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Γερμανικό 10ετές όριο     
για τη βασική ενίσχυση   
Υπεραξία αντί ιστορικότητας το νέο πρόκριμα για τις επιδοτήσεις    

Σχεδιασµό για ολοκληρωτική κατάργηση της βασικής ενίσχυσης σε πα-
νευρωπαϊκό επίπεδο µέχρι το 2030 σε συνδυασµό µε γενναία µεταφο-
ρά πόρων από τον Α’ Πυλώνα στα ∆ιαρθρωτικά Προγράµµατα της ερχό-
µενης ΚΑΠ ώστε να δοθεί ένα «ισχυρό πολιτικό µήνυµα», προωθεί το 

γερµανικό υπουργείο Γεωργίας, λίγο πριν από την ανάληψη της προε-
δρίας της Ε.Ε. το δεύτερο εξάµηνο του 2020. Βάσει της ίδιας έκθεσης η 
οποία συνιστά και το απαραίτητο «λόµπινγκ», προκρίνεται η αποτίµη-
ση της υπεραξίας έναντι της ιστορικότητας των δικαιωµάτων.  σελ. 27-30Οικορυθμίσεις   

ίσον εισόδημα 
για Νέους 
Εύκολη θεωρεί την εφαρµογή 

των περιβαλλοντικών απαιτή-

σεων της νέας ΚΑΠ ο καθηγη-

τής Άλαν Μάθιους, βλέποντας 

µάλιστα ευκαιρίες για εισοδή-

µατα σε νέους γεωργούς. σελ. 4

Δεσμεύσεις 
Βορίδη 2020 
λίγο απ’ όλα  
∆ηµιουργία Εθνικού Αγροτικού 

Επιµελητηρίου, ∆ιαχειριστικά 

Σχέδια Βόσκησης και Πρόγραµ-

µα Αναδιάρθρωσης Καλλιεργει-

ών στο σχεδιασµό του υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης για 

την τρέχουσα χρονιά.  σελ. 13-17

Τη δυνατότητα επιλογής κλώνων ποικιλιών και κλώνων 
υποκειµένων αµπέλου και τη διαδικασία εγγραφής τους 
στον εθνικό κατάλογο, φέρνει το νέο θεσµικό πλαίσιο που 
δείχνει να εξασφαλίζει την υπογραφή Βορίδη. σελ. 39-42

Προς υπογραφή η κλωνική επιλογή
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ATZENTA

EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,11063

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45072

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08070

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84982

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
121,58350

• Πατάει δυνατά στην ευρωπαϊκή 
αγορά η κινεζική Yanmar σελ. 20, 37
• Εµπόδιο η υπόθεση της υπερδέσµευσης 
στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18-19

• Εθνικό Αγροτικό Επιµελητήριο στο 
σχέδιο Βορίδη για το 2020 σελ. 13-17
• Προσπάθεια για αναβίωση των 
µπλόκων τον Ιανουάριο σελ. 11

• Πράξεις χτυπώντας πόρτες και µε 
µειωµένες τιµές στο ελαιόλαδο σελ. 35
• Πιέσεις για υψηλότερο εύρος τιµών στο 
βαµβάκι από το χρηµατιστήριο σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Επανεκκίνηση στην ελληνική αγορά βάµβακος, µε τα τουρκικά 
κλωστήρια να πληρώνουν περίπου 75 σεντς ανά λίµπρα. Σε 
απραξία ακόµα η αγορά σκληρού, που περιµένει τις ενδείξεις για 
τις τιµές από το νέο διαγωνισµό της Τουρκίας. Για εκκαθάριση 
τον Ιούνιο έως και 75 σεντς στον παραγωγό µιλά ο ΑΣ Ζαγοράς 
Πηλίου για τα µήλα Στάρκιν Ντελίσιους, λόγω σηµαντικής 
µείωσης της παραγωγής στη χώρα µας, αλλά και στην Ευρώπη. 

Σκολύτης της κερασιάς

Πρόκειται για έναν αρκετά 
διαδεδοµένο εχθρό στην Ευρώπη ο 
οποίος αποτελεί και ξενιστή άλλων 
ειδών καλλιεργούµενων φυτών. Η 
ετήσια ζηµία αφορά κατά κανόνα 
εξασθενηµένα δένδρα και έχει ως 
αποτέλεσµα την υποβάθµιση της 
ανάπτυξης των ανθέων και των 
φύλλων. Αυτό προκαλείται µέσω της 
διάνοιξης οπών κυρίως περιµετρικά 
στην περιοχή του καµβίου. Ένα τέτοιο 
σύστηµα προβολής µπορεί να επιφέρει 
ακόµα και ξήρανση ολόκληρου κλάδου 
ή δένδρου. Περιορισµένος είναι ο 
κίνδυνος προσβολής σε δένδρα τα 
οποία είναι υγιή και ορθά κλαδεµένα, 
παράλληλα µε ικανοποιητική άρδευση 
και λίπανση.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης, ο συνιστώµενος 
τρόπος περιορισµού του κολεόπτερου 
σε καλλιέργειες όπου εντοπίζονται 
σχετικοί πληθυσµοί είναι η φύλαξη 
των κλαδιών από το χειµερινό 
κλάδεµα στην άκρη του κερασεώνα 
ως φυσικές εντοµοπαγίδες έναντι του 
εχθρού και συγκεκριµένα η 
τοποθέτησή τους περιµετρικά κάθε 
10-20 µέτρα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 11-01-2020 
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες σε όλη τη χώρα. 
Χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και 
βόρεια ορεινά. Η ορατότητα στα 
ηπειρωτικά θα είναι τοπικά 
περιορισµένη τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
είναι ασθενείς µεταβλητοί από 
δυτικές διευθύνσεις. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 12-01-2020 
Παροδικές νεφώσεις, κατά 
τόπους αυξηµένες στα ανατολικά 
και τα βόρεια µε πρόσκαιρες 
τοπικές βροχές. Στα βόρεια 
ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. 
Οι άνεµοι θα πνέουν ασθενείς 
µεταβλητοί. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει πτώση στα κεντρικά 
και βόρεια της χώρας. 

∆ευτέρα 13-01-2020
και Τρίτη 14-01-2020
Στην ανατολική και νότια χώρα 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε ασθενείς τοπικές βροχές στα 
ανατολικά ηπειρωτικά, τις 
Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός. Η ορατότητα στα 
ηπειρωτικά θα είναι τοπικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

περιορισµένη τις πρωινές και τις 
βραδινές ώρες. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ασθενείς µεταβλητοί. Η 
θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα. 

Τετάρτη 15-01-2020 ως
Παρασκευή 17-01-2020 
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές στα 
δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια. 
Σποραδικές καταιγίδες θα 
εκδηλωθούν στα νότια και χιόνια 
στα ηπειρωτικά ορεινά της 
κεντρικής και νότιας χώρας. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από ανατολικές 
διευθύνσεις ασθενείς έως 
µέτριοι. Η θερµοκρασία δεν θα 
σηµειώσει αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα είναι 
ασθενείς µεταβλητοί 
και στα πελάγη θα 
πνέουν από δυτικές 
διευθύνσεις 4 
µποφόρ.
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Η εγγενής αδυναµία των δραστηριοποιούµενων 
στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής να δι-
αχειρίζονται αποτελεσµατικά τα του οίκου 
τους, αφήνει πολύ χώρο στην κεντρική δι-
οίκηση και κυρίως στην εκάστοτε πολιτική 
αρχή να επιλαµβάνεται αυτεξούσια των θε-
µάτων και να δρα -συνήθως- κατά βούληση.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα το υπό δηµόσια δια-
βούλευση νοµοσχέδιο περί συνεταιρισµών, 
και οι τελευταίες ρυθµίσεις για τις διεπαγ-
γελµατικές και την οργάνωση της Φέτας.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι το θέµα των αγροτι-
κών συνεταιρισµών είναι πολύ σοβαρό για 
να επαφίεται σε αυτόκλητους, περιστασι-
ακούς και χωρίς σαφή ταυτότητα συµβου-
λάτορες. Όπως έχει αποδειχθεί, οι εν λόγω 
δεν έχουν τίποτα να χάσουν στην περίπτω-
ση που οι προτάσεις τους οδηγήσουν σε 
ναυάγιο. Είναι γνωστό ότι κάπως έτσι εξε-
λίχθηκαν τα πράγµατα στις προηγούµενες 
δύο παρεµβάσεις επί του θεσµικού πλαισί-
ου των συνεταιρισµών (νόµοι 4015/2011 
και 4384/2016) η αποτυχία των οποίων εί-
ναι δεδοµένη και η ευθύνη ανύπαρκτη.

Ποιες αλήθεια επίσηµες και καταγεγραµµέ-
νες προτάσεις των εµπλεκοµένων στο θέ-
µα φορέων έλαβε υπόψη του ο συντάκτης 
του σηµερινού επίµαχου νοµοσχεδίου; Και 
ποιος είναι αυτή τη φορά ο ιθύνων νους 
και βασικός υπεύθυνος για τη συγγραφή 
των 37 άρθρων του εν λόγω πονήµατος;

Προφανώς και την πολιτική ευθύνη φέρει ο 
υπογράφων την εισαγωγή του νοµοσχε-
δίου σε δηµόσια διαβούλευση υπουργός. 
Εν προκειµένω, ο Μάκης Βορίδης. Όπως 
ξέρουµε πολύ καλά πως την πολιτική ευ-
θύνη για τα προηγούµενα δύο αποτυχη-
µένα νοµοθετήµατα, είχαν οι τότε υπουρ-
γοί, Κώστας Σκανδαλίδης και Βαγγέλης 
Αποστόλου, αντίστοιχα. 

Πόση σηµασία έχει όµως σ’ αυτές τις περιπτώ-
σεις η απόδοση της πολιτικής ευθύνης; Ό-
ταν η ζηµιά που έχει γίνει ή πρόκειται να 
γίνει και έχει να κάνει µε τη συγκρότηση 
ενός ολόκληρου παραγωγικού κλάδου, ό-
πως ο αγροτικός, είναι ανεπανόρθωτη;

Επιπροσθέτως, τι νόηµα µπορεί έχει η δηµόσια δι-
αβούλευση, όταν οι αναρτώµενες στον δια-
δικτυακό χώρο του opengov, επισηµάνσεις, 
«διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την 
κάµηλο»; Όταν κανείς δεν παίρνει την ευθύ-
νη να κρίνει τις προτεινόµενες ρυθµίσεις ως 
σύνολο και επί της ουσίας -ενδεχοµένως αυ-
τό να έχει να κάνει και µε τον τρόπο που γί-
νεται ηλεκτρονικά ο διάλογος-, αντίθετα, ό-
λοι µένουν στην περιπτωσιολογία της κατ’ 
άρθρο συζήτησης;                              Agrenda

Συνεργατισμός
προσχηματικός;





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Όσοι αγρότες δικαιούνται σήµε-
ρα βασική ενίσχυση και πρασίνι-
σµα, στη νέα ΚΑΠ δεν θα χρειάζε-
ται να κάνουν τίποτα παραπάνω 
σε σχέση µε το περιβάλλον για 
να λαµβάνουν τα χρήµατα. Αυ-
τά που θα πρέπει να ανησυχούν 
τον αγροτικό κόσµο είναι ο περι-
ορισµός των δραστικών ουσιών, 
η µικρότερη χρήση αγροτικών ε-
φοδίων, το κόστος της Πράσινης 
Συµφωνίας, το αίσθηµα προκα-
τάληψης ανάµεσα στους πολί-
τες των πόλεων ενάντια στους 
αγρότες και άλλα που έρχονται 
να προστεθούν στην ατελείωτη 
λίστα µε τις δυσκολίες. 

Οι πραγµατικές ανησυχίες πρέ-
πει και είναι βαθύτερες λοιπόν α-
πό την Κοινή Αγροτική Πολιτική, 
όπως επιβεβαιώνει µε συνέντευ-
ξή του στον ιστότοπο arc2020, ο 
διεθνούς φήµης αγροοικονοµο-
λόγος και καθηγητής του Πανε-
πιστηµίου Τρίνιτι, Άλαν Μάθιους. 

«Η ενισχυµένη αιρεσιµότητα 
προϋποθέτει απλώς την οµαδο-
ποίηση των όρων συµµόρφωσης 
που συνδέονται µε το πρασίνισµα 
και την παλιά πολλαπλή συµµόρ-

φωση. Εποµένως, δεν υπάρχει τί-
ποτα νέο ως ενισχυµένη προϋπό-
θεση, εκτός από το ότι τα χρήµα-
τα που µπορεί να πάρει ένας γε-
ωργός µπορεί να είναι κάπως λι-
γότερα. Μόνο τα «οικοσυστήµα-
τα του Πυλώνα 1, ζητούν κάτι πε-
ρισσότερο. Αυτός ο ενισχυµένος 
όρος είναι καλός, αλλά δεν αυ-
ξάνει τον πήχη σε σύγκριση µε 
το σηµείο που βρισκόµαστε σή-
µερα», τόνισε ο Άλαν Μάθιους. 

Καθυστέρηση στα νέα 
διαρθρωτικά προγράµµατα  

Η καθυστέρηση στη λήψη απο-

φάσεων για την ΚΑΠ σηµαίνει ό-
τι υπάρχει τουλάχιστον ένα έτος 
πριν από την είσοδο της νέας πε-
ριόδου, σηµειώνει ο καθηγητής, 
πιστεύοντας πως «είναι κρίµα», 
καθώς χρειαζόµαστε νέα προ-
γράµµατα που µπορούν να συµ-
µετάσχουν οι αγρότες και φαίνε-
ται ότι ακόµα και αν ένα κράτος 
µέλος µπορεί να χρησιµοποιή-
σει κεφάλαια κατά το µεταβατι-
κό έτος, µπορεί να το κάνει µόνο 
για υπάρχοντα µέτρα αγροτικής 
ανάπτυξης, αλλά δεν µπορεί να 
εισαγάγει καινούργια.

Παράλληλα, ο ίδιος εντοπίζει 
µία αδυναµία στο σύστηµα διακυ-
βέρνησης που πρότεινε η Επιτρο-
πή, το οποίο κατά την άποψή του 
δεν θα είναι σε θέση να υποχρε-
ώσει τα κράτη-µέλη να κάνουν το 
κάτι παραπάνω περιβαλλοντικά. 
«Υπάρχει ένας σηµαντικός αριθ-
µός κρατών µελών όπου, αν δεν 
έχουν ισχυρή διακυβέρνηση, α-
πλώς θα επανέλθουν στην καταβο-
λή των κονδυλίων της ΚΑΠ στους 
αγρότες χωρίς καµία πραγµατική 
προϋπόθεση ή χωρίς καµία στο-
χοθετηµένη αλλαγή συµπεριφο-
ράς που αναµένεται από αυτούς 
τους αγρότες. Πρέπει να αξιοποιή-
σουµε καλύτερα τα κεφάλαια της 
ΚΑΠ για να βοηθήσουµε τους α-
γρότες σε αυτή την πράσινη µε-
τάβαση.», καταλήγει ο Ιρλανδός 
αγροοικονοµολόγος, προσθέτο-
ντας πως  θα πρέπει η Κοµισιόν 
να διασφαλίσει ότι οι χώρες αυ-
τές δεν θα µπορέσουν να ξεφύ-
γουν από τις υποχρεώσεις τους. 
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Νέα ΚΑΠ με παλιούς όρους 
στις βασικές πληρωμές  
Οι περιβαλλοντικές πολιτικές εκτός ΚΑΠ ανησυχούν τον Μάθιους  

Καλή πηγή εισοδήματος τα «οικοσυστήματα»

Όπως σήµερα 
∆εν αυξάνεται ο πήχης σε σύγκριση 

µε το σηµείο που βρισκόµαστε 
σήµερα όσον αφορά τις υποχρεώσεις 

για την ενιαία ενίσχυση

Στο σκοτάδι
ο σχεδιασµός
Το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
κεντρική βάση δεδοµένων 
σχετικά µε το πού βρίσκονται τα 
κράτη µέλη σχετικά µε τη 
διαδικασία εκπόνησης για τα 
στρατηγικά σχέδια, είναι κάτι που 
επίσης προβληµατίζει τον Άλαν 
Μάθιους. «Οι περισσότεροι 
µπορεί να έχουν κάνει την 
ανάλυση SWOT τους, αλλά είναι 
αρκετά τυποποιηµένη και δεν 
δίνει ένδειξη προτεραιοτήτων», 
αναφέρει, προσθέτοντας πως δεν 
ξέρουµε ποιοι έχουν προχωρήσει 
στο επόµενο στάδιο που είναι οι 
συγκεκριµένοι στόχοι και έτσι οι 
φόβοι να γίνουν πίσω βήµατα στις 
εθνικές επιλογές παραµένει.

Το νέο καθεστώς ενισχύσεων του 
Α’ Πυλώνα, τα «οικοσυστήµατα» 
θα αποτελέσουν ένα σηµαντικό 
κίνητρο, ιδιαίτερα για νεοεισερ-
χόµενους αγρότες, κατά τον Ά-
λαν Μάθιους, καθώς οι πληρω-
µές ανά στρέµµα ή ανά ζώο δεν 
θα είναι περιορισµένες όπως στα 
αγροπεριβαλλοντικά του Β’ Πυλώ-
να. Έτσι, τα οικοσυστήµατα «δεν 
θα είναι απλώς κάτι που κάνετε 
για να καλύψετε το κόστος σας, 
αλλά θα µπορούσε να αποτελέ-
σει πηγή εισοδήµατος. Το ποσο-

στό πληρωµής µπορεί να είναι υ-
ψηλότερο από εκείνο του Πυλώ-
να 2», αναφέρει ο Ιρλανδός, υ-
ποστηρίζοντας, πως το παραπά-
νω µοντέλο, ίσως και να αποτε-
λεί µία έµµεση προσπάθεια αύ-
ξησης του προϋπολογισµού των 
Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης: «Είναι σαν να έχουµε δι-
ατηρήσει το µέγεθος του προϋπο-
λογισµού του Α’ Πυλώνα, αλλά 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να ξοδέ-
ψουν µερικά από αυτά τα χρήµα-
τα για δράσεις που κανονικά βρί-

σκονται στον Β΄Πυλώνα». 
Εφόσον όµως τώρα τα κράτη-

µέλη δεν διαθέτουν σηµεία ανα-
φοράς, όπως έχουν στα πλαίσια 
των αγροπεριβαλλοντικών προ-
γραµµάτων, σχετικά µε το τι µπο-
ρεί να αξιώνει πριµ για την παρο-
χή αυτών των υπηρεσιών, τότε δι-
ατρέχουν τον κίνδυνο το πράγµα 
να γίνεται σαν το σηµερινό πρα-
σίνισµα, προσθέτει ο Άλαν Μάθι-
ους, θεωρώντας πάντως ότι οι πιο 
εντατικοί αγρότες δεν θα ενδια-
φέρονται για τα οικοσυστήµατα.

Αρνητική εξέλιξη για την πορεία των προγραµµάτων του Β’ Πυλώνα 
χαρακτήρισε τη µεταβατική περίοδο για τη νέα ΚΑΠ, ο Άλαν Μάθιους.

Η ΝΕΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με τακτοποίηση ζητηµάτων που άφησαν απλήρωτους 
τους παραγωγούς στις εξοφλήσεις του ∆εκεµβρίου τό-
σο σχετικά µε την ενιαία ενίσχυση όσο και µε τα προ-
γράµµατα ξεκίνησαν τη νέα χρονιά οι διοικητικοί του 
Οργανισµού Πληρωµών. Μεγάλο βάρος το επόµενο 
διάστηµα θα δοθεί στις συνδεδεµένες ενισχύσεις, συ-
νολικού ποσού 344.153.000 ευρώ, οι οποίες δροµο-
λογούνται από τα τέλη Φεβρουαρίου και µέχρι το Πά-
σχα, αφού προηγηθεί η έκδοση των αποφάσεων για 
το ύψος της ενίσχυσης ανά καθεστώς.

Άλλωστε, ως φαίνεται, δεν υπάρχουν σοβαρές εκ-
κρεµότητες στις βασικές, ογκώδεις και µεγάλων πο-
σών πληρωµές προς τον αγροτικό κόσµο, γεγονός που 
διαφάνηκε και από την «στάση» του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης στη συνέντευξη τύπου της περασµέ-
νης Πέµπτης 9 Ιανουαρίου, στην οποία και δεν ανα-
φέρθηκε σε ζητήµατα πληρωµών ούτε επίσηµα ούτε 
σε ανεπίσηµες ερωτήσεις δηµοσιογράφων.

Όσον αφορά τώρα πιστώσεις, που έχουν να περιµέ-
νουν οι αγρότες, αυτές αφορούν τα εξής: Σχετικά µε το 
τσεκ, ο έλεγχος του κριτηρίου του ενεργού γεωργού 
και οι ενστάσεις για την τηλεπισκόπηση στο πρασίνι-
σµα αναµένεται να διευθετηθούν µε διορθωτικές πι-
στώσεις, αρχής γενοµένης από αυτό τον µήνα. 

Ωστόσο ο µεγαλύτερος όγκος πληρωµών έχει να κά-
νει µε ζητήµατα που αφορούν τα προγράµµατα. Πρώ-
τον τα Βιολογικά, για τα οποία αναφέρεται ότι δροµο-
λογείται µια  ενδιάµεση πληρωµή για όσους δεν έλα-
βαν την  προκαταβολή για διάφορους λόγους, ώστε 
να µην χρειαστεί να περιµένουν την εκκαθάριση, που 
δροµολογείται για τον Ιούνιο. Για τον Φεβρουάριο α-
ντίστοιχα, αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγ-
χοι, προγραµµατίζεται µια συµπληρωµατική πληρω-
µή και για τα νιτρικά, µετά και την παράταση που δό-
θηκε στην προσκόµιση των αδειών χρήσης νερού µέ-
χρι τις 7 Ιανουαρίου. 

Όσον αφορά την εξισωτική, οι πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι θα ακολουθήσουν τρεις φάσεις πληρωµής 
µέχρι τον Ιούνιο, µε πρώτη και σηµαντικότερη προς 
διευθέτηση την εκκρεµότητα µε τον επανέλεγχο των 
23.675 ΑΦΜ που δεσµεύτηκαν σχετικά µε το κριτήριο 
επιλεξιµότητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική 
δραστηριότητα, σε σχέση µε τα στοιχεία των ενεργών 
συνταξιούχων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ. Σηµειωτέον 
ότι, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
οι δικαιούχοι που εµπίπτουν στην εν λόγω κατηγο-
ρία, µετά την παραλαβή νέου αρχείου από τον ΕΦΚΑ 
και νεότερης επεξεργασίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πε-
ριληφθούν σε επόµενη πληρωµή. Εν τω µεταξύ, κα-
τά των αποτελεσµάτων πληρωµής, οι παραγωγοί δύ-
ναται να υποβάλλουν ένσταση από τις 14 Ιανουαρίου 
2020 έως και την 27η Ιανουαρίου 2020.

Επιπλέον, σε τροχιά πληρωµής µπαίνει και το Μέ-
τρο  9 «Σύσταση οµάδων και οργανώσεων παραγω-

γών στους τοµείς της γεωργίας και της δασοκοµίας», 
µε τους παραγωγούς να καλούνται µέχρι τις 17 Ιανου-
αρίου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την κατα-
βολή της πρώτης δόσης µέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήµατος Κρατικών Ενισχύσεων. Ωστόσο δεν είναι λί-
γοι οι µελετητές που φοβούνται τον τρόπο µε τον ο-
ποίο θα κυλήσουν οι συγκεκριµένες πιστώσεις, ενώ 
εκφράζουν ανησυχίες για τον αριθµό των δικαιούχων 
που δεν θα πληρωθούν (βλέπε σχετικό άρθρο σελ. 43).

Άρχισαν µαθήµατα οι Νέοι, αλλά η β’ δόση αργεί
Την έναρξη των µαθηµάτων 150 ωρών για τους 

Νέους Αγρότες του 2016, προκειµένου να ολοκλη-
ρώσουν και αυτή την «υποχρέωση» για να λάβουν 
τη β’ δόση που τους οφείλεται από το πρόγραµµα 
και αφορά το 30%, επανέλαβε ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης στη συνέντευξη τύπου της περασµέ-
νης Πέµπτης.  Ωστόσο πρέπει να καταστεί σαφές ότι 
για να γίνει αίτηµα πληρωµής πρέπει να έχουν πε-
ράσει για τον κάθε δικαιούχο Νέο Αγρότη 36 µήνες 
από την απόφαση ένταξής του. Αυτό σηµαίνει ότι αυ-
τοί της πρώτης πρόσκλησης έχουν πρώτο έτος ελέγ-
χου το 2020, που σηµαίνει από τον Ιούνιο και µετά, 
και αυτοί της δεύτερης πρόσκλησης µαζί µε τους ε-
πιλαχόντες το 2021.

Να σηµειωθεί ότι ωφελούµενοι είναι περίπου 16.000 
νέοι γεωργοί από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης, Αττικής, ∆υτικής Ελλάδας, Ηπεί-
ρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας, των 
οποίων οι πράξεις εντάχθηκαν στο πλαίσιο της 1ης 
πρόσκλησης (έτος 2016) και της 2ης πρόσκλησης του 
Υποµέτρου 6.1 (έτος 2018). 

Ζηµιές στο 
σταµναγκάθι 

Μέχρι 14 
Ιανουαρίου 
δηλώσεις 

ζηµιάς για τους 
παραγωγούς 

σταµναγκαθιού 
στο ∆ήµο 

Κισσάµου από την 
ανεµοθύελλα στις 

30 ∆εκεµβρίου 
2019

Αριθµός 
σήµανσης 

ίππων
Μέχρι 16 

Ιανουαρίου 
καταχώρηση του 

αριθµού σήµανσης 
ιπποειδών από 

τους ενταγµένους 
στις αυτόχθονες 

φυλές 

Ενστάσεις στο 
πρασίνισµα 
Ενστάσεις έως 
17 Ιανουαρίου 
για ελέγχους 

τηλεπισκόπησης 
στην πράσινη 

ενίσχυση 
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Με διευθετήσεις υπολοίπων ο μήνας 
και δρομολόγηση των συνδεδεμένων   

 Διορθωτικές πιστώσεις για την ενιαία και εκκρεμότητες για τα προγράμματα δουλεύουν οι διοικητικοί 
 Τέλη Φεβρουαρίου και μετά τον καθορισμό του ύψους της ενίσχυσης, ξεκινούν σταδιακά οι συνδεδεμένες   

Να επανεξεταστούν 
τα de minimis 
για τα αµύγδαλα 
Τη δυσαρέσκεια των αµυγδαλοπαραγωγών για την 
καταβαλλόµενη ενίσχυση ήσσονος σηµασίας της 
τάξης των 80 ευρώ το στρέµµα για το 2019, που 
θεωρούν ότι υπολείπεται του χαµένου εισοδήµατός 
τους και την ανάγκη εναλλακτικών επιλογών για τη 
συµπλήρωση των ενισχύσεων, προκειµένου να 
αντεπεξέλθει ο συγκεκριµένος παραγωγικός 
τοµέας, επαναφέρει µε ερώτησή του ο βουλευτής 
Λαρίσης της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος. Ο 
Θεσσαλός πολιτικός συνηγορεί στο αίτηµα 
επανεξέτασης των ενισχύσεων στους πληγέντες 
αµυγδαλοπαραγωγούς που διατύπωσαν οι ∆ήµοι 
Ελασσόνας και Κιλελέρ και ζητά να ενηµερωθεί 
από τον υπουργό για την πιθανότητα αύξησης της 
στρεµµατικής ενίσχυσης, ώστε να ανταποκριθεί 
στην πραγµατική ζηµία και αν, παράλληλα, µε τα de 
minimis θα προχωρήσει και η διαδικασία των 
ΠΣΕΑ για τις αποζηµιώσεις των παραγωγών 
αµύγδάλου. Μάλιστα ο βουλευτής καλεί τον κ. 
Βορίδη να δει µε τη δέουσα προσοχή την αναφορά 
του ∆ήµου Ελασσόνας µε θέµα «Ενστάσεις 
Παραγωγών για την καταβολή de minimis στην 
Ακαρπία Αµυγδαλιάς 2019 στον ∆ήµο 
Ελασσόνας» και την επιστολή του ∆ήµου Κιλελέρ 
µε θέµα «Ζηµιές στην παραγωγή αµυγδάλου».

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
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Κρατικές ενισχύσεις έως και 200.000 ευρώ
για ζημιές από θεομηνίες και φωτιές το 2018  
Η αποκατάσταση των παγίων πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τέλος Αυγούστου 2022 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που 
οι γεωργικές τους εκµεταλλεύσεις ζηµιώθη-
καν από πυρκαγιές ή/και από θεοµηνίες (α-
νεµοστρόβιλοι, κατολισθήσεις, πληµµύρες) 
και δυσµενείς καιρικές συνθήκες (ανεµοθύ-
ελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι) 
κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος - ∆ε-
κέµβριος 2018 παρέχει η Κοινή Απόφαση 
των υπουργών Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράµµατος 
κρατικών οικονοµικών ενισχύσεων, που α-
νατίθεται στον ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε την από-
φαση, ανώτατα ποσά ενίσχυσης καθορίζο-
νται σε 150.000 ευρώ ανά δικαιούχο για το 
πάγιο κεφάλαιο και σε 70.000 ευρώ για τα 
λοιπά και η αποκατάσταση των ζηµιών θα 
πρέπει να υλοποιηθεί αποκλειστικά µέχρι 
31.08.2022 και η συνολική καταβολή των ενι-
σχύσεων να ολοκληρωθεί µέχρι 31.12.2022.

Αναφορικά µε τα δικαιολογητικά, οι αγρότες 

θα πρέπει να προσκοµιστούν φωτοαντίγραφα 
της ∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος (έντυπο 
Ε1) του φορολογικού έτους 2017 (εισοδήµατα 
που αποκτήθηκαν το έτος 2017), της αντίστοι-
χης κατάστασης οικονοµικών στοιχείων από ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα (Ε3) - αν υπάρχει 
και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σηµειώµα-
τος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου 
Συµβολαίου έτους ζηµιάς, εφόσον χρειάζεται.

Αντίστοιχα, για συνεταιρισµούς ή γενικά 
εταιρείες µε νοµική προσωπικότητα, οµάδες 
κοινής εκµετάλλευσης κ.λπ. ζητείται η «κατά-
σταση οικονοµικών στοιχείων από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα» (έντυπο Ε3) φορολο-
γικού έτους 2017 (εισοδήµατα που αποκτή-
θηκαν το έτος 2017) και η «∆ήλωση φορο-
λογίας Νοµικών Προσώπων και Νοµικών Ο-
ντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013» 
(έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2017 (εισο-
δήµατα που αποκτήθηκαν το 2017), προκει-
µένου να ελεγχθούν τα εισοδήµατα τους και 
ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος µε οι-
κονοµικά αποτελέσµατα.

Ανώτατο ποσό τα 150.000 
ευρώ για το πάγιο κεφάλαιο  
Τα ανώτατα ποσά ενίσχυσης για τις ζηµιές 
τόσο από θεοµηνιες όσο και από 
πυρκαγιές του έτους 2018, σύµφωνα µε 
τις σχετικές αποφάσεις, καθορίζονται σε 
150.000 ευρώ ανά δικαιούχο για το πάγιο 
κεφάλαιο και σε 70.000 ευρώ για τα 
λοιπά, ενώ στο σύνολο της κατά 
περίπτωση κοινής υπουργικής απόφασης 
η συνολική καταβληθείσα ενίσχυση δεν θα 
υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ ανά 
δικαιούχο, εκτός των Συνεταιρισµών. 
Επίσης, ποσά ενίσχυσης µικρότερα των 
15 ευρώ ανά δικαιούχο δεν χορηγούνται.
Να σηµειωθεί, τέλος, ότι για τους 
επαγγελµατίες αγρότες, απαιτείται 
φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους 
ζηµιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο 
ενδιαφερόµενος είναι ενταγµένος στο 
Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελµατίας αγρότης.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΕΩΣ150.000

ΓΙΑ ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ70.000
ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ

ΕΩΣ200.000
ΕΥΡΩ

ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ 15 ΕΥΡΩ ∆ΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε εφαρµογή αναδροµικά από τον Ι-
ανουάριο του 2020 αναµένεται να τε-
θεί εφόσον υπερψηφιστεί το επόµε-
νο διάστηµα το νέο ασφαλιστικό ε-
λεύθερων επαγγελµατιών, αυτοαπα-
σχολούµενων και αγροτών όσο και 
των µισθωτών σε δηµόσιο και ιδιωτι-
κό τοµέα, που αφήνει ανοικτά έξι επί-
πεδα εισφορών ώστε ο ασφαλισµένος 
να επιλέγει ελεύθερα ένα από αυτά µε 
βάση την οικονοµική του δυνατότητα.

Εξάλλου, µε βάση τα όσα είπε και σε 
πρόσφατη συνέντευξη τύπου, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορί-
δης αναµένεται εντός του πρώτου τρι-
µήνου του 2020 να µπει σε εφαρµογή 
το νέο ασφαλιστικό αγροτών, που θα 
εγγυάται τη βιωσιµότητα του συστή-
µατος και θα κινείται στη λογική «ότι 
πληρώνεις θα παίρνεις».

Η αρχή αναµένεται να γίνει µε τις 
εισφορές των µη µισθωτών και το νέο 
σύστηµα ασφαλιστικών κατηγοριών. 
Σύµφωνα µε τις οριστικές διατάξεις που 
έχουν εγκριθεί και από το υπουργικό 
συµβούλιο, στο σχέδιο νόµου του υ-
πουργείου Εργασίας που θα πρέπει να 
έχει ψηφιστεί έως το τέλος Ιανουαρί-
ου, ώστε εντός του Φεβρουαρίου να ξε-
κινήσει η πληρωµή των εισφορών µε 
το νέο σύστηµα, θεσπίζονται επτά επί-
πεδα εισφορών για τους επαγγελµατί-
ες. Με βάση τα όσα έχουν γίνει γνωστά 
µέχρι στιγµής, η αύξηση της ελάχιστης 
εισφοράς θα είναι στα 25 ευρώ τον µή-
να σε σχέση µε τα τρέχοντα επίπεδα, 
επιβαρύνοντας πάνω από το 80% των 
επαγγελµατιών, ενώ καθιερώνονται 
ειδικές, µειωµένες εισφορές για τους 
αγρότες, καθώς και µειωµένη εισφο-
ρά για τους νέους επαγγελµατίες. Επί-
σης, καθιερώνονται τρεις κατηγορίες 
εισφορών για το εφάπαξ και τρείς κα-
τηγορίες εισφορών για την επικουρι-

κή σύνταξη. Όµως, παράλληλα, προ-
βλέπεται και η ετήσια αύξηση των α-
σφαλιστικών εισφορών, µε συγκεκρι-
µένη µέθοδο. Να σηµειωθεί ότι υπάρ-
χει και µία έβδοµη ασφαλιστική κλά-
ση που αφορά νέους ασφαλισµένους, 
κάτω από 200 ευρώ το µήνα µε δρα-
στηριότητα έως 5 ετών. 

Τα υπόλοιπα έξι επίπεδα είναι «α-
νοικτά» για όλους, καθώς ο ασφαλι-
σµένος θα µπορεί στις αρχές κάθε έ-
τους να επιλέγει ελεύθερα ένα από τα 
έξι αυτά επίπεδα, µε βάση την οικονο-
µική του δυνατότητα. Το κατώτατο ε-
πίπεδο εισφορών διαµορφώνεται στα 
210 ευρώ τον µήνα, εκ των οποίων τα 
155 αφορούν εισφορές κύριας σύντα-
ξης (ΕΦΚΑ) και τα 55 εισφορές υγείας.

Οι εισφορές θα προσαυξάνονται ε-

τησίως µε βάση συντελεστή που δια-
µορφώνεται κατά 50% από το ποσο-
στό µεταβολής του ΑΕΠ και κατά 50% 
από το ποσοστό µεταβολής του γενι-
κού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, του 
προηγούµενου έτους.

Για τους αγρότες (ασφαλισµένους 
στον πρώην ΟΓΑ) τα ασφάλιστρα για 
το 2020 διαµορφώνονται σε:

 119 ευρώ (87 για σύνταξη) στο 
1ο επίπεδο,

 143 ευρώ (104 για σύνταξη) στο 
2ο επίπεδο, 

  171 ευρώ (132 για σύνταξη) στο 
3ο επίπεδο, 

  205 ευρώ (166 για σύνταξη) στο 
4ο επίπεδο, 

  246 ευρώ (207 για σύνταξη) στο 
5ο επίπεδο και 

  319 ευρώ (280 για σύνταξη) στο 
6ο επίπεδο.

Eλεύθερη επιλογή για 3 κατηγορίες
Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας 

περιλαµβάνει επίσης τρεις κατηγορίες 
ελεύθερης επιλογής για την επικουρι-
κή ασφάλιση (αφορά περίπου 145.000 
κυρίως αυτοαπασχολούµενους) κι άλ-
λες τρεις κατηγορίες για το εφάπαξ (α-
φορά 163.000 ασφαλισµένους). Ειδι-
κότερα προτείνεται οι εισφορές για ε-
πικουρική να διαµορφωθούν το 2020 
από 42 ευρώ η ελάχιστη έως 61 ευρώ 
η µέγιστη, µε την ενδιάµεση να κινεί-
ται στα 51 ευρώ. Αντίστοιχα για το ε-
φάπαξ προτείνεται ελάχιστη εισφο-
ρά στα 26 ευρώ, µέγιστη στα 37 ευρώ 
τον µήνα και ενδιάµεση στα 31 ευρώ.

Παρατείνεται µέχρι τις 30 
Απριλίου ο εξωδικαστικός 
µηχανισµός ρύθµισης οφειλών 
για αγρότες, συνεταιρισµούς 
και επιχειρήσεις. Σύµφωνα µε 
στοιχεία της ειδικής 
γραµµατείας ∆ιαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους µέσα σε 78 
εβδοµάδες ξεκίνησαν τη 
διαδικασία 1.586 αγρότες, 
1.134 αιτήσεις πέρασαν 
επιτυχώς την επιλεξιµότητα, 
τελικά υποβλήθηκαν 381 
αιτήσεις και από αυτές 157 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
προς ΑΑ∆Ε, 144 αιτήσεις 
ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
προς ΚΕΑΟ και µία αίτηση 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς προς 
ΥΕΕ Χρηµατοπιστωτικά 
Ιδρύµατα. 
Να σηµειωθεί ότι µε την 
τετράµηνη αυτή παράταση, 
παρέχεται η ευκαιρία αφενός 
σε περισσότερους οφειλέτες να 
ρυθµίσουν τις οφειλές τους και 
αφετέρου σε όσους έχουν ήδη 
εισέλθει στην πλατφόρµα και 
δεν έχουν υποβάλλει την 
αίτησή τους, να προλάβουν να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία 
µέχρι την τελική προθεσµία, 
δεδοµένου ότι αποτελεί την 
τελευταία παράταση, όπως 
αναφέρεται αρµοδίως.
Οι οφειλέτες µπορούν να 
υποβάλλουν αίτηση µέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρµας της 
Ειδικής Γραµµατείας 
∆ιαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
του υπουργείου Οικονοµικών 
(http://www.keyd.gov.gr/np_
ocw_home/).
Σηµειώνεται ότι από 1η Μαΐου 
2020 θα τεθεί σε εφαρµογή το 
νέο θεσµικό πλαίσιο ρύθµισης 
χρεών και πτώχευσης φυσικών 
και νοµικών προσώπων, το 
οποίο θα καταργήσει και θα 
ενσωµατώσει όλα τα επιµέρους 
εργαλεία ρύθµισης οφειλών 
που υπάρχουν σήµερα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του  
εξωδικαστικού µηχανισµού.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ως 30 Απρίλη 
εξωδικαστικός 
για τα χρέη 
των αγροτών

Νέα επίπεδα εισφορών εντός του 2020 

Με αναδρομική ισχύ
ασφαλιστικές κλάσεις

Οι εισφορές για τους αγρότες 
αποσυνδέονται από το 

δηλωθέν εισόδηµα, µε το νεο 
ασφαλιστικό σύστηµα, που 
τέθηκε σε εφαρµογή από 
την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Οι αγρότες θα µπορούν 
να επιλέγουν προαιρετικά 
την κατηγορία στην οποία 

επιθυµούν να ενταχθούν τον 
∆εκέµβριο κάθε έτους.
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Ασφάλιστρα για αγρότες 119 ευρώ  στο 1ο  επίπεδο έως 319 ευρώ στο 6ο
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Εισφορά 
αλληλεγγύης

Στις δράσεις που θα 
υιοθετηθούν για τη 

µείωση του κόστους της 
αγροτικής παραγωγής 

και η σταδιακή 
κατάργηση της ειδικής 
εισφοράς αλληλεγγύης 

µέσα στο β’ εξάµηνο 
του τρέχοντος έτους

Από το μηδέν το νέο θεσμικό πλαίσιο 
για τους εργάτες γης εντός του έτους
Οι αλλαγές δρομολογούνται μέσα στο β’ τρίμηνο του 2020 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το δρόµο προς την επίλυσή του φαίνε-
ται πως θα βρει εντός του δεύτερου τρί-
µηνο του έτους το θέµα που αφορά την 
απασχόληση εποχικού εργατικού δυ-
ναµικού στον αγροτικό τοµέα, µε τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη να προαναγγέλλει νέο θεσµικό 
πλαίσιο από το µηδέν.

«Θέλουµε να µειώσουµε το κόστος 
και το άγχος των παραγωγών», είπε 
χαρακτηριστικά ο Μάκης Βορίδης, στο 
πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τους 
στόχους που θέτει το κυβερνητικό επι-
τελείο για τον αγροτικό τοµέα το επό-
µενο διάστηµα, αναφέροντας πως µε-
τά την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού, 
σειρά θα πάρει ο εκσυγχρονισµός του 
του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου. 

Το ζήτηµα αποτελεί µείζον θέµα για 

τον αγροτικό κόσµο, ο οποίος λόγω του 
σύνθετου νοµικού πλαισίου (καταγρα-
φή εργατών σε Πίνακα Προσωπικού 
κλπ) και των υψηλών εργοσήµων ξε-
µένει σε κρίσιµες παραγωγικές περιό-
δους από αγρεργάτες. 

Πρόκειται για ένα πρόβληµα που τί-
θεται επανειληµµένα τόσο από τους α-
γρότες, όσο και από φοροτέχνες και το-
πικούς βουλευτές, οι οποίοι ζητούν ε-
πιτακτικά να βρεθεί µια πιο ρεαλιστική 
και λιγότερο γραφειοκρατική φόρµου-
λα καθώς µέχρι τώρα υιοθετούνται α-
ποσπασµατικές λύσεις, ενώ την ίδια ώ-
ρα οι  παραγωγοί βρίσκονται αντιµέτω-
ποι µε υψηλά πρόστιµα λόγω της µη λει-
τουργικής εφαρµογής της νοµοθεσίας.

Μάλιστα η έλλειψη εργατικών χεριών 
σε συνδυασµό µε το γραφειοκρατικό κα-
θεστώς ασφάλισής τους, θέτει σε κίν-
δυνο την αγροτική παραγωγή, καθώς 
µια σειρά προϊόντων (δέντρα-αµπέλια, 
καπνά, ντοµάτα, κ.α.) πολλές φορές µέ-

νουν ασυγκόµιστα.
Συγκεκριµένα, το υπάρχον καθεστώς 

ασφάλισης προβλέπει την υποχρέωση 
εκ µέρους του αγρότη – παραγωγού να 
καταγράφει τους εργάτες γης, που θα α-
πασχολεί κι εν συνεχεία µέσω του λογι-
στή του, να υποβάλλει καθηµερινά και 
ιδιοχείρως συγκεντρωτικό πίνακα απα-
σχολούµενων στον ΕΦΚΑ-Τοµέα Αγρο-
τών (πρώην ΟΓΑ), καθώς ο οργανισµός 
δεν διαθέτει ηλεκτρονικό σύστηµα κα-
ταγραφής. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι σχε-

δόν αδύνατον, καθώς στη διάρκεια της 
χρονιάς, λόγω των καιρικών συνθηκών 
ή έκτακτων περιστάσεων, µπορεί να υ-
πάρξουν µέρες, που να ακυρωθεί η ερ-
γασία των απασχολούµενων.

 Να σηµειωθεί ότι στις δράσεις που 
θα υιοθετηθούν για τη µείωση του κό-
στους αγροτικής παραγωγής οι αρµό-
διοι της πλατείας Βάθη ανέφεραν οτι 
δροµολογούν και τη σταδιακή κατάρ-
γηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης β’ εξάµηνο 2020.
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Δεσμεύσεις 
Οι ηχηροί τίτλοι 
και η αδύναμη 
αγροτική πολιτική 
Οι εξαγγελίες Βορίδη για το 2020 έρχονται 
να προλάβουν τυχόν αγροτικά μπλόκα στο μήνα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆ύσκολα θα µπορούσε να διαφωνή-
σεις κανείς µε τον τρόπο που «τιτλο-
φορείται» ο κυβερνητικός απολογι-
σµός στον τοµέα της γεωργίας, όπως 
και οι προγραµµατικές δεσµεύσεις 
που αναγγέλονται για το 2020. Οι 
τίτλοι είναι σωστοί, ακόµα κι αν α-
ποτυπώνουν τη µισή αλήθεια. 

Είναι για παράδειγµα γεγονός ότι 
µετά από καιρό βγήκε σε δηµόσια δι-
αβούλευση το νοµοσχέδιο για τους 
συνεταιρισµούς. Αυτό που δεν απο-

καλύπτει ο τίτλος της δράσης, είναι 
οι αδυναµίες που παρουσιάζει το ε-
πίµαχο νοµοσχέδιο, όπως και τα τε-
ράστια κενά που αφήνει σε κεντρικά 
ζητήµατα, όπως είναι τα κίνητρα του 
συνεταιρίζεσθαι, ο τρόπος εκπροσώ-
πησης των συνεταιριστικών οργανώ-
σεων σε κλαδικό ή τριτοβάθµιο επί-
πεδο, οι ρυθµίσεις που θα πρέπει να 
γίνουν για να µη φύγει από τα χέρια 
των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής η συνεταιριστική περιουσία. 

Στην ίδια λογική, µπορεί να έχει 
ενδιαφέρον η εξαγγελία περί Εθνι-
κού Αγροτικού Επιµελητηρίου, ό-
µως, τι νόηµα θα είχε, σ’ αυτή τη 
περίπτωση, ο αγροτικός συνδικα-
λιστικός νόµος (αγροτικοί σύλλο-
γοι) στον οποίο επίσης αναφέρθη-
κε και µάλιστα µετ’ επιτάσεως, ο υ-
πουργός, Μάκης Βορίδης; 

Να θυµίσουµε µόνο ότι το θέµα των 
ελληνοποιήσεων ή της αντιµετώπι-
σης του µιµητισµού, όπως συνηθίζει 
να το λέει τελευταία ο υπουργός, α-
ποτελούσε κυβερνητική προτεραιό-
τητα, τόσο στο προεκλογικό της πρό-
γραµµα, όσο και στον «µπλε φάκε-
λο» που παρελήφθη κατά το πρώτο 
Υπουργικό Συµβούλιο τον περασµένο 
Ιούλιο. Ωστόσο, δεν αποτέλεσε στοι-
χείο του απολογισµού δράσης, ενώ 
στις προγραµµατικές δεσµεύσεις για 
το 2020 διαχέεται ανάµεσα στη «θέ-
σπιση αξιόποινου των ελληνοποιή-
σεων», την  «επαναξιολόγηση των ε-

λεγκτικών µηχανι-
σµών» και την «α-
ξιοποίηση νέων ε-
πιστηµονικών µε-
θόδων για την ενί-
σχυση και την αξι-
οπιστία των ελέγ-
χων». Στην πράξη 
αποδεικνύεται ότι το 
πράγµα είναι πολύ 
πιο σύνθετο, απ’ ό-
τι παρουσιάζονταν 
στα προεκλογικά 
µπαλκόνια. Και δεν 
είναι απλά σύνθε-

το. Έχει να κάνει και µε παγιωµένα 
συµφέροντα, τα οποία επ’ ουδενί δεν 
θα ήθελαν να χάσουν τη βολή τους, 
όσο κι αν αυτό αποβαίνει σε βάρος 
των συντελεστών της αγροτικής πα-
ραγωγής και σε βάρος της ίδιας της 
εθνικής οικονοµίας. 

«∆εν είµαι εδώ για να µην παίρνω 
αποφάσεις, ούτε για να κάνω τον δι-
αιτητή, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν 
ιδιωτικά συµφέροντα», τόνισε στην 
συνάντηση µε τους αγροτικούς συ-
ντάκτες το µεσηµέρι της Πέµπτης, ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης. «Είµαι ε-
δώ για να διαβουλεύοµαι, να παίρ-
νω  υπόψη µου τις προτάσεις των ά-
µεσα ενδιαφεροµένων και να προ-
χωράω σε αποφάσεις που θα βελτι-
ώνουν το κλίµα στην αγροτική πα-
ραγωγή, στην αγροτική οικονοµία». 
Μόνο που αυτό απαιτεί, βαθιά µελέτη. 

