkan-
Mediterranean 2014-2020 
Programme» στις 12, 13 και 14 
Φεβρουαρίου στο Holiday Inn στη 
Θεσσαλονίκη. Στόχος του συνεδρίου 
η αντιµετώπιση του βασικού 
ζητήµατος της προσαρµογής και του 
µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής 
στον πρωτογενή τοµέα, µέσω 
γεωργικών πρακτικών και σύγχρονων 
τεχνολογιών. Για πληροφορίες στο 
https://balkanroad.eu/conference/.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 90 πρόβατα µαζί µε τα δικαι-
ώµατα ή και χωριστά. Περιοχή Λαµίας. Τηλ. 
6974/426911.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής Λίµου-
ζιν 350-450 κιλά, άριστα.

Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται 30 πρόβατα τιµή 40 ευρώ το ένα. 
Νοµός Φθιώτιδας.Τηλ. 6972/161329

Πωλουνται από σύγχρονη βιολογική µονά-
δα,  επιλεγµένα αρσενικά φυλής Χίου, πιστο-
ποιηµένα µε pedigree, ανθεκτικά στην τροµώ-
δη νόσο.

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, δύο 
αρσενικά και δέκα θηλυκά, υγιή, γαλακτοπα-
ραγωγά και ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας. 
Tηλ. 6972/867040.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής, 
υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τιµή. Περιο-
χή Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/930627.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής, 
υψηλών αποδόσεων σε πολύ καλή τιµή. Περιο-
χή Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/930627.

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

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

Πωλούνται 210 καθαρόαιµα πρόβατα φυλής 
Χίου πολύ υψηλών αποδόσεων (450 κιλά µέ-
σος όρος κοπαδιού). Με όλα τα στοιχεία του γε-
νεαλογικού δέντρου και των αποδόσεων τους 

(µηνιαία γαλακτοµέτρηση). Είναι όλα απαλλαγ-
µένα από τη νόσο scratiei.Περιοχή Kατερίνης. 
Κος Ανδρέας. Τηλ. 6975/068501.

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

Πωλούνται θηλυκά και αρσενικά φυλής Ασαφ 
και Αβάσι εµβολιασµένα σε πολύ 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 χρονών. 
Σοχός Μαυρούδας. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 6974677830.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται ρεβύθια για σπόρο καθαρισµέ-
να από laser.Tηλ. 6944/654718.

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστερι-
ωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολό-
γη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, 
ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιο-
χή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµένος, κα-
θαρισµένος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας. 
Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6942/282472. 

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

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

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυµασµέ-

νος, κατάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, κτη-
νοτροφία, σανό για τα ζώα. Τηλ.6948/423151.

Πωλείται τριφύλλι  Α ποιότητας.  Τηλ. 
6982/551234.

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

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

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, λιόλιο, βρώ-
µη µε καρπό, τριφύλλι, όλα εξαιρετικής ποιό-
τητας και µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται χορτάρι και τριφύλλι σε µικρά δέ-
µατα, 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 έτε-
ρο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, ΤΟΕΒ Χαλκηδό-
να, υψηλών αποδόσεων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, δι-
αθέτει σταβλικές εγκαταστάσεις  900τ.µ., απο-
θήκες, οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, µε µι-
κρό ενοίκιο. Συζητείται συνεργασία. Περιο-
χή Χαλκηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

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

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

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

Πωλείται 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 Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

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

Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 τετρα-
γωνικά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/ανά τετραγω-
νικό. Έχει γεφυροπλάστιγγα 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 αγροτική χρήση, διαθέτει νερό 
και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται  αγροτεµάχια 8 και 17 στρεµµά-
των  στην περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου Ορχοµε-
νού Βοιωτίας. Τηλ. 6974/129572.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται µία κορδέλα 80αρα κατάλληλη για 
καυσόξυλα, ένα πλυστικό βενζινοκίνητο µάρ-
κας SUBARU, ένα πλυστικό µάρκας ALTO ζε-
στό 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 αµπελουργικό-δενδρο-
κοµικό 70 PS, 4Χ4, µε καµπίνα, µοντέλο 2007, 
full extra. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

δύο παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.

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

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

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

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

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

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτραΤηλ. 
6940/726405.

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

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

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

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

Πωλείται κινητήρας από Jeep renegade- 
wrangler βενζίνη, 6 κύλινδρο, 8 4,2 λίτρα. Τιµή 

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

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

«Όµιλος εταιρειών µε έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται στην υδροπονική πα-
ραγωγή κηπευτικών, αναζητά Γεωπόνο - ∆ιευθυντή Παραγωγής (Grower) για τη 
νέα µονάδα Υ∆ΡΟΠΟΝΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, έκτασης περίπου 25 
στρεµµάτων, στο Κάστρο Βοιωτίας»

Βασικές αρµοδιότητες: Οργάνωση και ∆ιαχείριση Παραγωγής, Σύνταξη Καλλιεργητικού 
Προγράµµατος, Πρόβλεψη ηµεροµηνίας και ποσοτήτων συγκοµιδής, Σύνταξη συνταγών θρέ-
ψης και λίπανσης καλλιέργειας, Παρακολούθηση και ανάλυση άρδευσης, Σύνταξη Προγράµ-
µατος Φυτοπροστασίας, Έλεγχος κλίµατος της υδροπονικής µονάδας (ηλιοφάνεια, θερµοκρα-
σία, υγρασία χώµατος), Έλεγχος εξόδων – Οικονοµοτεχνική παρακολούθηση της παραγωγής

Προσόντα: Πτυχίο Γεωπονίας -  Φυτικής Παραγωγής – (ΑΕΙ/ΤΕΙ), Επιθυµητή η µεταπτυχι-
ακή εξειδίκευση σε θέµατα υδροπονικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων, Τεκµηριωµένη 
εµπειρία στην  Υδροπονική καλλιέργεια, Τεκµηριωµένη εµπειρία στις Θερµοκηπιακές καλλι-
έργειες, 5 έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, Γνώση Συνταγών Θρέψης και 
Φυτοπροστασίας  Υδροπονικών Καλλιεργειών κηπευτικών, Επιθυµητή η µόνιµη κατοικία στην 
περιοχή δραστηριότητας, Καλή γνώση χειρισµού Η/Υ- MS Office, Υπευθυνότητα και διάθε-
ση για εργασία - Συνέπεια και επαγγελµατισµός, Οµαδικό πνεύµα, ∆ίπλωµα Β’ κατηγορίας

Παροχές: Πλήρης απασχόληση, Πλήρης Ασφαλιστική Κάλυψη, Εξαιρετικά Ανταγωνιστικό πα-
κέτο αποδοχών, Σταθερός µηνιαίος µισθός, Βonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης στό-
χου, Προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης σε µια συνεχώς αναπτυσσόµενη εταιρία, Ευχάρι-
στο περιβάλλον εργασίας, Προσφέρονται κινητό & tablet»

Επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών

Φιλιππακόπουλος Κώστας | Τηλ. 6973 340 780 | Email: cphil@igreencrops.gr

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πο-
λυετή εκπαίδευση στο εξωτε-
ρικό προσφέρει τις παρακά-
τω υπηρεσίες:
Σέρβις, βελτιστοποίηση και 
τοποθέτηση καινούργιων και 
µεταχειρισµένων αρµεκτικών 
µηχανηµάτων µε στόχο τη µεί-
ωση χρόνου άρµεξης, σωµα-
τικών κυττάρων, µικροβίων 
µε µηδενικές µαστήτιδες, την 
αύξηση παραγωγή γάλακτος, 
λίπους και πρωτεΐνης.
ΤΗΛ.: 6989/977779
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ΤΟΥ  ΜΩΡΙΣ ΣΙΑΚΚΗ 
siakkis@agronews.gr

Οι µαρτυρίες πάνω σε κοσµοϊστορικά 
γεγονότα είναι πάντα ενδιαφέρουσες, 
όχι µόνο γιατί αφηγούνται γεγονότα 
που καθόρισαν τις τύχες και το µέλλον 
κρατών και εθνών µέσα από τις ανα-
µνήσεις αυτών που τις έζησαν, αλλά 
και γιατί µας δίνουν την εικόνα της 
ζωής τότε µέσα από τη γλώσσα που 
χρησιµοποιείται, τις αξίες και τις πε-
ποιθήσεις που αναδύονται και τις ε-
κτιµήσεις που εκφράζονται. 

Μια τέτοια περίπτωση είναι και το βι-
βλίο Ηµερολόγιον Εκστρατείας (1918-
1921) του Λουκά Κ. Ψωµά, του οποί-
ου οι σηµειώσεις αρχίζουν από την 
επιστράτευση της 17ης Ιανουαρίου 
1918 και καλύπτουν ηµερολογιακά 
τη θητεία του στο στράτευµα (1918-
1922) ως τηλεφωνητής διαβιβάσεων 
Πεζικού. Το έναυσµα για την τήρη-
ση ηµερολογίου το έδωσε η είσοδος 
της Ελλάδας στον πρώτο µεγάλο ευ-
ρωπαϊκό πόλεµο. Σε αυτά τα τέσσε-
ρα χρόνια, ο Ψωµάς υπηρέτησε στα 
µέτωπα της Μακεδονίας, της Ρωσί-
ας, της Ρουµανίας και της Μικράς Α-
σίας. Το τελευταίο αποτελεί και ξε-
χωριστό παράρτηµα στο βιβλίο, πε-
ριγράφοντας την προσωπική του ε-
µπειρία από το µέτωπο του Σαγγάρι-
ου µε κατεύθυνση την Άγκυρα, κατα-

λήγοντας στην οδυνηρή κατάρρευ-
ση που ακολούθησε.

Πρόκειται για µια αυθεντική ηµερο-
λογιακή συγγραφή, από έναν 24χρο-
νο στρατιώτη από τη Λειβαδιά, ο ο-
ποίος παρουσιάζεται ενηµερωµένος 
και διορατικός, περιγράφοντας κα-
ταστάσεις και φωτίζοντας σηµαντι-
κές προσωπικότητες της εποχής – 
βασιλιάδες, πολιτικούς και στρατι-
ωτικούς. Έναν αιώνα µετά, πρόσω-
πα, γεγονότα αλλά και τοπία ξανα-
ζούν µέσα από το ηµερολόγιο του 

Ψωµά, το οποίο αποφάσισαν να εκ-
δώσουν τα εγγόνια του (Πέγκυ Κα-
ραγιώργου - Χατζηεµµανουήλ, Μαί-
ρη Καραγιώργου και Νίκος Καραγι-
ώργος) στη µνήµη της κόρης του και 
µητέρας τους.

Την επιµέλεια της έκδοσης έχει 
κάνει ο Χρήστος Καραγιαννόπου-
λος. Η παρουσίαση του βιβλίου θα 
γίνει τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου, στο 
Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου Θεσσα-
λονίκης (Μέγαρο Μπίλλη – Πλατεία 
Ιπποδροµίου, 18:30). 

17η Ιανουαρίου 1918
Το έναυσµα για το ηµερολόγιο 

το έδωσε η είσοδος της 
Ελλάδας στον πρώτο µεγάλο 

ευρωπαϊκό πόλεµο

Νέοι βρεφονηπιακοί 
σταθµοί στα σκαριά
Σηµαντικές ρυθµίσεις για την 
επέκταση αλλά και την ίδρυση νέων 
βρεφονηπιακών σταθµών σε 
πολλούς δήµους της χώρας περιέχει 
το σχέδιο νόµου του υπουργείου 
Εργασίας µε τίτλο «Επίδοµα 
γέννησης και λοιπές διατάξεις», που 
βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση. 
Έτσι, οι δήµοι που θέλουν να 
επεκτείνουν τις δοµές που διαθέτουν 
για βρέφη και νήπια µπορούν να 
υποβάλουν σχετικό αίτηµα έως το 
τέλος του 2020.

Το «Θεϊκό Όλυµπος» τρέχει 
µε 6,49 ευρώ το κιλό 
Στους λόφους της Πιερίας ίσως να 
παράγεται ένα από τα καλύτερα 
ελαιόλαδα τις Ελλάδος. Αυτό 
δείχνουν οι χηµικές αναλύσεις για 
το φετινό έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο «Θεϊκό Όλυµπος» που 
αποθήκευσε για τυποποίηση η 
άτυπη οµάδα παραγωγών του 
συνεταιρισµού Κάτω Αγιάννη 
Πιερίας. Μάλιστα, οι παραγωγοί 
της οµάδας πληρώθηκαν 6,49 
ευρώ το κιλό για την γυάλινη 
συσκευασία του µισού λίτρου.

«Το θαύµα του βουνού:
Μία απρόσµενη φιλία» 
Η Κινηµατογραφική Λέσχη 
Ρεθύµνου (www.kinler.gr) ξεκινά 
τις προβολές της για το 2020, µε 
την προβολή στις 5 Ιανουαρίου µιας 
συναρπαστικής περιπέτειας για όλη 
την οικογένεια. H ταινία «Το θαύµα 
του βουνού: Μια απρόσµενη φιλία / 
Amelie Rennt», σε σκηνοθεσία του 
Tobias Wiemann είναι γεµάτη µε 
µαγευτικά πλάνα από την ορεινή 
φύση, µε καταπράσινα δάση και 
απόκρηµνα βουνά. «Το θαύµα του 
βουνού:

Τα Θεοφάνεια φέρνουν
νέο κύµα χιονιά
Tα Θεοφάνια θα έχουµε το 
ισχυρότερο τµήµα κακοκαιρίας που 
θα επηρεάσει τις περιοχές που 
έπληξε η προηγούµενη κακοκαιρία.  
Ειδικότερα θα επηρεαστούν η 
ανατολική Θεσσαλία, η ανατολική 
Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η 
ανατολική Πελοπόννησος και οι 
Κυκλάδες θα δεχτούν 
χιονοπτώσεις ακόµη και σε πολύ 
χαµηλά υψόµετρα. Συµφωνα µε τις 
προβλέψεις πιθανόν να χιονίσει 
και στην Αθήνα.

Η παρουσίαση του βιβλίου Ηµερολόγιον Εκστρατείας (1918-1921) θα γίνει τη ∆ευτέρα 20 Ιανουαρίου, στο 
Κέντρο Ιστορίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Μέγαρο Μπίλλη – Πλατεία Ιπποδροµίου, 18:30). 

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Ένας διαβιβαστής 
διηγείται τον πόλεμο 
Το βιβλίο Ημερολόγιον Εκστρατείας (1918-1921) σκιαγραφεί τα 
πολεμικά μέτωπα της εποχής μέσα από τα μάτια του Λουκά Κ. Ψωμά

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πρέσα Welger  530 µε σχοι-
νί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος 
κοπής 280 αναρτώµενη. Περιοχή Γιαννιτσά. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα   32άρα µάρκας Ζορµπά. 
Περιοχή Γιαννιτσά.  Τηλ.6982/551234

Πωλείται άροτρο  4υνο µάρκας  Τσανιο. 
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα Ρ10 Volagri σε κα-
λή 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 τε-
χνικού φωτισµού, πολυεστερικό ντεπόζιτο 3 τό-
νων µε µεταλλικό σασί, εµβολοφόρα αντλία υψη-
λής πίεσης 100 λίτρα το λεπτό, καυστήρας πε-
τρελαίου 3.000.000 θερµίδων, ανεµιστήρες ορο-
φής) Τηλ. 6944/656403, 2392/072355.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 καβάου. Σοχός Μαυρού-
δας. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6974677830.

Πωλείται αρµεκτικό Φουλγουντ ελαφρών µετα-
χειρισµένο, 12 στα 12 µε παγίδα ταχείας εξόδου. 
Τηλ. 6906/512460.

Πωλείται ριπερ µε 13 νύχια τύπου τσιζελ κατα-
σκευή Τούµπα Σερρών. Περιοχή Νοµού Θεσσα-
λονίκης Τηλ6972/872921.

Πωλείται γκαρι µε νυχάκι φάρδος 3,6 µέ-
τρα µε ψάθα. Περιοχή Νοµού Θεσσαλονίκης 
Τηλ6972/872921.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά  σιλό  δηµητριακών 
µεταλλικά µεταχειρισµένα σε καλή κατάστα-
ση µε κώνο  από 50 έως 100 τόνους. Τηλ. 
6947560683
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Φουνταριστό 
ήρθε το 2020
Στο πόλο κρίνονται τα εισιτήρια για Τόκιο

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στις πισίνες θα βρει ο νέος χρόνος 
τις εθνικές οµάδες πόλο των αν-
δρών και των γυναικών. Τα ευρω-
παϊκά πρωταθλήµατα που θα διε-
ξαχθούν στη Βουδαπέστη (12-26 
Ιανουαρίου) και θα κρίνουν προ-
κρίσεις για τους Ολυµπιακούς Α-
γώνες αποτελούν το πρώτο από 
τα σηµαντικά αθλητικά ραντεβού 
της νέας χρονιάς για τα αντιπρο-
σωπευτικά µας συγκροτήµατα. Η 
ανδρική οµάδα αναχώρησε για 
την Ιταλία όπου λαµβάνει µέρος 
σε τουρνουά προετοιµασίας µέ-
χρι τις 5 Ιανουαρίου. Σε αυτή τη 
διοργάνωση συµµετέχουν και οι 

Εθνικές της Ουγγαρίας, της Ιταλί-
ας και των ΗΠΑ. Στο ευρωπαϊκό 
πρωτάθληµα, εκτός από την Ελ-
λάδα, το ολυµπιακό «εισιτήριο» 
διεκδικούν οι Κροατία, Ουγγαρία 
και Μαυροβούνιο. 

Στο ποδόσφαιρο τώρα, η Λίβερ-
πουλ φαίνεται πως καλπάζει µόνη 
της στην κούρσα του πρωταθλή-
µατος, έχοντας σπάσει όλα τα ρε-
κόρ στο αήττητο σερί. Επόµενο ε-
µπόδιο η Τότεναµ (11/1) σε ένα 
σούπερ ντέρµπι που θέτει αντιµέ-
τωπους Κλοπ και Μουρίνιο. Στην 
Ελλάδα, έχουµε επανεκκίνηση του 
πρωταθλήµατος, όπου ο Ολυµπι-
ακός θα υποδεχτεί κεκλεισµένων 
των θυρών τον Παναθηναϊκό, χω-
ρίς περιθώρια απωλειών. 

