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Βάσανος οι απλήρωτοι  
λόγω δασικών χαρτών  
Ως και αχρεωστήτως καταβληθέντα του 2018 ζητάει πίσω ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Αντιμέτωποι με απώλειες επιδοτήσεων, δικαιωμάτων, ως και με ανα-
κτήσεις λόγω δασικών χαρτών, βρίσκονται οι αγρότες οι οποίοι ανά-
στατοι αναζητούν λύση σε δασαρχεία και ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός 
Πληρωμών τους παραπέμπει σε διορθώσεις και επόμενες πιστώσεις 

με χαρτογραφικό υπόβαθρο το οποίο όμως δεν αναγνωρίζουν στα δα-
σαρχεία, τα οποία τρέχουν τη δική τους διαδικασία εξέτασης των αμ-
φισβητούμενων εκτάσεων. Το ζήτημα δεν αποκλείεται να ξεμπλοκά-
ρει η ρύθμιση που ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος. σελ. 2, 6

Στα ράφια 
η ντομάτα 
Yoom  
«Ντεμπούτο» στην ελλη-
νική αγορά για τη νέα 
σκουρόχρωμη μικρόκαρ-
πη ντομάτα της Syngenta, 
που κέρδισε το βραβείο 
καινοτομίας στη Fruit 
Logistica. σελ. 39

Επιπολαιότητα  
65% από τον 
Λυκουρέντζο 
Εκθέτει τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ   

η μείωση της προκαταβολής για 

αποζημιώσεις αγροτών στο 65%, 

μια ημέρα μετά τις διαβεβαιώσεις 

του ότι τα οικονομικά του Οργα-

νισμού βαίνουν καλώς. σελ. 8-9

Ζορίζουν  
τα πράγματα 
στο αγελαδινό     
Εναρμονισμένες πρακτικές κα-

ταγγέλουν για μια ακόμη φορά 

οι αγελαδοτρόφοι-μέλη της Φυ-

λής Χολστάιν, καθώς βλέπουν 

τις τιμές του αγελαδινού να κι-

νούνται κάτω από τις αντίστοιχες 

στην υπόλοιπη Ευρώπη. σελ. 44
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• Κατά προτεραιότητα στην επιδότηση 
αρδευτικών υδροβόρες φυτείες σελ. 18
• Μέχρι 65 φορές λιγότερο ψεκαστικό 
υγρό µε τη χρήση Drones σελ. 16

• Ο τουρισµός δίδαξε τις προοπτικές της 
µικροζυθοποιίας στους Έλληνες σελ. 39
• Πνίγουν την εγχώρια αγελαδοτροφία οι 
χαµηλές τιµές, λένε κτηνοτρόφοι σελ. 44

• Αυξηµένα στα 37 λεπτά τα συµβόλαια για 
τους παραγωγούς ηλίανθου σελ. 21, 35
• Με τη βοήθεια των εξαγωγών ξεµπλοκάρει  
προς τα 270 ευρώ το σκληρό σιτάρι σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στην ελληνική αγορά ενισχύεται λίγο λίγο η τιµή στα σκληρά 
σιτάρια µε βοήθεια και από την Ιταλία, µε τις τιµές εξαγωγής να 
πηγαίνουν στα 270 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Λίγες νέες 
προσφορές και περιορισµένο ενδιαφέρον κρατά χαµηλά την 
αγορά για το ελληνικό βαµβάκι. Με δύο λεπτά επιπλέον, στα 37 
λεπτά το κιλό, υπογράφονται αυτές τις µέρες τα συµβόλαια των 
παραγωγών ηλίανθου για τη νέα καλλιεργητική σεζόν.  

Καλλιεργητικές φροντίδες 
στη φιστικιά
Η φιστικιά τον Φεβρουάριο βρίσκεται σε 
λήθαργο, στάδιο που κρίνεται ιδανικό για 
την εφαρµογή της απαραίτητης 
φυτοπροστασίας για την επόµενη 
καλλιεργητική περίοδο καθώς επίσης για 
τη λίπανση και το κλάδεµα των δέντρων. 
Προκειµένου να περιοριστούν τα 
προβλήµατα που οφείλονται σε 
ασθένειες του ξύλου, στη βοτρυόσφαιρα 
ή σε εχθρούς όπως ο σκολύτης, η ψύλλα 
και το ευρύτοµο είναι αναγκαία η λήψη 
ορισµένων προληπτικών µέτρων, όπως 
συστηµατικός έλεγχος των δέντρων και 
η συλλογή των προσβεβληµένων ιστών. 

Κλάδεµα και λίπανση
Στο κλάδεµα καρποφορίας αφαιρούνται 
ξερά µέρη βλάστησης επιτρέποντας 
σωστό αερισµό για τη µείωση της 
υγρασίας εντός της κόµης. Το κλάδεµα, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου, πρέπει να διενεργείται σε 
ξηρό καιρό και να καλύπτονται οι τοµές 
µε επουλωτικό. Αναφορικά µε τη 
λίπανση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί 
εδαφολογική και φυλλοδιαγνωστική 
ανάλυση ώστε να καλυφθούν οι 
αυξηµένες ανάγκες της καλλιέργειας 
λόγω της υψηλής περιεκτικότητας των 
φιστικιών σε πρωτεΐνες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

πρωί. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε άνοδο κυρίως ως προς τις 
µέγιστες τιµές. 

Τετάρτη 19-02-2020 ως
Παρασκευή 21-02-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
οµίχλες τις πρωινές ώρες. Μετά 
το µεσηµέρι θα αναπτυχθούν 
νεφώσεις στα δυτικά, τα νότια και 
το ανατολικό Αιγαίο. Άνεµοι 
αρχικά ασθενείς, βαθµιαία νότιοι 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε περαιτέρω άνοδο.

Οι άνεµοι στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια 
θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις 
5 µε 7 και τοπικά 
8 µποφόρ. Στην 
υπόλοιπη χώρα, από 
νότιες διευθύνσεις 
5 και τοπικά 8 
µποφόρ. 
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Αναστάτωση άνευ προηγουµένου έχουν 
φέρει εδώ και καιρό στον αγροτικό κό-
σµο οι δασικοί χάρτες, χωρίς κανείς εκ 
των υπευθύνων να αναλαµβάνει την 
ευθύνη για τη διευθέτηση του θέµατος. 

Το τελευταίο «κρούσµα» έρχεται από την 
περιοχή της Χαλκιδικής, όπου ένα ολό-
κληρο χωριό, ο Γαλαρινός, βρίσκεται 
στο πόδι. Οι αγρότες κάτοχοι αγροτε-
µαχίων της περιοχής, όχι µόνο δεν ει-
σέπραξαν τις άµεσες ενισχύσεις που 
λογάριαζαν για το 2019 αλλά βρέθη-
καν να παραλαµβάνουν και σηµειώµα-
τα µε τα οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους ζητού-
σε πίσω χρήµατα ως αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντα για το 2018. 

Για το θέµα έχουν ενηµερωθεί εδώ και και-
ρό οι αρµόδιες υπηρεσίες του Οργα-
νισµού, απ’ όπου, όχι µόνο δεν δίδε-
ται µια πειστική απάντηση για τα όσα 
έχουν µεσολαβήσει, αντίθετα, ορισµέ-
νοι υπάλληλοι -τα ονόµατα των οποί-
ων είναι στη διάθεση της Agrenda- ρί-
χνουν και λάδι στη φωτιά. Βρέθηκε για 
παράδειγµα υπάλληλος ο οποίος είπε 
στους εξοργισµένους αγρότες ότι ο εν 
λόγω χειρισµός (µη πληρωµή και ταυ-
τόχρονα ανακλήσεις) ήταν αποτέλεσµα 
πολιτικής εντολής, προκειµένου να ε-
ξοικονοµηθούν πόροι. 

Όπως και να έχει πάντως το θέµα, το σίγου-
ρο είναι ότι οι αγρότες, κάτοικοι µιας 
δύσκολης και αποµακρυσµένης περιο-
χής, ταλαιπωρούνται εδώ και καιρό για 
λάθη και αβλεψίες άλλων. Τα κτήµατα 
περί των οποίων ο λόγος, καλλιεργού-
νται εδώ και πολλές δεκαετίες χωρίς 
ποτέ να τεθεί θέµα ιδιοκτησιακό ή χρή-
σης γης. Τώρα, οι δασικοί χάρτες και η 
επιπολαιότητα µε την οποία αυτοί συ-
ντάχθηκαν έρχονται να κάνουν το ά-
σπρο µαύρο. 

Στη συγκεκριµένη περίπτωση µάλιστα, οι 
πληροφορίες θέλουν κάποιους εκ των 
φερόµενων ως αρµόδιοι να τους πλη-
ροφορούν ότι η περιοχή... έχει κηρυ-
χθεί αναδασωτέα. Τυπικά αυτό σηµαί-
νει, ότι πέραν την επιστροφής των χρη-
µάτων που έχουν λάβει για άµεσες ενι-
σχύσεις προηγούµενων ετών (εν προ-
κειµένω του 2018) θα πρέπει να επω-
µιστούν και πρόστιµο το οποίο φθά-
νει τα 100.000 ευρώ, γιατί, τόλµη-
σαν... να καλλιεργούν -µια ζωή- σε πε-
ριοχή που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα! 
Κρατικός παραλογισµός σε όλο του το 
µεγαλείο. Υπευθυνότης µηδέν. Agrenda

Δασικοί χάρτες 
και παραχαράκτες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,08393

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,43775

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06163

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,83090

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
119,04150

Σάββατο 15-02-2020 
Στα δυτικά νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες, που γρήγορα θα 
σταµατήσουν. Στην υπόλοιπη 
χώρα νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Μικρής 
διάρκειας χιονοπτώσεις στα 
ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά 
της Κρήτης. Άνεµοι στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια βόρειοι 
µέτριοι και τοπικά πιο ισχυροί. 
Στην υπόλοιπη χώρα, από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι, που βαθµιαία 
θα στραφούν σε βόρειους έως 
ισχυρούς. Θερµοκρασία σε πτώση 
στα ανατολικά και τα νότια. 

Κυριακή 16-02-2020 
Λίγες νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες στα ανατολικά και τα 
νότια, µε τοπικές βροχές στην 
Κρήτη, τα ∆ωδεκάνησα και 
πρόσκαιρα στη Θεσσαλία, την 
Εύβοια και τις Κυκλάδες. Άνεµοι 
από βόρειες διευθύνσεις µέτριοι 
και στο Αιγαίο πιο ισχυροί, µε 
εξασθένηση. Θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή. 

∆ευτέρα 17-02-2020
και Τρίτη 18-02-2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το 





ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Προς οποιοδήποτε συνεργατικό 
σχήµα αγροτών θα απευθύνονται 
από τη νέα περίοδο τα γνωστά «Ε-
πιχειρησιακά Προγράµµατα», που 
µέχρι σήµερα ήταν σε θέση να τρέ-
ξουν µόνο οι Οργανώσεις Παρα-
γωγών. Η παραπάνω διεύρυνση 
των δικαιούχων φαίνεται όχι µό-
νο να έχει «κλειδώσει», αλλά πλέ-
ον να καλούνται τα κράτη-µέλη να 
αποφασίσουν αν θα µπορούν και 
οι ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις 
να µπουν στο παιχνίδι των τοµε-
ακών επιδοτήσεων για συγκεκρι-
µένες κατηγορίες προϊόντων. Με 
βάση τα όσα αναφέρει το έγγρα-
φο (ST 5747 2020 INIT) που συζη-
τήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου στην 
Ειδική Επιτροπή Γεωργίας, για πα-
ράδειγµα, µία οµάδα παραγωγών 
στο γάλα θα µπορεί να κάνει αί-
τηση για να ενισχυθεί από τοµε-
ακό πρόγραµµα. Αρκεί, µέσα σε 
µία µεταβατική περίοδο τετραετί-
ας, να αναγνωριστεί σε Οργάνωση 
Παραγωγών. Να σηµειωθεί εδώ, 

ότι η διεύρυνση των δικαιούχων 
επιχειρησιακών προγραµµάτων 
ισχύει µόνο για δράσεις σε «άλ-
λους τοµείς» όπως γάλα, βαµβά-
κι, σιτηρά, ηλίανθο κ.α, δηλαδή 
εκτός οπωροκηπευτικών, οίνου 
και ελαιολάδου. 

Η πρόταση αναφέρει:
Η φινλανδική Προεδρία ξεκίνη-

σε µια συζήτηση σχετικά µε τις αρ-
χές µιας εναλλακτικής προσέγγισης 
που θα ορίζει µια τετραετή µεταβα-
τική περίοδο (14288/19). Εντός της 
περιόδου αυτής, οι συνεταιρισµοί 
και οι άλλες µορφές συνεργασίας 
που έχουν δηµιουργηθεί από τους 
παραγωγούς βάσει του εθνικού δι-
καίου θα ήταν επιλέξιµες για στήρι-
ξη βάσει του άρθρου 60α, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα ζητήσουν ανα-
γνώριση ως Οργάνωση Παραγω-
γών εντός αυτής της περιόδου. Αυ-
τή η εναλλακτική προσέγγιση υπο-
στηρίχθηκε από πολλά κράτη µέλη, 
αναφέροντας ότι απαιτείται περαι-
τέρω εξέταση, µεταξύ των οποίων:

 τις πρακτικές πτυχές της µετα-
βατικής περιόδου για τους συνεται-
ρισµούς και άλλες µορφές συνερ-
γασίας, συµπεριλαµβανοµένων των 
µέτρων που εξασφαλίζουν ότι στο 
τέλος της µεταβατικής περιόδου οι 
συνεταιρισµοί και άλλες µορφές συ-
νεργασίας που λαµβάνουν στήριξη 
βάσει του άρθρου 60α αναγνωρί-
ζονται πλήρως ως Οργανώσεις Πα-
ραγωγών, καθώς και συνέπειες αν 

δεν τα καταφέρουν,
 την πιθανή συµπερίληψη των 

διεπαγγελµατικών οργανώσεων 
(∆.Ο) ως επιλέξιµων δικαιούχων , 
λαµβάνοντας υπόψη ότι οι ∆.Ο µπο-
ρούν να συµβάλλουν στην προώθη-
ση και την αύξηση της συνεργασί-
ας σε θέµατα βιωσιµότητας που α-
φορούν όλη την αλυσίδα παραγω-
γής τροφίµων, αλλά εξετάζοντας ε-
πίσης τον περιορισµένο έλεγχο που 
έχουν οι παραγωγοί στις ∆.Ο.

Τομεακά προγράμματα 
και για ομάδες παραγωγών 
Διευρύνεται προς όλα τα σχήματα η επιδότηση των επιχειρησιακών 

Επιχειρησιακά
Η διεύρυνση αφορά προ-
γράµµατα για όλους τους 
τοµείς εκτός ελαιολάδου, 

οίνου και οπωροκηπευτικών

Εναλλακτικό
σχέδιο
Το εναλλακτικό σχέδιο για τα 
τοµεακά προγράµµατα, 
περιλαµβάνει το Άρθρο 60α 
«Τύποι παρεµβάσεων σε 
άλλους τοµείς», στο οποίο η 
προεδρία της Επιτροπής 
αναφέρει ως δικαιούχους:
Συνεταιρισµούς και άλλες 
µορφές συνεργασίας που έχουν 
θεσπιστεί από τους 
παραγωγούς βάσει του εθνικού 
δικαίου και αναγνωρίζονται από 
την αρµόδια αρχή του κράτους 
µέλους ως οµάδες παραγωγών 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 
για µεταβατική περίοδο έως 
τεσσάρων ετών από την έναρξη 
ενός επιχειρησιακού 
προγράµµατος που λήγει 31 
∆εκεµβρίου 2027.

Η πιθανή συµπερίληψη των ∆ιεπαγ-
γελµατικών Οργανώσεων ως επιλέ-
ξιµων δικαιούχων στα επιχειρησιακά 
προγράµµατα, τέθηκε επίσης υπόψη 
των κρατών-µελών στην Ειδική Επι-
τροπή Γεωργίας. Ωστόσο, όπως ανα-
φέρεται, θα πρέπει να εξεταστεί και ο 
περιορισµένος έλεγχος που έχουν οι 
παραγωγοί σε αυτές. Ως εκ τούτου, 
και µε βάση τις γραπτές παρατηρή-
σεις των κρατών µελών, η Προεδρία 
κάλεσε τις αντιπροσωπίες να µοιρα-
στούν τις απόψεις τους τα κράτη-µέλη 
σχετικά µε τα ακόλουθα ερωτήµατα:

1. Nα ζητείται ένα σχέδιο αναγνώ-
ρισης ως υποχρεωτικό έγγραφο από 
τους συνεταιρισµούς και άλλες µορ-
φές συνεργασίας που δεν αναγνωρί-

ζονται ως Οργανώσεις Παραγωγών 
ως µέσο που βοηθά στο να διασφα-
λιστεί ότι µέχρι το τέλος της µεταβατι-
κής περιόδου θα επιτευχθεί πλήρης 
αναγνώριση (εκτός από το επιχειρη-
σιακό πρόγραµµα που απαιτείται για 
την υλοποίηση των τύπων παρεµβά-
σεων που υποστηρίζονται βάσει του 

άρθρου 60α); Θα υποστηρίζατε την 
υποχρεωτική ανάκτηση κεφαλαίων 
σε περίπτωση που η οµάδα παραγω-
γών δεν λάβει αναγνώριση εντός της 
µεταβατικής περιόδου;

2. Ποια είναι η άποψή σας σχετικά 
µε τη δυνατότητα επέκτασης του πε-
δίου της στήριξης στις ∆ιεπαγγελµα-
τικές Οργανώσεις βάσει του άρθρου 
60α ή / και του άρθρου 71; Μετά α-
πό µια συζήτηση σχετικά µε τα προ-
αναφερθέντα στοιχεία, η Προεδρία 
θα εξετάσει το ενδεχόµενο σύνταξης 
προτάσεων για το άρθρο 60α. Ανά-
λογα µε το αποτέλεσµα της συζήτη-
σης για το άρθρο 60α, ενδέχεται να 
χρειαστούν ορισµένες αλλαγές στο 
άρθρο 63.

Δυνατότητα επέκτασης προς τις Διεπαγγελματικές Οργανώσεις
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Έλεγχος
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν 

ο περιορισµένος έλεγχος 
που έχουν οι παραγωγοί στις 

∆ιεπαγγελµατικές για τη 
συµπερίληψή τους στα τοµεακά

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ 
ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ >41.000 21.769 >20.000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 3.505 1.657 1.848

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 8.00% 8.00% <9%

ΧΩΡΕΣ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ)

ΤΟΜΕΑΣ

ΓΑΛΑ ΑΥΣΤΡΙΑ (95%), ∆ΑΝΙΑ (97%), ΣΟΥΗ∆ΙΑ (100%)

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΕΑΣ ∆ΑΝΙΑ (90%), ΓΑΛΛΙΑ (95%), ΜΑΛΤΑ (100%)

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ (95%)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΠΑΝΩ 
ΑΠΟ 90% ΜΕΡΙ∆ΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ



Νέοι κανόνες βασικής ενίσχυσης, 
όλοι θα αφήνουν γη σε αγρανάπαυση
Η αφιέρωση ενός ελάχιστου µεριδίου γης (από 5% και 
άνω) σε περιοχή οικολογικής εστίασης θα αποτελέσει 
τη νέα περίοδο µέρος των ενισχυµένων προϋποθέσε-
ων και θα είναι υποχρεωτική για την καταβολή της βα-
σικής ενίσχυσης στους αγρότες ανεξάρτητα από το µέ-
γεθος της γης. Μέχρι σήµερα, η πρακτική αυτή αφο-
ρούσε µόνο τις εκτάσεις µε αρόσιµη έκταση που υπε-
ρέβαινε τα 150 στρέµµατα και µόνο το «πρασίνισµα». 

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που συζη-
τήθηκε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας την περασµέ-
νη εβδοµάδα, τίθεται τώρα το ζήτηµα η έκταση που θα 
πρέπει να αφιερωθεί σε αγρανάπαυση και αζωτοδε-
σµευτικές καλλιέργειες (µηδική, όσπρια, βίκος κ.ά.), 
να αφορά όλες τις εκτάσεις όχι µόνο τις αροτραίες.

Συγκεκριµένα, ορισµένα κράτη µέλη είναι της άπο-
ψης ότι το σύνολο της αγροτικής έκτασης πρέπει να 
καλύπτεται από την υποχρέωση αυτή για την προστα-
σία της βιοποικιλότητας σε όλες τις εκµεταλλεύσεις. 
Άλλα κράτη µέλη προτιµούν να εφαρµόσουν την υ-
ποχρέωση αυτή µόνο για τις αρόσιµες γαίες, σύµφω-
να µε τους ισχύοντες κανόνες. 

Επιπλέον, ορισµένα κράτη µέλη πρότειναν να κα-
θοριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό της έκτασης που προ-
ορίζεται για µη παραγωγικές εκτάσεις, αντί να επιτρέ-
πεται σε κάθε κράτος µέλος να θέτει ένα διαφορετικό 
ποσοστό. Κατά την άποψή τους, τούτο θα διασφάλιζε 

ίσους όρους ανταγωνισµού σε ολόκληρη την Ένωση, 
καθώς θα µείωνε τη διακύµανση αυτού του ποσοστού 
στα κράτη µέλη, αποφεύγοντας έτσι την διαφορετική 
µεταχείριση των αγροτών που εφαρµόζουν στο ίδιο 
επίπεδο περιβαλλοντικά µέτρα. 

Σε περίπτωση που οι αντιπροσωπείες επιθυµούν να 
ορίσουν ένα ποσοστό οικολογικής εστίασης σε επί-
πεδο ΕΕ, πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση σχετικά µε το 
πραγµατικό ποσό. Η προεδρία θεωρεί ότι το 5% που 
θεσπίστηκε µε τον ισχύοντα κανονισµό πρέπει να α-
ποτελεί τουλάχιστον ένα σηµείο εκκίνησης για να α-
ντικατοπτρίζει τις περιβαλλοντικές και κλιµατικές φι-
λοδοξίες της µελλοντικής πολιτικής. Βάσει του προα-
ναφερθέντος πλαισίου, οι αντιπροσωπείες κλήθηκαν 
να απαντήσουν στις ακόλουθες ερωτήσεις:

1. Σε σχέση µε το είδος της περιοχής που αφιερώ-
νεται σε αγρανάπαυση ή αζωτοδεσµευτικές καλλι-
έργειες, ποια από τις ακόλουθες επιλογές θεωρούν 
πιο κατάλληλη;

α) Αρόσιµες και µόνιµες καλλιέργειες.
β) Ολόκληρη η γεωργική έκταση όπως προτείνεται 

από την Επιτροπή.
γ) Αρόσιµη γη.
2. Το ποσοστό της έκτασης που αφιερώνεται σε οι-

κολογική εστίαση θα πρέπει να καθοριστεί σε επίπε-
δο ΕΕ; Εάν ναι, ποιο ποσοστό θεωρείτε κατάλληλο;
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ (GAEC 9)

 2014-2020 

>150

5%

2021-2027 

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗΣ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ

>5%

ΟΛΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ
 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ



ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με την πληρωµή ποσού περί τα 59 εκατ. ευρώ για το 
πρώτο πακέτο των 7 συνδεδεµένων βγήκε η βδοµάδα, 
την ώρα που δείχνει να διαιωνίζεται χωρίς τέλος το ζή-
τηµα των δασικών χαρτών, που απειλεί τους αγρότες τό-
σο όσον αφορά την απώλεια των ενισχύσεών τους όσο 
και των δικαιωµάτων τους. Από τη µία η διαδικασία κύ-
ρωσης των δασικών χαρτών δεν έχει ακόµα ολοκληρω-
θεί, γεγονός που επιτρέπει «διευθετήσεις» έστω και τε-
λευταίας ώρας και από την άλλη δεν είναι λίγοι οι πα-
ραγωγοί οι οποίοι όχι µόνο δεν πληρώθηκαν τα ποσά 
που δικαιούνταν στην εξόφληση της ενιαίας τον περα-
σµένο ∆εκέµβριο, αλλά τους ζητείται και επιστροφή α-
χρεωστήτως καταβληθέντων ενισχύσεων. 

Σηµειωτέον ότι από τον Οργανισµό Πληρωµών, εδώ 
και δύο µήνες και µετά τις πρώτες οχλήσεις από τους πα-
ραγωγούς για κοµµένες ενισχύσεις, διευκρινίζεται ότι 
«η ενηµέρωση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΣ-
∆Ε µε τους κυρωµένους δασικούς χάρτες είναι µια δυ-
ναµική και συνεχής διαδικασία, καθώς το υπόβαθρο ε-
πικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του έτους µε συγκεκριµένο τρόπο που έ-
χει συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες ∆ασικές Υπηρεσίες».

Την ίδια ώρα οι διοικητικές αγκυλώσεις και η απουσία 
κοινής συνισταµένης µεταξύ του Οργανισµού Πληρωµών 
και των ∆ασαρχείων φαίνεται να εµποδίζουν την επίλυ-
ση του ζητήµατος, ξεµπλοκάροντας την αξιοποίηση αγρο-
τικών και δασικών εκτάσεων και περιορίζοντας τον κίν-
δυνο της απώλειας επιδοτήσεων για τους παραγωγούς.  

Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα του Γαλαρινού Χαλ-
κιδικής, όπου αγρότες καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες, 
χωράφια τα οποία είναι ενταγµένα στα Σχέδια Βελτίω-
σης και στο πρόγραµµα των Βιολογικών, ενώ έχουν κά-
νει επενδύσεις σε αυτά. Σύµφωνα µε τις καταγγελίες των 
παραγωγών της περιοχής, στους δειγµατοληπτικούς ε-
λέγχους και στην τηλεπισκόπηση τα χωράφια τους βρέ-
θηκαν χωρίς ευρήµατα, ενώ και στη δήλωση ΟΣ∆Ε τον 
Μάιο του 2019 οι εν λόγω εκτάσεις χαρακτηρίστηκαν ε-
πιλέξιµες. Ωστόσο στην προκαταβολή του περασµένου 
Οκτωβρίου πήραν κάποια µικροποσά, λόγω δασικών 
χαρτών κι ενώ τον Νοέµβριο είχαν ήδη σπείρει για την 
επόµενη καλλιεργητική σεζόν, κάποιοι αγρότες λαµβά-
νουν χαρτί που τους ζητά επιστροφή αχρεωστήτως κα-
ταβληθέντων ενισχύσεων του έτους 2018.  

Από ‘κει και πέρα ξεκινάει ένας αγώνας, µε τους αρ-
µόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης να µιλούν για 
χάρτες που διαχειρίζονται και χωράφια κηρυγµένα α-
ναδασωτέα και το ∆ασαρχείο να επιµένει ότι οι εκτά-
σεις αυτές είναι ακόµα σε διαδικασία ελέγχου κι ενώ τα 
χωράφια είναι καθαρά δεν υπάρχει επίσηµη απόφαση 
γιατί είναι ακόµα στις Επιτροπές εξέτασης του θέµατος. 
Σηµειωτέον ότι για κάθε αναδασωτέα έκταση υπάρχει 
πρόστιµο 100.000 ευρώ, γεγονός που δεν έχει κατα-
γραφεί για κάποιον αγρότη της περιοχής αυτής, όπως 
λένε επίσηµα από το αρµόδιο ∆ασαρχείο.

Εν τω µεταξύ, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκαθαρίζουν ότι «οι 
αναρτηµένοι δασικοί χάρτες που επικαλύπτουν τα α-
γροτεµάχια των παραγωγών δεν επηρεάζουν τις δικαι-
ούµενες ενισχύσεις τους, ενώ αγροτεµάχια, των οποί-

ων η έκταση επικαλύπτεται στο σύνολό τους ή σε µέρος 
αυτών από κυρωµένους δασικούς χάρτες εξαιρούνται 
από τη συνολική επιλέξιµη έκταση της αίτησής τους, 
µε αναλογική µείωση της δικαιούµενης ενίσχυσης. Οι 
εν λόγω µειούµενες ενισχύσεις δύναται να υπολογι-
σθούν και να καταβληθούν σε επόµενες πληρωµές».

Την ίδια ώρα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας ετοιµάζει ρύθµιση για όλες εκείνες τις περιοχές 
της χώρας όπου έχει γίνει αναδασµός και το ∆ηµόσιο 
έχει βάλει την υπογραφή του ότι είναι αγροτικές εκτά-
σεις, τις δήλωσε όµως ως δασικές κατά τη διαδικασία 
ανάρτησης των δασικών χαρτών, προκαλώντας τερά-
στια προβλήµατα στους αγρότες. ∆ιεκδικώντας τις ε-
κτάσεις αυτές, το ∆ηµόσιο είχε µπλοκάρει κάθε δυνα-
τότητα αξιοποίησής τους, θέτοντας, παράλληλα, σε κίν-
δυνο τις κοινοτικές επιδοτήσεις.

Πιστώθηκε το πρώτο πακέτο 7 συνδεδεµένων 
και υπόλοιπα ενιαίας ενίσχυσης, ακολουθεί  
συµπληρωµατική πίστωση στα Νιτρικά 

Όσον αφορά τις υπόλοιπες πληρωµές προς τους α-
γρότες, να σηµειωθεί ότι από την Παρασκευή 14 Φε-
βρουαρίου ξεκίνησε η πίστωση των ποσών για 7 συνδε-
δεµένες ενισχύσεις που αφορούν σκληρό σιτάρι, πρω-
τεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή, όσπρια, ακρόδρυα, 
σανοδοτικά ψυχανθή, µήλα και ζαχαρότευτλα, συνο-
λικού ύψους περί τα 59 εκατ. ευρώ. Μαζί στην πληρω-
µή και κάποιες εκκρεµότητες όσον αφορά την ενιαία 
ενίσχυση του 2019, ενώ αναµένεται µια συµπληρωµα-
τική πληρωµή ύψους 4 εκατ. ευρώ για τη Νιτρορύπαν-
ση. Το ποσό αυτό θα αφορά όσους πρόλαβαν και κατέ-
θεσαν τα απαραίτητα παραστατικά χρήσης νερού, µετά 
την παράταση που δόθηκε από το υπουργείο. 

ΠΣΕΑ 2,1 εκατ.
Εγκρίθηκε ποσό 
2,1 εκατ. ευρώ 
για αποζηµίωση 

ζηµιών µέσω ΠΣΕΑ 
από το 2014 έως 
και το 2017, µε 

την πληρωµή να 
αναµένεται µέσα 

στο µήνα

Μέτρο 9
Παράταση 
υποβολής 
αιτηµάτων 

πληρωµής των 
δικαιούχων του 

Μέτρου 9 µέχρι τις 
2 Απριλίου

∆ηλώσεις 
γάλακτος

Παράταση µέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου 

για να υποβάλλουν 
οι παραγωγοί 
τις τριµηνιαίες 

δηλώσεις 
παραδόσεων 

γάλακτος στην 
εφαρµογή 
ΑΡΤΕΜΙΣ
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Αλληθωρίζουν ΟΠΕΚΕΠΕ-Δασαρχεία 
για τους απλήρωτους λόγω δασικών χαρτών

 Αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν επιδοτήσεις και δικαιώματα, ενώ τους ζητούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά 
 Πιστώθηκαν 59 εκατ. ευρώ για τις πρώτες 7 συνδεδεμένες και υπόλοιπα ενιαίας, ακολουθεί διορθωτική για Νιτρικά

ΠΡΩΤΗ ΠΑΡΤΙ∆Α ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ

9,638
ΠΕΡΥΣΙ | 10,7

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

7,855
ΠΕΡΥΣΙ | 8,19

ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ

12,326
ΠΕΡΥΣΙ | 13,169

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

8,134
ΠΕΡΥΣΙ | 7,598

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

190
ΠΕΡΥΣΙ | 79

ΜΗΛΑ

45,435
ΠΕΡΥΣΙ | 47,07

ΟΣΠΡΙΑ

17,092

59,6

ΠΕΡΥΣΙ | 14,575

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΥΝΟΛΟ

Τροποποιήσεις 
και µεταβιβάσεις
µέχρι 31 Μαρτίου
στη Νιτρορύπανση 
Μέχρι τις 31 Μαρτίου έχουν περιθώριο οι 
δικαιούχοι της Νιτρορύπανσης προκειµένου να 
υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης πράξης 
(συµπεριλαµβανοµένης της µεταβίβασης 
πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης 
πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 
«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα» του Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-
2020». Σκοπός της πρώτης τροποποίησης της 
αριθ. 3320/153432/07.11.2018 εγκυκλίου, 
είναι η τροποποίηση της προθεσµίας υποβολής:
α) αιτηµάτων τροποποίησης για λόγους εκτός 
ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων
β) αιτηµάτων µεταβίβασης µε ιδία βούληση του 
δικαιούχου, τα οποία αφορούν το τρίτο έτος 
εφαρµογής (2020) της δράσης 10.1.04 
«Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική 
δραστηριότητα», από 17/02 έως 31/03. 
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μειώνεται στο 65% (από το 70% που 
ίσχυε) η προκαταβολή για αποζηµιώ-
σεις του ΕΛΓΑ, απόφαση η οποία προ-
καλεί σάλο στους αγρότες.

Τη σχετική απόφαση επιβεβαιώνει 
σε επικοινωνία της µε την Agrenda 
και η διοίκηση του ΕΛΓΑ επικαλού-
µενη οικονοµικές δυσκολίες.

Η είδηση ωστόσο αφήνει έκθετο 
τον πρόεδρο του Οργανισµού, Αν-
δρέα Λυκουρέντζο, ο οποίος λίγα 
24ωρα νωρίτερα σε συνάντηση µε 
τους αγροτικούς συντάκτες, παρου-
σίασε σχεδόν ειδυλλιακή την οικονο-
µική κατάσταση του ΕΛΓΑ, υποστηρί-
ζοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι τα έ-
σοδά του από ασφαλιστικές εισφορές 
κινούνται πολύ κοντά µε τις υποχρε-
ώσεις που γεννώνται για αποζηµιώ-
σεις του 2019.

Αµέσως µετά τις πληροφορίες περί 
µείωσης των προκαταβολών, η Agrenda 
επικοινώνησε µε τον πρόεδρο του ΕΛ-
ΓΑ κ. Λυκουρέντζο, ο οποίος αναγνώ-
ρισε κατ’ αρχήν την απόσταση λόγων 
και έργων. Προσπάθησε ωστόσο να 
υποβαθµίσει τη σηµασία της απόφα-
σης για µείωση των προκαταβολών 
στο 65%, υποστηρίζοντας ότι η µείω-
ση είναι µικρή, υιοθετήθηκε κατόπιν 
αιτήµατος των υπηρεσιακών αρχών 
του Οργανισµού και έρχεται να αντι-
µετωπίσει προσωρινά και µόνο τις υ-
παρκτές ταµειακές δυσκολίες.

«Θα το ξαναδούµε», διαβεβαίωσε 
την Agrenda, κ. Λυκουρέντζος, δεί-
χνοντας µε τον τρόπο του ότι η διοί-
κηση υποτίµησε τη σηµασία της συ-
γκεκριµένης απόφασης, έµεινε στις 
εισηγήσεις των υπηρεσιακών και εί-
ναι έτοιµη να επανορθώσει εφόσον 
εκτιµηθεί ότι αυτό δυσκολεύει τη θέ-
ση των αγροτών χωρίς µάλιστα να 

προσφέρει ουσιαστική και βιώσιµη 
λύση στις οικονοµικές αβεβαιότητες 
του Οργανισµού.     

Το ρεπορτάζ πάντως λέει ότι η σχε-
τική απόφαση είχε ληφθεί από τη δι-
οίκηση του ΕΛΓΑ τον περασµένο ∆ε-
κέµβριο, δηλαδή ήταν σε απόλυτη 
γνώση του προέδρου όταν έδινε συ-
νέντευξη στους δηµοσιογράφους την 
περασµένη ∆ευτέρα, και εξέφραζε α-
πό τότε τις ανησυχίες του υπηρεσια-
κού µηχανισµού του Οργανισµού για 
την οικονοµική δυνατότητα του ΕΛ-
ΓΑ να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του. Λέγεται µάλιστα ότι ο υπο-
λογισµός της υπηρεσίας προέβλεπε 
για το 2019 περί τα 180 εκατ. υπο-
χρεώσεις αποζηµιώσεων (συν το α-
ποθεµατικό ύψους 12 εκατ. ευρώ) ό-

ταν τα έσοδα του οργανισµού δεν υ-
περβαίνουν τα 160 εκατ. ευρώ. Την ί-
δια στιγµή, η πρόβλεψη δαπάνης για 
το 2020 υπολογίζεται -υπηρεσιακώς- 
στα 112 εκατ. ευρώ.   

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η από-
φαση για µείωση στο ποσοστό προκατα-
βολών αποζηµιώσεων του Οργανισµού 
παρ’ ότι υιοθετήθηκε από τα τέλη του 
περασµένου χρόνου δεν ανακοινώθηκε 
ποτέ επίσηµα από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ. 
Το θέµα έκανε γνωστό µε ανάρτη-
σή της στα κοινωνικά δίκτυα η βου-
λευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη 
κάνοντας λόγο για «χαράτσι 5% στις 
προκαταβολές του ΕΛΓΑ».  