21-22, 35-36

Με αέρα στις 
αγορές τα 
κόκκινα μήλα 
της Ζαγοράς
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Με καλές προοπτικές τιµής αλλά και πλεο-
νεκτική θέση στις διεθνείς αγορές διαπραγ-
µατεύεται το ελληνικό µήλο, στα µισά της ε-
µπορικής σεζόν 2019-2020 και σε µια χρο-
νιά µε σηµαντική µείωση της παραγωγής 
σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της χώρας 
αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης. 

«Οι ζηµιές ήταν αρκετές και εµείς σαν Ζα-
γορά είµαστε 30% κάτω από πέρυσι σε επί-
πεδο παραγωγής, σε ό,τι αφορά τα καλά και 
εµπορεύσιµα µήλα» εξηγεί στην Agrenda o 
∆ιονύσιος Βαλασσάς, γενικός διευθυντής 

του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, ο «αέρας» που έχουν φέτος τα κόκκι-
να Στάρκιν Ντελίσιους που καλλιεργούν εί-
ναι µάλλον συγκυριακός και οφείλεται στη 
σηµαντική µείωση της παραγωγής της Πο-
λωνίας, χωρίς να έχει αυξηθεί ουσιαστικά 
η κατανάλωση ή άλλοι θεµελιώδεις παρά-
γοντες. Η τιµή χονδρικής είναι στα 1,35 ευ-
ρώ, µε την εκκαθάριση του συνεταιρισµού 
να γίνεται στις 30/6. Ο διευθυντής εκτιµά 
πως ο παραγωγός θα πληρωθεί περί τα 70 
µε 75 σεντς για τις πρώτες ποιότητες. 

Με «αέρα» τα Στάρκιν Ντελίσιους
 Σηµαντική µείωση της παραγωγής στη χώρα µας, αλλά και στην Ευρώπη 

 Εκκαθάριση τον Ιούνιο έως και 75 σεντς στον παραγωγό από τον ΑΣ Ζαγοράς

Α1 |  21

Κατανάλωση
∆εν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν κάποια αξιοσηµείωτη 

αύξηση της κατανάλωσης µήλων 
στην ευρύτερη γειτονιά της χώρας

Εξαγωγές
Η αύξηση της παραγωγής 
είναι 5,6% από πέρυσι, µε 

βελτιωµένες τις ποσότητες 
προς Αίγυπτο κατά 17,3%

Πολωνία 
Η πολωνική παραγωγή λειτουργεί 

ως βαρόµετρο στην ευρωπαϊκή 
αγορά, αφού δηµιουργεί συνθήκες 

υπερπροσφοράς πιέζοντας τις τιµές

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

28/11 05/12 12/12 20/12 02/01 10/01

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)
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2,12
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943,20
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209,5

2,11

366,40

942,40
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ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213

214 214 214 214 214

64,91 65,21

67,15 67,58 69,05 70,69

Τιμή παραγωγού 
 (σεντς το κιλό)

2020 0,75 σεντς (εκτίµηση) 

2019 0,60-0,65 σεντς 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κ
ινείται ξανά η αγορά βάµβακος, κυ-
ρίως µε ζητήσεις από τουρκικά κλω-
στήρια τα οποία θέλουν άµεσα προϊ-
όν και πληρώνουν περίπου 75 σεντς 

ανά λίµπρα για λευκά βαµβάκια µε ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, που αντιστοιχούν σε 1,48 ευρώ ο 
τόνος για το εκκοκκισµένο. Χρηµατιστηριακά, 
πάντως έχουµε όλα τα χρηµατιστήρια αξιών να 
σπάνε τα ρεκόρ τους και φυσικά τα εµπορεύ-
µατα ακολουθούν. Ειδικά στο βαµβάκι υπάρ-
χει και ζήτηση στη φυσική αγορά, γεγονός που 
δείχνει πως η κατανάλωση ίνας βελτιώνεται.  

 Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου έγι-
ναν κάποιες φορτώσεις παλαιότερων συµβο-
λαίων, ενώ αναµένεται ο νέος διαγωνισµός της 
Τουρκίας στις 14 Ιανουαρίου για 100.000 τό-
νους. ∆εν θεωρείται πολύ πιθανό να καλυφθεί 
µε ελληνική σοδειά, εντούτοις θα είναι ένας ση-
µαντικός δείκτης για τις τιµές. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, µετά την ένταση µεταξύ ΗΠΑ-Ι-
ράν φαίνεται ότι ήρθε η αποκλιµάκωση και ως 
αποτέλεσµα η ανοδική αντίδραση της αγοράς.  

 Στους 6,5 εκατ. τόνους ανήλθε η παρα-
γωγή πορτοκαλιών στα κράτη µέλη της ΕΕ το 
2018, όπου καλλιεργήθηκαν 274. 000 εκτά-
ρια, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat. H Ελ-
λάδα είναι η τρίτη κύρια χώρα παραγωγής, µε 
0,9 εκατοµµύρια τόνους πορτοκαλιών, που α-
ντιστοιχούν στο 14% του συνόλου της ΕΕ. Λίγο 
πάνω από το µισό της συνολικής έκτασης βρί-
σκεται στην Ισπανία (140.000 εκτάρια), ακολου-
θούµενη από την Ιταλία µε 83.000 εκτάρια και 
την Ελλάδα µε 32.000 εκτάρια.

Δίνουν 75 σεντς 
οι Τούρκοι για το 
ελληνικό βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/12 10/12 18/12 31/12 08/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

344,50347,95
342,22

334,39
330,15

Τιμή παραγωγού 
19-’20   0,75 σεντς. 

18-’19   0,60 σεντς. 
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Επικρατούν οι ταύροι 
στην αγορά βάμβακος 
που έχει ανοδική τάση 

 Εν αναμονή 
βελτίωσης τιμών στο 
σκληρό σιτάρι

Στάσιµη για πολλή καιρό 
η τιµή στο αγελαδινό  
Μια εξαντλητική για τους παραγωγούς 
στασιµότητα χαρακτηρίζει την αγορά 
αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα, µε 
τη µέση τιµή να κυµαίνεται καθ’ όλη 
τη διάρκεια της περασµένης χρονιάς 
ανάµεσα στα 38 και τα 39 λεπτά το κιλό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Τη ∆ευτέρα
τα καλά νέα
για τη Φέτα 
Σε επιτάχυνση των εξελίξεων, φαίνεται 
να οδηγεί, όπως όλα δείχνουν, η 
ένταση των τελευταίων ηµερών και οι 
αντεγκλήσεις µεταξύ των 
εµπλεκοµένων για την 
∆ιεπαγγελµατική της Φέτας. Οι 
ζυµώσεις και πληροφορίες θέλουν 
όλους τους ενδιαφερόµενους για το 
ζήτηµα να προσέρχονται την ∆ευτέρα 
(13 Ιανουαρίου) στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να 
συµφωνήσουν από κοινού στα 
χαρακτηριστικά που θα έχει ο φάκελος, 
προκειµένου αυτός να τύχει 
αναγνώρισης από το υπουργείο. Η 
«γραµµή» είναι να δοθεί η δυνατότητα 
εκπροσώπησης στη διεπαγγελµατική, 
όλων όσοι παράγουν και ενδεχοµένως 
µάλιστα, ανάλογα µε την παραγωγή 
τους. Οι πληροφορίες θέλουν τον 
Μιχάλη Σαράνη, από τη 
γαλακτοβιοµηχανία Όλυµπος, να 
δηλώνει «παρών» στις εξελίξεις, 
υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία του 
ΕΛΓΑ δείχνουν το δρόµο για την 
εκπροσώπηση στη ∆ιεπαγγελµατική.  

Ο απολογισµός δράσης 
και προγραµµατισµός 
δεσµεύσεων Βορίδη 
δύσκολα θα διώξουν 
την καταχνιά πάνω από 
τα ελληνικά χωριά. 

Επικοινω-
νιακά η 
«κινητο-
ποίηση» 
Βορίδη 
παίρνει 
άριστα. 
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Να φτάσει σε συµφωνία για την ερ-
χόµενη ΚΑΠ εντός χρόνου είναι η 
νούµερο ένα προτεραιότητα για την 
Κροατική προεδρία στην Επιτροπή Γε-
ωργίας, σύµφωνα µε το πρόγραµµα 
που δηµοσίευσε και περιέχει τα σχέ-
διά της για τη θητεία της που ξεκίνη-
σε αυτό το µήνα. Επιπλέον, η υπουρ-
γός Γεωργίας της Κροατίας Μαρίγια 
Βούκοβιτς, θα έχει ως αποστολή να 
συνεργαστεί µε τα κράτη-µέλη ώστε 
να προετοιµαστεί καλύτερη η µετα-
βατική περίοδος µετά την παράταση 
που δόθηκε. 

«Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις 
οικογενειακές εκµεταλλεύσεις και 
τους νέους γεωργούς, στη βιώσιµη 
περιβαλλοντική διαχείριση και στην 
ενδυνάµωση της βιοοικονοµίας και 
των έξυπνων χωριών. Οι διαπραγ-
µατεύσεις για το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Θάλασσας και Αλιείας θα ενταθούν, 
µε έµφαση στη βιωσιµότητα των µι-
κρών παράκτιων ποταµών», καταλή-
γει σχετικά µε τις προτεραιότητές της 
για τη γεωργία, η κροατική προεδρία. 

Κινητικότητα παρατηρείται στις 
τάξεις των Θεσσαλών, κυρίως, 
αγροτών, παρά το γεγονός ότι η 
λεγόµενη «υπόθεση των µπλό-
κων» φαίνεται να έχει χάσει την 
παλιά της γοητεία και αίγλη. 

Καρδιτσιώτες και Λαρισαίοι 
δεν δείχνουν διατεθειµένοι να 
παραδοθούν αµαχητί και ήδη έ-
χουν δροµολογήσει µέσα στο µή-
να έναν κύκλο συγκεντρώσεων 
διαµαρτυρίας που κορυφώνεται 
µε τη συγκέντρωση τρακτέρ στον 
κόµβο της Νίκαιας και ολοκλη-
ρώνεται - εκτός απροόπτου- µε 
ένα συλλαλητήριο στην Agrotica 
την 1η Φεβρουαρίου. 

Τις κινητοποιήσεις δεν απο-
κλείεται να µπει στον πειρασµό 
και να σιγοντάρει, αυτή την φο-
ρά, ένα µέρος των θερµόαιµων 
του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που κάνει τους 
κυβερνητικούς να µην εφησυχά-
ζουν. Από πλευράς χρόνου του-
λάχιστον δεν είναι καθόλου τυ-
χαίος «ο απολογισµός δράσης 
και ο προγραµµατισµός δεσµεύ-
σεων» τον οποίο έδωσε στη δη-
µοσιότητα ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορί-
δης, όπως δεν ήταν τυχαία και 
η επερώτηση που κατέθεσε στη 
Βουλή και συζητήθηκε την Πα-

ρασκευή (10 Ιανουαρίου) σύσ-
σωµη η Κοινοβουλευτική Οµά-
δα του ΣΥΡΙΖΑ. Σηµειωτέον ότι 
έφερε την υπογραφή 50 βουλευ-
τών (ρεπορτάζ σελ. 47). 

Επί της ουσίας πάντως, οι προσ-
δοκίες που καλλιεργούν οι κυ-
βερνητικές υποσχέσεις, συνεχί-
ζουν να είναι µεγαλύτερες από 
τις «δεσµεύσεις» που θα µπορού-
σαν να αποσπάσουν σ’ αυτή τη 
φάση οι... παραδοσιακής µορ-
φής αγροτικές κινητοποιήσεις. 

Άλλωστε, η πολυδιάσπαση του 
χώρου, η αποµόνωση, κατά κά-
ποιο τρόπο, των «σκληρών» Θεσ-
σαλών, η αποµυθοποίηση των 
µπλόκων, ως µέσου διεκδίκησης 
και η οικονοµική εξάντληση την 
οποία βιώνουν οι λεγόµενοι µι-
κροµεσαίοι αγρότες δεν προοι-
ωνίζουν... µεγάλα πράγµατα. 

«Βασικός στόχος είναι να α-
ναδείξουµε τα οξυµµένα προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν 
σήµερα οι αγρότες και κτηνο-
τρόφοι και µέσα από τις αγω-
νιστικές κινητοποιήσειςνα δι-
εκδικήσουµε βιώσιµες λύσεις 
για την ικανοποίηση των δίκαι-
ων αιτηµάτων επιβίωσης που 
έχουµε», τονίζει χαρακτηρι-
στικά η Οµοσπονδία Λάρισας. 

Συμφωνία για 
την ΚΑΠ 
θα επιδιώξει 
η Βούκοβιτς

Προσπάθεια για αναβίωση 
των μπλόκων τον Ιανουάριο

Η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, 
Μαρίγια Βούκοβιτς αναλαµβάνει την 

προεδρία της Επιτροπής Γεωργίας 
µετά την εξάµηνη θητεία του 

Φινλανδού Γιάρι Λέππα.

Το θέµα είχε θέσει σε 
πρόσφατη συνάντηση 
µε τον κ. Γεραπετρίτη, 
ο βουλευτής Λαρίσης 
της Ν∆ Μάξιµος 
Χαρακόπουλος 
κάνοντας λόγο 
για «ιστορικής 
σηµασίας εξέλιξη», 
για την Θεσσαλία 
που απειλείται µε 
ερηµοποίηση.

Σε ρόλο συντονιστή ο Γεραπετρίτης για απεγκλωβισµό 
των ηµιτελών έργων εκτροπής του Αχελώου

∆ιευρυµένη σύσκεψη θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 16 Ιανουαρίου στο 
Μέγαρο Μαξίµου για το θέµα απεγκλωβισµού των έργων του Αχελώου, 
που µέχρι σήµερα έχει κοστίσει εκατοντάδες εκατοµµύρια. Σηµειωτέων 
µέχρι σήµερα έχουν δαπανηθεί σχεδόν 600 εκατοµµύρια ευρώ έως 
σήµερα για τα ηµιτελή έργα, και χρειάζονται περί τα 150 εκατοµµύρια 
ευρώ για την ολοκλήρωσή τους.
Μάλιστα, προκειµένου να τρέξουν οι διαδικασίες, ρόλο συντονιστή 
αναλαµβάνει ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ στη 
σύσκεψη της 16ης Ιανουαρίου έχουν κληθεί να συµµετάσχουν οι 
εµπλεκόµενοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής 
Χατζηδάκης, Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Αχ. Καραµανλής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μάκης Βορίδης, οι βουλευτές -όλων των 
κοµµάτων- της Θεσσαλίας, ο Περιφερειάρχης, οι δήµαρχοι της Θεσσαλίας, 
οι εκπρόσωποι των γεωτεχνικών, του ΤΤΕ, των αγροτών και της ΕΘΕΜ.

Ρίζος Μαρούδας
Η νωπή επανεκλογή 

στην ηγεσία της 
Οµοσπονδίας Αγροτών 
Λάρισας δεν συνοδεύε-
ται από φρέσκες ιδέες 
στο αγροτικό ζήτηµα



Έως και ξήρανση 
των πρέμνων 
Χειμερινό κλάδεμα στο αμπέλι για 
προστασία από ασθένειες ξύλου

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Οι ασθένειες του ξύλου στα αµπέ-
λια έχουν αποδειχθεί ως ιδιαίτε-
ρα καταστρεπτικές καθώς προξε-
νούν, είτε σταδιακά είτε απότο-
µα, το µαρασµό και την ξήρανση 
µέρους ή ολόκληρων πρέµνων. 
Οι κυριότερες από αυτές είναι η 
ίσκα, η φώµοψη και η ευτυπίω-
ση και δρουν ως τροχοπέδη για 
την παραγωγή και την µετέπειτα 
ανάπτυξη της καλλιέργειας. Οι 
µύκητες είναι κατά κύριο λόγο 
παράσιτα πληγών και η µετάδο-
σή τους σχετίζεται άµεσα µε το 
χειµερινό κλάδεµα και τις και-
ρικές συνθήκες. Αξιοσηµείωτο 
είναι το γεγονός ότι λόγω απου-

σίας αποτελεσµατικών χηµικών 
επεµβάσεων για την αντιµετώπι-
σή τους, είναι απαραίτητο η διά-
γνωση να γίνει όσο το δυνατόν 
πιο έγκαιρα προκειµένου να ε-
πιτευχθεί ο σκοπός µέσω καλ-
λιεργητικών µέτρων.

Ύποπτα συµπτώµατα στα πρέ-
µνα είναι δυνατόν να παρατηρη-
θούν κατά το χειµερινό κλάδε-
µα λόγω αλλοιώσεων και µετα-
χρωµατισµών του ξύλου σε πα-

λιές τοµές κλαδέµατος. Στην ί-
σκα, το εσωτερικό του ξύλου εµ-
φανίζει περιοχές συνήθως υπό-
λευκες που θρυµµατίζονται εύ-
κολα. Ενίοτε η σήψη µπορεί να 
είναι σκληρή και καστανή, ιδι-
αίτερα σε νεαρά πρέµνα. 

Όσον αφορά την ευτυπίωση, 
στο εσωτερικό του ξύλου εκδη-
λώνονται νεκρώσεις µε σκληρή 
υφή που σε κάθετη τοµή έχουν 
εµφάνιση σχήµατος V, ενώ στη 
φώµοψη το χειµώνα, οι κληµα-
τίδες καθίστανται ξεθωριασµέ-
νες, µε γκριζόλευκο χρώµα και 
µικρά µαύρα στίγµατα στην επι-
φάνειά τους (πυκνίδια). Στη βά-
ση των κληµατίδων ο φλοιός συ-
νήθως σκάει κι εµφανίζονται µία 
ή περισσότερες ρωγµές (έλκη).

Προκειµένου να περιοριστεί 
το µόλυσµα ή να προστατευθούν 
οι τοµές που προκύπτουν από 
το κλάδεµα, οι γεωπόνοι του Πε-
ριφερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Ηρακλείου συστή-
νουν µια σειρά από προληπτι-
κά µέτρα, βάσει των οποίων το 
βασικότερο είναι το κλάδεµα να 
γίνεται όσο πιο όψιµα είναι εφι-
κτό και µε ξηρό καιρό. 

Σηµαντική είναι η αποφυγή 
µεγάλων τοµών στο κλάδεµα ώ-
στε να περιορίζεται ο κίνδυνος 
µολύνσεων, ενώ τα προσβεβλη-
µένα δέντρα ή αυτά µε ύποπτα 
συµπτώµατα θα πρέπει να κλα-
δεύονται τελευταία και τα εργα-
λεία που χρησιµοποιήθηκαν να 
απολυµαίνονται σχολαστικά.

Στο λήθαργο της µηλιάς ψεκασµοί για τον κόκκινο τετράνυχο
Ο κόκκινος τετράνυχος προσβάλλει τους βλαστούς της µηλιάς και τα φύλλα 
από τα οποία µυζεί χυµούς. Στα σηµεία αυτά η προσβολή εµφανίζεται ως 
χλωρωτικό στίγµα που στα φύλλα αυτά αποκόπτονται και πέφτουν. Το 
έντοµο αυτό διαχειµάζει στο στάδιο του ωού καθώς τα χειµερινά του ωά τα 
εναποθέτει σε σχισµές στον φλοιό του δέντρου ή στη βάση των οφθαλµών. 
Η θερµοκρασία που θα δώσει το έναυσµα για την ανάπτυξη του ωού θα 

πρέπει να είναι µεγαλύτερη από αυτή των 7οC. Χαρακτηριστικό στάδιο στο οποίο 
πραγµατοποιείται η εκκόλαψή τους στη µηλιά είναι αυτό του «ροζ µπουµπουκιού». 
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας, 
ο ψεκασµός πλήρους κάλυψης (ξύλου) είναι ανάγκη να πραγµατοποιηθεί στο στάδιο 
του λήθαργου και µέχρι την έναρξη του φουσκώµατος των οφθαλµών, ιδιαίτερα σε 
οπωρώνες του είχαν προσβληθεί και κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ίσκα
Το εσωτερικό του ξύλου 

εµφανίζει περιοχές 
συνήθως υπόλευκες, που 
θρυµµατίζονται εύκολα

Βακτηριακό κάψιµο αχλαδιάς
Το βακτηριακό κάψιµο αποτελεί µια ιδιαίτερα 
καταστρεπτική ασθένεια για την αχλαδιά αφού 
µέσα σε λίγους µήνες είναι δυνατόν να ξηράνει 
παραγωγικά δέντρα. Οι περισσότερες εµπορικές 
ποικιλίες είναι ευπαθείς στην ασθένεια.
Χαρακτηριστικό σύµπτωµα είναι το µαύρισµα 
των ταξιανθιών, των φύλλων και των βλαστών, 
που µοιάζουν να είναι «καµένα» από φωτιά. Η 
προσβολή εκτείνεται στους κλάδους, βραχίονες 
ή και τον κορµό των δέντρων. Τα νεκρά φύλλα 
και άνθη παραµένουν προσκολληµένα στο 
δέντρο όλο το έτος. Οι τρυφεροί βλαστοί 
κάµπτονται σαν «µαγκούρα», µαραίνονται, 
ξηραίνονται. Σε περίπτωση που η προσβολή 
συµπέσει µε βροχερό καιρό τότε εµφανίζεται 
βακτηριακή βλέννα στους µίσχους, τα νεαρά 
καρπίδια ή στα έλκη των κλάδων. Οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρο Προστασίας Φυτών 
Αχαΐας προτείνουν ψεκασµό πριν την διακοπή 
του λήθαργου µε οξυχλωριούχο χαλκό ή 
υδροξείδιο του χαλκού. Ωφέλιµο θεωρείται και 
το αυστηρό κλάδεµα και κάψιµο των 
προσβεβληµένων κλάδων. Τέλος, σε σοβαρά 
προσβεβληµένους οπωρώνες κατά την 
προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο συνιστάται 
στη διόγκωση των οφθαλµών επέµβαση µε 
χαλκούχα σκευάσµατα στις υψηλότερες δόσεις.

Σκευάσµατα
BAYER: Serenade ASO, Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG.

Φώµοψη αµυγδαλιάς
Η ασθένεια της φώµοψης που ονοµάζεται 
αλλιώς και έλκος κλαδίσκων είναι αποτέλεσµα 
της δράσης ενός µύκητα ο οποίος διαχειµάζει 
υπό µορφή πυκνιδίων στην άνω επιφάνεια των 
βλαστών και στα έλκη των κλαδίσκων. Τα 
πυκνίδια που αποκτούν µελανό χρωµατισµό 
αφθονούν πάνω στα προσβεβληµένα όργανα. 
Άµεση συνέπεια είναι η ξήρανση των 
κλαδίσκων του έτους και η νέκρωση των 
οφθαλµών. Oι µολύνσεις που 
πραγµατοποιούνται αργά το φθινόπωρο 
εκδηλώνονται κατά την επόµενη βλαστική 
περίοδο υπό µορφή µη έκπτυξη οφθαλµών ή 
εκπτύξεως καχεκτικών βλαστών και ανθέων 
που σύντοµα αποξηραίνονται. Ιδιαίτερη 
προσοχή απαιτείται στον βροχερό και υγρό 
καιρό κατά τη βλαστική περίοδο, καθώς 
αποτελεί εύφορο έδαφος για την έναρξη 
µολύνσεων. Εάν το παθογόνο καταφέρει να 
προσβάλει την καλλιέργεια, τότε οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Μαγνησίας συνιστούν ψεκασµός των 
δέντρων σε ληθαργική κατάσταση το χειµώνα.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Προγραμματισμός 
με μπούλετς στη Βάθη   

Ενώ ο απολογισμός ελέγχεται ως προς την ποιότητα  

Ένα ευρύ σχέδιο δράσης που συνδυάζει συγκεκριµένες αγροτικές 
πολιτικές για το 2020 σε συνδυασµό µε καταλληλα εργαλεία δου-
λειάς τα οποία θα επιτρέψουν την επίτευξη των στόχων, παρουσί-
ασε σε συνάντησή του µε τους αγροτικούς συντάκτες ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Οι εν λόγω εξαγγελίες συ-
µπίπτουν µε την προσπάθεια αναβίωσης των αγροτικών µπλόκων 
εκ µέρους των Θεσσαλών κυρίως αγροτοσυνδικαλιστών, τις οποίες 
δείχνει να σιγοντάρει µε επερωτήσεις στη Βουλή η αξιωµατική αντι-
πολίτευση. Στον προγραµµατισµό Βορίδη περιλαµβάνεται µια σει-
ρά παρεµβάσεων που ξεκινάει από τη νοµοθεσία για τις οµάδες και 
τις οργανώσεις παραγωγών και φθάνει µέχρι τα ∆ιαχειριστικά Σχέ-

δια Βόσκησης, χωρίς ωστόσο να στηρίζονται από κατάλληλη προ-
εργασία. Χαρακτηριστική είναι η δέσµευση του υπουργού για την 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ, για την οποία, ό-
πως ο ίδιος παραδέχθηκε, κανείς δεν γνωρίζει, ούτε το πραγµατικό 
µέγεθος, ούτε την πιθανολογούµενη αυτής αξία. Στο ίδιο µήκος κύ-
µατος κινείται και η υπόθεση της αναµόρφωσης του ΕΛΓΑ για την 
οποία µόνιµη επωδός παραµένει η συνεργασία µε τις ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις του τοµέα ασφάλισης. Μαύρο σκοτάδι και για το Εθνι-
κό Σχέδιο Φυτοπροστασίας, το οποίο εκτός από τον τίτλο στο 28σέ-
λιδο πόνηµα δεν παρείχε καµιά άλλη πληροφορία. Αοριστία διέπει 
και τον ολοκληρωµένο σχεδιασµό αρδευτικών έργων για το 2020.      
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Επικοινωνιακού 
κυρίως χαρακτήρα 
η προσπάθεια 
ανάληψης 
δεσµεύσεων από 
το επιτελείο της 
πλατείας Βάθη. 
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Από αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
μέχρι Αγροτικά Επιμελητήρια φέρνει 

ο σχεδιασμός Βορίδη για το 2020 

9/1/2020 21 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Ασφαλιστικό Αγροτών 
Βιώσιμο ασφαλιστικό – Q1 2020 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

Οργάνωση Αγοράς 
Νομοθεσία για τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών – Q2 2020  

 
Θεσμική Εκπροσώπηση Αγροτών  

Δημιουργία Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου – Q2 2020 
Αγροτικός συνδικαλιστικός νόμος - Q2 2020  
  

9/1/2020 23 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

 Λειτουργία ΕΛΓΑ 
 Επικαιροποίηση κανονισμού ΕΛΓΑ και προσαρμογή στα     
    κλιματολογικά και γεωγραφικά δεδομένα – Q2 2020  
 Αποτελεσματικές διοικητικές υπηρεσίες – Q2 2020 
 Συμπράξεις με τον Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Τομέα – Q2 2020 

 

9/1/2020 22 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

 
Ενίσχυση της Κτηνοτροφίας 

 Ίδρυση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας – Q1 2020  
 

Μέριμνα για τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών 
 Προώθηση νέας χωροθέτησης  - Q2 2020 

9/1/2020 24 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020  
 
 

Υιοθέτηση δράσεων που συμβάλλουν στη μείωση  
του κόστους αγροτικής παραγωγής 

Σταδιακή κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης – Q4 2020  
Επαναξιολόγηση του θεσμικού πλαισίου για τους εργαζόμενους στην  
   πρωτογενή παραγωγή – Q2 2020 

 
 

 
 

Είναι η πρώτη 
επίσηµη 
αναφορά 
σε ίδρυση 
Επιµελητηρίου 
Αγροτών, 
η σχέση 
του οποίου 
µε τους 
συλλόγους 
παραµένει 
αδιασαφήνιστη

Ειδική επιτροπή 
αναµένεται 
να συσταθεί 
προκειµένου να 
επιταχυνθούν 
οι συζητήσεις 
οι οποίες 
βρίσκονται 
ακόµη σε 
πρώιµο στάδιο

Ακόµα και 
χωρίς κοινή 
συνισταµένη 
ανάµεσα στους 
φορείς που 
εµπλέκονται το 
υπουργείο θα 
προχωρήσει 
στην 
αναγνώριση 
της ∆Ο Φέτας

Αναφορά 
έγινε και στο 
αγροτικό 
πετρέλαιο µε 
µια ευνοϊκή 
ρύθµιση 
να µην 
αποκλείεται 
µετά το τέλος 
του έτους

Απολογισμός 2019-Προγραμματικές Δράσεις που υλοποιήθηκαν

Προγραμματισμός - Δεσμεύσεις 2020

Οργάνωση Αγοράς
Είπαµε: Θα επανεξετάσουµε το συνεταιριστικό νόµο του ΣΥΡΙΖΑ  
Τι κάναµε: Συντάξαµε νέο συνεταιριστικό νόµο, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε δηµό-
σια διαβούλευση
Είπαµε: Καθιερώνουµε τακτικό και δοµηµένο διάλογο µε τις διεπαγγελµατικές ορ-
γανώσεις των παραγωγών κατά προϊόν 
Τι κάναµε: ∆ιαµορφώσαµε το κανονιστικό πλαίσιο των ∆ιεπαγγελµατικών Οργανώ-
σεων ψηφίζοντας σχετική νοµοθεσία και εκδίδοντας τη σχετική Υπουργική Απόφαση 
Υιοθέτηση δράσεων που συµβάλλουν στη µείωση του κόστους αγροτικής παραγωγής
Είπαµε: Μειώνουµε το φόρο ων αγροτικών επιχειρήσεων, σε δύο χρόνια από το 28% 
στο 20%
Τι κάναµε: Μειώσαµε το φόρο από το 28% σε 20% µε το φορολογικό νόµο που ψη-
φίστηκε στις αρχές ∆εκεµβρίου
Είπαµε: Μειώνουµε δραστικά τον εισαγωγικό συντελεστή του φόρου εισοδήµατος 
από το 22% στο 9%
Τι κάναµε: Μειώσαµε τον εισαγωγικό συντελεστή στο 9% από 22% µε το νέο φορο-
λογικό νόµο

Υιοθέτηση δράσεων που συµβάλλουν στη µείωση του κόστους αγροτικής 

παραγωγής
Είπαµε: Μειώνουµε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% σε δύο χρόνια
Τι κάναµε: Μειώσαµε τον ΕΝΦΙΑ µεσοσταθµικά κατά 22% και θα ακολουθήσει µεί-
ωση 8% εντός του 2020
Είπαµε: ∆ιατηρούµε το αφορολόγητο
Τι κάναµε: Αποτρέψαµε τη µείωση του αφορολόγητου
Είπαµε: Ολοκληρώνουµε την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
Τι κάναµε: Ψηφίσαµε διάταξη, η οποία προβλέπει ότι ο βεβαιωµένος Ειδικός Φό-
ρος Κατανάλωσης για το κρασί που δεν διατέθηκε µέχρι τις 31/12/18 µπορεί να ε-
πιστρέφεται ή να διαγράφεται 

Ενίσχυση της χρηµατοδότησης της αγροτικής παραγωγής
Είπαµε: Ενεργοποιούµε τη Συµφωνία µεταξύ της DG AGRI και της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων
Τι κάναµε: Υπογράψαµε τη Συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Είπαµε: Περιορίζουµε το ενεργειακό κόστος, αξιοποιώντας περισσότερο εναλλα-
κτικές µορφές ενέργειας 
Τι κάναµε: Ψηφίστηκε Νόµος για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 
(αγροτικά φωτοβολταικά) 
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Σε έναν μακρύ απολογισμό πεπραγμένων και προγραμματισμό πολιτικών παρεμβάσεων στη διάρκεια 

του 2020, ο υπουργός προανήγγειλε μέτρα για το ασφαλιστικό, τις ομάδες και τις οργανώσεις αγροτών, 

το Εθνικό Αγροτικό Επιμελητήριο και τους Συλλόγους, το νέο θεσμικό πλαίσιο για τους εργάτες γης, τη 

σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα με τον ΕΛΓΑ και τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης. Κατέστησε σαφές ότι 

ο προγραμματισμός θα τηρηθεί με βάση τα προβλεπόμενα για το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο του έτους.

9/1/2020 25 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόμα προϊόντα με 
υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος 
Διαπραγμάτευση για τη Νέα ΚΑΠ – Q1 2020 - Q4 2020 
Σχεδιασμός νέου Π.Α.Α. 2021-2027 – Q1 2020 - Q4 2020 

9/1/2020 27 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

 
Αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Brexit 

  Ψήφιση σχετικού νόμου – Q1 2020 
      

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

9/1/2020 26 Συνέντευξη Τύπου ΥΠΑΑΤ 

Αντιμετώπιση του μιμητισμού και των ελληνοποιήσεων 
Θέσπιση του αξιόποινου των ελληνοποιήσεων – Q1 2020
Επαναξιολόγηση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών–Q2 2020
Αξιοποίηση νέων επιστημονικών μεθόδων για την ενίσχυση και την
αξιοπιστία των ελέγχων – Q3 2020 
Διεθνής συντονισμός για την αντιμετώπιση των διεθνικών εγκλημάτων
στο χώρο των τροφίμων – Q1 2020 – Q4 2020 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 
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Λοιπές δεσμεύσεις  
  Διαχειριστικά σχέδια βόσκησης – Q1 2020 
Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την φαρμακευτική και   

 βιομηχανική κάνναβη – Q2 2020 
Υπουργική Απόφαση για το θέμα της κλωνικής επιλογής – Q2 2020 
Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΑΑΤ – Q3 2020 
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός αρδευτικών έργων και εθνικό σχέδιο για  

 την άρδευση   
Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων – Συνεχείς Δράσεις 

Πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών – Q3 2020 
Εθνικό Σχέδιο Φυτοπροστασίας – Q2 2020 

 
 

Προγραμματισμός  - Δεσμεύσεις  2020 

Σε ό,τι αφορά 
στην ΚΑΠ, 
πρόκληση για 
το υπουργείο 
αποτελεί η 
συζήτηση 
γύρω από την 
διατήρηση 
των πόρων 
της ΚΑΠ στα 
ίδια επίπεδα 
µετά το 
Brexit 

Αφορά 
αποκλειστικά 
σε επιπτώσεις 
που θα 
προκύψουν 
κατά το πρώτο 
χρονικό 
διάστηµα 
εξόδου του ΗΒ 
από την ΕΕ 

Αυστηρότερες 
ποινές σε 
φαινόµενα 
µιµητισµού 
ετοιµάζει η 
ηγεσία του 
υπουργείου, 
πετώντας 
ωστόσο 
την µπάλα 
στην εξέδρα 
επικαλούµενη 
την ανάγκη 
διεθνικών 
συνεργασιών 

Μια σειρά 
παρεµβάσεων 
µε στόχο την 
εκπλήρωση 
εκκρεµοτήτων 
ετών αλλά 
και την 
διαµόρφωση 
νέων 
στρατηγικών 
θα επιχειρηθεί 
προς το τέλος 
του έτους 

Ενίσχυση της χρηµατοδότησης της αγροτικής παραγωγής
Είπαµε: Ενεργοποιούµε όλα τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Τι κάναµε: Επιταχύναµε τις διαδικασίες ενεργοποίησης των χρηµατοδοτικών εργαλεί-
ων του ΠΑΑ για τη στήριξη της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων στον πρωτογενή το-
µέα και την µεταποίηση γεωργικών προϊόντων, ως κάτωθι: 
Α. Υπογράφηκε από τον Υπουργό η Συµφωνία Χρηµατοδότησης για το Ταµείο Εγγυή-
σεων µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων, ύψους 80 εκ. € και το οποίο αναµένεται 
να µοχλεύσει πόρους της τάξης των 400 εκ. €
Β. Συγκροτήθηκε η Επενδυτική Επιτροπή και ενέκρινε την Πρόσκληση που ήδη εξέδω-
σε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων προς τις Τράπεζες για συµµετοχή στο Ταµείο Εγ-
γυήσεων. Η ενεργοποίηση του συγκεκριµένου Ταµείου φιλοδοξούµε ότι θα διευρύνει 
τις αναπτυξιακές δυνατότητες του ΠΑΑ, εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα 
στους επενδυτές για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. 
Ενίσχυση της χρηµατοδότησης της αγροτικής παραγωγής
Είπαµε: Ενεργοποιούµε όλα τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Τι κάναµε: Συνεργαζόµαστε στενά τόσο µε την Ελληνική Ένωση Τραπεζών όσο και µε 
τους εκπροσώπους των Τραπεζικών Ιδρυµάτων της χώρας για την καλύτερη προετοι-
µασία των χρηµατοδοτικών εργαλείων αλλά και την συνολικότερη υποστήριξη των ε-
πενδυτών στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
    
Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόµα προϊόντα µε υψηλότερη κερδοφορία και 
λιγότερη εξάρτηση από το κράτος

Είπαµε: Ενεργοποιούµε όλα τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Τι κάναµε: Επισπεύσαµε την εκκίνηση των πληρωµών των επενδυτικών σχεδίων στο 
µέτρο της Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων και στο µέτρο των Μικρών Γεωργικών 
Εκµεταλλεύσεων, ενώ ετοιµότητα εξασφαλίσαµε και για τις πληρωµές στο Μέτρο των 
Οµάδων Παραγωγών. 
 
Ενίσχυση των επενδύσεων σε καινοτόµα προϊόντα µε υψηλότερη κερδοφορία και 
λιγότερη εξάρτηση από το κράτος
Είπαµε: Ενεργοποιούµε όλα τα µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
Τι κάναµε: Προκηρύξαµε συνολικά, το β’ 6µηνο του 2019, µέτρα και δράσεις του ΠΑΑ 
ύψους 250εκ. € που αφορούν κυρίως ∆ασικά και Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα, δρά-
σεις του CLLD/LEADER καθώς και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία. Ταυτόχρονα, εργαστή-
καµε εντατικά για την προετοιµασία και άµεση προκήρυξη, εντός του επόµενου 3µή-
νου, σηµαντικών µέτρων και δράσεων του ΠΑΑ, όπως: 
της δράσης των σχεδίων βελτίωσης για την εξοικονόµηση νερού, για την οποία έχει συ-
νταχθεί σχέδιο Υπουργικής Απόφασης, του µέτρου στήριξης συµµετοχής σε συστήµατα 
ποιότητας, για το οποίο υπογράφηκε η σχετική Υπουργική Απόφαση Εφαρµογής του
του µέτρου την προληπτικής προστασίας καλλιεργειών από φυσικές καταστροφές (2η 
πρόσκληση) αλλά και της γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης του Κοµφούζιο, για την ο-
ποία έγινε προδηµοσίευση της πρόσκλησης.
Το συνολικό ύψος προϋπολογισµού σε όρους δηµόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων 
αυτών θα ανέλθει σε 100 εκ. € περίπου. 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μέσα στους πρώτους µήνες του 
2020 η ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης, θα επιδιώξει 
να υπογράψει µε τις περιφέρειες 
τα διαχειριστικά σχεδίων βόσκη-
σης για τις ιδιωτικές και δηµόσιες 
βοσκήσιµες εκτάσεις, σύµφωνα µε 
τα όσα είπε ο υπουργός κατά την 
διάρκεια συνέντευξης Τύπου την 
Πέµπτη 9 Ιανουαρίου. Ακόµα και 
έτσι όµως, πρόκειται για µια διαδι-
κασία που θα χρειαστεί ενάµιση έ-
ως δύο έτη από τη στιγµή που θα 
πέσουν οι υπογραφές µε τις περι-
φέρειες, όπως παραδέχτηκε και ο 
κ. Βορίδης, προκειµένου να διευ-
θετηθούν οι εκκρεµότητες που έ-
χει προκαλέσει η έως τώρα µη α-
ποτελεσµατική διαχείριση του ζη-
τήµατος. Χρόνος λογικά θα χρεια-
στεί, αφού διοικητικοί και περιφέ-
ρειες καλούνται εκ νέου να βρουν 
τις απαιτούµενες βοσκήσιµες γαίες 
ανά τη χώρα, προκειµένου να κα-
λύψουν τις ανάγκες των κτηνοτρό-
φων, κάτι που θα έπρεπε άλλωστε 
ήδη να έχει τακτοποιηθεί αλλά α-
κόµη και έτσι, να χρειαστεί λιγότε-
ρο χρόνο περαίωσης.  

Αυτό σηµαίνει ότι υπόλοιπα πα-
λαιών εξισωτικών που είχαν «κολ-
λήσει» στην τεχνική λύση δεν προ-
βλέπεται να τακτοποιηθούν προτού 
παρέλθει το χρονικό διάστηµα στο 
οποίο αναφέρθηκε ο υπουργός. 
Παράλληλα προκύπτουν ερωτήµα-
τα σχετικά µε τον τρόπο που θα γί-
νει η πληρωµή της εξισωτικής του 
2020, εφόσον µέχρι τότε θα έχουν 
προκύψει νέες λίστες.

«Είναι ένα θέµα που ξεκίνησε το 
2015, ήταν να τελειώσει το 2017, 
πήρε παράταση για το 2019 και ήρ-
θαµε σήµερα εδώ. Είναι ένα σηµα-
ντικό θέµα γιατί σχετίζεται µε τις 
ενισχύσεις. Προσπαθούµε έντονα 
για να το αντιµετωπίσουµε, είναι ό-
µως µια διαδικασία που θα πάρει ε-
νάµιση έως δύο χρόνια για να το έ-

χουµε αποτελέσµατα από τη στιγµή 
που θα το υπογράψουµε» υποστή-
ριξε ο κ. Βορίδης, συµπληρώνοντας 
πως «υπάρχουν σηµαντικές ευθύ-
νες για την καθυστέρηση. Έπρεπε 
να είναι ένα θέµα απόλυτης προ-
τεραιότητας».

 
Θεσµικό πλαίσιο για την 
κάνναβη και αναδιάρθρωση 
καλλιεργειών

Λίγες λεπτοµέρειες έχουν απο-
µείνει µέχρι την ολοκλήρωση του 
θεσµικού πλαισίου γι την φαρµα-
κευτική και την βιοµηχανική κάν-
ναβη, που έχουν να κάνουν µεταξύ 
άλλων µε τις τεχνικές προδιαγρα-
φές που θα έχουν τα θερµοκήπια. 
Αναµένεται λοιπόν µέχρι το κλείσι-
µο του πρώτου εξαµήνου του 2020 
να είναι έτοιµο το πλαίσιο.

Στους στόχους του υπουργείου 
για το δεύτερο εξάµηνο του 2020 
είναι η εκπόνηση προγράµµατος 
αναδιάρθρωσης των καλλιεργει-
ών, σύµφωνα µε τον κ. Βορίδη, ο 
οποίος έκανε αναφορά στην καλ-
λιέργεια σύκου στην Καλαµάτα αλ-
λά και της σταφίδας στο Αίγιο και 
την Κόρινθο. «Υπάρχει το αίτηµα, 
πρέπει να δούµε πώς θα εξασφαλί-
σουµε πόρους και πώς θα το σχεδι-
άσουµε». Παράλληλα η ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ θέλει να βάλει περισσότερο 
φιλόδοξους στόχους αναφορικά µε 
την  αξιοποίηση της ακίνητης περι-
ουσίας του υπουργείου, θέµα που 
σχετίζεται και µε την παραχώρηση 
αγροτικής γης,  η οποία όµως πε-
ριουσίας δεν έχει ακόµη αποτιµη-
θεί, όπως παραδέχτηκε ο υπουργός.

Προς το τέλος του έτους, στο πλά-
νο του υπουργείου υπάρχει ο σχεδι-
ασµός ενός εθνικού σχεδίου φυτο-
προστασίας. Όπως υποστήριξε ο κ. 
Βορίδης, γνώµονας όλων των πα-
ρεµβάσεων του υπουργείου είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
η αύξηση του εισοδήµατος των πα-
ραγωγών και η ανάδειξη της αγροτι-
κής παραγωγής ως ενός κλάδου που 
θα προσελκύσει νέους ανθρώπους.

Σχεδιασμός
αρδευτικών
έργων 
με πόρους 
από τη νέα
ΚΑΠ
Κεντρικό θέµα της πολιτικής που 
θα ξεδιπλώσει το υπουργείο 
συνιστά ο σχεδιασµός για τα 
αρδευτικά έργα και την 
διαχείριση των υδάτινων πόρων 
στην πρωτογενή παραγωγή, 
σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο 
Μάκης Βορίδης στη συνέντευξη 
Τύπου, λέγοντας πως ο 
σχεδιασµός αυτός θα πρέπει να 
είναι αποτέλεσµα εθνικής 
συµφωνίας και όχι κυβερνητικής 
πρωτοβουλίας.
Στόχος είναι ο σχεδιασµός και η 
ένταξη µεγάλου αριθµού 
αρδευτικών έργων σε 
συνδυασµό και µε το επόµενο 
Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο πλαίσιο καλών 
καλλιεργητικών πρακτικών και 
µε την αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών ώστε η άρδευση να 
επιτυγχάνεται µε κανόνες ορθής 
διαχείρισης.
Ο ίδιος υπογράµµισε την ανάγκη 
να αλλάξει ο τρόπος µε τον 
οποίο αξιοποιείται το νερό, 
κάνοντας λόγο για 
«υπερεκµετάλλευση υπόγειων 
υδάτινων πόρων, µε αποτέλεσµα 
την καταστροφή του υδροφόρου 
ορίζοντα και του εδάφους». 
Όπως είπε ο σχεδιασµός αυτός 
θα συνδεθεί µε την εµπέδωση 
των καλών καλλιεργητικών 
πρακτικών ώστε η χρήση του 
νερού να γίνεται στοχευµένα.
Παράλληλα το υπουργείο 
δεσµεύτηκε να µεριµνήσει και για 
τον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών, 
µέσα στο δεύτερο τρίµηνο του 
έτους, προωθώντας σε 
συνεργασία µε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος, νοµοθετικές 
αλλαγές για τη χωροθέτηση των 
ιχθυοκαλλιεργειών.

Σχέδια βόσκησης 
μέσα στο τρίμηνο, 
με εφαρμογή 
σε δύο έτη
Ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κάνναβη πριν 
τον Ιούλιο, αναδιάρθρωση σε σύκο και σταφίδα

∆εν ωρίµασε ο διάλογος
για τον ιδιωτικό ΕΛΓΑ
Λεπτοµέρειες για τον τρόπο µε τον οποίο θα µεταρρυθµιστεί η 
λειτουργία και ο ρόλος του ΕΛΓΑ δεν δόθηκαν στην συνέντευξη 
Τύπου, αν και ο Μάκης Βορίδης τοποθέτησε τις 
δροµολογούµενες ενέργειες για τον Απρίλιο του 2020. Σε ό,τι 
αφορά στις συµπράξεις του ΕΛΓΑ µε τον ιδιωτικό ασφαλιστικό 
τοµέα, µια προεκλογική εξαγγελία της κυβέρνησης, ο υπουργός 
ανέφερε πως οι συζητήσεις δεν έχουν ωριµάσει ακόµα, 
προαναγγέλλοντας τη σύσταση ειδικής επιτροπής προκειµένου 
να «εµβαθύνει τον διάλογο» όπως είπε. Μαζί µε αυτό, η ηγεσία 
του υπουργείου προσανατολίζεται προς την επικαιροποίηση του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ ώστε να προσαρµοστεί στα κλιµατολογικά 
και γεωγραφικά δεδοµένα, µε τον κ. Βορίδη να αναφέρεται στην 
αναλογιστική µελέτη που αναµένεται χρόνια τώρα, λέγοντας 
πως «ίσως τελικά δεν χρειάζεται αναλογιστική µελέτη, αλλά 
λογιστική, αφού αυτά τα θέµατα έχουν να κάνουν µε το ποιος 
παίρνει τι και τι πληρώνει».
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Μεταρρυθμίσεις στον συνδικαλιστικό νόμο 
και ίδρυση Εθνικού Αγροτικού Επιμελητηρίου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Την ανάδειξη µέσα από ένα Εθνι-
κό Αγροτικό Επιµελητήριο των θε-
σµικών εκπροσώπων των αγροτών 
φιλοδοξεί να εξασφαλίσει η ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης. Είναι η πρώτη φορά που διατυ-
πώνεται επίσηµα η βούληση ίδρυ-
σης ενός Εθνικού Αγροτικού Επιµε-
λητηρίου, µε µια παράλληλη µεταρ-
ρύθµιση του αγροτικού συνδικαλιστι-
κού νόµου. «Χρειαζόµαστε ένα σχή-
µα που θα δείξει τι ζητά η πολιτεία 
από τους θεσµικούς της συνοµιλη-
τές» ανέφερε ο Μάκης Βορίδης στο 
πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, το-
ποθετώντας στο δεύτερο τρίµηνο του 
2020 την εκκίνηση των διαδικασιών.