Μια νέα διοργάνωση συστήθηκε στο κοινό από την 
ATP τα ξηµερώµατα της Παρασκευής. Το ATP Cup 
(3-12 Ιανουαρίου) διεξάγεται σε τρεις διαφορετικές 
πόλεις, µε την Ελλάδα που έχει αρχηγό τον Τσιτσιπά 
να συµµετέχει στον όµιλο που θα γίνει στο 
Μπρίσµπεϊν της Αυστραλίας και θα έχει αντιπάλους 
τους Καναδά, Γερµανία και Αυστραλία.

Παγκόσμια πρώτη
για το ATP Cup  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.30 ONE Channel

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Ατρόµητος – Αστέρας Τρίπολης 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (NBA)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Μέµφις Γκρίζλις 22.30 COSMOTE SPORT 4HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 4HD

Ξάνθη – Λάρισα 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Πανιώνιος – Λαµία 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Άρης 17.45 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Έβερτον 18.00 ONE Channel

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

AEK – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουλβς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 19.30 ONE Channel

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Ατρόµητος – Αστέρας Τρίπολης 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (NBA)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Μέµφις Γκρίζλις 22.30 COSMOTE SPORT 4HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 15.00 Novasports 4HD

Ξάνθη – Λάρισα 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Πανιώνιος – Λαµία 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Άρης 17.45 ΕΡΤ3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Έβερτον 18.00 ONE Channel

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Μπάσκετ (Μπάσκετ Λιγκ)

AEK – Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου  

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πού αναµένεται 
να κριθεί το Σχέδιο 
Βορίδη για τους 
συνεταιρισμούς   

Όλα τα χαρτιά    
στην Agrotica  
σχεδιάζει να ρίξει 
το επιτελείο της Βάθη 

Τι προβλέπεται  
για τις τιμές των 
αγροτεμαχίων  
στη νέα χρονιά 

Επιστροφή για Ζλάταν
Ο Ζλάταν Ιµπραΐµοβιτς, πέρασε τις 
καθιερωµένες ιατρικές εξετάσεις, 
αποθεώθηκε από τους οπαδούς 
και ανακοινώθηκε από τη Μίλαν. 
Για πρώτη φορά µετά το 2012, 
όταν και αποχώρησε για την Παρί 
Σεν Ζερµέν ο Ζλάταν θα φορέσει 
τη φανέλα των Ροσονέρι και 
υποσχέθηκε γκολ, αλλά και να 
κάνει άνω - κάτω το Σαν Σίρο. Στα 
38 του, αποφάσισε να φορέσει τη 
φανέλα µε το νούµερο 21.

Θέλει Όλµο η Μπάρτσα
Τον Ντάνι Όλµο από τη Ντιναµό 
Ζάγκρεµπ θέλει να αποκτήσει η 
Μπαρτσελόνα. Η Mundo Deportivo 
αναφέρει σε δηµοσίευµά της πως 
οι Καταλανοί έχουν καταθέσει ήδη 
πρόταση στην κροατική οµάδα για 
τον 21χρονο Ισπανό επιτελικό 
µέσο, ο οποίος έχει αγωνιστεί και 
στην Εθνική ανδρών της χώρας του 
και αποτελεί από τα πιο «καυτά» 
ονόµατα.

Πάει για τρεις κυνηγούς
Τρία σέντερ φορ θέλει να 
αποκτήσει η ΑΕΛ και σύµφωνα µε 
τον λαρισαϊκό τύπο, ο πρώτος 
πρόκειται για Ελληνα φορ που 
αγωνίζεται στο εξωτερικό και έχει 
εµπειρία από πολλά 
πρωταθλήµατα ξένων χωρών. Ο 
δεύτερος σέντερ φορ που κοιτάει 
η ΑΕΛ είναι ο Βραζιλιάνος Μιγκέλ 
Μπιανκόνι και ο τρίτος, ο Ιρανός 
Αλί Γκορµπανί. Επόµενο τεστ για 
ΑΕΛ, απέναντι στην Ξάνθη στα 
«Πηγάδια», αυτή την Κυριακή.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Κύπελλο 
του Μάμωνα
Το διεθνές επενδυτικό 
fund CVC Capital Partners 
προσφέρει αµέριστη 
συµπαράσταση στο νέο 
Παγκόσµιο Κύπελλο Συλλόγων, 
καθώς και πολλά δισ. δολάρια 
µέσω των εµπορικών 
δικαιωµάτων της διοργάνωσης 
που θέλει να αναλάβει, προς 
τέρψιν (και όχι µόνο) του 
προέδρου της FIFA Τζάνι 
Ινφαντίνο, σύµφωνα µε 
αποκάλυψη των Financial Times,. 
Ο Ελβετός πρόεδρος της FIFA 
επιθυµεί να περιβάλει το 
αναντίρρητο οικονοµικό 
ενδιαφέρον της νέας 
διοργάνωσης µε ένα µανδύα... 
ιεραποστολικό: Θα ισχυριστεί ότι 
έτσι θα φέρει τους κορυφαίους 
συλλόγους σε αγορές που έως 
τώρα δεν είχαν την ευκαιρία να 
τους απολαύσουν, για να 
επεκτείνει περαιτέρω τη 
εξάπλωση και δηµοφιλία του 
«βασιλιά των αθληµάτων» στην 
υφήλιο.

  

Η Νάπολι έβαλε 
τα μεταξωτά
Η έλευση του 2020 ενέπνευσε 
την Νάπολι να δηµιουργήσει ένα 
εντυπωσιακό ηµερολόγιο, µε τους 
παίκτες της όχι µόνο να ποζάρουν 
για αυτό αλλά να συµµετέχουν 
ηµίγυµνοι µε µανδύες σε 
καλλιτεχνικό video. «Μία πόλη, 
ένας σύλλογος, ένας κόσµος», 
είναι το όνοµα της διαφηµιστικής 
καµπάνιας της Νάπολι, µε τον 
Κώστα Μανωλά και πολλούς 
συµπαίκτες του να συνδυάζουν 
ποδοσφαιρικές και χορευτικές 
ικανότητες καθοδηγούµενοι από 
έµπειρους ακροβάτες.

   Με «αστερίσκους» µα-
θαίνουµε πως ενέκρινε τελικώς το 
Γραφείο ∆ιανοητικής ιδιοκτησίας 

της ΕΕ, στο Αλικάντε της Ισπανίας το αίτη-
µα που κατέθεσε ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος στα τέλη Νοεµβρίου για 
την κατοχύρωση του νέου συλλογικού σή-
µατος προστασίας των ελληνικών επιχειρή-
σεων, προϊόντων και υπηρεσιών που φέ-
ρουν τον προσδιορισµό «Μακεδονικός», ώ-
στε να αποφεύγεται η σύγχυση µε τα αντί-
στοιχα της Βορείου Μακεδονίας. Οι διαρ-
ροές θέλουν τους επιτελείς του Γραφείου 
να περιορίζουν τους δυνάµει δικαιούχους 
χρήσης του νέου σήµατος, µόνο στα µέλη 
του ΣΕΒΕ κι όχι αδιακρίτως σε κάθε πιθανό 
ενδιαφερόµενο από τις περίπου 4.000 επι-
χειρήσεις της Βορείου Ελλάδος που έχουν 
στην επωνυµία ή τα προϊόντα τους τον επι-
θετικό προσδιορισµό Μακεδονικός.    

 Τούτο σηµαίνει πως -αν δεν αλλαξει κάτι- 
δεν είναι πάνω από 800 οι επιχειρήσεις που 
θα µπορέσουν να επωφεληθούν από το σή-
µα. Ο ΣΕΒΕ, πάντως, όπως σηµειώνει ο πρόε-
δρός, του δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, εί-
ναι σε επικοινωνία µε το ∆ικηγορικό Σύλλο-
γο Θεσσαλονίκης, αναζητώντας νοµική φόρ-
µουλα να ξεπεραστεί ο σκόπελος…    
∆εν µπορούν να το χωνέψουν οι παραγω-

γοί σπαραγγιού της Καβάλας, πώς βρέθη-
καν, τελικά, εκτός της λίστας των καλλιερ-
γειών που ενισχύθηκαν από de minimis 
στην εκπνοή του 2019. Οι τοπικές οργανώ-
σεις είχαν ετοιµάσει τον πληρέστερο, κα-
τά τη δήλωση στελεχών της Βάθη, φάκελο 
τεκµηρίωσης για τις ζηµιές που υπέστησαν 
-η απώλεια παραγωγής υπολογίστηκε στο 
30%-35% και σχεδόν 40% εκτιµήθηκε η υ-
ποβάθµιση του προϊόντος- αλλά την ύστα-
τη ώρα, έµειναν εκτός νυµφώνος.    
Ο Βάκης λέει  πληροφορήθηκε ότι ο Μαυρου-
δής φέρεται να είπε στην πρόσφατη σύνοδο 
των Βρυξελλών ότι το ελληνοποιηµένο γάλα 
χρησιµοποιείται και για την παρασκευή προ-
ϊόντων ΠΟΠ, χωρίς προφανώς να έχει αντί-
ληψη των επιπτώσεων αυτών των δηλώσε-
ών του.    «Με αυτό τον τρόπο δίνετε 
τροφή σε συµφέροντα εκτός Ελλάδας να 
υποστηρίξουν ότι πρέπει να σταµατήσει η 
προστασία, για παράδειγµα, της φέτας δι-
ότι παρασκευάζεται µε γάλα δικό τους. Φυ-
σικά το γάλα δεν αποτελεί τον καθοριστι-
κό παράγοντα για αυτά τα προϊόντα αλλά 
αυτό δεν εµπόδισε ποτέ τέτοια συµφέρο-
ντα να δηµιουργήσουν θόρυβο και διεκδι-
κήσεις», λέει ο πρόεδρος του ΑΚΚΕΛ, που 
ζητά µέτρα και ποινικές ρήτρες κατά των 
παραβατών. O ΓΥΛΟΣ

Τουρνουά προετοιµασίας για τις Εθνικές Πόλο σελ. 54 • Παγκόσµια πρεµιέρα για το ATP Cup εθνικών οµάδων στο τένις σελ. 54

Έπιασε το Joker
Εννέα λειτουργικά πρωτότυπα 
µηχανήµατα παρουσίασε η John Deere 
στη Ζώνη Μελλοντικής Τεχνολογίας στην 
Agritechnica. Σηµαντικότερο όλων ήταν 
το αυτόνοµο ηλεκτρικό τρακτέρ Joker 
µε συνολική δύναµη 500kW (680 ίπποι). 
Περισσότερα στο profi ∆εκεµβρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Πρωτοχρονιά 
στου µέντορα 

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

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΙΤΑΡΙ ΤΟΥ DREW GAINES
Στις πεδιάδες των ΗΠΑ, ο άξονας παραγωγής σιταριού που εκτείνεται σε µήκος 2.400 χλµ. σε κατεύθυνση βορρά-νότου από την κεντρική 
Αλµπέρτα προς το κεντρικό Τέξας, είναι γνωστός ως η Ζώνη του Σιταριού. Εδώ µία άποψη ενός σιτοβολώνα από το Ντέντον του Τέξας.
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Μεγάλες εξαγωγές σε Ισπανία και Ιτα-
λία αλλά και µικρή παραγωγή, ανέβα-
σαν το προηγούµενο διάστηµα την τι-
µή παραγωγού για τα αµνοερίφια, βά-
ζοντας γερές βάσεις κα για τους επό-
µενους µήνες. Η τιµή παραγωγού άγ-
γιξε τα 5,5 ευρώ το κιλό στα αρνιά και 
τα 6,5 ευρώ στα κατσίκια, µε τη ζήτη-
ση να αναµένεται να ανακάµψει και 
πάλι προς τον Φεβρουάριο. «Οι εξαγω-
γές πήγαν πολύ καλά φέτος» αναφέ-
ρει στην Agrenda ο Παναγιώτης Αρνί-

δης, πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συ-
νεταιρισµού ∆υτικής Μακεδονίας «Α-
λιάκµωνας», σηµειώνοντας ωστόσο ό-
τι «αµέσως µετά την Πρωτοχρονιά η α-
γορά επιβράδυνε απότοµα». 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον ίδιο η κάµ-
ψη αυτή δεν µπορεί παρά να αντιστρα-
φεί πριν τις Απόκριες και την εµπορική 
περίοδο του Πάσχα, που φέτος πέφτουν 
νωρίς, ενώ η δυναµική που ανέπτυξε 
ο κλάδος τους τελευταίους δύο µήνες 
του 2019, θα ενισχυθεί τότε. 

Λίγα ζώα, µεγάλη ζήτηση στα αρνιά 
 Με γερές βάσεις για τους επόµενους µήνες, από 5,5 ευρώ τα αµνοερίφια   
 Νέα ανάκαµψη των τιµών αναµένεται τον Φεβρουάριο, πριν τις Απόκριες 
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Σ 
την ελληνική αγορά σκληρού σίτου λό-
γω των Χριστουγέννων δεν έχουµε ε-
ξελίξεις. Λογικά από εβδοµάδα θα αρ-
χίσουν πάλι οι διαπραγµατεύσεις µε 

τους Ιταλούς για την εξαγωγή. Αυτό που φαί-
νεται για την ώρα είναι πως οι αγοραστές δεν 
θα τρέξουν πίσω από τα σιτάρια µας, αλλά και 
οι πωλητές δεν θα βιαστούν να πουλήσουν, 
δεδοµένου ότι έχουν κάνει τον προγραµµα-
τισµό τους. Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο, ενόψει της υπογραφής της πρώ-
της φάσης της συµφωνίας µε την Κίνα η πλει-
ονότητα των εµπορευµάτων σηµείωσε άνοδο.

 Χρηµατιστηριακά, η τάση στο βαµβάκι εί-
ναι ανοδική και φαίνεται πως η αγορά θέλει 
τουλάχιστον να δοκιµάσει τα 70 σεντς. Τα θετι-
κά νέα στον εµπορικό πόλεµο και η πτώση του 
δολαρίου έφεραν τις τιµές κοντά στα 70 σεντς, 
αλλά εκεί φάνηκαν και οι διαθέσεις ρευστοποι-
ήσεων. Στην αγορά µας, λόγω των ηµερών δεν 
έχει δραστηριότητα, µόνο κάποιες φορτώσεις 
παλαιότερων συµβολαίων. Από την επόµενη 
εβδοµάδα θα έχουµε πάλι συζητήσεις, ενώ υ-
πήρχαν αρκετά φιξαρίσµατα σε ανοιχτά συµ-
βόλαια πάνω στη χρηµατιστηριακή άνοδο, µε 
τιµή ακόµα και πάνω από τα 74 σεντς ανά λί-
µπρα, που αντιστοιχούν σε 1,45 ευρώ για το 
εκκοκκισµένο και 48 λεπτά για το σύσπορο.

 Στους 3.144.000 τόνους αναµένεται να 
κυµανθεί η παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 
2019-2020, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου. Αυτό σηµαίνει ότι θα υπάρξει µείω-
ση -2,3% από το προηγούµενο έτος συγκοµιδής 
2018-2019 που ανήλθε στους 3.217.500 τόνους. 
Οι χώρες µέλη του IOC το 2019-2020, αναµένε-
ται να έχουν συνολική παραγωγή 2.942.500 τό-
νων, µειωµένη 3,2% σε από πέρυσι.

Κανείς δεν βιάζεται 
να πουλήσει σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

19/11 03/12 10/12 18/12 31/12

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

347,95
342,22

334,39330,15
329,17

Αριθμός ζώων 
Προς το παρόν, σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των κτηνοτρόφων, δεν 

καταγράφονται στην αγορά τάσεις 
ανόδου του ζωικού κεφαλαίου.

Εξαγωγές 
Από τέλη Νοεµβρίου Ισπανία 
και Ιταλία απευθύνονται στην 
εγχώρια αγορά για εισαγω-
γές, µε ισχυρό ενδιαφέρον.

Μείγμα 
Το εµπορικό µείγµα διαµόρφωσαν 

οι λιγοστές γεννήσεις που οι 
κτηνοτρόφοι αποδίδουν στο δυσά-
ρεστο περσινό κλίµα της αγοράς.

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

21/11 28/11 05/12 12/12 20/12 02/01

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

274

172

209,5

2,14

335,10

900,60

20,37

60,70

119,37

78,31

274

172

209,5

2,21

342,80

882,00

20,39

60,50

121,77

77,00

274
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209,5

2,31

345,10

885,00

19,37

61,60

120,00

79,50

274

172

209,5

2,17

354,20

899,60

19,42

60,85

120,47

82,59

274

171

209,5

2,31

358,70

924,40

17,36

70,92

125,80

84,89

274

171

209,5

2,12

353,30

943,20

17,10

71,72

125,92

85,50

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213 213

214 214 214 214

62,24
64,91 65,21

67,15 67,58
69,05

Τιμή παραγωγού   
(ευρώ το κιλό)

Αρνί  5,5 ευρώ 

Κατσίκι  6,5 ευρώ
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Τεστάρουν τα 70 σεντς ανά λίµπρα τα συµβόλαια βάµβακος 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Η αγορά δείχνει να θέλει να πιάσει 
τα 70 σεντς και µ’ αυτό το µοτίβο 
κινήθηκε στις τελευταίες 
συνεδριάσεις του έτους.

Στα σκληρά σιτάρια, δεν 
συνεδρίασε το συµβούλιο στη 
Φότζια λόγω των εορτών οπότε 
οι τιµές έµειναν σταθερές.

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

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

Υποχωρεί η αγορά ελαιολάδου 
στην Ισπανία µε την µέση τιµή  
να βρίσκεται ακόµη και κάτω 
από τα 2 ευρώ το κιλό. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πλησιάζοντας στα µισά της εµπο-
ρικής περιόδου και σε αντίθεση µε 
τον κανόνα που θέλει έντονη κινη-
τικότητα τους µήνες αυτούς, η αγο-
ρά ελαιολάδου είναι αδρανοποιη-
µένη, µε τις χαµηλές τιµές για το 
προϊόν να µην εξασφαλίζουν κα-
µία ρευστότητα στο εµπόριο. Η κα-
τάσταση είναι η ίδια στα παραγω-
γικά κέντρα της Ελλάδας και της Ι-
ταλίας, όσο παράλληλα η Τυνησία 
πιέζει περαιτέρω την αγορά, µε την 
κυβέρνησή της να ρυθµίζει κεντρι-
κά την τιµή του προϊόντος στα 1,79 
ευρώ το κιλό για το 2020. 