«Μετά τους αυτοαπασχολούµενους, 
τους ελεύθερους επαγγελµατίες και 
τους επιτηδευµατίες των οποίων οι α-

σφαλιστικές εισφορές αυξάνονται κα-
τά 30%, µετά τις δραµατικές περικοπές 
στην υγεία και την παιδεία, ήρθε η σειρά 
των αγροτών», αναφέρει η κ. Τζάκρη. 
«Με Απόφαση του ∆Σ του ΕΛΓΑ µειώ-
νονται οι προκαταβολές των αγροτι-
κών αποζηµιώσεων από 70% σε 65%. 
Πρόκειται για άµεση αφαίµαξη ρευ-
στότητας από την αγορά γεωργικών 
εφοδίων και σπόρων και γενικά των 
δαπανών της αγροτικής παραγωγής 
και της διαβίωσης της αγροτικής οι-
κογένειας. Το 5% µεταφράζεται σε ε-
κατοντάδες χιλιάδες ευρώ τη στιγµή 
που οι τράπεζες δεν χορηγούν καλ-
λιεργητικές πιστώσεις. Θέλουν να 
στείλουν τους αγρότες στους τοκο-
γλύφους ή να ευνοήσουν την είσοδο 
πολυεθνικών στις εκµεταλλεύσεις;». 

Η συνέντευξη Λυκουρέντζου 
υπήρξε διαφωτιστική της θέσης 
και του ρόλου που επιτελεί 
σήµερα ο ΕΛΓΑ. Αρκεί να 
αναφερθεί, είπε, ότι σε µια 
χρονιά πολύ µεγάλων 
καταστροφών στην αγροτική 
παραγωγή, όπως ήταν το 2019, 
τα έσοδα του Οργανισµού 
προσέγγισαν τα 160 εκατ. ευρώ, 
όταν το σύνολο των 
προβλεπόµενων δαπανών 
(αποζηµιώσεις συν λειτουργικά 
έξοδα) δεν υπερβαίνουν τα 175 
εκατ. ευρώ. Εδώ θα πρέπει να 
προστεθεί η υποχρέωση 
δηµιουργίας αποθεµατικού περί 
τα 12 εκατ. ευρώ περίπου. 
Η οικονοµική κατάσταση του 
ΕΛΓΑ παραµένει οριακή, 
παρατήρησε ο κ. Λυκουρέντζος, 
«µας ανησυχεί, γιατί, κάποιες 
φορές δυσκολευόµαστε να 
καλύψουµε το προβλεπόµενο 
αποθεµατικό, ωστόσο, δεν 
υπάρχει ανυπέρβλητο πρόβληµα 
και οι προσπάθειάς µας είναι να 
αντιµετωπίσουµε έγκαιρα τα 
ζητήµατα ώστε να αποφευχθούν 
προβλήµατα στο µέλλον».
Στο σηµείο αυτό ο κ. 
Λυκουρέντζος υπογράµµισε τη 
σηµασία των προγραµµάτων 
ενεργητικής προστασίας, όπως 
αυτό που πρόκειται να 
ανακοινωθεί τις επόµενες 
εβδοµάδες και αφορά σε 
ενισχύσεις για αντιχαλαζικά 
δίχτυα, ύψους 40 εκατ. ευρώ, 
στο οποίο θα είναι δυνατή η 
συµµετοχή και Οµάδων 
Παραγωγών. Το προηγούµενο 
πρόγραµµα (Μέτρο 5.1) ήταν 
ύψους 12.5 εκατ. ευρώ και 
εντάχθηκαν σ’ αυτό περί τους 
200 παραγωγούς.

Στα de minimis οι χοιροτρόφοι
Καµιά συµµετοχή του ΕΛΓΑ σε 
πιθανά προγράµµατα 
αποζηµιώσεων χοιροτρόφων για 
κρούσµατα από την αφρικανική 
πανώλη, ήταν η διευκρίνιση που 
παρείχε ο κ. Λυκουρέντζος. 
Έσπευσε µάλιστα να δηλώσει  
ότι ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα 
µπορούσε να καλυφθεί µόνο 
από εθνικές ενισχύσεις τύπου 
de minimis ή ΠΣΕΑ.

ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ

Έρχεται νέο  
πρόγραμμα 
ενεργητικής 

Πριν αλέκτορα φωνήσαι... ο Λυκουρέντζος    

«Κεραμίδα» η μείωση 
αποζημίωσης στο 65% 

Ιδιαίτερα εκτεθειµένο αφήνουν 
τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα 

Λυκουρέντζο, οι δηλώσεις του 
περί οικονοµικής ευρωστίας του 

Οργανισµού , όταν λίγες ώρες 
µετά ανακοινώνονταν µείωση 

των προκαταβολών.

Στα 180 εκατ. ευρώ οι υποχρεώσεις του ΕΛΓΑ στα 160 τα έσοδά του
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Από το µηδέν
∆εν βλέπει κοντά το 

άνοιγµα στην ιδιωτική 
ασφάλιση της αγροτικής 
παραγωγής ο σηµερινός 

πρόεδρος του ΕΛΓΑ

Είτε με ΕΛΓΑ είτε με ιδιώτες 
η ασφάλιση θα είναι υποχρεωτική   
Ίδια ασφάλιστρα με ίδια ζημιογόνα αίτια προκρίνει ο Λυκουρέντζος   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αν εξαιρέσει κανείς τις ατυχείς δη-
λώσεις γύρω από τα οικονοµικά του 
ΕΛΓΑ, τα οποία αποδεικνύονται πο-
λύ εύθραυστα, οι δηλώσεις Λυκου-
ρέντζου στους αγροτικούς συντά-
κτες την περασµένη ∆ευτέρα, πα-
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

«Η κοµβική θέση την οποία κατέ-
χει εδώ και χρόνια ο οργανισµός του 
επιτρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό 
του ρόλο στην ασφάλιση της αγρο-
τικής παραγωγής», τόνισε, και µάλι-
στα «χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω 
τους αγρότες». «Καλοδεχούµενα», ό-
πως είπε, «θα είναι τα όποια ασφα-
λιστικά προγράµµατα θελήσουν να 
διαµορφώσουν οι ιδιωτικές εταιρεί-
ες που τελευταία δείχνουν να ενδια-
φέρονται για το συγκεκριµένο πεδίο 
κάλυψης ασφαλιστικών κινδύνων».

Ο κ. Λυκουρέντζος, έσπευσε να 
ξεκαθαρίσει ωστόσο τα εξής:

  Η υποχρεωτική ασφάλιση της 
αγροτικής παραγωγής θα συνεχίσει 
να υφίσταται. Σε ένα προωθηµένο σε-
νάριο, θα µπορούσε να δοθεί στους 
αγρότες η δυνατότητα να επιλέγουν 
το πρόγραµµα στο οποίο θα ασφα-
λίζονται, δηλαδή, είτε του ΕΛΓΑ εί-
τε κάποιας ιδιωτικής εταιρείας, αν 
τους συµφέρει, σε κάθε περίπτωση 
όµως η ασφάλιση θα είναι υποχρε-
ωτική για όλους τους παραγωγούς.

  Στόχος της κυβέρνησης και της 
διοίκησης του Οργανισµού είναι να 
µην υπάρξει καµιά περαιτέρω επιβά-
ρυνση στο ασφάλιστρο µε το οποίο 
παρέχει τις καλύψεις του ο Οργα-
νισµός. Μ’ αυτή τη έννοια, η όποια 
διεύρυνση στα ζηµιογόνα αίτια θα 
πρέπει να είναι προσεκτική και να 
µην θέτει σε κίνδυνο το σύστηµα.

  Σήµερα τα έσοδα του ΕΛΓΑ αρ-

κούν ώστε ο Οργανισµός να αντα-
ποκρίνεται στις υποχρεώσεις που α-
ναλαµβάνει, παρά τις τελευταίες δύ-
σκολες χρονιές από πλευράς εντά-
σεως καιρικών φαινοµένων.

 Ένα µικρό έλλειµµα στο αποθε-
µατικό της τελευταίας διετίας της τά-
ξεως των 20 εκατ. ευρώ περίπου εί-
ναι κάτι το διαχειρίσιµο. (σ.σ. Είναι;)

 Αυτό που χρειάζεται είναι νοικο-
κύρεµα στις λειτουργικές δαπάνες 
του ΕΛΓΑ, πέρασµα του Οργανισµού 
στην ψηφιακή εποχή και σε ό,τι α-

φορά στην καταγραφή των ζηµιών, 
συστηµατική ανάπτυξη προγραµµά-
των ενεργητικής προστασίας.

  Οι συζητήσεις µε τις ιδιωτικές ε-
ταιρείες ξεκινάει από µηδενική βάση, 
ο ρόλος τους κατά πάσα πιθανότητα 
θα είναι επικουρικός και σε κάθε πε-
ρίπτωση θα πρέπει να καταβάλουν α-
ντίτιµο στον ΕΛΓΑ για ό,τι υπηρεσίες 
δεδοµένων και καταγραφής ζηµιών 
κάνουν χρήση. Κατά την απόψη Λυ-
κουρέντζου, είναι νωρίς για να προ-
δικάσει κανείς τις αποφάσεις.
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Λύση Ανδρέα 
Θεσμικό πλαίσιο 
για τριτοβάθμια 
συνεταιρισμών   
Τριμερής Βορίδη, Σατολιά, Κοντού ανοίγει το δρόμο 
σε αποκατάσταση της τάξης στο συνεταιριστικό χώρο

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε λύση αποκατάστασης της ενότη-
τας στο συνεταιριστικό χώρο, προ-
χωρά, όπως όλα δείχνουν, η πολι-
τική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, διευρύνοντας το νο-
µοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς 
µε ρύθµιση η οποία θα δίνει τη δυ-
νατότητα δηµιουργίας µιας νέας, ε-
νιαίας και αξιόπιστης τριτοβάθµιας 
συνεταιριστικής οργάνωσης η οποία 
και θα είναι ο επίσηµος συνοµιλητής 
της Πολιτείας. Ο δρόµος προς αυτή 

την κατεύθυνση άνοιξε, µετά τη συ-
νάντηση που είχαν την περασµένη 
Πέµπτη, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, ο πρόεδρος 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλος Σατολιάς 
και ο πρόεδρος του ΣΑΣΟΕΕ, Αλέκος 
Κοντός. Σηµαντική προεργασία είχε 
γίνει και κατά την επίσκεψη Βορίδη 
στο Αγρίνιο την περασµένη Κυρια-
κή, όταν ο υπουργός πείσθηκε για 
την ανάγκη να διευκολύνει µε κά-
θε τρόπο την επούλωση των πληγών 
που άνοιξε στο συνεταιριστικό κίνη-
µα το «πραξικόπηµα» στην ΠΑΣΕΓΕΣ 
το καλοκαίρι του 2016. Παρά το γε-
γονός ότι τόσο θεσµικά όσο και ου-
σιαστικά θα πρέπει να γίνουν πολ-
λά για την ανασυγκρότηση του χώ-
ρου και αποκατατάσταση της τάξης 
στην τριτοβάθµιο επίπεδο, οι πλη-
ροφορίες θέλουν όλες τις πλευρές 

να ευθυγραµµίζονται µε την ανάγκη 
ενός ξεκάθαρου θεσµικού πλαισίου 
και µιας ανοιχτής εκλογικής διαδι-
κασίας που θα οδηγήσει σε γνήσια 
εκπροσώπηση. Σ’ αυτή την περίπτω-
ση, οι πληροφορίες θέλουν τον ση-
µερινό πρόεδρο του Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού ΠΙΝ∆ΟΣ να είναι το 
αδιαµφισβήτητο φαβορί για την η-
γεσία της νέας οργάνωσης. Προέρ-
χεται από µια οργάνωση που απο-
τελεί την κορωνίδα των συνεταιρι-
σµών στην Ελλάδα και είναι ο άν-
θρωπος που κρατήθηκε µακριά από 
τις «διχαστικές» εξελίξεις της προη-

γούµενης τριετίας. 
Αυτό του επέτρεψε 
να διατηρεί καλές 
σχέσεις µε όλες τις 
πλευρές και να τυγ-
χάνει της απαιτού-
µενης αναγνώρισης 
για να ηγηθεί µιας 
ουσιαστικής προ-
σπάθειας αναγέν-
νησης του συνερ-
γατισµού στη χώ-
ρα. ∆εν είναι κά-
τι εύκολο, καθώς 
οι εύρωστοι οικο-

νοµικά συνεταιρισµοί έχουν µείνει 
λίγοι και ο παρεµβατικός τους ρό-
λος στους περισσότερους κλάδους 
της αγροτικής παραγωγής κρίνεται 
περιορισµένος, ωστόσο, η δύναµη 
του συνεργατισµού, όταν αυτή εκ-
φράζεται µε αυθεντικό τρόπο γίνε-
ται τεράστια. Η δύναµη στους συνε-
ταιρισµούς είναι η δύναµη των µε-
λών και της παραγωγής τους. Αυτή 
η δύναµη δείχνει να έχει υποτιµη-
θεί τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας 
χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία να 
πάρει το πάνω χέρι και στον τοµέα 
της αγροδιατροφής. Αυτή τη δύνα-
µη καλείται να αναβιώσει η νέα δο-
µή και διοικητική ηγεσία των συ-
νεργατικών σχηµάτων και σχηµατι-
σµών στην Ελλάδα. Είναι η δύναµη 
που αξιοποίησε η ΠΙΝ∆ΟΣ και οι ά-
ξιες ηγεσίες της τα τελευταία χρόνια.        

21-22, 35-36

Κερδίζει 2 λεπτά 
ο ηλίανθος για 
την σεζόν 2020
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Με τιµή στα 37 λεπτά το κιλό, σχεδόν ανά-
λογη µε αυτή που έπιασε το βαµβάκι στην 
Ορεστιάδα, την εµπορική περίοδο 2019-
2020, θα πουλήσουν τη φετινή σοδειά η-
λιόσπορου οι παραγωγοί του ακριτικού 
νοµού µετά την πολύ σηµαντική συµφω-
νία που υπέγραψε η τοπική ΕΑΣ Ορεστιά-
δας µε την Agroinvest, για την καλλιεργη-
τική σεζόν του 2020.

Οι δύο πλευρές έβαλαν τις σχετικές υ-
πογραφές τους στο ιδιωτικό τους συµφω-
νητικό και έδωσαν τα χέρια για τη µεταξύ 

τους συνεργασία, το πρωί της ∆ευτέρας 10 
Φεβρουαρίου και πλέον η σκυτάλη περνά 
στην ΕΑΣ Ορεστιάδας, για να προχωρήσει 
σε συµβάσεις µε παραγωγούς της ευρύτερης 
περιοχής, ενόψει της επικείµενης καλλιερ-
γητικής περιόδου. Πρόκειται για µια ιδιαί-
τερα σοβαρή εξέλιξη, καθώς δίνει το σήµα 
για να ξεκολλήσει η τιµή του ηλιόσπορου 
από τα 35 λεπτά, όπου είναι κολληµένη τα 
τελευταία χρόνια και ανοίγει το δρόµο να 
ακολουθήσουν και άλλες Ενώσεις σε συ-
νεργασίες τους µε το µεταποιητικό τοµέα.

Συµβόλαιο µε 37 λεπτά για ηλίανθο
Νέα ώθηση για την καλλιέργεια στην Ορεστιάδα καθώς κυριαρχεί στις εαρινές  
Η συµφωνία της Ένωσης µε την Agroinvest ανοίγει δρόµο και για άλλες ΕΑΣ
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Σ 
την ελληνική αγορά τα σκληρά σι-
τάρια τσιµπάνε ολοένα και το κά-
τι παραπάνω. Βοηθάει και η Ιταλία 
που επιτέλους ξεµπλόκαρε και επι-

βεβαίωσε µια έστω σταδιακή ανοδική τάση. Η 
εξαγωγή δείχνει να πηγαίνει προς τα 270 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, οι τιµές αφού πρώτα έκαναν 
µια βουτιά σχεδόν σε όλα τα δηµητριακά λό-
γω του κοροναϊού, αντέδρασαν τελικά ανο-
δικά κατόπιν των ανακοινώσεων για περιορι-
σµό στην εξέλιξη της νόσου. Το USDA report 
δεν είχε σηµαντικές αλλαγές για τα σιτηρά.

 Χρηµατιστηριακά, ήταν πολύ µικρή η ε-
πίδραση της έκθεσης του USDA στην αγορά 
βάµβακος, η οποία επηρεάζεται στο σύνολο 
της περισσότερο από τα δρώµενα µε τον κο-
ροναϊό. Γι’ αυτό µε το που υπήρξε κάποιος ε-
φησυχασµός η αγορά κάπως σταθεροποιή-
θηκε στα 68 σεντς. Στην ελληνική αγορά δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για νέες προσφο-
ρές, ενώ από πλευράς ζήτησης το ενδιαφέ-
ρον είναι συγκεκριµένο. Η βάση (πριµ) επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών που ζητάµε ε-
ξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως µη αντα-
γωνιστικό στο διεθνές περιβάλλον. 

 Τη θετική γνώµη της για 4 πρωτόκολ-
λα εισαγωγής κρατών-µελών της ΕΕ για µή-
λα και ελληνικά ακτινίδια, µετά τους ελέγ-
χους του φθινοπώρου εξέφρασε η αρµόδια 
επιτροπή καραντίνας (DOA), σύµφωνα µε ε-
νηµέρωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην Ταϊλάνδη. Η απόφαση για 
την έγκριση εισαγωγής στην Ταϊλάνδη θα 
πρέπει να δηµοσιευθεί στη Βασιλική Εφηµε-
ρίδα τον Μάρτιο και κατόπιν αυτού θα είναι 
δυνατές οι εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων.

Η Ιταλία ξεμπλοκάρει 
την αγορά σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/02 04/02 05/02 06/02 12/02

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

297,26

294,09
294,81

294,18
293,16

6%
Αύξηση 6% στην παγκόσµια 

παραγωγή ηλίανθου αναµένεται 
την καλλιεργητική περίοδο 

2019-2020

20.000 τόνοι
Την περασµένη χρονιά η ΕΑΣ 

Ορεστιάδας διαχειρίστηκε 20.000 
τόνους ηλιόσπορου, σε συνεργασία 

µε σχεδόν 3.500 παραγωγούς

Υπογραφές 
Η συµφωνία υπεγράφη στις 10 
Φεβρουαρίου και τώρα η ΕΑΣ 

Ορεστιάδας καλεί τους παραγωγούς 
να προχωρήσουν σε συµβάσεις 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

16/01 23/01 06/02 13/230/0110/01

ΜΑΛΑΚΟ 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)

ΜΑΛΑΚΟ 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)

214

171

209,5

2,11

366,40

942,40

19,98

66,97

126,55

90,49

216

174

209,5

2,11

397,50

924,40

17,32

73,80

125,85

91,46

216

176

209,5

2,03

404,50

909,20

17,01

68,67

125,77

90,96

217

177

209,5

2,13

408,90

876,00

17,05

61,30

121,42

90,90

217

177

209,5

2,14

405,90

877,00

16,90

57,50

120,87

88,75

217

177

209,5

2,12

424,20

895,60

17,01

56,12

119,67

85,82

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 279274 274 274 274 274

70,69 70,32 71,13

69,05 67,43 67,75

Τιμή παραγωγού 
ηλίανθου (λεπτά το κιλό)

2019   35 

2020  37
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
στον ηλίανθο 
2020  37 λεπτά 

2019   35 λεπτά

  ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ισχνή κινητικότητα 
εμφανίζει η αγορά 
ελαιολάδου 

 Ξεκινούν ξανά 
οι εξαγωγές σκληρού 
που κερδίζει σε τιμή

Αυξάνονται οι εκτάσεις 
βιοµηχανικής ντοµάτας 
Αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής 
5,1% το 2020 στη βιοµηχανική 
ντοµάτα αναµένει το WPTC 
σύµφωνα µε τις τελευταίες του 
προβλέψεις που διακρίνει στην 
Ελλάδα µία αύξηση 40.000 τόνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ο ∆ηµητρίου 
φέρεται ως λύση
κοινής αποδοχής 
Μια πολύ καλή λύση, κοινής µάλιστα 
αποδοχής φέρεται για την ηγεσία της 
νέας τριτοβάθµιας συνεταιριστικής 
οργάνωσης, ο πρόεδρος επί σειρά ετών 
του Αγροτικού Πτηνοτροφικού 
Συνεταιρισµού Ιωαννίνων ΠΙΝ∆ΟΣ, 
Ανδρέας ∆ηµητρίου. Στα υπέρ του, η 
έντονα αναπτυξιακή πορεία της 
οργάνωσης της οποίας ηγείται. Φέτος 
η ΠΙΝ∆ΟΣ σπάει το φράγµα των 300 
εκατ. ευρώ τζίρο, ενώ παράλληλα 
συνιστά παράδειγµα υγιούς και 
σταθερού συνεργατισµού. Το δεύτερο 
καλό που έχει ο εν λόγω 
συνεταιριστής, είναι ότι έµεινε µακριά 
από τα θνησιγενή σχήµατα που 
διαδέχθηκαν την 85χρονη ΠΑΣΕΓΕΣ, 
µετά το γνωστό πραξικόπηµα του 2016.  
Βέβαια, οι εκλογές είναι εκλογές και 
κανείς δεν θα µπορούσε να 
προεξοφλήσει το αποτέλεσµα της 
κάλπης, πολλώ δε µάλλον που ακόµα 
δεν έχουν αποσαφηνισθεί, ο τρόπος 
εκπροσώπησης, οι εκλογικές 
διαδικασίες και φυσικά ο χρόνος κατά 
τον οποίο θα γίνουν οι εκλογές.  

Αδιαµφισβήτητο 
φαβορί, κατά πηγές, 
για την ηγεσία της νέας 
οργάνωσης ο πρόεδρος 
του ΑΠΣΙ «ΠΙΝ∆ΟΣ».

Όλες οι 
πλευρές 
ευθυγραµ-
µίζονται µε 
την ανά-
γκη ενός 
ξεκάθαρου 
θεσµικού 
πλαισίου 
και µιας 
ανοικτής 
εκλογικής 
διαδικασί-
ας.
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Ο αναγνωρισµένος οργανισµός αξι-
ολόγησης CDP (Carbon Disclosure 
Project) ανακοίνωσε πως η Bayer α-
ποτελεί µία από τις κορυφαίες πο-
λυεθνικές εταιρείες στην κατηγορία 
του κλίµατος για µία ακόµη φορά, α-
πονέµοντάς της την υψηλότερη βαθ-
µολογία «Α». Οι θεσµικοί επενδυτές 
προσδοκούν ολοένα και περισσότε-
ρο από τις εταιρείες να εφαρµόζουν 
στρατηγική που συµβάλει στη βιω-
σιµότητα και θεωρούν την αξιολό-
γηση CDP ως βάση για τις επενδυ-
τικές τους αποφάσεις.

«Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµέ-
νοι που από το 2005 λαµβάνουµε 
αδιάλειπτα πολύ καλές αξιολογή-
σεις από το CDP και για µια ακόµη 
φορά η Bayer συµπεριλαµβάνεται 
στον κατάλογο Climate A», δήλωσε 
ο Werner Baumann, Πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Bayer 
AG, τονίζοντας πως στους στόχους 
έως το 2030  είναι η επίτευξη ουδέ-
τερου ισοζύγιο άνθρακα στις λει-
τουργίες της. 

Τα πρώτα νέα από την τριµερή 
δείχνουν να είναι καλά. Ενώπι-
ον του υπουργού Μάκη Βορίδη, 
δηλαδή Σατολιάς και Κοντός, ε-
ξέφρασαν καθαρά τη βούλησή 
τους να εγκαταλείψουν τα «σα-
θρά οχήµατα» µε τα οποία πο-
ρεύτηκαν την τελευταία τριετία, 
δηλαδή τη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και τον 
ΣΑΣΟΕΕ αντίστοιχα και να συν-
δράµουν στην αναδιοργάνωση 
του χώρου επί υγιούς βάσεως. 
Το πρώτο λοιπόν που συµφω-
νήθηκε, είναι ότι κλείνουν τα 
«µαγαζάκια» τους. 

Το υπουργείο από την πλευ-
ρά του, δια του υπουργού Βορί-
δη, ανέλαβε τη δέσµευση να φέ-
ρει συµπληρωµατικά στο νοµο-
σχέδιο για τους συνεταιρισµούς 
το θεσµικό εκείνο πλαίσιο που 
θα εξασφαλίζει µια νέα δοµή η 
οποία θα έχει στην κορυφή της 
µια τριτοβάθµια - όπως αποκα-
λείται- οργάνωση (τύπου ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ) η οποία θα αποτελεί έκφρα-
ση όλων των οργανώσεων του 
χώρου. Σ’ αυτή λοιπόν θα συµ-
µετέχουν όλοι οι συνεταιρισµοί, 
πρωτοβάθµιοι, κλαδικοί και ΑΕΣ 
που είναι εγγεγραµµένοι -ες στο 
Μητρώο Συνεταιρισµών. 

Πώς θα εκπροσωπούνται; Ε-

δώ αρχίζουν πάλι τα δύσκολα. 
Οι πληροφορίες λένε πως εγκα-
ταλήφθηκε νωρίς η ιδέα για ε-
κλογή από τη βάση που µάλλον 
είχε στο νου του ο Αλέκος Κο-
ντός, ελπίζοντας ότι ως πολιτικό 
στέλεχος και πρώην υπουργός 
θα µπορούσε να εκλεγεί πρό-
δρος στη νέα οργάνωση. 

Το ρεπορτάζ λέει ότι η εκπρο-
σώπηση θα γίνεται δια αντιπρο-
σώπων στη Γενική Συνέλευση 
της τριτοβάθµιας, η οποία και 
θα εκλέγει τα µέλη της ∆ιοίκη-
σής της. Εδώ έχει πέσει η ιδέα 
για κλιµάκωση του αριθµού α-
ντιπροσώπων στη συνέλευση, 
µε βάση την οικονοµική ισχύ 
των οργανώσεων. Από 50.000 
ευρώ και µέχρι 1 εκατ. ευρώ τζί-
ρο έναν αντιπρόσωπο, για κάθε 
3 εκατ. ευρώ τζίρο επιπλέον άλ-
λον έναν και όχι παραπάνω από 
δέκα συνολικά αντιπροσώπους 
για τις λίγες οργανώσεις (π.χ. 
ΠΙΝ∆ΟΣ) µε πολύ µεγάλο τζίρο. 

Μια τέτοια κλιµάκωση εκτι-
µάται ότι θα φέρει στη Γενική 
Συνέλευση περί τους 800 αντι-
προσώπους από όλο το φάσµα 
των συνεταιρισµών, δείγµα α-
ντιπροσωπευτικό και ικανό να 
λειτουργήσει αποτελεσµατικά.

«Άριστα»
στις δράσεις  
της ΒΑΥΕR 
για το κλίμα 

Κλείνουν τα παλιά μαγαζιά, 
διοίκηση δια αντιπροσώπων 

Το CDP αξιολόγησε περισσότερες 
από 8.000 εταιρείες, εστιάζοντας 

στον τρόπο που αντιµετωπίζουν την  
πρόκληση κλιµατική αλλαγή. Μόλις 

το 2% (179 εταιρείες) πέτυχαν 
βαθµολογία Α.

Σηµατωρός η 
επίσκεψη Βορίδη 
στον Α.Σ «Ένωση 
Αγρινίου», για 
τις αλλαγές στον 
συνεταιριστικό 
χώρο.

Η πρόοδος της ΑΜΦΙΓΑΛ και οι ενεργειακές 
κοινότητες εντυπωσίασαν τον Βορίδη

Σε µια εφόλης της ύλης σύσκεψη εργασίας σε ζητήµατα που απασχολούν 
τον αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα εξελίχθηκε η πρόσφατη επίσκεψη του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Ένωση Αγρινίου, στο περιθώριο 
διήµερης περιοδείας του στον Πύργο Ηλείας και το Αγρίνιο.
Ο κ. Βορίδης, τον οποίο συνόδευε ο γενικός γραµµατέας του ΥπΑΑΤ κ. 
Γιώργος Στρατάκος και ο πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Ν.∆. Αιτ/νιας κ. Φώτης 
Τσόλκας άκουσε προσεκτικά τις προτάσεις του προέδρου του Α.Σ. 
«Ένωση Αγρινίου» κ. Θωµά Κουτσουπιά για το συνεταιριστικό νόµο, τον 
ΕΛΓΑ και άλλα θεσµικά αλλά και τοπικά ζητήµατα που απασχολούν τις 
αναπτυξιακές προοπτικές του αγροτοκτηνοτροφικού τοµέα στην 
Αιτωλοακαρνανία.
Σύντοµη, αλλά περιεκτική παρουσίαση του Συνεταιρισµού και των 
δράσεων που η Ένωση αναπτύσσει έκανε ο γενικός διευθυντής κ. Νίκος 
Καζαντζής. Ο υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρόοδο που 
καταγράφει η ΑΜΦΙΓΑΛ, αλλά και για τα ενεργειακά έργα που υλοποιεί 
η Ένωση Αγρινίου και οι Ενεργειακές Κοινότητες που έχει συγκροτήσει.

Μοντέλο
Η εκλογή ∆ιοίκησης 
στη νέα τριτοβάθµια 
δεν θα γίνεται απευ-

θείας από τη βάση αλλά 
δια αντιπροσώπων 
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι βασικοί θεσµικοί φορείς που δραστη-
ριοποιούνται στον κλάδο του ελληνικού 
οίνου φαίνεται πως έχουν αποφασίσει 
να τελειώνουν µε το θέµα της κλωνικής 
επιλογής αµπέλου, ενώ µαζί τους σε αυτό 
δείχνει να είναι και το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, το οποίο έχει δροµολο-
γήσει για το 2020 να αντικαταστήσει το 
«ασθενές» θεσµικό πλαίσιο για την επι-
λογή και αποδοχή κλώνων ποικιλιών και 
υποκειµένων αµπέλου του 2016.

Κι αν το πλήρωµα του χρόνου για την 
αποκατάσταση της τάξης στο πολλαπλα-
σιαστικό υλικό, µε την αναµενόµενη υ-
πογραφή της Υπουργικής Απόφασης για 
την κλωνική επιλογή και την εγγραφή 
στον εθνικό κατάλογο του αντίστοιχου 
προϊόντος πλησιάζει, υπάρχουν ορισµέ-
νοι που επιθυµούν να διαιωνίσουν τις 
αόριστες συζητήσεις επί του ζητήµατος.

Λόγος γίνεται για την ΚΕΟΣΟΕ, η ο-
ποία πραγµατοποίησε στις 14 Φεβρου-
αρίου επιστηµονική συνεδρία µε θέµα 
την κλωνική επιλογή στην ελληνική α-
µπελουργία στο Γεωπονικό Πανεπιστή-
µιο Αθηνών. Στην ηµερίδα αυτήν κάλεσε 
φορείς όπως ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οί-
νου και η Ένωση Φυτωριούχων Ελλάδος, 
ώστε να συµµετάσχουν σε µια συζήτηση 
η οποία έχει γίνει ήδη πολλές φορές αλ-
λά και σε πιο σφιχτό θεσµικά πλαίσιο µε 
πολιτειακούς συνοµιλητές. 

Από την πλευρά τους, ΣΕΟ και ΕΦΕ είδαν 
λοιπόν µε κακό µάτι την πρωτοβουλία της 
ΚΕΟΣΟΕ, κρίνοντας τόσο από τη χρονική 
συγκυρία όσο και από πρόσφατες σχετικά 

δηλώσεις παραγόντων του οργάνου των 
αµπελουργών που διαστρεβλώνουν την 
πραγµατικότητα αναφορικά µε τις µέχρι 
σήµερα προσπάθειες για τη θεσµοθέτηση 
της κλωνικής επιλογής αµπέλου. 

«Επιθυµείτε να ξανανοίξετε µια ατέρ-
µονη συζήτηση; Να εκφράσετε την αντί-
θεσή σας σε κάτι που έχει συζητηθεί ως 
θέµα περισσότερο από οποιοδήποτε άλ-
λο θέµα στην αµπελουργία τα τελευταία 
χρόνια; Να δηµιουργήσετε από την αρ-
χή νέες επιτροπές; Όλοι γνωρίζουµε που 
στοχεύουν οι επιτροπές: στην καθυστέρη-
ση και σε τίποτα άλλο; Γιατί προσπαθείτε 
να οργανώσετε ηµερίδα γα ένα θέµα α-
µπελουργικό, και την ίδια στιγµή εκπρό-
σωποι σας σε άρθρα δίδουν εικόνα η ο-
ποία δεν έχει σχέση µε την πραγµατικό-
τητα;» διερωτούνται σε σχετικό απαντη-
τικό έγγραφο της ΕΦΕ προς την ΚΕΟΣΟΕ 
οι υπογράφοντες Σωτήρης Σαλής, πρό-

εδρος της Ένωσης και ο γενικός γραµ-
µατέας Κωνσταντίνος Μπακασιέτας. Στο 
σηµείωµα αυτό η ΕΦΕ αρνείται την πρό-
σκληση της ΚΕΟΣΟΕ στην ηµερίδα της, 
εξηγώντας πως κάτι τέτοιο στη δεδοµέ-
νη συγκυρία εγείρει ερωτηµατικά σχετι-
κά µε την δράση και τις προτεραιότητες 
της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης 
Αµπελοοινικών Προϊόντων.

Υπενθυµίζεται ότι προ ολίγων ηµερών, 
ο ΣΕΟ είχε στείλει επίσης απαντητική ε-
πιστολή στην ηγεσία της ΚΕΟΣΟΕ, εξη-
γώντας τους λόγους για τους οποίους ο 
σύνδεσµος δεν θα συµµετέχει στις εργα-
σίες της ηµερίδας. Μάλιστα αξιολόγησε 
ως πισωγύρισµα µε εκ του πονηρού προ-
θέσεις οποιαδήποτε συζήτησης γύρω α-
πό την κλωνική επιλογή αµπέλου πριν 
την υπογραφή της απόφασης που ρυθ-
µίζει θεσµικά το ζήτηµα από την ηγεσία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Γυρίζουν την πλάτη στην ΚΕΟΣΟΕ 
συντελεστές του ελληνικού οίνου 
Κι ενώ η αποκατάσταση της τάξης στο πολλαπλασιαστικό υλικό, µε την αναμενόμενη 
υπογραφή της ΥΑ για την κλωνική επιλογή πλησιάζει, κάποιοι βάζουν τρικλοποδιές

Ανούσια 
Την πρωτοβουλία 
της ΚΕΟΣΟΕ για τη 

διοργάνωση ηµερίδας 
χαρακτηρίζει ως 

ανούσια και κυρίως 
παραπλανητική 

δράση, η επιστολή της 
Ένωσης Φυτωριού-

χων Ελλάδος

Εκ του πονηρού 
Πισωγύρισµα µε 
εκ του πονηρού 

χαρακτήρισε ο ΣΕΟ 
τις προθέσεις της 

ΚΕΟΣΟΕ για οποιαδή-
ποτε συζήτηση γύρω 

από την κλωνική 
επιλογή αµπέλου πριν 

την υπογραφή της 
σχετικής Υπουργικής 

Απόφασης

Καµία καθυστέρηση στο θέµα της κλωνικής επιλογής απαιτεί η Ένωση 
Φυτωριούχων Ελλάδος, σε επιστολή του προέδρου της Σωτήρη Σαλή. 

Οι αµπελουργοί φωνάζουν 
για πιστοποιηµένο υλικό στην 
αµπελουργία και το ΥΠΑΑΤ 
προσπαθεί να τους βοηθήσει.

Εµµονή αντίθετα
στα συµφέροντα
των αµπελουργών

Τροχοπέδη στην επόµενη 
µέρα της ελληνικής 
αµπελουργίας χαρακτηρίζει 
η ΕΦΕ την ΚΕΟΣΟΕ. Να 
σηµειωθεί πως όλοι οι 
φορείς «πλην 
Λακεδαιµονίων» έχουν 
ταχθεί υπέρ µιας τάχιστης 
ρύθµισης του ζητήµατος 
χωρίς συζητήσεις, ώστε να 
έχουν επιτέλους ένα 
θεσµικό πλαίσιο ως βάση 
για τις περαιτέρω εργασίες 
τους. «Αναρωτιόµαστε γιατί 
αυτή η εµµονή προς µια 
κατεύθυνση αντίθετη προς 
τα συµφέροντα των 
αµπελουργών; Όταν 
σήµερα οι αµπελουργοί 
φωνάζουν για την ανάγκη 
για υγιές και πιστοποιηµένο 
υλικό στην αµπελουργία, 
και το ΥΠΑΑΤ προσπαθεί 
να τους βοηθήσει, αλλά ο 
θεσµικός εκπρόσωπός 
τους, η ΚΕΟΣΟΕ 
εξακολουθεί να συζητά τα 
αυτονόητα» αναφέρει η 
επιστολή της ΕΦΕ.
Μάλιστα η ηγεσία της ΕΦΕ 
υποστηρίζει ότι η χώρα µας 
στον αµπελοοινικό τοµέα 
έχει κάνει βήµατα τεράστια 
τα τελευταία χρόνια, χάρη 
στην οινοποιία.
«Ο εποικοδοµητικός 
διάλογος είναι η αρχή µας, 
οι ανούσιες και κυρίως 
παραπλανητικές δράσεις 
δεν συµβαδίζουν µε τις 
αρχές της Ένωσης µας. 
Η Ελλάδα σήµερα είναι 
στο 1/5 του αµπελώνα 
που είχε πριν 60 χρόνια, 
οι αµπελουργοί χωρίς τα 
εφόδια που προσφέρει η 
σύγχρονη αµπελουργία 
συµπεριλαµβανοµένης και 
της κλωνικής επιλογής θα 
εγκαταλείψουν εντελώς 
τις περιούσιες τους. Είναι 
κρίµα η ΚΕΟΣΟΕ, ένας 
θεσµός που µπορεί να 
βοηθήσει τα µέγιστα για 
την ανάπτυξη της 
αµπελουργίας να συνιστά 
τροχοπέδη στο αύριο» 
καταλήγει η επιστολή.