Η εξαγγελία για τη σύνταξη νό-
µου που ορίζει το πλαίσιο ίδρυσης 
ενός Εθνικού Αγροτικού Επιµελητη-
ρίου σχετικά µε τη συνδικαλιστική 
εκπροσώπηση των αγροτών άφησε 
ωστόσο ανοιχτά ερωτήµατα αναφο-

ρικά µε τη σχέση του εν λόγω επιµε-
λητηρίου µε τους ήδη υφιστάµενους 
αγροτικούς συλλόγους.

«Θέλουµε οργανωµένους θεσµι-
κούς συνοµιλητές από όλους τους 
κλάδους της πρωτογενούς παραγω-
γής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. 
Βορίδης, ο οποίος πάντως συνέδεσε 
την προσπάθεια αυτή µε αλλαγές 

που θα επιχειρήσει στο Συµβούλιο 
Στρατηγικού Σχεδιασµού, ώστε να 
διευκολυνθεί η συµµετοχή σε αυ-
τό και των προέδρων των εποπτευ-
όµενων Οργανισµών και κατ’ επέ-
κταση την πρόθεση συγκρότησης 
ενός δοµηµένου θεσµικού διαλό-
γου µε φορείς, ανά τρίµηνο, µε συ-
γκεκριµένη ατζέντα προγραµµατι-

κή και απολογιστική.
Μαζί µε το παραπάνω έρχεται και  

η νοµοθεσία για τις οµάδες και τις 
οργανώσεις παραγωγών, σε µια προ-
σπάθεια οργάνωσης της αγοράς, κα-
τά τους ισχυρισµούς του υπουργείου, 
η οποία ακολουθεί το νέο συνεταιρι-
στικό νόµο που βρίσκεται το διάστη-
µα αυτό σε δηµόσια διαβούλευση.

Σύλλογοι
∆εν διευθετήθηκε η 
σχέση του εν λόγω 
επιµελητηρίου µε 
τους ήδη υφιστά-

µενους αγροτικούς 
συλλόγους

Επίσηµη βούληση
Πρώτη φορά δια-

τυπώνεται επίσηµα 
η βούληση ίδρυσης 

ενός Εθνικού Αγροτι-
κού Επιµελητηρίου
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Πολύ δύσκολη η άμεση ολοκλήρωσή της

Τροχοπέδη η υπόθεση 
της υπερδέσμευσης 
στα Σχέδια Βελτίωσης 

  Αν δεν περάσει με τροποποιητική απόφαση στην προκήρυξη 
μέχρι να βγάλουν πίνακες εντάξης οι αξιολογητές, πολύς κόσμος 
δεν θα ξέρει αν περνάει με τις βάσεις να διαμορφώνονται στα ύψη      

  Περικοπή που κυμαίνεται μεταξύ 10-15% στις επιλέξιμες 
δαπάνες παρατηρούν οι σύμβουλοι στις αιτήσεις 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επ’ αµφιβόλω έχει τεθεί η διαδι-
κασία υπερδέσµευσης των 300 ε-
κατ. ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης, 
σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφο-
ρίες της Agrenda. Η υπόθεση της 
εξασφάλισης των έξτρα χρηµά-
των χαρακτηρίζεται πολύ δύσκο-
λη και αν δεν προχωρήσει το ζή-
τηµα µέχρι να τελειώσουν οι αξιο-
λογητές, δηλαδή δεν γίνει η σχετι-
κή τροποποίηση της προκήρυξης, 
τότε κατά την Agrotica που είναι 
και ο στόχος έκδοσης των εγκρι-
τικών αποφάσεων, πολύς κόσµος 
δεν θα γνωρίζει αν τελικά θα πε-
ράσει, οι βάσεις θα εµφανίζονται 
στα ύψη και οι εκταµιεύσεις θα εί-
ναι πρακτικά αδύνατες. Άλλωστε 
µεσολαβεί και η περίοδος ενστά-
σεων. Υπενθυµίζεται ότι οι επιλα-
χόντες νέοι αγρότες του 2016 έ-
πρεπε να περιµένουν σχεδόν έ-
να χρόνο µέχρι να περάσει η υ-
περδέσµευση και να µάθουν ότι 
εντάσσονται στο Μέτρο. Στην Ατ-
τική, βγήκαν οι καταστάσεις χω-
ρίς πρόβληµα καθώς τα κονδύ-
λια που είχε κάλυπταν και µε το 
παραπάνω τις αιτήσεις, αλλά για 
παράδειγµα στην Στερεά Ελλάδα 
που ετοιµάζεται να βγάλει κατά-
σταση δικαιούχων την ερχόµενη 
εβδοµάδα, η λίστα θα είναι γεµά-
τη µε επιλαχόντες, οι οποίοι  δεν 
θα είναι σε θέση να γνωρίζουν, ί-
σως για πολύ καιρό ακόµα, αν ε-
γκρίνονται ή όχι. 

Παράλληλα, οι πληροφορίες θέ-
λουν να έχει πέσει «ψαλίδι» στις 
επιλέξιµες δαπάνες των Σχεδίων 
Βελτίωσης, µε αποτέλεσµα να υ-
πάρχει µείωση 10-15% στον αιτού-
µενο προϋπολογισµό ανά Περι-
φέρεια, ώστε να χωρέσουν ακό-

Στην έγκριση της υλοποίησης 
των µελισσοκοµικών προγραµ-
µάτων 2021-2023 προϋπολογι-
σµού 19.415.026 εκατ. ευρώ, προ-
χώρησε το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Συνολικά εγκρίθηκαν 
12 επιµέρους δράσεις που περι-
λαµβάνονται σε πέντε Μέτρα, εκ 
των οποίων το Μέτρο 3 προϋπο-
λογισµού 14 εκατ. ευρώ που επι-
δοτεί τον εξοπλισµό και την µετα-
κίνηση των µελισσοκόµων είναι 
αυτό που ενδιαφέρει περισσότε-
ρο τους επαγγελµατίες του κλά-
δου. Τώρα αναµένεται µέσα στον 
Ιανουάριο να εκδοθεί η απόφαση 
µε τις λεπτοµέρειες του Μέτρου 3, 
ώστε να µπορέσουν οι µελισσοκό-
µοι να προχωρήσουν σε αιτήσεις, 
καθώς έκλεισαν οι δηλώσεις δια-
χείµασης τον περασµένο µήνα. 

Όσοι δηλώσουν άνω των 20 κυ-
ψελών διαχείµασης, θα έχουν δι-
καίωµα ένταξης στο πρόγραµµα 
3.1 «Αντικατάσταση Κυψελών», 
ώστε να επιδοτηθούν για την α-
ντικατάσταση του 10% των κατε-
χόµενων µελισσοσµηνών. Το πο-

σό που θα δοθεί µάλιστα για το 
2020, αναµένεται να κυµανθεί κο-
ντά στα 20 ευρώ ανά κυψέλη, κα-
θώς ο προϋπολογισµός αυξήθηκε 
σε σχέση µε την περασµένη τριε-
τία κατά 20% περίπου. Υπενθυµί-
ζεται ότι για το 2019, το ποσό ανά 
κυψέλη ορίστηκε στα 18,34 ευρώ.

Οι κάτοχοι 110 κυψελών  και ά-
νω (σύµφωνα µε την δήλωση δια-
χείµασης), µπορούν να κάνουν αί-
τηση για επιδότηση στο πρόγραµµα 
3.1 «Στήριξη Νοµαδικής Μελισσο-

Με πέντε Μέτρα τα νέα 

µα πιο πολλοί δικαιούχοι. Πέρα από 
την δικαιολογηµένη περικοπή ορι-
σµένων δαπανών, καταγράφονται 
από συµβούλους φαινόµενα όπου 
αυθαίρετα δεν περνάνε ορισµένες 
επενδύσεις όπως τρακτέρ και ειδι-
κά παρελκόµενα. Αυτό φάνηκε και 
από την Αττική όπου ένα 15% των 
δαπανών περίπου κόπηκε. Ως εκ 
τούτου, η περίοδος των ενστάσεων 
θεωρείται σίγουρο πως θα διαρκέ-
σει πάνω από δύο µήνες, µέχρι να 
ξεκαθαριστεί το ζήτηµα. Ενώ θα εί-
ναι και οι επιλαχόντες που θα περι-
µένουν την υπερδέσµευση. 

Σηµειώνεται εδώ πως σε Θεσσαλία 
και Κρήτη οι αξιολογητές έχουν βά-
λει στόχο να είναι σε θέση να εκδό-
σουν αποτελέσµατα στις 20 Ιανου-
αρίου, ενώ στην Κεντρική Μακεδο-
νία εκτός από το γεγονός ότι οι φά-
κελοι είναι τετραπλάσιοι της ζήτη-
σης, οι έχοντες γνώση των πραγµά-
των αναφέρουν πως εγκρίθηκαν ό-
λες οι επενδύσεις που είχαν κατα-
χωρήσει οι αγρότες ως «καινοτοµί-
ες» και ως εκ τούτου τα µόρια σπρώ-
χνονται προς τα επάνω. 

Πάντως, την ερχόµενη ∆ευτέρα 13 
Ιανουαρίου, αναµένεται συνάντηση 
στην Αθήνα µεταξύ διαχειριστικών 
αρχών και γεωτεχνικών για να συ-
ζητηθεί το θέµα της υπερδέσµευσης 
των χρηµάτων και ο τρόπος που πρέ-
πει να µοιραστούν. 

Γνωµοδοτικές
Μέχρι την Πέµπτη 9 Ιανουα-
ρίου στην Κ. Μακεδονία είχε 
τελειώσει η γνωµοδότηση για 

το 85% των φακέλων στα 
Σχέδια Βελτίωσης
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Ενστάσεις
Οι ενστάσεις εκτιµάται πως θα 
αφορούν αρκετό κόσµο 
(απορριπτόµενους, επιλαχόντες 
αλλά και δικαιούχους) και αν 
ληφθούν υπόψη τα 
αποτελέσµατα στην Αττική, το 
10-15% των επιλέξιµων 
δαπανών κόβονται και έτσι 
µπαίνουν περισσότεροι 
δικαιούχοι. 

 Κονδύλια
Οι Περιφέρειες Στερεάς 
Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου 
Αιγαίου, Κρήτης και Ηπείρου αν 
διπλασιαστούν τα κονδύλια 
αναλογικά, δεν θα έχουν 
επιλαχόντες.

Κρήτη
Στην Κρήτη, σύµφωνα µε 
πληροφορίες υπήρξαν αρκετές 
απορριπτικές αποφάσεις λόγω 
έλλειψης φορολογικής ή 
ασφαλιστικής ενηµερότητας, µε 
τους αγρότες αυτούς πάντως να 
µην έπρεπε από την αρχή να 
παρασυρθούν στο να µπουν σε 
έξοδα για να κάνουν φάκελο.



μελισσοκομικά

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΡΟ 8.1 67.189.000
∆ΑΣΩΣΗ
& ∆ΗMΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΑΣΙΚΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 8.2 20.700.000
ΓΕΩΡΓΟ∆ΑΣΟΚΟMΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗMΑΤΑ

ΕΥΡΩ

Στα 87 εκατ. ευρώ
το μπάτζετ για 
πρώτη Δάσωση 
Στο τελικό στάδιο επεξεργασίας των 
προσκλήσεων για τα Μέτρα 8.1 και 
8.2 που αφορούν την ενίσχυση των 
νέων φυτεύσεων δένδρων βρίσκε-
ται το υπουργείο Περιβάλλοντος, 
σύµφωνα µε τη διεύθυνση Προ-
γραµµατισµού και ∆ασικής Πολιτι-
κής. Το Μέτρο 8.1 «∆άσωση & δηµι-
ουργία δασικών εκτάσεων» θα δε-
σµεύσει συνολικά 67.189.000 ευ-
ρώ και το Μέτρο 8.2 «Γεωργοδασο-
κοµικά συστήµατα» 20.700.000 ε-
κατ. ευρώ. Υπενθυµίζεται πως προ 
ολίγων ηµερών προσελήφθη τεχνι-
κός σύµβουλος για να υπάρξει πιο 
γρήγορη προκήρυξη του Μέτρου η 
οποία τοποθετείται το αργότερο έ-
ως την άνοιξη. 

Όσον αφορά τώρα τα κύρια ση-
µεία των Μέτρων, σύµφωνα µε την 
ΚΥΑ και τον τεχνικό οδηγό που έ-
χει δηµοσιευτεί ισχύουν τα εξής:

Μέτρο 8.1 «Πρώτη ∆άσωση»
Αφορά όλους τους κατόχους γης 

που θα φυτεύσουν δέντρα επιλέγο-
ντας µέσα από έναν κατάλογο 108 
ειδών. Ανάµεσα στα είδη βρίσκο-
νται: Αγριελιά, καρυδιά, καστανιά, 

µουριά, µαστιχόνδεντρο, δρυς κ.α.
Οι ενισχύσεις που παρέχονται εί-

ναι τριών µορφών:
  Η πρώτη µορφή ενίσχυσης α-

φορά την επιδότηση της εγκατάστα-
σης φυτείας στο 100% του κόστους 
της µε µέγιστο ποσό για φυτεία 90 
δέντρων ανά στρέµµα τα 9.090 ευ-
ρώ και για φυτεία 25 δέντρων ανά 
στρέµµα  τα 5.630 ευρώ.

 Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δί-
νεται ετησίως και για 8 έτη για την 
κάλυψη 100% του κόστους για τις 
εργασίες συντήρησης µε µέγιστο 
ποσό τα 5.380 ευρώ.

 Η τρίτη µορφή ενίσχυσης είναι 
ένα 12ετές πριµ που αφορά µόνο 
αγρότες, ανάλογα το είδος καλλι-
έργειας που θα «θυσιάσουν» για 
να βάλουν τα δέντρα

Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για 
γεωργοδασικά συστήµατα» 

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι ό-
λοι οι κάτοχοι και διαχειριστές γης. 
Συγκεκριµένα, δικαιούνται ενίσχυ-
ση στο 80% των δαπανών για να ε-
γκαταστήσουν στα χωράφια τους: 
Αχλαδιές, καρυδιές (βασιλική, µαύ-
ρη, κοινή), κερασιές, συκιές, βα-
τοµουριές, κρανιά, µουριές, µηλιές, 
αριά, δρύ, πουρνάρια, χαρουπιές, 
κ.α. Η µέγιστη πυκνότητα είναι 25 
δέντρα το στρέµµα. 

Παράλληλα παρέχεται ετήσια πρι-
µοδότηση ανά στρέµµα, στο 100% 
των επιλέξιµων δαπανών συντήρη-
σης του συστήµατος και έως 1.420 
ευρώ (ανά στρέµµα).

Τέσσερις προκηρύξεις
το ερχόµενο τρίµηνο 

Μέσα στο ερχόµενο τρίµηνο θα 
προκηρύξει το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης το Μέτρο 4.1.2 «Σχέδια 
Βελτίωσης για επενδύσεις στην 
άρδευση», σύµφωνα µε τις 
δεσµεύσεις τις πολιτικές ηγεσίας τις 
οποίες ανακοίνωσε την περασµένη 
Πέµπτη στα πλαίσια συνέντευξης 
τύπου. Συνολικά τέσσερις 
προκηρύξεις ετοιµάζει το υπουργείο 
συνολικού προϋπολογισµού 100 
εκατ. ευρώ:
 Του Μέτρου 4.1.2 των Σχεδίων 

Βελτίωσης για την εξοικονόµηση 
νερού, για το οποίο έχει συνταχθεί 
σχέδιο Υπουργικής Απόφασης,
 Του Μέτρου 3.1 για την στήριξη 

συµµετοχής σε συστήµατα 
ποιότητας, για το οποίο υπογράφηκε 
η σχετική Υπουργική Απόφαση 
Εφαρµογής του.
 Του Μέτρου 5.1 για την 

προληπτικής προστασίας καλλιεργειών 
από φυσικές καταστροφές (2η 
πρόσκληση) αλλά και

Του Μέτρου 10.1.8 Κοµφούζιο, για 
το οποία έγινε προδηµοσίευση της 
πρόσκλησης (3η κατά σειρά). 

κοµίας», ώστε να αποζηµιωθούν για 
τις µετακινήσεις των µελισσοσµη-
νών τους. Η ενίσχυση αναµένεται 
να κυµανθεί µεταξύ 4,6-5,2 ευρώ 
ανά µελισσοσµήνος.

Για να επιδοτηθούν, οι κατ’ ε-
πάγγελµα µελισσοκόµοι θα πρέ-
πει να έχουν ελάχιστη ακαθάρι-
στη αξία της συνολικής οικογε-
νειακής παραγωγής 5.000 ευρώ,, 
θεωρηµένο µελισσοκοµικό βιβλι-
άριο και πληρωµένες τις υποχρε-
ώσεις τους στον ΟΓΑ.

Σύµβουλος
Προσελήφθη τεχνικός 

σύµβουλος για να υπάρξει 
πιο γρήγορη προκήρυξη 

του Μέτρου η οποία 
τοποθετείται το αργότερο 

έως την άνοιξη 

Μετά τις εγκρίσεις, 
σειρά έχουν οι 
ενστάσεις και η 
εξέτασή τους, 
διαδικασία η οποία 
θα διαρκέσει πάνω 
από δύο µήνες. 
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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. 
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Στοχεύοντας κυρίως ετεροεπαγγελµατί-
ες αγρότες και µικρές εκµεταλλεύσεις, η 
Yanmar φέρνει στην ευρωπαϊκή αγορά τα 
τρακτέρ της Σειράς YM3, τα οποία διαθέ-
τουν κινητήρα Stage V, προδιαγραφή που 
µόλις πρόσφατα έχουν ξεκινήσει να προ-
σθέτουν στα δενδροκοµικά τους οι µεγά-
λοι κατασκευαστές του κλάδου. Η εταιρεία 
δεν είναι άγνωστη στη χώρα µας και επι-
χειρεί τώρα να ανανεώσει το ενδιαφέρον 

των εισαγωγέων τρακτέρ µε εναλλακτικές 
λύσεις υψηλών προδιαγραφών, έχοντας 
µάλιστα δυνατή παρουσία στην περασµέ-
νη Agritechnica. Συγκεκριµένα, η κινεζι-
κή ηγέτιδα στην κατασκευή µικρών κινη-
τήρων εσωτερικής καύσης λάνσαρε στην α-
γορά τη νέα Σειρά YM που αποτελείται από 
δύο κόµπακτ τρακτέρ 47 και 60 ίππων που 
στέκονται δίπλα στην Σειρά YT3.

Στόχος της Yanmar να προσφέρει δύο α-
ξιόπιστα, ισχυρά αλλά και προσιτά µοντέ-
λα προικίζοντάς τα µε υψηλή τεχνολογία 
ανώτερης κατηγορίας τρακτέρ.

Πατάει ξανά δυνατά 
στην ευρωπαϊκή 
αγορά η Yanmar    
Πρωτοφανής για κινέζικο εργοστάσιο η κατασκευή 
του YM3 που τραβά το ενδιαφέρον των εισαγωγέων

Νέα παρελκόµενα 
από τη New Holland
Η New Holland παρουσία-
σε στην βρετανική έκθεση 
Lamma (7-8 Ιανουαρίου)  
µια σειρά από νέα παρελ-
κόµενα και πιο συγκεκρι-
µένα το άροτρο PXVS5, το 
χορτοκοπτικό 320P και το 
RVX 305 Rotavator. Ση-
µειώνεται εδώ, πως η New 
Holland παρουσίασε πα-
ρελκόµενα και µε την επω-
νυµία της Kongskilde. 

Από τα drones στα 
ροµπότ η XAG
Η κινεζική εταιρεία XAG 
πάει τώρα από τον αέρα 
στη γη και από τα drone 
στο XAUV R80, το πρώτο 
της αυτόνοµο, πολυλει-
τουργικό ροµπότ για το χω-
ράφι. Πρόκειται για ένα 
προσαρµοσµένο σε όλες 
τις εδαφικές συνθήκες 
όχηµα που αναλαµβάνει 
ρόλο βοηθού στις µεταφο-
ρές διαφόρων εργαλείων, 
ενώ µπορεί και να ψεκάσει. 

Τα Zetor Proxima 
στη Lamma 2020
Με ανασχεδιασµένη καµπί-
να για βελτιωµένη ορατό-
τητα, νέο σύστηµα κλιµατι-
σµού και ιταλικό σχεδιασµό 
γεννηµένο από το γραφείο 
του σχεδιαστή Pininfarina 
καταφθάνουν το 2020 τα 
νέα Zetor Proxima, εναρ-
µονισµένα και αυτά πλέον 
µε τα υπόλοιπα φρέσκα µο-
ντέλα της γκάµας. Τα µο-
ντέλα αυτά παρουσιάστη-
καν στη Lamma.

Επενδύει στην 
Ινδία η SDF
Η SDF ξεκίνησε την επέ-
κταση του εργοστασίου 
της στο Ranipet, της Ινδί-
ας. Η ανανέωση της µονά-
δας έχει ως στόχο την αύ-
ξηση της παραγωγής τρα-

Καινούργια γενιά 
Fendt Vario 900
Ακόµη πιο ψηλά βάζει τον 
πήχη η Fendt µε την ανα-
νεωµένη Σειρά 900 Vario, 
η οποία έρχεται τώρα πιο 
κοντά στο «µεγάλο»1000 
Vario, και σε ισχύ και σε 
τεχνολογία. Τα µοντέλα 
της Σειράς 900 εφοδιάζο-
νται µε κινητήρα 9 λίτρων 
MAN έναντι του κινητήρι-
ου συνόλου των 7,8 λί-
τρων της Deutz µε το κο-
ρυφαίο µοντέλο της Σει-
ράς να αγγίζει τους 415 
ίππους, αφού έχουν προη-
γηθεί άλλα 4 µοντέλα που 
ξεκινούν από 296 ίππους.

κτέρ στην Ινδία, για να 
ανταποκριθεί η εταιρεία 
στην αυξανόµενη ζήτηση 
στην παγκόσµια αγορά. Το 
πρότζεκτ ξεκινά φέτος τον 
Ιανουάριο, σύµφωνα µε 
σχετική ανακοίνωση, και 
θα συνεχιστεί για τα επό-
µενα 3 χρόνια. Το συνολι-
κό ύψος της επένδυσης 
για την SDF θα φτάσει τα 
7 εκατ. ευρώ  
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Συνεργασία 
της S. Bartzos με τον 
Όμιλο Επιχειρήσεων 
Σαρακάκη
Tη συνεργασία της µε τον Όµιλο Επιχειρήσεων Σαρα-
κάκη σε ό,τι αφορά την αποκλειστική διάθεση των µη-
χανηµάτων χορτονοµής (χορτοκοπτικά-χορτοσυλλέ-
κτες-διασκορπιστές) της Massey Ferguson, γνωστοποί-
ησε µε ανακοίνωσή της η επιχείρηση «Κληρονόµοι Σω-
τηρίου Μπάρτζου» µε διακριτικό τίτλο «S. BARTZOS». 
Όπως είναι γνωστό το εργοστάσιο της Fella κατασκευ-
άζει µηχανήµατα χορτονοµής για την AGCO, στην ο-
ποία ανήκει και η Massey Ferguson. Η σχετική ανακοί-
νωση αναφέρει: «Η «S.BARTZOS» θα στηρίζει µε σέρβις 
και ανταλλακτικά τόσο τα καινούρια µηχανήµατα χορ-
τονοµής της Massey Ferguson, όσο και τα προηγούµε-
να της Fella, µε τον καλύτερο και αποτελεσµατικότερο 
τρόπο, όπως µόνο αυτή γνωρίζει».

Συμβούλιο 
βιωσιμότητας 
ιδρύει η Bayer AG
Στόχος της Bayer τη δεκαετία που µόλις ξεκίνησε, είναι 
να ελαχιστοποιήσει την παραγωγή διοξειδίου του άνθρα-
κα σε όλες τις επιχειρησιακές της λειτουργίες. Μεταξύ 
των άλλων φιλόδοξων στόχων της εταιρείας για βιώσιµη 
ανάπτυξη µέχρι το 2030, ξεχωρίζουν η προσβασιµότη-
τα στην υγεία και τη διατροφή σε χώρες µε χαµηλό και 
µεσαίο εισόδηµα και σε ευπαθείς οµάδες. «Κάνοντας 
τη βιωσιµότητα ένα ακόµα ισχυρό κοµµάτι της στρατη-

γικής και των λει-
τουργιών µας, ε-
πιδιώκουµε να ε-
πιτύχουµε µακρο-
πρόθεσµες αποδό-
σεις και να έχουµε 
θετικό αντίκτυπο 
στην κοινωνία και 
το περιβάλλον», 
δήλωσε ο Werner 
Baumann, Πρόε-
δρος του ∆ιοικη-
τικού Συµβουλί-
ου της Bayer AG.

Από εδώ και στο 
εξής η Bayer θα 
καταγράφει τους 
στόχους για βιω-

σιµότητα µε την ίδια αυστηρότητα και ευθύνη που δια-
χειρίζεται τους οικονοµικούς της στόχους. Επιπλέον, η 
Bayer θα ιδρύσει ένα ανεξάρτητο Συµβούλιο Βιωσιµότη-
τας το οποίο θα απαρτίζεται από εξωτερικούς εµπειρο-
γνώµονες στον τοµέα  της βιωσιµότητας και ρόλος του 
θα είναι αφενός να συµβουλεύει το διοικητικό συµβού-
λιο και αφετέρου να παρακολουθεί και να ενισχύει πε-
ραιτέρω τις προσπάθειες  της Bayer για βιωσιµότητα. «Το 
µέγεθος της εταιρείας µας, µας δηµιουργεί ευθύνη αλλά 
ταυτόχρονα µας δίνει και την ευκαιρία να δράσουµε. Γι’ 
αυτό, τώρα ενισχύουµε σηµαντικά τις προσπάθειες µας 
για βιωσιµότητα» δήλωσε ο κ. Baumann.

Μία από τις προηγµένες τεχνολογίες που 
ενσωµατώνουν τα νέα µικρά Yanmar είναι 
το σύστηµα SMARTASSIST Remote (SA-R) 
που διατίθεται στον στάνταρντ εξοπλισµό 
των δύο µοντέλων. Πρόκειται για ένα αρ-
κετά ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που δίνει 
στον χρήστη τη δυνατότητα να παρακολου-
θεί εξ αποστάσεως, από το κινητό του ή α-
πό υπολογιστή, την κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται το τρακτέρ τη δεδοµένη στιγµή, 
την τρέχουσα τοποθεσια και τα αναγκαία 
διαστήµατα σέρβις.

Επιπρόσθετα, το συγκεκριµένο σύστηµα 
ειδοποιεί τον ιδιοκτήτη σε περιπτώσεις ό-
που κάτι πάει στραβά την ώρα της εργασί-
ας, έτσι ώστε εκείνος να προβεί στις απα-
ραίτητες προληπτικές ενέργειες. Πέρα από 
αυτά όµως, ο χρήστης µπορεί να εφαρµό-

σει και τις οδηγίες που του υποδεικνύει το 
SMARTASSIST και αυτές αφορούν στην απο-
δοτικότερη χρήση του τρακτέρ µε το πρελ-
κόµενο συνδεδεµένο.

Κάτω από το καλοσχεδιασµένο και πρω-
τότυπο καπό των Yanmar YM347 και YM359 
βρίσκεται ένας TNV Stage V άµεσου ψεκα-
σµού common rail κινητήρας, µε ηλεκτρονι-
κό έλεγχο ψεκασµού, τεχνολογία που βελ-
τιώνει την κατανάλωση καυσίµου.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, ο συγκεκρι-
µένος κινητήρας είναι λιγότερο «ευαίσθη-
τος» σε σκληρή χρήση και εργασίες που α-
παιτούν µεγάλες ικανότητες έλξης, µε την 
Yanmar να υπόσχεται υψηλότερη παραγω-
γικότητα χωρίς απώλειες ισχύος και µπλο-
καρίσµατα. Αξιοσηµείωτο εδώ είναι το ρε-
ζερβουάρ καυσίµου των 50 λίτρων -το ο-
ποίο κλειδώνει κιόλας- που διαθέτουν τα 
δύο µοντέλα, κάτι που οφελεί φυσικά τον 
χειριστή, καθώς όλη η µέρα στο χωράφι 
µπορεί µε ευκολία να ολοκληρωθεί πριν τε-
λειώσουν τα καύσιµα. Προσοχή έχει δοθεί 
από την Yanmar τόσο στην ασφάλεια όσο 
και στην προσφερόµενη άνεση από τα δύο 
µοντέλα. Τα YM έχουν πλάτος 1420 χιλιο-
στά και είναι ικανά να διανύουν µε ευκο-
λία στενά σηµεία στο χωράφι.

Υδραυλικά
Και τα δύο µοντέλα είναι εξοπλισµένα 
µε στάνταρ οπίσθιο PTO, µε την τριών 

σηµείων ζεύξη να είναι συµβατή µε 
παρελκόµενα κατηγορίας 1 και 2



ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέο επεισόδιο στο µακρόχρονο «σή-
ριαλ» µε τις παρένθετες εταιρείες, ό-
που η µία διαδέχεται την άλλη, «κλη-
ροδοτώντας», µέσω δανεισµού, προ-
σωπικό και δραστηριότητες, εκτυλίσ-
σεται και πάλι φέτος στη πρώην ΒΦΛ, 
σε ένα σενάριο καρµπόν, µε ίδιους 
πρωταγωνιστές και επιδιώξεις, που 
αν δεν έκρινε το επαγγελµατικό µέλ-
λον 135 ανθρώπων και σε ένα βαθµό 
την εύρυθµη λειτουργία της βιοµηχα-
νίας, θα έµοιαζε µε φάρσα.

Η ιστορία γνωστή. Παραµονή Πρω-
τοχρονιάς, όπως είχε συµβεί και στο 
πρόσφατο παρελθόν (σ.σ. στο τέλος 

του 2016), σε µια από τις βάρδιες, που 
πήγαινε να πιάσει δουλειά στη λιπα-
σµατοβιοµηχανία, η ασφάλεια του χώ-
ρου δεν της επέτρεπε να εισέλθει στο 
βιοµηχανικό συγκρότηµα.

Η εξήγηση που δόθηκε στους έκ-
πληκτους εργαζόµενους, ήταν πως 
η εταιρεία «Λιπάσµατα Νέας Καρβά-
λης», στην οποία απασχολούνταν, 
είχε µεταβιβάσει τις δραστηριότητες 
και το προσωπικό της στο νεοσύστα-
το σχήµα «Λιπάσµατα Καβάλας» και 
πως για να τους επιτραπεί η είσοδος 
στο χώρο, θα έπρεπε να υπογράψουν 
ένα νέο ιδιωτικό συµφωνητικό.

«∆ιαπιστώσαµε πως η οδηγία αφο-
ρούσε τους 135 πρώην παρανόµως 
απολυµένους του 2017, οι οποίοι εί-

χαµε επιστρέψει στην εργασία µας, 
µετά από 18 µήνες απεργιακές κινη-
τοποιήσεις και αφού µεσολάβησε ε-
ξωδικαστικός συµβιβασµός», εξήγη-
σε στην Agrenda ο εκπρόσωπός τους 
Νίκος Βογιατζίδης, υπενθυµίζοντας 
ότι εκείνη η συµφωνία των δύο µε-
ρών είχε επισφραγιστεί και µε ιδιω-
τικό συµφωνητικό το οποίο είχαν α-
ναγνωρίσει όλες οι εταιρείες του οµί-
λου της πρώην ΒΦΛ.

Η εξέλιξη αυτή, σύµφωνα µε τον κ. 
Βογιατζίδη προκάλεσε αναστάτωση 
στις τάξεις των εργαζοµένων, καθώς 
θεωρούν πως µε το τρικ της ίδρυσης 
της νέας εταιρείας, η οποία, όπως ι-
σχυρίζεται ο ίδιος «έχει ίδια έδρα, (σ.σ. 
Πεντέλης 34 και Ζησίµου 11 Αθήνα) 

µε τη Νεοχηµική και άλλες εξωχώριες ε-
ταιρείες του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη», ε-
πιχειρείται να αξιοποιηθεί η νοµική επι-
στήµη, ώστε η ιδιοκτησία να µην τηρήσει 
τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει µε το ι-
διωτικό συµφωνητικό του 2018.

Επιµένουν σε νέο συµφωνητικό
«Τους προτείναµε να υιοθετήσει και 

η νέα εταιρεία το ιδιωτικό συµφωνητι-
κό του 2018 που το έχουν αποδεχθεί 
και οι άλλες εταιρείες του οµίλου, αλ-
λά επιµένουν να υπογράψουµε το νέο, 
που είναι ίδιο µε εκείνο του 2016, το ο-
ποίο όταν εκβιαζόµενοι -όπως αποδέ-
χθηκε το δικαστήριο- το υπογράψαµε, 
µετά µας απέλυσαν. Είναι προφανές ότι 
θέλουν να µας έχουν σε οµηρία, για να 
µην µπορούµε να αποκτήσουµε δικαιώ-
µατα», τόνισε ο κ. Βογιατζίδης.

Ο ίδιος υποστήριξε πως ανησυχία από 
τη διασάλευση της (µέχρι τώρα) εργασι-
ακής ειρήνης στην επιχείρηση, υπάρχει 
και στους υπόλοιπους περίπου 365 ερ-
γαζόµενους του βιοµηχανικού συγκρο-

Παλιό το κόλπο 
με τις παρένθετες της ΒΦΛ 
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, όπως στα τέλη του 2016, η ασφάλεια του χώρου της 
λιπασματοβιομηχανίας απαγορεύει την έλευση στους 135 πρώην παρανόμως 
απολυμένους του 2017, αν δεν υπογράψουν ένα νέο ιδιωτικό συμφωνητικό
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Τρικ η ίδρυση νέας 
εταιρείας για να 
µην τηρηθούν οι 
δεσµεύσεις, λένε 
οι εργαζόµενοι.



τήµατος, οι οποίοι όµως «δεν έχουν σω-
µατείο εργαζοµένων και επειδή έχουν υ-
πογράψει ατοµικές συµβάσεις, στις οποί-
ες προβλέπεται ότι ανά πάσα ώρα µπο-
ρεί να καταγγελθούν χωρίς συνέπειες 
για την εργοδοσία, αποφεύγουν να εκ-
δηλώσουν τις αντιδράσεις τους».

Εν τω µεταξύ, η Οµοσπονδία Εργατοϋ-
παλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδας 
ζητάει από το υπουργείο Εργασίας άµεσα 
τη σύγκλιση συµφιλιωτικής διαδικασίας, 
προκειµένου να εξασφαλιστούν, δια της 
τήρησης των αναληφθέντων από την ερ-
γοδοτική πλευρά δεσµεύσεων αφενός µεν 
τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµέ-
νων αφετέρου δε η εύρυθµη λειτουργία 
του εργοστασίου. Μάλιστα, επισηµαίνει 
ότι θεωρεί απαραίτητο να κληθούν προς 
γόνιµο διάλογο άπασες οι συµβαλλόµε-
νες στην εξωδικαστική επίλυση και δρα-
στηριοποιούµενες στο βιοµηχανικό συ-
γκρότηµα των λιπασµάτων της Ν. Καρβά-
λης κάτωθι εταιρείες: Elfe S.A., Λιπάσµα-
τα Νέας Καρβάλης, PFICLtd, Ελλαγρολίπ 
ΑΕΒΕ, Centrofaro Services Ltd Athens.

∆εδοµένης της συµβολής που έχει η λειτουργία 
της βιοµηχανίας στην τοπική οικονοµία της Κα-
βάλας, αλλά και της διαφαινόµενης αδυναµίας 
να βρεθεί λύση ενδογενώς, το θέµα απασχόλη-
σε και σύσκεψη τοπικών φορέων του νοµού, η 
οποία συγκλήθηκε την περασµένη Κυριακή.

Σε αυτή συµφωνήθηκε και εκδόθηκε ένα ψή-
φισµα που στηλιτεύει την πρακτική της ιδιοκτη-
σίας της λιπασµατοβιοµηχανίας και αποφασίστη-
κε -µε µεσολάβηση του τοπικού βουλευτή της 
Ν∆, Γιάννη Πασχαλίδη- να επιδιωχθεί η οργά-
νωση µιας τριµερούς συµφιλιωτικής συνάντη-
σης στο υπουργείο Εργασίας, η οποία πιθανό-
τατα θα πραγµατοποιηθεί την ερχόµενη εβδο-
µάδα. Σε ανάλογο αίτηµα των εργαζόµενων για 
τριµερή, ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο κ. Βογιατζί-
δης, η ιδιοκτησία αρνήθηκε αν προηγουµένως 
δεν υπογραφεί το νέο ιδιωτικό συµφωνητικό.

Εκ µέρους της ιδιοκτησίας, πάντως, ο νοµι-
κός σύµβουλος της, Μανώλης Ροδουσάκης ε-
ξέφρασε την απορία του για τη στάση των ερ-
γαζοµένων. Μιλώντας σε τοπικό ραδιόφωνο, 
ισχυρίστηκε ότι «στους εργαζόµενους έχει προ-
ταθεί το ίδιο καθεστώς. ∆εν υπάρχει καµία µι-
σθολογική ή άλλη αλλαγή. Αδυνατώ να κα-
ταλάβω το λόγο της αναστάτωσης. Η σύµβα-
ση δανεισµού στη νέα εταιρεία θα είναι ενός 
έτους. Έτσι όµως ήταν και πριν. Μιλάµε για έ-
να ανύπαρκτο πρόβληµα».

Τη θέση αυτή δεν συµµερίζονται τα πολιτικά 
κόµµατα, τα οποία έχουν πάρει το µέρος των ερ-
γαζόµενων, µέσα από σειρά παρεµβάσεων. Σε α-
νακοίνωσή της η Νοµαρχιακή Επιτροπή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-Προοδευτική Συµµαχία αναφέρει ότι «οι µε-
θοδεύσεις της εργοδοσίας συνεχίζουν να προ-
σβάλουν τους ίδιους, να παραβιάζουν την ερ-
γατική νοµοθεσία, να θέτουν σε κίνδυνο την ί-
δια τη λειτουργία του εργοστασίου. ∆ύο χρόνια 
µετά τη νίκη των απεργών-εργαζόµενων και την 

επαναπρόσληψη τους, γινόµαστε θεατές στο ί-
διο κακοπαιγµένο έργο µε σκηνοθέτη τον Λαυ-
ρέντη Λαυρεντιάδη. Επιβεβαιώνει, µε τις τελευ-
ταίες του κινήσεις, ότι δεν ενδιαφέρεται για την 
ανάπτυξη και την ευηµερία της τοπικής κοινω-
νίας, ούτε για τα εργασιακά δικαιώµατα των ερ-
γαζόµενων στη βιοµηχανία». 

Σε ανάλογο ύφος και η τοπική οργάνωση του 
ΚΙΝΑΛ σηµειώνει, µεταξύ άλλων, πως «τα δικαι-
ώµατα των εργαζοµένων δεν είναι γράµµα κενό 
και ο σεβασµός τους δεν εξαρτάται από όρους 
και νοµικά τεχνάσµατα, ανάλογα µε το αν εξυ-
πηρετούνται τα συµφέροντα του εκάστοτε εργο-
δότη» και καταδικάζει απερίφραστα «κάθε πα-
ράνοµη και καταχρηστική ενέργεια που θίγει τα 
δικαιώµατα των εργαζοµένων της πρώην Βιοµη-
χανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων, τα οποία µε 
τόσο κόπο κατέκτησαν και δηλώνουµε πως θα 
είµαστε στο πλευρό τους». 

Τη στήριξή του στους εργαζόµενους εξέφρα-
σε και το ΜέΡΑ25 Καβάλας, χαρακτηρίζοντας 
δίκαιο τον αγώνα τους και κάλεσε την εται-
ρεία «να αποδεχτεί πλήρως τα αιτήµατα τους 
για τήρηση των συµφωνηθέντων, όπως αυτά 
ορίζονται στο ιδιωτικό συµφωνητικό που εί-
χε υπογραφεί µεταξύ εργοδοσίας κι εργαζο-
µένων στα τέλη του 2018».

Εύλογα ερωτήµατα σχετικά µε τις πρακτικές 
που ακολουθούνται καταθέτει και η Αδέσµευ-
τη Αναπτυξιακή Ανασυγκρότηση ΑΜΘ δια δή-
λωσης τους επικεφαλής της Ανδρέα Καραγιώρ-
γη, ο οποίος τονίζει ότι «Εάν σκοπός δεν είναι η 
αποφυγή από το σύνολο των δεσµεύσεων που 
προέκυψαν για την ιδιοκτησία του εργοστασί-
ου, από τις σχετικά πρόσφατες δικαστικές απο-
φάσεις που δικαιώνουν τους πρώην απολυµέ-
νους από αυτό, τότε καλούµε τους υπευθύνους 
της «νέας» εταιρείας, να αναλάβουν εγγράφως 
τις ίδιες ακριβώς υποχρεώσεις απέναντί τους».

ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Υπογραφή νέου συμφωνητικού, πριν από τη 
συμφιλιωτική συνάντηση επιμένει η εταιρεία   
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Σε οµηρία 
Οι εργαζόµενοι πρότειναν 

στην εταιρεία να υιοθετήσει 
το ιδιωτικό συµφωνητικό 
του 2018, αλλά επιµένουν 

να υπογράψουν το νέο, που 
είναι ίδιο µε εκείνο του 2016, 
το οποίο όταν εκβιαζόµενοι 

-όπως αποδέχθηκε το 
δικαστήριο- το υπέγραψαν, 

µετά απολύθηκαν

Σιωπούν οι υπόλοιποι
Ανησυχία υπάρχει και στους 

υπόλοιπους περίπου 365 
εργαζόµενους του βιοµηχανικού 

συγκροτήµατος, οι οποίοι 
όµως επειδή έχουν υπογράψει 

ατοµικές συµβάσεις, στις οποίες 
προβλέπεται ότι ανά πάσα ώρα 
µπορεί να καταγγελθούν χωρίς 
συνέπειες για την εργοδοσία, 

αποφεύγουν να εκδηλώσουν τις 
αντιδράσεις τους

Ο πρόεδρος του Σωµατείου των (πρώην) Εργαζοµένων (νυν 
Απολυµένων) στη Βιοµηχανία Φωσφορικών Λιπασµάτων Νίκος 
Βογιατζίδης εκφράζει τον προβληµατισµό του. 
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Μόνο στο μυαλό 
μας οι πόνοι

 ∆ιαχρονικό: Ένα µεγάλο µέρος 
του πόνου που αντιµετωπίζουµε είναι 
πραγµατικά µόνο σκέψεις.

 Ραβδιστές: Μίλησα µε γνωστό 
µου που ραβδίζει τις ελιές του. Το 
µεροκάµατο έφθασε τις 45 ευρώ για 
κάθε Αλβανό που χρησιµοποιεί. Τους 
παίρνει από το σπίτι τους µε αµάξι και 
τους επιστρέφει στο σπίτι τους. Στις 
10.00 διακοπή µε καφέ και σάντουιτς 
και στις 15:45 έχουν πετάξει ραβδί 
και λιόπανα και έχουν φύγει. Του 
υπενθύµισα όταν κατέβαιναν από 
Ήπειρο και Μακεδονία Έλληνες, που 
κοιµόντουσαν σε υπνόσακους στα 
υπόστεγα (διότι τα αφεντικά δεν τους 
έδιναν χώρο) και έπαιρναν το µισό 
µεροκάµατο σε λάδι για το σπίτι τους. 
Με το που ήρθαν οι Αλβανοί έδιωξαν 
τους Έλληνες. Μετά άρχισαν οι 

Αλβανοί να 
ζητούν 
παραπάνω, να τα 
παίρνουν, µέχρι 
που έφθασαν να 
πληρώνονται 
πολύ παραπάνω 
κι από ό,τι 
έπαιρναν οι 

Έλληνες. Σ. Παπανικολάου. filonoi.gr, 
18/12/2019

 Μαύρος…: Ο Μαύρος 
Στρατιώτης είναι η µύγα που 
(συνήθως) προλαβαίνει και γεννάει 
αυγά σε οτιδήποτε ζωικό υπόλειµµα 
βρεθεί σε ανοικτό περιβάλλον. Οι 
νύµφες, µικρά άσπρα σκουληκάκια 
µεγαλώνουν ταχύτατα και σε 3 µε 4 
µέρες έχουν µετατρέψει τη ζωική 
πρωτεΐνη σε σκουληκάκια και την 
υπόλοιπη ζωική και φυτική ύλη σε 
κοµπόστ, πλούσιο σε ωφέλιµους 
µικροοργανισµούς... Το σάλιο, λοιπόν, 
από αυτά τα σκουληκάκια περιέχει 
ωφέλιµους αντισηπτικούς 
µικροοργανισµούς που απολυµαίνουν 
οτιδήποτε έρθει σε επαφή µαζί τους. 
Μετατρέπουν σε κοµπόστ οτιδήποτε 
ζωικό (και φυτικό), ανακτώντας την 
πρωτεΐνη που θα γινόταν µεθάνιο, η 
CO

2
 και τη µετατρέπουν σε εύπεπτα 

αµινοξέα. Έχει τη δυνατότητα να 
σταµατάει προχωρηµένες πληγές που 
τα αντιβιοτικά δεν µπορούν να 
φθάσουν. (Maggot Medicine-Νational 
Geographic). Τα σκουληκάκια αυτά 
είναι από τις καλύτερες πλήρεις 
τροφές για πουλερικά, χοιρινά και 
ψάρια. 7Βιο, fanadimi@hotmail.com, 
1/1/2020.  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο βιοµηχανικός Βορράς και οι πολυε-
θνικές στη βιοµηχανία τροφίµου κο-
ντράρουν το αίτηµα του κουιντέτου 
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, που 
θεωρεί πως οι καιροί είναι ώριµοι για 
τη νοµοθέτηση στις Βρυξέλλες της σή-
µανσης στη συσκευασία της πρώτης 
ύλης που χρησιµοποιήθηκε για την 
παρασκευή των τροφίµων. 

Πρόκειται για µια περίοδο κατά 
την οποία η ΕΕ υιοθετεί µια γραµµή 
άµυνας σε κλάδους όπως του αυτο-
κινήτου και της υψηλής τεχνολογί-
ας, σε ένα διεθνές εµπορικό σκηνι-
κό κατά βάση προστατευτικό. Σε αυ-
τό το πλαίσιο οι ισχυροί µεσογεια-
κοί οίκοι της γκουρµέ γαστρονοµί-
ας βρήκαν µια καλή ευκαιρία για να 
πετύχουν µια νίκη για την εγχώρια 
παραγωγή τους γαλακτοκοµικών, ε-
λαιολάδου, κρασιού και ζυµαρικών.

Στο διεθνές εµπόριο, ωστόσο, πα-
ραδοσιακή η σήµανση της προέλευ-
σης γίνεται αντιληπτή ως µια προσπά-
θεια µιας χώρας να εγκαταστήσει δι-
ακρίσεις έναντι άλλων εισαγόµενων 
προϊόντων, πυροδοτώντας µια σειρά 
καταγγελιών ενώπιων του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Εµπορίου και φυσικά 
εµπορικών κυρώσεων. Συνεπώς, µό-
νο τυχαία δεν µπορεί να ιδωθεί η επι-
λογή της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ι-

ταλίας, της Ισπανίας και της Πορτο-
γαλίας να ζητήσουν πρόσφατα από 
την Κοµισιόν να αυστηροποιήσει και 
να εναρµονίσει την ευρωπαϊκή νοµο-
θεσία για τη σήµανση των τροφίµων.

Βέβαια φαίνεται πως µια τέτοια κί-
νηση δεν βρίσκει αντιστάσεις µόνο α-
πό χώρες εκτός µπλοκ, όπως για πα-
ράδειγµα ο Καναδάς, ο οποίος δια-
µαρτυρήθηκε στο πρόσφατο παρελ-
θόν για την απόφαση της Ιταλίας να 
αναγράφεται στα ζυµαρικά η χώρα 
προέλευσης σκληρού σίτου. Οι πρώ-
τες ανησυχίες των γραφειοκρατών 
της ΕΕ είναι ότι η επισήµανση αυ-
τή υπονοµεύει την ενιαία αγορά της 
ΕΕ, ενθαρρύνοντας τους καταναλω-
τές - και τους διαχειριστές αγορών 

σε σούπερ µάρκετ - να προτιµούν τα 
εγχώρια προϊόντα. Η Τσεχία, η ∆α-
νία και η Ολλανδία τόνισαν ότι οι αλ-
λαγές θα µπορούσαν να υπονοµεύ-
σουν την ενιαία αγορά και θα απο-
τελούσαν πρόσθετο ρυθµιστικό βά-
ρος για τους παραγωγούς τροφίµων.