«∆ουλεύουµε χωρίς να πουλάµε» 
αναφέρουν στην Agrenda παραγω-
γοί, επιδεικνύοντας επιφύλαξη για τις 
προοπτικές της χρονιάς όσο οι δεξα-
µενές είναι γεµάτες, ενώ η παραγωγή 
βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη. Παρά το 
γεγονός ότι η τιµή βρίσκεται ακριβώς 
1 ευρώ κάτω σε σχέση µε τα περσινά 

επίπεδα, το εµπόριο δεν φαίνεται α-
κόµη πρόθυµο να απορροφήσει µε-
γάλες ποσότητες. Η τελευταία πράξη 
του 2019 σε περιοχή της Νότιας Λα-
κωνίας έκλεισε στα 2,75 ευρώ το κι-
λό, όταν την αντίστοιχη περίοδο πέ-
ρυσι ήταν στα 3,70 ευρώ. 

Με εξαίρεση την Κρήτη, η υπόλοι-
πη χώρα έχει πετύχει σηµαντικές πο-
σότητες και ποιότητες, ωστόσο το ίδιο 
ισχύει και για τη γειτονική Ιταλία, µε 
τους εκεί παραγωγούς να µην µπο-
ρούν να διαθέσουν το προϊόν τους 
ούτε στα 3,20 ευρώ το κιλό, τιµή ε-
ντυπωσιακά χαµηλή για τα δεδοµέ-
να της χώρας αυτής. 

Η αγορά εστιάζει πλέον στις µεγά-
λες βιοµηχανίες της Βόρειας Ιταλίας, 
οι οποίες δεν έχουν βγει ακόµη στις 
αγορές σύµφωνα µε πληροφορίες, 
ενώ η ισπανική Deoleo προχωρά σε 
αναγνωριστικές κινήσεις σε Ελλάδα 
και Ιταλία, χωρίς ωστόσο να πληρώ-
νει τις τιµές που ακούγονται. Άλλω-
στε η µέση τιµή για τα ισπανικά έξ-
τρα παρθένα έπεσε και πάλι στα 2,12 

ευρώ το κιλό, µε τη Χαέν να πληρώ-
νεται την τελευταία εβδοµάδα του έ-
τους µε 1,95 ευρώ το κιλό. 

Την ίδια στιγµή ο δεύτερος διαγω-
νισµός αποθεµατοποίησης της Κοµι-
σιόν µετά βίας ξεπέρασε τους 17,5 χι-
λιάδες τόνους µε το ισπανικό εµπό-
ριο να δείχνει ότι προτιµά να προ-
µηθεύεται φθηνά φρέσκα ελαιόλα-
δα από την Τυνησία, το Μαρόκο και 
την Τουρκία, ανανεώνοντας τα απο-
θέµατα που υπάρχουν στην αγορά α-
πό πέρυσι. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
Τρίτες χώρες παρουσιάζουν µια αύ-
ξηση παραγωγής κατά 20% την τρέ-
χουσα καλλιεργητική περίοδο.

Αδράνεια πωλήσεων σε Ελλάδα και Ιταλία
 Δεν εξασφαλίζουν ρευστότητα οι χαµηλές τιµές ελαιολάδου, απουσιάζουν οι αγοραστές
 Στα 2,75 ευρώ στη Λακωνία, 3,20 ευρώ και χωρίς πράξεις στην Ιταλία, κάτω από 2 το ισπανικό

Αύξηση της κατανάλωσης 
κατά 6,4% αναµένει για την 
τρέχουσα εµπορική περίοδο 
ελαιολάδου, 2019/2020 το 
∆ιεθνές Συµβούλιο 
Ελαιολάδου, σηµειώνοντας 
σε πρόσφατη ανακοίνωσή 
της, πως ενώ η παραγωγή 
ελαιολάδου τριπλασιάστηκε 
τα τελευταία 60 χρόνια, ο 
ρυθµός αύξησης της 
κατανάλωσης δεν µπόρεσε 
να συµβαδίσει µε την 
προσφορά. 
Η Εκτελεστική Γραµµατεία 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Ελαιολάδου προβλέπει πολύ 
παρόµοια στοιχεία για την 
παραγωγή ελαιολάδου σε 
αυτή την εκστρατεία του 
2019/20. Αν και η 
παραγωγή θα µπορούσε να 
παραµείνει σε 3.144.000 
τόνους, µε πτώση 2.3% σε 
σύγκριση µε την 
προηγούµενη, η κατανάλωση 
θα µπορούσε να φθάσει τους 
3.094.000 τόνους, 
σηµειώνοντας αύξηση 6,4% 
σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη εκστρατεία.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΑΝΑΜΕΝΕΙ Ο IOC

Η αγορά δείχνει να θέλει να πιάσει τα 70 σεντς και µ’ 
αυτό το µοτίβο κινήθηκε στις τελευταίες συνεδριάσεις 
του έτους. Βοήθησαν οι ανακοινώσεις από τον Λευκό 
Οίκο πως η πρώτη φάση της συµφωνίας µε τους 
Κινέζους µπορεί να υπογραφεί και µέσα στην πρώτη 
εβδοµάδα του Ιανουαρίου. Παράλληλα το δολάριο 
πιέστηκε κι αυτό Ενισχύει τα χρηµατιστήρια 
εµπορευµάτων. Βέβαια πρέπει να σηµειωθεί πως στην 
τελευταία συνεδρίαση του ‘19 µόλις οι τιµές έφτασαν 
πολύ κοντά 70 σεντς είχαµε µαζικές ρευστοποιήσεις 
προς κατοχύρωση κερδών από τους κερδοσκόπους, 
γεγονός το οποίο έφερε µια µικρή διόρθωση. 

ΝEA ΥOΡKH
Φυσικά λόγω των ηµερών δεν είχαµε ιδιαίτερη 
δραστηριότητα στην αγορά µας. Φορτώνονται κάποια 
παλιότερα συµβόλαια, ενώ οι διαπραγµατεύσεις για 
νέες δουλειές αναβάλλονται για την επόµενη 
εβδοµάδα. Εν τω µεταξύ, σηµειώθηκε βέβαια έντονη 
κινητικότητα στο τοµέα των φιξαρισµάτων ανοιχτών 
συµβολαίων. Η χρηµατιστηριακή άνοδος έδωσε µια 
πολύ καλή ευκαιρία για τους εκκοκκιστές που είχαν 
αφήσει συµβόλαια σε ανοιχτή τιµή. Εκ των 
πραγµάτων οι ποσότητες δεν µπορεί να είναι 
µεγάλες διότι αυτό εµπεριέχει τεράστιο ρίσκο, 
εντούτοις οι τιµές που πιάστηκαν ήταν δελεαστικές.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα κρατικά τιµολόγια της Τυνησίας 
διαµορφώνουν τιµή στα 1,79 ευρώ.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ο δεύτερος διαγωνισµός 

αποθεµατοποίησης της 

Κοµισιόν µετά βίας ξεπέ-

ρασε τους 17,5 χιλιάδες 

τόνους 

Συνεδρίαση 31/12/19
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20 69,05 -O,51

Μάιος '20 70,18 -0,57

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

Τρίτη
19/11

∆ευτέρα
18/11

Πέµπτη
14/11

Τετάρτη
20/11

Παρασκευή
15/11

69,8

69,6

69,4

69,2

69

68,8

68,6

68,4

68,2
Παρασκευή

27/12
∆ευτέρα
30/12

Τετάρτη
04/12

Τρίτη
31/12

Πέµπτη
26/12

Τετάρτη
25/12



Σάββατο 4 & Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 Agrenda Α3 | 41ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σ 
την αγορά µας (εδώ αναφέ-
ροµαι στα σκληρά) η
Η τελευταία τιµή στο δι-
αγωνισµό της Τυνησίας 

δεν ήταν πολλά υποσχόµενη για 
την ελληνική σοδειά του σκληρού 
σίτου και άλλωστε απ’ ότι φαίνεται 
θα καλυφθεί µε σιτάρια του Καναδά. 

Οι γιορτές των Χριστουγέννων 
πάγωσαν λίγο τις διαπραγµατεύ-
σεις για νέες δουλειές µε τους ιτα-
λικούς εµπορικούς οίκους. Λογι-
κά από εβδοµάδα θα ξεκινήσουν 
πάλι οι συζητήσεις αν και από την 
µια µεριά οι αγοραστές δεν φαίνε-
ται να θέλουν να πληρώσουν κά-
ποια δελεαστική τιµή και από την 
άλλη η πλειονότητα των τοπικών ε-
µπόρων που έχουν σιτάρια στα χέ-
ρια τους δεν δείχνουν να βιάζονται. 

Στα σκληρά 
σιτάρια, δεν 
συνεδρίασε το 
συµβούλιο στη 
Φότζια λόγω 
των εορτών 

οπότε οι τιµές έµειναν σταθερές. 
Συγκεκριµένα τα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού κυµαίνεται στα 
280-285 ευρώ ο τόνος. Επίσης για 
τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 
78 kg/hl, υαλώδη 70% και πρωτεΐ-
νη 11,5% η τιµή αποθήκης παραγω-
γού διαπραγµατεύεται στα 275-280 
ευρώ ο τόνος. Η ζήτηση διεθνώς έ-
χει αρχίσει κάπως να ενεργοποιεί-
ται και µάλιστα σηµειώνονται πω-
λήσεις σκληρού σίτου, αλλά υπάρ-
χει έντονος ανταγωνισµός στις τιµές 
από τον Καναδά οπότε και οι ευρω-
παϊκές σοδειές µένουν λίγο πίσω. 
Στη Γαλλία σηµειώθηκε µια µικρή 
ανάκαµψη των 5 ευρώ, φτάνοντας 
πλέον τα 245 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, α-
κολουθώντας τα περισσότερα εµπο-
ρεύµατα, υπό τις θετικές ειδήσεις 
στον εµπορικό πόλεµο αλλά και την 
πίεση του δολαρίου, τα µαλακά σι-
τάρια κατέγραψαν κυρίως ανοδικές 
συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έ-
τους. Στη Γαλλία είχαµε υποτονικές 
συνεδριάσεις µε χαµηλούς τζίρους 
λόγω των ηµερών. ∆εν σηµειώθη-
κε κάποια ιδιαίτερη µεταβολή και 
τα συµβόλαια Μαρτίου ‘20 κυµαί-
νονται στα 189 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ 
ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ 
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Οι παραγωγοί, πάντως, συµφω-
νούν ότι το κάστανο -εφόσον το 
«σηκώνει» εδαφοκλιµατικά ο τό-
πος που θα επιλεγεί- είναι µια καλ-
λιέργεια που έχει µεν δουλειά, αλ-
λά αξίζει τον κόπο, καθώς όσο οι 
Ιταλοί κρατούν την τιµή ψηλά, α-
φήνει εισόδηµα. Το σοβαρότερο 
κόστος είναι τα εργατικά στη δι-
άρκεια της συγκοµιδής, η οποία 
κρατάει γύρω στις δύο εβδοµά-

δες και το µεροκάµατο είναι στα 
30 ευρώ. Για την εγκατάσταση της 
φυτείας το κόστος ανά δέντρο εί-
ναι στα περίπου 2-2,5 ευρώ και σε 
κάθε στρέµµα αναλογούν από 20 
έως 40 δέντρα, ανάλογα µε το σύ-
στηµα φύτευσης που θα επιλεγεί. 

Η παραγωγή ξεκινά µετά την 
πρώτη πενταετία, µε µικρές απο-
δόσεις και σε πλήρη παραγωγικό-
τητα το δέντρο µπαίνει µετά τα 10 

χρόνια ζωής. Το ενδιαφέρον των 
παραγωγών πριν κάποια χρόνια 
ήταν αυξηµένο για την καλλιέρ-
γεια, αλλά σύµφωνα µε τις εκτι-
µήσεις των συνοµιλητών µας η 
ευαισθησία στη σφήκα κι εσχά-
τως στον επικίνδυνο µύκητα, αλ-
λά και σε άλλες ασθένειες, φαί-
νεται πως θορύβησε πολλούς και 
ο ρυθµός µε τον οποίο γίνονταν 
οι φυτεύσεις έχει πλέον κοπάσει.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε ιταλικούς ρυθµούς κινήθηκε 
και το 2019 η εγχώρια αγορά κά-
στανου, αφού η αυξηµένη ζήτη-
ση κατά βάση από τη γειτονική 
χώρα «έσυρε» το χορό των τιµών 
ακόµη και στα επίπεδα των 3,65 
ευρώ το κιλό, για κάποιες µικρές 
αλλά πολύ ποιοτικές ποσότητες 
της κατηγορίας «Lux» από ιδιαί-
τερα επιµελείς παραγωγούς. Γε-
νικότερα το φετινό επίπεδο τιµών 
κρίνεται ικανοποιητικό, δεδοµέ-
νου ότι ο µεγαλύτερος όγκος των 
δύο ανώτερων ποιοτικών κατηγο-
ριών πληρώθηκε από 2 έως και 
3,30 ευρώ το κιλό. Ωστόσο, επει-
δή σε αρκετά περιβόλια στη Μα-
κεδονία η χρονιά σηµαδεύτηκε 
από ζηµιές, σε ποσοστό έως και 
60%, κυρίως από το µύκητα και 
δευτερευόντως τη σφήκα της κα-
στανιάς, οι παραγωγοί δεν µπό-
ρεσαν να το χαρούν.

«Τιµολογιακά ήταν µια πολύ 
καλή χρονιά, αλλά ο καιρός δεν 
βοήθησε ιδιαίτερα για να πάρουν 
όγκο τα κάστανα κι αυτό µετριά-
ζει κάπως την κατάσταση», µας 
ανέφερε ο Θάνος Σοφλιός, διευ-
θύνων σύµβουλος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Μελιβοίας. Σύµ-
φωνα µε τον συνεταιριστή, στην 
περιοχή η τιµή για την κατηγορία 
«Lux» (σ.σ. 35 έως 45 τεµάχια το 
κιλό) έφτασε φέτος τα 3,50 ευρώ 
το κιλό, ενώ τα «Α» ποιότητας έ-
παιξαν µεταξύ 3-3,30 κιλό, τα «Β» 
κατηγορίας από 1,80 έως 2,30 ευ-
ρώ και τέλος τα µικρόκαρπα µε τα 
σκισµένα από 1 έως 1,30 ευρώ.

«Στην κατηγορία Lux δεν εί-
χαµε πολλά φέτος. Ήταν περί-
που στο 20% της συνολικής πα-
ραγωγής. Τα περισσότερα, γύρω 
στο 30%, ήταν στη Β κατηγορία», 
επισηµαίνει ο κ. Σοφλιός. Προ-
σθέτει ακόµη ότι µε εξαίρεση κά-
ποιες µικρές ποσότητες που απορ-
ρόφησε η εγχώρια αγορά, τα πε-
ρισσότερα κάστανα της περιοχής 
έφυγαν στην Ιταλία. Ο συνεται-
ρισµός Μελιβοίας, µάλιστα, έχει 
βρει εµπορική δίοδο και πουλά-
ει κατευθείαν την παραγωγή του 
στη γειτονική χώρα, γεγονός που 
του επιτρέπει να επιτυγχάνει κα-

λύτερες τιµές για τα µέλη του, οι 
οποίες για τα Lux φέτος έφτασαν 
και τα 3,65 ευρώ το κιλό.

Καλές τιµές στην Πιερία, συν 
15% αποδόσεις στην Αλµωπία

Στην Πιερία, ωστόσο, οι κα-
στανοπαραγωγοί δεν τα κατά-
φεραν εξίσου καλά. Όπως µας 
εξήγησε ο παραγωγός Γιώργος 
Πολυχρός από τη Σκοτίνα, πολ-
λά περιβόλια, από τα περίπου 
800 στρέµµατα, στην περιοχή έ-
παθαν µεγάλη ζηµιά, που έφτα-
σε µέχρι και στο 60%, στην πα-
ραγωγή τους, µε συνέπεια οι έ-
µποροι να µην τα αγοράζουν. 
«Ο κόσµος το παλεύει µε ψε-
κασµούς χαλκού, αλλά, δυστυ-
χώς, δεν είχαµε αποτέλεσµα µε 
τον µύκητα», επεσήµανε ο ίδιος. 

Όσον αφορά στις φετινές τιµές, 
κατά τον κ. Πολυχρό για τα κάστα-
να της κατηγορίας «Lux» κινήθη-
καν στα 3,10 ευρώ το κιλό και σε 

κάποιες περιπτώσεις και στα 3,20 
ευρώ, αλλά οι ποσότητές τους ή-
ταν περίπου 20% της συνολικής 
παραγωγής, µειωµένες σχεδόν 
στο µισό από πέρυσι. Για την κα-
τηγορία των Extra, που αποτέλεσε 
το 30% της παραγωγής της Σκο-
τίνας, η τιµή έπαιξε από 2,60 έως 
και 2,90 ευρώ το κιλό, τα κάστα-
να της «Β» κατηγορίας κυµάνθη-
καν από 1,80 έως 2,30 ευρώ και τα 
ψιλά ή σκισµένα έως 0,60 ευρώ.

Ικανοποίηση από τις αποδό-
σεις δηλώνουν οι καστανοκαλλι-
εργητές και στην Αλµωπία Γιαν-
νιτσών, όπου συνολικά καλλιερ-
γούνται περίπου 2.000 στρέµµα-
τα. «Οι στρεµµατικές αποδόσεις 
για τα ώριµα περιβόλια έφτασαν 
και τα 500-600 κιλά το στρέµµα, 
αυξηµένες 15% από πέρυσι», τό-
νισε ο παραγωγός Γιάννης Τσά-
πας. Για τα µεγαλόκαρπα κάστα-
να η τιµή παραγωγού έπαιξε µε-
ταξύ 3-3,20 ευρώ το κιλό στην 
περιοχή, τα κατηγορίας «Α» και 
«Β» πληρώθηκαν µε 2,70 έως 
2,90 ευρώ, τα «Γ» από 1,80 έως 
2 ευρώ το κιλό και τα πιο ψιλά 
µε 0,80 ευρώ το κιλό. 