Καταπολεμώντας 
την Tuta absoluta 
Προληπτικά, κατασταλτικά και 
χημικά μέτρα φυτοπροστασίας

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

To έντοµο Tuta Absoluta είναι 
από τους πιο επιζήµιους και νέ-
ους χωροκατακτητικούς εχθρούς 
στην καλλιέργεια της ντοµάτας, 
προσβάλλοντας κυρίως τα φύλ-
λα και τους καρπούς του φυτού 
και υπονοµεύοντας την ποιότη-
τα της παραγωγής. Ύστερα από 
έλεγχο που διεξήγαγαν οι γεω-
πόνοι του τµήµατος Ποιοτικού 
και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 
της Περιφέρειας ∆ράµας σχετι-
κά µε την ευαισθησία του εντό-
µου στα φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα, συστήνουν ορισµένα µέ-
τρα για την αντιµετώπιση του ε-
ντόµου, κυρίως για την περιοχή 

της ∆ράµας. Τα µέτρα αυτά δια-
κρίνονται σε καλλιεργητικά, κα-
τασταλτικά, χηµικά και υποβοη-
θητικά, µε στόχο την αποτροπή 
εισόδου του εντόµου στο θερµο-
κήπιο. Ένα τέτοιο µέτρο αποτε-
λεί η χρήση εντοµοστεγών δι-
κτύων διπλής εισόδου ή η τοπο-
θέτηση µαύρων κολλητικών πα-
γίδων για την προσέλκυση και 
τελικώς την παγίδευση των ε-
νηλίκων. Στην ίδια λειτουργία 

βρίσκει εφαρµογή και η τοπο-
θέτηση δύο φωτο-παγίδων ανά 
στρέµµα σε κεντρικά σηµεία του 
θερµοκηπίου και σε απόσταση 
µεταξύ τους. Ωστόσο, πρέπει να 
διατηρηθεί η είσοδος εντός του 
θερµοκηπίου των ωφέλιµων πα-
ρασίτων και αρπακτικών µε τη 
φύτευση πολυετών αρωµατικών 
φυτών εξωτερικά και ετησίων α-
ρωµατικών στο εσωτερικό του. 

Για την καταπολέµηση του ε-
ντόµου, η εξαπόλυση την περίο-
δο της άνοιξης των Macrolophus 
pygmaeus ή Nesidiocoris tenuis 
ή/ και των ωών του Trichogramma 
achaea στο θερµοκήπιο καθώς 
και η χρήση εγκεκριµένων σκευα-
σµάτων του Bacillus thuringiensis 
αλλά και εγκεκριµένης µεθό-

δου φεροµονικής παρεµπόδι-
σης σύγχυσης µπορούν να δρά-
σουν αποτελεσµατικά εναντίον 
των πληυσµών του T. absoluta.

Όσον αφορά τα χηµικά µέσα, 
συνίσταται η αποφυγή των πυ-
ρεθρινοειδών εντοµοκτόνων κα-
θώς δεν καταπολεµούν επαρκώς 
τον εχθρό και λειτουργούν εις 
βάρος των φυσικών του εχθρών. 

Τέλος, βελτίωση της κατάστα-
σης των φυτών από την προ-
σβολή του εντόµου µπορεί να 
επιτευχθεί µε την τακτική δια-
φυλλική χορήγηση µεταλλι-
κών θρεπτικών στοιχείων, πυ-
ριτίου και φυτορρυθµιστικών 
σκευασµάτων νιτροφαινολών 
που ευνοούν τη φωτοσυνθετι-
κή δραστηριότητά τους. 

Πρώτα ίχνη από ελµινθοσποριάσεις και ωίδιο στο κριθάρι 
Ύστερα από επιτόπιους ελέγχους και δειγµατοληψίες σε καλλιέργειες κριθαριού, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου εντόπισαν 
µολύνσεις από ελµινθοσποριάσεις και ωίδιο. ∆ιαπίστωσαν, επίσης, πως τα 
φαινόµενα προσβολής και τα συµπτώµατά τους είχαν µεγαλύτερη ένταση κυρίως 
σε περιοχές µε µονοκαλλιέργεια κριθαριού. Προκειµένου να δράσουν έγκαιρα µε 
χηµικά µέσα, προτείνουν στους παραγωγούς να επισκέπτονται και να παρατηρούν 

τα κτήµατά τους. Ο ψεκασµός µε εγκεκριµένο µυκητοκτόνο λαµβάνει χώρα αποκλειστικά και 
µόνο κατόπιν συνεννόησης µε γεωπόνο, που είναι σε θέση να συνυπολογίσει την κατάσταση 
των φυτειών, τις εδαφοκλιµατικές συνθήκες, το κόστος του ψεκασµού καθώς και το 
ενδεχόµενο ανθεκτικότητας του παθογόνου. Σηµειώνεται πως η χρήση εγκεκριµένων 
φυτοπροστατευτικών, σύµφωνα µε τις οδηγιές ετικέτας που αναγράφονται, πρέπει να γίνεται 
από επαγγελµατίες χρήστες κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αζωτούχος λίπανση 
Υπερβολικά επίπεδα 
µπορεί να επιφέρουν 

ανεπιθύµητες εξάρσεις 
πληθυσµού του εντόµου 

Εξώασκος αµυγδαλιάς
Ο εξώασκος προσβάλλει τα ακραία νεαρά 
φύλλα της αµυγδαλιάς την άνοιξη τα οποία 
και παραµορφώνει. Κατά κανόνα, ο µύκητας 
διαχειµάζει στους οφθαλµούς και σε 
πτυχώσεις των βλαστών, κλάδων και του 
κορµού της αµυγδαλιάς. Οι µολύνσεις 
ξεκινούν µετά την έκπτυξη των οφθαλµών 
και πριν τη διαφορποίηση της νέας 
βλάστησης. Οι χαµηλές θερµοκρασίες και η 
υψηλή υγρασία ευνοούν την ανάπτυξη του 
παθογόνου. Άριστες θερµοκρασίες 
µολύνσεων10-20oC, µε δυσκολία 
πραγµατοποιούνται µολύνσεις σε 
θερµοκρασίες µικρότερες των 7oC. Για την 
αντιµετώπισή του, διενεργούνται χειµερινοί 
ψεκασµοί, κατά τη διάρκεια δηλαδή του 
ληθάργου, µέχρι το τελικό στάδιο διόγκωσης 
των οφθαλµών. Συγκεκριµένα συστήνεται η 
καταπολέµηση να γίνεται µε εφαρµογή 
χαλκούχων µυκητοκτόνων στην πτώση των 
φύλλων. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου, συνίσταται επανάληψη ψεκασµού 
µετά την πτώση των πετάλων.

Κορύνεο βερικοκιάς
Την τρέχουσα περίοδο στις πρώιµες 
περιοχές έχει ήδη ξεκινήσει ή αναµένεται, 
ανάλογα µε την ποικιλία, η έναρξη 
διόγκωσης των οφθαλών. Το στάδιο αυτό 
θεωρείται κρίσιµο καθώς λίγο πριν 
ξεκινήσει η διόγκωση είναι απαραίτητο να 
γίνει επέµβαση µε σκοπό την 
καταπολέµηση της ασθένειας του 
κορύνεου και µόνο σε οπωρώνες που 
φέρουν ιστορικό προσβολής από το 
παθογόνο τα προηγούµενα δύο έτη. 
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι, 
σε ορισµένες περιοχές αναµένονται 
ασθενείς βροχοπτώσεις οι οποίες ευνοούν 
τις πρωτογενείς µολύνσεις, ενώ τονίζεται 
ότι µόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν 
προσβολές τα δύο προηγούµενα έτη 
πρέπει να γίνει επέµβαση λίγο πριν τη 
διόγκωση των οφθαλµών (στάδια Α έως 
και Β). Ο επιτυχής ψεκασµός έγκειται στον 
κατάλληλο χρόνο επέµβασης και 
εποµένως οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης συστήνουν επιµελή έλεγχο 
για εντοπισµό διόγκωσης των οφθαλµών. 
Η επιτυχία της επέµβασης εξαρτάται κατά 
πολύ από τον κατάλληλο χρόνο 
επέµβασης. Συνιστάται επιµελής έλεγχος 
των ποικιλιών για διαπίστωση της 
διόγκωσης των οφθαλµών.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδανική καλλιεργητική επιλογή για 
την παραγωγή βιοαερίου έδειξαν πως 
αποτελούν οι χαµηλών απαιτήσεων 
και υψηλής βιοµάζας καλλιέργειες 
τριτικάλε και σόργος σε ερευνητι-
κούς αγρούς που έτρεξαν οι κρατι-
κές υπηρεσίες της Ιταλίας. Σε συν-
δυασµό µε το γεγονός ότι τα φυτικά 
αυτά είδη είναι ανθεκτικά στις ξηρο-
θερµικές συνθήκες, µοιάζουν επιλο-
γές που αξίζει να ασχοληθούν και οι 
Έλληνες αγρότες καθώς ο κλάδος 
του βιοαερίου συνεχώς ανεβαίνει. 
Για τα πειράµατα αυτά, µίλησε ο Dr 
Guido Pignata, επικεφαλής του γε-
νετικού προγράµµατος της Padana 
Sementi Elette στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε η εταιρεία F.A.S. (Fyto-
AnimalServices) µε θέµα: «Φυτική 
παραγωγή και βιοαέριο, µια εναλ-
λακτική πρόταση για την ελληνική 
γεωργία» στα πλαίσια της Agrotica.

Σύµφωνα µε τον Dr. Pignata το 
τριτικάλε αποτελεί ιδανική λύση τό-
σο γιατί εκµεταλλεύεται εδάφη χα-
µηλής παραγωγικότητας µε ελάχι-
στες εισροές ενέργειας όσο γιατί κα-
λύπτει τη παραγωγή φυτικής βιοµά-
ζας τους χειµερινούς µήνες. Συγκε-
κριµένα, τα αποτελέσµατα της έρευ-
νας που έγιναν από τις ιταλικές κρα-
τικές υπηρεσίες κατέταξαν τις ποικι-
λίες της εταιρείας στις πρώτες θέσεις 
στη παραγωγή βιοµάζας. Η πρόταση 
της εταιρείας για την καλύτερη αξιο-

ποίηση των χωραφιών και τη µέγιστη 
δυνατή στρεµµατική απόδοση σε βι-
οµάζα και όπως συνεπάγεται και σε 
βιοαέριο είναι η διπλή καλλιέργεια. 
Μετά τη κοπή του τριτικάλε στο στά-
διο του γάλακτος προτείνεται η σπο-
ρά σόργου (και µειγµάτων σόργου). 
Το σόργο, ένα φυτό µε περιορισµέ-
νες ανάγκες σε λίπανση και άρδευ-
ση, παρέχει την απαραίτητη βιοµάζα 
του θερινούς µήνες και έρχεται σαν 
εναλλακτική του ενσιρώµατος καλα-
µποκιού. Η εταιρεία διαθέτει διαφο-
ρετικά είδη σόργου (τύπου Sudan, 
Biomass Hybrid, Grain Sorghum) τα 
οποία συνδυάζει στη δηµιουργία µειγ-
µάτων για τη παραγωγή µεγάλων πο-
σοτήτων βιοµάζας. Μέρος του υλικού 
αυτού, όπως το σόργο MATACO και 
τα µείγµατα ASOLO TRIS και ASOLO 
BIS αξιολογήθηκαν από τους τεχνι-
κούς της F.A.S και συνεργάτες της δί-
νοντας ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. 
Επιπλέον παρουσιάστηκαν τα αποτε-
λέσµατα των πειραµατισµών της Έ-
νωσης Παραγωγών Βιοαερίου Ιταλί-
ας που κατατάσσουν το ASOLO TRIS 
πρώτο µε µεγάλη διαφορά στη παρα-
γωγή βιοµάζας και βιοαερίου. 

O Mauro Frigo CEO της Padana 
Sementi Elette παρουσίασε την ιταλι-
κή εταιρεία, η οποία δραστηριοποιεί-
ται στην έρευνα και παραγωγή σπό-
ρων από το 1970. H σποροπαραγω-
γική δραστηριότητα της εταιρείας γί-
νεται πέραν της Ιταλίας σε Αργεντι-
νή, Τσεχία, Ουγγαρία, Σερβία, Πο-

λωνία, Ρουµανία και Γαλλία συνο-
λικής έκτασης 53.830 στρεµµάτων.

∆ηµιουργία της EZ-GROW Hellas
Η εκδήλωση ξεκίνησε µε σύντο-

µο χαιρετισµό του Μιχαήλ Βασιλεί-
ου, ιδιοκτήτη της F.A.S. ενώ, το λό-
γο πήρε ο γεωπόνος και υπεύθυνος 
για τις εξαγωγικές δραστηριότητες 
της εταιρείας, Κεχαγιάς Μαργαρίτης 
ο οποίος παρουσίασε την εταιρεία 
τις εγκαταστάσεις, τις γραµµές κα-
θαρισµού σπόρων και τους τοµείς 
στους οποίους δραστηριοποιείται η 
εταιρία. Αξιοσηµείωτο είναι το ερευ-
νητικό πρόγραµµα για την ανάδειξη 
νέων ποικιλιών που χρηµατοδοτεί η 
εταιρεία του οποίου οι καρποί θα εί-
ναι άµεσα διαθέσιµοι στην ελληνι-
κή αγορά µιας και ήδη αρκετές ποι-
κιλίες είναι υπό εγγραφή στον Ευ-
ρωπαϊκό Κατάλογο Καλλιεργούµε-
νων Ποικιλιών. Στη συνέχεια έγινε 
µια γρήγορη αναφορά στην ολοέ-
να αυξανόµενη γκάµα σπόρων της 
εταιρείας και στη δηµιουργία της EZ-
GROW Hellas, της νεοσύστατης εται-

ρίας παραγωγής εξειδικευµένων λι-
πασµάτων που προήλθε από την σύ-
µπραξη της F.A.S. και της καναδικής 
EZGRO µε σκοπό τη παραγωγή των 
σύγχρονων λιπασµάτων της καναδι-
κής εταιρίας στη Λάρισα.

Από την πλευρά του, ο ερευνητής 
και διδάκτορας της Γεωπονικής Σχο-
λής του ΑΠΘ, Καλαµάρας Σωτήρης ο 
οποίος εκπροσώπησε το Εργαστήριο 
Γεωργικών Κατασκευών & Εξοπλισµού 
αρµόδιο για θέµατα βιοαερίου, ανα-
φέρθηκε στην ανάγκη απαγκίστρω-
σης από τα ορυκτά καύσιµα και στην 
προοπτική που ανοίγει η παραγωγή 
βιοαερίου στην ελληνική γεωργία. 
Παρουσίασε τη χρήση του ενσιρώµα-
τος καλαµποκιού στη Βόρεια Ευρώπη 
και του προβληµατισµού της χρησι-
µοποίησης του στη Νότια Ευρώπη λό-
γω των αυξηµένων αναγκών του σε 
εισροές. Σηµείωσε την ανάγκη χρή-
σης εναλλακτικών µορφών βιοµά-
ζας όπως το ενσίρωµα σόργου, τρι-
τικάλε και άλλων φυτικών ειδών αν-
θεκτικά στις ξηροθερµικές συνθήκες 
της χώρας µας. 

Από αριστερά οι: Καλαµαράς Σωτήρης ερευνητής στο ΑΠΘ, Mauro Frigo CEO της Padana Sementi Elette, Μιχαήλ Βασίλης 
ιδιοκτήτης της F.A.S,  Dr Guido Pignata από την Padana Sementi Elette και  Κεχαγιάς Μαργαρίτης από τον F.A.S.

Στην ηµερίδα έγινε αναφορά στη δηµιουργία της EZ-GROW Hellas, της νέας εταιρείας παραγωγής 
εξειδικευµένων λιπασµάτων που προήλθε από την σύµπραξη της F.A.S. και της καναδικής EZGRO.

Λύσεις τριτικάλε 
και σόργου κάνουν 
προσιτό το βιοαέριο
Σύμπραξη F.A.S με την καναδική EZGRO για 
παραγωγή σύγχρονων λιπασμάτων στη Λάρισα 

Ερευνητικό 
πρόγραµµα

Η F.A.S αναδεικνύει 
νέες ποικιλίες οι 
οποίες θα είναι 

άµεσα διαθέσιµες 
στο ελληνικό κοινό
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆ραστικά χαµηλότερη κατανάλωση ψεκαστι-
κού υγρού µέχρι και 65 φορές, περιορισµό 
του χρόνου εφαρµογής και οµοιοµορφία κά-
λυψης στα φύλλα, φέρνουν τα Συστήµατα µη 
Επανδρωµένων Αεροσκαφών, γνωστότερα κι 
ως Drones, στον τοµέα της φυτοπροστασίας, 
συνδυάζοντας τα οικονοµικά και µε σηµαντι-
κά περιβαλλοντικά οφέλη.

Έρευνες που διενεργήθηκαν τα τελευταία 
2 χρονιά στο Perrotis College της Αµερικανι-
κής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, µονα-
δικές διεθνώς, για την αξιολόγηση της χρή-
σης UAS-drones στο ψεκασµό καλλιεργει-
ών, κατέδειξαν πως σε σχέση µε άλλα µηχα-
νικά µέσα εφαρµογής δράσεων φυτοπρο-
στασίας, µειώνουν την κατανάλωση ψεκα-
στικού υγρού από 5 έως και 65 φορές, ανά 
επέµβαση, εξοικονοµώντας σηµαντικούς πό-
ρους για τον αγρότη και αντίστοιχα µικρότε-
ρη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

«Οι πειραµατικές µελέτες έγιναν στον ελαι-
ώνα υπερπυκνής φύτευσης, που διατηρεί στις 
εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη, η Αµερι-
κανική Γεωργική Σχολή και κατά τη διάρκειά 
τους, αξιολόγησαν όλα τα κοινά επίγεια ψε-
καστικά συστήµατα, όπως ψεκαστήρες πλά-
της µε µπαταρία και βενζινοκίνητες, νεφελο-
ψεκαστήρες µε απλά και µε ηλεκτροστατικά 
ακροφύσια, συστήµατα νεφελοψεκαστήρων 
φερόµενα σε γεωργικούς ελκυστήρες, καθώς 
και ψεκαστικά ΣµηΕα µε κοινά και ηλεκτρο-
στατικά ακροφύσια σε διαφόρους σχηµατι-
σµούς», διευκρίνισε ο καθηγητής στο τµήµα 
∆ιοίκησης Αγρο-περιβαλλοντικών συστηµά-
των της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής της 
Θεσσαλονίκης και διευθυντής του Κέντρου Ε-

λιάς «Κρίνος» Αθανάσιος Γκέρτσης.
Παρουσιάζοντας τη σχετική εισήγησή του, 

στο διεθνές Συνέδριο Open EARTH – µε θέµα 
«Προσαρµογή και Μείωση της Κλιµατικής Αλ-
λαγής», που πραγµατοποιήθηκε 12 µε 14 Φε-
βρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, ο καθηγητής υ-
ποστήριξε πως τα αποτελέσµατα των µελετών 
έδειξαν σηµαντικά διαφορετικά ποσά στην κα-
τανάλωση του ψεκαστικού διαλύµατος, στο 
χρόνο εφαρµογής, καθώς επίσης και στα χα-
ρακτηριστικά του ψεκασµού (σ. σ. ποσοστό 
κάλυψης, οµοιοµορφία, αριθµός και κατανο-

µή των σταγονιδίων) µεταξύ όλων των συστη-
µάτων, ενώ ένα επιπλέον εύρηµα ήταν και η 
σηµαντικά διαφορετική κάλυψη συµβατικών 
και ηλεκτροστατικών ακροβασιών (µπεκ) µε 
υπεροχή των ηλεκτροστατικών ψεκαστήρων.

«Χρησιµοποιήθηκαν ειδικά ευαίσθητα χαρ-
τιά, που προσοµοιώνουν τα φύλλα και απο-
τύπωναν τον ψεκασµό, ενώ στη συνέχεια µε 
τη χρήση ειδικών λογισµικών µετρήθηκαν το 
ποσοστό κάλυψης, ο αριθµός και η κατανοµή 
των σταγονιδίων, καθώς και η οµοιοµορφία δι-
ασποράς των σταγονιδίων», εξήγησε ο οµιλη-

τής και πρόσθεσε ότι «τα πλεονεκτήµατα των 
ψεκαστικών ΣµηΕΑ είναι πολλά κι αναµένεται 
η τεχνολογία αυτή να εξελιχθεί ραγδαία στα ε-
πόµενα 2-3 χρονιά, δίνοντας λύση σε πλειά-
δα προβληµάτων στην αγροτική παραγωγή».

Τα ίδια Συστήµατα µη Επανδρωµένων Αε-
ροσκαφών, σύµφωνα µε τον κ. Γκέρτση, µπο-
ρούν να χρησιµοποιηθούν και για διασπορά 
λιπασµάτων, διαυλικών θρεπτικών, αλλά και 
βιοδιεγέρτες, που είναι οι νεότερες εξελίξεις 
στη θρέψη φυτών. «Συνεπώς στη θρέψη και 
την προστασία φυτών τα ΣµηΕΑ αναµένεται να 
αποτελέσουν το πλέον σηµαντικό εργαλείο», 
υποστήριξε ο καθηγητής, συµπληρώνοντας 
πως «οι νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται µε 
εφαρµογές Γεωργίας Ακριβειας δίνουν πλέον 
σηµαντικές λύσεις σε συνθήκες όπου τα συµ-
βατικά εργαλεία, η τοπογραφία του εδάφους 
και οι συνθήκες εδάφους δεν επιτρέπουν την 
προστασία των φυτών». 

Μείωση της κατανάλωσης ψεκαστικού υγρού 
από 5 έως και 65 φορές, ανά επέµβαση, 

εξοικονόµηση σηµαντικών πόρων για τον 
αγρότη και µικρότερη περιβαλλοντική 
επιβάρυνση κατέδειξαν οι έρευνες για 

τη χρήση UAS-drones στον ψεκασµό 
καλλιεργειών, που διενεργήθηκαν τα 

τελευταία 2 χρονιά στο Perrotis College 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης.

Έως και 65 φορές λιγότερο  
ψεκαστικό υγρό με χρήση Drones
Από πειραματικές μελέτες σε ελαιώνες της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Τα Συστήµατα µη Επανδρωµένων 
Αεροσκαφών µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
και για διασπορά λιπασµάτων, διαυλικών 
θρεπτικών και βιοδιεγέρτες.
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Λύσεις
Οι νέες τεχνολο-

γίες της Γεωργίας 
Ακριβειας δίνουν 
πλέον σηµαντικές 

λύσεις σε συν-
θήκες όπου τα συµ-

βατικά εργαλεία 
δεν επιτρέπουν 

την προστασία των 
φυτών

Επικαιροποίηση
Η επέκταση της 

χρήσης των ΣµηΕΑ 
στη φυτοπροστασία 

και τη λίπανση 
«σκοντάφτει» στο 

νοµοθετικό πλαίσιο, 
που χρειάζεται 
επικαιροποίηση

Επέκταση δοκιμών
ΣμηΕΑ σε αμπέλια 
και ροδακινιές
Την περίοδο αυτή, εξάλλου, τα πειράµατα 
περαιτέρω αξιολόγησης των ψεκαστικών 
ΣµηΕΑ, που γίνονται µε τη συµβολή των 
εταιρειών 3∆ ΑΕ – Γενικών Αεροπορικών 
Εφαρµογών και Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, είναι σε 
εξέλιξη µε νέα φυτικά είδη και αφορούν 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους 
σε συγκεκριµένους φυτικούς εχθρούς στην 
ελιά και µε προσθήκη και άλλων φυτικών 
ειδών, όπως για παράδειγµα το αµπέλι, τα 
φυτά µεγάλης καλλιέργειας, τα ροδάκινα 
και άλλα.
Προς το παρόν, πάντως, η δυναµική 
επέκταση της χρήσης των ΣµηΕΑ στη 
φυτοπροστασία και λίπανση των 
καλλιεργειών «σκοντάφτει» στο 
νοµοθετικό πλαίσιο, που χρειάζεται 
επικαιροποίηση.
«Σηµαντικό µειονέκτηµα στη διάδοση των 
ψεκαστικών ΣµηΕΑ συνεχίζει να είναι η 
υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία, η οποία 
στηρίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία «EC 
Directive 2006/42/EC», που δεν έχει 
ανανεωθεί και απαγορεύει τη διενέργεια 
αεροψεκασµών µε αξιοποίηση ΣµηΕα», 
παραδέχθηκε ο οµιλητής, αλλά έσπευσε να 
διευκρινίσει πως σύντοµα, την 1η Ιουλίου 
του 2020, αναµένεται ανανέωση της 
σχετικής οδηγίας, η οποία αναµένεται να 
ανοίξει τα… φτερά για τη χρήση των 
ΣµηΕΑ στον πρωτογενή τοµέα.
Προέβλεψε, µάλιστα, δραστική αύξηση της 
χρήσης των UAS – Drones, προοδευτικά, 
καθώς η αποτελεσµατικότητά τους, σε 
σχέση µε τη µείωση του όγκων 
ψεκαστικού διαλύµατος, συνάδει πλήρως 
µε τους στόχους που θέτει το υπό 
συζήτηση Green Deal, για την επίτευξη, σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, µηδενικού 
αποτυπώµατος άνθρακα και ύδατος, µέχρι 
το 2050.
Στο ίδιο συνέδριο αναλύθηκαν διεξοδικά οι 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στον 
αγροτικό τοµέα, µε ειδικές αναφορές σε 
καλλιέργειες, στους κινδύνους που 
προκύπτουν για το νερό άρδευσης, αλλά 
και στο πώς θα αντιµετωπιστούν όλα αυτά 
αποτελεσµατικότερα.

Green Deal
Η αποτελεσµατικό-

τητα των UAS-
Drones σε σχέση 
µε τη µείωση του 

όγκων ψεκαστικού 
διαλύµατος, 

συνάδει πλήρως µε 
τους στόχους του 

Green Deal 

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπέρµαχος των 
λύσεων drones 
για τη φροντίδα 
καλλιεργειών 
ο Θ. Γκέρτσης.



Την Άνοιξη οι επιδοτήσεις στο Μέτρο 4.1.2  

Ως 170 ευρώ το στρέμμα 
για στάγδην άρδευση 
στις μεγάλες καλλιέργειες

  Τιμολόγια που φτάνουν τα 170 ευρώ το στρέμμα για τις 
αροτραίες καλλιέργειες και τα 410 για τα αμπέλια θα επιδοτεί 
το πρόγραμμα που προκηρύσσεται την άνοιξη  

  Κατά προτεραιότητα εντάσσονται οι υδροβόρες καλλιέργειες 
όπως είναι το βαμβάκι, το καλαμπόκι και οι δενδροκαλλιέργειες 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ζωηρό καταγράφεται το ενδιαφέ-
ρον για την επικείµενη προκήρυξη 
του Μέτρου 4.1.2 που εκδίδεται την 
Άνοιξη και επιδοτεί αγορά και εγκα-
τάσταση καινούριου εξοπλισµού άρ-
δευσης για όλους τους έχοντες αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις. Μάλιστα για τα 
συστήµατα στάγδην τα τιµολόγια που 
επιδοτούνται µπορούν να ξεκινούν α-
πό τα 170 ευρώ το στρέµµα (αροτραί-
ες καλλιέργειες) και να φτάνουν τα 
410 ευρώ (αµπελώνες). Ενώ για κά-
ποιον που θέλει να ανοίξει γεώτρη-
ση δικαιολογούνται δαπάνες έως 120 
ευρώ το µέτρο και για να την συνδυά-
σει µε µία γεννήτρια µπορεί να προ-
σκοµίσει προσφορές γι’ αυτήν που 
φτάνουν τα 6.900 ευρώ. ∆εξαµενές, 
έγγειες βελτιώσεις και ολοκληρωµέ-
να συστήµατα ακριβείας άρδευσης, 
επίσης είναι επιλέξιµα προς ενίσχυ-
ση που ξεκινά από το 45% των δαπα-
νών και φτάνει το 85%.

Oι ενδιαφερόµενοι µπορούν να 
ξεκινήσουν από τώρα να φτιάχνουν 
την τεχνική έκθεση εξοικονόµισης 
ύδατος που πρέπει να συνοδεύει το 
φάκελο ενίσχυσης. Όσον αφορά τις 
πιθανότητες ένταξης, αυτές εξαρτώ-
νται όπως έγινε στα Σχέδια Βελτίω-
σης, από τα κριτήρια µοριοδότησης, 
που και εδώ θα παίξουν σηµαντικό 
ρόλο καθώς η ζήτηση αναµένεται µε-
γάλη. Συγκεκριµένα, στο προσχέδιο 
των κριτηρίων που θα οριστικοποιη-
θούν µε την προκήρυξη φαίνεται ό-
τι αν ο ενδιαφερόµενος µέσω της τε-
χνικής µελέτης αποδείξει ότι η δυνη-
τική εξοικονόµηση ύδατος είναι άνω 
του 50% µε την επένδυσή του, τότε έ-
χει εξασφαλίσει τα µισά περίπου α-
πό τα µέγιστα 100 µόρια. Επιπλέον, 
υδροβόρες καλλιέργειες όπως βαµ-
βάκι και καλαµπόκι έχουν επίσης 

Τρόπους ώστε να ξεκαθαρίσει γρή-
γορα το τοπίο σχετικά µε το ποιοι 
δικαιούχοι θα προχωρήσουν στην 
υλοποίηση του Σχεδίου Βελτίωσης 
ή θα παραχωρήσουν τη θέση τους 
σε επιλαχόντες, ψάχνουν στο υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Έ-
να από τα σενάρια που εξετάζεται 
είναι να τροποποιηθεί το πλαίσιο 
και να υποχρεώνονται οι δικαιού-
χοι να προχωρήσουν σε δαπάνες 
εντός εξαµήνου, αντί για το 12µη-
νο που ισχύει σήµερα. 

Άλλωστε, όπως έχει δείξει το 
παρελθόν, συνήθως αυτοί που 
έχουν την ικανότητα να υλοποι-
ήσουν το σχέδιο βελτίωσης είναι 
πολύ λιγότεροι από όσους κατα-
θέτουν αίτηµα. Επίσης, επειδή έ-
χει παρέλθει και µεγάλο διάστηµα 
από την υποβολή των αιτηµάτων 
κάποιοι µπορεί να έψαξαν άλλες 
λύσεις για να κάνουν την επένδυ-
σή τους. Σύµφωνα µε παράγοντες 
της αγοράς, υπολογίζεται, αν λη-
φθεί υπόψη η περασµένη εµπει-
ρία, πως τελικά θα προχωρήσουν 
στην υλοποίηση των έργων περί-

που 6.000 δικαιούχοι.
Συγκεκριµένα, στο θεσµικό πλαί-

σιο που ορίζεται στην προκήρυξη 
των Σχεδίων Βελτίωσης αναφέρε-
ται ότι: Ο δικαιούχος µε βάση την 
πρόοδο υλοποίησης του επενδυτι-
κού του σχεδίου, δύναται να κατα-
θέσει έως και τρεις αιτήσεις πλη-
ρωµής. Κάθε αίτηση µερικής πλη-
ρωµής γίνεται δεκτή εφόσον αφο-
ρά υλοποίηση προϋπολογισµού 
που δεν υπολείπεται του 20%  του 
συνολικού εγκεκριµένου προϋ-

Ξεκαθάρισμα για επιλαχόντες

προτεραιότητα. 
Αναλυτικότερα, στο προσχέδιο του 

πίνακα κριτηρίων µοριοδότησης ανα-
φέρεται: 

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµησης 
(δ.ε) ύδατος µέσω υλοποίησης υποδο-
µής άρδευσης: Εξοικονόµιση ύδατος 
10-15%, 19,2 µόρια, για κάθε συν 5%, 
προσθέτονται 4,8 µόρια. Από 30-40%, 
38,4 µόρια και για κάθε δέκα ποσοστι-
αίες µονάδες προσθέτονται 4,8 πόντοι 
µέχρι το όριο των 48 βαθµών.  

Υδροµετρητής: Σε όλες τις αρδευτι-
κές υποδοµές 12 µόρια, σε πάνω από 
µία υποδοµή 9,6 µόρια, σε µία αρδευ-
τική υποδοµή 8,4 µόρια.

Ποσοστό δυνητικής εξοικονόµισης ύ-
δατος µέσω υλοποίησης υποδοµών εγ-
γείων βελτιώσεων (π.χ αποθήκευση νε-
ρού) ή υποδοµής για ανακύκλωση νε-
ρού: πάνω από 50% 10 µόρια, από 30-
50% 6 µόρια, από 20 έως 30% 4 µόρια. 

Ποσοστό % της εκµετάλλευσης βρί-
σκεται εντός ευπρόσβλητης στη νιτρο-
ρύπανσης περιοχής: Πάνω από το 50% 
της εκµετάλλευσης 10 µόρια, από 30-
50, 7 µόρια, από 10-30% 4 µόρια και α-
πό 0,1 έως 10% 2 µόρια.

Εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονό-
µησης ύδατος σε υδροβόρες καλλιέρ-
γειες: Από 3 έως 7 µόρια.

Κατάσταση των υδάτινων σωµάτων 
στην περιοχή επένδυσης: Λιγότερο από 
καλή 10 µόρια, καλή 5 µόρια. 

Προϋπολογισµός
Το Μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση 

επενδύσεων που συµβάλλουν 
στην εξοικονόµηση ύδατος» 

επιδοτεί αρδευτικά συγκροτή-
µατα µέχρι 150.000 ευρώ

Ο εξοπλισµός 
άρδευσης 
επιδοτείται µόνο 
εάν εξοικονοµεί 
νερό από 10-20% 
αναλόγως την 
κατάσταση των 
υδάτων.
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Στάγδην
Η µέγιστη δαπάνη που θα 
επιδοτείται στα συστήµατα 
στάγδην άρδευσης θα είναι για 
τις αροτραίες 170 ευρώ το 
στρέµµα, για τα δέντρα 220-
300 ευρώ το στρέµµα ανάλογα 
τη φύτευση, για τα λαχανικά 255 
ευρώ και για τους αµπελώνες 
410 ευρώ το στρέµµα. 
 

 Γεννήτριες
Στις γεννήτριες πετρελαίου το 
εύλογο κόστος ξεκινά από 2.350 
ευρώ για τα 8 KVA. Το ποσό 
αυτό βαίνει αυξανόµενο όσο 
ανεβαίνει η ισχύς και φτάνει 
µέχρι τα 6.900 ευρώ για 26-30 
KVA.

Δεξαμενές
Οι τσιµεντένιες δεξαµενές νερού 
που φτάνουν τα 500 κ.µ σε 
χωρητικότητα µπορούν να 
φτάσουν σε κόστος τα 105 ευρώ 
ανά κυβικό, δηλαδή τα 52.500 
ευρώ. 



στα Σχέδια

Σε δέκα μήνες 
600 μαθήματα
Νέων Αγροτών  
Προκήρυξη για σύµβουλο υποστή-
ριξης ώστε να µπορέσει ο ΕΛΓΟ-
∆ήµητρα να ολοκληρώσει µέχρι 
τέλος του έτους 600 προγράµµα-
τα κατάρτισης νέων αγροτών εξέ-
δωσε το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης. Συγκεκριµένα σύµφω-
να µε την πρόσκληση, θα πρέπει 
εντός των πρώτων δύο µηνών α-
πό τη σύµβαση που θα υπογρά-
ψει ο σύµβουλος, ο ΕΛΓΟ να έχει 
ολοκληρώσει 180 προγράµµατα 
και άνα τρεις µήνες ακόµα 180, 
µέχρι να φτάσει τα 600 στο τέλος 
του χρόνου. Η πρόσκληση, όπως 
αναφέρει, εκδόθηκε για την αντι-
µετώπιση των προβληµάτων που 
σχετίζονται µε εκείνες τις περιπτώ-
σεις που, είτε παρουσιάζουν ιδι-
αιτερότητες (π.χ. νησιωτικές πε-
ριοχές), είτε έχουν παρουσιάσει 
σηµαντικές καθυστερήσεις λόγω 
του µεγάλου όγκου Προγραµµά-
των Κατάρτισης που ενεργοποι-
ούνται και βρίσκονται σε εξέλιξη 
στην περιοχή εστίασης. 