Οι µεγάλοι µεταποιητές τροφίµων 
στην ΕΕ, οι οποίοι βασίζονται στην ε-
τήσια προσφορά από όλο τον κόσµο, 
είναι επίσης εχθρικές. «[Οι κανόνες 
αυτοί] θα µπορούσαν να θέσουν σε 
κίνδυνο τη διαθεσιµότητα, την οικο-
νοµική προσιτότητα και την ποιότη-
τα της προσφοράς σε ολόκληρη την 
ΕΕ», δήλωσε ο Dirk Jacobs από το 
FoodDrinkEurope, ένα λόµπι που εκ-
προσωπεί τη βιοµηχανία τροφίµων.

Ενοχλεί χώρες και εταιρείες
του Βορρά το κουιντέτο του 
Νότου υπέρ της σήμανσης 
πρώτης ύλης Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και 

Κύπρος στριμώχνουν την Κομισιόν 
για πιο αυστηρή νομοθεσία 

Σηµαντικό µέρος της στρατηγικής 
τροφίµων το Farm to Fork.

Οι καταναλωτές θέλουν πληροφορίες 
για την προέλευση των προϊόντων 
Μπορεί η Επιτροπή να έχει δηλώσει ότι είναι τουλάχιστον πρόθυµη να 
ακούσει, ωστόσο η νέα Επίτροπος για την υγεία και την ασφάλεια των 
τροφίµων στην ΕΕ, υπεύθυνη για την επισήµανση των τροφίµων Στέλα 
Κυριακίδη ισχυρίστηκε ότι µια δέσµη εθνικών µέτρων -όπως οι γαλλικές 
ετικέτες στα γαλακτοκοµικά προϊόντα- δεν είναι «ένας βιώσιµος τρόπος για 
να προχωρήσουµε. Πρέπει να βρούµε µια µακροπρόθεσµη λύση σε επίπεδο 
ΕΕ». Η επισήµανση των τροφίµων θα αποτελέσει σηµαντικό µέρος της 
στρατηγικής τροφίµων της πολιτικής της Επιτροπής «Farm to Fork», την 
οποία οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν να παρουσιάσουν τον Απρίλιο.
«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να µάθουν τι τρώνε και από πού 
προέρχεται», δήλωσε στο Politico ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης., τονίζοντας ότι για την Ελλάδα, οι σηµαντικότεροι 
στόχοι επισήµανσης είναι γιαούρτι, τυρί, κρασί, ελαιόλαδο και µετά κρέας. 

∆ιεθνώς
Η σήµανση της 

προέλευσης 
θεωρείται 

προσπάθεια 
µιας χώρας να 
θέσει διακρί-
σεις ως προς 

τα εισαγόµενα

Βέλγιο 
Το 2017, 

οι ετικέτες 
«Made in 

France» στα 
γαλακτοκο-

µικά µείωσαν 
τις εξαγωγές 
του Βελγίου

Ελλάδα
Σηµαντικό-
τεροι στόχοι 
επισήµανσης 

γιαούρτι, τυρί, 
κρασί και  
ελαιόλαδο
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ήρθε απ’ ό,τι φαίνεται το πλήρωµα του 
χρόνου για την αποκατάσταση της τάξης 
στο πολλαπλασιαστικό υλικό, µε την υπο-
γραφή της υπουργικής απόφασης για την 
κλωνική επιλογή και την εγγραφή στον ε-
θνικό κατάλογο του αντίστοιχου προϊόντος. 

Στο θέµα αναφέρθηκε κατά τη συνάντη-
σή του µε τους δηµοσιογράφους του αγρο-
τικού ρεπορτάζ και ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι 
η σύνταξη της σχετικής απόφασης από την 
αρµόδια υπηρεσία έχει ολοκληρωθεί, η α-
νάγκη της χώρας να θεσµοθετηθεί είναι δε-
δοµένη και η υπογραφή από τον ίδιο δεν 
θα αργήσει έτσι ώστε να πάρει ΦΕΚ. 

Σηµειωτέον ότι η εν λόγω απόφαση έρχε-
ται να αντικαταστήσει το «ασθενές» θεσµικό 
πλαίσιο για την επιλογή και αποδοχή κλώ-
νων ποικιλιών και υποκειµένων αµπέλου 
που είχε διαµορφώσει η απόφαση του τότε 
υφυπουργού Μπόλαρη το Μάιο του 2016.   

Έχουν µεσολαβήσει έκτοτε τέσσερις µε-
γάλες συναντήσεις (Οκτώβριος 2018, Νοέµ-
βριος 2018, Απρίλιος 2019 και Σεπτέµβριος 
2019) για να διαµορφωθεί το κείµενο που 
συνέταξε η ∆ιεύθυνση Αµπέλου (Κούρεντα) 
και πέρασε µε πλειοψηφία  στην Τεχνική Ε-
πιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ).  

Τι προβλέπει το τελικό κείµενο που 
γνωµοδότησε η ΤΕΠΥ στον υπουργό: 

Με βάση τα στοχεία που έχει στη διάθεσή 
της η Agrenda, η προς υπογραφή υπουργι-
κή απόφαση ανοίγει το δρόµο στην κλωνική 
επιλογή, καθώς µεταξύ άλλων προβλέπει:  

1) ο πρώτος κλώνος ανά ποικιλία να εγ-
γράφεται κατόπιν επιβεβαίωσης της ταυτό-
τητας του φυτικού υλικού και βεβαίωσης 
της Φυτοϋγειονοµικού του καθαρότητας α-
πό τις ιώσεις που προβλέπει η νοµοθεσία. 
(κάτι που προβλέπει τόσο το Γαλλικό οσό 
και το Γερµανικό πρωτόκολλο). 

2) αίτηση για εγγραφή κλώνου µπορεί να 
κάνει οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρό-
σωπο ή δηµόσιος φορέας (κάτι που οριζό-
ταν σαφώς και στην προηγούµενη ΥΑ). Ό-
µως υπήρχαν αντιρρήσεις για το φυσικό και 

νοµικό πρόσωπο και γι’ αυτό αναγκάστη-
κε η υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (γραφείο Κού-
ρεντα) να πάρει την έγγραφη επιβεβαίω-
ση από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή επιτρο-
πή για το θέµα. 

3) κάθε κλώνος ύστερα από τον πρώτο 
θα εγγράφεται ύστερα από την βεβαίωση 
της ταυτότητας και της φυτοϋγείας και της 
κατάθεσης του φακέλου µε τα αγρονοµι-
κά χαρακτηριστικά και οινολογικά χαρα-
κτηριστικά αυτού. Οι παρατηρήσεις αυτές 
θα γίνονται πάντα και σε σύγκριση µε έ-
ναν ή δύο κλώνους. Ανάλογα τον αριθµό 
που θα προϋπάρχουν. 

3) οι παρατηρήσεις των κλώνων θα γί-
νονται σε περιοχές που θα έχει εγκατα-
στήσει το φυτικό υλικό ο διατηρητής πλέ-
ον του κλώνου. 

4) οι πειραµατικοί αµπελώνες θα µπο-
ρούν στην συνέχεια να θεωρηθούν και µη-
τρικές φυτείες πστοποιηµένου ή βασικού 
υλικού ανάλογα µε τις προδιαγραφές που 
θα πληρούν, βάσει πάντα της νοµοθεσίας. 

Για την προώθηση του θεσµικού πλαισί-
ου έχει χυθεί πολύ µελάνι, τις σχετικές προ-
σπάθειες, εκτός από την αρµόδια διοικητι-
κή αρχή στήριξε και η προηγούµενη πολιτι-
κή ηγεσία, ωστόσο η σηµερινή προχωράει. 

Προς υπογραφή η απόφαση  
για την κλωνική επιλογή  

Η απόφαση έρχεται 
να αντικαταστήσει το 

«ασθενές» θεσμικό 
πλαίσιο για την 

επιλογή και αποδοχή 
κλώνων ποικιλιών 

και υποκειμένων 
αμπέλου του 2016

Αντίρρηση
Υπήρχαν αντιρρήσεις για το 
αν οποιοδήποτε φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπου µπορούσε 
να κάνει αίτηση για την 
εγγραφή κλώνου αµπέλου.

Έρευνα
Παρατηρήσεις των κλώνων 
θα γίνονται σε περιοχές που 
θα έχει εγκαταστήσει το 
φυτικό υλικό ο διατηρητής 
πλέον του κλώνου. 

Φυτείες
Οι πειραµατικοί αµπελώνες 
θα µπορούν στην συνέχεια 
να θεωρηθούν και µητρικές 
φυτείες πστοποιηµένου ή 
βασικού υλικού. 
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∆εν αποκλείεται το ενδεχόµενο να µην βρίσκει 
κανείς εύκολα στην αγορά κλώνους από ελλη-
νικές ποικιλίες, καθώς όσο περνούν τα χρόνια 
το «µπλε» καρτελάκι θα γίνεται ο απόλυτος κα-
νόνας στο πολλαπλασιαστικό υλικό και µαζί του 
τόσο πιο αυστηρές θα γίνονται οι προϋποθέσεις 
για την απόκτησή του, αφού η διαδικασία προ-
ϋποθέτει την ολοκλήρωση της κλωνικής επιλο-
γής. Πρόκειται για µια διαδικασία που κοστίζει 
σε χρόνο και χρήµα, ενώ ταυτόχρονα όσο ξένα 
φυτώρια και χώρες αναλαµβάνουν το έργο, τό-
σο πιο κοντά στο να βρεθούν εκτός ανταγωνι-
σµού έρχονται οι Έλληνες φυτωριούχοι.

«Μπορεί στο µέλλον να κουράρονται οι πα-
ραγωγοί στο να βάζουν διεθνείς ποικιλίες, γιατί 
είναι πιο εύκολο να βρεθεί προϊόν που να αντα-
ποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές» α-
ναφέρει ο Γιαλητάκης Λεωνίδας, γεωπόνος και 
φυτωριούχος στην Κρήτη. «Θα καταλήξουµε να 
αγοράζουν οι παραγωγοί Μαντιλάρι από ιταλι-
κές εταιρείες, γιατί τα ελληνικά φυτώρια δεν θα 
βρίσκουν ελληνικό εµβόλιο. Κάπως έτσι όµως 
χάνεται και το στοιχείο της παράδοσης» εξηγεί ο 
ίδιος για να καταλήξει «όταν κάποιος κάνει κά-
τι για το σπίτι του, θα το κάνει πιο προσεκτικά, 
δεν θα θέλει να ξεφύγει από το παραδοσιακό». 

Πέραν αυτού, ο εγχώριος κλάδος φυτωριού-
χων κινδυνεύει όσο οι εγγραφές ελληνικών ποι-
κιλιών γίνονται στο εξωτερικό, να έρθει αντιµέ-
τωπος τα προσεχή χρόνια µε τον ανταγωνισµό 
από τις χώρες αυτές. «∆εν θα µπορούµε να α-

νταγωνιστούµε χώρες σαν τη Γαλλία ή την Ιτα-
λία» υποστηρίζει ο συνοµιλητής µας. 

Ξεφεύγοντας από το συντεχνιακό κοµµάτι 
πάντως, να σηµειωθεί ότι οι εξελίξεις αυτές, ή 
µάλλον η αδυναµία περάτωσης των εξελίξεων, 
εµφανίζονται σε µια περίοδο όπου ο ελληνι-
κός αµπελώνας έχει πάρει τα πάνω του, µε µο-
χλό ανάπτυξης τις ντόπιες, ελληνικές ποικιλίες. 
«Τώρα έχει αρχίσει να ζητάει ο Έλληνας αµπε-
λουργός την ντόπια ποικιλία. Θα ήθελα ιδανι-
κά να αφήσω ως φυτωριούχος µια παρακατα-
θήκη για το µέλλον µέσα από µια τέτοια διαδι-
κασία, κρίµα να το δώσουµε στο εξωτερικό και 
αυτό» αναφέρει ο κ. Γιαλητάκης. «Το τρένο έχει 
ξεκινήσει, δυο επιλογές έχουµε: ή να τρέξουµε 
για να µπούµε µέσα ή να το αφήσουµε να φύ-
γει. Είναι κρίµα να έχουµε τόσες γηγενείς ποι-
κιλίες και να µην µπορούµε να τις παράξουµε 
εµείς, είναι και θέµα αξιοπρέπειας» καταλήγει.

Κλίµα καχυποψίας και ανταγωνισµού τόσο 
µεταξύ επιχειρηµατιών όσο και ερευνητών που 
εµποδίζει την ολοκλήρωση σε θεσµικό επίπεδο 
της διαδικασίας επικαλείται πηγή της Agrenda 
στην αρµόδια διεύθυνση για το έργο. «Αυτά έ-
πρεπε να έχουν γίνει πριν 20 χρόνια» εξηγεί 
υποστηρίζοντας πως το ζητούµενο είναι να υ-
πάρξει ένα φιλικό πλαίσιο για τον ενδιαφερό-
µενο αλλά και για τις υπηρεσίες που αναλαµβά-
νουν τις διεργασίες. Μέχρι τώρα δεν έχουν εγ-
γραφτεί πάνω από 6-7 κλώνοι ελληνικών ποι-
κιλιών σε ξένους καταλόγους. «Έχουµε πολλές 
γηγενείς ποικιλίες και µεγάλο περιθώριο ώστε 
να βγουν προϊόντα τεράστιας προστιθέµενης α-
ξίας σε επίπεδο κλώνου και κρασιού» αναφέρει. 

Όταν παράγεις για το 
σπίτι σου, παράγεις 
πιο προσεκτικά 
Οι εγγραφές έξω, ωθούν εκτός ανταγωνισμού ελληνικά φυτώρια 

Μονόδροµο θεωρεί την κλωνο-
ποίηση ο Γιάννης Τρουπής, οινο-
ποιός και αντιπρόεδρος της Ένω-
σης Οινοποιών Πελλοπονήσου. 
«Πρέπει πλέον το υπουργείο και 
οι αρµόδιοι φορείς να προλάβουν 
τα κεκτηµένα, να πάψουν να δου-
λεύουν µε ρυθµούς χελώνας, δι-
αφορετικά θα τα προλάβουν άλ-
λοι» σχολίασε σχετικά µε την κα-
ταγραφή και παραγωγή κλώνων 
ελληνικών ποικιλιών από ινστι-
τούτα και εταιρείες του εξωτερι-

κού. «Ποιότητα χωρίς έρευνα δεν 
µπορεί να έχει διαχρονικότητα, εί-
ναι εφήµερο. Αντί να φτιάχνουµε 
δικά µας φυτά πάµε και τα παίρ-
νουµε από τους ξένους έτοιµα» 
υποστήριξε ο ίδιος. 

Ο οινοποιός εξήγησε ότι η διαδι-
κασία κλωνικής επιλογής εξασφα-
λίζει στον αµπελουργό ίδια πρέµνα 
σε όλο το αµπελοτεµάχιο. «Φυτά α-
παλλαγµένα από ιώσεις, φτιαγµέ-
να από το ίδιο υλικό που θα µας 
δώσουν τα ίδια οργανοληπτικά χα-

Κούτσουρα με πράσινο καρπό 
υποβαθμίζουν το Μοσχοφίλερο
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Οι επαγγελµατίες του κλάδου σχολιάζουν
Γιάννης Παπαργυρίου

Αντί να τρέχουµε σαν τις άλλες 
χώρες, εµείς οµφαλοσκοπούµε 

«Ενώ άλλοι κάνουν κλωνική επιλογή από 
τη δεκαετία του ‘50, εµείς ακόµα δεν 
έχουµε συµφωνήσει στο καθεστώς. 
Υπάρχει ένα πλαίσιο του 2016, το οποίο 

είναι τόσο δύσκολο και δυσκίνητο, που 
είναι ανεφάρµοστο. Συζητάµε για κάτι το 

οποίο έχει γίνει εδώ και δεκαετίες σε άλλες 
χώρες και αντί να τρέχουµε, οµφαλοσκοπούµε. 

Το πρώτο µέληµα πρέπει να είναι η φυτοϋγεία. 
Παραπονιούνται και δικαιολογηµένα οι αγρότες µε άδειες 
ότι δεν έχουν υγιές υλικό. Θεωρώ δευτερεύον σε ποιόν 
κατάλογο εγγράφονται οι ποικιλίες. Η ποιότητα ξεκινά από 
την καλή φυτοϋγεία», λέει ο οινοποιός και µέλος του ΣΜΟΕ. 

Γεράσιµος Λαζαρίδης
Το πιο σηµαντικό από όλα 

να υπάρχει καθαρό υλικό 

«Στις ελληνικές ποικιλίες υπάρχει 
θέµα. Είναι όµως σηµαντικό να 
υπάρχει ένα καθαρό υλικό που να 
µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε» 

εξηγεί ο  Γεράσιµος Λαζαρίδης, 
οινοποιός από τη ∆ράµα και διευθυντής 

στο Κτήµα Κώστα Λαζαρίδη. «∆εν υπάρχει 
τίποτα αντίστοιχο όσον αφορά την κλωνική 

επιλογή, µε αυτά που υπάρχουν σε άλλες χώρες, 
όπως στη Γαλλία και την Ιταλία, ινστιτούτα δηλαδή και 
ερευνητικές προσπάθειες που να υποστηρίζουν τέτοια 
εγχειρήµατα, σαν και αυτά που κάνουν µεµονωµένοι 
επαγγελµατίες» αναφέρει ο ίδιος. 



Εκεί που
καθαρίζουν
τον κλώνο 
το κλίµα είναι
διαφορετικό 
Οι παραγωγοί φαίνεται ότι 
αντιλαµβάνονται το πρόβληµα 
ως µια διαχρονική ανεπάρκεια 
της εγχώριας οργάνωσης των 
παραγωγικών δυνατοτήτων. 
«Είναι διαχρονικό το 
πρόβληµα. Όταν έκανα 
αναµπέλωση, έπαιρνα το 
παραδοσιακό Σαββατιανό 
πιστοποιηµένο από τη Γαλλία 
ή την Ιταλία. Είναι ένα θέµα 
που θα έπρεπε να έχει λυθεί 
από καιρό. Είναι απαράδεκτο 
µε τόσες ποικιλίες να µην 
µπορούµε να τις εγγράψουµε 
στην Ελλάδα» υποστηρίζει ο 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού 
Κερατέας, ∆ηµήτρης 
Λεβάντης. Ο ίδιος 
αντιλαµβάνεται πως µεγάλη 
είναι και η ευθύνη της 
ΚΕΟΣΟΕ. «Αυτή η ΚΕΟΣΟΕ 
δεν έχει βαρεθεί τόσα χρόνια; 
Τι έχει προσφέρει;» 
αναρωτιέται. Όπως εξηγεί, οι 
συνθήκες του κλίµατος στα 
Μεσόγεια είναι διαφορετικές 
σε σχέση µε το Αµύνταιο, 
πόσο µάλλον στη Γαλλία όπου 
καθαρίζεται ο κλώνος και 
αγοράζουν οι παραγωγοί 
το υλικό.

ρακτηριστικά στο τέλος. Αυτό είναι 
το ζητούµενο» αναφέρει συµπλη-
ρώνοντας ότι δεν είναι λίγες οι πε-
ριπτώσεις στις οποίες σε έναν α-
µπελώνα µε Μοσχοφίλερο, κού-
τσουρα αποδίδουν πράσινο καρ-
πό. «Αυτό δεν θα συνέβαινε αν το 
πολλαπλασιαστικό υλικό ήταν πι-
στοποιηµένο» είπε σχολιάζοντας 
ότι «Κάθε φυτωριούχος φτιάχνει 
δικά του φυτά σταφυλιού, αγνώ-
στου προελεύσεως. Πηγαίνουν, 
συλλέγουν κλαδεµένα, αναγκα-
στικά και από αµπέλια µε ασθένει-
ες και ποικιλίες που κακώς υπάρ-
χουν στα αµπέλια αυτά, άρα που-
λάνε και σε µας άθελά τους λάθος 
ποικιλίες καµιά φορά». 

Σύµφωνα µε τον  κ. Τρουπή, πλε-
ονέκτηµα της εγχώριας παραγω-
γής οίνου είναι µόνο η ποιότητα, 
παράγοντας που συνδέεται µε την 
ύπαρξη πιστοποιηµένων κλώνων 
εγχώριων ποικιλιών. «Η εφαρµο-
γή ενός πρωτόκολλου κλωνοποί-
ησης θα επιφέρει και µια εξυγί-
ανση στα φυτώρια, θα ανακαινι-
στούν, θα αποκτήσουν ευρωπα-
ϊκές προδιαγραφές. Στην Πελο-
πόννησο αλλά και σε ολόκληρη 
την Ελλάδα, αυτό που µας διαφο-
ροποιεί είναι η ποιότητα και όχι η 
ποσότητα. Θα πρέπει να κάνουµε 
όλα όσα περνούν από το χέρι µας 
για να έχουµε υψηλά πρότυπα πα-
ραγωγής» υποστηρίζει. 

Προβληµατική εικόνα στο εξωτερι-
κό αλλά και πρακτικό οικονοµικό 
εµπόδιο συνιστά η έλλειψη πρωτο-
κόλλου κλωνικής επιλογής στην 
Ελλάδα για τον Νίκο ∆ουλουφάκη, 
οινοποιό από την Κρήτη και πρό-
εδρο του ∆ικτύου Οινοποιών της 
Κρήτης. «Για να φυτέψω Λιάτικο 
πρέπει να απευθυνθώ µόνο σε ένα 
φυτώριο. Αυτό δηµιουργεί ένα µο-
νοπώλιο. Πέραν αυτού, µπορεί να 
υπάρξουν και άλλοι κλώνοι, γιατί 
να µην δίνεται η δυνατότητα να α-
ναπτυχθούν και άλλοι;» υποστη-
ρίζει ο κ. ∆ουλουφάκης, ενώ συ-
νεχίζει λέγοντας: «Είναι και ένα 
θέµα πρεστίζ από την άλλη, είναι 
κρίµα η Ελλάδα µε τόσα χιλιάδες 
χρόνια αµπελουργία να µην δη-
µιουργεί κλώνους εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας».

∆ιαφορά ενός αιώνα µεταξύ 
Ελλάδας και Ιταλίας ή Γαλλίας

Ο ίδιος ο οινοποιός αναφέρει 
ότι µια σύγκριση µε την Ιταλία ή 
τη Γαλλία, αδικεί οπωσδήποτε τη 
χώρα, αφού οµολογουµένως υ-
πάρχει µια διαφορά ενός αιώνα 
ως προς την ανάπτυξη του κλά-
δου µε µοντέρνους όρους, «αλ-
λά το να µην µπορεί εδώ και τό-
σα χρόνια να θεσµοθετηθεί ένα 
πρωτόκολλο κλωνικής επιλογής, 
είναι ενοχλητικό». Μάλιστα σύµ-
φωνα µε τον ίδιο είναι έντονο το 
πρόβληµα στην περίπτωση ανερ-
χόµενων ντόπιων ποικιλιών. «Αν 
θέλω ένα Λιάτικο ή Βιδιανό, δεν 
υπάρχουν κλώνοι, θα πρέπει βρω 
εγώ τα εµβόλια, να πάω σε έναν 
φυτωριούχο να µου τα κεντρίσει 
και µετά να τα πάρω και να τα ε-

γκαταστήσω». Φαίνεται ότι πρό-
κειται για µια χρονοβόρα διαδικα-
σία που κοστίζει και δεν έχει πά-
ντοτε εγγυηµένα αποτελέσµατα. 
«Θεωρητικά, µαζί µε έναν φυτω-
ριούχο µπορούµε να την κάνουµε 
την δουλειά αυτή. Πρακτικά µπο-
ρούµε και να την διεκπεραιώσου-
µε παρά τις δυσκολίες. Όµως α-
κόµα και τότε η δουλειά µας δεν 
θα αποκτήσει ποτέ µια οντότητα 
στα χαρτιά και τα έγγραφα», εξη-
γεί. «Εγώ σαν παραγωγός προτι-
µώ να παίρνω από έναν Έλληνα 
φυτωριούχο. Αν όµως η διοίκηση 
της χώρας δεν δίνει την δυνατό-
τητα να παραχθούν κλώνοι στην 
Ελλάδα θα πάρω από το εξωτερι-
κό τι να κάνω», καταλήγει.

Η εγχώρια παραγωγή
είναι και θέμα πρεστίζ
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Τρουπής Γιάννης
Πρωτόκολλο κλωνοποίησης 

σηµαίνει εξυγίανση

«Πρέπει πλέον το υπουργείο 
και οι αρµόδιοι να προλάβουν 
τα κεκτηµένα, να πάψουν να 
δουλεύουν µε ρυθµό χελώνας, 

διαφορετικά θα τα προλάβουν 
άλλοι φυτά απαλλαγµένα από 

ιώσεις, φτιαγµένα από το ίδιο υλικό 
που θα δώσουν τα ίδια οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά στο τέλος. Αυτό είναι το 
ζητούµενο. Η εφαρµογή πρωτόκολλου 
κλωνοποίησης θα επιφέρει και µια 
εξυγίανση στα φυτώρια», αναφέρει ο 
οινοποιός από τη Μαντίνεια Γ. Τρουπής.

Άγγελος Ιατρίδης
Μη ελεγµένο γενετικό υλικό 

καταλήγει σε εκρίζωση  

«Πρέπει να πάµε πολύ πιο δυναµικά. 
Εµείς ακόµα ψάχνουµε ένα πλαίσιο 
λειτουργίας και στη χειρότερη ίσως θα 
πρέπει να αντιγράψουµε ένα µοντέλο 
λειτουργίας και ελέγχου. Αυτή την 

περίοδο πραγµατοποιούµε τη µεγαλύτερη 
αναδιάρθρωση µε ποικιλία ξινόµαυρου που 

έχει γίνει ποτέ, το υλικό είναι πιστοποιηµένο 
από γαλλικό οργανισµό, διότι στην Ελλάδα δεν 

υπάρχει κάτι τέτοιο. Το µη ελεγµένο γενετικό υλικό οδηγεί 
σε προβλήµατα παραγωγικότητας και ποιότητας, που 
καταλήγουν σε εκρίζωση» αναφέρει ο Άγγελος Ιατρίδης, 
οινοποιός και διευθυντής στην εταιρεία Κτήµα Άλφα.

∆ηµήτρης Λεβαντής
Τόσες πολλές ποικιλίες, 

τόσες λίγες εγγραφές 

«Είναι διαχρονικό το 
πρόβληµα της κλωνικής 
επιλογής. Είναι ένα θέµα που 
θα έπρεπε να έχει λυθεί εδώ 

και πάρα πολύ καιρό. Είναι 
απαράδεκτο µε τόσες ποικιλίες 

αµπέλου που έχουµε στη χώρα 
µας να µην µπορούµε να τις 

εγγράψουµε στην Ελλάδα» τονίζει ο 
πρόεδρος του συνεταιρισµού Κερατέας, ∆ηµήτρης 
Λεβάντης. «Αυτή η ΚΕΟΣΟΕ δεν έχει βαρεθεί 
τόσα χρόνια, τι έχει να προσφέρει τελικά;» 
διερωτάται ο αµπελουργός.

O Νίκος ∆ουλουφάκης, οινοποιός 
από την Κρήτη και πρόεδρος του 
∆ικτύου Οινοποιών της Κρήτης.



Ιστορικό 
Σαββατιανό 
με σφραγίδα 
από την 
Βουλγαρία
Οι ανεπιτυχείς αγορές 
πολλαπλασιαστικού υλικού 
φέρνουν ενοχλητικές ασθένειες

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Άµεσος αντίκτυπος της θεσµικής αδυναµί-
ας ορισµού της διαδικασίας κλωνικής επι-
λογής στους παραγωγούς είναι η εντύπωση 
πως διενεργούν πειράµατα στο χωράφι τους. 

«Σαν αγρότες είµαστε πειραµατόζωα και 
βασιζόµαστε ανάλογα στον πατριωτισµό του 
καθενός», αναφέρει ο Σταµάτης Γεωργάκης, 
πρόεδρος συνεταιρισµού στο Κορωπί και α-
µπελουργός, ο οποίος εξηγεί ότι οι παραγω-
γοί του συνεταρισµού δουλεύουν µε πολλα-
πλασιαστικό υλικό Σαββατιανού, πιστοποι-
ηµένου στη γειτονική Βουλγαρία.

«Εµείς έχουµε µονοποικιλιακό Σαββατια-
νό, το οποίο έρχεται πιστοποιηµένο από τη 
Βουλγαρία και όχι από εµάς. Αυτό δεν µας 
τιµά σαν χώρα. Το πρόβληµα είναι ότι δεν 
ξέρουµε αν είναι «αυθεντικό» σαββατιανό ή 
αν είναι... αγιωργίτικο, αν θα πρέπει να κα-
ταφύγουµε σε ιταλικά ή γαλλικά φυτώρια ή 
να απευθυνθούµε αλλού», αναφέρει ο έµπει-
ρος αµπελουργός και προσθέτει: «∆εν υπάρ-
χει πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό 
µε µπλε πινακίδα στην Ελλάδα. ∆εν ξέρουµε 
τι φυτεύεται. Ένα µέρος των φυτών από εκεί 
που έρχονται χωρίς ιατρικά πιστοποιητικά, 
ενδέχεται να έχουν ασθένειες του ξύλου». 

Μεταδοτικές ασθένειες
Ο αµπελουργός αναφέρεται µεταξύ άλλων 

στην ίσκα των νεαρών αµπελώνων στις νέ-
ες φυτεύσεις. «Αυτή προέρχεται από φυτω-
ριακό υλικό, που δεν ελέγχεται από τις χώ-
ρες προέλευσης. Στον πέµπτο χρόνο εκδη-
λώνονται τα συµπτώµατα της ασθένειας και 
µετά πρέπει να τα ξεριζώσεις. Επίσης µπορεί 
για παράδειγµα να µεταδωθεί σε άλλα φυ-
τά, και έτσι να χάσεις το 1/3 του αµπελώνα. 
Θα πρέπει όλες οι κρατικές υπηρεσίες να πά-

ρουν τεχνογνωσία από τους φυτωριούχους 
και να µπορεί να δηµιουργηθεί µία µονάδα 
για να παράγει πιστοποιηµένο υλικό, απαλ-
λαγµένο από ασθένειες. Σήµερα όλοι στη-
ρίζονται στην καλή πίστη και στο moto «εί-
σαι ό,τι δηλώσεις». Η επιχείρηση η φυτωρι-
ακή, αν δεν προµηθευτεί πιστοποιηµένο υ-
λικό από τη Βουλγαρία δεν έχει δικαίωµα 
να πουλήσει. ∆εν υπάρχει εδώ µητρική φυ-
τεία. Χρειάζονται γρήγορα βήµατα» εξηγεί.

Ίσκα στη Νεµέα
Στην περιοχή της Νεµέας υπάρχει και ε-

κεί σοβαρό πρόβληµα από την ίσκα της α-
µπέλου. «Σαν αµπελουργοί θέλουµε καθα-
ρά και πιστοποιηµένα φυτά. Αυτή τη στιγµή 
έχουµε σοβαρά προβλήµατα στον αµπελώ-
να µε παθήσεις στο ξύλο» αναφέρει στην 
Agrenda ο Ηλίας Μάζος, πρόεδρος του συ-
νεταιρισµού Νεµέας. Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ό-
τι είναι αναγκαία η δηµιουργία ενός θεσµι-
κού πλαισίου που θα ρυθµίζει την παραγω-

γή πολλαπλασιαστικού υλικού και θα εξα-
σφαλίζει τους παραγωγούς και τις επενδύ-
σεις του. «Σαφώς και δεν είναι ικανοποιηµέ-
νος ο Έλληνας αµπελουργός από το φυτω-
ριακό υλικό αµπέλου που διακινείται σήµε-
ρα στη χώρα» αναφέρει ο ίδιος υποστηρίζο-
ντας ότι η πολυπόθητη για τους παραγωγούς 
πιστοποίηση µπορεί να επέλθει µόνο µέσα 
από µια µεθοδική και καθαρή δουλειά από 
την πλευρά των φυτωριούχων, οι οποίοι θα 
κινούνται µε γνώµονα τη νοµοθεσία και τις 
κεντρικές ρυθµίσεις και υπό την επιτήρηση 
των ελεγκτικών µηχανισµών του κράτους.

Ο κ. Μάζος τοποθετείται ως προς το γεγο-
νός ότι οι πρώτοι κλώνοι ελληνικών ποικι-
λιών καταγράφονται σε καταλόγους ξένων 
χωρών, λέγοντας πως κάτι τέτοιο µεταφρά-
ζεται σε περισσότερα έξοδα για τους παρα-
γωγούς στο µέλλον. «Έξοδα και ακριβότερη 
εγκατάσταση µπορεί να σηµαίνει κάτι τέτοιο, 
τη στιγµή που ο αµπελουργός έχει τροµε-
ρά προβλήµατα» αναφέρει χαρακτηριστικά.  

Αν μια 
φυτωριακή 
επιχείρηση δεν 
προμηθευτεί 
υλικό από τη 
Βουλγαρία δεν 
μπορεί να 
πουλήσει, αφού 
δεν υπάρχει εδώ 
μητρική φυτεία 

∆εν υπάρχει πιστοποιηµένο πολλαπλασιαστικό υλικό µε µπλε πινακίδα στην Ελλάδα, τονίζουν παραγωγοί και οινοποιοί.  

Agrenda42 ΚΛΩΝΙΚΗ.ΕΠΙΛΟΓΗΣάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020



Agrenda 43Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 

Μ
ετά την ανακοίνωση των τελικών δικαιούχων 
του Μέτρου 9 Οµάδων και Οργανώσεων Παρα-
γωγών µε την υπ’ αριθµόν 4877/05.07.2019 
Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής 

Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, βρισκόµα-
στε στην προετοιµασία για την υποβολή του πρώτου αιτή-
µατος πληρωµής. Ωστόσο σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα 
στην πρόσκληση 13850/14.12.2017 του Μέτρο 9, την ΥΑ 
397/18235/2017 (ΦΕΚ 601 Β’), όπως τροποποιήθηκε µε 
την Υ.Α. 2430/110502/2017 (ΦΕΚ 3800 Β’) όπου καθορίζε-
ται η διαδικασία αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγω-
γών (Ο.Π.) και των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των 
Οµάδων Παραγωγών (Οµ.Π.) αλλά και τη λειτουργία τους 
σε πραγµατικές συνθήκες, έχουν προκύψει τα παρακάτω 
ερωτήµατα σχετικά µε τα αιτήµατα πληρωµής:

  Στο πρώτο αίτηµα πληρωµής η περίοδος των 3 ετών εί-
ναι ετήσια; ∆ηλαδή 1/1/2015 έως 31/12/2017 ή υπολογί-
ζεται 3 χρόνια πίσω από την ηµεροµηνία αναγνώρισης της 
οµάδας; Πχ Οµάδα Παραγωγών µε αναγνώριση 5/7/2018 
η 3ετία είναι 4/7/2015 έως 4/7/2018;

 Στην πρώτη περίπτωση τι γίνεται αν κάποια µέλη πού-
λησαν την παραγωγή του 2017 εντός του 2018;

 Σε οµάδα µε αναγνώριση σε προϊόντα σιτηρών η ανα-
γνώριση έγινε σε καλλιέργειες που είχαν τα µέλη (π.χ. Σι-
τάρι σκληρό, κριθάρι και καλαµπόκι) την περίοδο που έγι-
νε η αίτηση στην ∆ΑΟΚ (καθ’ υπόδειξη της ∆ΑΟΚ) και όχι 
γενικά στα σιτηρά. Αν κάποια µέλη την προηγούµενη 3ε-
τία καλλιεργούσαν και έχουν τιµολόγια και από άλλα σι-
τηρά (π.χ. σιτάρι µαλακό, σίκαλη ή τριτικάλε) αυτά θα µε-
τρήσουν στον τζίρο της οµάδας; Χρειάζεται κάποια επιπλέ-
ον ενέργεια να γίνει για να συµπεριληφθούν στον τζίρο;

 Το αντίγραφο του καθηµερινού ηµερολογίου σε µια 
Οµάδα Παραγωγών που δεν έχει εργαζόµενους αλλά µό-
νο εξωτερικούς συνεργάτες (λογιστής, τεχνικός σύµβουλος 
κ.α) αντικαθίσταται µε κάτι άλλο;

 Οι Οµάδες Παραγωγών θα πρέπει να προσκοµίζουν 
παραστατικά δαπανών για τα χρήµατα που θα παίρνουν 
ως οικονοµική ενίσχυση από το Μέτρο 9;

Ωστόσο το πιο σηµαντικό ζήτηµα όπως προκύπτει 
από τις πραγµατικές συνθήκες σύστασης και λει-
τουργίας των Οµάδων και Οργανώσεων Πα-

ραγωγών, κατά το πρώτο έτος λειτουργίας, εί-
ναι ότι υπήρξαν αντικειµενικά προβλήµα-
τα να τηρηθεί η υποχρέωση διακίνησης 
του 80% της παραγωγής των µελών µέ-
σω του συλλογικού σχήµατος. 

Το πρόβληµα για την άµεση εκκίνη-
ση εφαρµογής της υποχρέωσης δηµι-
ουργήθηκε σε ορισµένες περιπτώσεις 
και συγκεκριµένα: 

(α) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που 
αναγνωρίστηκαν µετά την συγκοµιδή της πα-

ραγωγής των µελών ή κατά την διάρκεια συγκοµιδής της 
παραγωγής των µελών. Χαρακτηριστική περίπτωση απο-
τελούν τα σιτηρά που εφόσον η αναγνώριση έγινε κατά 
τους µήνες Ιούνιο ή Ιούλιο, η συγκοµιδή της παραγωγής 
έχει ολοκληρωθεί και η πώληση έχει πραγµατοποιηθεί α-
πό τα µέλη ατοµικά.

(β) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνω-
ριστεί στην αρχή ή τη µέση της καλλιεργητικής περιόδου 
αλλά είχε συναφθεί σύµβαση καλλιέργειας (συµβολαιακή 
γεωργία) µε µεταποιητική ή εµπορική επιχείρηση ατοµικά 
στο όνοµα του κάθε παραγωγού και συνεπώς θα έπρεπε 
να παραδοθεί η παραγωγή ατοµικά. Σε αυτή την περίπτω-
ση συνήθως είχε ήδη γίνει χρήση της συµβολαϊκής σύµβα-
σης µε την λήψη προκαταβολής µέσω τραπέζης και ως εκ 
τούτου ήταν αδύνατη η αλλαγή του φορέα παράδοσης της 
παραγωγής. Χαρακτηριστικά υπήρξαν βιοµηχανίες γάλα-
κτος που αρνούνταν να παραλάβουν και να τιµολογήσουν 
γάλα από την οµάδα παραγωγών έως να λήξει η σύµβαση 
που είχαν κάνει µε τα άτοµα µέλη της οµάδας και να εκκα-
θαριστεί ο λογαριασµός τους. 

(γ) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνω-
ριστεί στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου ή περιπτώ-
σεις εκµεταλλεύσεων εκτροφής ζώων που ωστόσο για να 
διαθέσουν τα προϊόντα του µέσω της οµάδας - οργάνωσης 
παραγωγών έπρεπε πρώτα να αποκτηθεί άδεια εµπορίας ή 
εγγραφή σε αντίστοιχα µητρώα (αφορά τις περιπτώσεις ζω-
ικών προϊόντων ήτοι γάλα-κρέας, τα οπωροκηπευτικά και 
τις ζωοτροφές). Η εγγραφή αυτή απαιτεί πολλές και σε κά-
ποιες περιπτώσεις πολύπλοκες διαδικασίες που καθυστέ-
ρησαν για µεγάλο διάστηµα (σε κάποιες περιπτώσεις και 
περισσότερο των 6 µηνών) να ολοκληρωθούν, µε αποτέ-
λεσµα τα µέλη να πωλούν την παραγωγή τους µεµονωµέ-
να και όχι µέσω της οµάδας.

(δ) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έχουν αναγνω-
ριστεί στην µέση της καλλιεργητικής περιόδου (π.χ Οµάδες 
στο ρύζι, το βαµβάκι, το γάλα, τις ζωοτροφές) τα µέλη των 
οποίων είχαν ξεκινήσει ο καθένας µόνος του κάνοντας α-
τοµικά έξοδα και µέχρι  το φθινόπωρο του 2018 κατά τη συ-
γκοµιδή πούλησαν ατοµικά την παραγωγή τους και όχι µέ-
σω της Οµάδας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα κατά την πρώτη 
χρονιά λειτουργίας της οµάδας να µην υπάρχουν τιµολό-
για πώλησης µέσω αυτής και συνεπώς να µην υπολογισθεί 

εµπορευθείσα αξία για το 2ο  αίτηµα πληρωµής του 8% 
του συνολικού τζίρου. Η σοδειά του 2019 που θα 

πωληθεί µέσω της Ο.Π. θα είναι µετά την παρέ-
λευση ενός χρόνου από την αναγνώριση της ο-
µάδας και συνεπώς στο 3ο αίτηµα πληρωµής.

(ε) Οµάδες-οργανώσεις παραγωγών που έ-
χουν αναγνωριστεί στην µέση ή την αρχή της 
καλλιεργητικής περιόδου σε ενεργειακές καλ-

λιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή 
βιοκαυσίµων, όπου µέχρι πρότινος ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

δεν είχε δώσει εξηγήσεις για την διαδικασία πώλη-

σης µέσω της Ο.Π. που θα πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να 
µην έχει πρόβληµα η βιοµηχανία παραγωγής βιοντίζελ µε 
τις ποσοστώσεις από το υπουργείο Ανάπτυξης. 

(στ) Οι Ο.Π. γάλακτος που αναγνωρίστηκαν στα µέσα της 
περιόδου απόκτησαν το δικαίωµα πώλησης γάλακτος από 
τον ΕΛΟΓΑΚ τον 10ο ή 11ο µήνα του 2018, οπότε οι παρα-
γωγοί υποχρεωτικά πωλούσαν το γάλα τους ατοµικά κι ό-
χι µέσω της Ο.Π. που δεν είχε αποκτήσει ακόµα το δικαίω-
µα εµπορίας από τον ΕΛΟΓΑΚ , οργανισµό που το υπουρ-
γείο εποπτεύει.

Στις παραπάνω περιγραφόµενες περιπτώσεις, που α-
φορούν µεγάλο αριθµό περιπτώσεων Οµάδων και 
Οργανώσεων Παραγωγών που έχουν συσταθεί και 

υποβάλει αίτηση στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 9 του 
ΠΑΑ 2014-2020, θα ήταν σκόπιµο να επανεξετασθεί η δια-
δικασία υπολογισµού του ποσού στήριξης και ειδικά για τη 
β’ δόση που αφορά το πρώτο έτος λειτουργίας της οµάδας 
και να δοθεί η δυνατότητα να υπολογιστεί η αξία παραγω-
γής της Οµάδας-Οργάνωσης Παραγωγών βάσει της ετήσιας 
αξίας της διατεθείσας στο εµπόριο παραγωγής των µελών 
ατοµικά για το συγκεκριµένο έτος (είτε απευθείας σε τελι-
κό πελάτη είτε µέσω της Οµάδας-Οργάνωσης Παραγωγών).

Το συγκεκριµένο θέµα κρίνεται σηµαντικό καθώς θα 
οδηγήσει στην αδυναµία τήρησης του χρονοδιαγράµ-
µατος υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και επί-

τευξης των προβλεπόµενων στόχων χωρίς ωστόσο αυτό να 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των µελών ή της Οµάδας-Οργά-
νωσης Παραγωγών αλλά στις νοµικές διαδικασίες που δι-
έπουν τους κανόνες εµπορίας αγροτικών προϊόντων. Επι-
πλέον µε το τρόπο αυτό, οι Οµάδες-Οργανώσεις Παραγω-
γών θα απωλέσουν την προβλεπόµενη στήριξη (β’ δόση) σε 
ένα χρονικό διάστηµα ιδιαίτερα κρίσιµο για την επιτυχή πο-
ρεία της λειτουργίας της Οµάδας – Οργάνωσης Παραγωγών.

Με βάση τα παραπάνω περίπου 90 Οµάδες-Οργα-
νώσεις Παραγωγών που έχουν υποβάλλει αίτηση 
στήριξης στα πλαίσια του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-

2020 αν δεν τους δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης της δι-
αδικασίας υπολογισµού της β’ δόσης λαµβάνοντας υπόψη 
τις παραπάνω παρατηρήσεις, κινδυνεύουν ακόµα και µε α-
πένταξη από το µέτρο επειδή η απόκλιση από το στόχο εί-
ναι πολύ µεγαλύτερη του 30% , χωρίς να ευθύνονται. Η ευ-
θύνη όλη ανήκει αποκλειστικά στην αρµόδια υπηρεσία του 
ΠΑΑ που δεν έχει αντιληφθεί το µέγεθος του προβλήµατος 
που η ίδια έχει δηµιουργήσει.

Κινδυνεύουν με απένταξη  
οι μισές Ομάδες του Μέτρου 9

 Γεωπόνου –Γεωργοοικονοµολόγου

  ΑΡΘΡΟ     ΤOY  ΧΡΗΣΤΟΥ ΡΩΣΣΙΟΥ*



Παρών στις εξελίξεις και έτοιμος να αναλάβει ακόμα και ηγετικό ρόλο στη Διεπαγγελματική της Φέτας δηλώνει 
ο Μιχάλης Σαράντης, την ώρα που η πρωτοβουλία του ΣΕΒΓΑΠ δείχνει να αποδίδει καρπούς εν όψει της Δευτέρας   

Μετά τη θύελλα, προς 
συμφωνία για τη Φέτα
Στην οδό της επίλυσης δείχνει να οδεύει η υ-
πόθεση της διεπαγγελµατικής για τη Φέτα, µετά 
τον... κουρνιαχτό που σήκωσε η αιφνίδια επανα-
κατάθεση του φακέλου από πλευράς ενδιαφε-
ροµένων για την αναγνώριση της οργάνωσης. 
Όλα θα κριθούν στην ευρεία σύσκεψη υπό τον 
υπουργό Μάκη Βορίδη, που έχει προγραµµατι-
σθεί για τη ∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου, ενώ οι πλη-
ροφορίες θέλουν τα πράγµατα να έχουν... µα-
λακώσει και όλες τις πλευρές να βάζουν νερό 
στο κρασί τους, προκειµένου η διεπαγγελµατι-
κή να συσταθεί και µάλιστα να τύχει άµεσης α-
ναγνώρισης από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης. Πώς προέκυψε ξαφνικά αυτό; 

Επί της ουσίας, χρειάσθηκε να γίνει µια 
«τρίπλα» από τον ΣΕΒΓΑΠ, µε ευθύνη του ο-
ποίου ο χρόνος γύρισε πίσω και το θέµα ε-
πέστρεψε στις προ του 2017 και 2018 συζη-
τήσεις των εµπλεκοµένων υπό τις τότε ηγε-
σίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ρεπορτάζ λέει ότι η διοίκηση του ΣΕΒΓΑΠ, 
βλέποντας την ασυνεννοησία και τη χρονοτρι-
βή στις διαδικασίες διαµόρφωσης κοινής θέ-
σης των άµεσα εµπλεκόµενων, επέλεξε να κα-

ταθέσει την πρόταση, αγνοώντας κάποιες από 
τις «ενδιάµεσες συµφωνίες», αφήνοντας εκτός 
τον Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) 
και τον Ο∆ΙΠΠΑΦ (εδώ η µπλάλα πήρε και τον 
Κλαδικό Συνεταιρισµό Αιγοπροβατοτρόφων), 
φορείς οι οποίοι, πριν από 4 χρόνια περίπου, 
είχαν σπεύσει να καταθέσουν αυτόνοµα και χω-
ρίς καµιά προηγούµενη συζήτηση δικό τους φά-
κελο για την αναγνώριση διεπαγγελµατικής. 

Η θύελλα που προκάλεσε η πρωτοβουλία του 
ΣΕΒΓΑΠ παραµονές Χριστουγέννων, σε συνδυ-
ασµό µε κάποια µηνύµατα που εξέπεµψε η πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου, φαίνεται να έ-
φεραν αποτέλεσµα. Σήµερα, οι πληροφορίες 
θέλουν όλους τους ενδιαφερόµενους να προ-
σέρχονται στο διάλογο µε... κοµµένα τα φτερά, 

την ώρα που ο υπουργός Μάκης Βορίδης δηλώ-
νει αποφασισµένος να προχωρήσει µε όσους εξ 
αυτών δηλώσουν πίστη στο θεσµό και εµπιστο-
σύνη στην Πολιτεία. Λέγεται ότι η «κοινή γραµ-
µή», που ενώνει τους περισσότερους των συν-
δαιτυµόνων, είναι η αναζήτηση µελών της διε-
παγγελµατικής από τις τάξεις των πραγµατικών 
παραγωγών, δηλαδή επαγγελµατιών που απο-
δεδειγµένα παράγουν προϊόν (πρόβειο και αί-
γιο γάλα) το οποίο προορίζεται για την παρα-
γωγή Φέτας (ΠΟΠ). Πρόκειται για µια θέση την 
οποία πρώτος και µετ’ επιτάσεως έφερε στο τρα-
πέζι των συζητήσεων ο επιχειρηµατίας, διευθύ-
νων σύµβουλος της εταιρείας «Ελληνικά Γαλα-
κτοκοµεία», Μιχάλης Σαράντης. Ο ίδιος επα-
νέρχεται δυναµικά στις συζητήσεις για τη διε-
παγγελµατική, τονίζοντας µάλιστα ότι δηλώνει 
παρών στις εξελίξεις και εφόσον οι περιστάσεις 
το απαιτούν δεν θα είχε αντίρρηση, ακόµα και 
να ηγηθεί της διεπαγγελµατικής, προκειµένου 
αυτή να φέρει αποτελεσµατικά εις πέρας την α-
ποστολή της, προς όφελος των παραγωγών και 
των πραγµατικών δυνάµεων της παραγωγής. 