Εµπορικά κανάλια του συνεταιρισµού Μελιβοίας
έδωσαν έως 3,65 ευρώ στα κάστανα Lux
Μειωµένη ωστόσο κερδοφορία στους παραγωγούς της Μακεδονίας λόγω σφήκας 

Έχει δουλειά, αλλά είναι αποδοτική καλλιέργεια 
όσο παραµένει το ενδιαφέρον από Ιταλία

ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
 Τις καλύτερες επιδόσεις, 

παραγωγικά, αλλά και 

εµπορικά κατέγραψαν τα 

καστανοχώρια του ∆ήµου 

Αγιάς στον Κίσσαβο και 

στην Όσσα, αλλά και στα 

Αµπελάκια

ΣΤΟ 50% 
Μεγάλο πρόβληµα µε τον µύκητα 

και την σφήκα στην Κάτω Μηλιά 

του ∆ήµου Πέτρας, µε τη ζηµιά έως 

και 50% της φετινής παραγωγής

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΕΛΙΒΟΙΑ

LUX

ΠΙΕΡΙΑ

3,50 � 3,65

Α ΠΟΙΟΤΗΤΑ
3,50 � 3,65

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3,50 � 3,65

ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΑ 
ΚΑΙ ΣΚΙΣΜΕΝΑ 

3,50 � 3,65

LUX
3,10 � 3,20

EXTRA
2,60 � 2,90

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1,80 � 2,30

ΨΙΛΑ Ή 
ΣΚΙΣΜΕΝΑ

0,60

ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΑ
3,00�3,20

Α & Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2,70 � 2,90

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1,80 � 2,00

ΨΙΛΑ
0,80

ΑΛΜΩΠΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
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Ένα εµπορικό µείγµα που αφήνει περιθώρια για µέσες τιµές µε θετικό πρόσηµο ξεδιπλώνεται µέσα στο 2020 για βασικές εκτατικές καλλιέργειες, 
µε τη ζήτηση για ζωοτροφές να ανακάµπτει, όσο παράλληλα η προσφορά περιορίζεται. Το ανοδικό µοµέντουµ ενισχύεται αφενός και από την 
περαιτέρω αύξηση του πληθυσµού του πλανήτη, αλλά και αφετέρου από το κράτηµα της παγκόσµιας οικονοµίας σε αναπτυξιακούς ρυθµούς.

Το 60% της συνολικής κατανάλωσης σιταριού, καλαµπο-
κιού και κριθαριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνε-
ται για χρήση σε ζωοτροφές, σύµφωνα µε τα όσα αποτυ-
πώνει η Κοµισιόν. Το επόµενο στοίχηµα για την ευρω-
παϊκή παραγωγή είναι η κάλυψη της ανάγκης για πρώτη 
ύλη µη γενετικώς τροποποιηµένη και βιολογική, βάσει 
της ίδιας έκθεσης, η οποία προβλέπει ότι στο προσεχές 
µέλλον, σηµαντικό όγκο της παραγωγής θα απορροφά 
και η βιοοικονοµία για την παρασκευή βιοπλαστικών και 
λοιπών σχετικών προϊόντων. Πρόκειται για παράγοντες 
που δεν λαµβάνονταν τόσο σοβαρά υπ’όψιν στο παρελ-

θόν, που όµως αναµένεται να ανοίξουν µια νέα αγορά 
αξιοσηµείωτου µεγέθους ως το 2050. 

Στον υπόλοιπο κόσµο η κατανάλωση για βιοκαύσισι-
µα είναι επίσης σηµαντικός παράγοντας που θα ρυθµί-
σει τις αγορές στο µέλλον, µε τη Λατινική Αµερική να α-
ναµένεται ότι θα αυξήσει απότοµα την παραγωγή της, ό-
σο οι Ηνωµένες Πολιτείες ενισχύουν τα αποθέµατά τους 
προκειµένου να ανταγωνιστούν τις περιοχές της Μαύρης 
Θάλασσας. ∆ιαµορφώνεται, λοιπόν, σύµφωνα µε την έκ-
θεση µέσα στην επόµενη δεκαετία, ένα εµπορικό µείγµα 
µε αυξηµένες απαιτήσεις σε όγκο καλαµποκιού για χρή-
ση σε ζωοτροφές αλλά και από τη βιοµηχανία, µε τη ζή-
τηση να βρίσκεται σταθερά ένα βήµα µπροστά από την 
παραγωγή. Σε αυτό το τοπίο, η Ευρώπη θα διαµορφώ-
σει  µια δυναµική ενδοκοινοτική αγορά, µε προτεραιό-
τητα στις δικές της πρώτες ύλες.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΝΟ∆ΙΚΟ µοµέντουµ φαίνεται ότι δι-
αµορφώνεται το 2020 σε βασικές ε-
κτατικές καλλιέργειες, µε συντελε-
στές την ανάκαµψη της παγκόσµιας 
χοιροτροφίας και τη µείωση της πα-
ραγωγής λόγο της δυσπιστίας των Α-
µερικανών που βρέθηκαν τα τελευ-
ταία χρόνια στο µέσο µιας έντονης ε-
µπορικής διαµάχης. Στο ίδιο πλαίσιο 

η απόφαση της Ευρώπης να ενισχύ-
σει το στοιχείο του «εκλεκτού» στην 
κοινοτική πρωτογενή παραγωγή, α-
νεβάζει περαιτέρω τόσο τους περιο-
ρισµούς στην παραγωγή όσο και τη 
ζήτηση για ευρωπαϊκές πρώτες ύλες 
που θα αξιοποιηθούν από τη βιοµη-
χανία µε βάση τις σύγχρονες κατα-
ναλωτικές προτιµήσεις.

ΠΑΡΑ ΤΑ ΕΜΠΟ∆ΙΑ των δασµών, φά-
νηκε, ειδικά στην περίπτωση του 
χοιρινού κρέατος, τους τελευταίους 
µήνες ότι η Κίνα θα αγοράσει από 
τις ΗΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες 
της. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο και για 
τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών, ό-
πως είναι το καλαµπόκι και η σόγια, 

γεγονός που προβληµάτισε έντονα 
κατά τις διαπραγµατεύσεις των δύο 
υπερδυνάµεων, µε τις ΗΠΑ να επι-
διώκουν πωλήσεις συγκεκριµένου 
όγκου και αξιών και την Κίνα να α-
ποφεύγει τέτοιες δεσµεύσεις, επι-
καλούµενη τους νόµους της προ-
σφοράς και της ζήτησης. 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ζήτηση και περιορι-
σµένη διάθεση ενδέχεται να δια-
µορφώσουν το εµπορικό τοπίο στο 
καλαµπόκι µεσοπρόθεσµα. Επιπλέ-
ον, η «πράσινη» στροφή της ευρω-
παϊκής παραγωγής δεν µπορεί να 
µην σηµειώσει αντίκτυπο και στην 

αλυσίδα εφοδιασµού της ευρωπα-
ϊκής βιοµηχανίας. Σε αυτό το πλαί-
σιο, έκθεση της Κοµισιόν υποστη-
ρίζει πως η στροφή στην ενδοκοι-
νοτική παραγωγή για την παρα-
σκευή και την προµήθεια ζωοτρο-
φών είναι αναπόφευκτη.  

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ των ΗΠΑ, εκεί οι 
παραγωγοί έπειτα από µια δεύτε-
ρη δύσκολη εµπορική χρονιά, φαί-
νεται ότι χάνουν την πίστη τους σε 
κλασσικές εκτατικές καλλιέργειες. 
Να σηµειωθεί εδώ ότι δεν είναι µό-
νο ο εµπορικός πόλεµος αυτός που 
κόβει από τα έσοδα των αµερικα-
νικών εκµεταλλεύσεων, όσο και 

η εµµονή των αγορών να πληρώ-
νουν χαµηλές τιµές την τελευταία 
πενταετία στα σιτηρά. Οι Αµερικα-
νοί προσπάθησαν να αυξήσουν την 
παραγωγικότητά τους, προκειµέ-
νου να µειώσουν την ψαλίδα, χω-
ρίς όµως αποτέλεσµα, µε τις κρα-
τικές ενισχύσεις να συντελούν στο 
1/3 των εσόδων τους για το 2019.

ΕΧΟΝΤΑΣ ΧΑΣΕΙ πάνω από το 50% 
του κοπαδιού της λόγω της αφρι-
κανικής πανώλης των χοίρων οι 
ανάγκες της Κίνας σε ζωοτροφές 
µειώθηκαν σηµαντικά τους τελευ-
ταίους µήνες. Ωστόσο εδώ και λίγο 
καιρό έχει ξεκινήσει µια προσπά-
θεια «ανάνηψης» από την παρα-

γωγική κρίση στον κλάδο της χοι-
ροτροφίας, µιας δραστηριότητας 
µε ισχυρό οικονοµικό χαρακτήρα 
στην κινεζική ύπαιθρο. Η γραµµή 
του Πεκίνου επιδιώκει µια ραγδαία 
ανανέωση του κοπαδιού, η οποία 
θα συνδυαστεί αναπόφευκτα µε 
αύξηση της ζήτησης σε ζωοτροφές.

Η ΖΗΤΗΣΗ σε γαλακτοκοµικά προϊ-
όντα και η πρωτοκαθεδρία της ΕΕ, 
σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, στο 
παγκόσµιο εµπόριο τυριού µέχρι το 
2030, είναι ένας παράγοντας που 
θα ενισχύσει περαιτέρω και τη ζή-
τηση για ευρωπαϊκό καλαµπόκι. Ει-

δικά για το 2020, η παραγωγή κα-
λαµποκιού στην ΕΕ αναµένεται να 
µειωθεί κατά 1 εκατ. τόνους, στους 
65,5 εκατ. τόνους. Ωστόσο µια αύ-
ξηση της παραγωγής µέχρι το 2030 
στους 71,5 εκατ. τόνους δεν απο-
κλείεται από την Κοµισιόν.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
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Ενέργεια και κατασκευαστικός 
κλάδος δείχνουν την τάση του 2020
Στο ξεκίνημα του 2020 το ΧΑ έδειξε ότι η 
κατοχύρωση των 900 μονάδων έχει ανοίξει 
δρόμο για τις 1.000 μονάδες, με τους αναλυτές 
να εκτιμούν πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
συμβεί μόνο με μια ισχυρή ώθηση από τον 
ενεργειακό και κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι 
έδειξαν την τάση της οικονομίας το 2020 όταν 
στην πρώτη συνεδρίαση του έτους ανέβασαν 
τον Γενικό Δείκτη στις 930 μονάδες. Εντούτοις 
θα χρειαστεί πρώτα να δοκιμαστούν οι 938. 

KAΡΕΛΙΑΣ: Η καπνοβιομηχανία 
Καρέλιας πέτυχε το 2019 το 
μεγαλύτερο μικτό κύκλο 

εργασιών στην ιστορία της. Η 
εταιρεία κατέγραψε αύξηση των 
πωλήσεων στα τσιγάρα στην Ελλάδα 
κατά 6% και αύξηση του όγκου των 
πωλήσεων του καπνού για στριφτό 
κατά 11%. Στις διεθνείς αγορές, 
αύξηση του όγκου πωλήσεων των 
τσιγάρων κατά 3%, ενώ οι πωλήσεις 
του καπνού ανέβηκαν κατά 11,5%.

ΝΗΡΕΥΣ: Η Νηρεύς 
Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. ανακοινώνει 
ότι, σε συνέχεια της από 30.12.2019 
ενημέρωσης που έλαβε από την κα 
Natalia Zolotova (έμμεσο υπόχρεο 
πρόσωπο της «Linnaeus Capital 
Partners B.V») επήλθε η ακόλουθη 
μεταβολή στα Δικαιώματα Ψήφου επί 
των μετοχών αυτής ως ακολούθως: Tο 
ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων 
ψήφου της κας Natalia Zolotova επί 
μετοχών της εταιρείας, στις 18 
Δεκεμβρίου 2019 διαμορφώθηκε  
σε ποσοστό 0,% έναντι 5,55%.

ΒUNGE: Η εταιρεία αγροτικών 
εμπορευμάτων και επεξεργασίας 
τροφίμων Bunge Ltd ανακοίνωσε  
ότι συμφώνησε να πωλήσει τα 
περιουσιακά στοιχεία μαργαρίνης και 
μαγιονέζας στη Βραζιλία, στη Seara 
Alimentos, θυγατρική της 
βραζιλιάνικης βιομηχανίας κρέατος 
JBS SA. Η συναλλαγή υπόκειται στην 
έγκριση των αρχών ανταγωνισμού.

FERRERO GREECE: Σημαντική αύξηση 
των πωλήσεών της κατέγραψε η 
Ferrero International SA Greece για 
την εταιρική χρήση 1/09/2018 - 
31/8/2019. Ο κύκλος εργασιών της 
εταιρείας ανήλθε στα 37,95 εκατ. 
ευρώ ενισχυμένος κατά 29%. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

H συζήτηση για τη μελλοντική μορφή 
της νομισματικής ένωσης έχει εισέλ-
θει στη δημόσια σφαίρα. Κι αυτό αλ-
λάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, για 
δύο σημαντικούς λόγους γράφουν οι 
Financial Times, τονίζοντας πως η χρο-
νιά που μας πέρασε ήταν πολύ ελπιδο-
φόρα όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις 
που πρέπει να γίνουν στην ευρωζώνη.

Πρώτον, καθιστά σαφές πόσοι συμ-
βιβασμοί έχουν γίνει όλα αυτά τα χρό-
νια των συνομιλιών μεταξύ των αξιωμα-
τούχων. Δεν υπάρχει, για παράδειγμα, 
κοινό μέτωπο για τον ESM ή την τρα-
πεζική ένωση από τη «νέα χανσεατική 
λίγκα» των βόρειων χωρών. Δεύτερον, 
το να μιλάς ανοιχτά αποτελεί κρίσιμο 

βήμα για την επίτευξη περαιτέρω προ-
όδου. «Ακούστε προσεκτικά και θα α-
ντιληφθείτε τον ήχο από τις κινήσεις 
των τεκτονικών πλακών της ευρωζώ-
νης. Όταν η ενέργεια από τις κινήσεις 
αυτές απελευθερωθεί, μπορεί να προ-
καλέσει καταστροφή. Αλλά μπορεί επί-
σης να μετακινήσει βουνά και να ανα-
μορφώσει ηπείρους», γράφουν οι FT.

Στα του οίκου μας, ποδαρικό με νέα 
προϊόντα και νέους δείκτες κάνει το 
Χρηματιστήριο Αθηνών. Προσεχώς 
θα ανακοινωθεί η εισαγωγή ανώτα-
του ορίου στάθμισης 10% για τις με-
τοχές που συνθέτουν τον δείκτη FTSE 
25, ενώ ετοιμάζεται δείκτης υψηλής 
μερισματικής απόδοσης. 

Μataroa
Η Βρετανική Vogue συμπεριέλαβε το 
Mataroa Mediterranean Dry Gin στις 
προτάσεις πολυτελών δώρων για τα 
Χριστούγεννα 2019. Το Mataroa 
εμπνέεται από τις χώρες της 
Μεσογείου, συλλέγει πολύτιμα 
συστατικά δημιουργώντας ένα 
μοναδικό μείγμα, αντάξιο της 
100ετούς παράδοσης της Ποτοποιίας 
- Αποσταγματοποιίας Μελισσανίδη.

Meat cafe
Ένα διαφορετικό κατάστημα λειτουργεί 
εδώ και λίγο καιρό στο Καρπενήσι. 
Πρόκειται για ένα σύγχρονο κρεοπωλείο 
που διαθέτει και αίθουσα… καφέ.
Σύμφωνα με το περιοδικό Meat News, 
το «Κρεοπωλείο ’52 Ευάγγελος 
Μαυραγάνης» ένα σύγχρονο κατάστημα 
με εμφανή τα σημάδια της παράδοσης, 
διαθέτει μια τεράστια ποικιλία κρεάτων, 
παρασκευασμάτων κρέατος και τυριών. 

Οι τεκτονικές πλάκες 
της ευρωζώνης 

 Το 2019 άνοιξε δρόμο για μεταρρυθμίσεις 
 Νέοι δείκτες και νέα προϊόντα στο Χ.Α.
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 1,3000 +25,00%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. 1,5200 +17,83%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,2260 +15,90%

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2100 +11,70%

ΑΒΑΞ Α.Ε. 0,6980 +11,68%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. 0,1280 -6,57%

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0620 -4,62%

ΚΛ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ A.B.E.E. 0,7300 -4,58%

MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP 54,0000 -3,57%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ 1,6700 -2,34%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,793.80 +0.89%     
 NASDAQ Comp 9.068,80 +1,07%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.793,24 +1,28%
Λονδίνο FTSE 100 7.604,30 +0,82%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.385,93 +1,03%
Παρίσι CAC-40 6.041,50 +1,06%
Ζυρίχη  SMI 10.616,94 0,00%
Τόκιο NIKKEI-225 23.656,62 -0,76%
 
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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Δεν έχουν υποχρέωση οι αγρότες 
να τηρούν επαγγελματικό λογαριασμό 

Ξ 
εκινάµε τη φετινή χρονιά µε ένα θέµα που 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα επανέρχεται, 
αναδεικνύοντας την ανασφάλεια και την α-
γωνία των αγροτών αφενός, αλλά και την 

εκ του πονηρού «πιθανόν» λειτουργία από κάποιους 
αφετέρου: Πρόκειται για τους επαγ-
γελµατικούς λογαριασµούς. Θα α-
σχοληθώ λοιπόν ξανά µε αυτό διό-
τι, παρότι υποχρεωµένοι να εκνευ-
ριστούν είναι οι ίδιοι οι αγρότες και 
οι εκπρόσωποι τους.

Με την τελευταία Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση ∆ΕΑΦ 1167412 ΕΞ 
2017 η οποία τροποποίησε την 
ΚΥΑ 45231/2017 «Ρύθµιση Υπο-
χρέωσης Αποδοχής Πληρωµών µε 
Κάρτα», ορίζεται η διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι 
επαγγελµατίες που είναι υπόχρεοι 
σε pos µε βάση τους ΚΑ∆, προκει-
µένου να δηλώσουν τους επαγγελ-
µατικούς λογαριασµούς τους στο δι-
αδικτυακό τόπο της ΑΑ∆Ε.