Σηµειώνεται εδώ ότι οι νέοι α-
γρότες του Μέτρου 6.1 παραµέ-
νουν απλήρωτοι όσον αφορά τη 

2η δόση, ενώ αν δεν καταφέρει ο 
ΕΛΓΟ-∆ήµητρα να ολοκληρώσει τα 
µαθήµατα έγκαιρα τότε η Ελλάδα 
κινδυνεύει µε επιστροφή του πο-
σού για το πρόγραµµα. 

Αναλυτικά η προκήρυξη 
αναφέρει:

Τα αντικείµενα του Συµβούλου 
συνίσταται στην παροχή υπηρεσι-
ών προς υποβοήθηση και υποστή-
ριξη των εµπλεκόµενων ∆ιευθύν-
σεων του ΕΛ.Γ.Ο. «∆ΗΜΗΤΡΑ» του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων και αναφορικά 
µε τα έργα που εκτελεί ή/και έχει 
προγραµµατίσει να εκτελέσει στο 
πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων. 

Ειδικότερα, τα αντικείµενα της 
παροχής υπηρεσίας του Συµβού-
λου, αφορούν κυρίως σε υποστή-
ριξη στις ενέργειες περί έκδοσης 
αποφάσεων που απαιτούνται και 
προκύπτουν κατά το στάδιο Ελέγ-
χου και Ολοκλήρωσης, τόσο ενός 
Προγράµµατος Κατάρτισης, όσο 
και κάθε Πράξης συνολικά. Στις 
ενέργειες αυτές και χωρίς να πε-
ριορίζονται µόνο σε αυτές, περι-
λαµβάνεται ο τελικός έλεγχος α-
πό την Κεντρική Υπηρεσία όλων 
των εγγράφων, µε σκοπό να συ-
νταχθούν από την ∆ιεύθυνση Α-
γροτικής Κατάρτισης οι απολο-
γιστικοί πίνακες των αιτηµάτων 
πληρωµής του ΕΛ.Γ.Ο. – «∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ» προς την ΕΥΕ-ΠΑΑ για την 
αποπληρωµή των πεπραγµένων 
της Πράξης. 

Έγκριση επιχειρησιακών
προγράµµατων    
Tην έγκριση 34 νέων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 
Οργανώσεων Παραγωγών 
Οπωροκηπευτικών προϋπολογισµού 
28,7 εκατ. ευρώ ενέκρινε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Παράλληλα ολοκληρώθηκε η 
τροποποίηση 113 υφιστάµενων 
προγραµµάτων. Να σηµειωθεί πως 
το 50% έως 60% του συνολικού 
ποσού αφορά την ενωσιακή 
συµµετοχή το δε υπόλοιπο ποσό 
την ιδία συµµετοχή των 
οργανώσεων. 

Έως 2 Απριλίου αίτηµα 
πληρωµής για Οµάδες
Παρατείνεται η προθεσµία υποβολής 
αιτήµατος πληρωµής µέχρι τις 2 
Απριλίου για τις οµάδες παραγωγών 
που βρίσκονται στο Μέτρο 9, 
σύµφωνα µε ανακοίνωση. 
Υπενθυµίζεται ότι οι οµάδες 
παραγωγών µπορούν να αιτηθούν 
ενίσχυση για µία ή δύο δόσεις 
αναλόγως εάν πληρούν τις 
προϋποθέσεις. Η κάθε δόση δεν 
µπορεί να ξεπερνά τα 100.000 
ευρώ ετησίως. 

πολογισµού και µετά την υποβο-
λή της αποµένει προς υλοποίηση 
εγκεκριµένος προϋπολογισµός που 
δεν υπολείπεται του 20% του συ-
νολικού εγκεκριµένου προϋπολο-
γισµού [...]. Η πρώτη αίτηση πλη-
ρωµής υποβάλλεται από το δικαι-
ούχο το αργότερο εντός δώδεκα µη-
νών από την ηµεροµηνία της από-
φασης ένταξης πράξης. Μη τήρη-
ση του παραπάνω όρου συνεπάγε-
ται αυτοδίκαιη ανάκληση της από-
φασης ένταξης πράξης.

Κατάρτιση
Στο παραδοτέο ορίζονται 
600 Εισηγήσεις για την 
Έκδοση των σχετικών 

Αποφάσεων Ολοκλήρωσης 
για τα αντίστοιχα εξακόσια 
Προγράµµατα Κατάρτισης
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Υδατοκαλλιέργεια 
και µεταποίηση
Ανοιχτή µέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου είναι η 
προκήρυξη για 
«Παραγωγικές επενδύσεις 
στην υδατοκαλλιέργεια», 
στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Αλιείας. 
Επιπλέον την ίδια ηµέρα 
λήγει και η περίοδος για 
αιτήσεις στο πρόγραµµα 
«Μεταποίηση προϊόντων 
αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας».

 
Σχέδια Βελτίωσης
Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
είναι ανοιχτή η διαδικασία 
των ενστάσεων στα Σχέδια 
Βελτίωσης για συλλογικά 
και φυσικά πρόσωπα στις 
Περιφέρειες: Στερεάς 
Ελλάδας, Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης, 
∆υτικής Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Κρήτης. 

 
Αναπτυξιακός
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 
2020 παρατείνεται η 
προθεσµία αιτήσεων στα 
καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων».

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 
�ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ� 

180 180

2ΟΣ ΜΗΝΑΣ 5ΟΣ ΜΗΝΑΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

180 60

8ΟΣ ΜΗΝΑΣ 10ΟΣ ΜΗΝΑΣ 
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Νέα υβρίδια 
κηπευτικών από 
τη Syngenta Hellas 
Η Syngenta Hellas κατάφερε να κάνει αισθητή την παρου-
σίας της στην Agrotica 2020, µε χαρακτηριστικά υψηλή ε-
πισκεψιµότητα στο περίπτερό της καθόλη τη διάρκεια της 
έκθεσης. Όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο τύπου, θα ή-
θελε να ευχαριστήσει όσους παρευρέθηκαν στο περίπτε-
ρό της, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και για το 
ενδιαφέρον τους, να ενηµερωθούν για τα προϊόντα της 
εταιρείας από το εξειδικευµένο προσωπικό της. Ήταν, ό-
πως αναφέρεται, µια µοναδική ευκαιρία να έρθει η οµά-
δα της Syngenta Hellas σε επαφή µε τους γεωτεχνικούς, 
τους παραγωγούς και τους λοιπούς εµπλεκόµενους στον 
πρωτογενή τοµέα και να παρουσιάσει το πλήρες χαρτο-
φυλάκιο που έχει στη φυτοπροστασία και στους σπόρους 
µεγάλης καλλιέργειας και κηπευτικών καλλιεργειών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε από τους επισκέπτες  της 
έκθεσης για το νέο, καινοτόµο προϊόν βιολογικής φυτο-
προστασίας Taegro, καθώς και το νέο σκεύασµα χαλκού 
Coprantol Duo. Παράλληλα από την εταιρεία παρουσι-
άστηκαν και κάποια από τα καινοτόµα υβρίδια κηπευτι-
κών όπως η ροζ τοµάτα Mamston, τα αγγούρια Fileas και 
Romeos, ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκι-
µάσουν το προϊόν που κέρδισε το Innovation Award στη 
Fruit Logistica 2020, την τοµάτα YOOM, µε το µοναδικό 
χρώµα και την ιδιαίτερη γεύση.

H Syngenta όµως δίνει πολύ µεγάλη έµφαση στη βι-
ώσιµη γεωργία και την κλιµατική αλλαγή. Συγκεκριµέ-
να, κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι επισκέπτες είχαν τη 
δυνατότητα να ενηµερωθούν για τα προγράµµατα ενί-
σχυσης βιοποικιλότητας και επικονιαστών όπως είναι το 
Operation Pollinator, αλλά και να δουν το νέο σύστηµα 
RemDry για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, που πε-
ριέχουν υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

H οµάδα της Syngenta Hellas, όπως αναφέρει στη σχε-
τική ενηµέρωση, µε κοινό στόχο να φέρει το δυναµικό 
των φυτών στη ζωή, περιµένει τους επισκέπτες στην ε-
πόµενη Agrotica µε ακόµα περισσότερα καινοτόµα προ-
ϊόντα και λύσεις για τη γεωργία.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την κυκλοφορία δύο νέων κόµπακτ τρα-
κτέρ 4M ανακοίνωσε στις 11 Φεβρουαρί-
ου η κατασκευάστρια τρακτέρ John Deere. 
Πρόκειται για τα  4052M και 4066Μ, µε α-
πόδοση 52 και 66 ίππων αντίστοιχα, που έ-
χουν σχεδιαστεί για εργασίες στις σταβλι-
κές εγκαταστάσεις και µια σειρά ποικίλων 
εργασιών, χωρίς περιορισµούς.

Και τα δύο µοντέλα διαθέτουν το κιβώτιο 
ταχυτήτων eHydro της John Deere, µε τρία 

εύρη και µε πεντάλ Twin Touch, τα οποία 
επιτρέπουν την εύκολη αλλαγή κατεύθυν-
σης και παράλληλα µειώνουν την κούραση 
του χειριστή, σύµφωνα µε την κατασκευά-
στρια εταιρεία. Το κιβώτιο eHydro περιλαµ-
βάνει επιπλέον τα συστήµατα eThrottle, 
LoadMatch, MotionMatch και SpeedMatch 
µαζί µε cruise control. 

«Με αυτά τα νέα τρακτέρ είχαµε τρεις κύ-
ριους στόχους στο µυαλό µας: να αυξήσου-
µε την ορατότητα, να δώσουµε κορυφαία 
ευελιξία και να µειώσουµε τις καθυστερή-
σεις στην αλλαγή παρελκόµενων», δήλωσε 

Ο στάβλος αίθουσα 
χορού για τα νέα 4M 
της John Deere     
Δύο νέα μοντέλα 55 και 66 ίππων με σύστημα διπλού 
πεντάλ και κοντό μετατρόχιο στo στόλο της John Deere
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Υψηλές αποδόσεις 
στα σιτηρά με 
το EPSO TOP
Το κύριο στάδιο ανάπτυξη των σιτηρών αρχίζει την ά-
νοιξη όπου τα φυτά σχηµατίζουν το ριζικό τους σύστη-
µα το οποίο βοηθάει στην ανάπτυξη της φυλλικής τους 
επιφάνειας. Για να γίνει αυτό απαιτούνται νερό και θρε-
πτικά στοιχεία. Επιτυγχάνεται εφόσον υπάρχουν αρκε-
τοί υδατάνθρακες που τους παράγουν τα φύλλα. Για να 
µεταφερθούν οι υδατάνθρακες στις ρίζες απαιτείται ε-
παρκής ποσότητα µαγνησίου ως καταλύτης.

Τα σιτηρά απορροφούν σηµαντικές ποσότητες µα-
γνησίου κατά την διάρκεια της ανάπτυξης τους την ά-
νοιξη. Η επάρκεια µαγνησίου εξασφαλίζει τον σχηµα-
τισµό της χλωροφύλλης κατά την διάρκεια της γρήγο-
ρης ανάπτυξης και τον γρήγορο σχηµατισµό του στά-
χυ και του καρπού.

Με την διαφυλλική εφαρµογή του EPSO TOP επιτυγχά-
νονται καλύτερες αποδόσεις ακόµη και εάν τα εδάφη εί-
ναι εφοδιασµένα µε µεγάλες συγκεντρώσεις µαγνησίου.

Αποδεικτικό στην περιοχή της ∆ράµας
Το αποδεικτικό στην περιοχή της ∆ράµας το 2009 

έδειξε την πολύ θετική επίδραση της διαφυλλικής ε-
φαρµογής µε EpsoTop. Η απόδοση αυξήθηκε πάνω 
από 15% σε σχέση µε τον µάρτυρα µε µια εφαρµογή 
EpsoTop 20 κιλά για τα 10 στρέµµατα.

Το EpsoTop είναι θειικό µαγνήσιο που προέρχεται α-
πό τον ESTA Κιζερίτη - φυσικό πέτρωµα ακατέργαστο ά-
λας- που εξορύσσεται από τα ορυχεία που διαθέτει η K+S 
Kali. To EPSO TOP διατίθεται σε µορφή λεπτών άσπρων 
κρυστάλλων και το οποίο είναι 100% υδατοδιαλυτό.

Πώς εφαρµόζεται το EpsoTop
Το EpsoTop µπορεί να συνδυαστεί µε τα περισσότε-

ρα προϊόντα φυτοπροστασίας. Εντούτοις, προτείνεται 
να πραγµατοποιηθεί µια απλή προκαταρκτική δοκι-
µή συµβατότητας (50γρ. EPSO TOP σε 1 λίτρο νερό και 
πρόσθεση του ζιζανιοκτόνου). Το EpsoTop συνδυάζε-
ται επίσης και µε άλλα υγρά λιπάσµατα.

Η χρήση του προϊόντος γίνεται ως εξής: Το βυτίο γε-
µίζεται µερικώς µε νερό. Ο ψεκαστής διαλύει πρώτα το 
EpsoTop ρίχνοντάς το σταδιακά στο βυτίο, κάνοντας α-
νάδευση. Συµπληρώνει το βυτίο µε νερό και µε τα άλλα 
προϊόντα. Η προτεινόµενη δοσολογία για το EpsoTop:

Η προτεινόµενη δοσολογία είναι όχι πάνω από 5% 
β/ο του ψεκαστικού διαλύµατος (5 κιλά ανά 100 λί-
τρα διαλύµατος). Ο ψεκαστής εφαρµόζει 10-25 κιλά 
EpsoTop µαζί µε το ζιζανιοκτόνο για 10 στρέµµατα, 
κάνοντας εφαρµογή το Μάρτιο/Απρίλιο µε την επιµή-
κυνση των µεσογονατίων. Εάν γίνει και 2ος ψεκασµός 
µε κάποιο φυτοφάρµακο, µπορεί να γίνει και 2η εφαρ-
µογή µε 10-25 κιλά µέχρι τον σχηµατισµό του στάχε-
ως. Η νέα διαθέσιµη εφαρµογή KALI-TOOLBOX επιτρέ-
πει την αναγνώριση συµπτωµάτων τροφοπενιών µέσω 
smarthphone ή tablet. 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΝΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ K+S MINERALS AND AGRICULTURE GMBH

ο υπεύθυνος µάρκετινγκ της John Deere, 
DeMark Cole, για τη νέα Σειρά τρακτέρ 4M.

Ευρύ φάσµα εργασιών µε παρελκόµενα
Η John Deere εξοπλίζει τα 4M Heavy-Duty 

µε µια ζεύξη κατηγορίας Ι/ΙΙ, συνδυασµένη 
µε τηλεσκοπικούς συνδέσµους. Σύµφωνα 
µε την κατασκευάστρια, οι πελάτες µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν ουσιαστικά το τρακτέρ 
µε ένα ευρύ φάσµα παρελκόµενων, τα ο-
ποία διαθέτουν διαφορετικές προδιαγρα-
φές ζεύξης. Χάρη στις τηλεσκοπικές συν-
δέσεις, η προσάρτηση του συνδέσµου γί-
νεται τώρα απλή εργασία. 

Σε αυτό έρχεται να προστεθεί το εργοστα-
σιακά εγκατεστηµένο υδραυλικό σύστηµα 
που επιτρέπει στους χειριστές να συνδέουν 
και να χρησιµοποιούν ταυτόχρονα πολλα-

πλά εργαλεία που χρειάζονται τον υδραυ-
λικό έλεγχο.

Όπως τονίζει η κατασκευάστρια, τα 4Μ 
κρίνονται ιδανικά για εργασία σε µικρούς 
χώρους και σε συνθήκες χαµηλής ορατότη-
τας, όπως αχυρώνες και µικρούς στάβλους, 
ενώ διαθέτουν µια αρκετά εργονοµική θέ-
ση στις µονάδες φωτισµού.

Το κοντό µετατρόχιο των 185,4 εκατο-
στών ικανοποιεί πλήρως τους χειριστές που 
εργάζονται σε στενούς διαδρόµους, χαρα-
κτηριστικό που έλαβαν σοβαρά υπόψη τους 
οι µηχανικοί της John Deere, όπως δήλωσε 
σχετικά ο DeMark Cole, υπεύθυνος µάρκε-
τινγκ προϊόντων της εταιρείας.

«Το νέο 4M Heavy-Duty τρακτέρ έχει σχε-
διαστεί µε την εργονοµία και την ευελιξία κα-
τά νου. Με αυτά τα δύο νέα µοντέλα, καταφέ-
ραµε όλα όσα είχαµε βάλει στόχο και ανυπο-
µονούµε να βάλουµε τους πελάτες µας στο 
κάθισµά τους», συµπλήρωσε ο DeMark Cole. 

Οι κινητήρες µε τους οποίους είναι εξο-
πλισµένα τα τρακτέρ έχουν κατασκευαστεί 
από την Yanmar και διαθέτουν απόθεµα υ-
ψηλής ροπής που παρέχει δύναµη στο τρα-
κτέρ όταν βρίσκεται υπό βαρύ φορτίο. Πα-
ράλληλα, οι κινητήρες ικανοποιούν τις προ-
διαγραφές ρύπων Final Tier 4. 

Μικροί χώροι
 Τα 4Μ κρίνονται ιδανικά για εργασία 
σε µικρούς χώρους και σε συνθήκες 
χαµηλού φωτισµού, όπως αχυρώνες 

και µικροί στάβλοι
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Οι λόγοι της αναστολής της εξέλιξης 
των αγροτικών συνεταιρισμών στην Ελλάδα 

και πώς προδιαγράφεται το μέλλον τους 

«Θα µου επιτρέψετε, να εκφράσω την άποψή 
µου, για τη σηµερινή κατάσταση των αγροτικών 
συνεταιρισµών στη χώρα, επιλέγοντας µε προ-
σοχή δυο χαρακτηρισµούς, οι οποίοι δεν απο-
τελούν ούτε γενίκευση, ούτε αφορισµό. Στρε-
βλή λειτουργία του θεσµού - τάση εξαφάνισης. 
Αντλώ τους δυο αυτούς χαρακτηρισµούς, όπως 
αναδείχθηκαν από την εφαρµογή, ενός κατά τα 
λοιπά πολύ κακού νόµου, του νόµου 4015/2011. 
Κι επειδή δεν ωφελεί η θεωρητική ανάλυση, η 
οποία κατά την άποψή µου είναι χρήσιµη, µό-
νο όταν οι θεσµοί λειτουργούν σε σταθερή βά-
ση και εξελίσσονται, θα αναφέρω δυο παρα-
δείγµατα, τα οποία έπρεπε να ταρακουνήσουν 
όλους, τους ενδιαφερόµενους για το θεσµό.

Το πρώτο είναι ότι ο νόµος 4015/11 υπο-
χρέωνε τις δευτεροβάθµιες και τριτοβάθµιες 
συνεταιριστικές οργανώσεις να µετατραπούν 
σε πρωτοβάθµιους συνεταιρισµούς  µε µέλη 
κυρίως φυσικά πρόσωπα. Έτσι µια Ένωση Α-
γροτικών Συνεταιρισµών, ενώ εµφανιζόταν µε 
µέλη µεταξύ 20 και 150, πρωτοβάθµιους συνε-
ταιρισµούς, οι οποίοι αριθµούσαν από 500 έ-
ως 1.500 φυσικά πρόσωπα µέλη περίπου, µε τη 
συγχώνευσή τους, ο αριθµός αυτός, κατά κανό-
να, µειωνόταν στα 200 ή 300 φυσικά πρόσω-
πα µέλη, εκ των οποίων ουσιαστική συναλλα-
κτική σχέση µε τον συνεταιρισµό τους είχαν λι-
γότερα από 100. Ο αριθµός των 200 ή 300 µε-
λών προκύπτει, διότι οι υπόλοιποι συνεταιρι-
σµοί ουσιαστικά δεν υφίσταντο, αφού ένα µε-
γάλο µέρος τους δεν είχε ούτε αριθµό φορολο-
γικού µητρώου, συνεπώς δεν εξεδήλωναν εν-
διαφέρον να συγχωνευθούν µε τους υπόλοι-
πους, αδιαφορώντας έτσι, και αυτό είναι το α-

ξιοπρόσεχτο, για την περιουσία, που είχαν δη-
µιουργήσει οι Ενώσεις Συνεταιρισµών, η οποία 
στην πραγµατικότητα µε τη συγχώνευση περι-
ήρχετο στους αγρότες-µέλη. ∆ηλαδή τα µέλη 
των συνεταιρισµών αποποιούνται τη διαχείριση 
µιας περιουσίας, η οποία δηµιουργήθηκε από 
τους προκατόχους τους συνεταιριστές από το 
µακρινό παρελθόν και η οποία βρίσκεται στη 
διάθεσή τους, για να τη διαχειριστούν και να 
την παραδώσουν στις επόµενες γενιές συνε-
ταιριστών, που µπορεί να είναι τα παιδιά τους.

Το δεύτερο είναι ακόµη χειρότερο, διότι µε τρο-
πολογία του νόµου 4015/2011,το έτος 2014,η 
οποία κατατέθηκε από άξιο αναπληρωτή υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, επανέρχεται το αφο-
ρολόγητο στα πλεονάσµατα, που σχηµατίζουν 
οι συνεταιρισµοί, εφόσον βεβαίως τα µέλη τους 
συναλλάσσονται µε τους συνεταιρισµούς τους, 
ώστε να προκύψει πλεόνασµα και δεν παραδί-
δουν την παραγωγή τους σε τρίτους. Στο σηµείο 
αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η διάταξη του α-
φορολόγητου στο πλεόνασµα καταργήθηκε µε 
τον νόµο 4072/2012, µε την αιτιολογία στην ει-
σηγητική έκθεση του νόµου αυτού, ότι ο όρος 
πλεόνασµα στους συνεταιρισµούς είναι αδόκι-
µος. Ουδέν σχόλιο επ’ αυτού. 

Με την επαναφορά της εξαιρετικά σηµαντι-
κής αυτής διάταξης, διαπιστώνεται ότι, από την 
πρώτη ισχύ της το έτος 2000 µε τον νόµο 2810 
/2000, ουδείς συνεταιρισµός την εφάρµοζε, µε 
εξαίρεση ίσως τους αναγκαστικούς συνεταιρι-
σµούς, σε βαθµό µάλιστα, που ελεγκτές και οι-
κονοµικά υπεύθυνοι, των αγροτικών συνεταιρι-
σµών, φαίνεται να αγνοούσαν την ύπαρξή της. 

Ένα βιολί 
που γρυλίζει 

σαν μαραμπού 
ο ν. 2810/2000

και πώς προδιαγράφεται το μέλλον τους 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Και βεβαίως τίθεται το ερώτηµα : Ποιος φταί-
ει για την απόκλιση αυτή; Προδήλως η κατάρ-
γηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης. Ο µε-
γάλος συνεταιριστής Όουεν είχε γράψει: Αν 
η εκπαίδευση είναι χρήσιµη για τον άνθρω-
πο, για τον συνεταιριστή είναι ανάγκη. Η θέ-
ση αυτή του Όουεν δεν είναι θεωρητική. Βρί-
σκει ουσιαστική και πρακτική εφαρµογή στα 
µέλη των συνεταιρισµών. ∆ιότι : 

Ο εκπαιδευµένος συνεταιριστής δεν εγκατα-
λείπει την επιχείρησή του και µάλιστα όταν εί-
ναι κερδοφόρα. Το κάνει όταν αισθάνεται ξέ-
νος προς αυτή, διότι οι διοικήσεις των συνεται-
ρισµών άλλοτε από άγνοια άλλοτε από άγνοια 
και ιδιοτέλεια, καλλιέργησαν την εντύπωση ό-
τι ο συνεταιρισµός ανήκει στους ∆ιοικούντες, 
οι οποίοι αποφασίζουν ανέλεγκτα για τη δια-
χείριση του προϊόντος του µέλους, ερήµην του 
µέλους. Είµαι απόλυτα πεπεισµένη ότι δεν θα 
βρείτε σήµερα, ούτε ένα συνεταιριστή ο οποίος 
να αισθάνεται ότι ο συνεταιρισµός είναι η δική 
του επιχείρηση. ∆ιότι αν αυτό συνέβαινε, δεν 
θα έκανε την ερώτηση στον πρόεδρο του συνε-
ταιρισµού, πόσο µου δίνεις για το προϊόν µου, 
που θα φέρω στον συνεταιρισµό; Στα δικά µου 
τα αυτιά, αυτό ακούγεται εξωφρενικό. 

Ο εκπαιδευµένος συνεταιριστής δεν πρέπει 
να πληρώνει φόρους, όταν το κράτος εφαρµόζο-
ντας τη συνταγµατική του υποχρέωση για προ-
σφορά στην ανάπτυξη των συνεταιρισµών, α-
παλλάσσει της φορολογίας την επιχείρησή του 
(εδώ αναφέροµαι στο πλεόνασµα).

Ο εκπαιδευµένος συνεταιριστής δεν ανέχεται 
το ∆.Σ και οι Μάνατζερς να τον υποκαθιστούν 
σε θέµατα, που ανήκουν στη δικαιοδοσία του. 
∆εν ανέχεται να µη αποφασίζει ο ίδιος δια του 
οργάνου του, που είναι η γενική συνέλευση, 
για τη διαχείριση του προϊόντος του, για τη δι-
ανοµή ή όχι των συνεταιριστικών πλεονασµά-
των, που αποτελούν µέρος του λαβείν του, α-
πό την πώληση του προϊόντος του, για την ε-
πένδυση των φορολογούµενων και µη διανε-
µόµενων κερδών, για τη χρηµατοδότηση της 
εκπαίδευσής του, για τη δηµιουργία ενός πε-
ριβάλλοντος αναγκαίου για τη διαβίωση των 
µελών του συνεταιρισµών και εν τέλει για τον 
αυστηρό έλεγχο των πεπραγµένων των διοική-
σεων και των µάνατζερς, µε έµφαση στον ρόλο 
των οργάνων εσωτερικού ελέγχου και εποπτεί-
ας, τα οποία, για να επιτελέσουν το έργο τους 
χρειάζεται να τύχουν ειδικής εκπαίδευσης τα ί-
δια, ανεξάρτητα από την πρόσληψη εξειδικευ-
µένων συµβούλων. 

Είναι αυτονόητο, και δεν χρειάζεται να το α-
ναφέρω, ότι είναι αναγκαία η συµµετοχή και ο 
ρόλος των µάνατζερς στη συνεταιριστική επι-
χείρηση, υπό τον όρο βεβαίως ότι έχουν λάβει 
συνεταιριστική εκπαίδευση. 

Ο εκπαιδευµένος συνεταιριστής θα προβλη-
µατισθεί για τη χρηµατοδότηση του συνεταιρι-
σµού του, αν πρέπει να γίνει από εξωτερικές 
πηγές δανεισµού (πχ τράπεζες) ή από τα ίδια 
τα µέλη. Η απόφαση αυτή βρίσκει πρακτική ε-
φαρµογή στη συνεταιριστική αρχή της αυτο-
βοήθειας και της αυτονοµίας. Οι συνεταιρι-
στές στηρίζονται στις δυνάµεις τους και κατα-

φεύγουν στον εξωτερικό δανεισµό σε έσχατη 
ανάγκη, και τούτο, για να µη χάσουν οι συνε-
ταιρισµοί τους την αυτονοµία τους. 

Ο εκπαιδευµένος συνεταιριστής δεν ανέ-
χεται νοµοθετικές διατάξεις, αντίθετες στις 
συνεταιριστικές αρχές. ∆ιότι οι συνεταιρι-
στικές αρχές δεν είναι µια θεωρητική κατα-
σκευή. Είναι η λειτουργία της συνεταιριστι-
κής επιχείρησης στην πράξη. 

Ο εκπαιδευµένος συνεταιριστής του παρελ-
θόντος, µε τη βοήθεια βέβαια της εκπαιδευµέ-
νης πολιτικής ηγεσίας, και της κατά γενική α-
ποδοχή, αξιοζήλευτης ηγεσίας του συνεταιρι-
στικού κινήµατος, δηµιούργησε τα µεγάλα συ-
νεταιριστικά επιχειρηµατικά σχήµατα των Ενώ-
σεων Αγροτικών Συνεταιρισµών των Κεντρι-
κών Συνεταιριστικών Ενώσεων και των Συνε-
ταιριστικών Εταιρειών, που αριθµούσαν το έ-
τος 1980 750.000 συνεταιρισµένους αγρότες, 
και 22 µεγάλες συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
διαφόρων βαθµίδων συνεταιριστικής συνερ-
γασίας, όπως 6 συνεταιριστικές επιχειρήσεις 
γεωργικών εφοδίων (µηχανήµατα, βελτιωµέ-
νες φυλές ζώων, συµπυκνωµένες ζωοτροφές, 
κτηνοτροφικά δηµητριακά, λιπάσµατα) 11 δι-
αχείρισης αγροτικών προϊόντων (∆ηµητριακά, 
σταφίδα σουλτανίνα, καπνός σε φύλλα, ελαι-
όλαδο ελιές, οίνος, σύκα, γάλα, προϊόντα γά-
λακτος,οπωροκηπευτικά, επεξεργασία οπωρο-
κηπευτικών και 6 παροχής υπηρεσιών εκπαί-
δευση-κατάρτιση στελεχών, εκτυπώσεις εκδό-
σεις, διανοµές, ασφάλειες, διεθνείς µεταφο-
ρές, διαφηµίσεις, δηµόσιες σχέσεις. 

Η µεγάλη ανατροπή-καταστροφή, άρχισε το 
έτος 1981 και µέσα σε λιγότερο από µια δεκα-
ετία ολοκληρώθηκε. 

Σήµερα το σύνολο σχεδόν των άνω επιχει-
ρήσεων έχει τεθεί σε εκκαθάριση, οι δε συ-
νεταιρισµένοι αγρότες δεν πρέπει να ξεπερ-
νούν τις 130.000. Ο αριθµός των συνεταιρι-
σµών, που λειτουργούν µε κριτήρια συνεται-
ριστικά είναι πολύ µικρός. Η ύπαρξη µεµονω-
µένων µικρών ή µεγαλύτερων αγροτικών συ-
νεταιρισµών, που λειτουργούν µε σχετική ε-
πιτυχία, θα µπορούσαν να πολλαπλασιάσουν 

τα θετικά τους αποτελέσµατα, αν λειτουργού-
σαν µε αµιγώς συνεταιριστικούς όρους. ∆ιό-
τι στόχος του συνεταιρισµού, δεν είναι ο µε-
γάλος κύκλος εργασιών, αν το µέγεθος αυτό 
δεν έχει άµεση ανταποδοτικότητα στο µέλος. 

Τα αίτια της πτώσης είναι γνωστά: είσοδος του 
κοµµατισµού στους συνεταιρισµούς για τον έ-
λεγχο-άλωση του χώρου, υπερ-δανεισµός αλό-
γιστος από την ΑΤΕ, ως αποτέλεσµα του πελα-
τειακού κράτους. Στο σηµείο αυτό αξίζει να ανα-
φέρω ένα σχόλιο, που διάβασα σε άρθρο νοµι-
κού περιοδικού (Νοµικό Βήµα 1999), το οποίο 
αναφερόταν στο έλλειµµα των δικαστικών απο-
φάσεων λόγω άγνοιας των συνεταιριστικών αρ-
χών, γεγονός που οφείλεται στην απουσία εκ-
παίδευσης, όπως διαπιστώνει ο αρθρογράφος 
(Καθηγητής Σ. Κιντής) και ήταν το εξής: Μετά 
το πυρηνικό ατύχηµα του Τσέρνοµπιλ και τη 
µόλυνση των ελληνικών σιτηρών από ραδιε-
νέργεια η ελληνική πολιτεία υποχρέωσε τους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς της χώρας να συ-
γκεντρώσουν από τους αγρότες,αφού βέβαια 
τους πληρώσουν, το µολυσµένο σιτάρι και να 
το πουλήσουν, παρά την αντίθετη έκθεση του 
«∆ηµόκριτου», ο οποίος είχε πιστοποιήσει ότι 
αυτό το σιτάρι έχει δέκα φορές περισσότερη ρα-
διενέργεια από την καθορισθείσα ανεκτή, από 
την τότε ευρωπαϊκή κοινότητα. 

Το µολυσµένο σιτάρι, όπως ήταν επόµενο, 
ουδείς το αγόρασε, µάλιστα οι Ιταλοί εισαγγε-
λείς απαγόρευαν την εκφόρτωση. Αντί λοιπόν 
το Ελληνικό κράτος να καταστρέψει το µολυ-
σµένο σιτάρι και να αποζηµιώσει τους αγρό-
τες, αν η χώρα ήθελε να έχει σοβαρή αγροτική 
οικονοµία, καταδίκασε σε χρεωκοπία τους συ-
νεταιρισµούς. Αν οι συνεταιρισµοί λειτουργού-
σαν σωστά και οι διοικήσεις τους δεν εξυπηρε-
τούσαν κοµµατικά συµφέροντα, έπρεπε να αρ-
νηθούν κατηγορηµατικά να αγοράσουν σιτάρι 
µη µελών τους µολυσµένο, γεγονός αυτονόη-
το για µια επιχείρηση και έπρεπε να ενηµερώ-
σουν το κράτος ότι, ο κοινωνικός ρόλος του συ-
νεταιρισµού δεν έχει καµία σχέση µε τη φιλαν-
θρωπία. ∆ιότι αυτό επικαλέστηκαν οι κρατού-
ντες για να δικαιολογήσουν το αµάρτηµά τους. 
Τον κακώς εννοούµενο από τους ίδιους βεβαί-
ως, κοινωνικό χαρακτήρα του συνεταιρισµού. 
Η επίκληση αυτή έγινε λόγω έλλειψης συνεται-
ριστικής εκπαίδευσης και ειδικά άγνοιας ερµη-
νείας των συνεταιριστικών αρχών.  

Ίσως προκαλέσει εντύπωση, που δεν δίδω ι-
διαίτερη σηµασία στην πολυνοµία και την κα-
κονοµία, που για πολλά χρόνια ταλάνισε το θε-
σµό και συνεχίζεται στη χειρότερη µορφή του 
ακόµη και σήµερα και τούτο, διότι εξακολουθώ 
να θεωρώ µείζον όλων την εκπαίδευση.

Ο ενηµερωµένος αγρότης και εκπαιδευµένος 
συνεταιριστής, θα αντισταθεί, διαφορετικά ό-
σο καλός και να είναι ο νόµος, δεν θα του είναι 
χρήσιµος. Και επειδή σήµερα επέλεξα να µιλή-
σω µε παραδείγµατα, θα αναφέρω ότι ο νόµος 
2810/2000, ο οποίος µε ελάχιστες παρεκκλίσεις 
κινήθηκε στο πλαίσιο των συνεταιριστικών αρ-
χών, δεν έφερε τα προσδοκόµενα αποτελέσµατα. 

∆ιότι δόθηκε ένα βιολί Στραντιβάριους, το ο-
ποίο στα χέρια ενός βιρτουόζου, δίνει ουράνι-

ες µελωδίες, στα χέρια όµως ενός ερασιτέχνη 
γρυλίζει σαν το µαραµπού. Αυτό ακριβώς συ-
νέβη µε τον νόµο 2810/2000. 

Πολύ φοβούµαι ότι το ίδιο συµβαίνει µε την ε-
φαρµογή των συνεταιριστικών αρχών, από τους 
συντάκτες του νέου σχεδίου νόµου, για τους α-
γροτικούς συνεταιρισµούς. 

Κι επειδή όπως ανέφερα, οι καιροί επιβά-
λουν να µιλάµε µε παραδείγµατα, αναφέρω 
το άρθρο 1 του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, 
όπου αναφέρεται ότι τα τυχόν κενά του συνε-
ταιριστικού νόµου, συµπληρώνονται από τον 
νόµο για τις ανώνυµες εταιρείες. 

Αγαπητοί κύριοι, ο συνεταιρισµός αποτελεί έ-
νωση προσώπων, η ανώνυµη εταιρεία αποτελεί 
ένωση κεφαλαίων. Η κρίση δική σας. 

Κι επειδή ακούγονται κάποια σχόλια, ότι 
δηλαδή η εφαρµογή των συνεταιριστικών αρ-
χών στους συνεταιρισµούς είναι αναχρονι-
στική, ανεξάρτητα από την νοµική αβασιµό-
τητα των σχολίων, θα ήθελα να παραπέµψω 
σε µια µελέτη της COPA-COGECA, που ανα-
φέρεται σε αγροτικούς συνεταιρισµούς, που 
προσπάθησαν να αντλήσουν κεφάλαια από 
τα χρηµατιστήρια. Οι µελετητές καταλήγουν 
στη διαπίστωση ότι ασφαλής δρόµος για τους 
συνεταιριστές είναι η αυτοχρηµατοδότηση 
των επιχειρήσεών τους.  Συνεπώς εφαρµο-
γή της αρχής της αυτοβοήθειας. 