∆εν είναι πάντως σαφής η υποδοχή της οποί-

ας θα τύχει η... διαθεσιµότητα Σαράντη, τόσο α-
πό την πλευρά των κτηνοτρόφων (ειδικά Βόρει-
ων και Νότιων), όσο και από τους τυροκόµους 
και τα ίδια τα µέλη του ΣΕΒΓΑΠ. 

Οι αντιδράσεις Καχριµάνη
Σηµειωτέον ότι ένας άλλος πόλος που αντιτί-

θεται τόσο στις «ιδέες» Σαράντη όσο και στους 
χειρισµούς του ΣΕΒΓΑΠ γύρω από τη διεπαγ-
γελµατική της Φέτας, είναι ο Περιφερειάρχης 
Ηπείρου Αλέκος Καχριµάνης. Με αφορµή µά-
λιστα την τελευταία πρωτοβουλία επανακατάθε-
σης του φακέλου δήλωνε τις τελευταίες ηµέρες: 

«Πρόκειται για ένα έγκληµα. Αυτοί που δεν 
συµµορφώνονται µε τους κανόνες και τη νο-
µοθεσία δεν έχουν κανένα δικαίωµα να προ-
χωρούν σε τέτοιες ενέργειες» υπογράµµιζε ο 
Περιφερειάρχης και τόνιζε ότι πρόκειται για 
µία πραξικοπηµατική ενέργεια που τορπιλίζει 
τη διετή προσπάθεια για τη σύσταση και λει-
τουργία µιας ∆ιεπαγγελµατικής οργάνωσης.

Όπως µάλιστα ανέφερε ήδη έχει ενηµερωθεί 
για την εξέλιξη τόσο ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης όσο και ο πρωθυπουργός και εξέφρασε 
τη βεβαιότητα ότι µε την παρέµβασή τους θα α-
ποφευχθεί το «έγκληµα σε βάρος της φέτας και 
του πρωτογενούς τοµέα της χώρας».

«Πιστεύω ότι δεν θα επιτρέψουν σε εκείνους 
που εγκληµατούν χρόνια σε βάρος της ελληνι-
κής υπαίθρου, να συνεχίσουν να το πράττουν. 
∆εν τους ενοχλούσε κανένας... Έφερναν γάλα 
από το εξωτερικό. Λειτουργούν εργοστάσιο στο 
εξωτερικό και πουλούν το λευκό τυρί ως φέτα 
ΠΟΠ… Μηχανισµοί ελέγχου δεν υπάρχουν...
Είναι θέµα εθνικό και πιστεύω ότι δεν θα αφή-
σουν να γίνει ένα έγκληµα σε βάρος του τό-
που», κατέληγε ο κ. Καχριµάνης.  

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Α
πό το 2003 που αναγνωρίστη-
κε η φέτα ως ΠΟΠ προϊόν στην 
ΕΕ ξεκίνησαν οι πρώτες συζη-
τήσεις για την δηµιουργία της 

διεπαγγελµατικής οργάνωσης Φέτας, µια 
προσπάθεια όµως που κατέληξε στο κε-
νό. Καθώς τα χρόνια περνούσαν έγιναν 
και άλλες προσπάθειες για την δηµιουρ-
γία διεπαγγελµατικής οργάνωσης Φέ-
τας όµως πάντα κατέληγαν σε αδιέξοδο.

Το 2016 «κάποιοι» ξεκίνησαν αφού 
συνέστησαν την διεπαγγελµατική κρέα-
τος, µια διεπαγγελµατική ουσιαστικά ανύ-
παρκτη µε κανένα αποτέλεσµα γιατί δεν 
υπήρχε ποτέ ουσιαστική αντιπροσώπευ-
ση, την δηµιουργία της διεπαγγελµατικής 
αιγοπρόβειου γάλακτος µε σκοπό την α-
πορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για 
την προώθηση της Φέτας. Εµείς στην Ο-
µοσπονδία κτηνοτροφικών συλλόγων & 
κτηνοτρόφων περιφέρειας Θεσσαλίας το 
αντιληφθήκαµε έγκαιρα και σε πάµπολες 
συναντήσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης καταφέραµε και τους αναγκά-
σαµε να αλλάξουν ρότα και από την διε-
παγγελµατική οργάνωση αιγοπρόβειου 
γάλακτος να καταλήξουµε στην διεπαγ-
γελµατική οργάνωση Φέτας καθώς η Φέ-
τα µας κρατάει στο επάγγελµα.

Σ την συνέχεις το καλοκαίρι του 
2017 καταθέσαµε φάκελο στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης µαζί µε την ΠΕΚ (Πανελλήνια ένω-
ση κτηνοτρόφων ) και τον ΣΕΒΓΑΠ για 
να µας αναγνωρίσει ως εθνική διεπαγ-
γελµατική οργάνωση Φέτας. Μέχρι να 
φτάσουµε στην κατάθεση του φακέλου 
στο ΥΠΑΑΤ δουλέψαµε σκληρά µαζεύ-
οντας υπογραφές από κτηνοτρόφους 
σε όλες τις περιοχές της χώρας όπου 
παράγεται Φέτα για να έχουµε µία αξι-
όπιστη αντιπροσωπευτικότητα των κτη-
νοτρόφων. Η επιµονή του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης το 2017 να µην 
µας δώσει έγκριση στην διεπαγγελµα-
τική οργάνωση Φέτας δηµιούργησε για 
ακόµα µια φορά πρόβληµα.

Από τότε µέχρι σήµερα έχουµε 
εµπλακεί σε ατελείωτες συζη-
τήσεις οι οποίες πάντα σκόντα-

βαν στις θέσεις που όλοι θέλανε να κα-
ταλάβουν στην υπό σύσταση διεπαγγελ-
µατική. Ακόµα και στην τελευταία συνά-
ντηση των κτηνοτρόφων που έγινε στον 
Τύρναβο και αποφασίστηκε να εκπροσω-
πηθούν οι κτηνοτρόφοι µε βάση την α-
ντιπροσωπευτικότητά τους µέχρι σήµε-

ρα δεν υπάρχει από καµία πλευρά αντι-
κειµενική αντιπροσωπευτικότητα παρά 
µόνο από την Οµοσπονδία κτηνοτροφι-
κών συλλόγων Θεσσαλίας και την ΠΕΚ.

Γ ια τους παραπάνω λόγους το συµ-
βούλιο της Οµοσπονδίας κτηνο-
τροφικών συλλόγων και κτηνο-

τρόφων περιφέρειας Θεσσαλίας πριν 
από τα Χριστούγεννα έκρινε να επανα-
καταθέσουµε την αρχική αίτηση που εί-
χαµε καταθέσει το 2017 χωρίς καµία αλ-
λαγή και µάλιστα µετά την νέα νοµοθε-
σία που θέσπισε το ΥΠΑΑΤ.   Ο φάκε-
λος που καταθέσαµε µαζί µε την ΠΕΚ 
και τον ΣΕΒΓΑΠ είναι ακριβώς ο ίδιος 
που είχαµε καταθέσει και το 2017 και 
ο σκοπός µας είναι επιτέλους να γίνει 
η διεπαγγελµατική και αφού πάρουµε 
έγκριση στην συνέχεια µπορούν όλοι οι 
ενδιαφερόµενοι αφού προσκοµίσουν 
την αντιπροσωπευτικότητα που έχουν 
να µπουν στην διεπαγγελµατική ορ-
γάνωση Φέτας. Είµαστε ανοικτοί σε ό-
λους και δεν αποκλείουµε κανέναν αλ-
λά πρέπει κάποια στιγµή να πάρει επι-
τέλους σάρκα και οστά η διεπαγγελµα-
τική οργάνωση Φέτας γιατί από το 2003 
µέχρι σήµερα έχουµε µόνοι λόγια και 
όχι πράξεις. Είναι απορίας άξιο γιατί ε-
νώ έχουµε από το 2017 συστήσει κα-
τασταστικό µαζί µε την ΠΕΚ και τον ΣΕ-
ΒΓΑΠ έχουµε πάρει ΑΦΜ και απλά επα-
νακαταθέσαµε τον ίδιο φάκελο κάποιοι 
γνωστοί άγνωστοι αντιδρούν. Προφα-
νώς είναι αυτοί που µετά από τόσα πολ-
λά χρόνια φοβούνται ότι επιτέλους θα 
συσταθεί η πολυπόθητη διεπαγγελµα-
τική οργάνωση Φέτας.

Τέλος τη διεπαγγελµατική οργά-
νωση Φέτας την θέλουµε ως α-
παραίτητο εργαλείο για την προ-

στασία του λευκού χρυσού της αιγοπρο-
βατοτροφίας τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό και η µη δηµιουργία της 
προφανώς βοηθάει αυτούς που κάνουν 
νοθείες και θα µας βρουν απέναντι.

Υ.Γ. Όσοι θέλουν να µας ταυτίσουν µε 
αυτούς που κάνουν νοθείες στην φέτα θα 
µας βρουν απέναντι καθώς είµαστε αυ-
τοί που χρόνια τώρα στηρίζουµε µε πρά-
ξεις τον κτηνοτροφικό κλάδο και στόχο 
έχουν να µας βγάλουν από την µέση για 
να δρουν ανενόχλητοι.

«Οι µάσκες έπεσαν και οι δι-
ασπαστές του κτηνοτροφι-
κού κλάδου, επιστρέφουν 
ως φαντάσµατα του παρελ-

θόντος, µετά και τη δηµόσια παραδοχή (α-
πό την Οµοσπονδία Κτηνοτρόφων Θεσ-
σαλίας) της επανακατάθεσης του διχαστι-
κού φακέλου για τη ∆ιεπαγγελµατική Φέ-
τας του 2017, από την πλευρά του ΣΕΒΓΑΠ, 
της ΠΕΚ και της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφι-
κών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας.

Η επανακατάθεση του φακέλου του 2017 
αποτελεί µια πραξικοπηµατική, εγκληµα-
τική και διχαστική πράξη, άκρως επιζήµια 
για τα συµφέροντα της αιγοπροβατοτροφί-
ας της χώρας µας και κυρίως για το εθνικό 
µας προϊόν, διότι ακυρώνει την όλη ενωτι-
κή προσπάθεια που κατεβλήθη από το 2017 
έως το 2019, για σύσταση ∆ιεπαγγελµατι-
κής Οργάνωσης µε εκπροσώπηση όλων 
των φορέων-συντελεστών στην παραγω-
γή, εµπορία και διάθεση της Φέτας και που 
είχε ως αποκορύφωµα τη συµφωνία όλων 
των εµπλεκοµένων στη Φέτα, που έγινε στις 
12 Απριλίου 2019 στο ΥΠΑΑΤ, δηλαδή µε 
απόσυρση των δύο ξεχωριστών φακέλων 
και την ενοποίησή τους σε έναν.

Με την επανακατάθεση του διχα-
στικού φακέλου του 2017, οι εκ-
πρόσωποι της Οµοσπονδίας Κτη-

νοτρόφων Θεσσαλίας και του ΣΕΒΓΑΠ, πι-
στοί στο δόγµα «εµπρός πίσω» του «συν-
δρόµου Πόπωτα», ουσιαστικά παίρνουν 
πίσω την υπογραφή τους για ενωτική ∆ιε-
παγγελµατική Οργάνωση και αποκλείουν:

 τον Σύνδεσµο Ελληνικής Κτηνοτρο-
φίας (ΣΕΚ)s

 τον Κλαδικό Αιγοπροβατοτροφικό Συ-
νεταιρισµό «Αιγοπροβατοτρόφοι Ελλάδος»

 τον Ο∆ΙΠΑΦ (Οικολογική ∆ιαχείριση 
Προϊόντων, Παραπροϊόντων-Υποπροϊό-
ντων Φέτας ΠΟΠ) και την Ένωση τυροκό-
µων Θεσσαλίας.

Το αξιοσηµείωτο της πραξικοπηµατικής 
ενέργειας και των διασπαστών της ∆ιεπαγ-
γελµατικής, είναι ότι θέλουν να αφήσουν 
απ’ έξω από τη ∆ιεπαγγελµατική, τους συ-
νεταιρισµούς ανά την επικράτεια και κυρί-
ως, άκουσον, άκουσον, θέλουν να αφή-
σουν εκτός ∆ιεπαγγελµατικής συνεταιρι-
σµό που αποτελεί παράδειγµα προς µίµη-
ση για όλη την κτηνοτροφία, τον συνεται-
ρισµό Καλαβρύτων, ο οποίος εδώ και χρό-
νια, όχι µόνο δεν µείωσε τις τιµές των πα-

ραγωγών αλλά τους πληρώνει µε 1,07 ευ-
ρώ το λίτρο το γάλα.

Από την άλλη µεριά, οι κύριοι διασπα-
στές, θέλουν µέσα στη ∆ιεπαγγελµατική 
µόνο τους µεγάλους γαλακτοβιοµήχανους 
και µεγαλοτυροκόµους, οι οποίοι πρωτο-
στάτησαν στις µειώσεις των τιµών παραγω-
γού, θέτοντας εκτός τους µικρούς και µεσαί-
ους τυροκόµους της ελληνικής επαρχίας.

Κατόπιν όλων των παραπάνω δη-
λώνουµε ότι:  αν και εφόσον η 
το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας εµείνει 

στην πραξικοπηµατική ενέργεια και δεν α-
ποσύρει τον διασπαστικό φάκελο, τότε αυ-
τό αποτελεί για εµάς casus belli (αιτία πο-
λέµου) και θα µας βρει απέναντι, µαζί µε 
την πλειοψηφία των αιγοπροβατοτρόφων 
σε όλη τη χώρα

 αν και εφόσον το ∆.Σ. της Οµοσπονδί-
ας εµείνει στην πραξικοπηµατική ενέργεια 
και δεν αποσύρει τον διασπαστικό φάκελο, 
τότε τους καλούµε να παραιτηθούν άµεσα 
διότι εξυπηρετούν αλλότρια συµφέροντα 
και όχι τα συµφέροντα των κτηνοτρόφων 

Επίσης καλούµε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, να συνδράµει µε 
τις δέουσες ενέργειες, που απορρέουν α-
πό τα θεσµικά του καθήκοντα, ώστε να α-
ποφευχθεί το έγκληµα σε βάρος της φέτας 
και του πρωτογενούς τοµέα της χώρας µας.

Τέλος χαιρετίζουµε τη σηµερινή ανα-
κοίνωση του προέδρου της ΠΕΚ Στέργιου 
Κύρτσιου, στην οποία αναφέρεται ότι εν α-
γνοία της επανακατατέθηκε ο παλιός φά-
κελος για τη ∆ιεπαγγλµατική Φέτας και ό-
τι αποσύρουν την υπογραφή τους από τον 
συγκεκριµένο φάκελο του ΣΕΒΓΑΠ για τη 
∆ιεπαγγελµατική Φέτας, εµµένοντας στην 
ίδρυση διεπαγγελµατικής Φέτας (Ε∆ΟΦ) µε 
τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φο-
ρέων (ΣΕΒΓΑΠ, τυροκόµοι, Ο∆ΙΠΠΑΦ, Κλα-
δικός Συνεταιρισµός Αιγοπροβατοτρόφων, 
ΣΕΚ, ΠΕΚ, Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλ-
λόγων Θεσσαλίας.

Υ.Γ. Αλήθεια, η Οµοσπονδία, γιατί δεν ε-
φαρµόζει την απόφαση που πάρθηκε στις 22 
Οκτωβρίου 2019, στην πανελλήνια συνάντη-
ση όλων των συνδικαλιστικών και συνεται-
ριστικών αιγοπροβατοτροφικών οργανώσε-
ων που πραγµατοποιήθηκε στον Τύρναβο;» 

Οι γνωστοί άγνωστοι Αιτία πολέμου η κατάθεση
του διχαστικού φακέλου

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΟΥΡΟΜΠΙΝΟΥ* ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΠΑΪΡΑΧΤΑΡΗΣ*

* Προέδρου της Οµοσπονδίας Κτηνοτροφι-

κών συλλόγων και κτηνοτρόφων Θεσσαλίας

* Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Τυρνάβου 

εκ των συγγραφέων της ανακοίνωσης µε τους Κτη-

νοτροφικούς Συλλόγους Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
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Σε ρευστό
έδαφος 
το πλαίσιο
της ΚΑΠ
Σε λεπτές διαπραγµατευτικές 
ισορροπίες θα κριθεί το πλαίσιο για 
την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, 
µε τον υπουργό Αγροτική 
Ανάπτυξης να εκτιµά ως πιο 
πιθανή την επίτευξη µιας 
συµβιβαστικής λύσης µετά στο β’ 
εξάµηνο του 2020.
Εξάλλου, τα πάντα είναι ρευστά µε 
την συµφωνία του Brexit και 
εφόσον τα κράτη-µέλη δεν 
καταφέρουν να έλθουν σε 
συµφωνία για το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο.
Σύµφωνα πάντως µε τον Μάκη 
Βορίδη, τα πάντα επί του παρόντος 
είναι ρευστά, ενώ η µεγαλύτερη 
πρόκληση που αντιµετωπίζει είναι 
να διατηρηθούν σταθεροί οι πόροι 
της ΚΑΠ και να µην χαθούν 
κρίσιµα παραγωγικά κονδύλια, από 
τις υψηλές απαιτήσεις που θέτει το 
προτεινόµενο µοντέλο ενισχύσεων. 
Μάλιστα, στο πρόσφατο Συµβούλιο 
υπουργών Γεωργίας της ΕΕ έθεσε 
το θέµα ότι «οι αυξηµένες 
περιβαλλοντικές φιλοδοξίες της ΕΕ 
δεν θα µπορέσουν να υπηρετηθούν 
σε καθεστώς µειωµένου 
προϋπολογισµού αγροτικής 
ανάπτυξης».
 Σε αυτή την κατεύθυνση 
αναζητούνται κρίσιµες συµµαχίες 
ειδικά για το θέµα της σύγκλισης 
ενισχύσεων και στο ενδεχόµενο 
αύξησης της εθνικής 
συγχρηµατοδότησης για την ΚΑΠ.

Σε λίγο δεν θα έχουν τι να κάνουν 
αφού τα έλυσαν όλα στη Βάθη
Οι Θεσσαλοί αγρότες με το βλέμμα σε κινητοποιήσεις στα τέλη του Γενάρη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Aπολογισµός κυβερνητικού έργου για τον 
πρωτογενή τοµέα α’ εξαµήνου, στόχοι και 
χρονοδιαγράµµατα για το 2020, µε «κερασά-
κι» τέλος Γενάρη αγροτικές κινητοποιήσεις, 
συνθέτουν αν µη τι άλλο µια αλλοπρόσαλλη 
εικόνα για το πώς αντιλαµβάνεται κανείς τα 
πράγµατα στον αγροτικό τοµέα. 

Πολλώ δε µάλλω, την ώρα που το µακροσκε-
λές απολογιστικό-προγραµµατικό power point 
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, που πα-
ρουσίασε την περασµένη Πέµπτη, δείχνει να 
παραγνωρίζει τις αυξήσεις στο αγροτικό τιµο-
λόγιο της ∆ΕΗ, τις ανοικτές τιµές παραγωγού, 
τις ανεξόφλητες αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ αλλά και 
τις µειώσεις στα κονδύλια και τις υψηλές α-
παιτήσεις που θέτει η κυοφορούµενη ΚΑΠ.

Ο Μάκης Βορίδης, πάντως, που το Σάββα-
το 11 Ιανουαρίου θα βρίσκεται στην Καρδί-
τσα για την κοπή πίτας από την τοπική ∆ΗΜ-
ΤΟ της Νέας ∆ηµοκρατίας, δεν δείχνει να α-
νησυχεί για τις επικείµενες κινητοποιήσεις, 
οι οποίες έχουν... ατροφήσει όχι επειδή λύ-
θηκαν τα ζητήµατα αλλά επειδή απονευρώθη-
κε µε το πέρασµα των χρόνων ο διεκδικητικός 
λόγος των αγροτοσυνδικαλιστών.

Μάλιστα, ερωτώµενος σχετικά τόνισε πως 
ο ίδιος δεν είναι συνδικαλιστής, οπότε δεν 
µπορεί να τοποθετηθεί υπέρ ή κατά. «Ανάλο-
γα µε τα θέµατα που θέτεις κρίνεσαι. Έχει µια 

σηµασία τι ζητήµατα θέτεις και αν ο παραλή-
πτης στον οποίο τα θέτεις προσπαθεί να βρει 
λύσεις. Αυτά που είχαµε πει εµείς πως θα κά-
νουµε τα κάνουµε. Κάνουµε και πράγµατα για 
τα οποία δεν είχαµε δεσµευθεί όπως τα φω-
τοβολταϊκά. Χωρίς να υποτιµώ τις δυσκολίες 
που βρίσκεται ο παραγωγός, κάνουµε τα δυ-
νατόν για να τις αντιµετωπίσουµε» είπε χαρα-
κτηριστικά. «Αν κάποιος θέλει να κατεβάσει 
τα τρακτέρ για λόγους που δεν αντιµετωπίζο-
νται ας το κάνει και ας κριθεί γι’ αυτό», συ-
µπλήρωσε µε νόηµα. Ο ίδιος πάντως θεωρεί 
πως σε ποσοστό 70% ανέρχεται η υλοποίηση 
των προγραµµατικών δεσµεύσεων της κυβέρ-
νησης προς τους αγρότες.

Αναφορικά πάντως µε τον προγραµµατι-
σµό των αγροτών στις 20 Ιανουαρίου σε παν-
θεσσαλική σύσκεψη θα καθοριστεί η µορφή 
των κινητοποιήσεων στο τελευταίο δεκαήµε-
ρο του µήνα. Σε αυτό το µεσοδιάστηµα ανα-
µένεται να γίνουν κατά τόπους συσκέψεις για 
να ενηµερωθούν οι αγρότες.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγµατοποίησε 
την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου η νέα διοίκηση της 
ΕΟΑΣΝΛ, ο πρόεδρός της Ρίζος Μαρούδας ζή-
τησε «να βγουν οι αγρότες στο δρόµο καθώς 
τα προβλήµατα είναι µεγάλα και οξυµένα». 
Μάλιστα προανήγγειλε ότι θα υπάρξει αγρο-
τική κινητοποίηση στην έναρξη της Agrotica 
την 1η Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Να ση-
µειωθεί ότι η  ΕΟΑΣΝΛ µέσα στο Φεβρουάριο 
ετοιµάζει ηµερίδα για την εκτροπή του Αχε-
λώου προκειµένου να υπάρξει λύση στο χρό-
νιο ζήτηµα που έχει καταντήσει -όπως λέει - 
το σύγχρονο «γεφύρι της Άρτας» για τη Λά-
ρισα και τη Θεσσαλία.

Κυβερνητική σύσκεψη για τον Αχελώο
Πάντως για το θέµα του Αχελώου την Πέ-

µπτη 16 Ιανουαρίου 2020 θα πραγµατοποιη-
θεί στο Μέγαρο Μαξίµου διευρυµένη κυβερ-
νητική σύσκεψη µε τον υπουργό Επικρατείας 
Γιώργο Γεραπετρίτη να αναλαµβάνει συντονι-
στικό ρόλο στην κυβέρνηση για την απεµπλο-
κή του έργου του και την υλοποίησή του. Στη 
σύσκεψη θα κληθούν να συµµετάσχουν οι ε-
µπλεκόµενοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Κωστής Χατζηδάκης, Υποδοµών και 
Μεταφορών Κώστας Αχ. Καραµανλής και Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, όλοι οι 
βουλευτές -όλων των κοµµάτων- της Θεσσα-
λίας, ο Περιφερειάρχης, όλοι οι δήµαρχοι της 
Θεσσαλίας, οι εκπρόσωποι των γεωτεχνικών, 
του ΤΤΕ, των αγροτών και της ΕΘΕΜ.

Agrotica
Αγροτική κινητοποίηση, προανήγ-

γειλε η ΕΟΑΣΝΛ, στην έναρξη 
της Agrotica την 1η Φεβρουαρίου 

στη Θεσσαλονίκη
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Για νοµοσχέδιο «ταφόπλακακα» του 
συνεργατισµού κάνει λόγο σε σε άρθρο της η 
πρώην βουλευτής ν. Καρδίτσας ΣΥΡΙΖΑ, 
Παναγιώτα Βράντζα υποστηρίζοντας πως ο 
νόµος Σκανδαλίδη είχε επιδεινώσει περαιτέρω 
την κατάσταση, µετατρέποντας ουσιαστικά τους 
συνεταιρισµούς σε ανώνυµες εταιρείες.  
Κατά την ίδια, και ο νόµος 4384/2016  του 
ΣΥΡΙΖΑ, δεν έφερε θεαµατικά αποτελέσµατα. 
«Με το υπό διαβούλευση σχέδιο, καταργείται το 

υπάρχον  νοµικό πλαίσιο χωρίς να βελτιώνονται 
σηµεία που θα διευκόλυναν τις προϋποθέσεις 
συνεργασίας. Η «καινοτοµία» του δε, στηρίζεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 6, η οποία 
µετατρέπει τους συνεταιρισµούς σε όργανα 
ελέγχου των καρτέλ. ∆ίνεται η δυνατότητα 
συµµετοχής στα αγροτικά σχήµατα «µελών-
επενδυτών», µη χρηστών, µε πλήρες δικαίωµα 
ψήφου και συµµετοχής στα όργανα διοίκησης 
του συνεταιρισµού.», αναφέρει στο άρθρο.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στη Βουλή ξεδιπλώθηκε την Παρα-
σκευή 10 Ιανουαρίου η πρώτη ορ-
γανωµένη αντιπαράθεση µεταξύ κυ-
βέρνησης και αξιωµατικής αντιπολί-
τευσης για τα θέµατα του αγροτικού 
τοµέα, µε αφορµή επίκαιρη επερώτη-
ση εφ’ όλης της ύλης την οποία υπο-
γράφουν 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

H συζήτηση ήρθε εν µέσω προ-
σπαθειών των Θεσσαλών αγροτών 
να αναβιώσουν τη γνωστή υπόθε-
ση των µπλόκων, ενώ βρίσκεται σε 
δηµόσια διαβούλευση το νοµοσχέ-
διο για τους συνεταιρισµούς, και κα-
θώς έχει ξεσπάσει νέα διαµάχη στις 
τάξεις των κτηνοτρόφων, µε αφορµή 
την επανακατάθεση στο υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης του φακέλου 
για τη ∆ιεπαγγελµατική της Φέτας.

Στο µεταξύ, µία µέρα νωρίτερα ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκης Βορίδης, έσπευσε να δώσει 
τον δικό του τόνο στις εξελίξεις, έχο-
ντας καλέσει σε συνέντευξη τύπου 
τους αγροτικούς συντάκτες, κάνο-
ντας απολογισµό  έργου και δίνο-
ντας το χρονοδιάγραµµα των στόχων 
του υπουργείου για το 2020, µέσα 
από ένα µακροσκελές power point 
µε µπούλετς για «τα πιο µεγάλα και 
σηµαντικά», όπως είπε.  Ο Υπουρ-
γός έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην 
υλοποίηση των προεκλογικών δε-
σµεύσεων της Κυβέρνησης της Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας στον τοµέα της Α-
γροτικής Ανάπτυξης, υποστηρίζο-
ντας πως το υπουργείο έχει προ-
χωρήσει πολύ πιο πέρα από αυτές, 
δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις 
που θα οδηγήσουν στην επίλυση 
µίας σειράς ζητηµάτων που ταλανί-
ζουν τον αγροτικό κόσµο για χρόνια.

Ο απολογισµός πάντως συµπυ-
κνώνεται σε µια αµφιλεγόµενη α-

πόφαση για τις διεπαγγελµατικές 
οργανώσεις και σε ένα υπό διερεύ-
νηση σχέδιο νόµου για τους συ-
νεταιρισµούς, το οποίο δεν φαί-
νεται να βρίσκει προς το παρόν 
πολλούς υποστηρικτές στις τάξεις 
των γνήσιων επαγγελµατιών του 
αγροτικού χώρου. 

Στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ από 
την άλλη πλευρά, όπου φαίνεται να 
λαλούν πολλοί κοκόροι, η συγκε-
κριµένη ερώτηση, έρχεται, αφενός 
να καλύψει τις σπασµωδικές αντι-
δράσεις σε επί µέρους ζητήµατα τρέ-
χουσας διαχείρισης, κι από την άλλη 
την έλλειψη ουσιαστικής γραµµής 
για τα µεγάλα ζητήµατα του αγρο-
τικού χώρου. Σύµφωνα πάντως µε 
τους εµπνευστές της ερώτησης, η 
λάθος σύλληψη στο νοµοσχέδιο 
για τους συνεταιρισµούς, η απουσία 

προετοιµασίας στα θέµατα της νέας 
ΚΑΠ και οι µεγάλες καθυστερήσεις 
-όπως αναφέρεται- στην εξέλιξη των 
κοινοτικών προγραµµάτων (ΠΑΑ), 
είναι οι κεντρικοί άξονες επί των ο-
ποίων στηρίζουν την κριτική τους.

Στην ερώτηση προς τον Υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίµων Μ. Βορίδη, οι 50 βουλευ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τοµεάρχης Α-
γροτ. Ανάπτυξης Σταύρος Αραχω-
βίτης κατηγορούν την κυβέρνηση 
για «πρωτοφανή τελµάτωση», αδυ-
νατώντας να δώσει ένα στοιχειώδες 
ορατό στίγµα στον αγροτικό κόσµο 
της χώρας µας. «Έως σήµερα, πέρα 
από τις µεγαλόστοµες υποσχέσεις, 
το µόνο ουσιαστικό επίτευγµα της 
κυβέρνησης της Ν∆ είναι η διεκπε-
ραίωση όσων λύσεων δροµολόγησε 
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρουν.

Στο µέτωπο των φοροελαφρύν-
σεων αναφέρουν πως δεν αφορούν 
την συντριπτική πλειοψηφία των α-
γροτών αλλά λιγότερο από το 10%. 
Για δε τους συνεταιρισµένους αγρό-
τες, δεν υπάρχει ούτε µια πρόταση 
που να ενισχύει τη διακίνηση των 
προϊόντων και του εισοδήµατος των 
µικροµεσαίων αγροτών, διαµέσου 
των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Για δε το κόστος παραγωγής και 
τις εξαγγελίες της Ν∆ προς την κα-
τεύθυνση της µείωσής του, τα έως 
σήµερα ήδη εφαρµοσµένα µέτρα 
της κυβέρνησης, αναφέρουν, δεί-
χνουν ακριβώς το αντίθετο, αφού 
µε τις πρόσφατες αυξήσεις στην η-
λεκτρική ενέργεια, εξανεµίστηκε 
ουσιαστικά η µείωση του αγροτικού 
τιµολογίου που έφερε η µείωση του 
ΦΠΑ από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Το αγροτικό
ζήτημα δεν θέλει 

πολλά λόγια   
Φλυαρία 

εκατέρωθεν 
στο πολιτικό 

προσωπικό για το 
αγροτικό ζήτημα 

που διαχρονικά  
παραμένει 

δυσεπίλυτο 
με βάση όρους 

ανταγωνιστικότητας 

Το τέλος των αγροτικών
συνεταιρισµών φέρνει 
το νοµοσχέδιο της Ν∆ 

λέει η Βράντζα

Ψάξιμο
Ο απολογισµός πάντως 
συµπυκνώνεται σε µια 
αµφιλεγόµενη απόφαση για τις 
διεπαγγελµατικές οργανώσεις 
και σε ένα υπό διερεύνηση 
σχέδιο νόµου για τους 
συνεταιρισµούς.

Δέοντος
Το υπουργείο κατά τον Βορίδη 
έχει προχωρήσει πολύ πιο 
πέρα από τις κυβερνητικές 
δεσµεύσεις δηµιουργώντας τις 
προϋποθέσεις που θα 
οδηγήσουν στην επίλυση µίας 
σειράς ζητηµάτων που 
ταλανίζουν τον αγροτικό 
κόσµο για χρόνια.

Κοκόροι
Στο στρατόπεδο του ΣΥΡΙΖΑ 
από την άλλη πλευρά, όπου 
φαίνεται να λαλούν πολλοί 
κοκόροι, η συγκεκριµένη 
ερώτηση, έρχεται, αφενός να 
καλύψει τις σπασµωδικές 
αντιδράσεις σε επί µέρους 
ζητήµατα τρέχουσας 
διαχείρισης.
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ΚΡΙΣΤ. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ
«Η προοδευτική φορολογία 
αποτελεί βασικό στοιχείο 
µιας αποτελεσµατικής 
δηµοσιονοµικής πολιτικής. 
Στα υψηλότερα στρώµατα 
κατανοµής εισοδήµατος, η 
έρευνά µας δείχνει ότι οι 
φορολογικοί συντελεστές 
µπορούν να αυξηθούν 
χωρίς να θυσιάζεται η 
οικονοµική ανάπτυξη».

ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΟΜΗΛΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Η Κατερίνα Καινούργιου 
θέλει πάρα πολλή δουλειά 
ακόµα. Είναι ένα κορίτσι, το 
οποίο θέλει να το δουλέψει 
πολύ. ∆εν κάνουµε όλοι για 
πρώτα ονόµατα. Κανένας 
δε στερεί σε κανέναν το 
δικαίωµα να κάνει 
τηλεόραση, αλλά χρειάζεται 
και ένα µέτρο για το τι θα 
κάνει κάποιος».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Θα ξεκινήσουµε αµέσως 
τη διαπραγµάτευση της 
δεύτερης φάσης (σ.σ. για 
εµπορική συµφωνία µε 
Κίνα). [...] Νοµίζω ότι θα 
ήθελα να περιµένω να το 
τελειώσω µετά τις εκλογές, 
διότι νοµίζω ότι µπορούµε 
να κάνουµε κάπως 
καλύτερη συµφωνία, ίσως 
πολύ καλύτερη συµφωνία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΣΕΝΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Συµπλήρωµα
Επανέρχεται ο Μάξιµος 
(έδωσα τη µάχη στο γάλα) στο 
ζήτηµα της αύξησης των de 
minimis στα αµύγδαλα. Τι να 
κάνουν στους παραγωγούς τα 
µόλις 80 ευρώ το στρέµµα, 
ρωτά ο Θεσσαλός βουλευτής 
και ζητά από τον Μαυρουδή να 
ξαναδεί το θέµα για τη 
συµπλήρωση των ενισχύσεων 
και τη συµπλήρωσή τους µε 
εναλλακτικές επιλογές.

 

Σε χρόνο dt
Αν όπως λέει ο Μαυρουδής 
κατά το πρώτο εξάµηνο της 
κυβερνητικής θητείας 
ολοκληρώθηκε το 70% (λέµε 
τώρα) των προγραµµατικών 
δεσµεύσεων προς τους 
αγρότες, το υπόλοιπο θα 
υλοποιηθεί σε βάθος 4ετίας; 
Μόνο το αγροτικό πετρέλαιο 
δεν έχει τακτοποιηθεί παρότι 
δεν ήταν στον προγραµµατικό 
λόγο, όµως κάτι θα γίνει...

 

Μπλα µπλα
Το θέµα της αναµόρφωσης 
του ΕΛΓΑ είναι όπως αυτό της 
∆ιεπαγγελµατικής Φέτας: πολύ 
µπλα µπλα και από ουσία 
τίποτα. ∆εν ξέρω πού θα 
καταλήξουν εκατέρωθεν οι 
σχεδιασµοί και οι συσχετισµοί, 
πάντως και στους δύο χώρους 
οι µαύρες τρύπες είναι 
µεγάλες και οι απώλειες 
για τους παραγωγούς ακόµα 
µεγαλύτερες.

Από power point πάµε καλά στα αγροτικά

To ότι ο Μαυρουδής είναι δεινός ρήτορας είναι σαφές. Τώρα αν 
η ρητορική του συνοδευτεί και από πράξεις, τότε bingo! «∆εν εί-
µαι εδώ για να µην παίρνω αποφάσεις, ούτε για να κάνω τον δι-
αιτητή, ειδικά εκεί όπου υπάρχουν ιδιωτικά συµφέροντα, είµαι 
εδώ για να διαβουλεύοµαι, να παίρνω υπόψη µου τις προτά-
σεις και να προχωράω σε αποφάσεις που θα βελτιώνουν συνε-
χώς το κλίµα στην αγροτική οικονοµία», είπε κατά την παρουσί-
αση απολογισµού των πεπραγµένων του 2019 και των στόχων 
του 2020, παραµονή της συζήτησης στη Βουλή για τα αγροτικά, 
που προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το power point πάντως, κάτι έδειχνε...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο νέος επικεφαλής 
του ΕΦΕΤ, αν και µε 
πρότερη θητεία στον 
φορέα θέλει λέει 
λίγο χρόνο για να 
έχει πλήρη εικόνα. Ο 
Μαυρουδής πάντως 
έδωσε οδηγίες για 
τρέξιµο κατά του... 
µιµητισµού στα 
τρόφιµα.

Μέσα στους στόχους 
του 2020 και 
το «ερανιστικό» 
νοµοσχέδιο Μαυρουδή 
που αφορά ρυθµίσεις 
λόγω αναγκών 
στις διάφορες 
∆ιευθύνσεις και τους 
εποπτευόµενους 
Οργανισµούς του 
υπουργείου. ∆ηλαδή, 
τακτοποιήσεις!

Υβρίδια
 Αναρωτιέµαι κατά πόσο η 

συγκρότηση ενός δοµηµένου 
θεσµικού διαλόγου µε φορείς, 
ανά τρίµηνο, µε συγκεκριµένη 
ατζέντα, προγραµµατική αλλά 
και απολογιστική, αποτελεί 
προγραµµατικό στόχο για την 
πλατεία Βάθη.

 Αντίστοιχα, οι αλλαγές στο 
Συµβούλιο Στρατηγικού 
Σχεδιασµού µε τη συµµετοχή 
σ’ αυτό και των προέδρων 
των εποπτευόµενων 
Οργανισµών αποτελούν;

 Η αξιοποίηση πάντως 
νέων επιστηµονικών 
µεθόδων για την ενίσχυση και 
την αξιοπιστία των ελέγχων 
στο γ’ τρίµηνο του 2020, 
σίγουρα κάτι θα πουν. 
Υπάρχουν, πάντως, πολλά 
ακόµη που πρέπει να 
κάνουµε, στο πλαίσιο µιας 
συνολικής στρατηγικής, 
επιµένει ο υπουργός.

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Έχω περάσει πολλές 
στιγµές, στις οποίες δεν 
αισθάνοµαι πολύ σίγουρος. 
Οι φίλαθλοι διαδραµάτισαν 
σηµαντικό ρόλο στην 
επανένταξή µου στη ζωή, 
την οικογένειά µου και 
τους άλλους γύρω µου. 
Κατάφερα να πάρω το 
χρόνο µου, να σκεφτώ και 
να επανέλθω πιο δυνατά».

Τον απολογισµό 
αυτός, τον 
προγραµµατισµό 
εµείς!

Το πρόσθετο ετήσιο σωρευτικό ακατάσχετο των 
7.500 ευρώ, που θεσµοθετήθηκε το 2018, που είχε 
φέρει έντονες αντιδράσεις και έφτασε µέχρι τη 
Βουλή πριν κάποιους µήνες, φαίνεται ότι ακόµα 
ταλαιπωρεί τον αγροτικό κόσµο. Μέχρι που 
χρειάστηκε νέο έγγραφο της ΑΑ∆Ε µε διευκρινήσεις 
για την ισχύ του. Ο δε φορέας παραδέχεται ότι σε 
ορισµένες περιπτώσεις  επί του πρακτέου έγιναν 
κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων που δεν 
έπρεπε να γίνουν από πιστωτικά ιδρύµατα, γιατί δεν... 
ήταν ενήµεροι για τη συγκεκριµένη διάταξη. 
Ευτυχώς τώρα ενηµερώθηκε ο υπουργός…. Βέβαια 
πρώτα σε κάποιους παραγωγούς εντοπίστηκαν 
κατασχέσεις κατά την εξόφληση της ενιαίας και την 
πληρωµή της εξισωτικής….

Κάθε µήνα κι άλλα λένε στους αγρότες. Η 
τελευταία είδηση λέει τώρα ξεκίνησε το «σαφάρι» 
αυξηµένων ηλεκτρονικών αποδείξεων για το 
αφορολόγητο των αγροτών. Τη µία τους έλεγαν να 
µαζεύουν αποδείξεις, την άλλη όχι. Πάντως, από την 
πρωτοχρονιά τέθηκε και επίσηµα σε ισχύ το νέο 
φορολογικό καθεστώς το οποίο απαιτεί από τους 
αγρότες να συλλέξουν αποδείξεις ίσες µε το 30% 
του εισοδήµατός τους για να κατοχυρώσουν το 
αφορολόγητο όριό τους, αλλά και να αποφύγουν 
εξτρά φορολόγηση της τάξης του 22%. Προς το 
παρόν, γιατί µέχρι το τέλος του έτους, µπορεί να 
βγει και καµιά τροποποιητική…. 

Παράταση πάντως δόθηκε ξανά στις αιτήσεις για 
τον εξωδικαστικό! Κι ενώ οι ανακοινώσεις των 
αρµοδίων λένε ότι η ρύθµιση κινείται µε πολύ καλούς 
ρυθµούς, όσον αφορά τους αγρότες, τα στοιχεία είναι 
λίγο διφορούµενα: τη διαδικασία ξεκίνησαν 1.586 
παραγωγοί, από τους οποίους επιλέξιµοι ήταν µόνο οι 
1.134. Από αυτούς εν τω µεταξύ υποβλήθηκαν µόνο 
381 αιτήσεις και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 231 
σύνολο ΑΦΜ. Πάρε και κατάλαβε….

Οι αγρότες της Θεσσαλίας, εν τω µεταξύ, 
δηλώνουν µε το πόδι στο γκάζι του τρακτέρ για να 
βγουν στις εθνικές οδούς το τρίτο δεκαήµερο του 
Γενάρη. Αυτός είναι ο σχεδιασµός της 
πανελλαδικής των µπλόκων, από τον περασµένο 
∆εκέµβρη από τη συνάντηση της Νίκαιας. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε και σε συνέντευξη τύπου των µελών 
της Ενωτικής Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων 
Λάρισας που έγινε του Αγιαννιού!!

Ένας άλλος Θεσσαλός το πήρε ζεστά και θέλει, 
όπως λέει, να αξιοποιήσει την Αβερώφειο 
Γεωργική Σχολή της Λάρισας και να τη 
µετατρέψει σε «Όαση απασχόλησης Νέων». ∆εν 
είναι κακή η ιδέα του Αγοραστού. Στόχος να 
προωθηθεί η συνεργατικότητα και η συνέργεια 
διαφορετικών επιστηµονικών ειδικοτήτων για την 
παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Άλλωστε, η περιφέρεια, σου λέει, πιστεύει ότι 
υπάρχει έξοδος από τον λαβύρινθο της κρίσης και 
της παρακµής. Άσε που έτσι η Όαση θα 
λειτουργήσει σαν πόλος ανάπτυξης της περιοχής, 
δηλαδή έσοδα… ∆εν είναι κακό!  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
τη συνάντηση που είχε 
την περασµένη Πέµπτη 
µε τους αγροτικούς συντά-
κτες, ο υπουργός Μάκης 

Βορίδης, έδωσε για άλλη µια φο-
ρά µαθήµατα πολιτικής επικοινω-
νίας. Ακόµα και ο φίλος µου ο Κό-
ντρας, έµεινε µε το στόµα ανοιχτό.

  Αρχισυντάκτης 
ΤΕΛΙΚΑ σ’ αυτές τις περιπτώσεις 
δεν είναι τι λες αλλά πώς το λες. 
Και ο Μάκης, έχει τον τρόπο του. 
Το µυστικό αυτή τη φορά το είχαν 
οι τίτλοι. Ένας τίτλος π.χ. ∆ηµιουρ-
γία Εθνικού Αγροτικού Επιµελητη-
ρίου ή ∆ιεθνής συντονισµός για 
την αντιµετώπιση των διεθνικών 
εγκληµάτων στο χώρο των τροφί-
µων και... οι δηµοσιογράφοι κοι-
τάζονταν µεταξύ τους.    

  Προγραμματισμός 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ δεν έχω 
να πω πολλά πράγµατα, άλλωστε 
τα περισσότερα από τα µέτρα που 
αναφέρθηκαν ήταν φορολογικού 
περιεχοµένου και κατά βάση πι-
στώνονται στο οικονοµικό επιτε-
λείο της κυβέρνησης. Εκεί που έ-
δωσε ρέστα, είναι στον προγραµ-
µατισµό και τις δεσµεύσεις για το 
2020. Τα είπε όλα µε τρεις λέξεις.

  Περί βοσκών 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ σχέδια βόσκησης. Τα 
περιµένει ολόκληρος ο κτηνοτροφι-
κός πληθυσµός πώς και πώς. Τα υπο-
γράφω εντός των επόµενων ηµέρων, 
είπε. Τι υπογράφει; Την ανάθεσή 
τους στις Περιφερειακές Αρχές. 
Τι σηµαίνει αυτό; Μπορεί και 
τίποτα! Θα πρέπει να βγουν 
προκηρύξεις από τις περιφέ-
ρειες, να ανατεθούν τα έργα 
σε τεχνικές εταιρείες, να κυ-
λίσει πολύ νερό κάτω από 
τα γεφύρια και βλέπουµε, σε 
δύο χρόνια! 

  Αναδιαρθρώσεις 
ΤΟ Ι∆ΙΟ και µε το Πρόγραµµα 

αναδιαρθρώσεων καλλιεργειών. 
Όλοι µένουν µε τη γλύκα της ε-
ξαγγελίας. Όλοι έχουν και κάτι 
να αναδιαρθρώσουν. Ένα αµπε-
λάκι, ένα περιβολάκι, έναν ελαι-
ώνα, κάτι τέλος πάντων. Πώς αυ-
τό τώρα θα γίνει Πρόγραµµα α-
ναδιαρθρώσεων καλλιεργειών, 
πώς δηλαδή θα γίνουν... οι λα-
γοί κοπάδι. Μέχρι τότε αναµείνα-
τε στο ακουστικό σας. Οι εντυπώ-
σεις πάντως κερδήθηκαν!

  Με τον κηδεμόνα 
ΕΚΕΙ ΠΟΥ ∆ΕΝ ακούστηκαν πολ-
λά πράγµατα είναι στο νοµοσχέ-
διο για τους συνεταιρισµούς. Κι 
ας έχει βγει στη δηµόσια διαβού-
λευση µετά από πολλά βάσανα. 
Κι ας είναι το πρώτο σχέδιο νό-
µου του υπουργείου. Κάτι µου λέ-
ει ότι σ’ αυτό το θέµα ο Μαυρου-
δής, έχει πιαστεί... αδιάβαστος! 

  Μικροδιαφορές 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ αλήθεια οι συντάκτες 
αυτού του νοµοσχεδίου ποια είναι 
η διαφορά µεταξύ της συνεταιρι-
στικής επιχειρηµατικής συνεργα-
σίας η οποία υλοποιείται από τις 
δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες 
αγροτικές συνεταιριστικές οργα-
νώσεις (επιχειρήσεις) και των ε-
παγγελµατικών, ιδεολογικών και 
συντονιστικών οργάνων έκφρα-
σης και εκπροσώπησης των αγρο-
τικών συνεταιρισµών (Οµοσπον-
δίες και Συνοµοσπονδίες);

  Δισεκατομμύριο 
ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΑΥΤΟ γνωρίζουν 

οι συντάκτες ποια είναι η 
διαφορά µεταξύ συνεταιρι-
σµού και ανώνυµης εται-
ρείας; Ο θεσµός των συ-
νεταιρισµών έχει ιστορία 
εκατοντάδων ετών και α-
ριθµεί σήµερα στον πλα-
νήτη πάνω από 1.000.000 
µέλη. Είναι λοιπόν κρίµα 
να αντιµετωπίζεται µε τέ-
τοια άγνοια και προχειρό-
τητα. Αξίζει καλύτερη τύχη!   