Στον Επαγγελµατικό Λογαριασµό 
οι υπόχρεοι αποδέχονται συναλλα-
γές που πραγµατοποιούνται µε ηλε-
κτρονικά µέσα πληρωµής όπως, εν-
δεικτικά, µέσα πληρωµής µε κάρτα, 

εντολές άµεσης χρέωσης, µεταφορές πίστωσης, πάγι-
ες εντολές, καθώς και συναλλαγές µε µετρητά. Οι συ-
ναλλαγές που διενεργούνται µέσω του Επαγγελµατι-
κού Λογαριασµού και αφορούν αποκλειστικά την ε-
µπορική, επιχειρηµατική ή επαγγελµατική δραστηρι-
ότητα του υπόχρεου. 

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ∆ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Όσοι έχουν κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας 

(Κ.Α.∆.) που ορίζονται ρητά στην 
απόφαση, υποχρεούνται να έχουν 
µηχάνηµα pos στην έδρα τους, ώ-
στε όταν πάει ένας πελάτης  τους, να 

µπορεί να πληρώσει µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
Οι επιχειρηµατίες αυτοί έχουν συνδέσει έναν τραπε-

ζικό λογαριασµό, στο οποίο πηγαίνουν τα χρήµατα τα 
οποία εισπράττονται από την πληρωµή µέσω των καρ-
τών. Τους λογαριασµούς αυτούς είναι υποχρεωµένοι 
τώρα και µέχρι τις 30 Απριλίου 2019 (σύµφωνα µε την 
τελευταία παράταση), να µπουν στην εφαρµογή του 
taxis και να τους δηλώσουν στην υπο-εφαρµογή που 
αναφέρεται στους επαγγελµατικούς λογαριασµούς.

Σε αυτή την πρώτη φάση, δεν συµπεριλαµβάνονται 
οι αγρότες, οι οποίοι έχουν ως ΚΑ∆ δραστηριότητας α-
ριθµού που ξεκινάνε από 01 έως 03. Κι όταν λέω αγρό-
τες, αναφέροµαι και σε αυτούς του ειδικού και σε αυ-
τούς του κανονικού καθεστώτος. 

Πολλοί νοµίζουν ότι υποχρεώσεις έχουν µόνο όσοι 
αγρότες τηρούν βιβλία. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαρί-
σει σε όλους ότι δεν ισχύει. Τις ίδιες υποχρεώσεις µε 
τις κοινές εµπορικές επιχειρήσεις έχουν τόσο οι αγρό-
τες του κανονικού, όσο και οι αγρότες του ειδικού κα-
θεστώτος. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς, ότι οι 
αγρότες του ειδικού καθεστώτος, έχουνε ελάχιστες δι-
αφορές µε αυτούς του κανονικού: δεν υποβάλλουν πε-

ριοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, δεν υποβάλλουν συγκεντρω-
τικές καταστάσεις πωλήσεων, ενώ όταν πουλάνε, εκδί-
δουν τα παραστατικά πώλησης οι αγοραστές (τιµολό-
για αγοράς). Για όλες τις υπόλοιπες συναλλαγές αντι-
µετωπίζονται και θεωρούνται επιχειρηµατίες. 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ
Το γεγονός όµως, ότι δεν είναι υποχρεωτικό, δε ση-

µαίνει ότι απαγορεύεται κιόλας. Προαιρετικά µπορεί ο-
ποιοσδήποτε να µπει στο σύστηµα και να δηλώσει τον/
τους επαγγελµατικούς λογαριασµούς του.

Ως επαγγελµατικό µπορεί να δηλώσει ο αγρότης έ-
να υπάρχοντα λογαριασµό ή µπορεί να ζητήσει στην 
τράπεζα να του ανοίξουν έναν λογαριασµό όψεως. Το 
πρόβληµα όµως που υπάρχει σε όλους τους αγρότες 
είναι το εξής: στην ουσία, όσους τραπεζικούς λογαρια-
σµούς και  να έχουν, χρησιµοποιούν µόνον έναν: αυ-
τόν που έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε, στον οποίο κατατί-
θενται οι επιδοτήσεις. Ο ίδιος αυτός λογαριασµός χρη-
σιµοποιείται από τις τράπεζες προκειµένου να χορηγή-
σουν την κάρτα του αγρότη, η οποία χορηγείται µε βά-
ση τις προβλεπόµενες εισπραχθείσες επιδοτήσεις. Ο ί-
διος αυτός λογαριασµός χρησιµοποιείται από τους α-
γρότες –εκτός από τις πληρωµές των εφοδίων, εργατών 
κλπ- και τις προσωπικές τους ανάγκες (σούπερ µάρκετ, 
προσωπικές ή ιατρικές δαπάνες κλπ), οι οποίες δίνουν 
το αφορολόγητο σε όσους το δικαιούνται. 

Μέχρι να προκύψει υποχρέωση δήλωσης επαγγελµα-
τικού λογαριασµού, καλό είναι οι αγρότες να µην δηλώ-
νουν επαγγελµατικό λογαριασµό. Καλό είναι µάλιστα, 
να αναρωτηθούν, όταν τους πιέζει κάποιος να κάνουν 
επαγγελµατικό λογαριασµό, για ποιο λόγο τους πιέζει;

Αιτιολογώ: Εάν δηλώσει κάποιος επαγγελµατικό 
λογαριασµό, αυτοµάτως στερείται το ακατάσχετο για 
τον λογαριασµό αυτό. ∆εν γνωρίζω κάποια απόφαση 
που να δίνει το ακατάσχετο στους επαγγελµατικούς 
λογαριασµούς. Θεωρείται βέβαιο ότι αργά ή γρήγο-
ρα, θα υποχρεωθούν όλοι να δηλώσουν επαγγελµα-
τικούς λογαριασµούς. Μέχρι τότε όµως, ας αφήσουν 
στην ησυχία τους, τους αγρότες.

Αυτοµάτως
Αν ο αγρότης δηλώσει 

επαγγελµατικό λογαρια-
σµό, στερείται το ακατά-
σχετο για το λογαριασµό  

Αργά ή γρήγορα
Θεωρείται βέβαιο ότι 

σύντοµα θα πρέπει όλοι 
να δηλώσουν επαγγελ-

µατικό λογαριασµό

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)

«ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ 
ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ»

Μέχρι τις 30 Ιανουαρίου (Προσοχή: 
30 και όχι 31/1), όσοι έχουν 

εισπράξει εντός του 2019, 
επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, 
είναι υποχρεωµένοι να ενταχθούν 

στο κανονικό καθεστώς. 

Να κάνω ή όχι Οµάδα Παραγωγών;
Ακόµη καλύτερα να µαζευτείτε και να κάνετε 
συνεταιρισµό. Αν γνωρίζεστε ή όχι µεταξύ σας 
είναι αδιάφορο, έτσι κι αλλιώς ο καθένας θα 
καλλιεργεί τα χωράφια του. Απλά θα πρέπει να 
αποφασίσετε ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει 
να αφήσετε κατά µέρος το «εγώ» και να µάθετε 
να ζείτε µε το «εµείς». Φροντίστε όµως να το 
κάνετε για τους σωστούς λόγους, είτε πρόκειται 
για Οµάδα Παραγωγών, είτε για συνεταιρισµό.
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Δυσκολεύεται να πουλήσει 
αγροτικά στη Δύση η Βραζιλία

 Μεγάλες εταιρείες αγροδιατροφής γυρνούν την πλάτη λόγω Αμαζονίου 
 Ένας ένας οι επενδυτές απομακρύνονται από την πρωτογενή παραγωγή 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η παραγωγικότητα της Βραζιλίας στον πρωτογενή 
τοµέα ακολουθεί αναµφίβολα ανοδική τάση τα τε-
λευταία χρόνια, µε τις εµπορικές ανακατατάξεις να 
έχουν ευνοήσει σηµαντικά τη χώρα τους τελευταί-
ους µήνες στις εξαγωγές της. Ωστόσο τα µέσα τα ο-
ποία διευκόλυναν την ανάπτυξη αυτή, είναι τα ίδια 
που µάλλον θα αποκλείσουν τις πρώτες ύλες που 
παράγονται στη χώρα του «φλεγόµενου Αµαζονί-
ου» για χρήση σε προϊόντα που απευθύνονται κα-
τά βάση στις ευαισθητοποιηµένες και ισχυρές οικο-
νοµικά αγορές της ∆ύσης. Η επιτάχυνση του ρυθ-
µού αποψίλωσης στη Βραζιλία, υποχρεώνει πλέον 
τις βιοµηχανίες τροφίµων, ισχυρούς εµπορικούς οί-
κους αγροτικών προϊόντων και επενδυτές στο να 
αποκλείσουν τη χώρα από τις αλυσίδες αξίας που 
διαχειρίζονται προκειµένου να επιτύχουν τους δι-
κούς τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Η Nestlé, που στοχεύει στην εξάλειψη από την α-
λυσίδα εφοδιασµού της προϊόντων προερχόµενων 

από εκµεταλλεύσεις που προέκυψαν από πρόσφα-
τες αποψιλώσεις, έχει σταµατήσει να αγοράζει σό-
για που παράγεται στη Βραζιλία. Η απόφαση αυτή 
έπληξε κυρίως την Cargill η οποία προµηθεύει την 
πολυεθνική µε πρώτες ύλες, αφήνοντας στα αζή-
τητα έναν µεγάλο όγκο ελαιούχων σπόρων στις α-
ποθήκες της. Κάπως έτσι η Cargill δεσµεύθηκε τον 
Ιούνιο να επενδύσει 30 εκατ. δολάρια σε νέες προ-
σεγγίσεις αφού αναγνώρισε ότι και άλλες εταιρείες 
τροφίµων θα επιδιώξουν την εξάλειψη από τις αλυ-
σίδες εφοδιασµού µέσα στο 2020 πρώτων υλών που 
προέρχονται από τα καµένα δάση του Αµαζονίου. 

Στο ίδιο πνεύµα, η Hennes and Mauritz, που κα-
τέχει το εµπορικό σήµα των H&M, δήλωσε τον Σε-
πτέµβριο ότι δεν θα αγοράζει πλέον δέρµα από πα-
ραγωγούς της Βραζιλίας µέχρι οι προµηθευτές να 
αποδείξουν ότι τα ζώα τους δεν έχουν εκτραφεί σε 
αποψιλωµένα εδάφη και ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί 
στην παραγωγή πρώτες ύλες από τις περιοχές αυτές.  

Το ίδιο και η VF Corp. VFC, που κατασκευάζει 
τα παπούτσια Timberland και Vans, ανακοίνωσε 
παρόµοια απαγόρευση στο βραζιλιάνικο δέρµα.

Η ρωσική αγορά, θα µπορούσε να συνιστά µια 
σηµαντική εξαγωγική αγορά για τα ελληνικά 
κρασιά, εν τούτοις οι εν γένει εξαγωγές είναι 
πολύ µικρές, χωρίς να επιτρέπουν τις συνθή-
κες διαµόρφωσης µιας σαφούς τάσης. Αυτό α-
ναφέρεται σε έρευνα αγοράς για τα εµφιαλω-
µένα κρασιά στη Ρωσική Οµοσπονδία, του γρα-
φείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσε-
ων, στη Μόσχα, σύµφωνα µε το οποίο από το 
2011 και µετά παρατηρείται µια συστηµατική 
προσπάθεια εξαγωγών ποιοτικών κρασιών κι 
αυτό διαφαίνεται από το γεγονός ότι έχει µει-
ωθεί αισθητά ο εξαγώγιµος όγκος σε σχέση µε 
το παρελθόν, ενώ η εξαγώγιµη αξία έχει διατη-

ρηθεί στα επίπεδα των 400.000+ ευρώ.
Μεταξύ των ετών 2010-2018, η Ρωσία κατα-

τάχτηκε µεταξύ των θέσεων 15ης και 18ης από 
πλευράς ελληνικών εξαγωγών. «Θεωρούµε βέ-
βαιο ότι η θέση αυτή µπορεί να βελτιωθεί διότι 
τα ελληνικά κρασιά αξίζουν αποδοτικότερης το-
ποθέτησης στα ράφια των ρωσικών σηµείων πώ-
λησης», αναφέρει το σχετικό έγγραφο.

Στη Ρωσική Οµοσπονδία αγορά κυκλοφορούν ο-
ρισµένα ελληνικά κρασιά ανώτερης ποιότητας και 
υψηλότερης τιµής (ενδεικτικά αναφέρονται προϊό-
ντα των επιχειρήσεων «Τσάνταλη», «Κτήµα Άλφα», 
«Cavino», «∆ιόνυσος», «Αµπελώνας Μυκόνου», 
«Nico Lazaridi», «Mediterra Winery», «Μπουτάρη»).

Με όρους ποιότητας και όχι όγκου 
τα ελληνικά κρασιά στη ρωσική αγορά

Πρόστιµο από την Επιτροπή 
Ανταγωνισµού στην 

FrieslandCampina Hellas 
Πρόστιµο, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, στην 

ελληνική θυγατρική της FrieslandCampina 
επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισµού. Στην 
απόφασή της, η ανεξάρτητη αρχή διαπιστώνει 
ότι η FrieslandCampina Hellas καθόριζε τις 
τιµές µεταπώλησης των προϊόντων της και 
επέβαλε ρήτρα µη ανταγωνισµού σε διανοµείς 
της για τουλάχιστον 18 χρόνια.

∆ύο σουηδικές εταιρείες 
επενδύουν στην ελληνική κάνναβη 
Οι Σουηδικές εταιρείες «Aureum Life 
Investments AB» και «Oboya Horticulture 
Industries AB», ανακοίνωσαν την υπογραφή 
µεταξύ τους, συµφωνίας συνεργασίας για την 
καλλιέργεια και παραγωγή ιατρικής κάνναβης 
στη Βόρεια Ελλάδα και συγκεκριµένα στο 
Πολύκαστρο Κιλκίς. Αυτό γνωστοποιήθηκε µε 
ενηµερωτικό έγγραφο του γραφείου 
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της 
ελληνικής πρεσβείας στη Στοκχόλµη.

Στρατηγική συνεργασία ΘΕΣγάλα 
µε την αλυσίδα ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Σε µια νέα στρατηγική συνεργασία µε τα Super 
Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ, προχώρησε στις αρχές 
∆εκεµβρίου 2019, ο Συνεταιρισµός ΘΕΣγάλα. Η 
συνεργασία αφορά στη διάθεση µιας σειράς 
προϊόντων ΘΕΣγάλα όπως φρεσκο γάλα 
(πλήρες και ελαφρύ), ρυζόγαλο και κρέµες, σε 
επιλεγµένα καταστήµατα της γνωστής αλυσίδας.

Η Nestlé σταµατά 
την αγορά σόγιας 
από τη Βραζιλία.

Όπως και σε άλλες χώρες 
της ανατολικής Ευρώπης, 

η έννοια «ελληνικό κρασί» 
είναι ατυχώς συνδεδεµένη 

µε προϊόντα του τύπου 
«ηµίγλυκος». Τα τελευταία 

θεωρούνται -και είναι- 
οικονοµικά προσιτά, µε τιµή 

κοντά στα 500 ρούβλια/
φιάλη, αλλά υστερούν όσον 

αφορά την ποιότητα.

ΝΕΑ



Όλα ετοιμοπαράδοτα ενόψει Agrotica 
και εγκρίσεων στα Σχέδια Βελτίωσης 
Σε πλήρη ετοιµότητα για τη µεγάλη µάχη των πωλήσεων µε µια τεράστια γκάµα µοντέλων  
νέων προδιαγραφών σε κινητήρες και design, βρίσκονται οι εισαγωγείς αγροτικών 
µηχανηµάτων ενόψει της φετινής  Agrotica. Η έκθεση προµηνύεται κοµβική για τον κλάδο, 
ενώ οι εγκριτικές αποφάσεις των Σχεδίων Βελτίωσης απαιτούν βάθος σε ετοιµοπαράδοτα.  