Οι συνεταιρισµοί αποτελούν επιχειρήσεις, που 
δρουν στον ελεύθερο ανταγωνισµό, συνεπώς 
διέπονται από τους κανόνες της αγοράς και ο-
φείλουν να ανταποκρίνονται σε αυτούς. Η ευ-
ηµερία τους και η πλεονεκτική τους θέση βρί-
σκεται στις αρχές τους. Οι νοµοθέτες πρέπει να 
κατανοήσουν ότι θα πρέπει να σταµατήσουν να 
τους βάζουν εµπόδια στην εξέλιξή τους. Αν, οι 
νοµοθέτες, περιοριστούν στον ρόλο,που τους 
παρέχει το Σύνταγµα, που είναι φοροελαφρύν-
σεις στην συνεταιριστική επιχείρηση και χρηµα-
τοδότηση στην εκπαίδευση, τότε µπορεί να εί-
ναι αισιόδοξοι για την ευηµερία τους. 

Συµπερασµατικά, πίστη µου είναι ότι, αν επι-
λέξουµε να οργανώσουµε τη γεωργία µας µέ-
σα από το συνεταιριστικό µοντέλο, θα πρέπει να 
γνωρίζουµε ότι χωρίς συστηµατική εκπαίδευση, 
που σηµαίνει χωρίς γνώση της οικονοµικής κυ-
ρίως λειτουργίας του συνεταιριστικού µοντέλου, 
θα οδηγηθούµε σε εξαφάνιση του θεσµού, ή σε 
ένα µόρφωµα που δεν θα είναι συνεταιρισµός, 
όπως επιχειρεί το προτεινόµενο σχέδιο νόµου, 
κατά την άποψή µου. Ειδικά αναφέροµαι στην 
κατάργηση του διεθνούς ορισµού του συνεται-
ρισµού, που εισάγει το νοµοσχέδιο, και στη δι-
ανοµή των κερδών, τα αποτελέσµατα της υλο-
ποίησης των οποίων, θα αποβούν µοιραία για 
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς, διότι σχετίζο-
νται µε παραβίαση την κανόνων του ανταγωνι-
σµού και των διατάξεων περί κρατικών ενισχύ-
σεων. Η γνώση των συνεταιριστών αρχών και 
η ερµηνεία τους από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο, θα βοηθήσει τους νοµοθετούντες να απο-
τρέψουν τις µοιραίες συνέπειες. 

*∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ, Τ. ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΣΕΓΕΣ.

Εκπαίδευση
Ένα βιολί Στραντιβάριους, στα χέρια 
ενός βιρτουόζου δίνει ουράνιες μελω-
δίες, στα χέρια όμως ενός ερασιτέχνη 
γρυλίζει σαν το μαραμπού. Αυτό 
συνέβη με τον νόμο 2810/2000. 

Για να οργανώσουμε τη γεωργία μας 
μέσα από το συνεταιριστικό μοντέλο, 
πρέπει να γνωρίζουμε ότι χωρίς 
συστηματική εκπαίδευση, χωρίς 
δηλαδή γνώση της οικονομικής 
κυρίως λειτουργίας του συνεταιρι-
στικού μοντέλου, θα οδηγηθούμε σε 
εξαφάνιση του θεσμού.

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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Όσοι σε ζηλεύουν, 
πιστεύουν σε σένα

 ∆ιαχρονικό: Μην µισείς αυτούς 
που σε ζηλεύουν, να τους σέβεσαι…. 
Είναι οι µόνοι που πιστεύουν ότι 
είσαι καλύτερος από αυτούς…

 GPS σε πρόβατα: Αντιµέτωποι 
µε κακουργηµατικές διώξεις είναι οι 
4 άνδρες που συνελήφθησαν στις 4 
Φεβρουαρίου στο ∆ήµο Γόρτυνας, 
κατηγορούµενοι για τη ζωοκλοπή 
150 προβάτων από ποιµνιοστάσιο 
ενός 34χρονου. Σύµφωνα µε τις 
πληροφορίες, στην εξιχνίαση της 
υπόθεσης βοήθησε το γεγονός ότι ο 
ιδιοκτήτης των προβάτων είχε 
τοποθετήσει σε ένα από αυτά 
«σύστηµα στιγµατοθέτησης» (GPS), 
σε ένα κουδούνι ζώου και βοήθησε 
τις αρχές να ανακαλύψουν τη… 
διαδροµή του κοπαδιού από την 
περιοχή των Ασιτών στην Γόρτυνα! 

cretalive, 
5/2/2020

 Αµπελώνες: 
Πάνω από το 
50% των 
σηµερινών 
περιοχών µε 
αµπελώνες θα 

αφαιρεθούν από τον χάρτη µε µια 
αύξηση 2oC, στόχο της συµφωνίας 
του Παρισιού και έως και 85% µε 
αύξηση 4oC. Εθνικό Ινστιτούτο 
Έρευνας για Γεωργία, ∆ιατροφή και 
Περιβάλλον-Inrae. PNAS. keosoe.gr, 
neapaseges.gr, 31/1/2020.

 Πόλεµος τιµών: «Είναι σαν τον 
αγώνα του ∆αβίδ µε τον Γολιάθ 
όταν οι κτηνοτρόφοι επιχειρούν να 
τα βάλουν µε τους εµπόρους» Γ. 
Κλέκνερ, Γερµανίδα υπουργός 
Γεωργίας. Οι µεγάλες αλυσίδες 
σούπερ µάρκετ στη Γερµανία Aldi, 
Rewe, Lidl και Edeka ανταγωνίζονται 
σκληρά ποιος θα προσφέρει πιο 
χαµηλές τιµές και την πληρώνουν οι 
κτηνοτρόφοι. Ο σκληρός 
ανταγωνισµός των σούπερ µάρκετ 
έχει σαν αποτέλεσµα τη συµπίεση 
των τιµών. Έτσι ούτε οι εργαζόµενοι 
αµείβονται σωστά, ούτε τα ζώα 
κρατούνται σε καλές συνθήκες. Ο 
κρεοπώλης Γ. Έσινγκερ (Βερολίνο) 
συνεργάζεται µε µικρές φάρµες που 
παράγουν µε βιολογικό τρόπο. Έτσι 
«ένα κιλό κοτόπουλο κοστίζει 15 
ευρώ, ενώ στο σούπερ µάρκετ θα το 
βρουν 2,99 ευρώ το κιλό». Γ. 
Τουράου. Μ. Ρηγούτσου Deutsche 
Welle, 3/2/2020   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Βελτιώσεις στην ισχύουσα νοµοθεσία 
αναφορικά µε τη διάθεση ελαιολάδου 
σε χώρους µαζικής εστίασης φέρνει 
νέα διάταξη του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, η οποία προβλέπει ότι µόνο παρ-
θένο και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ε-
ντός συσκευασίας µιας χρήσης θα ε-
πιτρέπεται να «σερβίρουν» στο τραπέ-
ζι των καταναλωτών, οι εστιάτορες. Στο 
βαθµό που αφορά τη σφραγισµένη φι-
άλη µιας χρήσης, αυτό προβλέπεται και 
από την ισχύουσα νοµοθεσία ήδη από 
τον Ιανουάριο 2018, ωστόσο στην πρά-
ξη µέχρι σήµερα η νοµοθεσία αυτή δεν 
έχει τηρηθεί, µε ελάχιστες εξαιρέσεις. 

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης προτίθεται να αυστηροποιήσει και 
τις κυρώσεις καθώς σε περίπτωση παρά-
βασης το πρόστιµο θα µπορεί να φθά-
σει έως και τα 1.000 ευρώ, έναντι 500 
ευρώ που ισχύει σήµερα. Μάλιστα η αυ-
στηροποίηση των προστίµων, θα συν-
δυαστεί και µε αύξηση των ελέγχων.

Η νέα διάταξη έρχεται να βελτιώσει 
σαφώς το προηγούµενο πλαίσιο που 
προέβλεπε ότι «το κάθε είδους έλαιο 
που προορίζεται στον τελικό κατανα-

λωτή για επιτραπέζια χρήση, κατόπιν 
του σταδίου της παρασκευής του γεύ-
µατος στην κουζίνα των καταστηµάτων, 
πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά και 
µόνο µέσω σφραγισµένων µη επανα-
γεµιζόµενων συσκευασιών ή συσκευ-
ασιών µιας χρήσης που, θα διατίθενται 
από το κατάστηµα και θα φέρουν τις α-
παιτούµενες επισηµάνσεις σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία».

Η βασική διαφορά της αναµενόµε-
νης διάταξης, είναι ότι αντί για «κάθε 
είδος έλαιο» (σ.σ. µε ό,τι αυτό σηµαί-
νει καθώς µπορεί να είναι και σπορέ-
λαιο) θα υπάρχει ρητή αναφορά ότι το 
«έλαιο» θα είναι υποχρεωτικά παρθέ-
νο ή έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Η σχετική διάταξη αναµένεται να εν-

σωµατωθεί άµεσα στους κανόνες ∆ιακί-
νησης και Εµπορίας Προϊόντων και Πα-
ροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.), 
από το υπουργείο Ανάπτυξης, µε στόχο 
να ενισχυθούν και να διαφηµισθούν τα 
εξαιρετικής ποιότητας ελληνικά παρθέ-
να και έξτρα παρθένα ελαιόλαδα.

Ωστόσο αρκετοί παραγωγοί ελαιολά-
δου που τυποποιούν το προϊόν τους δεν 
βλέπουν πολλά περιθώρια είτε στην ι-
σχύουσα είτε στη νέα ρύθµιση, όσον α-
φορά την εφαρµογή της. Αυτό γιατί θε-
ωρούν ότι µια τροποποίηση που θα ε-
πιτρέπει τη χρήση «µη σφραγισµένων 
µη επαναγεµιζόµενων συσκευασιών» 
θα έδινε περισσότερα οικονοµικά κίνη-
τρα στους εστιάτορες για τη χρήση επώ-
νυµων ελαιολάδων στα  καταστήµατα.

Με νέα διάταξη ανάδειξη 
παρθένου και έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου 
στην εστίαση Συσκευασίες μιας χρήσης μόνο με καλό 

ελαιόλαδο στα εστιατόρια, με παρέμβαση 
που βελτιώνει την ισχύουσα νομοθεσία

Πρόεδρος του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 
EVO IOOC, Dr Antonio Giuseppe Lauro.

Αντίστοιχη τιµή παραγωγού απαιτεί 
η υψηλή ποιότητα του ελληνικού ελαιόλαδου 

«Όχι, δεν υπάρχει µέλλον για το ελληνικό ελαιόλαδο στην Ελλάδα. Υπάρχει 
µέλλον για το ελληνικό ελαιόλαδο σε όλο τον κόσµο». Tα λόγια ανήκουν στον 
παγκοσµίου φήµης γευσιγνώστη και πρόεδρο του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού 
Ελαιολάδου EVO IOOC, Dr Antonio Giuseppe Lauro, που βρέθηκε στην 
Κυπαρισσία όπου συναντήθηκε µε τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής 
Ανάπτυξης ∆υτικής Ελλάδας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και είπε τα καλύτερα για 
το ελαιόλαδο της περιοχής, τονίζοντας πως θα πρέπει να βρεθεί η... συνταγή 
για «το πώς µπορούµε να προωθήσουµε την ποιότητά του σε µια πιο υψηλή 
τιµή, όπου ο παραγωγός θα µπορεί πλέον να έχει µια βιώσιµη παραγωγή και 
καλλιέργεια». Εκεί έγινε και εκπαιδευτικό σεµινάριο γευσιγνωσίας 
ελαιολάδου από το Ίδρυµα Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου 
σε συνεργασία µε τη ∆ΑΟΚ Τριφυλίας και το Κέντρο ∆ήµητρα Κυπαρισσίας. 

Συνταγή
Στόχος να 

προωθήσουµε 
την ποιότητα 

του ελληνικού 
ελαιολάδου σε 
µια πιο υψηλή 

τιµή

Επιφυλάξεις
Η χρήση «µη 

σφραγισµένων 
µη επαναγε-
µιζόµενων 

συσκευασιών» 
θεωρείται ότι 
θα έδινε πιο 

πολλά οικονο-
µικά κίνητρα

Πρόστιµα
∆ιπλασιά-
ζονται οι 

κυρώσεις µε 
το πρόστιµο να 
φτάνει ως τα 
1.000 ευρώ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Οι ευκαιρίες ανάπτυξης και οι προκλή-
σεις της ζυθοποιίας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό αναδείχθηκαν στην εκδήλω-
ση Beer Day που διοργάνωσε για δεύ-
τερη συνεχή χρονιά, η Ελληνική Ένω-
ση Ζυθοποιών στο πλαίσιο της ετήσιας 
έκθεσης HORECA. Εκεί συζητήθηκαν οι 
σύγχρονες τάσεις της ζυθοποιίας, ενώ 
εξειδικευµένοι επαγγελµατίες αναφέρ-
θηκαν στις τεχνικές προδιαγραφές για 
το στήσιµο ενός µικροζυθοποιείου, στη-
ριζόµενοι στα παραδείγµατα επιτυχηµέ-
νων µικροζυθοποιείων, µελών της Ελ-
ληνικής Ένωσης Ζυθοποιών. Από τις το-
ποθετήσεις κάποιων εκ των σηµαντικό-
τερων εκπροσώπων του κλάδου προκύ-
πτει ότι άµεση προτεραιότητά τους είναι:

  Η αντιµετώπιση της εποχικότητας 
που χαρακτηρίζει την αγορά της µπύρας, 
καθώς και η δηµιουργία κουλτούρας και 
εκπαίδευσης του καταναλωτή µε τη βο-
ήθεια της craft µπύρας, η οποία γνωρί-
ζει όλο και µεγαλύτερη άνθιση στη χώ-
ρα µας και στο εξωτερικό. 

 Η επένδυση σε κατηγορίες, όπως η 
µπύρα µε µειωµένο ή και καθόλου αλκο-
όλ, οι οποίες θα κάνουν γνωστό το προ-
ϊόν σε νέο κοινό που παλαιότερα ήταν 
δύσκολο να προσεγγίσουν. 

Στο πλαίσιο της ανοιχτής συζήτησης 
µε το κοινό, ο πρόεδρος της ΕΕΖ, Ιδρυ-
τής & Συνιδιοκτήτης της «Μικροζυθο-
ποιία Septem» Σ. Παναγιώτου επεσή-
µανε ότι «ενώ ο αριθµός των ζυθοποιεί-
ων στην Ελλάδα υπερβαίνει τα 50, η κα-
τά κεφαλή κατανάλωση παραµένει στα-
θερή στα 35-36 λίτρα ετησίως, γεγονός 
που αποδεικνύει ότι η αγορά του ζύθου 
δεν αναπτύσσεται συνολικά, αλλά πα-
ρατηρούµε εναλλαγή µεριδίων αγοράς, 
µε σηµαντική αύξηση του ποσοστού της 
craft µπύρας». 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοποθέ-
τηση του αντιπροέδρου της ΕΕΖ και δι-
ευθύνοντος της Αθηναϊκής Ζυθοποιί-
ας Α. ∆ανιηλίδη, ο οποίος ανέφερε ότι 

«η µπύρα αποδείχθηκε ανθεκτική στην 
κρίση», ενώ τόνισε τις θετικές επιπτώ-
σεις της στην οικονοµία καθώς «από την 
πρώτη ύλη µέχρι την εµπορία η µπύρα 
παράγεται στην Ελλάδα και οι εξαγωγές 
είναι περισσότερες από τις εισαγωγές».  

Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα της «Ε-
ΛΙΞΗ Μικροζυθοποιία» Π. Αβραµίδη, ο 
τουρισµός έχει λειτουργήσει ευεργετι-
κά στην κατανάλωση της εγχώριας µπύ-
ρας, ενώ δίνει τη δυνατότητα σε µικρό-
τερες ζυθοποιίες να γίνουν γνωστές στο 
εξωτερικό. Ο αντιπρόεδρος ΕΕΖ, Iδρυτής 
& ιδιοκτήτης της «Μικροζυθοποιία Σερ-
ρών & Β. Ελλάδος» Γ. Μαρµαρέλλης υ-
πογράµµισε ότι ο τουρισµός δίδαξε τις 
προοπτικές της µικροζυθοποιίας στους 
Έλληνες επιχειρηµατίες του κλάδου. 

O τoυρισμός και οι αγορές 
του εξωτερικού σχολείο 
για την μικροζυθοποιία

Όπως με το μούστο, η γεύση της
σκούρας ντομάτας της Syngenta
«Ντεµπούτο» στην ελληνική αγορά 
έκανε µέσα στη δεύτερη εβδοµάδα 
του Φεβρουαρίου η νέα σκουρόχρω-
µη µικρόκαρπη ντοµάτα που κέρ-
δισε το βραβείο καινοτοµίας στην 
πρόσφατη Fruit Logistica, του Βε-
ρολίνου, 5 µε 7 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για το νέο καινοτόµο 
προϊόν µε την επωνυµία «YOOM», 
µια διεθνή πατέντα που έχει πα-
ραχθεί στο ερευνητικό κέντρο της 
Syngenta και ανατέθηκε στην Agritex 
Energy SA, του οµίλου Κ & Ν. Ευθυ-
µιάδη, να το καλλιεργήσει στην Ελ-
λάδα, αναγνωρίζοντας την εµπει-
ρία του οµίλου, στην παραγωγή 
µικρόκαρπης ντοµάτας, µέσω της 
«Lucia’s Farm». Η καλλιέργεια του 
προϊόντος έγινε υδροπονικά, σε έ-
να κοµµάτι από το µεγάλο θερµο-
κήπιο της Agritex Energy στην Αλε-
ξάνδρεια της Ηµαθίας, µε την πρώ-
τη φύτευση να έχει συντελεστεί τ-
ον περασµένο Σεπτέµβριο, µε τη 
συνεργασία και της IQ Crops του 
Χρήστου Κατσάνου, ενώ προ ηµε-
ρών έγινε και η συγκοµιδή και δι-
άθεση της παραγωγής στην αγορά.

Την εµπορία της ντοµάτας «YOOM» 
έχει αναλάβει η Hellenic Farming 
AE, επίσης µέλος του οµίλου Ευθυ-

µιάδη, λόγω του εµπορικού δικτύου 
που έχει αναπτύξει στην ελληνική 
λιανεµπορική αγορά, όπου διαθέ-
τει ήδη τις ντοµάτες «Lucia’s Farm».

«Η συσκευασία είναι προεπιλεγ-
µένη από τη Syngenta, αλλά στο 
τελικό προϊόν θα υπάρχει και µια 
πινελιά από τη Lucia’s Farm», ανέ-
φερε στην Agrenda ο Χρήστος Κα-
τσάνος από τη συνεργαζόµενη IQ 
Crops, ο οποίος µας πληροφόρησε 
πως το προϊόν είναι διαθέσιµο στον 
Έλληνα καταναλωτή στα ράφια µε-
γάλων αλυσίδων σούπερ µάρκετ.

Η καινοτοµία της ντοµάτας «YOOM», 
που κατατάσσεται στην κατηγορία 
των specialties προϊόντων, έχει να 
κάνει µε το χρώµα αλλά και τη γεύ-
ση της. «Η διαφοροποίησή της, α-
πό ό,τι ξέραµε µέχρι σήµερα έχει 
να κάνει µε την ιδιαίτερη γεύση της 
που εξελίσσεται, όπως συµβαίνει µε 
τον µούστο, ο οποίος σταδιακά γί-
νεται κρασί», µας είπε ο κ. Κατσά-
νος, προσθέτοντας, διευκρινιστικά, 
ότι ο συγκεκριµένος καρπός ξεκι-
νά πρασινοκαφές και εξελίσσεται 
σε µαύρος. Όποιος, όµως, προσπα-
θήσει να τον καταναλώσει στο στά-
διο αυτό θα διαπιστώσει ότι είναι πι-
κρός και ξινός. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Βραβείο
καινοτοµίας
σε YOOM στη
Fruit Logisica
Το βραβείο 
καινοτοµίας στη Fruit 
Logistica κέρδισε η 
νέα σκουρόχρωµη 
µικρόκαρπη ντοµάτα 
µε την επωνυµία 
«YOOM», µια διεθνή 
πατέντα που έχει 
παραχθεί στο 
ερευνητικό κέντρο 
της Syngenta και 
ανατέθηκε στην 
Agritex Energy SA, 
του οµίλου Κ&Ν. 
Ευθυµιάδη, να το 
καλλιεργήσει στην 
Ελλάδα. Το καινοτόµο 
προϊόν της Syngenta 
διατίθεται ήδη σε 
Ισπανία, Γαλλία, 
∆ανία, Ιταλία, Βέλγιο 
και Αυστραλία, ενώ 
σύντοµα θα µπει και 
στα ράφια Ελβετίας, 
Γερµανίας, Αυστρίας, 
Ην. Βασιλείου και 
ΗΠΑ.

O Σοφοκλής Παναγιώτου πρόεδρος 
της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών.

Χρωµατική 
µεταµόρφωση

Για το σωστό χρόνο 
κατανάλωσης, πρέπει 

να παρατηρήσει 
κάποιος πότε ο καρπός 

από µαύρος θα γίνει 
έντονα πορφυρός
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Alex van Bakel 

Μαύρα γράμματα 
σε άσπρο χαρτί είναι 
η αγελαδοτροφία
Η διαχείριση τριών μονάδων με 3.600 αγελάδες δεν είναι 
ακατόρθωτη, απλά απαιτεί εξοικείωση με τα μαθηματικά  

Αποστολή
H δράση αυτή είχε 

στόχο να γνωρίσουν 
οι αγελαδοτρόφοι τον 

τρόπο µε τον οποίο 
οι βορειοευρωπαίοι 
συνάδελφοί τους 
διαχειρίζονται τις 
επιχειρήσεις τους

Για να λειτουργεί σωστά απαγορεύεται 
να σταµατήσει η περιστροφή στην 
πλατφόρµα 80 θέσεων. Ο κτηνοτρόφος 
ποτέ δεν «στύβει» τα ζώα, αφού µετά 
από οχτώ ώρες θα πάρουν και πάλι 
θέση για άρµεγµα. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο Ολλανδός κτηνοτρόφος 
Alex van Bakel βλέπει µό-
νο µαύρα γράµµατα σε ά-
σπρο χαρτί όταν κοιτάζει τις 
εγκαταστάσεις του στάβλου 
του στην επαρχεία Λίµπουργκ 
στη Νοτιοναατολική Ολλανδία.
Με αυτή την αντίληψη, άλλωστε, κα-
τάφερε να αυξήσει την πατρική κληρονοµιά, α-
πό 13 αγελάδες και 50 χοίρους που είχε ο πατέ-
ρας του τη δεκαετία του 1950, σε 3.600 αγελά-
δες, χωρισµένες σε τρεις οµάδες και στάβλους. 

Από το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου, οι 
2.750 πιο παραγωγικές είναι που κρατούν 24 
ώρες το 24ωρο απασχοληµένο το περιστρεφό-
µενο αρµεκτήριο 80 θέσεων DairyRotor T8900, 
εγκατεστηµένο στην είσοδο της εκµετάλλευ-
σης, µέσα ένα επιβλητικό κτήριο µε γυάλινη 
πρόσοψη, το οποίο έχει και την προοπτική να 
αναβαθµιστεί σε ροµποτικό περιστροφικό αρ-

µεκτήριο DairyProQ της GEA.  
Η µέση απόδοση που πετυχαί-

νει µε τρία αρµέγµατα την ηµέ-
ρα είναι 34,5 κιλά ανά ζώο, ή-
τοι 94.875 κιλά γάλα ηµερησί-
ως, το οποίο διαθέτει στις µεγα-

λύτερες γαλακτοβιοµηχανίες της 
χώρας. Πρόκειται για τη µεγαλύ-

τερη κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
της Ολλανδίας, µε τον κ. van Bakel να 

έχει προχωρήσει πλέον και στην µεταποί-
ηση ποσότητας του παραγόµενου γάλακτος.

Θα έλεγε κανείς έπειτα από µια ξενάγηση 
στους στάβλους, στο αρµεκτήριο και στην α-
ποθήκη µε τα µηχανήµατα ότι ο Ολλανδός 
κτηνοτρόφος, δεν ξέρει τι έχει. Κάτι τέτοιο ό-
µως απέχει πολύ από την πραγµατικότητα, α-
φού ο ίδιος έχει υπολογίσει µέχρι και εργατι-
κό κόστος ανά κιλό γάλα, το οποίο ανέρχεται 
στα 0,9 σεντς. Για την ακρίβεια στη µονάδα 
του απασχολεί 30 εργαζόµενους, ενώ τρεις α-
πό αυτούς ανά βάρδια αναλαµβάνουν το άρ-
µεγµα των ζώων.

Έλληνες κτηνοτρόφοι που θέλουν να προωθήσουν το όραµά τους για την εγχώρια αγελαδοτροφία, 
µε πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Ελληνικού Γάλακτος και τη φροντίδα της Westfalia Technologies 
βρέθηκαν στην Ολλανδία, όπου συνάντησαν τον αγελαδοτρόφο Alex van Bakel.

  Αποστολή σε Γερµανία-Ολλανδία
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Τη µονάδα του Alex von Bakel ε-
πισκέφτηκε η Agrenda στο πλαί-
σιο εκπαιδευτικής εκδροµής στην 
Ολλανδία και τη Γερµανία, που δι-
οργάνωσε το Ινστιτούτο Ελληνικού 
Γάλακτος 4 µε 7 Φεβρουαρίου υπό 
την αιγίδα της εταιρείας Westfalia 
Technologies µε έδρα τη Λάρισα, την 
οποία ακολούθησε και η Agrenda.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης αυ-
τής, ο Ολλανδός Alex van Bakel 
υποδέχτηκε την αποστολή στην 
οποία συµµετείχαν 32 αγελαδο-
τρόφοι από  περιοχές της Μακε-
δονίας και της Θράκης, καθώς και 
οχτώ επαγγελµατίες του κλάδου, 
στην πρότυπη φάρµα του, µε ένα 
τσιγάρο στο χέρι. Όταν ερωτήθη-
κε για το µέγεθος των επενδύσε-
ων αυτών, αστειευόµενος απάντη-
σε πως θα πρέπει να φτάσει 120 
χρονών για να ξεχρεώσει. Τα πο-
σά οµολογουµένως ήταν τερά-
στια, ώστε να αποφύγει να ανα-
φέρει νούµερα, ωστόσο σχολίασε 
«ο τραπεζίτης είναι ο καλύτερος 
φίλος µου, µου λέει συνέχεια να 
σταµατήσω το κάπνισµα». 

Οι Έλληνες κτηνοτρόφοι έµειναν 

πολλές ώρες στην εκµετάλλευση, 
ενώ έδειξαν ενθουσιασµό για τον 
εξοπλισµό της. Στο τέλος του ταξι-
διού πάντως, η οµάδα έφυγε σύµ-
φωνα µε δηλώσεις, µε το ηθικό α-
νεβασµένο. Αυτό γιατί όπως σχο-
λίασε εύστοχα ο παραγωγός Σο-
φοκλής Φιλιππίδης, Κτηνοτρόφος 
της χρονιάς για το 2019 και ιδρυ-
τικό µέλος του Ινστιτούτου Ελλη-
νικού Γάλακτος, «µέχρι πρόσφα-
τα µε τέτοιες επισκέψεις αναζητού-
σαµε τεχνολογία. Τώρα πια  έχου-
µε την τεχνολογία αυτή και ανα-
ζητούµε ιδέες για το πώς θα την 
αξιοποιήσουµε όλα αυτά τα σύγ-
χρονα µέσα καλύτερα».

«Να συναντηθούµε παραγωγοί 
και βιοµηχανία, έτσι γεννήθηκε αυ-
τή η ιδέα για την εκδροµή. Αν αλλη-
λοϋποστηριχτούµε και βρούµε τρό-
πο να εφαρµόσουµε τις ιδέες αυ-
τές, τότε δεν θα πηγαίνουµε εµείς 
στην Γερµανία και την Ολλανδία, 
αλλά αυτοί θα έρχονται σε εµάς» 
δήλωσε από την πλευρά του ο ∆η-
µήτρης Χρήστου, «οικοδεσπότης» 
της αποστολής και διευθυντής της 
Westfalia Technologies.

Ο τραπεζίτης είναι ο καλύτερος φίλος μου, 
μου λέει συνέχεια να κόψω το κάπνισμα 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Αυτή την πρώτη εκπαιδευτική εκδροµή στο πλαίσιο της 
συνεχούς επιµόρφωσης των γαλακτοπαραγωγών, 

πραγµατοποίησε το Ινστιτούτο Ελληνικού Γάλακτος στην 
Ολλανδία και την Γερµανία από τις 4 έως τις 7 

Φεβρουαρίου. Η εταιρεία Westfalia Technologies και ο 
διευθυντής, ∆ηµήτρης Χρήστου συνέβαλαν έµπρακτα στην 

πραγµατοποίηση της εκδροµής.

Τζιτζικώστας
Πρόεδρος της 
Επιτροπής
Περιφερειών   
Ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας είναι από τις 12 
Φεβρουαρίου ο νέος πρόεδρος της 
Επιτροπής των Περιφερειών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
εξελέγη οµόφωνα από τα 329 µέλη 
της Επιτροπής, ∆ηµάρχους και 
Περιφερειάρχες, από τις 27 χώρες 
της ΕΕ. Ήταν υποψήφιος µε το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόµµα.

Νέο προεδρείο
Για παραγωγούς 
κρόκου Κοζάνης
Νέο πενταµελές διοικητικό 
συµβούλιο ανέδειξαν οι κάλπες του 
Αναγκαστικού Συνεταιρισµού 
Κροκοπαραγωγών Κοζάνης για τα 
επόµενα τέσσερα χρόνια, το οποίο 
αποτελείται από τους Βασίλη 
Μητσόπουλο, Γεώργιο Βατάλη, 
Νικόλαο Πατσιούρα, Χαράλαµπο 
Μαυροµάτη και Νέστορα  Ζυµάρα.

British American 
Tobacco Hellas:  
Διευθύνων 
και πρόεδρος o 
Vitalii Kochenko 
Ο Vitalii Kochenko ανέλαβε 
καθήκοντα προέδρου και 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου για την 
British American Tobacco στην 
Ελλάδα. Στο νέο ρόλο του, θα έχει 
την ευθύνη, εκτός από την αγορά 
της Ελλάδας, και για τις αγορές της 
Κύπρου, της Μάλτας και του Ισραήλ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηθικό ακµαίο
Μπορούµε να κάνουµε 

περισσότερο και καλύτερο 
γάλα στην Ελλάδα, είπε 
ο επίκουρος καθηγητής 

Κτηνιατρικής στο Αριστο-
τέλειο Γ. Βαλεργάκης

  ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ



Η εξειδικευμένη 
θρέψη ανάγεται 
σε κανόνα 
για τις φιλόδοξες 
καλλιέργειες
Το δρόμο των αποδόσεων και μάλιστα 
με υψηλά ποιοτικά στάνταρ παραγωγής 
συστήνει στους Έλληνες παραγωγούς η 
νέα διοικητική ομάδα της ΛΥΔΑ Α.Ε. 
Με μια ομάδα 40 γεωπόνων στηρίζει 
αποτελεσματικά τις λύσεις των specialty 
λιπασμάτων που αλλάζουν τη γεωργία 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε ρόλο πρωταγωνιστή στην  αγορά θρέψης επιχειρεί να 
βάλει τα λεγόµενα specialty λιπάσµατα η νέα δοικητική 
οµάδα της εταιρείας ΛΥ∆Α Α.Ε , της εταιρείας που διανέ-
µει κατ’ αποκλειστικότητα στην ελληνική αγορά τα εξει-
δικευµένα προϊόντα θρέψης TIMAC AGRO.

Ο Γενικός διευθυντής της ΛΥ∆Α Α.Ε, Μπρούνο Κα-
χρίλας και ο εµπορικός διευθυντής ∆ηµήτρης Ρέππας, 
φαίνεται πως έχουν διαβάσει καλά τα µηνύµατα της 
αγοράς αλλά και τις ενδείξεις για το µέλλον της πρω-
τογενούς παραγωγής. Έχοντας άλλωστε πολυετή ε-
µπειρία στον κλάδο από την θητεία τους στην TIMAC 
AGRO Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανέλαβαν τα ηνία 
της ΛΥ∆Α Α.Ε. σε µια διαδικασία εσωτερικής αναδι-
άρθρωσης της εταιρείας, αποφασισµένοι να φέρουν 
το µοντέλο εργασίας του εξωτερικού στην Ελλάδα. 

Όπως εξηγούν οι ίδιοι στην Agrenda, η ΛΥ∆Α Α.Ε είναι 
η µοναδική εταιρεία που έχει 40 γεωπόνους διαθέσιµους 
για άµεση επικοινωνία µε τον παραγωγό στο χωράφι, 
πάντα σε συνεργασία µε τον τοπικό συνεργάτη. «Αυτήν 
την στιγµή είµαστε ο κορυφαίος εργοδότης στο κοµµά-
τι των αγροεφοδίων στην Ελλάδα µε επιστηµονικό προ-
σωπικό άνω των 40 ατόµων» αναφέρει ο κ. Καχρίλας.

Οι δύο άντρες θεωρούν πως αποτελεί µονόδροµο για 
τον Έλληνα παραγωγό η χρήση specialite λιπασµάτων, 
προκειµένου αυτός να αυξήσει τα εισοδήµατά του πολ-
λαπλασιάζοντας τις αποδόσεις του. «Με απλά λόγια ό-
ταν χρησιµοποιεί κάποιος κοινό λίπασµα δεν εκµεταλ-

λεύεται στο έπακρο αυτό που µπορεί να του δώσει η τε-
χνολογία της θρέψης, αφού πολλές µονάδες στο κοινό 
λίπασµα µετά από λίγο καιρό δεν είναι διαθέσιµες στα 
φυτά» εξηγούν οι ίδιοι. Τα προϊόντα θρέψης της TIMAC 
AGRO που διατίθενται στην Ελλάδα από την ΛΥ∆Α Α.Ε α-
νταποκρίνονται σε όλα τα στάδια ανάπτυξης της καλλιέρ-
γειας, από την εγκατάσταση µέχρι την ωρίµανση, καλύ-
πτοντας κάθε ανάγκη του φυτού, ενώ οι τεχνολογίες που 
έχουν ενσωµατώσει οι ερευνητές του οµίλου στα προϊ-
όντα αυτά διαµορφώνουν το κατάλληλο προϊόν για την 
αντίστοιχη καλλιέργεια. Η πολυεθνική εταιρεία TIMAC 
AGRO δραστηριοποιείται στον βασικό και πιο σηµαντι-
κό κλάδο του διευρυµένου χαρτοφυλακίου του οµίλου 
Roullier, αυτόν των αγροεφοδίων.

 Ο Όµιλος Roullier ιδρύθηκε στο Saint Malo της Βρε-
τάνης στην Β. Γαλλία το 1959, όταν ο ιδρυτής του, κος 
Daniel Roullier, δηµιούργησε το πρώτο εργοστάσιο ε-
πεξεργασίας κοραλιογενούς άλγης µε σκοπό την πα-
ραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων. Έκτοτε, ο Όµι-
λος Roullier επεκτάθηκε σε περισσότερες από 130 χώ-
ρες και σήµερα αποτελεί µια παγκόσµια βιοµηχανική δύ-
ναµη µε περισσότερες από 96 µονάδες παραγωγής σε ό-
λο τον κόσµο, παράγοντας ετησίως 4,8 εκατοµµύρια τό-
νους τελικού προϊόντος µε κύκλο εργασιών πάνω από 
2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.  Oι κύριες δραστηριότητες του 
Οµίλου επικεντρώνονται σε επτά διαφορετικούς τοµείς:

1. Αγροεφόδια (Παραγωγή Λιπασµάτων & Προϊόντων 
∆ιατροφής Ζώων)

2. Φωσφορικά Άλατα
3. Εξόρυξη και επεξεργασία Μαγνησίας

Τα προϊόντα TIMAC AGRO κατατάσσονται στον 
κλάδο των specialite λιπασµάτων και όχι των 
κοινών (commodities), αφού ενσωµατώνουν 
µοναδικές καινοτόµες τεχνολογίες µε σκοπό, 

όχι µόνο τη µεγιστοποίηση της παραγωγής, 
αλλά και της ποιότητας, εξασφαλίζοντας ακόµα 

µεγαλύτερα εισοδήµατα για εκατοµµύρια 
παραγωγούς σε όλο τον κόσµο. Στην ελληνική 

αγορά τα εξειδικευµένα προϊόντα θρέψης 
TIMAC AGRO διανέµονται αποκλειστικά 

από την εταιρεία ΛΥ∆Α A.E. καλύπτοντας 
µια ευρεία γκάµα προϊόντων, όπως κοκκώδη 

λιπάσµατα, υδατοδιαλυτά λιπάσµατα, 
βιοδιεγέρτες, εδαφοβελτιωτικά προϊόντα κ.α.
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4. Βιοµηχανικές Λύσεις
5. Τρόφιµα
6. Συσκευασία
7. Προϊόντα θρέψης φυτών για το ευρύτερο κοινό
Ο κύριος και πιο σηµαντικός κλάδος είναι αυτός των 

αγροεφοδίων, καθώς εκπροσωπείται από τη γνωστή πο-
λυεθνική εταιρεία TIMAC AGRO, συνώνυµο των προϊό-
ντων εξειδικευµένης θρέψης φυτών που διατίθενται στην 
Ελλάδα από την ΛΥ∆Α ΑΕ. 