Γνωρίζουν 
οι συντάκτες 
ποια είναι η 
διαφορά µεταξύ 
συνεταιρισµού 
και ανώνυµης 
εταιρείας; Ο θεσµός 
των συνεταιρισµών 
έχει ιστορία 
εκατοντάδων ετών 
και αριθµεί σήµερα 
στον πλανήτη πάνω 
από 1.000.000 
µέλη. Είναι 
λοιπόν κρίµα να 
αντιµετωπίζεται µε 
τέτοια άγνοια και 
προχειρότητα

Η 
δολοφονία του Ιρανού στρατη-
γού Qassem Soleimani είναι έ-
να σηµείο καµπής για τις σχέ-
σεις µεταξύ των ΗΠΑ και του Ι-

ράν. Επίσης σύρει τους συµµάχους των Η-
ΠΑ στην Ευρώπη πιο βαθιά σε αχαρτογρά-
φητα νερά, και απειλεί να αφήσει τις ευρω-
παϊκές δυνάµεις στην περιοχή, να βρεθούν 
στο σταυροδρόµι της κλιµάκωσης µεταξύ Τε-
χεράνης και Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Nτόναλαντ Τραµπ 
έβγαλε από το κάδρο έναν κορυφαίο Ιρα-
νό στρατιωτικό παράγοντα που κατηγορού-
νταν για αιµατοχυσία στην περιοχή. Αλλά µε 
τον τρόπο αυτό, έχει εκθέσει κάθε Αµερικα-
νό στη Μέση Ανατολή, σε πιθανές επιθέσεις 
εκδίκησης και άνοιξε νέο χώρο για το Ιράν 
για να προχωρήσει. [...]. Για τις ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες, αυτό σηµαίνει ότι οι χειρότε-
ρες τους προβλέψεις -προειδοποίησαν την 
κυβέρνηση Τραµπ ότι η αποχώρηση από τη 
συµφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν θα ενερ-
γοποιούσε µια αλυσίδα κλιµάκωσης µε το Ι-
ράν- γίνονται πραγµατικότητα. Η απάντηση 
από την Τεχεράνη µπορεί να είναι άµεση ή 
πιο µακροπρόθεσµη, και να αφορά από την 
ανάληψη στρατιωτικής δράσης στην περιο-
χή µέχρι και κυβερνοεπιθέσεις εντός των Η-
ΠΑ και έντονη πολιτική αναταραχή. [...]Η ε-

κτεταµένη αµερι-
κανική στρατιωτι-
κή παρουσία στη 
Μέση Ανατολή και 
στο Αφγανιστάν, 
σηµαίνει ότι οι Η-
ΠΑ είναι πιθανό να 
φέρουν το κύριο 
βάρος των αντι-
ποίνων. [...].

Η επίδραση της δολοφονίας του Soleimani 
έχει επίσης σηµαντικές επιπτώσεις για την 
παγκόσµια και ευρωπαϊκή διπλωµατία. [...]. 
Κατά ειρωνικό τρόπο, παρά την αντιπαλότη-
τα µε το Ιράν, οι χώρες του Αραβικού Κόλ-
που µπορεί να αποτελέσουν χρήσιµους εταί-
ρους για την Ευρώπη στο να βρει µια δίοδο 
µέσω της διπλωµατίας.[...]. Σε διάστηµα έξι 
µηνών, οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν προχωρή-
σει από την στόχευση drones, πετρελαϊκών 
εγκαταστάσεων και βάσεων, σε δολοφονίες. 
Είναι ακόµη ασαφές πώς και πότε το Ιράν θα 
επιλέξει να απαντήσει στην δολοφονία του 
Soleimani. Αλλά ο νέος διοικητής της Quds 
Force - διορίστηκε µόλις 12 ώρες µετά από 
τον θάνατο του Soleimani- χωρίς αµφιβολία 
θα είναι έτοιµος να επιδείξει την προθυµία 
του να πάρει εκδίκηση από την Αµερική. Ό-
ταν αυτό συµβεί, ούτε η Μέση Ανατολή ούτε 
η Ευρώπη θα είναι αποµονωµένες.

*ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΗΣ 

ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΣΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η κρίση στο Ιράν

ΤΗΣ ΕΛΛΗ ΤΖΕΡΑΝΜΑΪ*
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Μ
ικροδιορθώσεις της τελευταίας στιγµής στο σχέ-
διο νόµου για τους συνεταιρισµούς, µας υπο-
χρεώνουν να αποκαταστήσουµε την τάξη ένα-
ντι του ενθέτου που φιλοξένησε η Agrenda.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Ορισµός - Σκοπός - Νοµική Μορφή Αγροτικών Συ-
νεταιρισµών.
4. Σύµφωνα µε το Καταστατικό τους και για την εκπλήρω-
ση των σκοπών τους, οι ΑΣ
µπορούν να παρέχουν οι ίδιοι ή µέσω τρίτων νοµικών προ-
σώπων στα µέλη - συνεταιριστές µικροχρηµατοδοτήσεις 
µε την µορφή πιστώσεων µέχρι του ποσού των είκοσι πέ-
ντε χιλιάδων ευρώ (25.000) συνολικά για κάθε µέλος-συ-
νεταιριστή.

(∆εν υπήρχε παράγραφος 4 στην αρχική έκδοση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 4
Όροι σύστασης - Έγκριση - Καταχώρηση 
Καταστατικού
1. Για τη σύσταση ΑΣ απαιτείται η σύνταξη Καταστατικού 
και η υπογραφή του από δέκα (10) τουλάχιστον πρόσωπα, 
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του 
νόµου αυτού, καθώς και η υποβολή του στην Εποπτεύου-
σα αρχή του άρθρου 21 για την εγγραφή του ΑΣ στο Εθνι-
κό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών του άρθρου 22. Το 
ιδρυτικό Καταστατικό ορίζει προσωρινό ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο (∆Σ) και µεταξύ των µελών αυτού τον Πρόεδρο του 
∆Σ, το οποίο αποτελείται από τουλάχιστον τρία πρόσωπα 
από αυτά που το υπογράφουν. Ο αριθµός των µελών του 
προσωρινού ∆Σ είναι πάντοτε περιττός.
2. Με ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, είναι δυνατή η σύσταση ΑΣ 
µε λιγότερα από δέκα (10) µέλη σε περιοχές όπου ειδικές 
συνθήκες το επιβάλλουν, ιδίως όταν η έδρα του ΑΣ βρίσκε-
ται σε ορεινές περιοχές ή νησιά µε λιγότερους από 3.500 κα-
τοίκους ή η δραστηριότητα του ΑΣ αφορά ειδικά προϊόντα.

(Η αρχική έκδοση ανέφερε 20 πρόσωπα αντί για 10) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 6
Μέλη
3. Το Καταστατικό, µπορεί να προβλέπει την εγγραφή στον 
ΑΣ µελών-επενδυτών, µη χρηστών. Τα µέλη-επενδυτές εί-
ναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, τα οποία συµµετέχουν στο 
συνεταιριστικό κεφάλαιο, αλλά δεν υποχρεούνται να συ-
ναλλάσσονται µε αυτόν. Οι όροι και οι προϋποθέσεις εισό-
δου και εξόδου, τα δικαιώµατα, οι υποχρεώσεις και η δυνα-
τότητα και οι προϋποθέσεις συµµετοχής των µελών επεν-
δυτών στη Γενική Συνέλευση, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ή στο Εποπτικό Συµβούλιο του Συνεταιρισµού, καθορίζο-
νται από το Καταστατικό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων 
του παρόντος νόµου. Στην περίπτωση που το Καταστατικό 
προβλέπει ότι τα µέλη-επενδυτές συµµετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση του Συνεταιρισµού µε δικαίωµα ψήφου, ο συ-
νολικός αριθµός των ψήφων τους δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το 35% του συνολικού αριθµού των ψήφων που διαθέ-
τουν τα µέλη του Συνεταιρισµού.

(Στην αρχική έκδοση το ποσοστό ήταν 25%)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 9
Συνεταιρικές και προαιρετικές µερίδες
2. Η συνεταιρική µερίδα είναι το ελάχιστο χρηµατικό πο-
σό συµµετοχής κάθε µέλους στο κεφάλαιο του Συνεταιρι-
σµού. Κάθε µέλος-συνεταιριστής συµµετέχει στο Συνεται-
ρισµό µε µια (1) υποχρεωτική µερίδα, η οποία έχει µια ψή-
φο, εκτός από τα µέλη-επενδυτές που µπορούν να συµµε-
τέχουν µε περισσότερες από µία υποχρεωτικές µερίδες και 
µέχρι συνολικό ποσοστό 35% για όλους τους επενδυτές επί 

του συνόλου των υποχρεωτικών µερίδων και αντιστοίχων 
ψήφων. Το ύψος, οι προϋποθέσεις κτήσης, ο τρόπος και 
χρόνος καταβολής της αξίας των υποχρεωτικών µερίδων, 
καθώς και το αναλογούν σε κάθε µερίδα δικαίωµα απολή-
ψεως κερδών, ορίζονται από το Καταστατικό. Η υποχρεω-
τική µερίδα είναι αδιαίρετη. Η αξία της υποχρεωτικής µερί-
δας των µελών-συνεταιριστών είναι η ίδια για όλα τα µέλη 
συνεταιριστές. Η αξία των υποχρεωτικών µερίδων των µε-
λών-επενδυτών, µπορεί να είναι διαφορετική. Συνεταιρι-
στικό κεφάλαιο αποτελεί το σύνολο της αξίας των µερίδων.

(Στην αρχική έκδοση το ποσοστό ήταν25%)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Άρθρο 12
Γενική Συνέλευση - Αρµοδιότητες - Σύγκληση
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του 
ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν όλα τα µέλη που έχουν 
εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσµες οικονοµικές τους υπο-
χρεώσεις προς τον ΑΣ. Στη Γενική Συνέλευση κάθε µέλος 
έχει µία (1) ψήφο για κάθε µία υποχρεωτική µερίδα, εκτός 
από τα µέλη-επενδυτές οι οποίοι µπορούν να έχουν ο κα-
θένας περισσότερες από µία µερίδες µε µία ψήφο, χωρίς 
όµως ο συνολικός αριθµός των ψήφων όλων των µελών 
επενδυτών να υπερβαίνει το 35% του συνολικού αριθµού 
των ψήφων που διαθέτουν τα µέλη του Συνεταιρισµού. Η 
Γενική Συνέλευση αποφασίζει για κάθε θέµα για το οποίο 
δεν προβλέπεται από τον νόµο ή το Καταστατικό απόφα-
ση άλλου αρµοδίου οργάνου.

(Στην αρχική έκδοση το ποσοστό ήταν 25%)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 26
∆ιαχειριστικό υπόλοιπο, Πλεονάσµατα και-Κέρδη
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κάθε χρήσης του ΑΣ αφαι-
ρεθούν οι κάθε είδους δαπάνες, οι ζηµίες, οι αποσβέσεις 
και οι τόκοι των προαιρετικών µερίδων, εφ’ όσον το Κατα-
στατικό προβλέπει την καταβολή τόκων, το υπόλοιπο που 
αποµένει αποτελεί το διαχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. 
Το διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβάνει πλεονάσµατα και 
κέρδη. Τα πλεονάσµατα προέρχονται από τις κατά το άρθρο 
8 συναλλαγές του ΑΣ µε τα µέλη του. Το πέραν του πλεονά-
σµατος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται από τις συναλ-
λαγές µε τρίτους και συνιστά 30 κέρδη. Για φορολογικούς 
σκοπούς τήρησης αποθεµατικών, διανοµής του πλεονά-
σµατος και διανοµής κερδών, τηρούνται διακριτοί λογαρια-
σµοί για το σχηµατισµό των πλεονασµάτων και των κερδών.
2. Εάν το Καταστατικό προβλέπει συµµετοχή των προαιρετι-
κών µερίδων στα πλεονάσµατα ή στα κέρδη ή και στα δύο, τα 
ποσά που αναλογούν αφαιρούνται πριν από οποιαδήποτε 
άλλη χρησιµοποίηση των πλεονασµάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσµατα, πριν από την αφαίρεση για τις προ-
αιρετικές µερίδες, κρατείται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 
για το σχηµατισµό τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυ-
τή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατι-
κό φθάσει στο ύψος του συνολικού ποσού των υποχρεω-
τικών µερίδων των µελών του ΑΣ και επαναφέρεται εάν το 
τακτικό αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συνολικού πο-
σού των µερίδων των µελών. Το Καταστατικό ή απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης µπορούν να ορίζουν κράτηση µεγα-
λύτερου ποσοστού.
4. Ο Α.Σ., κατά τα προβλεπόµενα στο Καταστατικό του ή µε 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης, µπορεί επίσης να σχηµα-
τίζει από τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη ειδικό αποθεµατικό.
5. Το µέρος των πλεονασµάτων που µεταφέρεται στο τα-
κτικό ή το ειδικό αποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση ει-
σφορά των µελών.
6. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που αποµένει µετά την 
κράτηση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, διατί-
θεται κατά τα οριζόµενα στο Καταστατικό ή σύµφωνα µε α-
πόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
7. Τα αποδιδόµενα βάσει του Καταστατικού ή µε απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης στα µέλη ποσά µπορούν, να παρα-
µείνουν στον ΑΣ ως εξατοµικευµένες έντοκες προθεσµια-
κές καταθέσεις των µελών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται 
στην περίπτωση αυτήν καθορίζεται µε απόφαση της Γενι-

κής Συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερβαίνει το επιτόκιο 
δανεισµού του Συνεταιρισµού από τις τράπεζες.
8. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχονται: α) Η κράτηση της 
παραγράφου 3. β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ α-
πό χαριστική αιτία. γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν 
ορίζεται διαφορετικά από το Καταστατικό.
9. Στο ειδικό αποθεµατικό περιέρχονται: α) Τα κέρδη, όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους. 
β) Η κράτηση της παραγράφου 4.
10.α) Τα πλεονάσµατα που δηµιουργεί ο ΑΣ δεν φορολο-
γούνται. Τα κέρδη του ΑΣ φορολογούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
β) Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη µπορούν να διανέµονται 
στα µέλη µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περί-
πτωση αυτή, όταν διανέµονται πλεονάσµατα αυτά φορολο-
γούνται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 27 του 
παρόντος νόµου και όταν διανέµονται κέρδη, αυτά φορο-
λογούνται ως µερίσµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της ι-
σχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.

(Αναδιατύπωση από την αρχική έκδοση)

Άρθρο 27
Οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές απαλλαγές, 
κίνητρα και ∆ικαιούχοι αυτών
3. Οι καταθέσεις των µελών του Α.Σ. σε αυτόν και οι χο-
ρηγήσεις δανείων στα µέλη του, απαλλάσσονται από τέλη 
χαρτοσήµου ή άλλο τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου και από κά-
θε εισφορά ή δικαίωµα υπέρ τρίτου.

(Στην αρχική έκδοση δεν υπήρχε η παράγραφος 3)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ – ΠΤΩΧΕΥΣΗ- ∆ΙΑΛΥ-
ΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 33
Ενέργειες εκκαθαριστών
6. Τα πρόσωπα που ορίζονται εκκαθαριστές του ΑΣ, δεν δι-
ώκονται ποινικά, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, 
ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατοµική ευθύνη 
για χρέη του ΑΣ προς το ∆ηµόσιο και τους φορείς κοινωνι-
κής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσής τους. 
∆εν µπορούν να οριστούν εκκαθαριστές του ΑΣ πρόσωπα 
που έχουν ασκήσει διοίκηση ή έχουν υπάρξει υπάλληλοί 
του. Η διάταξη αυτή ισχύει και για τους εκκαθαριστές των 
Αγροτικών Συνεταιρισµών, των ΑΕΣ, των ΕΑΣ, των ΚΕΣΕ, 
των ΚΑΣΟ και των ΣΕ του νόµου 2810/2000, που έχουν τε-
θεί σε εκκαθάριση µε οποιονδήποτε τρόπο.

(Στην αρχική έκδοση δεν υπήρχε η παράγραφος 6)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 36
Μεταβατικές ∆ιατάξεις
2. Καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 36 και 38 έως και 41 
του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) όπως έχουν τροποποιηθεί και ί-
σχυαν, του άρθρου 41 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) καταρ-
γουµένου αναδροµικά από 18.10.2017 που άρχισε να ι-
σχύει και διατηρουµένων σε ισχύ του άρθρου 37 (Οµάδες 
παραγωγών, Οργανώσεις παραγωγών και Ενώσεις Οργα-
νώσεων Παραγωγών) και των άρθρων 42 έως και 61 του 
ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ύστερα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών 
Χίου µε την απαρτία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και 
την πλειοψηφία της παραγράφου 2 του άρθρου 14, η Ένω-
ση µετατρέπεται σε ΑΣ που διέπεται από τις διατάξεις του ν. 
1398 / 1938 (Α΄364) και συµπληρωµατικά του παρόντος 
νόµου. Οι Αναγκαστικοί Αγροτικοί Συνεταιρισµοί µέλη της 
Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου λύονται και τα φυσικά 
πρόσωπα µέλη τους θεωρούνται αυτοδίκαια ως µέλη του 
ιδρυόµενου ΑΣ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται η διαδι-
κασία και οι λεπτοµέρειες της µετατροπής και κάθε άλλη 
απαραίτητη διαδικασία και λεπτοµέρεια για την εφαρµο-
γή της παρούσας διάταξης.

(Αναδιατύπωση της παραγράφου 2 από την αρχική έκδο-
ση και προσθήκη της παραγράφου 7)

Ψιλοδιορθώσεις... επί τα χείρω 

ΑΛΛΑΓΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆οκιµή οίνων στο 
Patras Wine Fair 
Η φετινή έκθεση Patras Wine Fair θα λάβει χώρα την 
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 12.00 - 20.00, στην Πάτρα, 
στην αίθουσα Αίγλη του πολυχώρου Veso Mare. Εκεί 
υπάρχουν: δωρεάν στεγασµένο υπόγειο πάρκινγκ 2 
ορόφων, δωρεάν µεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ, 4 
καταστήµατα εστίασης (2 καφέ, 2 γρήγορου φαγητού), 
3 παιδότοποι, πλήρης πρόσβαση ΑµεΑ, σε απόσταση 
1,5 χλµ από το κέντρο της Πάτρας. Περισσότερες 
πληροφορίες για την έκθεση και τα οινοποιεία που 
συµµετέχουν στο www.agronews.gr. 

Η θρέψη των φυτών
από τον ΣΠΕΛ
στην Agrotica
Ο ΣΠΕΛ θα συµµετέχει στην 28η ∆ιεθνής Έκθεση 
Γεωργικών Μηχανηµάτων, Εξοπλισµού και 
Εφοδίων-, η οποία θα λάβει χώρα από 30 

Ιανουαρίου έως 2 
Φεβρουαρίου. Το 
περίπτερο του 
ΣΠΕΛ θα βρίσκεται 
στο Βελλίδειο-
Stand 10A. Επίσης 
το Σάββατο, στις  1 
Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 13.30-
16.30, ο ΣΠΕΛ 
διοργανώνει 
Ηµερίδα µε θέµα: 
«Θρέψη Φυτών: 

Αυξάνοντας την αξία της παραγωγής και του 
τροφίµου». Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στην 
αίθουσα OLYMPIAS του Συνεδριακού Κέντρου 
«Σ.Κ. Ι. Βελλίδης» της ∆ΕΘ -HELEXPO A.E. 
Χορηγοί επικοινωνίας είναι η εφηµερίδα Agrenda 
και το agronews.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες στο www.agronews.gr .

ΒΕΛΛΙ∆ΕΙΟ

Εφ’ όλης της 
ύλης στην Αthens 
Cannabis Expo
Η Athens Cannabis Expo 
2020 θα πραγµατοποιηθεί 
10 έως 12 Ιανουαρίου στον 
Ολυµπιακό Πόλο Φαλήρου 
(Tae Kwon Do), µε σκοπό να 
ενηµερωθεί το κοινό για τα 
προϊόντα και τις καινοτοµίες 
στον τοµέα της κάνναβης σε 
όλο τον κόσµο καθώς και τα 
τελευταία επιτεύγµατα στην 
ιατρική και τη βιοµηχανική 
χρήση της. Γνωρίστε 
καινοτόµες εταιρείες και τα 
προϊόντα τους µέσα από ένα 
πλούσιο πρόγραµµα οµιλιών, 
παράλληλα µε την έκθεση. 
Πληροφορίες στο www.
athenscannabisexpo.com/el/.

ΦΑΛΗΡΟ

ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

Καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα 
στο Olive Challenge 

Ο ελαιοκοµικός τοµέας αλλάζει! Ο 
δεύτερος ∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας 
και Επιχειρηµατικότητας, Olive 
Challenge για τον ελαιοκοµικό τοµέα, 
είναι πλέον στον αέρα. Συνεχίζονται 
έως τις 7 Φεβρουαρίου οι συµµετοχές 
µε τις οποίες νέες και νέοι άνω των 
18 ετών µπορούν να στείλουν την 
ιδέα τους στον διαγωνισµό και να 
διεκδικήσουν τη διάκρισή τους. Κύριος 
στόχος του είναι η αναβάθµιση του 
ελαιοκοµικού τοµέα, µέσω της 
εισαγωγής της καινοτοµίας, της 
νεοφυούς επιχειρηµατικότητας και της 
βιώσιµης ανάπτυξης. Για πληροφορίες 
στη ΦΙΛΑΙΟΣ, στο 210-3238315 ή 
στο www.olivechallenge.org/.
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρ-
θια, δύο αρσενικά και δέκα θηλυ-
κά, υγιή, γαλακτοπαραγωγά και 
ετοιµόγεννα. Περιοχή Βέροιας. Tηλ. 
6972/867040.

Πωλείται τραγί  Ζάνα, 2 ετών, περιο-
χή Μαυρούδα Σοφός (Θεσσαλονίκη).

Τηλ. 6974/677830. 

Πωλείται τραγί ράτσας ΖΑΝΝΑ, 2 
χρονών. Σοχός Μαυρούδας. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6974677830.

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

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγω-
γής Λίµουζιν 350-450 κιλά, άριστα. 
Τηλ. 6906/779402.

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

Πωλουνται από σύγχρονη βιολογι-
κή µονάδα,  επιλεγµένα αρσενικά φυ-
λής Χίου, πιστοποιηµένα µε pedigree, 
ανθεκτικά στην τροµώδη νόσο. Τηλ. 
6948/272283. 

Πωλούνται 50 χιώτικα πρόβατα υψη-
λών αποδόσεων µαζί µε τα 80 αρνιά 
τους. Τιµή 250 ευρώ / έκαστο. Περιο-
χή Αρκαδίας. Τηλ.6955/316314. 

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 30 µη-

νων σε πλήρη γαλακτοπαραγωγή. 
Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/705615.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολο-
γικό, χοντρική, λιανική καθώς και για 
σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Πε-
ριοχή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

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

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλ-
ληλο για χλωρή λίπανση και κτηνοτρο-
φία. Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλείται ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
φετινής εσοδείας. Περιοχή Μεσολογ-
γίου. Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, 
λιόλιο, βρώµη µε καρπό, τριφύλλι, όλα 
εξαιρετικής ποιότητας και µε δυνατότη-
τα µεταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή 
Αχαΐας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται χορτάρι και τριφύλλι σε 
µικρά δέµατα, περιοχή Ιωαννίνων. 
Τηλ.6940/151407.

Πωλείται τριφύλλι, περιοχή Ναυπά-
κτου Tηλ.6943/920 243.

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

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κρι-
θάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κα-
τάλληλα για ενσίρωµα,  ζωοτροφή, µπά-

λες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά παρα-
γωγής 2019, ποικιλία Αµοργός. Πε-
ριοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6978/566420.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και  άχυ-
ρα  σε στρογγυλή µπάλα. ∆υτική Μακε-
δονία. Τηλ.6972/018965.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποι-
ότητας  σε στρογγυλή  µπάλα 0,09   λε-
πτά το κιλό.  ∆υτική Μακεδονία. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται 1000 δέµατα τριφύλλι µι-
κρά δεύτερης κοπης  και τριφύλλι κο-
τσάνι  από αλωνισµό σε  300 δέµατα µι-
κρά. Τηλ.6955/361856.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε 60 
δέµατα µε νάιλον 700 κιλά περίπου ανά 
δέµα Τηλ.6955/361856. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, 
νέας εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελ-
λάδα. Τηλ. 6937/253885. 

Πωλείται βίκος 6 ευρώ/µπάλα και σα-
νό βρώµης 4,5 ευρώ/µπάλα, αρίστης 
ποιότητος. Μπάλες 30 κιλών. Περιοχή 
Μαγνησίας. Τηλ. 6944/272804.

Πωλείται βίκος ποικιλίας ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ πολύ παραγωγικός για σανό και 
για καρπό. Καθαρισµένος ,απολυµα-
σµένος σε καλή τιµή από παραγωγό.
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.

Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας 
ΣΥΜΕΤΟ , καθαρισµένο, απολυµασµέ-
νο από σποροπαραγωγή σε καλή τιµή 
από παραγωγό.Τηλ.6972/285256 και 
6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας ΚΑΣ-
ΣΑΝ∆ΡΑ, κόκκινη, δίκοκκη για σπό-
ρο και για ζωοτροφή, πολύ καλή ποι-
οτικώς σε καλή τιµή απο παραγωγό. 
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.

Πωλούνται ρεβύθια ποικιλίας ΘΗ-
ΒΩΝ, καθαρισµένα και  απολυµασµένα 
για σπόρο και ρεβύθια για φαγητό πολύ 
βραστερά και νόστιµα χωρίς λιπάσµατα. 
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 

τετραγωνικά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/

ανά τετραγωνικό. Έχει γεφυροπλά-

στιγγα και γραφεία. Στο ∆ήµο ∆έλτα. 

Τηλ.6944/174111.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική 

µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 

6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 

1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-

κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-

ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται  4 στρεµµατα µε 70 ελιές 

στο Μπαρµπαλιακι Κερατεας στην Αττι-

κή. Κος Γιαννούλης 6976439453

Πωλούνται  αγροτεµάχια 8 και 17 

στρεµµάτων  στην περιοχή Αγίου ∆η-

µητρίου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τηλ. 

6974/129572.

Πωλείται οικόπεδο σε τιµή ευκαιρίας 

στο Θρόνιο Καµένων Βούρλων, 800 

µέτρα. Tηλ. 6945/927150. 

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνερ-

γασία, για καλλιέργεια αρωµατικών 

και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστι-

κά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-

µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 

Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 

και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, 

ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσε-

ων. Τηλ.6945/934725.

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-

µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστά-

σεις  900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνο-

τροφείο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. 

Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλ-

κηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 

Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών απο-

δόσεων. Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. 

Τηλ.6945/934725.

Πωλούνται ελαιοπερίβολα και εξοχι-

κή κατοικία χωρίς ηλεκτροδότηση, στην 

ευρύτερη Περιφέρεια του ∆ήµου Πύ-

λου-Νέστωρος λόγω ανάγκης. Τιµή συ-

ζητήσιµη. Τηλ.6974/396880.

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 

στρεµµάτων µαζί µε 1 στάβλο 700µ. 

καινούριος και 1 στάβλο 150 µ. συν 

δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος. Περιοχή 

ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές 
και τρακτέρ. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 
6942/620576.

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

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

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

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

Πωλείται γκαρι µε νυχάκι φάρδος 3,6 
µέτρα µε ψάθα. Περιοχή Νοµού Θεσσα-
λονίκης Τηλ.6972/872921.

Πωλούνται µία κορδέλα 80αρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα, ένα πλυστικό βεν-

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Αγροτική εκµετάλλευση στην 
Κρήτη 35 ετών. Σε έκταση 150 
στρεµµάτων µε τροπικές καλ-
λιέργειες και ελαιόφυτο 2.200 
ελαίων βιολογικής καλλιέρ-
γειας. Σε άριστη κατάσταση. 
Σε µοναδική τουριστική περι-
οχή µε διεθνή αναγνώριση και 
πελατεία για τα προϊόντα της. 
Τηλ. 6944/577192.

Ιδανικό και ευχάριστο περιβάλ-
λον εργασίας.

Ενδιαφερόµενοι:

• κατά προτίµηση γεωπόνος

•  άριστη γνώση τουλάχιστον
µίας ξένης γλώσσας.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303 

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια 
Μούρθια, δύο αρσενικά και δέ-
κα θηλυκά,υγιή, γαλακτοπαρα-
γωγά και ετοιµόγεννα. Περιο-
χή Βέροιας. Πληροφορίες στο 
6972/867040. 

Πωλούνται 280 µεγάλα γί-
δια και 60 µικρά γίδια, µα-
ζί ή τµηµατικά. Πληροφορί-
ες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823

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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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στη Γαλλία, οι συνεταιρισµένοι αµπε-
λουργοί (πρώην CCVF) κάνουν πρά-
ξη τις αρχές βιωσιµότητας υλοποιώ-
ντας τη δέσµευση που είχαν αναλά-
βει σε συνέδριο τους το περασµένο 
καλοκαίρι έναντι και των πολιτεια-
κών αρχών ότι σταδιακά η πλειοψη-
φία των µελών τους θα καλλιεργεί µε 
όρους υψηλής περιβαλλοντικής αξί-
ας. Έτσι, στις 7 Ιανουαρίου, οι συνε-
ταιρισµένοι αµπελουργοί απένειµαν 
τα πρώτα πέντε βραβεία στους πρώ-
τους πέντε συνεταιρισµούς µε υψηλή 
οικολογική συνείδηση. Οι νικητές, ό-
πως µετέδωσε το keosoe.gr, είναι το 
οινοποιείο Ribeauvillé και η Union 
Alliance στην Αλσατία, οι Vignerons 
de Correns το οινοποιείο στο Var και 
το οινοποιείο l’Avenir στην Aude. Το 
οινοποιείο Correns είναι βιολογικό 
και τα άλλα τέσσερα καλλιεργούν µε 
όρους υψηλής περιβαλλοντικής αξίας 
(Haut valeur environmentales-HVE).

Με την πρωτοβουλία αυτή, οι συ-
νεταιρισµοί θέλουν να δείξουν ότι υ-
λοποιούν τη δέσµευση που είχαν α-
ναλάβει στον υπουργό Γεωργίας στο 
συνέδριό τους στα τέλη Ιουνίου για 
να εξασφαλίσουν ότι το 50% των συ-
νεταιρισµών είναι πιστοποιηµένοι ως 
HVE ή καλλιεργούν βιολογικά.

Ο πρόεδρος των συνεταιρισµένων 
αµπελουργών διαβεβαιώνει ότι ο εν-
θουσιασµός για την καλλιέργεια εί-
ναι πολύ έντονος στους συνεργαζό-
µενους φορείς. «Χιλιάδες αµπελουρ-
γικές εκµεταλλεύσεις έχουν αναλά-
βει τέτοιες δεσµεύσεις. Την επόµενη 
χρονιά την ίδια ηµέρα, θα έχουµε πά-
νω από εκατό συνεταιρισµούς µε πε-
ρισσότερο από το 90% της επιφάνει-
ας τους πιστοποιηµένους. Οι συνερ-
γαζόµενοι έχουν ήδη σηµειώσει µε-
γάλη πρόοδο. Αρκεί να διαθέσετε τις 

σωστές πληροφορίες στο σωστό λο-
γισµικό για να λάβετε πιστοποίηση».

Ερωτηθείς για το κόστος και τα ο-
φέλη αυτής της πιστοποίησης, ο Boris 
Calmette απάντησε: «Στην Occitane, 
υπολογίζουµε το κόστος σε  3 ευρώ/ 
hl. Στην αρχή της περιόδου ελπίζουµε 
να πετύχουµε έσοδα 5 ευρω /hl για 
ένα κρασί πιστοποιηµένο µε HVE». 
Τι θα συµβεί όταν γενικευτεί το HVE; 
Ο Borris Calmette δεν έχει ψευδαι-
σθήσεις: «Θα είναι µια προϋπόθεση 
πρόσβασης στην αγορά», απαντά.

∆εσµεύσεις
Χιλιάδες αµπελουργικές 
εκµεταλλεύσεις έχουν 

αναλάβει περιβαλλοντικές 
δεσµεύσεις

Πρόταση Αγοραστού για την
αξιοποίηση της Αβερώφειου
Oλοκληρωµένη πρόταση για την 
αξιοποίηση της Αβερώφειου Γεωργικής 
Σχολής Λάρισας προκειµένου να 
δηµιουργηθεί η «Όαση απασχόλησης 
Νέων», κατέθεσε ο Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός στον 
Μάκη Βορίδη. Σύµφωνα µε τον 
Περιφερειάρχη, θα είναι ένας χώρος 
που θα συνδυάσει την επαγγελµατική 
κατάρτιση µε πρακτική άσκηση καθώς 
και την υλοποίηση επιδείξιµων καλών 
πρακτικών στους τοµείς της αγροτικής 
οικονοµίας, των καινοτοµιών κ.α..

«Μια οικογενειακή 
υπόθεση» στο αρχείο ΠΙΟΠ 
Κάθε µήνα, µέχρι και τον Μάιο του 
2020, θα προβάλλονται στο Ιστορικό 
Αρχείο του  Πολιτιστικού Ιδρύµατος 
Οµίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) στον Ταύρο, 
αξιόλογα ντοκιµαντέρ εγχώριας 
κινηµατογραφικής παραγωγής. Τη 
∆ευτέρα 13 Ιανουαρίου (19:00 µ.µ), 
προβάλλεται το βραβευµένο µουσικό 
ντοκιµαντέρ «Μια οικογενειακή 
υπόθεση» (2014-88’), που ξετυλίγει την 
ιστορία της πολυτάλαντης οικογένειας 
Ξυλούρη, µε κεντρικούς χαρακτήρες 
τον Ψαρογιώργη και τα παιδιά του.

Το ντοκιµαντέρ «Όλυµπος» 
στο ∆ιαχρονικό Μουσείο 
Την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 θα 
προβληθεί (12:00 µ.µ.) στο ∆ιαχρονικό 
Μουσείο Λάρισας το πολυβραβευµένο 
ντοκιµαντέρ µε τίτλο «Όλυµπος: Η 
γέννησή του». Πρόκειται για το 
δεύτερο από τα 12 ντοκιµαντέρ της 
σειράς MT OLYMPUS, σχετικά µε τον 
Όλυµπο και την ιστορία του, το οποίο 
έχει ήδη αποσπάσει 22 χρυσές 
διακρίσεις σε παγκόσµια φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου. ∆ηµιουργός και 
σκηνοθέτης της σειράς είναι η 
δηµοσιογράφος Αθηνά Κρικέλη.

Πλήγµα για τον πλανήτη 
οι φωτιές στην Αυστραλία
Τους τελευταίους δύο µήνες, 
εκατοντάδες πυρκαγιές µετατρέπουν 
σε κάρβουνο τα πάντα στη Βικτόρια και 
τη Νέα Νότια Ουαλία,. Η Αυστραλία 
φλέγεται, αφήνοντας πίσω δεκάδες 
νεκρούς και καµένες εκτάσεις που ως 
τώρα ξεπερνούν τα 100.000 
τετραγωνικά χιλιόµετρα, σχεδόν όσο η 
ηπειρωτική Ελλάδα. Μάλιστα, σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις, ο αριθµός των κοάλα, 
των καγκουρό, των προβάτων και 
άλλων ζώων που χάθηκαν στις φλόγες, 
φτάνουν στο ένα δισεκατοµµύριο.

«Γενικεύεται η ιδέα για κρασιά πιστοποιηµένα µε HVE, δηλαδή από αµπέλια καλλιεργηµένα µε όρους 
υψηλής περιβαλλοντικής αξίας» τονίζει ο πρόεδρος των συνεταιρισµένων αµπελουργών Borris Calmette.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Οίνοι με συνείδηση 
περιβαλλοντική 
Στη Γαλλία απονεμήθηκαν βραβεία σε συνεταιρισμούς που 
έχουν φυτέψει αμπέλια με όρους υψηλής περιβαλλοντικής αξίας

  
ζινοκίνητο µάρκας SUBARU, ένα πλυστι-

κό µάρκας ALTO ζεστό κρύο και µία δι-

σκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα σε άριστη κα-

τάσταση. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται καλλιεργητής, καρουλάς 

Φ100, άροτρο τρίυνο, ψεκαστικό, φρε-

ζοσκαλιστήρι και σκαλιστήρι. Τηλ. 

6977/431878.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτό-

µενο 1000L αχρησιµοποίητο 5500 ευρώ. 

∆υτική Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται   σφυρόµυλος  µονοφασικός 

αχρησιµοποίητος 600 ευρώ. ∆υτική Μα-

κεδονία Τηλ.6972/018965.

Πωλείται φρέζα φάρδους 2 µέτρων 

µάρκας ΤΖΕΜΚΑ Τηλ.6955/361856.

Πωλείται µηχανή βάµβακος συλ-

λεκτική John Deere µοντέλο 910. 

Τηλ.6955/361856.

Πωλούνται σιλα 22 τόνων για αποθή-

κευση σιτηρών στην περιοχή Λαγκαδά 

Θεσσαλονίκης. Τηλ.6980/406117.

Πωλείται τουρµπίνα ψεκασµού 650 κι-

λών υδραυλική περιοχή Λαγκαδά Θεσσα-

λονίκης. Τηλ.6980/406117.

Πωλούνται τρακτέρ και χορτοδετικές 

µηχανές. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περιοχή 

Γιαννιτσών.Τηλ.6947/723035.

Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστι-

χο 2,20x5µ. και µε 1µ. προέκταση. Περι-

οχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11άρι µάρκας 

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΤΗΣ. Περιοχή Σερρών. 

Τηλ. 6937/253885.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-

σµού κοπριάς τύπου σκρέιπερ για αγελά-

δες.Τηλ. 6974/150288

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-

ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.

Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέ-

λο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full extra.

Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µο-

ντέλο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , 

αµπελουργικό .Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύ-

που 6,30 µοντέλο 1990 120PS 4χ4 

.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 

τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπί-

να. Τηλ.6945/373163.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστική 

µηχανή  John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 

2491025355. 

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-

οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 

Τηλ.6944/985675.
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Ανοίγει αυλαία 
το πρώτο Όπεν
Ξεκινά το Γκραν Σλαμ στην Αυστραλία 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην Μελβούρνη ταξιδεύει η α-
φρόκρεµα του παγκοσµίου τένις, 
καθώς στις 14 Ιανουαρίου ανοί-
γει η αυλαία, του πρώτου γκραν 
σλαµ της χρονιάς, του Αυστραλι-
ανού Όπεν. Την ερχόµενη Τρίτη 
ξεκινούν συγκεκριµένα τα προκρι-
µατικά της διοργάνωσης, µε τους 
αγώνες του κυρίως ταµπλό (πρώ-
τος γύρος) να ξεκινούν µε τη σει-
ρά τους στις 20 του µήνα. Εν τω 
µεταξύ, η wild card πήγε στη Ρω-
σίδα Μαρία Σαράποβα, η οποία έ-
τσι περνάει απευθείας στον πρώ-
το γύρο της διοργάνωσης, χωρίς 
προκριµατικά. 

Στο πόλο τώρα και στο 34ο Ευρω-
παϊκό πρωτάθληµα που διεξάγε-
ται στην Βουδαπέστη 12 µε 26 Ι-
ανουαρίου, η χώρα µας έχει βά-
λει στόχο τη διάκριση που έρχε-
ται «πακέτο» µε εισιτήριο για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες του Τόκιο. 

Οι γυναίκες ξεκινούν τις υπο-
χρεώσεις τους την Κυριακή αντι-
µετωπίζοντας τη Σερβία, ενώ τη 
∆ευτέρα κοντράρονται µε την πο-
λύ δυνατή οµάδα της Κροατίας. 
Η ανδρική οµάδα πόλο από την 
άλλη,  δίνει τον πρώτο της αγώ-
να την Τρίτη απέναντι στους Ιτα-
λούς, ενώ µετά έχει να ξεπεράσει 
τα εµπόδια της Γεωργίας στις 16 
Ιανουαρίου και της Γαλλίας δύο 
µέρες µετά.

Ο Μαξ Φερστάπεν ανανέωσε το συµβόλαιό του µε 
την Red Bull, για άλλα τρία χρόνια. Έτσι, ο 
ταλαντούχος οδηγός, που έχει καταφέρει πολλές 
φορές να ανέβει στο πόντιουµ, θα συνεχίσει να 
οδηγεί στην Formula1, και την συγκεκριµένη οµάδα, 
που χάρη – και – σε αυτόν έχει ανέβει στην 
βαθµολογία, και την περσινή χρονιά

Φερστάπεν τριετίας
για την Red Bull  

Ποδόσφαιρο (WTA 2020)

Ηµιτελική φάση 08.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Βόλος – Ξάνθη 17.15 Novasports 1HD

Χάντµπολ (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Ανδρών)

Ισραήλ – Ελλάδα 18.10 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ - Λίβερπουλ 19.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Άρης 19.30 Novasports 2HD

Πόλο (Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Γυναικών)

Σλοβακία – Ρωσία 12.30 ΕΡΤ Sports HD

Ελλάδα – Σερβία 14.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ 15.00 Novasports 2HD

Λαµία – Ολυµπιακός 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Σίτι 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 19.30 PAOK TV
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου  

Κυριακή, 12 Ιανουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πόσο δρόµο  
έχει η φετινή 
κινητοποίηση 
στις εθνικές οδούς 

Τι δηλώνουν   
οι Περιφερειάρχες 
για τα Διαχειριστικά 
Σχέδια Βόσκησης 

Τι σηµαίνει  
το κατά Βορίδη 
Εθνικό Σχέδιο 
Φυτοπροστασίας

Στα πιτς ο Χάρι Κέιν
Άτυχος στάθηκε ο Χάρι Κέιν, 
αφού θα χρειαστεί χειρουργική 
επέµβαση για να αντιµετωπίσει το 
πρόβληµα τραυµατισµού που 
αποκόµισε στην αναµέτρηση µε τη 
Σαουθάµπτον την Πρωτοχρονιά. Ο 
διεθνής Βρετανός επιθετικός 
υπέστη πρόβληµα στον µηρό και 
θα αναγκαστεί να περάσει την 
πόρτα του χειρουργίου και θα 
γυρίσει στην ενεργό δράση τον 
ερχόµενο Απρίλιο.

Τελικός στο Σούπερ Καπ
Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 
διεξάγεται ο τελικός για το Σούπερ 
Καπ της Ισπανίας, όπου το τρόπαιο 
διεκδικούν, η Ρεάλ Μαδρίτης και η 
Ατλέτικο Μαδρίτης. Η διοργάνωση 
διεξάγεται στην Σαουδική Αραβία, 
και ο µόνος λόγος που έχει φύγει 
µακριά από την Ισπανία είναι «τα 
πετροδολάρια» όπως παραδέχτηκε 
ανοιχτά και ο ίδιος ο Ερνέστο 
Βαλβέρδε. 

Ενίσχυση στον «άσσο»
Στη 10η θέση της βαθµολογίας 
της Σούπερ Λιγκ έχει πέσει η 
ΑΕΛ, ωστόσο βρίσκεται µόλις 
τρείς πόντους από τον 4ο στη 
βαθµολογία Άρη, τον οποίο 
αντιµετωπίζει στις 11 Ιανουαρίου 
εντός έδρας. Εν τω µεταξύ, η 
οµάδα του θεσσαλικού κάµπου 
απέκτησε τον 26άχρονο διεθνή µε 
τις µικρές οµάδες της χώρας του, 
Ούγγρο τερµατοφύλακα, Νάγκι 
Γκέργκελι, ο οποίος υπέγραψε 
συµβόλαιο 2,5 ετών.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Σερβίς 
προσφοράς 
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, 
µαζί µε τους Ρότζερ Φέντερερ, 
Ράφαελ Ναδάλ και Νικ Κύργιο, 
θα παίξουν φιλικά παιχνίδια στη 
Μελβούρνη, λίγο πριν το 
Αυστραλιανό όπεν, όπου από τα 
εισιτήρια θα συγκεντρωθούν 
χρήµατα για την οικονοµική 
ενίσχυση όσων έχουν 
καταστραφεί από τις πυρκαγιές 
στην Αυστραλία.
Οπως ανακοινώθηκε από την 
οµοσπονδία τένις της Αυστραλίας 
και το Αυστραλιανό όπεν, το 
τουρνουά θα γίνει στην Rod Laver 
Arena στις 15 Ιανουαρίου, όπου 
τα χρήµατα θα πάνε για καλό 
σκοπό. Μάλιστα, θα παίξουν και 
φιλικό µατς η Σερένα Γουίλιαµς, 
η Ναόµι Οσάκα και η Κάρολιν 
Βοσνιάκι για τον ίδιο σκοπό. Ως 
τώρα, από τις φονικές πυρκαγιές 
έχασαν τη ζωή τους 25 άνθρωποι, 
ενώ κάηκαν εκατοµµύρια 
στρέµµατα και σχεδόν 2.000 
σπίτια, µε την οικολογική 
καταστροφή να είναι τεράστια.

  

Τέτοια ζήτηση 
ούτε ο Ρονάλντο
Ο παίκτης της Μπέβερεν, 
Ραφιντέν Αµπντουλάχ, που έχει 
περάσει στο παρελθόν και από 
την Μαρσέιγ, έµεινε ελεύθερος 
από τη βελγική οµάδα και λίγο 
αργότερα ανακοινώθηκε όχι από 
µία... αλλά από δύο οµάδες. 
Αρχικά ανακοινώθηκε από 
τη Λωζάνη, ωστόσο, µόλις 
δεκαπέντε λεπτά αργότερα 
η Χέρκουλες µε δική της 
δηµοσίευση τόνισε ότι ο 
Αµπντουλάχ που προπονούνταν 
στην Ολλανδία θα µείνει εκεί. 
Οι Ελβετοί πάντως ξεκαθαρίζουν 
ότι ο παίχτης είναι δικός τους.

    Συνάντηση… κορυφής 
(λέµε τώρα) έφερε ο… Άγιος Βασί-
λης στην Ηµαθία. Παραµονή πρω-

τοχρονιάς, σε γνωστό στέκι της Βέροιας, που 
φηµίζεται για το πολύ καλό του φαγητό, ε-
θεάθη παρέα (κυκλοφόρησαν και φωτό) µε 
οµοτράπεζους τον τοπικό βουλευτή και υ-
φυπουργό Βεσυρόπουλο, τον υφυπουργό 
παρά τω πρωθυπουργώ Πέτσα, τον γενικό 
γραµµατέα του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για ευρωπαϊκά θέµατα Μπαγινέ-
τα, τον γενικό διευθυντή του ίδιου υπουρ-
γείου Τσαγκαλίδη και το µέλος του ∆Σ του 
ΕΛΓΑ Γιαννακάκη. Η… ατζέντα, λόγω ηµέ-
ρας και ευθυµίας από την κατανάλωση ε-
ρυθρού οίνου, περιορίστηκε σε ευχές για 
το νέο έτος. Τώρα αν έγινε και καµιά κου-
βέντα για τα θέµατα του ΕΛΓΑ, αυτή θα ή-
ταν µάλλον παρεµπιπτόντως.      Εκεί 
στην πρωτεύουσα της Ηµαθίας µαθαίνουµε ό-
τι οι αποζηµιώσεις που δόθηκαν στους ροδα-
κινοπαραγωγούς δεν εκλήφθηκαν ακριβώς 
κι ως… αγιοβασιλιάτικο δώρο. Ο γνωστός α-
γροτοσυνδικαλιστής Θόδωρος Παπακωνστα-
ντίνου εµφανίστηκε ιδιαίτερα δυσαρεστηµέ-
νος από το ποσό που δόθηκε στους παραγω-
γούς. «Φυσικά και δεν µπορούµε να είµαστε 
ικανοποιηµένοι από την πενιχρή στήριξη µέ-
σω de minims που δόθηκε µόνο στα επιτρα-

πέζια και τα νεκταρίνια», ανέφερε, υπενθυµί-
ζοντας πως οι προσδοκίες των αγροτών ήταν 
πολύ µεγαλύτερες, ενώ δεν δόθηκε καµία στή-
ριξη στο συµπύρηνο ροδάκινο, το κεράσι, το 
δαµάσκηνο, το αχλάδι και το µήλο.      
Τούτων δοθέντων, ο αγροτοσυνδικαλιστής 
από τη Βέροια επισηµαίνει πως δεν µένουν 
και πολλές επιλογές αντίδρασης στους πα-
ραγωγούς, δείχνοντας την… οδό των κινη-
τοποιήσεων. «Εµείς, µετά από αυτήν την εξέ-
λιξη και την πολύ δύσκολη κατάσταση, την 
οποία βιώνει ο αγρότης, θα κάνουµε κινη-
τοποιήσεις στο τρίτο δεκαήµερο του Γενά-
ρη, βάσει της απόφασης της Πανελλαδικής 
των µπλόκων», ανέφερε. Βασικά αιτήµατα, 
η οικονοµική στήριξη του προϊόντος, το κό-
στος παραγωγής, η αναδιάρθρωση της γε-
ωργίας, ο εξορθολογισµός του εµπορίου, η 
ασφάλιση, αλλά και µια σειρά από άλλα ζη-
τήµατα.      Πριν, πάντως, πάρουν τις ο-
ριστικές τους αποφάσεις οι αγρότες της περιο-
χής, για κινητοποιήσεις, θέλουν να ζητήσουν 
από τον Μαυρουδή να πάει στη Βέροια και να 
έχουν, όλοι µαζί µια ανοικτή συζήτηση για ό-
λα τα θέµατα. Οι ιθύνοντες του ΑΓΣ Βεροίας, 
πάντως, είτε αποδεχθεί ο υπουργός την πρό-
σκληση είτε όχι, θά κάνουν σύσκεψη, η οποία 
λένε θα κρίνει τον όγκο και τη διάρκεια των κι-
νητοποιήσεων.  O ΓΥΛΟΣ

Για τρία χρόνια ανανέωσε µε την Red Bull ο Μαξ Φερστάπεν σελ. 54 • Ξεκινά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα στο πόλο σελ. 54

Αναβάθμιση
Πριν από περίπου δύο χρόνια, τα µεσαίας 
ιπποδύναµης τρακτέρ της Claas από τις 
Σειρές Arion 500 και 600 δέχτηκαν µία 
σειρά από βελτιώσεις. Αυτή την άνοιξη 
αναµένεται να δούµε ακόµα περισσότερες. 
Περισσότερα για τις αλλαγές που έρχονται 
σε αυτά τα αξιόπιστα µοντέλα της Claas 
στο profi Φεβρουαρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

∆ηλαδή, µόνη λύση
ο ψευτοσύµβουλος

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

ΦΑΡΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α ΤΗΣ ΣΟΥΖΑΝ ΜΠΕΡΤΟΝ
Ο µέσος αγρότης στο Σασκατσουάν του Κανάδα διαθέτει 5.600 στρέµµατα γης, ενώ συνολικά υπολογίζεται πως η περιοχή διαθέτει 125 εκατ. 
στρέµµατα περίπου καλλιεργήσιµες εκτάσεις. Η ζωγράφος, Σούζαν Μπέρτον, απεικονίζει εδώ, µία εγκαταλελειµµένη φάρµα στο Σασκατσουάν.
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Με καλές προοπτικές τιµής αλλά και πλεο-
νεκτική θέση στις διεθνείς αγορές διαπραγ-
µατεύεται το ελληνικό µήλο, στα µισά της ε-
µπορικής σεζόν 2019-2020 και σε µια χρο-
νιά µε σηµαντική µείωση της παραγωγής 
σε όλα τα παραγωγικά κέντρα της χώρας 
αλλά και της υπόλοιπης Ευρώπης. 