ΑΓΟΡΑ 
ΤΡΑΚΤΕΡ 2020ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020
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θΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ

To ευέλικτο δενδροκομικό τρακτέρ SAME Frutteto CVT ActiveSteer φέρνει στην 28η έκθεση Agrotica η Θεοχαράκης ΑΕ

ΜΕ 113 ΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ACTIVESTEER

Mε δικό της περίπτερο, αντιπροσωπεύοντας τα 
καταξιωμένα τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα SAME 
/ Deutz-Fahr, η Θεοχαράκης Α.Ε, συμμετέχει στην 28η 
Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων & Εφοδίων, 
που θα πραγματοποιηθεί από τις 30 Ιανουαρίου έως και 
τις 2 Φεβρουαρίου, στον χώρο της ΔΕΘ. Οι επισκέπτες 
της έκθεσης, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν και να 
ενημερωθούν εμπεριστατωμένα, για τα τρακτέρ και τις 
θεριζοαλωνιστικές μηχανές των κατασκευαστών SAME 
/ Deutz-Fahr, όπως και για τους πλέον αποδοτικούς 
φορτωτές STOLL. Τα συγκεκριμένα προϊόντα που 
αντιπροσωπεύει η Θεοχαράκης Α.Ε, προσφέρουν 
την μέγιστη δυνατή ευελιξία με υψηλές παραγωγικές 
δυνατότητες, καλύπτοντας στο έπακρο τις μεγάλες και 
μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η πλήρης γκάμα των 
τρακτέρ SAME / Deutz-Fahr, επιτρέπει στον σύγχρονο 
αγρότη να επιλέξει το τρακτέρ που του ταιριάζει, 
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα και 
έτσι να εξασφαλίσει την επιτυχία. 
Μεταξύ των πολλών εκθεμάτων στο περίπτερο της 
Θεοχαράκης Α.Ε, θα υπάρχει και το πρωτοποριακό τρακτέρ 
SAME Frutteto CVT ActiveSteer. Το συγκεκριμένο μοντέλο 
διαθέτει πρωτοποριακή τεχνολογία, εφοδιασμένο με 
τον 4κύλινδρο κινητήρα FARMotion 3.8 Stage IIIB, που 
αποδίδει 113 ίππους. To SAME Frutteto CVT Activesteer, 
εξοπλίζεται με κιβώτιο μετάδοσης CVT, ειδικά σχεδιασμένο 
για τρακτέρ που απασχολούνται στις καλλιέργειες 

οπωροφόρων. Έχει δυνατότητα απρόσκοπτης ρύθμισης 
της ταχύτητας έως τα 40 χλμ/ώρα (σε λειτουργία ECO). 
Διαθέτει 3 ταχύτητες και κεντρικό υδραυλικό κύκλωμα με 
αντλία φορτίου 100 λίτρων ανά λεπτό, προσφέρεται με έως 
9 βοηθητικές εισόδους και έχει δυνατότητα ηλεκτρονικής 
ανύψωσης φορτίου (πίσω) βάρους 3.400 κιλών. 
Ο χειριστής φιλοξενείται αναπαυτικά σε υδραυλικό 
κάθισμα και σε μια νέα καμπίνα με εντελώς επίπεδο 
πάτωμα, εξοπλισμένη με ένα νέο ψηφιακό πίνακα 
οργάνων, ενώ το εργονομικό υποβραχιόνιο πολλαπλών 
λειτουργιών MaxCom και η πρωτοποριακή τεχνολογία 
της τετραδιεύθυνσης κάνουν τη δουλειά στο χωράφι 
πραγματική απόλαυση.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΑ ΣΤΡΟΦΗΣ 28%
Χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν   

Μεταξύ άλλων, το SAME Frutteto CVT ActiveSteer 
διαθέτει και τα παρακάτω πρωτοποριακά 
χαρακτηριστικά:
-Χειροκίνητη ρύθμιση γωνίας διεύθυνσης πίσω τροχών.
-Λειτουργία διεύθυνσης με αναλογική καθυστέρηση. 
-Αναλογική λειτουργία διεύθυνσης.
-Λειτουργία διεύθυνσης Crab.
-ISOBUS 11783, Auto 2WS-4WS.
-Οροφή με αναδιπλούμενο πίσω παρμπρίζ .
-Μειωμένη ακτίνα στροφής 28%.
-Αντλία 100 l/min με ηλεκτρονικές βαλβίδες εξαγωγής.
Επίσης η πρωτοποριακή τεχνολογία του Frutteto CVT 
ActiveSteer, παρέχει εξαιρετική ευελιξία και άνεση 
ακόμα και σε εργασίες με περιορισμένο χώρο μεταξύ 
των καλλιεργειών καθώς και σε ανώμαλο έδαφος. 

Όπως γνωρίζετε, η εταιρεία μας συνεχίζει την ανοδική της 
πορεία, εδώ και αρκετά χρόνια, με προσεκτικό επιχειρηματικό 
σχεδιασμό και ξεκάθαρη στρατηγική. Βασικοί παράγοντες 
της επιτυχίας είναι η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνουμε στην 
οργάνωση και εκπαίδευση του στελεχικού μας δυναμικού, η 
συνεχής υποστήριξη και τεχνική ενημέρωση των συνεργατών 
μας, η άψογη συνεργασία και επικοινωνία με το εργοστάσιο και, 
ασφαλώς, η αξιοπιστία και η ποιότητα των προϊόντων μας που 
καλύπτει όλες τις ανάγκες των αγροτών. Για την Θεοχαράκης 
Α.Ε., η χρονιά που πέρασε ήταν γεμάτη από δράσεις, 
συμμετέχοντας σε μια νέα σειρά εκθέσεων και δράσεων του 
αγροτικού κλάδου.
Όσον αφορά τη νέα χρονιά, ενόψει της έναρξης και των νέων 
σχεδίων βελτίωσης, είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συνεχίσουμε 
την ανοδική μας αυτή πορεία και για τις 2 εταιρείες που 
εκπροσωπούμε, SAME και Deutz-Fahr. 
Για την Deutz-Fahr, αιχμή του δόρατος θα αποτελέσει 
η νέα σειρά «Agrotron», από 120 έως 215 ίππους, με 
πολλές επιλογές - τεχνολογικά προηγμένων - κιβωτίων 
ταχυτήτων (Powershift, RCshift ή TTV) και με το καλύτερο 
μίγμα τεχνολογίας, άνεσης και οικονομίας για μέγιστη 
απόδοση. Επίσης, σημαντικό ρόλο στο προϊοντικό μας 

χαρτοφυλάκιο ,έχουν και οι νέες σειρές δενδροκομικών 
τρακτέρ, με τις πολλές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις, 
ισχύος από 75 έως 113 ίππους και με τους νέους κινητήρες 
FARMotion για μέγιστη απόδοση, άνεση στην οδήγηση, 
ευελιξία και οικονομία καυσίμου, αποτελώντας τα βασικά 
μας πλεονεκτήματα έναντι του ανταγωνισμού. Στην μεσαία 
κατηγορία τρακτέρ, προσβλέπουμε σε διεύρυνση του 
μεριδίου μας με την σειρά 5G της Deutz, αλλά και με την 
σειρά Explorer της SAME, που αποτελούν μια εξελιγμένη και 
συνάμα ολοκληρωμένη γκάμα μοντέλων. Ειδικά για τη SAME, 
επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι η σειρά των τρακτέρ Frutteto 
συνεχίζει την παράδοσή της στα δενδροκομικά τρακτέρ, από 
το 1952, με τη νέα σειρά με τους κινητήρες FARMotion σε 6 
εκδόσεις, να αποτελούν προνομιακές λύσεις: 
Όλες οι σειρές Frutteto είναι κατασκευασμένες για οπωρώνες 
και αμπελώνες, με τη διαχρονική εμπειρία και με το μοναδικό 
σχεδιασμό της SAME, προσφέροντας ασφάλεια, ευκινησία και 
εργονομία, κάνοντας τη δουλειά ευχάριστη και κερδοφόρα. 
Καλή χρονιά σε όλους.

Διευθυντής πωλήσεων τμήματος 
τρακτέρ Θεοχαράκης Α.Ε.

 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΚΟΣ

▲
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Το Μηχάνημα της Χρονιάς για το 2019, Massey Ferguson 7719 ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό πακέτο 

ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ

H Massey Ferguson δημιούργησε το μηχάνημα της 
χρονιάς για το 2019, τον γεωργικό ελκυστήρα MF 7719 
S με μέγιστη ιπποδύναμη που φτάνει τους 220 ίππους 
σε δυο εκδόσεις Efficient ή Exclusive και φυσικά με το 
σύστημα μετάδοσης κίνησης Dyna-VT. 
Το MF 7719 S διατίθεται με νέα χαρακτηριστικά, όπως 
το τερματικό Datatronic 5 με οθόνη αφής, το οποίο 
όχι μόνον ελέγχει τις λειτουργίες του τρακτέρ, παρέχει 
τεχνολογίες συστήματος αυτόματης πλοήγησης και 
αυτόματου ελέγχου διεύθυνσης MF AutoGuide, αλλά 
μπορεί και να ενσωματώνεται σε ένα ολοκληρωμένο 
τεχνολογικό αγροτικό πακέτο. Με ένα πανίσχυρο και 
οικονομικό κινητήρα τεχνολογίας STAGE V, 6 κυλίνδρων 
και 6,6 λίτρων προσφέρει ασυναγώνιστη σχέση έλξης και 
ισχύος με την μέγιστη ροπή να επιτυγχάνεται στις 1500 
rpm και την μέγιστη ισχύ στις 1950 rpm. Το σύστημα 
μετεπεξεργασίας καυσίμων «Όλα Σε Ένα» Stage V, είναι 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με προδιαγραφές 
αντοχής ανάλογες του φυσιολογικού κύκλου ζωής ενός 
τρακτέρ και δεν χρειάζεται συντήρηση. 
Το σύστημα συνεχούς μεταβαλλόμενης μετάδοσης 
κίνησης Dyna-VT, είναι ένα σύστημα μεταφοράς ισχύος 
που ξεπερνάει όλα τα άλλα σε ευκολία χρήσης και 
αποδοτικότητα όπου προσφέρει 
απρόσκοπτη δύναμη κατά την διάρκεια 
της εργασίας και ταχύτητες διαδρομής 
από 0,03 έως 40 χλμ/ώρα.
Ο μοναδικός μοχλός 
ηλεκτροϋδραυλικής ρεβέρσας κάνει 
την κίνηση προς τα εμπρός/πίσω 

και την αλλαγή ταχύτητας να είναι εύκολη και χωρίς 
προβλήματα.
Η Δυναμική Διαχείριση Ελκυστήρα (DTM) ρυθμίζει 
αυτόματα τις στροφές του κινητήρα ανάλογα με το φορτίο 
διατηρώντας την απαιτούμενη ταχύτητα προς τα εμπρός, 
στο ελάχιστο απαραίτητο. 
Λειτουργεί από 1000 - 2100 σ.α.λ με ρύθμιση τόσο του 
χαμηλότερου όσο και του ανώτερου ορίου των στροφών 
του κινητήρα. Η λειτουργία του «επόπτη» βρίσκεται σε 
συνεχή αναμονή και ενεργοποιείται όταν οι στροφές του 
κινητήρα πέφτουν υπό φορτίο.  Με αυτή την λειτουργία 
ακόμη και όταν το φορτίο στον κινητήρα αυξάνεται και 
οι στροφές του μειώνονται, το Dyna-VT θα μειώσει 
αυτόματα την ταχύτητα προς τα εμπρός για να διατηρήσει 
τη συνολική ισχύ. 
Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σύστημα 
ελέγχου ταχύτητας τότε το τρακτέρ θα λειτουργεί στη 
μέγιστη απόδοση και καθώς το φορτίο θα μεταβάλλεται 
ο «επόπτης» θα ρυθμίζει αυτόματα τον ελκυστήρα στην 
απαιτούμενη ταχύτητα. Έτσι είναι δυνατό να επιτευχθεί 
η σωστή ταχύτητα λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες 
και ανάλογα με το παρελκόμενο που χρησιμοποιείται 
καθιστώντας πάντα δυνατή την επίτευξη της βέλτιστης 
ταχύτητας του κινητήρα για την μεγιστοποίηση 
του ρυθμού εργασίας και την ελαχιστοποίηση της 

κατανάλωσης του καυσίμου.  Αξίζει να 
σημειωθεί ο,τι οι στροφές του κινητήρα 
και η ταχύτητα προς τα εμπρός είναι 
ανεξάρτητες η μία από την άλλη.  Με το 
Dyna-VT ο έλεγχος της ταχύτητας του 
ελκυστήρα μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με 3 διαφορετικούς τρόπους.

Το πρώτο ολοκληρωμένο έτος της Massey 
Ferguson που υπάγεται στις δραστηριότητες 
του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη ήταν πολύ 
επιτυχημένο. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
κατόρθωσε να αποκτήσει μερίδιο αγοράς που 
πλησιάζει το 4% κατά το πρώτο πλήρες έτος της 
δραστηριότητας.
Με την συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό του ομίλου και στο ισχυρό πανελλαδικό 
δίκτυο αντιπροσώπων έχουμε δημιουργήσει 
μια δυνατή ομάδα ανθρώπων που είναι έτοιμοι 
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
υφιστάμενους, νέους αλλά και μελλοντικούς 
πελάτες σε ότι αφορά την πώληση προϊόντων και 
στην υποστήριξη των προϊόντων αυτών. 
Στόχος μας είναι να αυξήσουμε περαιτέρω το 
μερίδιο αγοράς της εταιρείας μας για το 2020 
και να ενισχύσουμε περαιτέρω το δίκτυο των 
αντιπροσώπων μας, προκειμένου να παρέχουμε 
στους πελάτες μας την μοναδική εμπειρία των 
προϊόντων και υπηρεσιών της Massey Ferguson.
Όλα αυτά γίνονται με την αμέριστη υποστήριξη 
της Massey Ferguson παρέχοντας στην 
αγορά ένα συνδυασμό πολύ ανταγωνιστικών 
τιμών, κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών 
υποστήριξης πελατών όταν και οπουδήποτε 
χρειάζεται. Είμαστε πεπεισμένοι ότι στο εγγύς 
μέλλον η Massey Ferguson θα είναι ένας από 
τους κορυφαίους παίχτες στην ελληνική αγορά 
και όλες οι προσπάθειές μας επικεντρώνονται 
στην επίτευξη αυτού του στόχου, έχοντας πάντα 
τον πελάτη στο επίκεντρο. 

Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ
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ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ ΑΕ

Το Fendt 700 Vario είναι αναμφισβήτητα 
ο νικητής της Fendt από τότε που εισήχθη το 
1999. Συνεχίζει και σήμερα να είναι κορυφαίο 
χάρη στο γεγονός, ότι αποτελεί τον ορισμό του 
πολυχρηστικού μηχανήματος.
Η σειρά διατίθεται, με ιπποδυνάμεις που 
βρίσκονται στο φάσμα μεταξύ των 144 και 
237 ίππων, αποτελεί τον τέλειο συνεργάτη για 
εργασίες κάθε τύπου, από απλές εργασίες σε 
χορτολιβαδικές εκτάσεις, δυναμικές μεταφορές 
στον δρόμο έως εργασίες βαρέως τύπου στον 
αγρό. Ο ελκυστήρας Fendt 700 Vario είναι 
άρτια εξοπλισμένος, το σασί του είναι ειδικά 
σχεδιασμένο, συμπεριλαμβάνει το κιβώτιο 

μετάδοσης κίνησης Vario και το αντίστοιχο 
λογισμικό διαχείρισης λειτουργίας TMS που το 
κατατάσσει στα πιο οικονομικά στην χρήση στην 
κατηγορία του (βάση τις μετρήσεις PowerMix του 
ανεξάρτητου οργανισμού DLG) . Επίσης διατίθεται 
και μπορεί να εφοδιαστεί με όλα τα συστήματα 
γεωργίας ακριβείας τελευταίας γενιάς . 
Το 2020 η Fendt προτίθεται να ταράξει και πάλι 
τα νερά εισάγοντας στην αγορά το νέο 700 Vario 
Gen6 . Με τα νέα συστήματα χειρισμού και με 
το επαναστατικό για την μηχανοκίνητη γεωργία 
σύστημα FendtOne καταφέρνει να ξεπεράσει 
κάθε προηγούμενο σε απόδοση, άνεση και 
ασφάλεια. Όλα αυτά πληρώντας τους αυστηρούς 
περιορισμούς εκπομπών ρύπων της φάσης 5.

> Με νέα συστήματα χειρισμού ξεπερνά κάθε προηγούμενη αποδοση

H ΕΚΤΗ ΓΕΝΙΑ 700 VARIO 
ΚΑΝΕΙ ΝΤΕΜΠΟΥΤΟ ΦΕΤΟΣ 

Η Ελληνική γεωργία περνάει πλέον μέσα από την 
ποιότητα τόσο στα εργαλεία, όσο στην καλλιέργεια 
και στις συναλλαγές. Οι Έλληνες αγρότες οφείλουν να 
αναλύουν την δουλειά τους ποιοτικά, προκειμένου 
να δώσουν προοπτικές για το μέλλον και καρπούς 
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, επιβάλλεται να επιλέγουν 
κορυφαία τεχνολογία και καινοτόμες λύσεις για τις 
επενδύσεις τους, ώστε να εξασφαλίζουν την μέγιστη 
απόδοση με γοργούς ρυθμούς και χαμηλότερο κόστος.
Ο Όμιλος KOUIMTZIS με πολυετή παρουσία στο χώρο 
της γεωργίας αντιπροσωπεύει κορυφαίους στο είδος 
τους Οίκους, καλύπτοντας όλα τα στάδια καλλιέργειας, 
από την προετοιμασία μέχρι την συγκομιδή.

Η FENDT Hellas, η οποία συμπληρώνει 2 χρόνια κάτω 
από την σκέπη του Όμιλου KOUIMTZIS, εκπληρώνει 
κάθε προσδοκία του αγροτικού κόσμου, που επιλέγει 
την επένδυση στη ποιοτική καλλιέργεια. Με την ποιοτική 
εργασία και τη μέγιστη απόδοση, αποτελεί την ναυαρχίδα 
μας, έχοντας ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών, άρτια 
εξοπλισμένο service, τόσο σε ανταλλακτικά, όσο και σε 
ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η Κεντρική Έκθεσή μας είναι 
στην Σίνδο.
Για τη νέα χρονιά θέλουμε να τονίσουμε πως η 
ποιότητα είναι η μόνη επιλογή και εμείς είμαστε οι 
κατάλληλοι στο είδος.

Διευθύνων Σύμβουλος, Κουιμτζής ΑΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΪΜΤΖΗΣ 

FENDT 500 VARIO 
Το ιδανικό τρακτέρ γενικής χρήσης

Το Fendt 500 Vario είναι ο ιδανικός ελκυστήρας στον οποίο μπορείτε 
πάντα να βασίζεστε. Η σειρά διατίθεται με 4κυλινδρο κινητήρα 
Deutz common rail euro4, με ιπποδυνάμεις που βρίσκονται στο 
φάσμα μεταξύ των 124 και 171 ίππων. Αποδεικνύεται ισχυρός 
για το έργο του, ακριβής για εργασίες καλλιέργειας, ιδιαίτερα 
οικονομικός στην κατανάλωση καθώς και άνετος και ασφαλής 
για μεταφορές. Ο μπροστινός φορτωτής, θα σας πείσει με την 
ευελιξία και την ορατότητα και θα σας δώσει μια νέα ποιότητα στην 
επιχείρησή σας και ως εκ τούτου μια ιδανική προοπτική Fendt 500 
Vario. Στα πλεονεκτήματά του συμπεριλαμβάνονται η πρόσφυση, η 
καλλιέργεια ακριβείας, η μεγάλη αποδοτικότητα και η μεταφορά. 
Με αυτά τα τρακτέρ η εργασία είναι υψηλότερης ποιότητας και οι 
προοπτικές άριστες. Η γρήγορη και οικονομική οδήγηση έως 50 χλμ 
/ ώρα σε μειωμένη ταχύτητα κινητήρα αποδίδει πραγματικά, ειδικά 
για τις εργασίες μεταφοράς. Η χαμηλή αναλογία βάρους-δύναμης 
επιτρέπει υψηλά ωφέλιμα φορτία χωρίς πρόβλημα. 
Διαθέτει πλήρεις λειτουργίες Fendt Smart Farming, όπως το νέο 
σύστημα καθοδήγησης, τα προγραμματιζόμενα ποσοστά εφαρμογής 
και η αυτόματη τεκμηρίωση.
Τα σημερινά αγροκτήματα εξαρτώνται από την υψηλή απόδοση, την 
ευελιξία, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των ελκυστήρων.