Με γνώµονα τη ραγδαία αύξηση του παγκόσµιου πλη-
θυσµού σε 10 δισεκατοµµύρια ανθρώπους µέχρι το 2050, 
η ανάγκη για αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής τρο-
φής κρίνεται επιτακτική. Υπολογίζεται πως σε σχέση µε 
το 2010, περίπου 3 δισεκατοµµύρια περισσότερα στόµα-
τα θα προστεθούν στον παγκόσµιο χάρτη ζήτησης τρο-
φής. Ως εκ τούτου, υπάρχει σοβαρό έλλειµµα µεταξύ της 
ποσότητας των τροφίµων που παράγουµε σήµερα και 
του ποσού που θα απαιτείται για την κάλυψη των ανα-
γκών του παγκόσµιου πληθυσµού στο προσεχές µέλλον.

Ταυτόχρονα, ενώ ο αριθµός του παγκόσµιου πληθυ-
σµού αυξάνεται, η συνολική διαθέσιµη γη παραµένει 
σταθερή. Αυτό σηµαίνει πως η κατά κεφαλήν διαθέσι-
µη γη αναµένεται να µειωθεί δραµατικά. 

«Το µήνυµα είναι σαφές: Θα πρέπει να παράγουµε πε-
ρισσότερη τροφή µε ακόµα µικρότερη κατά κεφαλήν δι-
αθέσιµη γη» εξηγούν οι συνοµιλητές µας.

Οι µεγάλες καλλιέργειες µπορεί να αποτελέσουν µία 
από τις λύσεις του εν λόγω προβλήµατος. Χειµερινά σι-
τηρά (σιτάρι, κριθάρι, βρώµη κ.α.), ανοιξιάτικα σιτηρά 
(καλαµπόκι, ρύζι κ.α.), βιοµηχανικά φυτά (βιοµηχανική 

τοµάτα, πατάτα κ.α.), χειµερινά και ανοιξιάτικα ψυχαν-
θή (κουκιά, φακή, ρεβίθι, φασόλια κ.α.) αποτελούν δια-
χρονικά βασικό άξονα της ανθρώπινης διατροφικής α-
λυσίδας. Φυσικά µεγάλες καλλιέργειες που αποτελούν 
πρώτη ύλη για τη βιοµηχανία µεταποίησης, όπως το βαµ-
βάκι, ή ακόµα και οι ελαιοδοτικές καλλιέργειες όπως ο 
ηλίανθος και η ελαιοκράµβη, αναµένεται να παρουσιά-
σουν εξίσου µεγάλη ζήτηση και ως εκ τούτου θα πρέπει 
να χαίρουν και αυτές ιδιαίτερης προσοχής.

Συνεπώς, όχι µόνο θα πρέπει να επενδύσουµε στην ε-
πέκταση των εν λόγω καλλιεργειών, αλλά θα πρέπει να 
επενδύσουµε και στην εφαρµογή εξειδικευµένων προϊ-
όντων θρέψης µε σκοπό τη µεγιστοποίηση της παραγω-
γής, τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και την εξασφά-
λιση υψηλότερων και βιώσιµων εισοδηµάτων για τους 
Έλληνες παραγωγούς. 

Η στροφή από το κοινό λίπασµα σε προϊόντα εξειδι-
κευµένης θρέψης (specialty fertilizers) κρίνεται περισ-
σότερο αναγκαία από ποτέ, αφού η θρέψη πρέπει επιτέ-
λους να συµβάλλει ουσιαστικά στη βελτιστοποίηση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκάστοτε καλλιέργειας. 
«Με τα λιπάσµατα εξειδικευµένης θρέψης TIMAC AGRO 
πετυχαίνουµε άριστες αποδόσεις και βελτιστοποίηση 
ποιότητας, αφού κάθε προϊόν περιέχει µοναδικά σχεδι-
ασµένες τεχνολογίες ανάλογα την καλλιέργεια, τον τύ-
πο εδάφους και φυσικά τις ανάγκες θρέψης. Κάθε προ-
ϊόν εξειδικευµένης θρέψης TIMAC AGRO προκύπτει µε-
τά από χρόνια επιστηµονικών ερευνών και έπειτα από 
µια ενδελεχή επιλογή ενεργών συστατικών και µορίων» 
αναφέρουν ο άνθρωποι της ΛΥ∆Α Α.Ε. 

Το παγκόσµιο 
ερευνητικό κέντρο 

(CMI) του οµίλου 
Roullier στο Saint-

Malo.

Ο νέος γενικός διευθυντής της ΛΥ∆Α Α.Ε, Μπρούνο Καχρίλας (αριστερά) και 
ο νέος εµπορικός διευθυντής ∆ηµήτρης Ρέππας (δεξιά) στα γραφεία της Agrenda.

Αζωτούχο 
λίπασµα 
το οποίο 
περιέχει τη 
Τεχνολογία 
ΜPPA.

To σύνθετο 
κοκκώδες 
λίπασµα 
µε την 
τεχνολογία 
MPPA 
DUO.

Το 
σύνθετο 
κοκκώδες 
λίπασµα 
µε την 
τεχνολογία 
NPRO.

Ο ισχυρός 
διαφυλλικός 
βιοδιεγέρτης 
Fertileader 
µε την 
τεχνολογία 
Seactiv.

Ισχυρός 
βιοδιεγέρτης 
GZ µε την 
τεχνολογία 
Fertiactyl 
Complex.

Υποστηριξη
H ΛΥ∆Α Α.Ε 

είναι η µοναδική 
εταιρεία που έχει 
40 γεωπόνους 
διαθέσιµους για 
άµεση επικοι-
νωνία µε τον 

παραγωγό στο 
χωράφι, πάντα σε 
συνεργασία µε τον 
τοπικό συνεργάτη.

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Με την τεχνογνωσία της TIMAC 
AGRO και το δίκτυο της ΛΥΔΑ
Η µοναδική τεχνολογία MPPA DUO είναι µία από τις καινοτόµες τεχνολογίες που 
εµπεριέχονται στην γκάµα προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης TIMAC AGRO, τα οποία 
διανέµονται στην ελληνική αγορά µέσω της εταιρίας ΛΥ∆Α Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα, η 
καινοτόµα τεχνολογία  MPPA DUO, εµπεριέχεται στις σειρές προϊόντων DUOFERTIL και 
EUROCEREAL, οι οποίες ενδείκνυνται για µέγιστες αποδόσεις, εξασφαλίζοντας τη 
βέλτιστη δυνατή ποιότητα. 
Η τεχνολογία MPPA DUO βασίζεται σε δύο κύρια συστατικά: 
1. Το σύµπλοκο MPPA, το οποίο αποτελεί µείγµα χηµικών ενώσεων που προέρχονται 
από φυσικές ουσίες και είναι υπεύθυνο για την προστασία των θρεπτικών στοιχείων του 
λιπάσµατος καθ’ όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας, καθώς προσφέρει ολοκληρωµένη και 
ισορροπηµένη θρέψη µε ταυτόχρονη προστασία των θρεπτικών στοιχείων. 2. Το ενεργό 
εκχύλισµα XCK που διεγείρει τον µεταβολισµό του φυτού και την ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος µε αποτέλεσµα την καλύτερη  απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, 
εξασφαλίζοντας µια άριστη εγκατάσταση καλλιέργειας και µια διαρκή θρέψη.
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Την αναγκαιότητα της κατηγοριοποίησης των 
ποικιλιών ρυζιού µε τροποποίηση της ισχύ-
ουσας νοµοθεσίας αλλά και την αντιµετώπι-
ση φαινοµένων µιµητισµού στο ρύζι καθώς 
την επιβολή δασµών στα εισαγόµενα ρύζια 
τύπου Japonica, αιτήθηκαν κατά τη συνάντη-
ση τους µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 
Συνδέσµου Ορυζόµυλων Ελλάδος. 

Η συνάντηση, όπως αναφέρει σχετική ανακοί-
νωση του συνδέσµου, διεξήχθη σε πολύ εποι-
κοδοµητικό κλίµα, µε τον υπουργό να δείχνει 
διατεθειµένος για την επίλυση των προβλη-
µάτων που απασχολούν τον τοµέα του ρυζιού.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον σύνδεσµο «η στο-
χευµένη καλλιέργεια ρυζιού υψηλής ποιότη-
τας για την κάλυψη των αναγκών της Ελλη-
νικής αγοράς αλλά και των εξαγωγών καθώς 

και η υπογραφή της ∆ιεπαγγελµατικής Οργά-
νωσης Ελληνικού Ρυζιού, ο φάκελος της ο-
ποίας κατατέθηκε προ ολίγων ηµερών, είναι 
ο  πυλώνας σύνδεσης µεταξύ πρωτογενούς 
παραγωγής και µεταποίησης». 

Τον σύνδεσµο στη συνάντηση µε τον υπουρ-
γό εκπροσώπησαν η πρόεδρος του ∆Σ Γεωργία 
Κωστηνάκη, ο α’ αντιπρόεδρος Αναστάσιος Πι-
στιόλας και η γενική γραµµατέας Όλγα Κουρέα.

Aίτημα για κατηγορίες ρυζιού και δασμούς στα Japonica

Συνθήκες ασφυξίας 
στην εγχώρια 
αγελαδοτροφία ελέω 
χαμηλών τιμών και 
στρεβλώσεων στην 
αγορά με πολλές 
εκμεταλλεύσεις να 
οδηγούνται κάθε 
χρόνο σε κλείσιμο

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Συρρικνώνεται χρόνο µε το χρόνο η αγε-
λαδοτροφία στην Ελλάδα, καθώς η µία µε-
τά την άλλη οι γαλακτοβιοµηχανίες περι-
ορίζουν τη συλλογή φρέσκου γάλακτος, 
περικόπτουν και µεταθέτουν τις πληρω-
µές στους παραγωγούς ή διακόπτουν ξαφ-
νικά τη συνεργασία µαζί τους, αντικαθι-
στώντας το ελληνικό µε φθηνό εισαγό-
µενο. Σηµειωτέον, ότι η αυτάρκεια σε α-
γελαδινό γάλα ανέρχεται στο 40% της εγ-
χώριας κατανάλωσης.

Τη δραµατική κατάσταση, που επικρα-
τεί στις τιµές, που παίρνει ο Έλληνας πα-
ραγωγός από την πώληση του αγελαδι-
νού γάλακτος, τονίζει µε ανακοίνωση της 
η Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας εκπέ-
µποντας σήµα κινδύνου για τον κλάδο κά-
νοντας παράλληλα λόγω για πλήρη στρέ-
βλωση της αγοράς που θυµίζει εναρµονι-
σµένες εµπορικές πρακτικές του παρελθό-
ντος. Μάλιστα, όπως αναφέρει «στον χώ-
ρο του αγελαδινού γάλακτος, οι βασικές 
αρχές της ελεύθερης αγοράς ξαφνικά έ-
παψαν να  λειτουργούν! Στην Ελλάδα, µια 
χώρα εξόχως ελλειµµατική, όσον αφορά 
στην κάλυψη των αναγκών της σε γαλα-
κτοκοµικά, η µέση τιµή γάλακτος του Έλ-
ληνα παραγωγού έφτασε να είναι χαµη-
λότερη απ΄ αυτήν που παίρνουν, αγελα-
δοτρόφοι, των λιγότερο κοστοβόρων εκ-
µεταλλεύσεων των γειτονικών χωρών της 
Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης.».

Μεταξύ άλλων η Ένωση αναφέρεται στην 
«καταστροφική για τα ελληνικά συµφέ-

ροντα αλλαγή του Κώδικα Τροφίµων και 
Ποτών στην κατεύθυνση της παραγωγής 
του γιαουρτιού, από εναλλακτικές µορ-
φές γάλακτος, κι όχι φρέσκου (π.χ. συ-
µπύκνωµα γάλακτος, σκόνη γάλακτος 
κτλ), είχε ως αποτέλεσµα τις αθρόες ει-
σαγωγές φτηνού συµπυκνώµατος γάλα-
κτος, ως πρώτης ύλης για το γιαούρτι», 
απαιτώντας την άµεση αναθεώρηση του 
σχετικού άρθρου όπως άλλωστε «έχουν 
δεσµευθεί, στις κατά καιρούς δηλώσεις 
τους, οι εκάστοτε πολιτικά αρµόδιοι.».

∆ίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα 
ελληνικό γιαούρτι, η ΕΦΧΕ τονίζει πως 

«η παραγωγή του ελληνικού στραγγιστού 
γιαουρτιού αποκλειστικά από ελληνικό 
φρέσκο γάλα, δεν συνιστά απλώς µια 
αυτονόητη πράξη προστασίας της ελλη-
νικής παραγωγής και της ελληνικής οι-
κονοµίας.  Συνιστά την ειδοποιό διαφο-
ρά, που διακρίνει το ελληνικό στραγγι-
στό γιαούρτι στις αγορές του εξωτερικού 
και το διασφαλίζει έναντι των εκτεταµέ-
νων κακόβουλων προσπαθειών οικειο-
ποίησης του ονόµατός του. Την ίδια στιγ-
µή, ο καταναλωτής έρχεται αντιµέτωπος 
µε µια διαφορετική πραγµατικότητα στα 
σηµεία λιανικής πώλησης. Η πλειοψη-

Στρέβλωση τιμών παραγωγού 

Εναρμονισμένες
πρακτικές βλέπουν
οι αγελαδοτρόφοι

ΕΙΚΟΝΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ

2018 541.845

555.672

13.844

15.183

2017

2018

2017

2%

8,8%

19,3%

106.000

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΥΝ ΒΟΟΕΙ∆Η

ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ  
ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ

*�ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΒΟΥΒΑΛΙΑ�

ΜΕΙΩΣΗ

  ΠΗΓΗ: ΕΛΣΤΑΤ, ΕUROSTAT
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Μια περίεργη παραφιλολογία ανέκυψε σχετι-
κά µε το θέµα «τσίπουρο-τσικουδιά» και τη δια-
κίνησή του από τους διήµερους µετά τις πρώτες 
ποινές που ανήλθαν σε 6.500 ευρώ στα κατα-
στήµατα εστίασης για παραπλανητικές ενδείξεις.

Το θέµα, όπως έχει εξηγήσει εκτενώς στη στή-
λη του στην Agrenda o φοροτεχνικός Γιώργος Πα-
παδηµητρίου εµπεριέχει είτε λανθασµένη ενηµέ-
ρωση από σκοπιµότητα ή άγνοια, καθώς ουδέπο-

τε απαγορεύτηκε η πώληση χύµα τσίπουρου και 
τσικουδιάς από διήµερους αρκεί να είναι ενταγ-
µένοι σε βιβλία. Επιπρόσθετα, τα καταστήµατα ε-
στίασης, τονίζει ο κ. Παπαδηµητρίου, µπορούν 
να πουλάνε χύµα τσίπουρο ή τσικουδιά µε ανα-
γραφή της ονοµασίας τους, αρκεί να υπάρχουν 
εµφανείς πινακίδες µε αναγραφή των στοιχείων 
των παραγωγών από τους οποίους τα αγόρασε.

Τώρα ποια ακριβώς λύση αναζητά ο βουλευ-

τής Λαρίσης Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπουλος µε βά-
ση την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης του 
2017 µένει να διευκρινιστεί. Σε συνάντηση πά-
ντως που είχε µε τον υφυπουργό Ανάπτυξης, αρ-
µόδιο για το Εµπόριο Νίκο Παπαθανάση εξήγη-
σε ότι «η υλοποίηση της ΥΑ ότι το χύµα τσίπου-
ρο θα πρέπει να ονοµάζεται «προϊόν απόσταξης 
διηµέρων» πρακτικά καθιστά δυσχερή αν όχι α-
δύνατη τη διακίνηση του προϊόντος».

Παρέμβαση για πρόστιμα από τη διακίνηση τσίπουρου

Τα τέσσερα µέλη που θα εκπροσω-
πήσουν τον Σύνδεσµο στο ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο της ∆ιεπαγγελµα-
τικής εξέλεξε κατά την έκτακτη γε-
νική συνέλευση της 7ης Φεβρουα-
ρίου ο Σύνδεσµος Ελληνικών Βιο-
µηχανίων Γαλακτοκοµικών Προϊό-
ντων ΣΕΒΓΑΠ.

Οι εκλεγέντες είναι: Βιτάλης Γιάν-
νης (∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.) µε 19 ψήφους, 
Σαράντης Μιχάλης (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑ-
ΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.) µε 15 ψήφους, 
Χατζάκος Κων/νος (ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.) 
µε 13 ψήφους και Μποτός Αλέξαν-
δρος (ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.) µε 10 ψήφους.  

Σύµφωνα µε πληροφορίες της 
Agrenda η εκλογική διαδικασία στο 
µεγάλο σύνδεσµο των γαλατάδων 
δεν εξελίχθηκε αναίµακτα, καθώς 
η κόντρα µεταξύ των υποψηφίων ή-
ταν σκληρή και οι «γραµµές» σταυ-
ροδοσίας στις λίστες των υποψη-
φίων έδωσαν και πήραν. Εικάζεται 
µάλιστα από κάποιες πλευρές ότι 
αν δεν µεσολαβούσαν τα συνήθη 
µαγειρέµατα σταυροδοσίας, λόγω 
του δικαιώµατος τεσσάρων σταυ-
ρών που είχαν τα µέλη της γενικής 
συνέλευσης, το τελικό αποτέλεσµα 
θα ήταν τελείως διαφορετικό. Φαί-
νεται καθαρά πάντως ότι οι σταθε-
ρές του συστήµατος στο ΣΕΒΓΑΠ 
δεν ήθελαν το ανακάτεµα της τρά-
πουλας και προτίµησαν για µια α-

κόµη φορά την «ήπια διαχείριση» 
των θεµάτων προς αποφυγή του ρί-
σκου που θα είχε µια άλλη πιο «ε-
πιθετική» τακτική. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕ-
ΒΓΑΠ έχει ως εξής:

«Μετά την πρόσφατη συµφωνία 
όλων των εµπλεκοµένων φορέων, 
η ∆ιεπαγγελµατική Φέτας προχωρά 
κανονικά στη σύνθεση των οργάνων 
∆ιοίκησής της. Ο Σύνδεσµος Ελληνι-
κών Βιοµηχανίων Γαλακτοκοµικών 
Προϊόντων (ΣΕΒΓΑΠ), στην Έκτακτη 
ΓΣ που έλαβε χώρα την Παρασκευή 
7/2/2020 στη Λάρισα, εξέλεξε τα 4 
Μέλη του που θα εκπροσωπήσουν 
τον Σύνδεσµο στο ∆Σ της ∆ιεπαγ-
γελµατικής. Οι εκλεγέντες είναι: Βι-
τάλης Γιάννης (∆Ω∆ΩΝΗ Α.Ε.) µε 19 
ψήφους, Σαράντης Μιχάλης (ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.) µε 15 
ψήφους, Χατζάκος Κων/νος (ΜΕΒΓΑΛ 
Α.Ε.) µε 13 ψήφους και Μποτός Αλέ-
ξανδρος (ΡΟΥΣΣΑΣ Α.Ε.) µε 10 ψή-
φους. Αναπληρωµατικά Μέλη εξε-
λέγησαν οι Παντελιάδης Στέφανος 
(ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.), Μπίζιος ∆ηµήτριος 
(ΜΠΙΖΙΟΣ Α.Ε.), Γιαννίτσης Γιώργος 
(ΟΜΗΡΟΣ ΑΒΕΕ) και Μπέλας Ιωάννης 
(ΜΠΕΛΑΣ ΦΙΛΩΤΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.). Στη 
ΓΣ εξελέγησαν και τα 12 µέλη που θα 
εκπροσωπήσουν τον ΣΕΒΓΑΠ στη ΓΣ 
της ∆ιεπαγγελµατικής καθώς και τα 
αναπληρωµατικά τους».

φία των µεγάλων γαλακτοβιοµηχανιών 
παραπλανά συνειδητά το ελληνικό κοι-
νό παρουσιάζοντας ψευδώς το γιαούρτι 
να φτιάχνεται από 100% φρέσκο ελληνι-
κό γάλα λίγων µόνο ωρών, εισαγόµενα 
τυριά να βαπτίζονται µε ελληνικά τοπω-
νύµια, ενώ η περίφηµη νοµοθεσία περί υ-
ποχρεωτικής αναγραφής προέλευσης της 
πρώτης ύλης δεν εφαρµόζεται!».

Σε συνέχεια της χρόνιας πολιτικής ε-
γκατάλειψης του τοµέα της κτηνοτροφί-
ας από την πολιτεία σύµφωνα µε την ΕΦ-
ΧΕ, ο χώρος της γαλακτοπαραγωγής έχει 
µπει σε δρόµο χωρίς επιστροφή καθώς η  
Ελλάδα καθίσταται παραγωγικά εξαρτηµέ-
νη ενώ ανυπολόγιστες είναι οι απώλειες 
που απηχούν στην άµεσα εξαρτώµενη µε 
την κτηνοτροφία, γεωργία.

Για τα παραπάνω, όπως αναφέρει στην 
ανακοίνωση της η Ένωση παρά τις πολ-
λαπλές της οχλήσεις για ενηµέρωση προς 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη µέχρι τώρα δεν υπήρξε ανταπόκρι-
ση, ενώ η υφυπουργός κ. Αραµπατζή «πα-
ρότι είχαµε συνάντηση µαζί της, ασχολή-
θηκε µόνο επιφανειακά µε το πρόβληµά 
µας», επισηµαίνει

Βιτάλης, Σαράντης πρώτοι του ΣΕΒΓΑΠ 
για το ΔΣ της Διεπαγγελματικής Φέτας

Εγκαταλείπει 
η ΕΦΧΕ τον ΣΕΚ
Την αποχώρησή της από 
τον Σύνδεσµο Ελληνικής 
Κτηνοτροφίας ανακοίνωσε 
η Ένωση φυλής Χολστάιν 
Ελλάδας, αποδίδοντας την 
απόφαση αυτή στη µηδενική 
εκπροσώπηση του κλάδου 
της ελληνικής 
αγελαδοτροφίας και κατ’ 
επέκταση στην έλλειψη 
δυναµικής υποστήριξης των 
ζητηµάτων που τον 
απασχολούν. Με έγγραφο 
που κοινοποιεί στην 
πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ 
ανακοινώνει παράλληλα 
την πρόθεσή της για 
ανεξάρτητη δράση 
προκειµένου όπως λέει «να 
είµαστε σε θεσµική θέση να 
απαντήσουµε µε επάρκεια 
στα φλέγοντα ιδιαίτερης 
φύσης ζητήµατα που 
απασχολούν την 
γαλακτοπαραγωγό 
αγελαδοτροφία». Το 
έγγραφο υπογράφει ο 
πρόεδρος της ΕΦΧΕ, Ηλίας 
Κοτόπουλος.

Σταυροδοσία
Η εκλογική 

διαδικασία στο 
µεγάλο σύνδεσµο 
των γαλατάδων 
δεν εξελίχθηκε 

αναίµακτα

Έδωσαν 
και πήραν

Τα µέλη της γενι-
κής συνέλευσης 
είχαν δικαίωµα 
τεσσάρων σταυ-

ρών 



Agrenda46 Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πολλοί 
στις επαφές 
στη Βουλή, 
λίγοι στα 
μπλόκα
Για τους τύπους και µε συνοπτικές 
διαδικασίες ολοκληρώθηκαν στις 
αρχές της εβδοµάδας οι επαφές της 
γραµµατείας της Πανελλαδικής 
Συντονιστικής Μπλόκων µε 
εκπροσώπους των κοµµάτων και τον 
πρόεδρο της Βουλής, στη διάρκεια των 
οποίων επιχειρήθηκε να κοινοποιηθούν 
αιτήµατα που δεν κατέστη εφικτό να 
επικοινωνήσουν στις αδύναµες φετινές 
κινητοποιήσεις.
Μάλιστα, ακόµη και στο αίτηµα να 
υπάρξει συζήτηση στην Βουλή για το 
αγροτικό, ο πρόεδρος της Βουλής δεν 
δεσµεύτηκε αναφέροντας πως είναι 
πιθανό να υπάρξει συνεδρίαση της 
Επιτροπής της Βουλής Παραγωγής και 
Εµπορίου στην οποία να καλεστούν για 
να παρουσιάσουν τα προβλήµατα και 
τα αιτήµατα.  Σύµφωνα δε µε 
ανακοίνωση της Επιτροπής Μπλόκων 
«ο πρόεδρος συµφώνησε ότι το κόστος 
παραγωγής είναι δυσβάσταχτο και 
ειδικά για το πετρέλαιο πιστεύει ότι η 
κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλία 
για επιστροφή του ΕΦΚ το επόµενο 
διάστηµα» ενώ συνολικά τα κόµµατα 
συµφώνησαν στην αναγκαιότητα της 
µείωσης του κόστους παραγωγής, 
πετρέλαιο, ρεύµα, µέσα και εφόδια.
«Είναι σαφές ότι υπάρχουν και 
διαφωνίες απέναντι σε βασικά 
αιτήµατα µας από κάποια κόµµατα 
ιδιαίτερα όσα κυβέρνησαν στο 
παρελθόν. Αναδεικνύουν ως λύση την 
εξωστρέφεια, να γίνουν τα προϊόντα 
µας ποιοτικά και ανταγωνιστικά, την 
λεγόµενη ευφυή γεωργία. Πρέπει να 
τονίσουµε ότι η εξωστρέφεια δεν 
αφορά τους παραγωγούς τους 
αγρότες και κτηνοτρόφους που 
παράγουν και πουλάνε σε 
εξευτελιστική τιµή την παραγωγή 
τους.» αναφέρει η Συντονιστική.

Ο λόγος περί προσοδούχων, 
εγγυημένης τιμής παραγωγού
Νέο παραγωγικό μοντέλο δείχνει ο Τζουμάκας αντί κυβερνήσεων «τροχονόμων» 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

«Ασφαλιστικό, κίνητρα στους νέους αγρό-
τες, εκπαίδευση, γεωπόνοι στα χωράφια». 
Ήταν οι τέσσερις µεγάλες µεταρρυθµίσεις 
στον αγροτικό τοµέα που θα δροµολογού-
σε έως το τέλος του ‘97 η κυβέρνηση Σηµί-
τη µε τον επικεφαλής τότε υπουργό Γεωρ-
γίας, Στέφανο Τζουµάκα.

Σήµερα και τα τέσσερα αυτά σηµεία συ-
νεχίζουν να καίνε τον πρωτογενή τοµέα µε 
τον Τζουµάκα από άλλο µετερίζι, αυτό του 
µέλος του Πολιτικού Συµβουλίου της Κε-
ντρικής Επιτροπής Ανασυγκρότησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ, να τονίζει από την Καλαµάτα την α-
νάγκη για ένα άλλο παραγωγικό µοντέλο 
αλλά για τη θέσπιση εγγυηµένης τιµής α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιτίας της πί-
εσης που δέχονται οι τιµές ελαιολάδου λό-
γω του εµπορικού πολέµου ΕΕ-ΗΠΑ.

Το ζήτηµα της παραγωγής, της ανάπτυ-
ξης, των εξαγωγών είναι «το πρώτο των 
πρώτων» όπως υποστήριξε σε συνέντευξη 
Τύπου στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Μεσσηνί-
ας, τονίζοντας πως από τη διάλυση της πα-
ραγωγικής βάσης ήρθε η κρίση υπογραµ-
µίζοντας την σπουδαιότητα του ελαιολάδου 
ως εθνικό προϊόν, ενώ δήλωσε «όχι στα α-
κίνητα και την πρόσοδο, αυτό δεν είναι α-
νάπτυξη, αλλά παρασιτισµός».

Υπερασπιζόµενος το αγροτικό πρόγραµ-

µα του ΣΥΡΙΖΑ, πως ως φαίνεται δεν κατά-
φερε να ξεδιπλωθεί επί της διακυβέρνησής 
του, ανάφερε πως είναι στη σωστή κατεύ-
θυνση και ότι η επιδίωξη αναφορικά µε το 
ελαιόλαδο και γενικότερα µε τα προϊόντα 
προστιθέµενης αξίας πρέπει να είναι η ορ-
γάνωση της τυποποίησης και η σωστή εξα-
γωγή. Κάτι όµως που σηµαίνει, όπως σηµεί-
ωσε, ότι οι ποσότητες του προϊόντος πρέπει 
να είναι επαρκείς και για να γίνει αυτό πρέ-
πει να οργανωθούν οι παραγωγοί σε οµά-
δες αλλά και να θεσπιστούν µέτρα ώστε να 
µην κατακερµατίζεται ο αγροτικός κλήρος. 

Κατά τον ίδιο χρειάζεται αποφασιστικό-
τητα και ρήξεις για την ανασυγκρότηση του 
πρωτογενούς τοµέα. Ανέφερε ότι ο αγροτι-
κός πληθυσµός πάντα ήταν συντηρητικός 
και δεν αποδέχεται αλλαγές πολιτικής, επι-
πλέον όµως τόνισε ότι και οι κυβερνήσεις 

φοβούνται τις συγκρούσεις και προτιµούν 
να λειτουργούν ως «τροχονόµοι», µικρών, 
µεσαίων και µεγάλων συµφερόντων. 

Μάλιστα όπως ειπώθηκε αντί να πληρώ-
νουµε «ένα µνηµόνιο 16 δισ. το χρόνο για 
να εισάγουµε κρέατα» αν για τους 30 εκα-
τοµµύρια τουρίστες που έρχονται το χρόνο 
στη χώρα µας, χρησιµοποιούνταν δικά µας 
προϊόντα, θα είχαµε 7 δισ. ευρώ παραπάνω 
έσοδα. Εξηγώντας για τα περί εγγυηµένης 
τιµής, τόνισε πως εθνική ενίσχυση των πα-
ραγωγών δεν µπορεί να υπάρξει, µπορεί ό-
µως να θεσπιστεί εγγυηµένη τιµή από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έχει συµβεί και 
στο παρελθόν. «∆εν µπορούν να δοθούν 
ενισχύσεις στην τιµή από τον κρατικό προ-
ϋπολογισµό. Εκεί ήταν η διαφωνία µου µε 
τον Μπούτα, αυτό δεν µπορεί να γίνει», είπε 
χαρακτηριστικά συνιστώντας στον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης να διαπραγµατευτεί 
για να αξιοποιήσει την ενίσχυση 50 εκατ. 
ευρώ από την Ε.Ε. για ενίσχυση του προϊό-
ντος που αντιµετωπίζει πρόβληµα.

 Να σηµειωθεί πως το κλιµάκιο που επι-
σκέφθηκε τη Μεσσηνία συµµετείχε επίσης 
το µέλος της Πολιτικής Γραµµατείας του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Νίκος Σκορίνης ανακοινώνοντας την 
απόφαση της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ για θεµατι-
κό συνέδριο για το αγροτικό ζήτηµα, καθώς 
«ο αγροτικός τοµέας µπορεί να δώσει πολ-
λά καλά αποτελέσµατα στην οικονοµία και 
την ανάπτυξη».

Νέο παραγωγικό µοντέλο
Την ανάγκη για νέο παραγωγικό 

µοντέλο και για συσπείρωση 
που θα οδηγήσει σε κοινωνική 

πλειοψηφία των προοδευτικών  
δυνάµεων σηµείωσαν από την 

Καλαµάτα Τζουµάκας και ΣκορίνηςΟ Κώστας Τζέλας, εκ των βασικών 
οργανωτών των µπλόκων.
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∆εν είναι πολιτικός, δηµόσιος υπάλληλος ή 
εκπρόσωπος συµφερόντων, ο καθηγητής Άλαν 
Μάθιους από το Κολέγιο Τρίνιτι του ∆ουβλίνου 
ωστόσο έχει οικοδοµήσει µια τεράστια φήµη ως 
ένας από τους κορυφαίους αναλυτές της ΚΑΠ. Το 
Politico λοιπόν βάζει το όνοµά του δίπλα σε αυτό 
της Γερµανίδας υπουργού Γεωργίας, Γιούλια 
Κλόκνερ και του Επιτρόπου Γεωργίας, Γιάνουζ 
Βοϊτσεχόφσκι, στη λίστα µε τους πιο επιδραστικούς 
παράγοντες της ΚΑΠ. «Ένας σηµαντικός µπλόγκερ, 

tweeter και σχολιαστής, ο Matthews 
παρακολουθείται φανατικά από 
περιβαλλοντολόγους και από αξιωµατούχους της 
ΕΕ» σχολιάζει το Politico. «Ο Άλαν Μάθιους είναι 
γνωστός για την αναλυτική αποδόµηση των 
πολιτικών της ΚΑΠ» καταλήγει. Την πεντάδα 
συµπληρώνει η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, 
Μάριγια Βούκοβιτς, αλλά και ο Γερµανός 
ευρωβουλευτής Χέρµπερτ Ντόρφµαν, εισηγητής 
στην Επιτροπή Γεωργίας της Ευρωβουλής. 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόµενο να εγκρί-
νει περισσότερες γενετικά τροποποι-
ηµένες καλλιέργειες προς πώληση 
στο µπλοκ, µε χώρα προέλευσης τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, στο πλαίσιο σύ-
ναψης µιας εµπορικής συµφωνίας α-
νάµεσα στις δύο όχθες του Αντλαντι-
κού, σε µια περίοδο που οι Βρυξέλλες 
τρέχουν να προλάβουν καταστάσεις.

Σύµφωνα µε τα όσα ακούγονται, 
µήλα, αχλάδια, ρύζι και σιτηρά βρί-
σκονται συχνά στα στόµατα των δια-
παγµατευτών των δύο πλευρών. Μά-
λιστα στην περίπτωση των εκτατικών 
καλλιεργειών των ΗΠΑ, το άνοιγµα 
της ευρωπαϊκής αγοράς δεν θα απαι-
τούσε αλλαγή σε νοµοθετικές διατά-
ξεις , καθώς η Ευρώπη έχει ήδη µια 
διαδικασία πιστοποίησης των ΓΤΟ 
για κατανάλωση. Ωστόσο, η Επιτρο-
πή δεν αποκλείεται να µπλοφάρει α-
ναφορικά µε την έγκριση ορισµένων 
ΓΤ καλλιεργειών, ιδίως αυτών που α-
νταγωνίζονται µε προϊόντα της ΕΕ, ό-
πως το ρύζι και το σιτάρι. Βέβαια όπως 
σχολιάζουν αρκετοί αναλυτές, δεν εί-
ναι ακόµα γνωστό το κατά πόσο η η-
γεσία της ΕΕ µπλοφάρει µε τους συ-
νοµιλητές της στην Ουάσιγκτον ή µε 
τους Ευρωπαίους πολίτες. 

«Η Επιτροπή µπορεί να προτείνει 
να εγκρίνει περισσότερες εισαγωγές 
ΓΤΟ, πράγµα που θα είχε πραγµατική 
αξία για τους εξαγωγείς των ΗΠΑ», α-
νέφερε ένας Αµερικανός αξιωµατού-
χος στο Politico πρόσφατα. Από την 
άλλη, ένας διπλωµάτης της ΕΕ δήλω-
σε: «Οι Αµερικανοί περιµένουν την 
έγκριση ευαίσθητων καλλιεργειών 
ΓΤΟ κυριολεκτικά εδώ και δεκαετίες».

«Είµαι βέβαιος ότι η Επιτροπή µπο-
ρεί να βρει νοµικά κόλπα για να επα-
ναφέρει στο τραπέζι τις εισαγωγές α-
γροτικών ΓΤΟ» - ανέφερε ανώνυµος 

υπάλληλος της ΕΕ.
Ωστόσο χώρες όπως η Γαλλία, η Αυ-

στρία και η Γερµανία ανησυχούν για 
µια δηµόσια αντίδραση, εάν η συµ-
φωνία δηµιουργεί την εντύπωση ότι η 
Ευρώπη «κατεβάζει» τα πρότυπα τρο-
φίµων για να κατευνάσει τον Τραµπ.

H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
περπατάει από την άποψη αυτή πά-
νω σε πολύ λεπτό πάγο εάν πιέσει 
µπροστά µε µια µίνι συµφωνία ε-
µπορίου µε τις ΗΠΑ που έχε δροµο-
λογήσει για τις επόµενες εβδοµάδες.

Υπάρχουν προφανή εµπόδια σε ένα 
γρήγορο σύµφωνο, το οποίο η Γερµα-
νίδα επικεφαλής της ΕΕ αναφέρει ότι 
θα πρέπει να καλύπτει το «εµπόριο, 
την τεχνολογία και την ενέργεια». Μια 
τέτοια συµφωνία θα µπορούσε να ε-
ξασφαλίσει µια ανακωχή στον εµπο-

ρικό πόλεµο µε τον πρόεδρο των ΗΠΑ 
Ντόναλντ Τράµπ, ο οποίος έχει ήδη 
πλήξει τα βασικά προϊόντα της ΕΕ ό-
πως τα αεροσκάφη, το κρασί και τον 
χάλυβα. Το πιο σηµαντικό για το Βε-
ρολίνο, µια ανακωχή θα παρείχε µια 
ζωτική ανάπαυλα στην γερµανική 
αυτοκινητοβιοµηχανία, την οποία ο 
Τραµπ απειλεί µε υψηλούς δασµούς.