«Οι ζηµιές ήταν αρκετές και εµείς σαν Ζα-
γορά είµαστε 30% κάτω από πέρυσι σε επί-
πεδο παραγωγής, σε ό,τι αφορά τα καλά και 
εµπορεύσιµα µήλα» εξηγεί στην Agrenda o 
∆ιονύσιος Βαλασσάς, γενικός διευθυντής 

του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου. Σύµφωνα µε τον 
ίδιο, ο «αέρας» που έχουν φέτος τα κόκκι-
να Στάρκιν Ντελίσιους που καλλιεργούν εί-
ναι µάλλον συγκυριακός και οφείλεται στη 
σηµαντική µείωση της παραγωγής της Πο-
λωνίας, χωρίς να έχει αυξηθεί ουσιαστικά 
η κατανάλωση ή άλλοι θεµελιώδεις παρά-
γοντες. Η τιµή χονδρικής είναι στα 1,35 ευ-
ρώ, µε την εκκαθάριση του συνεταιρισµού 
να γίνεται στις 30/6. Ο διευθυντής εκτιµά 
πως ο παραγωγός θα πληρωθεί περί τα 70 
µε 75 σεντς για τις πρώτες ποιότητες. 

Με «αέρα» τα Στάρκιν Ντελίσιους
 Σηµαντική µείωση της παραγωγής στη χώρα µας, αλλά και στην Ευρώπη 

 Εκκαθάριση τον Ιούνιο έως και 75 σεντς στον παραγωγό από τον ΑΣ Ζαγοράς
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Κατανάλωση
∆εν υπάρχουν στοιχεία που να 
δείχνουν κάποια αξιοσηµείωτη 

αύξηση της κατανάλωσης µήλων 
στην ευρύτερη γειτονιά της χώρας

Εξαγωγές
Η αύξηση της παραγωγής 
είναι 5,6% από πέρυσι, µε 

βελτιωµένες τις ποσότητες 
προς Αίγυπτο κατά 17,3%

Πολωνία 
Η πολωνική παραγωγή λειτουργεί 

ως βαρόµετρο στην ευρωπαϊκή 
αγορά, αφού δηµιουργεί συνθήκες 

υπερπροσφοράς πιέζοντας τις τιµές

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
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ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

213
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64,91 65,21

67,15 67,58 69,05 70,69

Τιμή παραγωγού 
 (σεντς το κιλό)

2020 0,75 σεντς (εκτίµηση) 

2019 0,60-0,65 σεντς 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κ
ινείται ξανά η αγορά βάµβακος, κυ-
ρίως µε ζητήσεις από τουρκικά κλω-
στήρια τα οποία θέλουν άµεσα προϊ-
όν και πληρώνουν περίπου 75 σεντς 

ανά λίµπρα για λευκά βαµβάκια µε ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά, που αντιστοιχούν σε 1,48 ευρώ ο 
τόνος για το εκκοκκισµένο. Χρηµατιστηριακά, 
πάντως έχουµε όλα τα χρηµατιστήρια αξιών να 
σπάνε τα ρεκόρ τους και φυσικά τα εµπορεύ-
µατα ακολουθούν. Ειδικά στο βαµβάκι υπάρ-
χει και ζήτηση στη φυσική αγορά, γεγονός που 
δείχνει πως η κατανάλωση ίνας βελτιώνεται.  

 Στην ελληνική αγορά σκληρού σίτου έγι-
ναν κάποιες φορτώσεις παλαιότερων συµβο-
λαίων, ενώ αναµένεται ο νέος διαγωνισµός της 
Τουρκίας στις 14 Ιανουαρίου για 100.000 τό-
νους. ∆εν θεωρείται πολύ πιθανό να καλυφθεί 
µε ελληνική σοδειά, εντούτοις θα είναι ένας ση-
µαντικός δείκτης για τις τιµές. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, µετά την ένταση µεταξύ ΗΠΑ-Ι-
ράν φαίνεται ότι ήρθε η αποκλιµάκωση και ως 
αποτέλεσµα η ανοδική αντίδραση της αγοράς.  

 Στους 6,5 εκατ. τόνους ανήλθε η παρα-
γωγή πορτοκαλιών στα κράτη µέλη της ΕΕ το 
2018, όπου καλλιεργήθηκαν 274. 000 εκτά-
ρια, σύµφωνα µε στοιχεία της Eurostat. H Ελ-
λάδα είναι η τρίτη κύρια χώρα παραγωγής, µε 
0,9 εκατοµµύρια τόνους πορτοκαλιών, που α-
ντιστοιχούν στο 14% του συνόλου της ΕΕ. Λίγο 
πάνω από το µισό της συνολικής έκτασης βρί-
σκεται στην Ισπανία (140.000 εκτάρια), ακολου-
θούµενη από την Ιταλία µε 83.000 εκτάρια και 
την Ελλάδα µε 32.000 εκτάρια.

Δίνουν 75 σεντς 
οι Τούρκοι για το 
ελληνικό βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/12 10/12 18/12 31/12 08/01

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

344,50347,95
342,22

334,39
330,15



Οι ταύροι κυριαρχούν το 
τελευταίο διάστηµα στην αγορά 
βάµβακος, µε την τάση να δείχνει 
προθέσεις για εξασφάλιση 
υψηλότερου εύρους τιµών έπειτα 
και από την εξασφάλιση των 70 
σεντς ανά λίµπρα στο 
χρηµατιστήριο προ ολίγων 
ηµερών. Στο πλαίσιο αυτό η 
έκθεση προσφοράς και ζήτησης 
του USDA έγινε αποδεκτή µε 
ιδιαίτερη αγοραστική από τους 
συντελεστές, οι οποίοι 
λειτουργούν σε µια αγορά που 
καθορίζεται κυρίως από τις 
µεταβολές στην προσφορά, παρά 
από την αύξηση της ζήτησης η 
οποία παραµένει σε σταθερά 
επίπεδα. Συγκεκριµένα ο όγκος 
προϊόντων για συµβόλαια 
µελλοντικής εκµίσθωσης έπεσε 
κατά 8.612 παρτίδες στις 25.353 
την εβδοµάδα που πέρασε. Όλα 
αυτά γίνονται εν αναµονή της 
άφιξης του αντιπροέδρου της 
Κίνας συνοδευόµενου από 
εµπορική αντιπροσωπία την 
επόµενη εβδοµάδα για την 
υπογραφή της πρώτης φάσης 
εµπορικής συνεργασίας ανάµεσα 
στις δυο υπερδυνάµεις. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Απραξία επικρατεί το τελευταίο διάστη-
µα στην ελληνική αγορά σκληρού σί-
του, µε αισθητά µειωµένες τις εξαγω-
γές, οι οποίες ούτως ή άλλως κινούνται 
σε χαµηλότερα επίπεδα. ∆εν έχει ακό-
µα ενεργοποιηθεί η ζήτηση παγκοσµί-
ως, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται και 
οι πράξεις που αφορούν τα ελληνικά 
σκληρά σιτάρια, των οποίων η τιµή δεν 
θεωρείται για την ώρα και πολλά υπο-
σχόµενη. Η εξαγωγή γίνεται περίπου 
στα 260 ευρώ ο τόνος, όταν τον Νοέµ-
βριο κυκλοφορούσαν τιµές κοντά στα 
275 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Ση-
µειωτέον ότι εκείνη την εποχή υπήρ-
χε µια δυναµική στην αγορά µας κατό-
πιν του πρώτου διαγωνισµού της Τουρ-
κίας, από την οποία και φαίνεται πως 
χάσαµε µια ευκαιρία για καλύτερες τι-
µές στα ποιοτικά µας σιτάρια, όπως ε-
κτιµούν εκ των υστέρων οι αναλυτές. 

Εν τω µεταξύ, από τον ∆εκέµβριο µέ-
χρι σήµερα η αγορά είναι «καθισµένη» 

και χρειαζόµαστε έναν νέο καταλύτη για 
να σηµειωθούν υψηλότερες τιµές. Άλ-
λωστε και ο τελευταίος διαγωνισµός α-
πό την Τυνησία ήταν χαµηλότερος από 
τον προηγούµενο, γεγονός που δηµι-
ουργεί φόβους για το αν θα γίνει κάτι 
αντίστοιχο και στον επόµενο διαγωνι-
σµό της Τουρκίας στις 14 Ιανουαρίου. 
Βέβαια, το θετικό µήνυµα της αγοράς 
είναι ότι η παγκόσµια ζήτηση ενεργο-
ποιείται ξανά µε νέους κρατικούς δια-
γωνισµούς από Μαρόκο (355.000 τό-
νους) και Τουρκία (100.000 τόνους). 

Την ίδια ώρα, στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο, η αποκλιµάκωση της έντασης 
στη Μέση Ανατολή έφερε την ανάκαµψη 
κατόπιν της περιορισµένης διόρθωσης 
των προηγούµενων ηµερών. Πλέον οι 
αναλυτές αναµένουν την πρώτη έκθε-
ση προσφοράς και ζήτησης δηµητρια-
κών του έτους. Ωστόσο, να σηµειωθεί 
ότι κατόπιν της διόρθωσης λόγω της έ-
ντασης µεταξύ Ιράν-ΗΠΑ η αγορά ανέ-
καµψε µε το που φάνηκαν κάποια ση-
µάδια «αυτοσυγκράτησης». Τα συµβό-
λαια Μαρτίου ‘20 έπιασαν τα 190 ευρώ 

ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι.
Όσον αφορά τη νέα καλλιέργεια 

σκληρού σίτου, οι πρώτες εκτιµήσεις 
αναφέρουν ότι τα στρέµµατα θα είναι 
παρόµοια µε τα φετινά, ενώ σηµειώνε-
ται ότι υπάρχει καθυστέρηση στη σπορά 
σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας. 
Σχετικά µε τις τιµές, φυσικά είναι πο-
λύ νωρίς για να γίνουν όποιες ασφα-
λείς προβλέψεις, ωστόσο οι αναλυτές 
ξεκαθαρίζουν ότι µε την παρούσα σο-
δειά τα χαµηλά επίπεδα τα έχουµε ήδη 
αποφύγει. Ενδεχοµένως να φανεί κά-
τι καλύτερο στα επίπεδα των τιµών, ό-
σο θα αρχίσει να φαίνεται η στενότητα 
αποθεµάτων στο εσωτερικό σε συνδυ-
ασµό µε την πορεία της νέας σοδειάς.

Ελαφρά καθισµένη η αγορά σκληρού σίτου  
 Μειωµένες σχεδόν κατά 15 ευρώ ο τόνος είναι οι τιµές στην εξαγωγή από τον περασµένο Νοέµβριο

 Εν αναµονή βελτίωσης όταν θα αρχίσει να φαίνεται η στενότητα των αποθεµάτων στο εσωτερικό

Παραµένει ανοδική η τάση στο χρηµατιστήριο βάµβακος
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ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ

Παγκοσµίως υπάρχει ζήτηση και τα 
κλωστήρια βλέποντας την αγορά 
δυναµική προσπαθούν να καλύψουν 
άµεσα τις τρέχουσες ανάγκες τους.

Στην ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου σηµειώνονται λιγοστές 
φορτώσεις πλοίων παλαιότερων 
συµβολαίων για καλά σιτάρια. 

Αµετάβλητη παρέµεινε η τιµή του 
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα 
της Ιταλίας, δείχνοντας 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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Η τάση εξακολουθεί να είναι ανοδική, εντούτοις η 
αγορά βρίσκει εµπόδια από την ένταση στη Μέση 
Ανατολή. Οι συµπλοκές µεταξύ ΗΠΑ και Ιράν 
δυσκόλεψαν την προσπάθεια κατάκτησης των 70 
σεντς ανά λίµπρα, χωρίς όµως να προκαλέσουν 
µεγάλες απώλειες. Παγκοσµίως υπάρχει ζήτηση και 
τα κλωστήρια βλέποντας την αγορά δυναµική 
προσπαθούν να καλύψουν άµεσα τις τρέχουσες 
ανάγκες τους. Η αλήθεια είναι πως µε τα 
χρηµατιστήρια αξιών σε συνεχόµενα ανοδικά ρεκόρ, 
τα εµπορεύµατα και το βαµβάκι δεν έχουν κανένα 
λόγο να υποχωρήσουν. 

ΝEA ΥOΡKH
∆ραστηριοποιείται ξανά η αγορά βάµβακος, κατόπιν της 
Χριστουγεννιάτικης διακοπής. Κυκλοφορούν ζητήσεις 
κυρίως από τουρκικά κλωστήρια σε τιµές περί τα 75 
σεντς για καλά βαµβάκια. Παράλληλα οι εµπορικοί οίκοι 
εκφράζουν ενδιαφέρον αλλά δεν µπορούν για την ώρα 
να πληρώσουν τα ίδια επίπεδα σε ανοιχτής τιµής 
συµβόλαιο, καθώς υπάρχουν φτηνότερες εναλλακτικές 
από άλλες σοδειές. Η δυναµική του χρηµατιστηρίου δίνει 
ολοένα πιο υποσχόµενες τιµές στα λιγοστά πλέον 
φιξαρίσµατα των εκκοκκιστών. Πριν λίγες ηµέρες η 
χρηµατιστηριακή άνοδος έδωσε καλή ευκαιρία στους 
εκκοκκιστές που είχαν αφήσει συµβόλαια σε ανοιχτή τιµή. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ
Η αποκλιµάκωση της έντασης 

στη Μέση Ανατολή έφερε 

ανάκαµψη µετά τη µικρή 

διόρθωση που προηγήθηκε

Χαµένη ευκαιρία ο διαγωνισµός του 
Νοεµβρίου για το εγχώριο σκληρό.

Συνεδρίαση 08/01/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος ‘20 69,96 +0,13

      Μάιος ‘20 71,10 +0,13

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
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ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΟΧΤΑΜΗΝΟΥ
ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πράξεις που γίνονται ουσιαστι-
κά µε το «ζόρι» ανά βυτίο και πιο 
σπάνια ανά δεξαµενή 100 τόνων, 
αποτυπώνουν την κατάσταση της 
αγοράς ελαιολάδου τις πρώτες ε-
βδοµάδες του 2020. Μέσα σε αυ-
τό το υποτονικό εµπορικό σκηνι-
κό, η τιµή για το ελαιόλαδο στην 
περιοχή της Λακωνίας υποχώρη-
σε περαιτέρω, προσεγγίζοντας τα 
2,65 ευρώ το λίτρο, µειωµένη κατά 
10 λεπτά από την τελευταία πράξη 
του 2019. Υπενθυµίζεται ότι την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, η τιµή 
βρισκόταν κοντά στα 3,70 ευρώ. 

Η αδιαφορία από την πλευρά 
του εµπορίου είναι χαρακτηριστι-
κή, οδηγώντας παραγωγούς και 
συνεταιριστές «να χτυπάνε πόρ-
τες, όταν µέχρι τώρα γινόταν το α-
ντίθετο» σύµφωνα µε τον Πανα-

γιώτη Ντανάκα, δαχειριστή του Α.Σ 
Μολάων Πακίων. Από την  πλευρά 
του το εµπόριο επικαλείται υψηλά 
αποθέµατα από την περσινή χρο-
νιά αλλά και τις δυσκολίες που α-
ντιµετωπίζει το ισπανικό ελαιόλα-
δο στις ΗΠΑ λόγω των δασµών.

Την ίδια στιγµή, πληθαίνουν 
οι φήµες που θέλουν µια άτυπη 
συµφωνία ανάµεσα σε ελληνικές 
και ισπανικές εταιρείες για την ε-
ξαγωγή ισπανικού ελαιολάδου 
στις ΗΠΑ ως ελληνικού, µε το Ε-

πιµελητήριο Αρκαδίας να καταγ-
γέλλει την πρακτική αυτή και να 
ζητά διευκρινήσεις. Μέχρι στιγµής 
πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί κά-
ποιο τέτοιο κρούσµα, µε την Πε-
ριφέρεια Μεσσηνίας να διενερ-
γεί ελέγχους σε τυποποιητήρια 
προκειµένου να εξακριβωθούν 
οι καταγγελίες. 

Ζήτηση για ελιές Καλαµών
Σε ό,τι αφορά τις επιτραπέζιες 

ελιές Καλαµών, την περίοδο αυ-

τή οι πράξεις γίνονται για τα 200 
κοµµάτια στο 1,10 µε 1,20 ευρώ 
το κιλό, µε την αρνητική εικόνα 
της αγοράς να επαναφέρει στο 
προσκήνιο το θέµα της ΠΟΠ ε-
λιάς Καλαµάτας. 

Συγκεκριµένα, σε ερώτηση που 
κατέθεσε στην Βουλή προ ολίγων 
ηµερών ο βουλευτής Μεσσηνίας 
της Νέας ∆ηµοκρατίας, Γιάννης 
Λαµπρόπουλος, άσκησε κριτική 
στην παρέµβαση της προηγούµε-
νης κυβέρνησης αφού σύµφω-
να µε τον ίδιο η «Ελιά Καλαµά-
τας» (Kalamata Olives) µπορεί να 
χρησιµοποιείται στην επισήµαν-
ση του τελικού προϊόντος από ο-
ποιονδήποτε ακόµη και εκτός Ελ-
λάδας (Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρό-
κο), δίνοντας τη δυνατότητα στις 
χώρες αυτές να διακινούν τερά-
στιες ποσότητες επιτραπέζιων ε-
λιών Καλαµών νόµιµα µε την ο-
νοµασία «Κalamata Olives». 

Αδιαφορία από το εµπόριο για το ελαιόλαδο
Χτυπώντας πόρτες οι λιγοστές πράξεις   
Στο 1,10 το 200αρι οι Kalamata olives, µεγάλες ποσότητες από Τρίτες χώρες

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΚΩΝΙΚΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
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την ελληνική αγορά σκληρού 
σίτου σηµειώνονται κάποιες 
φορτώσεις πλοίων παλαιότε-
ρων συµβολαίων για καλά σι-

τάρια στα 260 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι 
µας. Αναµένουµε τον νέο διαγωνισµό της 
Τουρκίας για αγορά 100.000 τόνων σκλη-

ρού σίτου στα 
µέσα του µή-
να κυρίως για 
να συγκρίνου-
µε τις τιµές σε 
σχέση µε τον 

προηγούµενο διαγωνισµό του Νοεµ-
βρίου, ο οποίος τελικά καλύφθηκε µό-
νο σε πολύ µικρό ποσοστό µε ελληνική 
σοδειά. Στα σκληρά σιτάρια, δεν είχαµε 
αλλαγές στις τιµές στην πρώτη λίστα της 
Φότζια για το νέο έτος. Για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε υαλώδη 80% τιµή αποθήκης 
παραγωγού στα 280-285 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ  
ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Μια εξαντλητική για τους παραγωγούς στασιµότητα χαρακτηρίζει την αγορά αγελαδινού γάλακτος στην Ελλάδα, µε τη µέση τιµή να κυµαίνεται καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περασµένης χρονιάς ανάµεσα στα 38 και τα 39 λεπτά το κιλό. Την ίδια στιγµή οι παραγωγοί βλέπουν λιγοστά περιθώρια ανάκαµψης τιµών.

Η κατά κεφαλήν κατανάλωση τυρού στην ΕΕ αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 1 κιλό, ξεπερνώντας τα 20 κιλά ετησίως, σύµ-
φωνα µε έκθεση της Κοµισιόν, η οποία αξιολογεί τις προο-
πτικές βασικών αγροτικών εµπορευµάτων για το διάστηµα 
2020-2030. Στις εξαγωγές, η ΕΕ θα ενισχύσει τις επιδόσεις 
της στο εµπόριο τυριού κατά 6%, µε µερίδιο µεγαλύτερο από 
το 1/3 του συνολικού παγκόσµιου εµπορίου.

Ειδικότερα, µερίδιο 27% επί του παγκόσµιου εµπορίου γα-
λακτοκοµικών αναµένεται να ελέγχει ως το 2030 η ΕΕ, αφή-
νοντας πίσω της τη Νέα Ζηλανδία µε µερίδιο 25% και τις Η-
ΠΑ (16%). Το ίδιο διάστηµα ωστόσο αναµένεται να σηµειωθεί 

µια µείωση των παγκόσµιων εισαγωγών γαλακτοκοµικών, 
περιορίζοντας έτσι τον όγκο των ευρωπαϊκών εξαγωγών. Η 
ζήτηση για γαλακτοκοµικά προϊόντα ιδιαίτερα τυροκοµικά 
θα βαίνει αυξανόµενη, οδηγώντας σε άνοδο της παραγω-
γής γάλακτος στην ΕΕ για το χρονικό διάστηµα 2020-2030.

Ωστόσο το κλειδί στην ανάπτυξη της παραγωγής και των 
εσόδων από το παγκόσµιο εµπόριο γαλακτοκοµικών βρί-
σκεται στο τυρί. Η ΕΕ θα ενισχύσει τη θέση της στο εµπόριο 
τυριών, το οποίο αναµένεται να συµβάλλει περισσότερο στο 
συνολικό ποσοστό εξαγωγής γαλακτοκοµικών στην ΕΕ, κα-
λύπτοντας το 44% του όγκου. Μάλιστα τα τυροκοµικά θα α-
πορροφήσουν το 24% της αύξησης παραγωγής γάλακτος 
που αναµένει η Ευρώπη ως το 2030. Επιπλέον, να σηµειωθεί 
πως πάνω από το 50% της αναµενόµενης αύξησης θα απορ-
ροφηθεί από τις ευρωπαϊκές αγορές και δη τη βιοµηχανία, 
µε κατεύθυνση έτοιµα γεύµατα και εστίαση.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΑΠΝΟΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ στην εγχώρια α-
γορά αγελαδινού γάλακτος, µε τη 
µέση τιµή για τον παραγωγό να βρί-
σκεται το διάστηµα αυτό κοντά στα 
39,5 λεπτά το κιλό. Σηµειώνεται ό-
τι τον περασµένο µήνα η τιµή βρι-
σκόταν κοντά στα 38 λεπτά, µε τη 
διαφορά από την τιµή της Γερµανί-
ας, η οποία παλιά ήταν το σηµείο 

αναφοράς για τον υπολογισµό της 
στην Ελλάδα σε υψηλότερο επίπε-
δο, να βρίσκεται πλέον αρκετά κο-
ντά. Οι παραγωγοί θεωρούν ότι αν 
και δεν µένει αδιάθετο γάλα, ο τρό-
πος µε τον οποίο λειτουργούν οι βι-
οµηχανίες αλλά και οι πιέσεις που 
ασκούνται από τις εισαγωγές δεν α-
φήνουν πολλά περιθώρια βελτίωσης.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ στην Ελλάδα δεν υπερ-
βαίνει τους 600.000 τόνους, καλύ-
πτοντας το 40% περίπου της ζήτη-
σης για γάλα στην εγχώρια αγορά. 
Οι υπόλοιποι όγκοι καλύπτονται α-
πό εισαγωγές από βιοµηχανίες, αλ-
λά και καταστήµατα λιανικής. Σε αυ-
τό το πλαίσιο, σταθερό αίτηµα είναι 

η αξιοποίηση αποκλειστικά νωπού 
γάλακτος για την παραγωγή ελλη-
νικού γιαουρτιού, κάτι που θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει σε άµεση ανά-
καµψη των τιµών παραγωγού, δεδο-
µένου ότι το ποσοστό ελληνικού για-
ουρτιού που παράγεται από ελληνικό 
γάλα είναι µικρό, λένε οι παραγωγοί. 

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ στην παραγωγή αλ-
λά και ανάκαµψη των τιµών γάλα-
κτος, αγελαδινού και πρόβειου, α-
ναµένει ο Οργανισµός Γεωργίας και 
Τροφίµων για την επόµενη δεκαετία. 
Σε πρόσφατη έκθεση του FAO υπο-
γραµµίζεται µια τάση ενίσχυσης της 

βιολογικής παραγωγής στην Ευρώ-
πη, που θα µειώσει τα περιθώρια α-
νάπτυξης της παραγωγής κοντά στο 
1,1% και θα καθιερώσει το premium 
στην ευρωπαϊκή πρώτη ύλη, σε µια 
περίοδο που αναµένονται περιορι-
σµοί στην κατανάλωση.

ΚΑΜΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ δεν «βγαίνει» 
στην εσωτερική αγορά ώστε να ανα-
ζητήσει γάλα, διαµορφώνοντας µε 
τον τρόπο αυτό συνθήκες ανόδου 
των τιµών αγελαδινού, µε τους πα-
ραγωγούς να αποδίδουν την υπο-
τονική τάση σε ενδογενή προβλή-
µατα. Είναι γεγονός ότι η αγορά γά-
λακτος σε όλη την Ευρώπη ακολου-

θεί µια πτωτική πορεία σε σχέση µε 
τις τιµές που καταγράφονταν το α-
ντίστοιχο διάστηµα πέρυσι. Ωστόσο, 
σύµφωνα µε τον Γιώργο Κεφαλά, 
αγελαδοτρόφο από τη Θεσσαλονί-
κη, οι παραγωγοί σε Ολλανδία και 
Γερµανία πληρώνονται στο κλείσι-
µο του συµβολαίου µια εκκαθάρι-
ση για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της χώρας υπο-
λογίζεται στις 80.000 παραγωγικές 
αγελάδες γάλακτος, σύµφωνα µε τον 
Θανάση Βασιλέκα, επίτιµο πρόεδρο 
της Ένωσης Φυλής Χολστάιν Ελλά-
δας, ο οποίος επισηµαίνει ότι οι µι-
κρές µονάδες κλείνουν η µια µετά 
την άλλη, αφού δεν µπορούν να α-

νταποκριθούν στα υψηλά έξοδα που 
επιβαρύνουν την εγχώρια κτηνοτρο-
φική παραγωγή. «Από τις 25 µονά-
δες που υπήρχαν στον Έβρο τώρα 
έχουν µείνει 4-5, Στην Ξάνθη υπήρ-
χαν άλλες τόσες, πλέον δεν έχουν 
µείνει πολλές. Υπάρχει δραµατική 
µείωση σε όλη την χώρα».

ΟΙ ΤΙΜΕΣ παρέµειναν τα προηγούµε-
να χρόνια σε χαµηλά επίπεδα, πα-
ραδέχεται ο FAO και περιµένει ως το 
τέλος του 2028 να αυξηθούν, λόγω 
εξάντλησης των αποθεµάτων που 
ταλαιπώρησαν την ευρωπαϊκή α-
γορά. Παράλληλα εντοπίζει σηµα-

ντικά περιθώρια περαιτέρω εξέλι-
ξης της βιολογικής παραγωγής γά-
λακτος. Σήµερα το 3% της παραγω-
γής γάλακτος στην ΕΕ είναι βιολο-
γικό και προέρχεται από το 10% των 
µονάδων σε Αυστρία, Ελλάδα, ∆α-
νία, Λετονία και Σουηδία.

Μέχρι το 2030 περνάει µπροστά 
η ΕΕ στο εµπόριο γαλακτοκοµικών 
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Συγκρατηµένη και υποτονική η αγορά αγελαδινού γάλακτος

ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΕΛΛΑ∆Α

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ 
39,5

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

80.000

ΤΟΝΟΙ 
600.000

ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
40%
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Με ήρεμες τις ξένες αγορές  
ανοδικές οι τάσεις στο Χ.Α
Ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών 
στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την περασμένη 
Πέμπτη φτάνοντας τις 926,06 μονάδες, εν μέσω 
θετικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς 
επικρατεί αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της έντασης 
μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Στο μεταξύ, o Δείκτης 
Οικονομικού Κλίματος του ΙΟΒΕ ενισχύθηκε 
περαιτέρω τον Δεκέμβριο, φτάνοντας σε υψηλό 
επίπεδο 12ετίας. Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει πως 
το ΑΕΠ του 2019 έκλεισε με άνοδο κατά 2% και 
ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον 2,8% για το 2020.

ΤΕSCO: Η Tesco PLC 
ανακοίνωσε ότι οι 
συγκρίσιμες πωλήσεις για το 

σύνολο των 19 εβδομάδων 
που έληξε στις 4 Ιανουαρίου, 
μειώθηκαν 0,9% στα 21,03 δισ. 
στερλίνες (27,58 δισ. δολάρια). Οι 
πωλήσεις στην Κεντρική Ευρώπη 
μειώθηκαν κατά 9,1% στη 
διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης 
περιόδου ενώ οι πωλήσεις για την 
περιοχή του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας, αυξήθηκαν 
0,4%.

ΒAYER: Η εταιρεία Bayer, σκοπεύει 
να καταστήσει ουδέτερες σε 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
όλες τις δραστηριότητές της. Στον 
αγροτικό τομέα, στοχεύει στο να 
μειώσει και τις εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου - ανά χιλιόγραμμο 
καλλιεργειών που παράγονται σε 
μεγάλες γεωργικές αγορές - και τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
φυτοπροστασίας κατά 30%  μέχρι το 
2030, βοηθώντας τους αγρότες να 
εφαρμόσουν πιο βιώσιμες πρακτικές.

ΝΗΡΕΥΣ: Σε 91,36% αυξήθηκε το 
ποσοστό της Andromeda Seafood 
Sociedad Limitada στην Νηρεύς 
Ιχθυοκαλλιέργειες στις 8 
Ιανουαρίου από περίπου 90,83% 
που ήταν στις 23.12.2019.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Για πρώτη φορά η 
Πειραιώς ΑΕΠΕΥ κατέκτησε την 
πρώτη θέση στην κατάταξη των 
χρηματιστηριακών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά για το 2019. Το μερίδιο 
αγοράς της έφθασε στο 17,13% επί 
του συνόλου των συναλλαγών, με 
την αθροιστική αξία συναλλαγών των 
χρεογράφων στα 5,607 δισ. ευρώ.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για τον κίνδυνο μιας νέας παγκόσμιας κρί-
σης χρέους προειδοποιεί η Παγκόσμια Τρά-
πεζα προτρέποντας κυβερνήσεις και κε-
ντρικές τράπεζες να συνειδητοποιήσουν 
ότι τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια δεν είναι 
πανάκεια, ενώ δεύτερο καμπανάκι έρχεται 
από το βαρόμετρο της «πραγματικής οικο-
νομίας» με τις τιμές των ναύλων στα εμπο-
ρευματικά πλοία να υποχωρούν σε επίπε-
δα που προσεγγίζουν εκείνα που συνόδε-
ψαν τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

«Τα χαμηλά παγκόσμια επιτόκια παρέ-
χουν μόνο μια επισφαλή προστασία ένα-
ντι χρηματοπιστωτικών κρίσεων», ανέφε-
ρε ο διευθυντής της ομάδας προοπτικών 
της Παγκόσμιας Τράπεζας Αϊχαν Κοζέ.

Στην εξαμηνιαία έκθεση Global Economic 

Prospects αναφέρει ότι από τα τέσσερα κύ-
ματα συσσώρευσης χρέους που έλαβαν χώ-
ρα τα τελευταία 50 χρόνια, το σημερινό, 
που ξεκίνησε το 2010, είναι «η μεγαλύτε-
ρη, ταχύτερη και ευρύτερη αύξηση» του πα-
γκόσμιου δανεισμού από τη δεκαετία ’70.

Στο μεταξύ, η αμερικανο-ιρανική κρίση 
οδήγησε σε σημαντική πτώση (4,6%) των 
διεθνών τιμών πετρελαίου στα 65,44 δολ. 
το βαρέλι, κλείνοντας στο χαμηλότερο επί-
πεδο από τα μέσα Δεκεμβρίου, καθώς το 
διάγγελμα Τραμπ για το Ιράν λειτούργησε 
καταπραϋντικά για τις αγορές όσον αφο-
ρά τους φόβους για μια «θερμή» στρατιω-
τική αναμέτρηση. Στην πτώση των τιμών 
πετρελαίου συνετέλεσε και η απρόσμενη 
αύξηση αποθεμάτων του αργού των ΗΠΑ.

ΑΜΒΥΞ
Η AΜΒΥΞ, η μεγαλύτερη εταιρεία 
διανομής αλκοολούχων ποτών, οίνων 
και μπύρας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας 
την επέκταση του χαρτοφυλακίου των 
μπυρών, ανακοινώνει την έναρξη της 
συνεργασίας της με την Molson Coors 
Brewing Company ως ο αποκλειστικός 
της συνεργάτης στην Ελλάδα για την 
εμπορία των Staropramen, Miller 
Genuine Draft, Blue Moon και Carling.

Sold out
Οι δύο περιορισμένης κυκλοφορίας οίνοι 
της Nico Lazaridi, το cult wine Perpetuus 
Ερυθρό 2016 και το signature rock wine 
King of Dreams δεν διατίθενται πλέον 
προς πώληση καθώς εξαντλήθηκαν. H 
είδηση της εξάντλησής του τελευταίου θα 
χαροποιήσει ιδιαίτερα όσους το έχουν 
προμηθευτεί ήδη, καθώς διαθέτουν ένα 
από τα πιο σπάνια ελληνικά κρασιά, που 
επιδέχεται παλαίωση για άλλα 10 έτη.

Το πιο σοβαρό κύμα
συσσώρευσης χρέους 

 Η Παγκόσμια Τράπεζα βλέπει έκρηξη δανεισμού 
 Η αμερικανο-ιρανική κρίση ρίχνει το πετρέλαιο

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
926,06

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 09/01

Τετάρτη
08/01

Τρίτη
07/01

Πέµπτη
02/01

Πέµπτη
09/01

Παρασκευή
03/01

935

930

925

920

915

910

905

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓ. ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε. 0,0700 +12,90%

ΙΛΥΔΑ Α.Ε 0,5200 +12,55%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,3300 +10,00%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,2240   +9,80%

LAVIPHARM Α.Ε. 0,2400 +9,09%

ΓΕΚΕ Α.Ε. 5,1500 -9,65%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0570 -5,00%

SPACE HELLAS Α.Ε. 4,7500 -3,06%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝ.ΤΟΥΡΤ. ΟΙΚΙ. ΛΑ 1,8300 -1,82%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. 5,4400 -1,81%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 28,937.38 +0.67%
 NASDAQ Comp 9,194.62 +0.72%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3,793.82 +0.56%
Λονδίνο FTSE 100 7,598.12 +0.31%
Φρανκφούρτη DAX-30 13,495.06 +1.31%
Παρίσι CAC-40 6,042.55 +0.19%
Ζυρίχη  SMI 10,650.97 0,00%
Τόκιο NIKKEI-225 23,739.87 +2.31%
 
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) 1,91 31.12.2019
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,491 02.01.2020
 EURIBOR -1M - 0,491  02.01.2020
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Κατασχέσεις αγροτικών επιδοτήσεων 
και δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Σ
υνεχίζονται οι κατασχέσεις των αγροτικών 
επιδοτήσεων, κατά παράβαση της απόφα-
σης για ακατάσχετο των λογαριασµών έως 
7.500 ευρώ ετησίως, πλέον των 1.250 ευ-

ρώ/µήνα, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα.
Παράλληλα εξακολουθεί να ΜΗΝ υπάρχει ακατά-

σχετο για τους λοιπούς επιτηδευµατίες, οι οποίοι υ-
ποχρεούνται, αφενός µεν να χρησιµοποιούν POS για 

τη δυνατότητα είσπραξης των πωλή-
σεων τους από τους πελάτες, αφε-
τέρου δε να παραµένουν µπλοκαρι-
σµένοι οι λογαριασµοί τους και να 
µην µπορούν να προχωρήσουν σε 
αγορές εµπορευµάτων. 

Με τον νόµο 4587/24.12.18, τροπο-
ποιήθηκε το άρθρο 32 του ν.4314/14 
και προστέθηκε η §5, σύµφωνα µε 
την οποία πλέον: […«5. Οι προκα-
ταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελι-
κές πληρωµές που λαµβάνουν οι δι-
καιούχοι βάσει καθεστώτων στήρι-
ξης στα πλαίσια της κοινής αγροτι-
κής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: 
α) τη βασική ενίσχυση, β) την πρά-
σινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που 
χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής η-
λικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορη-
γούνται σε µικροκαλλιεργητές, ε) τις 

συνδεδεµένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση 
βάµβακος του Κανονισµού 1307/2013, δεν κατάσχο-
νται στα χέρια του ∆ηµοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται 
σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζο-
νται µε οφειλές προς το ∆ηµόσιο και οποιονδήποτε 
φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και προς τους α-
σφαλιστικούς οργανισµούς, µέχρι 7.500 ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές 
καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι πληρωµές των α-

νωτέρω άµεσων ενισχύσεων, τα πι-
στωτικά ιδρύµατα εξετάζουν αν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για την ε-
πιβολή της κατάσχεσης, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρού-
σας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής 
ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά».

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΑΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10.12.2018
Με βάση τα παραπάνω, δεν µπορούν να κατασχε-

θούν οι αναφερθείσες επιδοτήσεις. Ή µήπως άραγε 
δεν είναι έτσι; Όταν µιλάµε για κατάσχεση λογαρια-
σµού, εννοούµε δέσµευση λογαριασµού. Η εντολή δί-
δεται από την Εφορία και αυτό είναι ξεκάθαρο: µπο-
ρεί η κατάσταση µε τα ονόµατα των φορολογουµένων 
και τους υπό δέσµευση λογαριασµούς να αποστέλλε-
ται από την ΑΑ∆Ε, όµως το κουµπί της εντολής το πα-
τάνε οι κατά τόπους ∆ΟΥ, αφού προηγουµένως ελέγ-
ξουν σε τοπικό επίπεδο αν έχει τακτοποιηθεί το υπό-
λοιπο της τρέχουσας οφειλής, αν έχει ρυθµιστεί κλπ.

ΕΝΤΟΛΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εφόσον διαπιστώνεται ότι παραµένει η οφειλή, δίδε-

ται η εντολή δέσµευσης, η οποία πάει σε όλες τις τρά-
πεζες, µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ. Έτσι, έστω π.χ. ότι 
οφείλω 1.000 ευρώ, δίνεται η εντολή από τη ∆ΟΥ και 
µπλοκάρεται ο λογαριασµός µου. Έστω ότι την εποµέ-
νη ηµέρα κατατίθενται στο λογαριασµό µου 500 ευρώ. 

Τα χρήµατα αυτά –καθώς είναι δεσµευµένος ο λογα-
ριασµός µου- δεν µπορώ να τα µετακινήσω, δεν µπο-
ρώ να τα κάνω τίποτε. Θα περίµενε κανείς την αυτό-
µατη µεταφορά τους στη ∆ΟΥ για µείωση της οφειλής 
µου στο δηµόσιο ταµείο. 

Η αλήθεια είναι ότι παραµένουν δεσµευµένα στον 
τραπεζικό µου λογαριασµό µέχρι να πάω εγώ από την 
τράπεζα και να ζητήσω να σταλούν στη ∆ΟΥ για µείω-
ση του ποσού, για το οποίο η ∆ΟΥ έδωσε εντολής κα-
τάσχεσης των χρηµάτων του λογαριασµού µου. 

Τέλος πάντων, αφού κάνω όλες εκείνες τις ενέρ-
γειες που απαιτούνται και εξοφλήσω την οφειλή µου 
που αντιστοιχεί στο ποσό που ζήτησε η ∆ΟΥ, πρέπει η 
τράπεζα να αποδεσµεύσει τον λογαριασµό µου. Η λο-
γική λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει άµεσα. 

Γίνεται µεν αλλά όχι στο σωστό χρόνο. Ενώ η δέσµευ-
ση γίνεται στο «φτερό» [..δόθηκε η εντολή σήµερα; αύ-
ριο το πρωί τα πάντα είναι µπλοκαρισµένα], η αποδέ-
σµευση για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει:

Να ενηµερωθεί η ∆ΟΥ ότι το ποσό που ζήτησε έχει 
µεταφερθεί στο δηµόσιο ταµείο και έχει εξοφληθεί η 
οφειλή µου. Αυτό προϋποθέτει την αποστολή των χρη-
µάτων από την τράπεζα, αλλά…

Η τράπεζα για να στείλει τα χρήµατα στη ∆ΟΥ θα 
πρέπει να πάω εγώ και να της το πω.

Τέλος, µε την ολοκλήρωση της µεταφοράς, εκδίδε-
ται από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, βεβαί-
ωση αποδέσµευσης του λογαριασµού για τα ποσά που 
θα κατατεθούν από την ηµέρα εξόφλησης και µετά.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η καθυστερηµένη α-
πόδοση των χρηµάτων από την πλευρά των τραπεζών 
προς στις υπηρεσίες, οι οποίες έκαναν τη δέσµευση, 
εξοικονοµώντας µε δόλιο τρόπο τεράστια ποσά προς 
ίδια εκµετάλλευση.

Θα πρέπει για τους ανωτέρω λόγους, η φορολογι-
κή ∆ιοίκηση να παρέµβει άµεσα προκειµένου να α-
ποδίδονται αυτόµατα σε µηδενικούς χρόνους, τα πο-
σά των οφειλετών και να µην ταλαιπωρούνται οι ίδιοι.

Άµεσες ενισχύσεις
Η κατάσχεση τραπεζικών 
καταθέσεων εις χείρας 
τρίτων αφορά και τις 

άµεσες ενισχύσεις 

Αποδέσµευση
Μετά την εξόφληση της 
οφειλής του αγρότη στη 
∆ΟΥ, η τράπεζα αποδε-
σµεύει τον 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)

«ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΓΡΟΤΩΝ»

Όσοι έχετε εισπράξει επιδοτήσεις 
άνω των 5.000 ευρώ το 2019, 

πρέπει να πάτε στο λογιστή σας και 
να τον ενηµερώσετε, γιατί έχετε 

υποχρέωση να ενταχθείτε στο 
κανονικό καθεστώς των αγροτών.

Νοµοσχέδιο για τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς
Τελειώνει ο χρόνος της δηµόσιας διαβούλευσης 
στις 14 Ιανουαρίου. Ως ΓΕ.Ο.Φ.ΙΝ. (Γεωργικό 
Οικονοµολογικό Φορολογικό Ινστιτούτο), έχουµε 
έτοιµες επισηµάνσεις 28 σηµείων, τις οποίες 
ελπίζουµε να λάβουν σοβαρά υπόψη οι αρµόδιοι, 
αφού πηγάζουν µέσα από τη χρηστικότητα της 
καθηµερινής πρακτικής.





ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣAgrendaB10 | 32 Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020

Η μεταποίηση στα πλάνα 
του συνεταιρισμού Αιγές

 Το ανενεργό κτήριο του «Α.Σ Καπνού» θα φιλοξενήσει το εγχείρημα
 Αναγκαία η ένταξη σε πρόγραμμα για να υποστηριχθεί με 1,2 εκατ.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στην ενοικίαση των εγκαταστάσεων του υπό εκκα-
θάριση πρώην «Α.Σ. Καπνού» της Κρύας Βρύσης 
Γιαννιτσών, προχώρησε ο «Α.Σ. Αιγές» στο πλαί-
σιο του σχεδιασµού του να επεκταθεί και στον µετα-
ποιητικό τοµέα. Η συµφωνία µε την εκκαθαρίστρια 
PQH ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τα Χριστούγεν-
να, έχει αρχική ισχύ 5 χρόνια και αφορά ένα ακί-
νητο που περιλαµβάνει χωράφι 8 στρεµµάτων και 
κτηριακή υποδοµή 800 τ.µ., εκ των οποίων περί-
που 100 τ.µ., γραφεία και τα υπόλοιπα αποθήκες.

Πρόθεση της οργάνωσης είναι να µετασκευάσει 
το χώρο σε ψυγείο και συσκευαστήριο–µεταποιητή-
ριο, ανέφερε στην Agrenda ο πρόεδρος του «Α.Σ. 
Αιγές», Σάκης Κούσης, τονίζοντας ότι ήδη ξεκίνη-
σαν οι πρόδροµες εργασίες αποκατάστασης του κτη-
ρίου που παρέµενε ανενεργό από το 2004 όταν ο 
«Α.Σ. Καπνού» έπαψε να λειτουργεί.

Η ιδέα είναι µέρος της παραγωγής από τα επι-
τραπέζια σταφύλια, τα βερίκοκα, τα ροδάκινα, τα 

κυδώνια, τα ακτινίδια, τους λωτούς, τα µήλα και τα 
καρπούζια που παράγει ο Α.Σ. Αιγές να το µεταποιεί 
µόνος του, ώστε την προστιθέµενη αξία να την προ-
σπορίζονται τα µέλη του και όχι τρίτοι µεσάζοντες.

Η βάση θα είναι τα επιτραπέζια σταφύλια crimson 
seedless, τα οποία εκτείνονται σε έκταση 600 στρεµ-
µάτων, από τα συνολικά περίπου 1.000 στρέµµατα 
που καλλιεργούν τα 34 µέλη του «Α.Σ. Αιγές» και το 
πλάνο είναι να παραχθούν µαρµελάδες, γλυκά κου-
ταλιού, φρουτοσαλάτες και καραµελωµένα φρούτα.

Το εγχείρηµα, βέβαια, δεν είναι εύκολο, γιατί α-
παιτεί επένδυση σοβαρών κεφαλαίων, τα οποία 
δεν διαθέτει προς ώρας η οργάνωση. «Η δαπάνη 
για όλα όσα σχεδιάζουµε προϋπολογίζεται σε πε-
ρίπου 1 έως 1,2 εκατ. ευρώ και εάν δεν ενταχθεί το 
project σε κάποιο πρόγραµµα, δύσκολα θα προ-
χωρήσει µε ίδιους πόρους», παραδέχεται ο κ. Κού-
σης, αλλά αποκαλύπτει πως ο «Α.Σ. Αιγές» ήδη κι-
νείται προς την κατεύθυνση αυτή και «ετοιµάζουµε 
σχετική πρόταση την οποία θα καταθέσουµε έως τις 
15 Ιανουαρίου του 2020, σε πρόγραµµα του ΕΣΠΑ, 
προκειµένου να διεκδικήσουµε χρηµατοδότηση».

Στο δυναµικό του οµίλου της ΕasyGroup, του Sir Στέ-
λιου Χατζηιωάννου εντάσσεται η ελληνική εταιρεία 
Hempoil που ειδικεύεται στην εισαγωγή, διανοµή, 
εµπορία και καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων µε 
βάση τη βιοµηχανική κάνναβη (Cannabis Sativa 
L), µέσω αποκλειστικής συνεργασίας για δηµιουρ-
γία από κοινού ηλεκτρονικής πλατφόρµας πώλη-
σης προϊόντων µε κανναβιδιόλη µε την ονοµασία 
easyHemp.gr. Μέσω της easyHemp.gr οι πελάτες 
θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από µια τε-
ράστια γκάµα σχετικών προϊόντων, παραλαµβάνο-
ντας την παραγγελία τους µέσω courier, σε διακρι-
τική, ανακυκλώσιµη συσκευασία.