▲
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AGROTECH SA

ΗΣειρά 6R της John Deere 
αποτελείται από 11 µοντέλα που 
ξεκινούν από τους 110 και φτάνουν 
τους 250 ίππους. Συγκεκριµένα, η 
ναυαρχίδα της Σειράς 6250R είναι 
εξοπλισµένη µε κινητήρα 6,8 λίτρων 
εξακύλινδρο Power-Tech PVS µε 
την εξαιρετική άνεση χειρισµού 
του ανώτερης ποιότητας κιβωτίου 
ταχυτήτων AutoPowr να συµπληρώνει 
την ισχύ και την ροπή του 6R. 
Μάλιστα, δοκιµασµένο σύµφωνα 
µε τη διαδικασία PowerMix σε 
µετακίνηση 2.0 (Κατάσταση 1.8.2018), 
το 6250R παρουσίασε τη µικρότερη 
κατανάλωση καυσίµου σε σύγκριση 
µε άλλα µοντέλα. Εξοπλίζεται µε 
υδροµηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων που 
παρέχει συνεχή δύναµη AutoPowr, 
το οποίο διατηρεί την επιλεγµένη 
ταχύτητα µε αυτόµατη απόκριση στις
συνθήκες µεταβαλλόµενου 

φορτίου. Επιπλέον, διαθέτει το νέο 
χειριστήριο CommandPRO και τα 11 
επαναρυθµιζόµενα κουµπιά του, που 
κάνει τον έλεγχο του τρακτέρ απλό. 

Αυτή η ιδανική στρατηγική οδήγησης 
καθιστά την καθηµερινή εργασία του 
αγρότη ακόµα πιο άνετη, παραγωγική 
και ταυτόχρονα οικονοµική.

> Όλα τα τρακτέρ της πολυπληθούς Σειράς 6R έχουν σχεδιαστεί 
ώστε να αποτελούν το πιο ευέλικτο και ισχυρό τµήµα του αγροτικού στόλου

ΜΕ 11 ΜΟΝΤΕΛΑ Η ΣΕΙΡΑ 6R  
ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟ COMMANDPRO

Το 2019 ήταν µία ιδιαίτερη χρονιά για την Agrotech S.A. αλλά και 
την John Deere. Η Agrotech παραµένει απόλυτα προετοιµασµένη 
για τα σχέδια βελτίωσης µε πλήθος ετοιµοπαράδοτων 
µηχανηµάτων στις εγκαταστάσεις της αλλά και στους συνεργάτες 
της σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, συνέχισε δυναµικά, πιστή στο 
όραµά της, στην εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών που θα 
ενισχύσουν ακόµα περισσότερο τις προσπάθειες των Ελλήνων 
αγροτών για αύξηση της παραγωγικότητάς τους. Από την άλλη, 
η John Deere, παρουσίασε τα ολοκαίνουργια µοντέλα της σε 
ειδική εκδήλωση στην Valencia και στην Agritechnica τονίζοντας 
τα επόµενα βήµατα της κατασκευάστριας εταιρίας καθώς και το 
µέλλον της γεωργίας.  
Την νέα χρονιά θέτουµε ακόµα υψηλότερους στόχους, µένοντας 
πάντα πιστοί στο όραµά µας για την παροχή καινοτόµων λύσεων. 
Ξεκινάµε την λειτουργία του ολοκαίνουργιου καταστήµατος 
µε µοναδικό σχεδιασµό στην Θήβα ενώ υποσχόµαστε νέες 
µεγάλες συνεργασίες µε Ευρωπαϊκούς οίκους παρελκοµένων µε 
στόχο την κάλυψη των αναγκών των αγροτών. Επιπροσθέτως, 

εγγυόµαστε µία ισχυρή παρουσία στην µεγαλύτερη έκθεση 
γεωργικών µηχανηµάτων στα Βαλκάνια, Agrotica, ενώ εκεί θα 
έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε τα ολοκαίνουργια µοντέλα 
της John Deere για πρώτη φορά στην Ελλάδα και πολλές ακόµα 
εκπλήξεις. Τέλος, η Agrotech, δεσµεύεται να συνεχίσει να εισάγει 
τους Έλληνες γεωργούς σε νέες τεχνολογίες που επιβάλει η 
εξέλιξη του αγροτικού τοµέα. Τεχνολογίες που περιλαµβάνουν 
συνδυασµό προϊόντων και υπηρεσιών και σχετίζονται µε την 
γεωργία ακριβείας. Επιπλέον, αποδεικνύουµε την αξιοπιστία µας 
για ακόµα µία φορά, µέσα από νέα προγράµµατα όπως αυτό 
της εγγύησης καυσίµου (Fuel Guarantee), µέσα από τη συνεχή 
ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών µας αλλά και της µεγάλης 
διαθεσιµότητας σε κάθε είδους µηχανήµατα και ανταλλακτικά. 
Τέλος, το νέο έτος µπορείτε να βρείτε ακόµα περισσότερες 
υπηρεσίες σχετικά µε την συντήρηση των µηχανηµάτων σας 
τονίζοντας για ακόµα µια φορά την εξειδίκευσή µας στον αγροτικό 
τοµέα.  Μεγαλώνουµε µαζί…Μεγαλώνουµε µε επιτυχία!

Πρόεδρος, Agrotech S.A.

ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ

JOHN DEERE ΣΕΙΡΑ 5R 
Συµπαγές µε premium 
χαρακτηριστικά 

Φορτωµένο µε χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την 
ευελιξία και την άνεση, η Σειρά 5R είναι µια κατηγορία 
µόνο της. Αποτελείται από τέσσερα µοντέλα (90-125 
ίππων ή 100 έως 135 ίππων µε TPM) και η John Deere 
της έχει ενσωµατώσει premium χαρακτηριστικά που 
συνήθως είναι διαθέσιµα µόνο σε πολύ µεγαλύτερα 
µοντέλα. Στη µέση της Σειράς βρίσκεται το 5100R των 
100 ίππων (110 µε TPM) που είναι εξοπλισµένο µε 
4-κύλινδρο κινητήρα John Deere 4,5 L PowerTech PWX 
γνωστό για την ενεργειακή του απόδοση και οικονοµία. 
Η John Deere προσφέρει δύο ξεχωριστές επιλογές για 
τα κιβώτια ταχυτήτων του 5100R: Το κιβώτιο ταχυτήτων 
CommandQuad µε τέσσερις ταχύτητες PowerShi�  (1-
4) σε τέσσερις οµάδες (A-D), και το κιβώτιο ταχυτήτων 
Command8 µε οκτώ ταχύτητες PowerShi�  (1-8) σε 
τέσσερις οµάδες (A-D). Η καµπίνα του τρακτέρ, διαθέτει 
περισσότερο κρύσταλλο γύρω και πάνω από τον 
χειριστή εξασφαλίζοντας µέγιστη ορατότητα.

▲
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>  Η νέα Σειρά Arion συνδυάζει πρακτικό σχεδιασμό, ευέλικτο σχήμα και δύναμη πάντα 
με στόχο να ανταποκρίνεται σε κάθε εργασία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες

TA ΝΕΑ ARION ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ 
ΔΥΝΑΜΗ ΣΕ COMPACT ΜΟΡΦΗ 

HClaas ως ένας από τους κορυφαίους 
κατασκευαστές γεωργικών μηχανημάτων 
στον κόσμο έχει ως κυρίαρχο στόχο τη 
συνεχή ανάπτυξη, εξέλιξη και ενσωμάτωση 
νέων τεχνολογιών που θα βελτιώσουν 
τις συνθήκες εργασίας προσφέροντας 
άνεση και ευκολία. Στα 4κύλινδρα μοντέλα 
η Claas ήρθε για να ταράξει τα νερά της 
κατηγορίας με ένα στιβαρό αλλά και ευέλικτο 
τρακτέρ. Η ολοκαίνουρια σειρά Arion 500 
αποτελείται από 3 μοντέλα με ολοκαίνουρια 
χαρακτηριστικά και δυνατότητες. Εξωτερικά 
το νέο μοντέλο διαθέτει νέες αισθητικές 
παρεμβάσεις με πιό επιθετικό εμπρόσθιο 
μέρος και μεγάλα φωτιστικά σώματα 
τοποθετημένα στα σωστά σημεία. Κάτω 
από το καπώ κρύβεται ο ολοκαίνουριος 
υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας DPS 4.500 
λίτρων που αποδίδει 125, 145 ή 165 ίππους 
με υψηλά επίπεδα ροπής σε όλο το φάσμα 
των στροφών του κινητήρα. Πρόκειται για 
τελευταίας γενιάς κινητήρα με σύστημα 
ελέγχου καυσαερίων με Ad-Blue. Όλα τα 
μοντέλα διαθέτουν κινητήρα 4 κυλίνδρων, 
4.500 κυβικών, Turbo, Intercooler, Common 
Rail, Stage IV (Tier 4). Η ισχύς για τα Arion 
510, 530 και 550 είναι αντίστοιχα 92kW / 125 
ίπποι, 107kW / 145 ίπποι, 121kW / 165 ίπποι.
Η δύναμη του κινητήρα μεταφέρεται άψογα 
στους τροχούς χάρη στο νέας γενιάς κιβώτιο 
ταχυτήτων της Claas. Ο χρήστης μπορεί να 
επιλέξει ανάμεσα στο 24αρι σειριακό σασμάν 

(Hexashift) με αυτόματες αλλαγές αλλά και 
το νέο αδιαβάθμητο κιβώτιο της Claas που 
χαρίζει απρόσκοπτη κίνηση του τρακτέρ με 
τρομερή ακρίβεια από 0,05 έως 40 χλμ/ώρα.
Bασικός στόχος της Claas να μεταφέρει τον 
μαγικό κόσμο της Θεριζοαλωνιστικής στη 
καμπίνα του τρακτέρ. Πρόκειται για καμπίνα 
κατασκευασμένη με υψηλής ποιότητας 
υλικά με γνώμονα πάντα τη γερμανική 
ποιότητα. Η ορατότητα μέσα από τη καμπίνα 
καλύπτει όλες τις εφαρμογές ένω όλα τα 
χειριστήρια αγκαλιάζουν το χειριστή με 
ιδιαίτερα εργονομικό τρόπο. Η πλούσια 
έκδοση εξοπλισμού Cebis περιλαμβάνει 
οθόνη 12’’ αφής και χειριστήριο CMOTION 
κατα την οποία ο χειριστής μπορεί να 
παραμετροποιήσει το τρακτέρ στις ανάγκες 
του σε χρόνο μηδέν. 
Κάθε εργασία στο χωράφι μπορεί να 
εκτελεστεί με ακρίβεια και ταχύτητα 
χρησιμοποιώντας την πολύ δυνατή αντλία 
τύπου Load Sensing με αισθητήρα φορτίου 
έως και 150 λίτρα/λεπτό και την υψηλή 
ικανότητα ανύψωσης στα πίσω υδραυλικά 
έως και 8000 κιλά.
Στα υδραυλικά, η ανυψωτική ικανότητα πίσω 
για τα Arion 510 και 530 είναι 7.500 κιλά, και 
για το Arion 550, 8.000 κιλά. Η ανυψωτική 
ικανότητα μπροστά και για τα τρία μοντέλα 
είναι 4 τόνοι. Το Arion 550 διαθέτει πίσω 
βαλβίδες διπλής ενέργειας, και τα 510 και 
530  δύο έως 4 μηχανικές ή ηλεκτρονικές. Οι 
κεντρικές βαλβίδες για όλα τα μοντέλα είναι 2 
ηλεκτρονικές ελεγχόμενες μέσω Electropilot. 

Το 2019 ήταν μια καλή χρονιά για την Εταιρεία μας, 
παρόλο που η αγορά διαμορφώθηκε χαμηλά, στα 
επίπεδα του 2018. Αυξήσαμε τα μερίδια μας σε 
όλες τις κατηγορίες μηχανημάτων και αντίστοιχα 
αυξήσαμε και τον κύκλο εργασιών μας. Με λίγα λόγια 
ισχυροποιήσαμε ακόμη περισσότερο τη θέση μας 
στην ελληνική αγορά, διευρύναμε το πελατολόγιό μας 
και συνεχίσαμε την ανοδική μας πορεία που ξεκίνησε 
μετά την ανάληψη της αντιπροσωπείας της CLASS το 
2013. Σημαντικά γεγονότα το 2019 ήταν η συμμετοχή 
μας στις εκθέσεις Zootechnica στη Θεσσαλονίκη και 
Agrothessaly στη Λάρισα. Επίσης λάβαμε μέρος σε 
πλήθος τοπικών εκθέσεων, ενώ μεγάλη επιτυχία είχαν 
οι δύο εκδηλώσεις της Εταιρίας, οι Ανοιχτές Πόρτες 
του Σεπτεμβρίου αλλά και τα επίσημα εγκαίνια του 
υποκαταστήματός μας στην Ορεστιάδα. 
Το πλήθος των αγροτών που μας επισκέφθηκαν σε 
όλες αυτές τις εκδηλώσεις, είχαν την ευκαιρία να δουν 
την πλήρη γκάμα μηχανημάτων της Εταιρίας μας, 
που καλύπτει πλέον όλες τις ανάγκες της γεωργίας 
και της κτηνοτροφίας. Η Claas, η Maschio-Gaspardo, 
η Faresin, η Martignani, η Agrex είναι κάποια από 
τα γνωστά brands που διανέμει στην Ελληνική και 
κυπριακή αγορά η Εταιρία μας. Το 2020 προσβλέπουμε 
σε συνέχιση της ανοδικής μας πορείας. Καθοριστικός 
λόγος που δικαιολογεί την αισιοδοξία μας είναι τα 
Σχέδια Βελτίωσης, που επιτέλους έφτασαν στην φάση 
της υλοποίησης. Η Εταιρεία μας έχει δώσει μεγάλο 
αριθμό προσφορών στους υποψήφιους επενδυτές και 
ήδη έχει σχεδιάσει την πολιτική της για να ικανοποιήσει 
την ζήτηση που προβλέπεται αυξημένη. Η Εταιρεία 
υπολογίζει και σε σημαντική αύξηση της δραστηριότητάς 
της με τα μηχανήματα της Maschio μια και πλέον έχει 
την αποκλειστική της αντιπροσώπευσή τους για την 
Ελληνική αγορά. Το 2020 θα ξεκινήσει με το σημαντικό 
γεγονός της Agrotica που προβλέπεται να είναι 
ιδιαίτερα επιτυχημένη και δυναμική, τόσο από πλευράς 
επισκεπτών όσο και από πλευράς εμπορικών πράξεων. 
Η Εταιρεία μας όπως πάντα θα έχει εντυπωσιακή 
συμμετοχή και θα περιμένουμε να υποδεχτούμε τους 
φίλους και πελάτες μας στο περίπτερο 13, από 30 
Ιανουαρίου μέχρι 2 Φεβρουαρίου.

Διευθύνων Σύμβουλος. Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΙΓΚΑΣ

Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
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Ηνέα σειρά της θρυλικής ιταλικής εταιρίας 
Lamborghini διαθέτει στην κατηγορία των 
ιπποδυνάμεων 80 εως 120 ίππων το ανανεωμένο 
Strike. Διατείθεται με καμπίνα νέου σχεδιασμού από 
τον Ιταλικό οίκο Giugiaro που παρέχει μεγαλύτερη 
άνεση και εργονομία. Το μεσαίας κατηγορίας αυτό 
τρακτέρ είναι διαθέσιμο σε δυο βασικές εκδόσεις, 
το LS: μηχανική ρεβέρσα και το GS: υδραυλική 
ρεβέρσα. Προσφέρεται με ευρεία γκάμα κιβωτίων 
ταχυτήτων από πλήρως μηχανικό ή HI-LO με έως 
και 3 βαθμίδες  Powershift. 
Το Strike διαθέτει επίσης το σύστημα «Stop & Go» 
το οποίο ενισχύει τις δυνατότητες και την απόδοση 
της υδραυλικής ρεβέρσας και επιτρέπει στον οδηγό 
χειρισμούς  χρησιμοποιώντας μόνο το πεντάλ 
του φρένου και χωρίς το πάτημα του συμπλέκτη. 
Αυτά είναι μόνο η αρχή από τον μακρυ κατάλογο 
εξοπλισμού. Ο κάθε ιδιοκτήτης ενός τέτοιου ταύρου, 
μπορεί να απολαύσει επίσης: Χωρητικότητα 
δεξαμενής καυσίμου 145 λίτρα & 8 λίτρα AdBlue, 
πίσω υδραυλικό με δυνατότητα μηχανικού ή 
ηλεκτρονικού ελέγχου, ανυψωτική ικανότητα πίσω 
υδραυλικού έως 5400 kg, δυνατότητα 8 εξωτερικών 
παροχών υδραυλικών και προαιρετικά το σύστημα 
Park Brake και Σύστημα SDD στο τιμόνι για άνεση σε 
μανούβρες. Ο νέος κινητήρας FARMotion που φοράει το 
Lamborghini αυτό προσφέρεται με 3 ή 4 κυλίνδρους, έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για γεωργική χρήση, αποτελείται από νέο 
σύστημα έγχυσης καυσίμου Common Rail 2000 bar και 
μονάδα συνδυασμένης επανακυκλοφορίας καυσαερίων 
(EGR) καθώς και καταλυτικό μετατροπέα (DOC) για τη 
μείωση των εκπομπών αερίων. Ειδική αναφορά θα πρέπει 

να γίνει και στα ελαστικά MITAS που φέρει, τα οποία 
προσφέρονται σε ποικιλία διαστάσεων ώστε να ταιριάζουν 
σε κάθε εφαρμογή. 
Τα τρακτέρ Lamborghini καθώς και τα ελαστικά Mitas 
εισάγει επίσημα στην ελληνική αγορά η εταιρεία «Η 
ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία 
στην εμπορία αγροτικών μηχανημάτων για πάνω 
από 60 χρόνια. Η εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο 
αντιπροσώπων και εξουσιοδοτημένων συνεργείων για την 
άμεση στήριξη των πελατών της.

▲

«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» ΑΕ

> Ανανεωμένη, φτάνοντας τους 120 ίππους η νέα σειρά Lamborghini 
Strike είναι διαθέσιμη με μία ευρεία γκάμα κιβωτίων ταχυτήτων

ΕΝΑ STRIKE ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΤΟΧΟ  
ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ 

Το 2019 ήταν μια χρονιά με ξεχωριστές 
προκλήσεις και μεγάλες δυσκολίες. Με κεντρικό 
θέμα τα σχέδια βελτίωσης που δεν ξεκίνησαν και 
μια μουδιασμένη αγορά που αναζητεί τρόπους 
να αναπνεύσει, η ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΕ κατάφερε να 
κρατηθεί σε υψηλή θέση στην μακρά λίστα των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται μέσα σε αυτήν.
«Η ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε. είναι μια αμιγώς αγροτική 
εταιρεία με μεγάλη ιστορία στον κλάδο των 
γεωργικών μηχανημάτων. Η εμπειρία και η 
γνώση του αντικειμένου είναι που την ξεχωρίζει 
από τις άλλες εταιρίες. Το 2020 είναι η επέτειος για 
τα 65 χρόνια μιας συνεχούς δυναμικής παρουσίας 
και προσβλέπουμε σε μια πορεία ανοδική, 
παρέχοντας στους πελάτες μας άμεση τεχνική 
υποστήριξη που βασίζεται στο εκτεταμένο δίκτυο 
αντιπροσώπων και συνεργείων. 
Στόχοι της εταιρίας για το νέο έτος είναι η 
βελτίωση του μεριδίου αγοράς με εμπλουτισμένη 
γκάμα μηχανημάτων, την δημιουργία 
νέων συνεργασιών που θα προσφέρουν 
περισσότερες επιλογές στους πελάτες μας και νέα 
χρηματοδοτικά εργαλεία με ευνοϊκότερους όρους.
Για το 2020, με τα Lamborghini προσφέρουμε 
ίσως την πιο πλούσια σειρά δενδροκομικών 
με ποικίλες επιλογές. Στην κατηγορία των 
εξωχώραφων τρακτέρ η γκάμα των Lamborghini 
και των Zetor καλύπτουν κάθε ανάγκη. Τα 
ανανεωμένα Zetor προσφέρουν εξοικονόμηση 
στα καύσιμα, επιδόσεις στην έλξη και 
αποδεδειγμένα χαμηλό κόστος συντήρησης. Με 
πληρέστερη γκάμα παρελκομένων μηχανημάτων, 
πλούσια σειρά Λιπαντικών Akros από την 
Petronas και πλήρη σειρά στα γεωργικά ελαστικά 
Mitas και Taurus.
Σας προσκαλούμε όλους στο περίπτερο μας στην 
Agrotica να τα δείτε από κοντά! 

Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος ΔΣ του ΣΕΑΜ

Χ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΟΡΓΙΑΣ

Η Lamborghini προσφέρει μια γκάμα 
με 18 επιλογές, (από 80 έως 115 
ίππους) που περιλαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα χαρακτηριστικά για εργασίες 
σε δενδροκομική και αμπελουργική 
χρήση. Τα μοντέλα της σειράς 
Spire είναι εξοπλισμένα με ιταλικής 
κατασκευής κινητήρες FARMotion 
(Stage 4i) Common Rail, Μηχανική 
και Ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα με 

σύστημα Stop & Go, 45 ταχύτητες 
εμπρός και 45 πίσω με Powershift, PTO 
με 3 ταχύτητες,
Το Spire F Target, μια έκδοση απλή 
με 9 διαφορετικά μοντέλα και μεγάλη 
αξιοπιστία, διαθέτει πάτωμα χωρίς 
καλώδια, ταχύτητες (20+10) και (30+15) 
με 5 συγχρονισμένες ταχύτητες και 
βαθμίδες έρπουσας και υπεραργού, 3 
ταχύτητες στο PTO κ.α.

LAMBORGHINI SPIRE F / S / V & F TARGET
Μοντέλα που το κάνουν νικητή στην κατηγορία του
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Το 2019 ήταν μία ανοδική χρονιά για την Kubota στην 
Ελλάδα, αποδεικνύοντας πως  με τα σωστά εργαλεία και 
συνεχή δουλειά, η επιτυχία είναι μονόδρομος. Εκτός από 
το μερίδιο αγοράς, αυξήσαμε σημαντικά τα αποθέματα 
μας σε μηχανήματα και ανταλλακτικά προμηθεύοντας τα, 
μηνιαίως, απευθείας από την Ιαπωνία. Με συνεχή εκπαίδευση 
και σκληρή δουλειά, αναβαθμίσαμε το επίπεδο τεχνικών 
υπηρεσιών (after sales) για να ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών μας. 
Πλέον, με περισσότερα από 100 καινούργια ετοιμοπαράδοτα 
τρακτέρ στην Ελλάδα, με κάθετη οργάνωση σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών από το 
δίκτυο συνεργατών μας, είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι για 

τα πολυαναμενόμενα σχέδια βελτίωσης καθώς και για τις 
σύγχρονες απαιτήσεις του αγροτικού κόσμου.
Η Kubota κλείνει φέτος 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας 
στην Ελλάδα, ενώ το 2019 πραγματοποίησε και την πώληση 
του δέκατου χιλιοστού (10.000) καινούργιου γεωργικού 
ελκυστήρα της. Η εξαιρετική διαγωγή των προϊόντων της, την 
έχουν κάνει πλέον συνώνυμη με την υψηλή ποιότητα και 
αξιοπιστία.  Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να 
γνωρίσουν από κοντά εμάς και προϊόντα μας, να δουν από 
κοντά την κατασκευαστική υπεροχή τους, να ενημερωθούν 
για τις πολύ ανταγωνιστικές τιμές μας καθώς και τα διάφορα 
πακέτα χρηματοδότησης που προσφέρουμε.

Διευθυντής επιχειρηματικής μονάδας ΕΛΞΙΣ Πετρόπουλος

ΣΠΎΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΊΤΗΣ 

ΣΕΙΡΆ Μ4002 
Κατάλληλη για δενδρώδεις 
και ανοιχτές καλλιέργειες 

Τα 4 νέα μοντέλα της σειράς, M4062 (66 ίππων) και 
M4072 (74 ίππων) με ή χωρίς καμπίνα, έρχονται με 
τον ολοκαίνουργιο τετρακύλινδρο κινητήρα V3307. 
Με κιβώτιο 6 ταχυτήτων πλήρως συγχρονιζέ, 
τρεις ομάδες Hi-Lo-Creeper και με την τεχνολογία 
Dual Speed (μισές ταχύτητες χωρίς συμπλέκτη) ο 
παραγωγός έχει να επιλέξει μεταξύ 36 ταχυτήτων 
εμπρός και 36 πίσω. Με τη χρήση των 2 κουμπιών 
πάνω στον λεβιέ ταχυτήτων (Declutch & Dual 
Speed) ο χειριστής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 12 
ταχυτήτων μόνο από το χέρι του. Μπορεί ακόμα να 
οδηγήσει με γρήγορη ταχύτητα κινήσεως 40 χλμ/
ώρα και να εξοικονομήσει καύσιμα με το 40-ECO 
αφού o ελκυστήρας διατηρεί στον κινητήρα 
χαμηλές στροφές. Με την ηλεκτροϋδραυλική 
ρεβέρσα η αλλαγή κατεύθυνσης γίνεται πιο 
γρήγορα και πιο εύκολα από ποτέ, χωρίς να 
χρειάζεται το πάτημα του συμπλέκτη. Η άνετη 
καμπίνα διαθέτει μεγάλες γυάλινες πόρτες, με 
εξαιρετική πανοραμική ορατότητα. Τα μοντέλα 
χωρίς καμπίνα, λόγο του χαμηλού ύψους και 
φαρδιών αξόνων, είναι κατάλληλα για εργασίες σε 
δενδρώδες αλλά και ανοιχτές καλλιέργειες.   

▲Το νέο και ανανεωμένο Low Profile της Kubota 
έφτασε για να εντυπωσιάσει. Σχεδιασμένο ειδικά για 
εφαρμογές όπου απαιτείται χαμηλό και φαρδύ προφίλ, 
το M5111Low Profile έχει χαρακτηριστικά που το 
καθιστούν ιδανικό για την εργασία κάτω από τα δέντρα 
και σε θερμοκήπια. Εξοπλισμένο με κινητήρα Τurbo 
3800cc τεχνολογίας Common Rail 107 ίππων, με 4 
βαλβίδες στον κύλινδρο, το τρακτέρ της Kubota αποδίδει 
εξαιρετική έλξη. Διαθέτει 6 ταχύτητες στο κύριο επιλογέα 
και 3 ομάδες μετάδοσης (18/18). Η ηλεκτρουδραυλική 
ρεβέρσα κάνει την αλλαγή πορείας από εμπρός- πίσω, 
ομαλά και γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται το πάτημα 
του συμπλέκτη. Μερικά από τα χαρακτηριστικά που 
το καθιστούν ιδανικό για δενδρώνες, είναι η σπαστή 
αψίδα προστασίας, τα φαρδιά και εύκαμπτα φτερά και 

το χαμηλό τιμόνι. Μεγαλύτερη ασφάλεια προσφέρουν τα 
προστατευτικά των χειριστηρίων και της ρεβέρσας από 
τα κλαδιά.
Κάτω από το τρακτέρ, εκτός από την απουσία 
καλωδιώσεων και σωλήνων, έχουμε μεγάλο ελεύθερο 
ύψος (38,5 εκ) ενώ το ντεπόζιτο είναι θωρακισμένο από 
ένα μεταλλικό πλαίσιο. 
Από το M5111Low Profile δεν θα μπορούσε να λείπει το 
πατενταρισμένο σύστημα Bi-Speed όπου σε συνδυασμό 
με τις γωνιακές μεταδόσεις κορώνα-πηνίου, δίνει τη 
δυνατότητα στο τρακτέρ να στρίβει τόσο εύκολα όσο 
κανένα άλλο στην κατηγορία του. Με το σύστημα Bi-
Speed ενεργοποιημένο, όταν οι τροχοί υπερβούν τις 
35 °, οι μπροστινοί τροχοί περιστρέφονται με διπλάσια 
ταχύτητα από τους πίσω, με συνέπεια την εξαιρετικά 
στενή ακτίνα περιστροφής.

> Η έκδοση Low Profile είναι ιδανική για δενδρώνες και θερμοκήπια

TO KUBOTA M5111 ΕΡΧΕΤΑΊ 
ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΑΙ ΦΑΡΔΥ ΠΡΟΦΙΛ 
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Παρά τις δυσκολίες, για την επιχειρηµατική µονάδα της 
Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ Landini & McCormick  το έτος 2019 
ήταν επιτυχής χρονιά, όπως επιτυχής ήταν και για όλες της 
επιχειρηµατικές µονάδες της Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ  στους 
τοµείς που δραστηριοποιείται η εταιρεία, ενισχύοντας έτσι την 
κερδοφορία της.
Η επιτυχία αυτή οφείλετε κυρίως σε τρεις λόγους:
1)  Στη µεγάλη γκάµα και αξιοπιστία των µηχανηµάτων µας.
2)  Στα χρηµατοδοτικά προγράµµατα που δίνουν στον πελάτη 
την δυνατότητα αποπληρωµής  µέχρι  5 χρόνια µε  ευνοϊκούς 
ορούς (συνεργασία µε τράπεζες Εurobank-Τράπεζα 
Πειραιώς).
3)  Στους  ήδη  υπάρχοντες ικανοποιηµένους πελάτες µας 
που είναι η καλύτερη  διαφήµιση για τα προϊόντα µας.
Η κουλτούρα της εταιρείας είναι συνυφασµένη µε την 
διαρκή υψηλή ικανοποίηση των πελατών µας. Και για αυτό, 
σε καθηµερινή βάση το έµπειρο προσωπικό µας µαζι µε 
τους τοπικούς αντιπροσώπους δίνει τον καλύτερο εαυτό 
του για να υποστηρίξει και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 
των πελατών. Η Αrgo Tractors S.p.A. που κατασκευάζει 
τα τρακτέρ Landini & McCormick, λόγω των αυστηρών 
προδιαγραφών ασφάλειας και καυσαερίων πέρασε σε 
ανανέωση όλων των µοντέλων µηχανηµάτων. Τους 
τελευταίους µήνες του 2019  (Σεπτέµβριο-Οκτώβριο-
Νοέµβριο), παρουσιάστηκαν σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, τα 
νέα δενδροκοµικά Landini Rex 4 και McCormick X4F µε 
κινητήρες EURO 4, σε εκδόσεις καµπίνας και πλατφόρµας 
(κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία) που καλύπτουν 
όλες τις ανάγκες του σύγχρονου παραγωγού από 70 
έως 120 ίππους Καθως και  η νέα σειρά δενδροκοµικών 
Landini Rex3f & McCormick X3F, σειρά µηχανηµάτων που 
καλύπτει ιπποδυνάµεις 54, 68 και 74 ίππων.  Από το Ιούλιο 
του 2019  ξεκίνησε στο εργοστάσιο της Αrgo Tractors S.p.A. 
στην Ιταλία, η παραγωγή των νέων σειρών 4, 5 & 6, τρακτέρ 
µεσαίων κατηγοριών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες για 
ανοικτές καλλιέργειες και διατίθενται από 70 έως 140 ίππους. 
Τέλος οι µεγάλες σειρές 7 & 8 που διατίθενται στην αγορά 
από την αρχή του 2019 καλύπτουν ιπποδυνάµεις από 150 
έως 350 ίππους.  Για το 2020 ενόψει των Σχεδίων βελτίωσης 
που είναι προ του πυλών, αναµένεται σηµαντική αύξηση της 
αγοράς. Η Εταιρεία µας είναι έτοιµη να καλύψει την αυξηµένη 
ζήτηση της αγοράς , και  οι στόχοι της επιχειρηµατικής 
µονάδας Landini & McCormick είναι να συνεχίσει την 
ανοδική πορεία που έχει ξεκινήσει από το 2014 και να 
αυξήσει περεταίρω το µερίδιο της στην ελληνική αγορά.

∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής Μονάδος
Αγροτικών Μηχανηµάτων

ΛΟΥΚΑΣ ΛΙΑΚΟΣ

LANDINI REX4 CAB
Η παράδοση στην καινοτοµία  

Οι καινοτοµίες που ενσωµατώνονται στη νέα σειρά 
δενδροκοµικών REX 4 ξεκινούν από τον κινητήρα, ο 
οποίος είναι προσανατολισµένος στις επιδόσεις, αξιόπιστος 
4 κυλίνδρων, 2,9 λίτρων Deutz (Made In Germany) µε 
τεχνολογία DOC και σύστηµα µνήµης στροφών Engine 
Memo Switch µε ισχύ 70  έως 112 ίππων. Τα τρακτέρ της 
σειράς REX 4 διαθέτουν στην βασική έκδοση το κιβώτιο 
Speed Four µε 4 συγχρονιζέ ταχύτητες σε 3 γκρούπ και 
προσφέρουν 12 ταχύτητες εµπρός και 12 όπισθεν. Οι επιλογές 
κιβωτίων ταχυτήτων περιλαµβάνουν το Power Four (Hi-
Lo) 32 ταχύτητες εµπρός και 32 όπισθεν, και το Xtrashi�  (3 
powershi� ) µε 48 ταχύτητες εµπρός και 16 όπισθεν

▲

Oι µηχανικοί της Argo Tractors έχουν βελτιώσει 
επιπρόσθετα την σειρά τρακτέρ McCormick X7.6 
η οποία τώρα πρωταγωνιστεί στην κατηγορία 
της για την αποτελεσµατικότητα, την απόδοση, 
την ευελιξία και την άνεση. ∆ιαθέτει σχεδιασµό, 
εµπνευσµένο από την αυτοκινητοβιοµηχανία, 
δυναµικές γραµµές και ευρύχωρη καµπίνα µε απλά, 
εργονοµικά κατανεµηµένα χειριστήρια για εύκολη 
και αξιόπιστη λειτουργία. Η οροφή της καµπίνας 
έχει ανασχεδιαστεί πλήρως και 12 νέα φώτα 
εργασίας έχουν εγκατασταθεί για να προσφέρουν 
περιµετρική ορατότητα για νυχτερινή εργασία. Το 
καπό έχει ανασχεδιαστεί µε πιο δυναµικές γραµµές 
που του προσδίδουν µία επιθετική αισθητική. 
Ικανοί να αποδίδουν ισχύς έως 240 ίππους, οι 
ολοκαίνουργιοι κινητήρες Betapower Fuel Effi  ciency 

αποδίδουν την µέγιστη έλξη και την µεγαλύτερη 
οικονοµία καυσίµου στην κατηγορία τους καθώς και 
επιτρέπουν την γρήγορη και εύκολη συντήρηση. 
Η σειρά διατίθεται µε 2 επιλογές κιβωτίων 
κατασκευασµένα από την διεθνούς φήµης ZF: 
το Ρ6-Drive µε powershi�  και το συνεχούς 
µεταβαλλόµενης σχέσης µετάδοσης VT-Drive. Το 
υδραυλικό σύστηµα διαθέτει µία αντλία υψηλής 
ροής που παρέχει 160 λίτρων/λεπτό. Το ηλεκτρονικό 
σύστηµα διαχείρισης των υδραυλικών λειτουργιών 
εξασφαλίζει τον έλεγχο του παρελκοµένου µε 
µεγάλη ακρίβεια. 
Επιπρόσθετα, µέσω της οθόνης αφής 12’’ δεξιά 
της θέσης οδήγησης ,επιτρέπεται ο έλεγχος της 
λειτουργίας του παρελκοµένου µε εξαιρετική 
ακρίβεια και µε σύστηµα καθοδήγησης GPS και 
σύστηµα ISOBUS, µεγιστοποιείται η αποδοτικότητα 
και η παραγωγικότητα των τρακτέρ της σειράς. 

> Με ολοκαίνουργιους κινητήρες Betapower Fuel Effi  ciency

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΕ ΟΛΑ 
Η ΣΕΙΡΑ MCCORMICK X7.6 
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