Αφορµή για τη συνεργασία αποτέλεσε ο ετήσιος 

θεσµός «Βραβείο Στέλιος Χατζηιωάννου, Επιχειρη-
µατικό Ξεκίνηµα Χρονιάς». Συγκεκριµένα, το 2018 
η Hempoil κατέκτησε την 5η θέση και έγινε η πρώτη 
ελληνική εταιρεία προϊόντων CBD στην ιστορία του 
θεσµού που έλαβε βραβείο καινοτοµίας και επιχει-
ρηµατικότητας, ενώ το 2019 κατέκτησε την πρώτη 
θέση ανάµεσα σε 74 διαγωνιζόµενους, καθώς κατά-
φερε σε ένα µόλις έτος, να ξεπεράσει κατά πολύ τις 
αρχικές της προβλέψεις για τζίρο και κερδοφορία.

Ο Sir Στέλιος Χατζηιωάννου, πρόεδρος της easyGroup, 
δήλωσε σχετικά ότι «Η online πλατφόρµα easyHemp.
gr αποτελεί ένα φιλόδοξο και πρωτοποριακό νέο 
εγχείρηµα που αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες 
που προσφέρει η αγορά βιοµηχανικής κάνναβης».

Αποδοτικό «Επιχειρηματικό Ξεκίνημα Χρονιάς» 
για την Hempoil η συνεργασία με την EasyGroup

Έως τις 7 Φεβρουαρίου 
προτάσεις για τον 2ο 

διαγωνισµό Olive Challenge
Σε εξέλιξη έως τις 7 Φεβρουαρίου 

βρίσκεται ο 2ος ∆ιαγωνισµός Καινοτοµίας και 
Επιχειρηµατικότητας, Olive Challenge που 
αναµένει ολοκληρωµένες προτάσεις οι οποίες θα 
αλλάξουν τον ελαιοκοµικό τοµέα. Όσοι διακριθούν, 
θα εξασφαλίσουν υποστήριξη για 6 µήνες, από 
εξειδικευµένους επιστήµονες και επιτυχηµένους 
επιχειρηµατίες, στην ολοκλήρωση και προώθηση 
της ιδέας τους, αλλά και ιδιαίτερη προβολή. 

To 2019 άφησε 15 βραβεία 
στην ΑΒ Βασιλόπουλος
Η ΑΒ Βασιλόπουλος απέσπασε 15 διακρίσεις στις 
7 τελευταίες διοργανώσεις του επιχειρηµατικού 
κλάδου, λίγο πριν το κλείσιµο της χρονιάς, που 
επιβεβαιώνουν τη δυναµική παρουσία της και τις 
καινοτόµες στρατηγικές της επιλογές. Πρόκειται 
για έξι Gold, τρία Silver και τέσσερα Bronze 
βραβεία, ενώ κατέκτησε ακόµα τους τίτλους 
«True Leader» & «Εθνικός Νικητής». 

Ψηφιακές επενδύσεις άνω των 
270 δις για επιχειρήσεις της ΕΕ
Το 2020 οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναµένεται να 
δαπανήσουν περισσότερα από 270 δισ. δολάρια 
στον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Ωστόσο, οι 
επενδύσεις αυτές δείχνουν να έχουν µακρά 
«ωρίµανση» και ως αποτέλεσµα µόνο το 16% των 
επιχειρήσεων, που θα επενδύσουν στον ψηφιακό 
µετασχηµατισµό, θα καταφέρει να δηµιουργήσει 
νέες ροές εσόδων µέσω αυτών των επενδύσεων.

Το εγχείρηµα 
ξεκινά µε τα 
crimson seedless, 
λέει ο πρόεδρος 
του ΑΣ Αιγές 
Σάκης Κούσης. 

Αφορµή για τη συνεργασία 
της Hempoil µε τον Sir 
Στέλιο Χατζηιωάννου 

και την easyGroup 
αποτέλεσε ο επιτυχηµένος 
ετήσιος θεσµός «Βραβείο 

Στέλιος Χατζηιωάννου, 
Επιχειρηµατικό Ξεκίνηµα της 

Χρονιάς».

ΝΕΑ
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Ενώνουν
χαρτοφυλάκια 
ChemChina και
Sinochem υπό 
την Syngenta
Group
Η ChemChina ανακοίνωσε 
ότι ετοιµάζεται να 
εισφέρει το 100% των 
µετοχών της εταιρείας 
φυτοπροστασίας και 
σπόρων, Syngenta A.G. 
και το 74,02% των 
µετοχών της ADAMA Ltd 
στο νεοσυσταθέν σχήµα 
της Syngenta Group, ενώ 
η µητρική εταιρεία 
ChemChina αναµένεται 
να προχωρήσει στην 
εξασφάλιση µιας σειράς 
σηµαντικών αγροτικών 
δραστηριοτήτων από τον 
όµιλο Sinochem.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση 
της ChemChina, η κίνηση 
αυτή αποσκοπεί στην 
περαιτέρω εµβάθυνση της 
επιχειρούµενης 
µεταρρύθµισης των 
κινεζικών κρατικών 
επιχειρήσεων, ενώ 
επιτρέπει την ενίσχυση 
της συνεργασίας ανάµεσα 
στην ChemChina και την 
Sinochem. Στο νέο σχήµα 
της Syngenta Group, CEO 
θα είναι o επικεφαλής της 
Syngenta, Erik Fyrwald 
και επικεφαλής των 
οικονοµικών (CFO) ο 
Chen Lichtenstein, o 
σηµερινός πρόεδρος και 
CEO της ADAMA. O Mark 
Patrick, στέλεχος επί 26 
χρόνια στη Syngenta και 
την AstraZeneca, και 
πρώην CFO της Syngenta 
που διαδραµάτισε 
καθοριστικό ρόλο στις 
διαδικασίες εξαγοράς της 
Syngenta από την 
ChemChina αποχωρεί από 
την εταιρεία µέχρι τα τέλη 
Ιανουαρίου του 2020.

Την πρώτη θέση στις εξαγωγές µπύ-
ρας στην Ευρώπη κατέχει το Βέλγιο, 
σύµφωνα µε την έκθεση του Γρα-
φείου Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελ-
λάδος, στις Βρυξέλλες. Το 2018 το 
Βέλγιο εξήγαγε 16.185 εκατ. εκατό-
λιτρα µπύρας, περίπου 400.000 πε-
ρισσότερα από τη Γερµανία και 1,6 
εκατ. περισσότερα από την Ολλανδία 
που καταλαµβάνει την τρίτη θέση.

Το 2019 µάλιστα, τα µέχρι τώρα 
στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα αύ-
ξησε το προβάδισµά της έναντι της 
Γερµανίας, µε το 60% να κατευθύνε-
ται στις χώρες της Ευρώπης.

Η εξαγωγική επίδοση του Βελ-
γίου οφείλεται σε µεγάλο βαθµό 
στον κορυφαίο ζυθοποιό στον κό-
σµο, την AB InBev, η οποία επένδυ-
σε τα τελευταία χρόνια στις εγκατα-
στάσεις της στο Βέλγιο και ειδικότε-
ρα στα ζυθοποιεία της µε τις µεγα-
λύτερες εξαγωγές: το Leuven (Stella 
Artois, Leffe) και το Hoegaarden.

Να σηµειωθεί ότι, από πλευράς 
παραγωγής, η Γερµανία παραµέ-
νει η µεγαλύτερη παραγωγός µε 
93,652 εκατ. εκατόλιτρα. Η συνο-
λική παραγωγή των ευρωπαϊκών 
ζυθοποιών αυξήθηκε το 2018 κα-
τά 2,5% στα 406 εκατ. εκατόλιτρα.

Σε δύο µεγάλα διεθνή εκθεσιακά 
event συµµετέχει το αµέσως επόµε-
νο διάστηµα η Novacert. Το ξεκίνη-
µα γίνεται από τη Θεσσαλονίκη ό-
που µία από τις µεγαλύτερες εκθέ-
σεις στον τοµέα της γεωργίας τόσο 
στη βαλκανική όσο και στην ευρωπα-
ϊκή αγορά, η 28η Αgrotica διεξάγεται 
από 30 Ιανουαρίου ως 2 Φεβρουαρί-
ου 2020 στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέ-
ντρο Θεσσαλονίκης. Φέτος η Αgrotica 
αναµένεται να ξεπεράσει τον πήχη 
των 143.754 επισκεπτών και 1.950 
εκθετών της προηγούµενης διοργά-
νωσης. Η Novacert θα βρίσκεται στο 
Περίπτερο 2 (όροφος), stand 43. Α-
κολούθως, το ετήσιο ραντεβού του 
κόσµου των φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών δίνεται στο Βερολίνο, α-
πό τις 5 ως τις 7 Φεβρουαρίου 2020 
στη Fruit Logistica µε τη συµµετοχή-
ρεκόρ 3.200 εκθετών και την παρου-
σία 78.000 εµπορικών επισκεπτών 
από 130 χώρες. Η Novacert θα βρί-
σκεται στο Hall 2.1 / Stand D-05c.

Απογειώνει η AB InBev τις 
βελγικές εξαγωγές μπύρας

Η Novacert 
σε Agrotica 
και Fruit 
Logistica

Ψάχνουν επενδυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις
Μία ακριβώς ντουζίνα οι ελληνικές νεοφυείς εταιρείες που κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν σηµαντικά ποσά από κεφάλαια επιχειρηµατικών συµµετοχών 
(venture capital). Μέχρι στιγµής στα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας τους, τα 
έξι venture capital του Equifund έχουν διοχετεύσει περί τα 60 εκατ. ευρώ 
σε 74 εταιρείες, στα οποία προστέθηκαν και άλλα 120 εκατ. ευρώ από ξένα 
venture capitals και ιδιώτες επενδυτές. Το 2019, οι δώδεκα πρώτες ελληνικές 
startup µε τη µεγαλύτερη χρηµατοδότηση συγκέντρωσαν συνολικά 124,8 
εκατ. ευρώ, από τα οποία το 60% επενδύθηκε στις τρεις πρώτες εταιρείες.

Τον πήχη των επισκεπτών 
αναµένεται να ξεπεράσουν 

φέτος οι δύο κορυφαίες 
αγροτικές εκθέσεις, µε τη 

Novacert να δίνει το παρόν 
µε δικό της περίπτερο.

Στόχος της οργάνωσης 
να µεταποιεί τα 
προϊοντα που παράγουν 
τα µέλη της για να 
λαµβάνουν οι ίδιοι την 
προστιθέµενη αξία. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ «ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ» ΤΩΝ STARTUPS

6 60 
VENTURE CAPITAL ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

∆ΙΟΧΕΥΤΕΥΣΑΝ

74
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΣΕ
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Υποδομή για αφρώδεις 
οίνους στο Κτήμα Άλφα

  Νέα οινοποιητική γραμμή παραγωγής ύψους 3 εκατ. ευρώ 
για κρασιά ΠΟΠ Αμυνταίου, με τα πρώτα προϊόντα από το 2022

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επέκταση των δραστηριοτήτων του και 
στον αναπτυσσόµενο χώρο των αφρωδών 
οίνων επιχειρεί το Κτήµα Άλφα, µέσα από 
µια νέα επένδυση που υλοποιεί για τη δη-
µιουργία δεύτερου οινοποιείου στις υπάρ-
χουσες εγκαταστάσεις του στο Αµύνταιο.

Η ιδέα είναι να στηθεί µια καινούρια 
οινοποιητική γραµµή παραγωγής για α-
φρώδη κρασιά ΠΟΠ Αµυνταίου, ώστε να 
διευρυνθεί η γκάµα των ετικετών που προ-
σφέρει και ταυτόχρονα να προσεγγιστεί 
το νεανικό καταναλωτικό κοινό, που δεν 
έχει εντάξεις στις επιλογές του το κρασί.

Το σχέδιο µπήκε σε τροχιά υλοποίησης 
από το Σεπτέµβριο του 2019 και µόλις τέσ-
σερις µήνες µετά, το ξεχωριστό κτήριο των 
1.500 τ.µ., όπου θα στεγαστεί το νέο οινο-
ποιείο είναι σχεδόν έτοιµο για να υποδε-
χθεί τον µηχανολογικό εξοπλισµό.

«Από άποψη δοµικών εγκαταστάσεων 
έχουµε σχεδόν ολοκληρώσει τις εργασίες. 
Βοήθησε πάρα πολύ ο καιρός φέτος και το 
κατασκευαστικό έτρεξε γρήγορα», ανέφε-
ρε στην Agrenda ο οινολόγος και συνιδι-
οκτήτης του Κτήµατος Άλφα, Άγγελος Ια-
τρίδης, προσθέτοντας πως «σταδιακά έως 
το Μάρτιο του 2020, αν δεν προκύψει κάτι 
απρόοπτο, θα έχουµε εγκαταστήσει τις δε-
ξαµενές και τον εξοπλισµό εµφιάλωσης».

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για το και-
νούριο οινοποιείο υπολογίζεται σε περί-
που 3 εκατ. ευρώ και καλύπτεται εν µέρει 
από τον Αναπτυξιακό νόµο 4399 της Περι-
φέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, στον οποίο 
εντάχθηκε η επένδυση του Κτήµατος Άλ-
φα, ενώ το υπόλοιπο θα προέλθει από ί-
δια κεφάλαια και σε τραπεζικό δανεισµό.

Η πρώτη παραγωγή, κατά τον κ. Ιατρίδη, 
θα είναι αφρώδεις οίνοι στην κατηγορία 
των ροζέ και ήδη είναι σε εξέλιξη δοκιµα-

στικές οινοποιήσεις, µε 
απώτερο σκοπό να γί-
νουν οι επιλογές και να 
υπάρχουν στην αγορά τα 
πρώτα προϊόντα από το 2022.

Η ποικιλία που θα κυριαρχεί θα 
είναι το ξινόµαυρο του Αµυνταίου, από 
αµπέλια ειδικής αµπελουργικής διαχείρι-
σης, ώστε να δίνουν τις κατάλληλες οξύ-
τητες και τον καλύτερο αφρισµό. «Ανοί-
γουµε µια καινούρια αµπελουργική ζώ-
νη στην περιοχή Πετρών, για αυτού του εί-
δους τους οίνους, µε περίπου 150 στρέµ-
µατα και µε το σκεπτικό να τα αυξήσουµε 
σταδιακά», τονίζει ο έµπειρος οινοποιός.

Αυτή τη στιγµή το «Κτήµα Άλφα» δια-
τηρεί έναν ιδιόκτητο αµπελώνα µε 1.980 
στρέµµατα, όλα στο Αµύνταιο και περιµε-
τρικά του υφιστάµενου οινοποιείου, ενώ 
το πλάνο είναι αυτά να αυξηθούν κατά πε-
ρίπου άλλα 300-400 στρέµµατα µέσα στα 
επόµενα χρόνια. Το πόσο γρήγορα θα ε-
πιτευχθεί ο στόχος θα είναι συνάρτηση 
του ρυθµού µε τον οποίο θα αποκτηθούν 
τόσο η γη, όσο και οι άδειες φύτευσης.

Το Κτήµα ποντάρει, επίσης, πολύ στην 
αµπελουργία ακριβείας και ήδη από το 
2013 σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο έχει θέσει σε εφαρµογή 
ένα τέτοιο πρόγραµµα, αξιοποιώντας µε-
τεωρολογικούς σταθµούς από τους οποί-
ους λαµβάνει πληροφορίες για τον και-
ρό, αλλά και προγνωστικές ακόµη και σε 
ασθένειες, ώστε να προσαρµόζει αναλό-
γως τις καλλιεργητικές φροντίδες.

Παράλληλα λειτουργεί ένα πρωτοπορι-
ακό υπόγειο σύστηµα άρδευσης µε συνο-
λικό µήκος πάνω από 800 χλµ., µε το ο-
ποίο ελέγχεται το στρες των αµπελιών για 
να αποδώσουν µέγιστο ποιοτικό αποτέλε-
σµα, ενώ γίνονται κι εδαφολογικές κατα-
γραφές ουσιαστικές για την τυπολογία 
των κρασιών που παράγει το οινοποιείο. 

Και VIP αίθουσα
γευσιγνωσίας
Εκτός από την επένδυση για το νέο οινοποιείο των 
αφρωδών οίνων, το Κτήµα Άλφα δροµολογεί, µέσω 
του προγράµµατος Leader, τη δηµιουργία ενός 
εστιατορίου µέσα στον αµπελώνα αλλά και µιας VIP 
αίθουσας γευσιγνωσίας για επαγγελµατικούς 
συνεργάτες και όχι µόνο, προκειµένου να ενισχύσει 
και το κοµµάτι του οινοτουρισµού. Όσον αφορά τη 
γκάµα των κρασιών του, τελευταία προσθήκη είναι 
το «Ωµέγα», ένας επιδόρπιος οίνος ερυθρός από 
ξινόµαυρο ωρίµανσης 10 ετών σε βαρέλι, που 
κυκλοφόρησε σε µόλις 3.000 φιάλες. 
Εµπορικά το Κτήµα Άλφα έχει και έντονα 
εξαγωγικό προσανατολισµό, έχοντας τοποθετήσει 
ήδη τα κρασιά του σε 33 αγορές διεθνώς, µε 
διάθεση να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνοποίησή 
του. Ο κύκλος εργασιών του κινείται πλέον στα 
επίπεδα των 7,3 εκατ. ευρώ και εδώ και περίπου 
µια 7ετία έχει καταφέρει να είναι και κερδοφόρο.

Σταδιακά έως το Μάρτιο 
του 2020, αν δεν προκύψει 
κάτι απρόοπτο, θα έχουν 
εγκατασταθεί οι δεξαµενές 
και ο εξοπλισµός εµφιάλωσης.

Αυτή τη στιγµή το «Κτήµα 
Άλφα» διατηρεί έναν ιδιόκτητο 
αµπελώνα µε 1.980 στρέµµατα, 
όλα στην περιοχή του 
Αµυνταίου και περιµετρικά του 
υφιστάµενου οινοποιείου.

Υποδομές

Αμύνταιο

Το Κτήµα ποντάρει, επίσης, πολύ 
στην αµπελουργία ακριβείας και 
ήδη από το 2013 σε συνεργασία µε 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
έχει θέσει σε εφαρµογή ένα τέτοιο 
πρόγραµµα, αξιοποιώντας µεταξύ 
άλλων µετεωρολογικούς σταθµούς 
από τους οποίους λαµβάνει 
πληροφορίες για τον καιρό. 

Πολυτεχνείο
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ατζέντα για την ολοκληρωτική κατάργηση 
της βασικής ενίσχυσης σε πανευρωπαϊκό ε-
πίπεδο µέχρι το 2030 σε συνδυασµό µε τη 
γενναία µεταφορά πόρων από τον Α’ Πυλώ-
να στα ∆ιαρθρωτικά Προγράµµατα της ερχό-
µενης ΚΑΠ ώστε να δοθεί ένα «ισχυρό πολι-
τικό µήνυµα», προωθεί το γερµανικό υπουρ-
γείο Γεωργίας (BMEL). Την ώρα που και στην 
Ελλάδα έχει ξεκινήσει να ωριµάζει η ιδέα για 
την ολοκληρωτική εγκατάλειψη της Ενιαίας 
Ενίσχυσης και την προώθηση όλων των χρη-
µάτων στον Β’ Πυλώνα, όπως είχε αποκαλύ-
ψει σε πρωτοσέλιδο τίτλο της η Agrenda, η 
µεγαλύτερη συνεισφέρουσα χώρα σε επίπε-

δο κονδυλίων της ΕΕ, η Γερµανία φαίνεται 
πως όχι µόνο την κάνει πράξη, αλλά επιχει-
ρεί να επιβάλλει την πολιτική αυτή σε επίπε-
δο όλων των κρατών-µελών. 

Η έκθεση «Σχεδιάζοντας µια αποτελεσµα-
τική γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική για το 
κλίµα στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2020» 
της γνωµοδοτικής επιστηµονικής επιτροπής 
(WBAE) του γερµανικού υπουργείου που 
δηµοσιεύτηκε τον περασµένο ∆εκέµβριο, 
αναφέρει συγκεκριµένα ότι όποιο κράτος-
µέλος θέλει να συνεχίσει να δίνει βασική 
ενίσχυση, αυτή θα γίνεται µόνο µε εθνικά 
κονδύλια, ώστε οι κυβερνήσεις να λογο-
δοτούν στους φορολογούµενούς τους για 
την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων. 

Το παραπάνω report έχει ιδιαίτερη σηµα-

σία για το µέλλον της ΚΑΠ και δίνει οδηγί-
ες για το «λόµπινγκ» που οφείλει να ακο-
λουθήσει η Γερµανία ώστε να απολαµβά-
νει περισσότερα προνόµια, εφόσον κατα-
φέρει παράλληλα να περάσει πρόταση για 
αλλαγή στον διαµοιρασµό των κονδυλίων 
για τη γεωργία µεταξύ των κρατών-µελών 
βάσει υπεραξίας και όχι «ιστορικότητας». 

Επιπλέον η WBΑE προωθεί την είσοδο της 
αγροτικής οικονοµίας στο εµπόριο των ρύ-
πων µέσω της ΚΑΠ και διαγωνιστικών δια-
δικασιών ανάµεσα σε κράτη-µέλη, υποστη-
ρίζει την επέκταση των «οικοσυστηµάτων» 
(ecoschemes) ώστε στο τέλος της δεκαετίας 
να καταλαµβάνουν ολόκληρο τον Πυλώνα 
των άµεσων ενισχύσεων και ζητά αλλαγές 
στους ορισµούς των επιλέξιµων εκτάσεων.  

Ολική κατάργηση βασικής 
ενίσχυσης εντός δεκαετίας
Το γερμανικό υπουργείο Γεωργίας βάζει φωτιά στις διαπραγματεύσεις της ΚΑΠ, 
ζητώντας παράλληλα σημαντική ενίσχυση στα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης  

Το Think Tank της 
γερµανικής γεωργίας 

 Η γνωµοδοτική έκθεση του 
υπουργείου Γεωργίας της 

Γερµανίας θα αποτελέσει τη 
βάση της στρατηγικής για τον 

εθνικό φάκελο της χώρας, 
αλλά και για τις πιέσεις που 
θα ασκήσει για αλλαγές στα 
νοµικά κείµενα γενικότερα
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1  English translation of the report “Zur effektiven Gestaltung der Agrarumwelt- und Klimaschutzpolitik im Rahmen der 
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU nach 2020 ” handed over to the German Federal Ministry of Food and Agriculture 
in May 2019. 

Scientific Advisory Board 
on Agricultural Policy, Food and 
Consumer Health Protection (WBAE) at 
the Federal Ministry of  
Food and Agriculture 
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Μόνο με εθνικά κονδύλια  
η Ενιαία Ενίσχυση ώστε 
τα κράτη να λογοδοτούν 
στους φορολογούμενους 
Σε έντονο λόμπινγκ εντός ΕΕ για να αλλάξει η μορφή του Α’ Πυλώνα 
προχωρά η Γερμανία ώστε να καλύπτει μόνο το μοντέλο «οικοσυστημάτων» 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Υπέρ της σταδιακής κατάργησης ε-
ντός 10ετίας των άµεσων πληρωµών 
που δίνονται κατά κύριο λόγο «ά-
νευ όρων», όπως η βασική ενίσχυ-
ση, αναµένεται να πιέσει το γερµα-
νικό υπουργείο Γεωργίας, µετά τις 
σαφείς οδηγίες που έλαβε από την 
οµάδα εργασίας που έχει αναλάβει 
τη συµβουλευτική (WBAE) του οµο-
σπονδιακού κράτους για τα στρατη-
γικά σχέδια της ΚΑΠ. 

Όποιο κράτος-µέλος θέλει να συ-
νεχίσει να δίνει βασική ενίσχυση, 
αυτό θα γίνεται µόνο µε εθνικά κον-
δύλια, γνωµοδοτεί συγκεκριµένα η 
οµάδα εργασίας, τονίζοντας ότι έτσι 
θα πρέπει να λογοδοτούν στους φο-
ρολογούµενούς τους για την αποτε-
λεσµατικότητα των ενισχύσεων. Το 
περιθώριο δεκαετίας δίνεται, ώστε να 
προσαρµοστούν κατάλληλα τα ενοί-
κια γης, µέχρι την τελική κατάργη-
ση της βασικής ενίσχυσης. 

Οι διαδικασίες πρέπει να ξεκινή-
σουν από την ερχόµενη ΚΑΠ και να 
ολοκληρωθούν εντός της µεθεπό-
µενης περιόδου. Μάλιστα, η Γερµα-
νία αναµένεται να είναι και η πρώτη 
χώρα που θα καταργήσει τη βασική 
ενίσχυση, µετά την κατάργηση της 
συνδεδεµένης στην οποία ήδη έχει 
προχωρήσει. Ως εκ τούτου, όλος ο 
Α’ Πυλώνας θα επικεντρωθεί µόνο 
στα «οικο-συστήµατα» (ecoschemes) 

δηλαδή τα νέα στοχευµένα αγροπε-
ριβαλλοντικά προγράµµατα.

«Oι νοµοθετικές προτάσεις διατη-
ρούν τις άµεσες πληρωµές, οι οποί-
ες στηρίζονται κυρίως στην πολιτική 
εισοδήµατος. Αυτό δηµιουργεί φό-
βο ότι η µονόπλευρη εστίαση στον 
στόχο που διατυπώνεται στις Συν-
θήκες της Ρώµης για τον γεωργικό 
πληθυσµό να έχει το κατάλληλο βι-
οτικό επίπεδο παραµένει το καθορι-
στικό στοιχείο της ΚΑΠ. Στην πραγ-
µατικότητα, στο συγκεκριµένο ει-
σόδηµα προορίζεται σήµερα περισ-
σότερο από το 70% όλων των δαπα-

νών της ΚΑΠ, ενώ οι υφιστάµενες 
προκλήσεις στον τοµέα της πολιτι-
κής για το περιβάλλον, το κλίµα και 
την καλή µεταχείριση των ζώων δεν 
προσδιορίζονται ούτε αντιµετωπίζο-
νται επαρκώς», σχολιάζουν συγκε-
κριµένα οι σύµβουλοι.

 Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε το 
σχετικό έγγραφο, η οµάδα εργασί-
ας του υπουργείου Γεωργίας ζητά η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση να υπο-
στηρίξει σε επίπεδο ΕΕ:

 τη σταδιακή κατάργηση των ά-
µεσων πληρωµών που δίνονται κα-
τά κύριο λόγο άνευ όρων κατά τη δι-
άρκεια µιας δεκαετούς περιόδου. Τα 
κράτη µέλη έχουν την ευκαιρία για 
εθνική συγχρηµατοδότηση ή θα ε-
πιτρέπουν εθνικά χρηµατοδοτού-
µενες προσαυξήσεις προκειµένου 
να αυξηθεί η αποδοχή της απόσυρ-
σης των άµεσων πληρωµών από τα 
τα κράτη. Η εθνική συγχρηµατοδό-
τηση θα εξασφαλίσει ότι η επιδίωξη 
του εισοδήµατος-στόχου ανταγωνί-
ζεται άµεσα την επίτευξη στόχων σε 
άλλους τοµείς πολιτικής (π.χ. εκπαί-
δευση, προστασία του περιβάλλοντος 
και του κλίµατος, κοινωνική πολιτι-
κή), καθιστώντας έτσι ορατή την έλ-
λειψη εθνικών πόρων για τους φο-
ρολογούµενους.

  όλα τα κράτη µέλη να δαπανούν 
τουλάχιστον το 30% των χρηµάτων α-
πό τις άµεσες πληρωµές και τα Προ-
γράµµατα για γεωργοπεριβαλλοντι-
κούς στόχους για το κλίµα.

Η γνωµοδότηση για την κατάργη-
ση της βασικής ενίσχυσης, συνο-
δεύεται και από την εντολή να ε-
πικεντρωθεί η υπουργός Γεωργί-
ας Τζούλια Κλόκνερ στον τρόπο 
κατανοµής των κονδυλίων στα 
κράτη-µέλη για την ΚΑΠ. Συγκε-
κριµένα, ζητά η οµάδα εργασίας 
να µην µοιράζονται βάσει ιστο-
ρικών στοιχείων, αλλά µε βάση 
την προστιθέµενη αξία που δηµι-
ουργούν αναλόγως µε τον τρόπο 
που τα αξιοποιούν τα κράτη-µέλη. 

Αυτό, παρατηρεί κανείς πως θα 
γίνει την ερχόµενη προγραµµατι-
κή περίοδο, τουλάχιστον έµµεσα, 
µέσω του µοντέλου υλοποίησης 
της ΚΑΠ που βασίζεται στα απο-
τελέσµατα των πολιτικών. ∆ηλα-
δή, για παράδειγµα αν ένα κράτος 
µέλος δεσµεύσει για το Μέτρο της 
Απονιτροποίησης 300 εκατ. ευρώ, 
θα ελεγχθεί για το κατά πόσο αυ-
τά τα χρήµατα µείωσαν πράγµα-

τι τη νιτρορύπανση. Σε περίπτω-
ση που το κράτος-µέλος βρεθεί υ-
πόλογο και δεν πιάσει τους στό-
χους, τα χρήµατα αυτά θα γυρί-
σουν πίσω στην Ευρώπη.  

Συγκεκριµένα η οµάδα εργασί-
ας του υπουργείου Γεωργίας, προ-
τείνει η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση να υποστηρίξει σε επίπεδο ΕΕ 
«την κατανοµή των κονδυλίων 
στις τρέχουσες προκλήσεις που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν και 
στην προστιθέµενη αξία στην Ευ-
ρώπη. ∆ηλαδή, να µην πραγµα-
τοποιείται όπως προηγουµένως 
βάσει ιστορικού κώδικα. Αυτό ι-
σχύει για την κατανοµή των κον-
δυλίων από την ΕΕ στα κράτη µέ-
λη (άµεσες πληρωµές, Προγράµ-
µατα). Μέρος της διαδικασίας µε-
τασχηµατισµού από µια ιστορικά 
εξελισσόµενη κατανοµή των πό-
ρων σε µια αντικειµενικά δικαιο-
λογηµένη θα µπορούσε να θέσει 

Πολιτικό μήνυμα η μεταφορά 
πόρων στον Β’ Πυλώνα

Οι τιµές της αγροτικής γης θα 
επηρεαστούν θεαµατικά αν 
καταργηθεί η βασική ενίσχυση.

Εκτάσεις
Στο πλαίσιο της ΕΕ για 
τον ορισµό των «γεωρ-
γικών δραστηριοτήτων» 

µόνο οι εκτάσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν στο 

παρελθόν για τη γεωργία 
πρέπει να είναι επιλέξι-
µες, λένε οι Γερµανοί

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠ 2021-2027 (ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ) 

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
265

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΝΑΠΤΥΞΗΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
78

ΜΕΤΡΑ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
20

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ

ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ 
ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ
�ΟΡΙΖΩΝ ΕΥΡΩΠΗ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
 365

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ
10
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τι τη νιτρορύπανση. Σε περίπτω-
ση που το κράτος-µέλος βρεθεί υ-
πόλογο και δεν πιάσει τους στό-
χους, τα χρήµατα αυτά θα γυρί-
σουν πίσω στην Ευρώπη.  

Συγκεκριµένα η οµάδα εργασί-
ας του υπουργείου Γεωργίας, προ-
τείνει η οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση να υποστηρίξει σε επίπεδο ΕΕ 
«την κατανοµή των κονδυλίων 
στις τρέχουσες προκλήσεις που 
πρέπει να αντιµετωπιστούν και 
στην προστιθέµενη αξία στην Ευ-
ρώπη. ∆ηλαδή, να µην πραγµα-
τοποιείται όπως προηγουµένως 
βάσει ιστορικού κώδικα. Αυτό ι-
σχύει για την κατανοµή των κον-
δυλίων από την ΕΕ στα κράτη µέ-
λη (άµεσες πληρωµές, Προγράµ-
µατα). Μέρος της διαδικασίας µε-
τασχηµατισµού από µια ιστορικά 
εξελισσόµενη κατανοµή των πό-
ρων σε µια αντικειµενικά δικαιο-
λογηµένη θα µπορούσε να θέσει 

τον προϋπολογισµό για ορισµένα 
αγροπεριβαλλοντικά µέτρα µε υψη-
λή προστιθέµενη αξία στην Ευρώ-
πη εκτός ανταγωνισµού σε σχέση 
µε άλλες χρήσεις των κεφαλαίων 
στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ». 

Πολιτικό µήνυµα που θα δεί-
ξει το δρόµο για την µελλοντική 
ανάπτυξη της ΚΑΠ θα αποτελέ-
σει επιπλέον µία γενναία µετα-
φορά πόρων από τον Α’ Πυλώνα 
στα διαρθρωτικά προγράµµατα, 
σύµφωνα µε τη συµβουλευτική 
οµάδα του υπουργείου Γεωργί-
ας. Όπως φαίνεται η Γερµανία 
είναι διατεθειµένη να τοποθετη-
θεί σε επίπεδο ΕΕ υπέρ της απο-
δυνάµωσης συνολικά του πυλώ-
να των άµεσων ενισχύσεων, σε 
αντίθεση  µε τα προγράµµατα α-
γροτικής ανάπτυξης τα οποία φαί-
νεται να δηµιουργούν προστιθέ-
µενη αξία µέσω των επενδυτικών 
κυρίως δράσεων. 

Πολιτικό μήνυμα η μεταφορά 
πόρων στον Β’ Πυλώνα

Όλα στο Β’ Πυλώνα
Η Γερµανία είναι διατε-
θειµένη να τοποθετηθεί 
σε επίπεδο ΕΕ υπέρ της 

αποδυνάµωσης συνολικά 
του Πυλώνα των άµεσων 
ενισχύσεων, σε αντίθεση  

µε τα προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Κρατικές 
πληρωµές σε 
κτηνοτρόφους για 
καλύτερη διαβίωση 
των ζώων
Να ανοίξουν τα 
οικοσυστήµατα του Α’ 
Πυλώνα για µέτρα που 
αφορούν την καλή 
διαβίωση των ζώων και 
την ανάπυξη της 
χρηµατοδότησης τέτοιου 
είδους δράσεις, προτείνει 
επίσης η γερµανική 
συµβουλευτική οµάδα. 
Πιο συγκεκριµένα, 
WBAE συνιστά στην 
οµοσπονδιακή 
κυβέρνηση της 
Γερµανίας να ασκήσει 
πιέσεις σε επίπεδο ΕΕ 
για τη δηµιουργία µιας 
ευκαιρίας για τα κράτη 
µέλη των οποίων τα 
ρυθµιστικά πρότυπα 
καλής µεταχείρισης των 
ζώων είναι πολύ 
υψηλότερα από τον µέσο 
όρο της ΕΕ να 
αντισταθµίσουν 
ορισµένες δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται µέσω 
κρατικών πληρωµών 
µέσα στα πλαίσια του Α’ 
ή του Β’ Πυλώνα. 
Επιπλέον προτείνεται 
το άνοιγµα των 
οικοσυστηµάτων 
(ecoschemes) για µη 
επενδυτικά µέτρα για την 
καλή διαβίωση των 
ζώων, τα οποία µπορούν 
να συνδεθούν 
αποτελεσµατικότερα 
µε τον αριθµό των ζώων 
και όχι µε την έκταση.

Η συµβουλευτική επιτροπή θε-
ωρεί ότι η συρρίκνωση του κύ-
κλου των δικαιούχων του πρώ-
του πυλώνα σε «πραγµατικούς 
αγρότες» δεν είναι λογική για 
διάφορους λόγους. Επιπλέον, 
µπορεί υποστηρίζει πως οι λε-
πτοµερείς κανόνες σχετικά µε 
τον ορισµό της «επιλέξιµης έ-
κτασης» µπορούν να έχουν αρ-
νητικές επιπτώσεις στο κλίµα 
και στην προστασία των ειδών 
και των βιότοπων. Εν ολίγοις, 
οι λεπτοµέριεες στους ορισµούς 
µπορεί να κρύβουν πολλά που 
είναι εξαιρετικά σηµαντικά για 
την πρακτική προστασία του πε-
ριβάλλοντος και του κλίµατος. 

Το συµβούλιο διαπιστώνει την 
ανάγκη αλλαγής σε επίπεδο ΕΕ, 
των κριτηρίων καθορισµού των 
«γεωργικών δραστηριοτήτων» 
και «µόνιµων βοσκότοπων» και 
συγκεκριµένα, ζητά η Γερµανία 
να ασκήσει πιέσεις σε επίπεδο 
ΕΕ έτσι ώστε:

  όλοι οι διαχειριστές γης να 
είναι επιλέξιµοι για ενίσχυση βά-
σει του Πυλώνα 1 υπό την προϋ-
πόθεση ότι εκτελούν γεωργικές 
δραστηριότητες. Οι Γερµανοί θε-
ωρούν ότι ο ενδεχόµενος απο-
κλεισµός των γεωργών µε µε-
ρική απασχόληση ή των ενώσε-
ων προστασίας του τοπίου µέσω 
του ορισµού των «πραγµατικών 
γεωργών» είναι αντιπαραγωγι-
κός όσον αφορά την παροχή δη-
µόσιων αγαθών και υπηρεσιών 
στο πλαίσιο της ΚΑΠ.·

  Στο πλαίσιο της ΕΕ για τον 
ορισµό των «γεωργικών δραστη-
ριοτήτων» µόνο οι εκτάσεις που 
χρησιµοποιήθηκαν στο παρελ-
θόν για τη γεωργία πρέπει να εί-
ναι επιλέξιµες. Εναλλακτικά, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση πρέ-
πει να ασκήσει πιέσεις για την 
εισαγωγή µιας ξεχωριστής κα-
τηγορίας περιοχής «γεωργικών 
περιοχών µε εξαιρετική σηµα-

σία για τη δράση για το κλίµα». 
  στο πλαίσιο της ΕΕ, ο ορι-

σµός των «µόνιµων βοσκοτό-
πων» στο άρθρο 4 παράγραφος 
1 στοιχείο β) σηµείο iii) να επε-
κταθεί ώστε τα κράτη µέλη να 
ορίσουν «µόνιµους βοσκότο-
πους» επιβάλλοντας συγκεκρι-
µένη ηµεροµηνία ένταξης αυ-
τών στο σύστηµα. Ως συνέπεια 
µόνο οι εκτάσεις µε χορτολιβα-
δικές εκτάσεις που καταγράφο-
νται ως µόνιµες χορτολιβαδικές 
εκτάσεις στο Ολοκληρωµένο Σύ-
στηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου 
(ΟΣ∆Ε) σε συγκεκριµένη ηµερο-
µηνία θα εµπίπτουν στους κανο-
νισµούς «∆ιατήρησης Μόνιµων 
Βοσκοτόπων» και της απαόγευ-
σης άροσης βοσκοτόπων. 

Ο ορισµός θα πρέπει τουλάχι-
στον να παρέχει στα κράτη-µέ-
λη την ευελιξία που είχαν σύµ-
φωνα µε το άρθρο 3 του κανο-
νισµού Omnibus (2017/2393).

Αλλαγή ορισμού για 
τους πραγματικούς αγρότες

Την ώρα που και στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει να ωριµάζει η ιδέα για την 
ολοκληρωτική εγκατάλειψη της Ενιαίας Ενίσχυσης και την προώθηση όλων 
των χρηµάτων στον Β’ Πυλώνα, όπως είχε αποκαλύψει σε πρωτοσέλιδο τίτλο 
της η Agrenda (Φύλλο 736), η µεγαλύτερη συνεισφέρουσα χώρα σε επίπεδο 
κονδυλίων της ΕΕ, η Γερµανία, φαίνεται πως όχι µόνο την κάνει πράξη, αλλά 
επιχειρεί να επιβάλλει την πολιτική αυτή σε επίπεδο όλων των κρατών-µελών. 

Προεδρία
Το δεύτερο εξάµηνο του 
2020 που είναι και το πλέον 
κοµβικό για τις αποφάσεις 
στην ΚΑΠ και το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, 
αναλαµβάνει την προεδρία 
της ΕΕ η Γερµανία.
 

Κατανομή 
Η οµάδα εργασίας του 
υπουργείου ζητά να πιέσει 
η Γερµανία ώστε να µην 
µοιράζονται τα κονδύλια της 
ΚΑΠ βάσει ιστορικών 
στοιχείων, αλλά µε βάση την 
προστιθέµενη αξία που 
δηµιουργούν αναλόγως 
µε τον τρόπο που τα 
αξιοποιούν τα κράτη-µέλη.

Προσέγγιση
Η γερµανική προσέγγιση 
της ΚΑΠ χαρακτηρίζεται 
από τη λογική εξυπηρέ-
τησης του «κοινωνικού 

συνόλου» και της 
παραγωγής «δηµοσίων 
αγαθών» και όχι µόνο 

τροφίµων
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Την ιδέα η αγροτική οικονοµία να ε-
νταχθεί στο εµπόριο ρύπων µέσω της 
ΚΑΠ, φαίνεται να υποστηρίζει παράλ-
ληλα η Γερµανία, προτείνοντας για 
αρχή να διατηρηθεί ένα κονδύλι µε 
το οποίο θα αγοράζει η ΕΕ µονάδες α-
πό τη µείωση του αερίου του θερµο-
κηπίου, η οποία θα επιτυγχάνεται σε 
επίπεδο κρατών-µελών ή σε επίπεδο 
περιφερειών. Η αγορά θα γίνεται µε 
τη µορφή διαγωνισµών όπως περι-
γράφει στο σχέδιό της η συµβουλευ-
τική οµάδα, όπου ουσιαστικά θα αµοί-
βεται το κράτος που θα κατεβάσει το 
καλύτερο σχέδιο για µείωση ρύπων. 
Αυτό αποτελεί ακόµα ένα «νεύµα», 
προς την υποστήριξη του µοντέλου 
της ΚΑΠ που βασίζεται στα αποτελέ-
σµατα σε συνδυασµό µε τους πιο αυ-
στηρούς περιβαλλοντικούς στόχους 
που έχουν µπει τη νέα περίοδο. 

Πιλοτικά πρώτα για λίγα κράτη, 
µετά σε ολόκληρη την Ευρώπη

Συγκεκριµένα, στο έγγραφο της ο-
µάδας εργασίας αναφέρεται πως προ-
κειµένου να ληφθούν υπόψη οι µεγά-
λες διαφορές µεταξύ των επιµέρους 
κρατών µελών, των περιφερειών και 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει 
να υποστηρίξει την εξέταση µιας δια-
δικασίας υποβολής προσφορών σε ε-
πίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο ενός πιλοτικού 
σχεδίου προστασίας των υγροβιότων 
στα βόρεια κράτη µέλη της ΕΕ. Σε αυτό 
το είδος διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών, τα κράτη µέλη ή/και οι πε-
ριφέρειες (π.χ. οµοσπονδιακά κράτη) 
θα υποβάλουν αίτηση για πόρους της 
ΕΕ που προορίζονται για τη διατήρηση 
των υγροβιότοπων. Η αίτηση θα υπο-
βληθεί υπό µορφή προσφορών στις 
οποίες οι εδαφικές οντότητες που τις 
εφαρµόζουν θα αναφέρουν την εξοι-
κονόµηση εκποµπών αερίων θερµο-

κηπίου (σε τόνους ισοδυνάµου CO2) 
εντός συγκεκριµένου χρονικού πλαι-
σίου, τα προβλεπόµενα προστατευτι-
κά µέτρα και τα αναγκαία αντισταθ-
µιστικά κεφάλαια. Οι προσφορές που 
θα υποβληθούν θα εξεταστούν και οι 
πιο ανταγωνιστικές προσφορές θα λά-
βουν χρηµατοδότηση. 

Αυτό δεν θα αποτελούσε µόνο µε-
τάβαση από την αρχή της ιστορικώς 
εξελισσόµενης κατανοµής του προ-
ϋπολογισµού στην αντικειµενικά δι-
καιολογηµένη κατανοµή των κεφα-
λαίων, αλλά συγχρόνως θα διαδρα-
µατίσει βασικό ρόλο όσον αφορά την 
αποτελεσµατικότητα της κατανοµής 

των κοινοτικών πόρων.
Στα αρχικά της στάδια, µια τέτοια 

διαδικασία υποβολής προσφορών 
θα περιοριζόταν στη διεξαγωγή πι-
λοτικού σχεδίου µε λίγες συµµετέ-
χουσες περιφέρειες ή κράτη-µέλη 
για να δοκιµαστεί ο µηχανισµός υπο-
βολής προσφορών. Αν λειτουργήσει 
σωστά, η διαδικασία υποβολής προ-
σφορών θα µπορούσε να επεκταθεί 
σε όλα τα κράτη µέλη. Εν πάση πε-
ριπτώσει, µε µια τέτοια προσέγγιση, 
είναι κατανοητό ότι οι αγρότες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα πληρώνονται 
για την µη εντατικοποίηση των εκµε-
ταλλεύσεων τους σε υδροβιότοπους.

Στο εμπόριο ρύπων η γεωργία μέσω ΚΑΠ 
Ανοίγει την κουβέντα για διεθνείς διαγωνισμούς η Γερμανία, προτείνοντας για αρχή πιλοτικά πρότζεκτ 

∆εσµεύσεις
H EE έχει αυξήσει 

τη δέσµευσή της για 
µείωση των αερίων 

του θερµοκηπίου 
το 2030 από 40% 

σε 50% και σε 55% 
το πρώτο ήµισυ της 
επόµενης δεκαετίας 

Εντατικοποίηση
 Με τη θέσπιση 

εµπορίου ρύπων, 
είναι κατανοητό ότι 
οι αγρότες στην ΕΕ 

θα πληρώνονται 
για τη µη 

εντατικοποίηση των 
εκµεταλλεύσεων 

τους κοντά σε 
υδροβιότοπους

Μια ασυµβίβαστη γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική ζητούν οι Γερµανοί

Εν κατακλείδι, η επιστηµονική οµάδα του υπουργείου Γεωργίας της Γερµανίας µέσω του εγγράφου που εξέδωσε µε 
τίτλο «Σχεδιάζοντας µια αποτελεσµατική γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική για το κλίµα στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής της ΕΕ µετά το 2020», επιθυµεί να τονίσει ότι οι νοµοθετικές προτάσεις που υπέβαλε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 για την ΚΑΠ µετά το 2020 προσφέρουν στα κράτη-µέλη πολύ µεγαλύτερη ευελιξία 
στο σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας στοχοθετηµένης πολιτικής από ό, τι συµβαίνει σήµερα. Παρότι οι προτάσεις 
προσφέρουν την ευκαιρία να σχεδιάσουν µια φιλόδοξη, καλά χρηµατοδοτούµενη ΚΑΠ επικεντρωµένη σε στόχους 
που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος µεµονωµένα κράτη-µέλη να 
χρησιµοποιήσουν τις νέες ελευθερίες κυρίως για να συνεχίσουν να ακολουθούν µια εισοδηµατική πολιτική για τον 
τοµέα παρά να επικεντρωθούν σε γενικούς κοινωνικούς στόχους. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος για τον οποίο η 
Γερµανία υποστηρίζει τον περιορισµό του πεδίου εφαρµογής που έχουν στη διάθεσή τους όλα τα κράτη-µέλη για να 
σχεδιάσουν µια ασυµβίβαστη γεωργοπεριβαλλοντική πολιτική. 

Μεγαλύτερη ευελιξία
στους κανόνες πολλαπλής
συµµόρφωσης

Οι Γερµανοί υποστηρίζουν 
επιπλέον ότι πρέπει να υπάρξει 
µεγαλύτερη ευελιξία σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο που θα επιτρέπει στα 
κράτη-µέλη να εφαρµόζουν ένα 
µοντέλο επιβολής πολλαπλής 
συµµόρφωσης στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, το οποίο δεν θα 
είναι γενικό και για όλους. Αλλά, 
θα επιβάλλει ορισµένους ελέγχους 
και συµβουλευτική σε θέµατα 
προστασίας του περιβάλλοντος και 
του κλίµατος ή καλής διαβίωσης 
των ζώων. Ωστόσο, η δυνατότητα 
αυτού του είδους ευελιξίας γύρω 
από την πολλαπλή συµµόρφωση 
θα πρέπει να συνδεθεί µε τα 
κράτη-µέλη που επιτυγχάνουν ένα 
ελάχιστο επίπεδο φιλοδοξίας στον 
τοµέα των οικοσυστηµάτων 
(ecoschemes) ή των 
αγροπεριβαλλοντικών. Αλλιώς, 
υπάρχει κίνδυνος τα κράτη-µέλη 
να επιλέξουν την ύπαρξη ασθενούς 
πολλαπλής συµµόρφωσης, 
αδύναµα οικοσυστήµατα και 
αγροπεριβαλλοντικά µε 
αποτέλεσµα η προστασία του 
περιβάλλοντος και του κλίµατος να 
µην εξυπηρετείται ικανοποιητικά.