Μια τέτοια συµφωνία θα είναι έ-
να εξαιρετικά επικίνδυνο στοίχηµα 
για την φον ντερ Λάιεν τόσο νωρίς 
στη θητεία της. Όπως δύσκολή εί-
ναι και η επίτευξη µιας συµφωνί-
ας επί του Πολυετούς ∆ηµοσιονο-
µικού Πλαισίου, µε την κινητικό-
τητα σε όλα τα ευρωπαϊκά και κρα-
τικά όργανα να έχει ενταθεί εν ό-
ψει της Συνόδου Κορυφής που έ-
χει προγραµµατιστεί για τις 20 Φε-
βρουαρίου. Την εβδοµάδα που πέ-

ρασε, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Τσαρλς Μισέλ και η 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσέγ-
γισαν 22 ηγέτες. Την ερχόµενη ε-
βδοµάδα αναµένεται η συνάντηση 
αυτών των δυο µε τους δυο µεγα-
λύτερους χρηµατοδότες του κοινού 
ταµείου, την Γαλλία και την Γερµα-
νία. Ως γνωστόν, το κενό της Βρε-
τανίας δεν µπορεί να καλυφθεί και 
οι καθααροί χρηµατοδότες δεν εί-
ναι διατεθειµένοι να δώσουν πε-
ρισσότερα. Ωστόσο η Γαλλία δεν 
είναι διατεθειµένη να δει σηµαντι-
κές µειώσεις στην ΚΑΠ. Ο τρόπος 
µε τον οποίο η φον ντερ Λάιεν και 
οι συνεργάτες της θα καταφέρουν 
να κουµπώσουν τα κοµµάτια του 
παζλ, αναµένεται να στιγµατίσουν 
ανεξίτηλα την καριέρα της Γερµα-
νίδας πολιτικού. 

Κόμπος 
στο στομάχι
το Πολυετές 

Κορώνα γράμματα 
παίζει το ενδεχόμενο 

εισαγωγών 
ανταγωνιστικών 

αγροτικών 
προϊόντων από τις 

ΗΠΑ στην ΕΕ η 
Ούρσουλα φον ντερ 

Λάιεν στις προσεχείς 
διαπραγματεύσεις 
με τις ΗΠΑ.  Κρας 

τεστ η συμβολή της 
στο Πολυετές 

Στους πέντε ανθρώπους
 που θα βάλουν την

 σφραγίδα τους στην ΚΑΠ
 ο Άλαν Μάθιους 

ΓΤΟ
Οι Αµερικανοί περιµένουν 
εδώ και δεκαετίες την έγκριση 
ευαίσθητων καλλιεργειών 
ΓΤΟ, ενώ σύµφωνα µε 
αξιωµατούχο της ΕΕ η 
Κοµισιόν φέρεται να αναζητά 
νοµικά κόλπα για να 
επαναφέρει στο τραπέζι τις 
εισαγωγές.

Μπλόφα
Η Επιτροπή δεν αποκλείεται 
να µπλοφάρει αναφορικά µε 
την έγκριση ορισµένων ΓΤΟ 
καλλιεργειών, ιδίως αυτών 
που ανταγωνίζονται µε 
προϊόντα της ΕΕ όπως το ρύζι 
και το σιτάρι.

Σύνοδος
Κινητικότητα στα ευρωπαϊκά 
όργανα και τις κυβερνήσεις 
ενόψει της κρίσιµης Συνόδου 
Κορυφής στις 20 
Φεβρουαρίου για το νέο 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό 
Πλαίσιο, µε την Επίτροπο να 
συνιστά νωρίτερα τους ηγέτες 
των δύο µεγαλύτερων 
χρηµατοδοτών του κοινού 
Ταµείου, Γαλλίας και 
Γερµανίας.
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ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΝΕΛ
«∆εν µπορούσα να ρίξω 
την κυβέρνηση. Άνθρωποι 
δικοί µου µε είχαν πουλήσει 
από πριν. Έκανα µεγάλη 
προσπάθεια να µην 
κυρωθεί η Συµφωνία των 
Πρεσπών. Ο Κοτζιάς και ο 
Τσίπρας µου έλεγαν πως 
τα Σκόπια δεν θα τηρούσαν 
τη Συµφωνία και δεν θα 
φτάναµε στην υπογραφή».

ΣΑΝΤΡΑ ΜΠΟΥΛΟΚ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Κοιτάζω τους ανθρώπους 
να προσπαθούν να 
µεγαλώσουν τα παιδιά τους 
και αναρωτιέµαι πώς 
µπορείς να τα µεγαλώσεις 
χωρίς να τα έχεις σε ένα 
προστατευτικό πλαίσιο; Και 
να τους δείξεις τη διαφορά 
λάθους και σωστού όταν 
οθόνες διαρκώς υψώνονται 
µπροστά τους παντού;».

ΕΥΤΥΧΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ AEGEAN
«Στη διάρκεια της κρίσης η 
σταδιακή παραχώρηση των 
αεροδροµίων δηµιούργησε 
το αναγκαίο πλαίσιο για τη 
βελτίωση των υποδοµών 
των αεροδροµίων, αλλά οι 
υπόλοιπες υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου υποχώρησαν, αν 
και τα τέλη που καταβάλουν 
οι αεροπορικές και οι 
επιβάτες τους αυξήθηκαν».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗΝ Ι∆ΕΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Παρεµβατικός
O Mάξιµος (έδωσα τη µάχη στο 
γάλα), παρεµβατικός πάντα, δεν 
θα άφηνε µόνους τους µικρούς 
παραγωγούς τσίπουρου και δη 
τους πατριώτες του, µπροστά 
στην επιβολή τσουχτερού 
πρόστιµου λόγω υπουργικής 
απόφασης επί ΣΥΡΙΖΑ, ελέω 
διακίνησης του προϊόντος σε 
καφενεία και καταστήµατα 
εστίασης. Ζήτησε λύση από 
τον υφυπουργό Ανάπτυξης

 

Σοκ
«Απόφαση σοκ» χαρακτηρίζει η 
Τζάκρη στο facebook την 
κίνηση της διοίκησης του ΕΛΓΑ 
για περικοπή της προκαταβολής 
των αγροτικών αποζηµιώσεων 
από 70 σε 65%. «Πρόκειται για 
άµεση αφαίµαξη ρευστότητας 
από την αγορά γεωργικών 
εφοδίων και σπόρων και γενικά 
των δαπανών της αγροτικής 
παραγωγής και διαβίωσης της 
αγροτικής οικογένειας», είπε.

 

PRίστες
Περισσότερος κόσµος 
µαζεύτηκε φέτος για να πάει 
για επαφές στη Βουλή, παρά 
στα µπλόκα κι αν µη τι άλλο 
αυτό κάτι δείχνει. Πάντως, το 
µόνο βέβαιο είναι ότι η επίλυση 
του αγροτικού ζήτηµατος (τιµές 
παραγωγού, κόστος, εµπορία, 
ελληνοποιήσεις κ.λπ. κ.λπ) επί 
τέτοιας βάσης και έκφρασης, 
χωρίς ανανέωση θα παραµένει 
στο διηνεκές. 

Από το παγκάρι οι αποζηµιώσεις;

Και έτσι κι αλλιώς το νέο ασφαλιστικό µοντέλο στην αγροτι-
κή παραγωγή, που θα βασίζεται σε µία α λα κάρτ κανονιστική 
πολιτική. Τώρα, ποιος, τι, που, πότε, ουδείς ξέρει να απαντή-
σει µε ακρίβεια. Σε πρώτη φάση θα υπάρξει οµάδα εργασίας, 
που σε τέσσερις µήνες (και βάλε...) θα δώσει το πόρισµά της. 
Όσο για τα ασφάλιστρα, και το αν αυτά αυξηθούν, ο επικεφα-
λής του οργανισµού δηλώνει πως δεν θα υπάρξουν αυξήσεις 
εισφορών των αγροτών, παρά τα ισχνά οικονοµικά του. Τώρα, 
πως θα επιτευχθεί κάτι τέτοιο δεν ξεκαθάρισε στη συνάντηση 
γνωριµίας µε τους εκπροσώπους του Τύπου.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Επαρκή 
χρηµατοδότηση, χωρίς 
να διακινδυνεύσει η 
στήριξη αγροτικών 
κοινοτήτων, των πιο 
φτωχών περιφερειών, 
ζήτησαν στη συζήτηση 
για το Πολυετές, 
ενόψει και της 
συνόδου στις 20/2. 
Η Ούρσουλα τι λέει;

Πέντε και πόσες 
ακόµη συντονιστικές, 
επιτελικές και λοιπές 
Οµάδες Εργασίας 
συγκροτήθηκαν για 
να τεκµηριώσουν 
τις εθνικές επιλογές 
στα στρατηγικά 
της νέας ΚΑΠ µε 
απόφαση Μαυρουδή. 
Αρχισυντονιστής ο 
Μπαγινέτας. 

Υβρίδια
 Στην κυβέρνηση φαίνεται 

πως ακόµα το ψάχνουν για να 
µειωθεί το κόστος παραγωγής 
και να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικοί οι αγρότες.

 «Αναζητούµε νέους, 
έξυπνους τρόπους, ώστε να 
βοηθήσουµε τους παραγωγούς 
να βελτιώσουν την παραγωγή 
τους, να γίνουν περισσότερο 
ανταγωνιστικοί, µειώνοντας το 
κόστος παραγωγής τους» είπε 
από την Καβάλα ο 
υφυπουργός της πλατείας. 
Μέχρι τότε, όπως λέει και η 
ΕΦΧΕ, θα συνεχίζεται η 
απαρίθµηση... λουκέτων.

 Κατά τα λοιπά το ίδιο 
ποίηµα περί εφαρµογής µέτρων 
για τις ΑΠΕ και ενίσχυσης της 
ρευστότητας των παραγωγών, 
της αλλαγής πλεύσης για 
αξιοποίηση των επίγειων 
αποθεµάτων της βροχής και 
της γεωργίας ακριβείας.

;

ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
«Ευχαριστώ την Ολοµέλεια 
της Ελληνικής Ολυµπιακής 
Επιτροπής για την τεράστια 
τιµή, (σ.σ µεταφορά 
φλόγας Ολυµπιακών 
Αγώνων στο Τόκιο) διότι 
για πρώτη φορά στην 
ιστορία, µία γυναίκα στη 
χώρα µας θα µεταφέρει 
πρώτη το Ολυµπιακό Φως 
από την Αρχαία Ολυµπία».

Για να υπάρξουν 
συνεταιρισµοί, 
θα πρέπει να 
συνεταιριστούν 
πρώτα οι ίδιοι 
οι συνεταιρισµοί. 

∆εκαπέντε µέρες νωρίτερα επτά 
συνδεδεµένες… Αυτό κι αν είναι καλή είδηση! 
Αν συνυπολογιστεί ότι το καρτελάκι στο 
σκληρό είναι έστω κατάτι αυξηµένο και οι 
τευτλοπαραγωγοί θα πάρουν ενίσχυση, µε 
παρέµβαση υπουργού, τότε η χαρά είναι διπλή! 
Άσε που κάτι ακούγεται και για ειδική 
βάµβακος πριν την 25η Μαρτίου! Εντάξει, the 
Oscar goes στην ηγεσία της πλατείας Βάθη! 

Με απόφαση του ∆Σ του ΕΛΓΑ µειώνονται 
οι προκαταβολές των αγροτικών 
αποζηµιώσεων από 70 σε 65%, φωνάζει η 
βουλευτής Πέλλας Τζάκρη, µέσω facebook, 
µεταφέροντας την αγωνία των παραγωγών. 
Μάλιστα, την όλη κίνηση σχολιάζει σαν «άµεση 
αφαίµαξη ρευστότητας από την αγορά 
γεωργικών εφοδίων και σπόρων και γενικά 
των δαπανών της αγροτικής παραγωγής και 
της διαβίωσης της αγροτικής οικογένειας», 
µιας που το5% µεταφράζεται σε εκατοντάδες 
χιλιάδες ευρώ. Θέλουν να στείλουν τους 
αγρότες στους τοκογλύφους; Αναρωτιέται! 

Ο πρόεδρος του οργανισµού, από την πλευρά 
του, σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου στη 
∆οµοκού χαρακτήρισε οριακή την κατάσταση 
των οικονοµικών του οργανισµού, ο οποίος όπως 
έδωσε -σου λέει- 60 εκατ. ευρώ µόνο στα 
ροδάκινα για αποζηµιώσεις το 2019, επί συνόλου 
160 εκατ. ευρώ. Ότι δηλαδή φταίνε τα ροδάκινα; 

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι το αποθεµατικό καθε 
χρόνο εξαντλείται. Τα δεδοµένα, πάντως 
σύµφωνα µε τον Λυκουρέντζο, έχουν ως εξής: 
Ετησίως από τα ασφάλιστρα των αγροτών 
εισπράττει ο οργανισµός περί τα 175 εκατ., 
από τα οποία 165 εκατ. πάνε σε αποζηµιώσεις 
και 23 εκατ. σε λειτουργικές δαπάνες.

Κάπου στις δηλώσεις του µίλησε και για τον 
Γιαννακάκη, τον οποίο θεωρεί εκπρόσωπο 
των αγροτών! Και το άκουσε αυτό ο 
Γιαννακάκης και έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι 
εκπροσωπεί το υπουργείο και όχι τους 
αγρότες και ότι µέχρι ήµερα δεν υπάρχει 
εκπρόσωπος των αγροτών στη διοίκηση του 
ΕΛΓΑ και πως ελπίζει µετά την ψήφιση του 
νοµοσχεδίου για τους συνεταιρισµούς και τον 
αγροτικό συνδικαλισµό να αλλάξει η σύνθεση 
και να υπάρξει εκπροσώπηση των αγροτών…. 
Ούτε να τον είπαν καµπούρη….

Και ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών 
κάτι άκουσε, κάτι του είπαν και έσπευσε να 
απαντήσει, έτσι για να ξέρουν όλοι…. Για το 
θέµα των Κέντρων Υποδοχής ∆ηλώσεων και 
του µηχανογράφου, ο πρόεδρος µάλλον νίπτει 
τας χείρας του. «Βρήκα µια σύµβαση και αυτή 
εφαρµόζω. Ο Οργανισµός δεν ασχολείται µε 
τέτοια θέµατα. Εφαρµόζουµε την απόφαση του 
∆Σ του περασµένου ∆εκεµβρίου για την άρση 
της πιστοποίησης κάποιων ΚΥ∆». Αυτό! Σαφές!  
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ο πρώτο βήµα για την α-
ποκατάσταση της τάξης 
και της ενότητας στην 
κορυφή της συνεταιρι-

στικής πυραµίδας έγινε, ωστόσο, 
ο δρόµος µέχρι την ολοκλήρωση 
της προσπάθειας είναι µακρύς.   

  Ξαποστασία
ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ του 2016 που 
γύρισαν την πλάτη στο συνερ-
γατισµό για τα µάτια µιας... κυρί-
ας, ιδιωτικών συµφερόντων, επα-
νέρχονται στην οδό της συµφιλί-
ωσης, όχι γιατί έχουν αναγνωρί-
σει το λάθος τους ή τέλος πάντων 
έχουν πεισθεί για τις δυνατότη-
τες της υγιούς συνεργασίας αλ-
λά γιατί, οι υποσχέσεις που είχε 
δώσει η εν λόγω κυρία, αποδεί-
χθηκαν κούφια λόγια της οκάς!

  Μπαμπέσα  
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, η χείρα συνερ-
γασίας εκ µέρους των ηγετών της 
«αποστασίας» του 2016, έρχεται 
ως λύση ανάγκης, πριν καταρ-
ρεύσει ολοκληρωτικά η ξεπεσµέ-
νη αριστοκράτισσα της αγροτικής 
µας οικονοµίας. Μ’ αυτή την έν-
νοια, χρειάζεται προσοχή. Να δι-
ευκολυνθεί η αποκατάσταση της 
ενότητας, να περιφρουρηθούν 
όµως και οι ανοικτές διαδικασί-
ες για µια γνήσια έκφραση στην 
κορυφή της συνεταιριστικής πυ-
ραµίδας.

  Μαγεμένος
ΤΟΥ ΠΗΡΕ κάποιους µήνες, εί-
ναι αλήθεια, του Βορίδη να 
καταλάβει τι παίζονταν αυ-
τά τα χρόνια µε τις... φτια-
σιδωµένες κυρίες που επι-
χείρησαν να «µαγέψουν» 
µε τα λούσα τους τους συ-
ντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής. Οι πληροφο-
ρίες µου λένε ότι τώρα το 
κατάλαβε και το κατάλαβε 
καλά. Αυτό σηµαίνει ότι υ-
πάρχει ελπίδα για ένα θεσµι-
κό πλαίσιο που δεν θα είναι χά-

ρισµα σε καµιά κυρία και σε κα-
νέναν µορφονιό, από τους πολ-
λούς που έπεσαν στον έρωτά της. 

  Λίγες απόμειναν
ΑΛΛΩΣΤΕ τα κουκιά είναι µετρη-
µένα. Μετά τα διαδοχικά κόσκι-
να από τα οποία έχουν περάσει 
οι συνεταιρισµοί, είναι αµφίβολο 
αν από τους 6.500 των αρχών της 
προηγούµενης δεκαετίας έχουν 
µείνει στο λεγόµενο Μητρώο Συ-
νεταιρισµών περί τις 900 οργα-
νώσεις. Αν µάλιστα µπει κι ένα 
φίλτρο έτσι ώστε να έχουν λόγο 
όσοι εξ αυτών κάνουν τζίρο πά-
νω από 50.000 ευρώ το χρόνο, 
τότε οι εναποµείνασες δεν είναι 
παραπάνω από 450 οργανώσεις. 

  Κάθε τρεις και μία
ΩΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ τουλάχιστον το 
πεδίο ξεκαθαρίζει. Τι χρειάζεται 
λοιπόν, να µπουν σαφείς κανό-
νες για τον τρόπο µε τον οποίο θα 
εκπροσωπούνται. Προφανώς δια 
αντιπροσώπων στη Γενική Συνέ-
λευση της «τριτοβάθµιας» τύπου 
ΠΑΣΕΓΕΣ, η οποία και θα έχει την 
ευθύνη εκλογής της ∆ιοίκησης. 
Ένας αντιπρόσωπος οι µικρές µε 
τζίρο µέχρι ένα εκατοµµύριο ευ-
ρώ, άλλον έναν για κάθε 3 εκατ. 
ευρώ τζίρο επιπλέον, µέχρι 10 α-
ντιπροσώπους οι πολύ µεγάλες 
σε κύκλο εργασιών οργανώσεις. 
Αρκεί να υπάρχει θέληση!

  Ανδριεμένοι 
ΕΦΟΣΟΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ γίνουν 

σωστά δεν θα έχουν καµιά τύ-
χη οι προσωπικές στρατηγι-
κές που ενδεχοµένως ακό-
µα, κάποιοι, να έχουν στην 
πίσω πλευρά του µυαλού 
τους. Σοβαροί αντιπρόσω-
ποι, από σοβαρές συνεται-
ριστικές οργανώσεις δεν 
µπορεί παρά να επιλέξουν 
για την ηγεσία της νέας ε-
νιαίας τριτοβάθµιας στελέ-
χη µε διαδροµή και προ-
σφορά στον συνεργατισµό!            

Εφόσον ολα αυτα 
γίνουν σωστά δεν 
θα έχουν καµιά 
τύχη οι προσωπικές 
στρατηγικές που 
ενδεχοµένως, 
κάποιοι, να έχουν 
ακόµα στην πίσω 
πλευρά του µυαλού 
τους. Σοβαροί 
αντιπρόσωποι, 
από σοβαρές 
συνεταιριστικές 
οργανώσεις δεν 
µπορεί παρά να 
επιλέξουν για 
την ηγεσία της 
νέας, ενιαίας 
τριτοβάθµιας, 
στελέχη µε 
διαδροµή και 
προσφορά στον 
συνεργατισµό!            

Ε 
υρωζώνη, κορωναϊός και ο εφιάλτης 
της Λαγκάρντ: Μια λοίµωξη χτυπά συ-
νήθως βαρύτερα τους πλέον ευάλωτους 
- και στο πρόσφατο ξέσπασµα της επι-

δηµίας του κορωναϊού αυτή η αλήθεια µπορεί 
να έχει και οικονοµική εφαρµογή. Παρά λοιπόν 
τη γεωγραφική απόσταση µεταξύ Ευρώπης και 
Κίνας, η Ευρωζώνη έχει να φοβάται πολλά α-
πό την εξάπλωσή του ιού. Η επιδηµία αποτελεί 
ακόµη µια πρόκληση για το βασισµένο στις ε-
ξαγωγές µοντέλο της νοµισµατικής ένωσης, το 
οποίο παλεύει να αντιµετωπίσει τις επιπτώσεις 
της παγκόσµιας τάσης προς τον εµπορικό προ-
στατευτισµό. Θα µπορούσε να είναι το πρώτο 
µεγάλο τεστ για την Κριστίν Λαγκάρντ, τη νέα 
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
που εµφανίστηκε ελαφρώς υπεραισιόδοξη για 
τις προοπτικές της ζώνης του ευρώ. Ο κορωνα-
ϊός θα επηρεάσει την ευρωπαϊκή οικονοµία µε 
τρεις τρόπους. Πρώτον, όσον αφορά τη ζήτη-
ση: η Κίνα είναι ο τρίτος µεγαλύτερος εισαγω-
γέας αγαθών και υπηρεσιών από την Ευρωζώ-
νη, µετά τις ΗΠΑ και το Ην. Βασίλειο οι εξαγω-

γές του µπλοκ στην 
Κίνα τριπλασιάστη-
καν µεταξύ 2007  και 
2018  στα 170,3 δις 
από 60,5 δισ. ευ-
ρώ. ∆εύτερον, ό-
σο αφορά την προ-
σφορά: οι ευρωπα-
ϊκές αλυσίδες εφο-
διασµού στην µε-
ταποίηση είναι λι-

γότερο εκτεθειµένες στην Κίνα σε σχέση µε άλ-
λες περιοχές ανά τον κόσµο, σύµφωνα µε έκ-
θεση της συµβουλευτικής Oxford Economics. 
Ωστόσο, στην έκθεση σηµειώνεται ότι ορισµέ-
νοι κλάδοι ενδέχεται να είναι πιο εκτεθειµένοι 
σε σχέση µε άλλους: η περιοχή της Wuhan, ό-
που πρωτοεµφανίστηκε ο ιός, είναι ένας σηµα-
ντικός κόµβος για τον κλάδο του αυτοκινήτου 
και φιλοξενεί χώρους παραγωγής αυτοκινητο-
βιοµηχανιών. Τρίτον υπάρχει η επίδραση της 
επιδηµίας στο αίσθηµα εµπιστοσύνης. Οι χρη-
µατοοικονοµικές αγορές της Ευρώπης έχουν α-
ποδειχθεί µέχρι στιγµής ανθεκτικές: ο δείκτης 
Stoxx 600 εξακολουθεί να παρουσιάζει οριακές 
διακυµάνσεις. Είναι πιθανό ορισµένες εταιρεί-
ες να επωφεληθούν από τις διαταραχές, καθώς 
οι παραγωγοί πρέπει να αναζητήσουν εναλλα-
κτικούς προµηθευτές. Ωστόσο, ο κορωναϊός θα 
µπορούσε να βαρύνει αρνητικά επί επενδυτι-
κών αποφάσεων στην Ευρωζώνη. [...]. Αυτοί οι 
παράγοντες έχουν σηµασία για κάθε οικονο-
µία του κόσµου και όχι µόνο της Ευρωζώνης. 
[...].Η ΕΚΤ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατά-
σταση αναµονής.[...]. Ωστόσο η κακή κατάστα-
ση της Ευρωζώνης δεν αφήνει περιθώρια για 
σφάλµατα. Μετά από ένα ήρεµο ξεκίνηµα για 
τη Λαγκάρντ, η ώρα των δύσκολων αποφάσε-
ων πιθανόν να πλησιάζει µε γοργούς ρυθµούς.

*ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ BLOOMBERG

Ο κορωναϊός
κρας τεστ

ΤΟΥ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ 
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ*
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Θα µπορούσες να το πεις και «εθιµι-
κό δίκαιο», τη θέση προέδρου στον 
ΕΛΓΑ να αναλαµβάνουν αποτυχό-
ντες βουλευτές και γενικά πολιτευ-
τές προερχόµενοι από το εκάστοτε 
κυβερνών κόµµα. Για την ιστορία θυ-
µίζουµε, Νίκος Κατσαρός (Ν∆), Βασί-
λης Έξαρχος (ΠΑΣΟΚ), Φάνης Κουρε-
µπές (ΣΥΡΙΖΑ). Ο Ανδρέας Λυκουρέ-
ντζος ακολουθεί απλά την πεπατη-
µένη. Κι αυτό παρά τη δήλωσή του 
µε την οποία απαρνήθηκε, κατά κά-
ποιο τρόπο, την πολιτική, το 2017, 
όταν ανακοίνωνε γραπτά και δηµό-
σια ότι δεν θα είναι ξανά υποψήφι-
ος βουλευτής Αρκαδίας. Τι τον έκα-
νε, σχεδόν δύο χρόνια µέτα, να µπει 
στον πειρασµό και να αναλάβει επι-
κεφαλής ενός κατ’ εξοχήν «πολιτι-
κού» Οργανισµού όπως είναι ο ΕΛ-

ΓΑ, ίσως το δείξει η ιστορία. Προς 
το παρόν, παραµένει διχασµένος 
ανάµεσα στον πολιτικό και τον τε-
χνοκράτη. Τον πολιτικό που καλεί-
ται να διαχειρισθεί αποτελεσµατικά 
τις πολιτικές πιέσεις που ασκούνται 
για... περισσότερες αποζηµιώσεις 
στους αγρότες σε διάφορες περιο-
χές και τον πρώην υπουργό Υγείας 
που οφείλει να γιατρέψει τις παθο-
γένειες ενός Οργανισµού, υποχεί-
ριου, κατά βάση, του πελατειακού 
µας συστήµατος. Βέβαια, για έναν 
άνθρωπο που έχει ξοδέψει το µεγα-
λύτερο µέρος της ζωής του στα φοι-
τητικά αµφιθέατρα και στις κοµµα-
τικές συνελεύσεις το δεύτερο είναι 
πολύ δύσκολο, το πρώτο όχι τόσο. 

Έτσι, κάνει προσπάθειες να βά-
λει κάποια τάξη στις λειτουργικές 
και διαχειριστικές δαπάνες του Ορ-
γανισµού και σχεδόν την ίδια στιγ-
µή, σπεύδει να εξωραΐσει την κατά-
σταση, µην τυχόν και του καταλο-
γισθεί «αναλγησία» και χειρισµοί 
που συνεπάγονται πολιτικό κόστος. 

Κάπως έτσι, από τη µια υπέγραψε 
φαρδιά πλατιά την απόφαση που υ-
παγόρευε µείωση των προκαταβο-
λών για αποζηµιώσεις από το 70% 
στο 65% κι από την άλλη, καλούσε 
τους δηµοσιογράφους του αγροτι-
κού ρεπορτάζ για να καθησυχάσει 
τον αγροτικό κόσµο ότι τα οικονο-
µικά του ΕΛΓΑ βαίνουν καλώς, οι ει-
σφορές δεν θα αυξηθούν και οι απο-
ζηµιώσεις θα συνεχίσουν να κατα-
βάλλονται κανονικά. Και ενώ τα πρώ-
τα 24ωρα έδειχνε ότι ο επικοινωνι-
ακός χειρισµός πήγαινε καλά, ήρθε 
η... Τζάκρη και γκρέµισε το όνειρο!

Κάποιος θα πρέπει να ενηµερώ-
σει τον κ. Λυκουρέντζο ότι τα θέ-
µατα στον ΕΛΓΑ είναι πολύ σοβα-
ρά για να τα αντιµετωπίζει µε «α-
σπιρίνες» και πρόχειρα γιατροσό-
φια. Είτε εµπιστεύεται τις υπηρεσί-
ες είτε το πολιτικό του αισθητήριο, 
οι εξελίξεις στον Οργανισµό δεν θα 
πρέπει να επηρεάζονται από τη δι-
κή του παραµονή στην καρέκλα, 
πολλώ δε µάλλον από την προσω-
πική του στρατηγική για την επό-
µενη µέρα στο πολιτικό γίγνεσθαι. 

Αρκετά έχουν παίξει πολλοί εκ 
των προκατόχων του µε τις εισφο-
ρές των αγροτών, αρκετή ζηµιά έ-
χει γίνει στην ανταγωνιστικότητα 
των εκµεταλλεύσεων και της ελ-
ληνικής γεωργίας. Αν και αυτή εί-
ναι η φύση του πολιτευτή.   

Η φύση του πολιτευτή
Το θέμα του ΕΛΓΑ είναι πολύ σύνθετο για να κινείται στην πεπατημένη 

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος 
γεννήθηκε στην Τρίπολη της 
Αρκαδίας το 1957. Είναι 
πτυχιούχος του τµήµατος Πολιτικής 
Επιστήµης του Παντείου 
Πανεπιστηµίου, µε ειδίκευση στη 
Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση. 
Σπούδασε επίσης Τεχνολόγος 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - ΚΑΤΕΕ 
Αθηνών. ∆ιετέλεσε διευθυντής 
σπουδών και δίδαξε Πολιτική 
Επιστήµη, Θεωρία Επικοινωνίας και 
∆ιοίκηση Επιχειρήσεων σε ιδιωτικά 
κέντρα µεταλυκειακών σπουδών. 
Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής 
Αρκαδίας Ν∆ το 2004 και 
επανεξελέγη το 2007, το 2009 και 
το 2012. ∆ιετέλεσε αναπληρωτής 
Γραµµατέας Πολιτικού Σχεδιασµού 
της Ν∆ την περίοδο 1997- 2000. 

Ο Ανδρέας Λυκουρέντζος πρέπει να καταλάβει ότι τα θέµατα 
στον ΕΛΓΑ είναι πολύ σοβαρά για να τα αντιµετωπίζει µε 
«ασπιρίνες» και πρόχειρα γιατροσόφια. Είτε εµπιστεύεται τις 
υπηρεσίες είτε το πολιτικό του αισθητήριο, οι εξελίξεις στον 
Οργανισµό δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τη την προσωπική 
του στρατηγική για την επόµενη µέρα στο πολιτικό γίγνεσθαι.

Ανδρέας Λυκουρέντζος

Επέστρεψε
Ενώ, µε δήλωσή του το 
2017 απαρνήθηκε, κατά 
κάποιο τρόπο, την πολι-
τική, δύο χρόνια µέτα 

µπήκε στον πειρασµό να 
αναλάβει επικεφαλής 

ενός κατ’ εξοχήν «πολι-
τικού» Οργανισµού 

Πολιτικό κόστος
Κάνει προσπάθειες να 
βάλει κάποια τάξη στις 
διαχειριστικές δαπάνες 
του ΕΛΓΑ και την ίδια 

στιγµή, σπεύδει να εξω-
ραΐσει την κατάσταση, 

µην τυχόν του καταλογι-
σθεί «αναλγησία»

Η Τζάκρη του 
γκρέµισε το όνειρο
Κι ενώ αρχικά έδειχνε 
ότι ο επικοινωνιακός 

χειρισµός του προέδρου 
του οργανισµού πήγαινε 

καλά, ήρθε η... Τζάκρη και 
γκρέµισε το όνειρο!

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

ΑΘΗΝΑ

Πρώτο πανελλήνιο 
συνέδριο βάµβακος

Η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση 
Βάµβακος και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, 
στα πλαίσια της αναβάθµισης 
της βαµβακοκαλλιέργειας, 
διοργανώνουν το «1ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο για το 
βαµβάκι», στη Λάρισα 
(Ξενοδοχείο Divani Palace 
Larissa) στις 21 Φεβρουαρίου 
2020 και ώρα έναρξης 10.00, 
µε τη συµµετοχή του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 
Βορίδη και του υφυπουργού 
Κώστα Σκρέκα. 
Κατά τις εργασίες του 
συνεδρίου, θα συζητηθούν και 
θα προσεγγίσουν καίρια θέµατα 
που απασχολούν την ελληνική 
βαµβακοκαλλιέργεια µε κύριο 
σκοπό τη χάραξη στρατηγικών 
επιλογών για το προϊόν και την 
πρόσδοση προστιθέµενης αξίας 
σε αυτό.

 Μέχρι την Παρασκευή 28 
Φεβρουαρίου παρατείνεται η 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων 
στα καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και  
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων» του 
Αναπτυξιακού Νόµου. 
 Νέα παράταση στην 

προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
για επενδύσεις στις 
υδατοκαλλιέργειες µέχρι τις 28 
Φεβρουαρίου. 
 Μέχρι 29 Φεβρουαρίου η 

υποβολή πιστοποιητικών/
βεβαιώσεων αναγραφής 
γεωµετρικών στοιχείων ή 
ογκοµετρικών πινάκων για 
δεξαµενές οινοποιείων. 
 Ανοιχτές µέχρι τα τέλη 

Φεβρουαρίου οι ενστάσεις ανά 
Περιφέρεια για τα Σχέδια 
Βελτίωσης.
 Παράταση στην υποβολή των 

αιτηµάτων πληρωµής των 
δικαιούχων του Μέτρου 9 για τη 
σύσταση Οµάδων Παραγωγών 
µέχρι τις 2 Απριλίου
 Μέχρι 15 Απριλίου η 

υποβολή προτάσεων για τα 
ευρωπαϊκά προγράµµατα 
προώθησης αγροτικών 
προϊόντων διατροφής στις 
αγορές εντός και εκτός ΕΕ.

ΛΑΡΙΣΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
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∆οκιµή οίνων στο
Patras Wine Fair
Η έκθεση Patras Wine Fair 2020 θα λάβει 
χώρα την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, 12.00 - 
20.00, στην Πάτρα, στην αίθουσα Αίγλη του 
πολυχώρου Veso Mare. Εκεί θα υπάρχουν 
δωρεάν στεγασµένο υπόγειο πάρκινγκ 2 
ορόφων, δωρεάν µεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ 
απέναντι από τον πολυχώρο, 4 καταστήµατα 
εστίασης (2 καφέ, 2 γρήγορου φαγητού), 3 
παιδότοποι,  πλήρης πρόσβαση ΑµεΑ, το σηµείο 
βρίσκεται 1,5 χλµ από το κέντρο της Πάτρας. Η 
έκθεση διοργανώνεται από το Patras Wine 
Club. Για περισσότερες πληροφορίες στο 
https://patraswinefair.gr/

Tο κρητικό terroir
στα φετινά ΟιΝοτικά 
Το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης - Wines of Crete 
υποδέχεται το κοινό στην 13η έκθεση Κρητικού 
Κρασιού, ΟιΝοτικά 15- 16 Φεβρουαρίου που θα 
πραγµατοποιηθεί και την φετινή χρονιά στο 
ξενοδοχείο Minoa Palace Resort στον Πλατανιά, 
µε την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης 

– Περιφερειακή Ενότητα 
Χανίων, του 
Επιµελητηρίου Χανίων και 
του ∆ήµου Πλατανιά. Οι 
επισκέπτες θα έχουν την 
δυνατότητα να 
δοκιµάσουν τις νέες και 
παλαιές εσοδείες από 31 
Κρητικά Οινοποιεία, να 
µιλήσουν µε τους 
οινοποιούς και να 
ενηµερωθούν για τις 
συλλογικές δράσεις που 

κάνει το Wines of Crete, ενώ ταυτόχρονα θα 
συµµετέχουν σε παράλληλες δράσεις 
γευσιγνωσίας κρασιού καθ’ όλη τη διάρκεια της 
έκθεσης. Βρείτε τη δήλωση συµµετοχής στο 
www.winesofcrete.gr και στο www.
geniusingastronomy.gr

Επετειακός ο 20ος
διαγωνισµός Οίνου

Η κορυφαία θεσµική οινική 
διοργάνωση στην Ελλάδα, ο 
20ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός 
Οίνου και Αποσταγµάτων 
Θεσσαλονίκης θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος στις 
25, 26 και 27 Φεβρουαρίου. 
Μαζί µε τα οινοποιεία όµως 
αναδεικνύονται από τον 
∆∆ΟΑΘ, ο Ελληνικός 
αµπελώνας, οι αµπελοοινικές 
περιοχές και ποικιλίες, 
γεγονός που συµβάλει στη 
συνέχεια στην αναγνώρισή 
τους τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο www.tiwc.gr.

ΠΑΤΡΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ XANIA

Υποδεχτείτε την άνοιξη 
στα Ανθεστήρια 2020

Στους πρόποδες της Πάρνηθας για 
τουλάχιστον 40 χρόνια, ο 
Αγροτικός Ανθοκοµικός 
Συνεταιρισµός Φυτωριούχων 
Αχαρνών Αττικής και τα 380 µέλη - 
παραγωγοί του, καλλιεργούν και 
οµορφαίνουν την χώρα µας µε 
εκατοµµύρια φυτά, προµηθεύοντας 
ανθοπωλεία, garden centers, 
ιδιωτικά και δηµόσια έργα στην 
Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Για 
δεύτερη συνεχή χρονιά 
υποδεχθείτε την Άνοιξη, στη 
µεγαλύτερη γιορτή της Ανθοκοµίας, 
στα Ανθεστήρια 2020, το Σάββατο 
22 Φεβρουαρίου 09.00-18.00 και 
την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 
09.00-15.00. Περισσότερα στο 
www.agronews.gr

ΠΑΡΝΗΘΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 25 ζυγούρια θηλυκά και 25 αρνιά θη-
λυκά Ράµπα αρµέγµατος  και µηχανή αρµέγµατος.
Τηλ. 6942/444077.

Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµένα, τα 100 από αυτά 
είναι γεννηµένα από 1 Ιανουαρίου. Κόστος 100 ευ-
ρώ/έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ. 6938/081272.

Πωλούνται πρόβατα λακόν, γερµανοχιώτικα, δια-
σταυρωµένα γίδια αλπίνου, ζάννα και µοσχάρια και 
γελάδια λιµουζίν και χολστάιν γαλακτοπαραγωγής. 
Πωλούνται δικαιώµατα. Τηλ. 6974/916517.

Πωλούνται 170 πρόβατα και 30 γίδια. Τιµή συζη-
τήσιµη.Τηλ.6931/238548.

Πωλούνται 100 αγελάδες Simmental βιολογικής 
εκτροφής οι οποίες λαµβάνουν βιολογική επιδότη-
ση και παράγουν βιολογικό γαλα πιστοποιηµένα απο 
την TUV AUSTRIA. Tηλ.6940/840982.

Πωλούνται 200 γίδια βελτιωµένα, µαζί µε τα κα-
τσίκια τους Τηλ. 698 476 9008

Πωλούνται 10 µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής εξαι-
ρετικής ποιότητας και τιµής. Περιοχή Κεντρικής Μα-
κεδονίας. Τηλ. 6947/728582.

Πωλούνται µοσχάρια λιµουζίν ζώων βάρος 400 κι-
λά, χονδρική πώληση. Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται  µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής  περιο-
χή Λάρισα Τηλ. 6976/604538.

Πωλούνται αρσενικά πρόβατα φυλής Χίου, πιστο-
ποιηµένα µε pedigree, από µάνες υψηλής γαλακτο-
παραγωγής, ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο (Scrapie). 
Περιοχή Γρεβενών. Τηλ. 6948/272283.

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20 εώς 
100 κιλά. Τα φέρνουµε και στο χώρο σας. Χαλκίδας. 
Τηλ. 6984/480055.

Πωλούνται ζωϊκά δικαιώµατα 6974/426911

Πωλούνται 300 γίδια. Περιοχή Πρεβέζης. Τηλ. 
6980/292176.

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 εως 40 κιλά από 
παραγωγό. Τηλ. 6974/431615.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σανό, άχυρα, 
λιόλιο, αραβοσιτιά µε καρπό, βρώµη µε καρπό και κρι-
θάρι µε καρπό σε προσιτές τιµές,περιοχή ΑχαΪας. ∆ε-
κτές επιταγές από εµπόρους µε δυνατότητα µεταφο-
ράς στο χώρο σας. Τηλ. 6982/485793, 6999/672735.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέλι, και 
βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα µε 6 
σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά παραγωγής 2019, ποι-
κιλία Αµοργός. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6978/566420.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και  άχυρα   σε στρογγυ-
λή µπάλα. ∆υτική Μακεδονία Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται 1000 δέµατα τριφύλλι µικρά δεύτερης κο-
πης  και τριφύλλι κοτσάνι  από αλωνισµό σε  300 δέµα-
τα µικρά. Τηλ.6955/361856.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας εσοδείας, δι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6937/253885. 

Πωλείται βίκος ποικιλίας ΜΑΡΙΑΝΝΑ πολύ παραγω-
γικός 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 , κα-
θαρισµένο, απολυµασµένο από σποροπαραγωγή σε 
καλή τιµή από παραγωγό.Τηλ.6972/285256 και 
6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ, κόκκινη, δί-
κοκκη για σπόρο και για ζωοτροφή, πολύ καλή ποιοτι-
κώς σε καλή τιµή απο παραγωγό. Τηλ.6972/285256 
και 6974/313224.

Πωλούνται ρεβύθια ποικιλίας ΘΗΒΩΝ, καθαρισµέ-
να και  απολυµασµένα για σπόρο και ρεβύθια για φα-
γητό πολύ βραστερά και νόστιµα χωρίς λιπάσµατα. 
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.

Πωλουνται στρογγυλες µπαλες από αχυρα εντος απο-
θηκης περιοχη λαµιας. Τηλ.6978/029439.

Πωλειται κριθαρι για ζωοτροφη και βρωµη για ζωο-
τροφή. Περιοχή Αλµυρού Βόλου  Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος εσοδείας 
2019 σε σακιά των 25 κιλών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυπάκτου Τηλ. 
6976288400. 

Πωλούνται κριθάρι «∆ήµητρα» και βρώµη «Κασσάν-
δρα» βιολογικής γεωργίας σε άριστη ποιότητα κατάλλη-
λα και για σπορά. Τηλ.6972802670.

Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, άχυρο και κριθάρι 
καρπό µε παράδοση στο χώρο σας στην περιοχή Θεσ-
σαλονίκης και σε όµορους νοµούς, www.trifillia.gr. Τηλ. 
6944/411107.

Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα προς 17 
λεπτά / το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών. ∆εκτές και επιτα-
γές από γνωστό γαλατά. Τηλ. 6945/805371.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµένος, καθαρισµέ-
νος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας. Περιοχή ∆οµο-
κού. Τηλ. 6942/282472. 

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέλι, και 
βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα µε 6 
σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται ποπ κορν καλαµπόκι πρώτης  ποιότητας σε 
συσκευασία 30 κιλών.Τηλ.6937/436309.

Πωλείται βίκος κατάλληλος για σπόρο και χλωρολίπαν-
ση. Τιµή 50 λεπτά /κιλό. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται φακή πολύ βραστερή  κατάλληλη και  για 
σπόρο. Τιµή 50 λεπτά /κιλό. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται τριφύλλι , 100 µπάλες, καλής ποιότητας 
και 400 µπάλες τσαΐρια για µεγάλα ζώα (άλογα). ∆έ-
χοµαι και επιταγές από γαλακτοβιοµηχανίες. Τηλ. 
6975/326873.

Πωλούνται φυτώρια από  ελιές κορωνέικες και φυ-
τώρια από ροδιές Ερµιόνης περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για χλωρή λί-
πανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώ-
νες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην 
καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέ-
ντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται βίκος-µπιζέλι από παραγωγό και µείγµα βί-
κος-κριθάρι, βίκος-βρώµη, βίκος-σιτάρι, κατάλληλα για 
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για πρόβατα και αγε-
λάδες. Κατάλληλος για εναλλαγή σποράς βίκος-σιτάρι 
αµειψισπορά.  Τηλ. 6981/088747.

Πωλούνται µπάλες στρογγυλές βιολογικό ενσιρωµα 
τριφύλλι και µπιζέλι περιοχή Θεσσαλονίκης δυνατότη-
τα µεταφοράς Τηλ. 6944/568240.

Φυτεία µε 3000 φραγκοκοσυκιές 4 ετών σε έκταση 
15 στρεµµάτων διατίθεται δωρεάν για εκµετάλλευση 
στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Μονεµβασιάς. Κος 
Γιώργος  Ατσαβές, κος  Σπύρος  Γαιτανόπουλος.Τηλ. 
2106446000

Πωλείται  τριφυλλόσπορος τριορισµένος  
Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται άχυρα σε στρόγγυλες µπάλες, τιµή 60 ευ-
ρώ/ανά τόνο και τριφύλλια σε στρόγγυλες µπάλες 155 
ευρώ/ ανά τόνο. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6985/169000.

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς µε περίµετρο από 
0,80 έως 2 µέτρα, 300 ακακίες και 300 καστανιές, µε 
ατελή άδεια και µεταφορά από τη δασική υπηρεσία. Πε-
ριοχή Σοχού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6909/150578.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό, προς 15 λεπτά το 
κιλό και διάφορα άλλα χορτάρια µε 2 ευρώ το δέµα. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6943/267411.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριαρισµένος, σοδειάς 
΄19, αρίστης ποιότητας. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ. 
6977/915577.

Πωλείται σε µικρή τετράγωνη µπάλα άχυρο από κρι-
θαριά. Τηλ. 697 44 31 615 

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς µε περίµετρο 
από 0,80 έως 2 µέτρα, 300 ακακίες και 300 κα-
στανιές, µε ατελή άδεια και µεταφορά από τη δα-
σική υπηρεσία. Περιοχή Σοχού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6909/150578, 6944/215224.

Πωλούνται άχυρα σε στρόγγυλες µπάλες, τιµή 60 ευ-
ρώ/ανά τόνο και τριφύλλια σε στρόγγυλες µπάλες 155 
ευρώ/ ανά τόνο. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6985/169000.

Πωλούνται άχυρα σε µικρές τετράγωνες από παραγω-
γό σε καλή τιµή. 6974/431615..

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 τετραγωνι-
κά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/ανά τετραγωνικό. Έχει 
γεφυροπλάστιγγα και γραφεία. Στο ∆ήµο ∆έλτα. 
Τηλ.6944/174111.

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

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

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για καλλιέρ-
γεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Πο-
τιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσ-
σαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

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

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

Πωλούνται ελαιοπερίβολα και εξοχική κατοικία χω-
ρίς ηλεκτροδότηση, στην ευρύτερη Περιφέρεια του 
∆ήµου Πύλου-Νέστωρος λόγω ανάγκης. Τιµή συζη-
τήσιµη. 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.

Πωλείται κτήµα 10 στρεµµάτων µε συκιές 25 ετών, 
144 δέντρα, χωριό Καστανιώτισα ,βόρεια Εύβοια. 
Κος Γιώργος Τηλ. 6909/445629.

Πωλείται επιχείρηση µε κτήµα 18,5 στρεµµάτων, 
µε τρακτέρ ΧΙΝΟΜΟΤΟ 36,5 ίππους µαζί µε φρέ-

ζα σε άριστη κατάσταση. Καινούριο αποστακτήριο µε 
άδεια για τσίπουρο. Καινούριο γεµιστικό αµεταχείρι-
στο. Αντλία ΙΝΟΧ µε 18 φίλτρα ανοξείδωτη. Ανο-
ξείδωτες και πλαστικές δεξαµενές διαφόρων δια-
στάσεων για κρασί και πλωτήρες. Επίσης πωλούνται 
δικαιώµατα για οινοποιήσιµα αµπέλια. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις λόγω υγείας. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 
6932/356087.

Πωλούνται οικόπεδα –αγροτεµάχια 3 και 8 στρεµ-
µάτων στην περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου Ορχοµενού 
Βοιωτίας. Τηλ 6974/129572

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος – αποθη-
κευτικός χώρος 300 τ.µ και πατάρια και 2 θέ-
σεις πάρκινγκ στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6937/359788

Πωλείται αγρός έκτασης 8 στρεµµάτων. Περι-
οχή Θήβας. Τιµή στρέµµατος 800 ευρώ. Τηλ. 
6942/547096.

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

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κολό-
νες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά 
δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περιοχή Γιαννιτσών.
Τηλ.6947/723035.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11άρι µάρκας ΠΥΘΑΓΟ-
ΡΑΣ-ΠΑΤΗΣ. Περιοχή Σερρών. Τηλ. 6937/253885.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο 2006 CVX 
1170 full extra.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέλο 2002 µε κα-
µπίνα 4 χ4 full extra.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό 
.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύπου 6,30 µοντέ-
λο 1990 120PS 4χ4 .Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύπου 990 
δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται ταινία 6m συλλογής-µεταφοράς-διαλογής 
λαχανικών προσαρµοζόµενη σε πλατφόρµα, 1200 ευ-
ρώ, και καρούλι ποτίσµατος Φ90, 300m, µε ράµπα 
4.200 ευρώ. Λάρισα, Τηλ. 6977/836525.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική  John  Deere  30άρα 
πλήρως επισκευασµένη. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 
6972/781946.

Πωλείται αλέτρι Κβερνελαντ 5+1. Τιµή 3.800 ευρώ 
ή ανταλλάσσεται µε Τerra disk. Τηλ. 6937/436309.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας, 45µέτρα.Τιµή 7.000 
ευρώ. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ. 6938/081272.

  Πωλείται αρµεκτήριο 24άρι, µε 12 αρµεκτικές 
Αgromaster. Περιοχή Αριδαίας. Tιµή 12.000 ευρώ. 
Τηλ. 6938/081272.

Πωλείται τρακτέρ New Holland M115  και ένα ραντι-
στικό χιλιάρι Τηλ. 697 99 57 956

Πωλείται φρέζα αµπελουργική 1,30 φάρδος βαρέ-
ου τύπου. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τιµή 800 ευρώ. 
Τηλ. 6980/761120

Πωλείται ψεκαστικό, αναρτόµενο , 1.000 λίτρα Συρ-
µός Λειβαδιά, σε αρίστη κατάσταση, Τιµή 2.000 ευρώ 
Τηλ. 6937 436 309 

Πωλείται φρεζάκι, 3σειρο, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τιµή : 
1.500 ευρώ Τηλ. 6937 436 309 

Σκαλιστήρι 5σειρο µε λιπασµατοδιανοµέα ΒΙΟΓΕΜ, 
Τιµή :  2.300 ευρώ Τηλ. 6937/436309. 

 Πωλείται στάρι ΣΙΜΕΤΟ, τριορισµένο, Τιµή : 35 λε-
πτά Τηλ. 6937/436309.

Πωλούνται  τρακτέρ  160 ίππων Lamborghini 1556,3 
αλετρι,2 καλλιεργητές, ψεκαστικο, λιπασµατοδιανο-
µέας ενος τονου,καρι,σωληνες,2 πλατφόρµες, φίλ-
τρο ποτίσµατος γκραβερ κτλ όλα µαζι 15000€’’ τηλ. 
6932164962

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος τριάρες και δυοµι-
σάρες σε καλή κατάσταση  Τηλ. 697 30 52394 

Πωλούνται πρέσα Welger  530 µε σχοινί και χορτο-
κοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος κοπής 280 αναρτώ-
µενη. Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι µε κολό-
νες  τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά 
δικά µας. Τιµές χαµηλές. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται δισκοβάρνα   32άρα µάρκας Ζορµπά. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά.  Τηλ.6982/551234

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, 
ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη, ντουλά-
πες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται σιρόµυλος 20 ίππων και χαρµανιέρα 7,5 
ίππων, µεταφορέας καρπών (κανονάκι) 8 µέτρων σε 
άριστη κατάσταση. Έλεγχος δεκτός. ∆έχοµαι και επι-
ταγές από γαλακτοβιοµηχανίες. Τηλ. 6975/326873.

Πωλείται αντλία λυµάτων 3 ίππων, µε 3 ίντσες λά-
στιχο εξαγωγής, που βγάζει 40-50 κυβικά/ την ώρα. 
∆έχοµαι και επιταγές από γαλακτοβιοµηχανίες. Τηλ. 
6975/326873.

Πωλείται µονόυνο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο 
και οκτάυνο. Τηλ.6972/307674. 

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο και 
σπαρτικιά, δισκοσβάρνα. Τηλ.6972/307674.

Πωλείται ψυγείο κρεοπωλείου 3 x 2 x 2,5 µέτρα, πλή-
ρες. Τηλ. 6944/696387.

Πωλείται τρακτέρ SΑΜΕ 100 ίππων 6κύλινδρο, αε-
ρόψυκτο µε 2.400 ώρες. Τηλ. 6944/696387.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέσεων 
ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 6940/972831.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρµα-
νιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυλίν-
δρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€. Περι-
οχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6940/972831.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κωνστα-
ντινίδη. Περιοχή Κιλκίς.  Τηλ.6945/818073.

Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλήρες σύστη-
µα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.

Πωλείται διχτυοκήπιο 3,5 στρµ. µε 50% σκίαση, κα-
τάλληλο για µπαξέδες και αµπέλια σε τιµή ευκαιρίας. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6976/141565.

Πωλείται σιλό, χωρητικότητας 12 τόνων,  µε 4 χωρί-
σµατα,  µε ειδική προσθήκη για αερισµό των δηµητρι-
ακών. Περιοχή Κατερίνης  6977 3230 48

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσεων. Σφυρό-

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

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ
• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή 

εκπαίδευση στο εξωτερικό προ-

σφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σέρβις, βελτιστοποίηση και τοπο-

θέτηση καινούργιων και µεταχει-

ρισµένων αρµεκτικών µηχανη-

µάτων µε στόχο τη µείωση χρό-

νου άρµεξης, σωµατικών κυττά-

ρων, µικροβίων µε µηδενικές µα-

στήτιδες, την αύξηση παραγωγή 

γάλακτος, λίπους και πρωτεΐνης.

ΤΗΛ.: 6989/977779
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Φωτογραφίες, επιστολές και µικρά 
δείγµατα υφαντικής συνοδεύουν το 
χειροποίητο υφαντό των Kalos&Klio 
µε τίτλο «Happiness», στο χώρο του 
MOMus-Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 
εντός της ∆ΕΘ, που παρουσιάζεται 
στην κεντρική έκθεση της 7ης Μπιε-
νάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονί-
κης και συνοδεύεται από µέρος του Ι-
στορικού Αρχείου της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, το Σάβ-
βατο 15 Φεβρουαρίου (18:00-20:00) 
πραγµατοποιείται στο αµφιθέατρο 
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης εκ-
δήλωση στην οποία παρουσιάζονται 
πτυχές της καλλιτεχνικής έρευνας, 
της επιµελητικής πρακτικής και της 
διαχείρισης του αρχειακού υλικού. 

Οι Kalos&Klio εµπνεύστηκαν α-
πό την ιστορία και το έργο ζωής της 
Joice Loch, η οποία από τη δεκαετία 
του 1920 και έπειτα αναβίωσε στην 
Ουρανούπολη Χαλκιδικής την τέχνη 
της ύφανσης χαλιών µε φυσικές βα-
φές στους πρόσφυγες της Μικράς Ασί-
ας. Με τόπο διαµονής τον Πύργο της 
Ουρανούπολης αναζωογόνησε οικο-
νοµικά την τοπική κοινωνία, χρησι-
µοποιώντας δικά της σχέδια που βα-
σίζονταν στις φωτογραφίες που είχε 

τραβήξει ο σύζυγός της, Sydney Loch, 
από Βυζαντινά µοναστήρια στο Άγιο 
Όρος. Το έργο είναι το µοναδικό της 
έκθεσης που συνοδεύεται από επεξη-
γηµατικό κείµενο. Φέρει την υπογρα-
φή της προϊσταµένης Βιβλιοθηκών 
και Ιστορικού Αρχείου της Αµερικα-
νικής Γεωργικής Σχολής, ∆αµιάνας 
Κουτσοµίχα, η οποία περιγράφει τον 
τρόπο µε τον οποίο η Σχολή συνδέ-
εται µε την Joice Loch που αποτέλε-
σε την πηγή έµπνευσης του έργου.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δι-

αφανούν τα ρευστά όρια µεταξύ των 
διαφορετικών πολιτισµών και να φέ-
ρει στην επιφάνεια τις διαφορετικές 
αναγνώσεις της παραδοσιακής πρα-
κτικής και τέχνης. Θα παρουσιαστούν 
φωτογραφικό υλικό, πρωτότυπα σχέ-
δια, επιστολές και επίσηµα έγγραφα, 
εικονογραφικά µοτίβα και αρχειακό 
υλικό, σε µία προσπάθεια να κατα-
γραφεί η πορεία της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής και η σχέση της 
µε την τοπική κοινωνία, την παράδο-
ση και τη σύγχρονη τέχνη.

Τοπική κοινωνία
Καταγράφεται η σχέση της 
Αµερικανικής Γεωργικής 

Σχολής µε την παράδοση και 
τη σύγχρονη τέχνη

Πρότυπο οικολογίας
ο συνεταιρισµός Ζαγοράς
Οι ενέργειες του Συνεταιρισµού 
Ζαγοράς παρουσιάστηκαν, στην 
Agrotica και σε επιστηµονικό συνέδριο 
που διοργάνωσε το Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο και το 
ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», ενώ το 
παράδειγµα του συνεταιρισµού ως 
προς τις ενέργειες προστασίας των 
φυσικών πόρων στα πλαίσια της 
δραστηριότητάς του υπογραµµίστηκε σε 
εκδήλωση µε τίτλο «Νέα Γεωργία, νέος 
συνεργατισµός, προς ένα σύγχρονο 
υπόδειγµα συνεταιρισµών».

Ο Σύλλας Τζουµέρκας 
στο Μουσείο Οίνου 
του Γεροβασιλείου
Τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου στις 
19:00, το Μουσείο Οίνου 
Γεροβασιλείου φιλοξενεί έναν από τους 
σηµαντικότερους σκηνοθέτες της νέας 
γενιάς στην Ελλάδα, τον Σύλλα 
Τζουµέρκα. Η συνάντηση-σεµινάριο: 
«Κατασκευάζοντας χαρακτήρες-
Κέντρο, σκιά, λάµψεις, πεζότητα και 
ύψος» θα πραγµατοποιηθεί στο café 
του µουσείου, ενώ στο πλαίσιο αυτής το 
Μουσείο Οίνου θα είναι επισκέψιµο 
18:00-19:00. Είσοδος ελεύθερη.

Έλεγχοι στην αγορά
για χύµα τσίπουρο
Αναφορικά µε τις διατάξεις για το χύµα 
τσίπουρο η αγορά φαίνεται ότι 
προσαρµόζεται καθώς σύµφωνα µε 
όσα ανακοίνωσε το υπουργείο 
Ανάπτυξης, σε 85 ελέγχους σε 
καταστήµατα µαζικής εστίασης 
βεβαιώθηκαν συνολικά 7 παραβάσεις 
ενώ επιβλήθηκαν πρόστιµα ύψους 
6.500 ευρώ, που αφορούσαν σε 
παραπλανητική ένδειξη επί 
τιµοκαταλόγων για το προϊόν τσίπουρο 
και το προϊόν απόσταξης µικρών 
αποσταγµατοποιών (διηµέρων).

Σαντορίνη δίχως πλαστικά
µε αρωγό την Lidl Ελλάς 
Αρωγός της ξεχωριστής για τα 
ελληνικά δεδοµένα πρωτοβουλίας 
προστασίας του περιβάλλοντος της 
Σαντορίνης «Plastic Free Santorini», 
γίνεται η Lidl Ελλάς. Πρόκειται για 
κοινή πρωτοβουλία του υπουργού 
Τουρισµού Χ. Θεοχάρη, του ∆ηµάρχου 
Σαντορίνης Αντώνη Σιγάλα και του 
προέδρου της Lidl Ελλάς Ιακώβου 
Ανδρεανίδη, µε στόχο την ανακήρυξη 
της Σαντορίνης ως νησιού µε ιδιαίτερες 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες και 
διαχρονικό συµβολισµό.

Οι Kalos&Klio εµπνεύστηκαν από το έργο ζωής της Joice Loch, η οποία αναβίωσε στην Ουρανούπολη 
Χαλκιδικής την τέχνη της ύφανσης χαλιών µε φυσικές βαφές στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Άγνωστες στάσεις
Ζωής και Τέχνης
Δείγματα υφαντικής τέχνης στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, με τη σφραγίδα της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

µυλος µε σιλό 2 τόνων και χαρµανιέρα 2 τόνων. Γεν-
νήτρια 32 ΚWA µαζί µε κινητήρα κοµπλέ. Επίσης, πε-
ριστρεφόµενο άροτρο. Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/614947.

Πωλείται ένα βενζινοκίνητο πλυστικό µηχάνηµα µάρ-
κας SUBARU. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται πλυστικό ΑLTO  ζεστό-κρύο. Τηλ. 
6936/988485.

Πωλείται κορδέλα 80άρα , κατάλληλη για καυσόξυ-
λα. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΖΟΡΜΠΑ 32, σε άριστη κατά-
σταση. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται Σιλό 11-13, 3 µάτια. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται παγολεκάνη 400 λίτρα τιµή 1200 ευρώ

Πωλείται διχτυοκήπιο 3,5 στρµ. µε 50% σκίαση, κα-
τάλληλο για µπαξέδες και  αµπέλια σε τιµή ευκαιρίας. 
Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6976/141565.

 Πωλείται σιλό, χωρητικότητας 12 τόνων,  µε 4 χωρί-
σµατα,  µε ειδική προσθήκη για αερισµό των δηµητρια-
κών. Περιοχή Κατερίνης 6977323048

Πωλούνται  κλούβες,  κλουβάκια και µπινγκς. Περιο-
χή Βέροιας. Τηλ. 6973/966777

Πωλειται ριπερ τύπου τσιζελ µε διπλά ελατήρια µε 13 
νυχια κατασκευη  τουµπα σερρων. Τηλ. 6972/872921.

Πωλειται γκαρι φάρδους 3,6 µέτρα κατασκευή  Τού-
µπα Σερρών. Τηλ. 6972/872921.

Πωλείται πρέσα  CASE  µε 6 σχοινιά, τετράγωνη 
µπάλα, σχεδόν καινούρια. Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6972173482.

Πωλείται αρµεκτικο προβάτων µάρκας Fullwood ελα-
φρώς µεταχειρισµένο µε παγίδα ταχείας εξόδου 12 επί 
12 και αυτόµατο τάισµα. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Κ. Γιώργος. Τηλ. 6982/675136.

Πωλούνται  χορτοδετικές µηχανές και µεταχειρισµέ-
να τρακτέρ. Τηλ.6942/620576.

Πωλειται 24αρι αρµεκτηριο delaval 24 επι 24 πλή-
ρως αυτοµατοποιηµενο, ελάχιστα χρησιµοποιηµενο.τι-
µη 12000 ευρω τιµη συζητησιµη Τηλ.6909/189430, 
6992/578274.

Πωλούνται 2 κάδοι αρµέγµατος για 4 αιγοπρόβατα 
γενική επισκευή µαζί µε 2 µοτέρ αντλίας κενού. Τιµή 
600 ευρώ. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6947/404701.

Πωλείται οριζόντιος ενσιρoδιανοµέας, 8 κυβικά σε 
τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6985/169000.

Πωλείται   τρακτέρ FIAT 666 µε κουβούκλιο, 69 ίπ-
πους, µε έξτρα χειριστήρια για ανατροπή, µε δυνατό-
τητα δοκιµής, του φοράω 1,80 βαρέου τύπου φρέζα. 
8.000 ώρες. Τιµή 8.000 ευρώ. Περιοχή Λειβαδιά 
Σερρών. Τηλ. 6936/531958.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περιοχή Φαρσάλων 
απογευµατινές ώρες. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περιοχή Φαρσάλων 
απογευµατινές ώρες. Τηλ.6944/985675.

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

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

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητείται σπαρτική µηχανή καλαµποκιού- βαµβακιού 
4θυρη κατά προτίµηση µε δίσκους.  Κος Παναγιωτης, 
Τηλ.6972/376184.

Ζητείται άδεια άµβυκα/ αποστακτηρίου. Τηλ. 
6932/445772.

Ζητείται ηλεκτρογεννήτρια µεταχειρισµένη σε κα-
λή κατάσταση, µέχρι 30 ΚW. Κος Κώστας. Τηλ. 
6988/409330.
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Η Ευρώπη βάζει  
ξανά τα καλά της 
Αυτή η εβδομάδα έχει Τσάμπιονς Λιγκ  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επιστροφή στα λαµπερά σαλόνια 
του Τσάµπιονς Λιγκ έχουµε αυτή 
την εβδοµάδα µε τα πρώτα τέσσε-
ρα ζευγάρια να κουνάνε σεντόνι 
στις 18 και 19 Φεβρουαρίου. Η υ-
περασπίστρια του τίτλου και ίσως η 
πιο φορµαρισµένη οµάδα της Ευ-
ρώπης, Λίβερπουλ, ταξιδεύει στην 
Μαδρίτη για να αντιµετωπίσει την 
Ατλέτικο η οποία έχει ξεµείνει από 
επιθετικούς λόγω τραυµατισµών. 

Από την άλλη αµφίβολος είναι 
ο Νεϊµάρ για το πρώτο µατς της 
Παρί Σεν Ζερµέν απέναντι στην 
Ντόρτµουντ. Τα άλλα δύο ζευγά-
ρια που αγωνίζονται στις 19 του 

µήνα είναι ίσως λιγότερο... ελκυ-
στικά: Συγκεκριµένα, η Αταλάντα 
υποδέχεται τη Βαλένθια και η Τό-
τεναµ τη Λειψία. Τα επόµενα τέσ-
σερα ζευγάρια θα αγωνιστούν 25 
και 26 Φεβρουαρίου. 

Την ερχόµενη εβδοµάδα και συ-
γκεκριµένα στις 16 Φεβρουαρίου 
ξεκινάνε παράλληλα και τα δοκι-
µαστικά στη Formula 1 στην Βαρ-
κελώνη. Τα αποκαλυπτήρια των 
µονοθέσιων έχουν ήδη κάνει κά-
ποιες οµάδες, µε τη Ferrari να ε-
ντυπωσιάζει για µία ακόµη φορά 
σε βαθύτερο κόκκινο χρώµα. Έ-
χει το όνοµα SF1000 επειδή η ο-
µάδα θα πάρει φέτος µέρος στον 
1.000ό της αγώνα στο παγκόσµιο 
πρωτάθληµα. 

Από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου στο United 
Center του Σικάγο θα διαρκέσει η δράση του 
τριήµερου προγράµµατος του ΝΒΑ All-Star, µε 
αποκορύφωµα τη µεγάλη αναµέτρηση ανάµεσα στην 
οµάδα του Γιάννη Αντετοκούνµπο και την οµάδα του 
ΛεΜπρον. Η τελική αναµέτρηση θα πραγµατοποιηθεί 
ξηµερώµατα ∆ευτέρας (03.00 ώρα Ελλάδος).

Ξημερώματα 
το Αll Star Game  

Τένις (ATP 500)

Αγώνες 16.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Άρης - Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 1HD

Ολυµπιακός – Πανιώνιος 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Super League)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Τένις (ATP 500)

Αγώνας 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Super League)

Ξάνθη - Λαµία 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ - Νιούκαστλ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Super League)

Άρης - ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD
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Μπάσκετ (Basket League)

Άρης - Παναθηναϊκός 17.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 17.15 Novasports 1HD

Ολυµπιακός – Πανιώνιος 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Super League)

Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 15.00 Novasports 1HD

Τένις (ATP 500)

Αγώνας 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Super League)

Ξάνθη - Λαµία 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Βόλος – Αστέρας Τρίπολης 17.15 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ - Νιούκαστλ 18.30 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Super League)

Άρης - ΑΕΚ 19.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου   

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα βρήκαν  
οι κτηνοτρόφοι τα 
σπάνε οι γαλατάδες 
στη διεπαγγελματική

Πόσο ανοιχτό 
είναι το σύστημα 
του ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τις νέες δηλώσεις 

Τι έφερε    
τους ΣΑΣΟίτες 
στο τραπέζι 
των συζητήσεων

Πετρούνιας για πρόκριση
Την πρώτη από τις τρεις 
διαδοχικές νίκες που θα χρειαστεί, 
προκειµένου να παραµείνει κύριος 
της τύχης του για την πρόκριση 
στους Ολυµπιακούς Αγώνες 
«Τόκιο 2020», θα κυνηγήσει ο 
Λευτέρης Πετρούνιας στο 
παγκόσµιο κύπελλο ενόργανης 
γυµναστικής της Μελβούρνης 
(20-23 Φεβρουαρίου). O τελικός 
του αγωνίσµατος, θα διεξαχθεί 
το Σάββατο 22 Φεβρουαρίου.

Με Γαλλία στο πόλο
Τη Γαλλία θα αντιµετωπίσει τελικά 
η Εθνική Ανδρών στο επόµενο 
παιχνίδι της για την προκριµατική 
φάση του World League. Με βάση 
το σύστηµα διεξαγωγής της 
φετινής διοργάνωσης, Γαλλία και 
Ελλάδα θα αναµετρηθούν στις 17 
Μαρτίου επί γαλλικού εδάφους, 
µε τον νικητή να εξασφαλίζει ένα 
εισιτήριο για την τελική φάση του 
World League.

Τελική ευθεία για play-offs
Το παιχνίδι µε τον ΠΑΟΚ στην 
έδρα της ΑΕΛ δεσπόζει στο 
πρόγραµµα της 26ης αγωνιστικής 
καθώς βρισκόµαστε µόλις τρία 
µατς πριν το τέλος της κανονικής 
περιόδου. Η Λάρισα βρίσκεται 
στην 10η θέση της βαθµολογίας 
αλλά µόλις δύο βαθµούς µακριά 
από την 6η, κάτι που σηµαίνει ότι 
έχει ακόµα ελπίδες για τα play-
offs. Εν τω µεταξύ, η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου ανακοίνωσε 
την απόκτηση του Φιλίπ Στελιάνο. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Μετακομίζει 
το Σαλόνι
Το Βερολίνο, το 
Αµβούργο ή το Μόναχο είναι οι 
νέες υποψήφιες πόλεις για την 
φιλοξενία της έκθεσης της… 
Φρανκφούρτης, δηλαδή της 
µεγαλύτερης διεθνούς 
ευρωπαϊκής µπιενάλε 
αυτοκινήτου που διοργανώνεται 
στην οικονοµική πρωτεύουσα της 
Γερµανίας, καθώς ο πανίσχυρος 
VDA, ο γερµανικός σύνδεσµος 
κατασκευαστών αυτοκινήτου, 
ανακοίνωσε ότι η διοργάνωση 
του 2021 θα µετακινηθεί σε µία 
από τις παραπάνω τρεις πόλεις. Η 
απόφαση αυτή θέτει τέλος σε µια 
σχεδόν εβδοµηντάχρονη ιστορία 
κατά την οποία η Φρανκφούρτη 
ήταν συνυφασµένη µε το διεθνές 
σαλόνι αυτοκινήτου. Σύµφωνα µε 
τoν VDA, η έκθεση θα πρέπει να 
ανασχεδιαστεί εστιάζοντας σε 
νέες λύσεις µετακίνησης σε 
έξυπνες πόλεις εξ ου και οι τρεις 
παραπάνω υποψήφιες για τη 
διοργάνωσή της.

  

Μαζί με Όσκαρ 
και Χρυσή Μπάλα
Ο πρόσφατα βραβευµένος µε 
Όσκαρ σκηνοθέτης, Μπονγκ 
Τζουν-χο αποκάλυψε την πεντάδα 
των ανθρώπων µε τους οποίους 
θα ήθελε να δειπνήσει και 
ανάµεσα τους βρίσκεται ο Κέβιν 
Ντε Μπρόινε. Συγκεκριµένα, η 
απάντηση του συµπεριλάµβανε 
δύο εκπροσώπους του αθλητικού 
κόσµου. Τον Βέλγο σούπερ σταρ 
της Μάντσεστερ Σίτι, και τη 
Νοτιοκορεάτισσα Ολυµπιονίκη του 
πατινάζ, Γιούνα Κιµ. Χίτσκοκ, 
Σκορσέζε και Τζίµι Πέιτζ, 
συµπληρώνουν την πεντάδα.

    «Επιταχύνουµε πάρα πο-
λύ στον χώρο της αγροτικής ανά-
πτυξης όλα τα θεσµικά εργαλεία τα 

οποία έχουµε και ταυτόχρονα προσπαθού-
µε να δώσουµε στους παραγωγούς µας κά-
θε δυνατότητα, προκειµένου να µεγιστοποι-
ήσουν και να αυξήσουν το εισόδηµά τους, 
κυρίως µέσα από τις θεσµικές ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις» δήλωσε στην διάρκεια πρό-
σφατης περιοδείας του στην Αιτωλοακαρνα-
νία ο Μαυρουδής. Μιλάµε για τρέξιµο στο...
µέγιστο βαθµό µε οµάδες εργασίας επί πα-
ντός επιστητού!    Σε βαθµό, που δεν 
πρόλαβαν φαίνεται να ακούσουν τα κα-
λά νέα οι µπλοκατζήδες, γι’ αυτό φαίνε-
ται ήρθαν στις αρχές τις εβδοµάδας µε υ-
ποµνήµατα στη µασχάλη, για επαφές µε 
τον πρόεδρο της Βουλής και εκπροσώ-
πους των κοµµάτων, πιέζοντας για συζή-
τηση προ ηµερησίας διατάξεως, για το α-
γροτικό ζήτηµα. Και µετά;    Επί του 
παρόντος στη Βάθη, κινούνται µε την ευδαι-
µονία... που δηµιουργεί η καταστατική συµ-
φωνία για τη ∆ιεπαγγελµατική Φέτας, που 
συµπαρασύρει και για άλλες στο ρύζι, κλπ. 
Χαρµόσυνα τα νέα και για το Γύρο, που φαί-
νεται ότι τα βρήκαν παραγωγικοί φορείς (Ε-
∆ΟΚ) και βιοµηχανία κρέατος (ΣΕΒΕΚ), για 
από κοινού κατάθεση φακέλου για ΠΓΕ. Τώ-

ρα αν θα τον δεχθούν στις Βρυξέλλες, είναι 
άλλο θέµα.    Για την µάχη των ελλη-
νοποιήσεων πάντως, ουδέν νεότερο. Με 
τους εκπροσώπους της µαυρόασπρης α-
γελαδοτροφικής φυλής στην Ελλάδα να 
εκπέµπουν σήµα κινδύνου για τις χαµη-
λές τιµές παραγωγού στο αγελαδινό γά-
λα – που ‘ναι  πιο κάτω κι από χώρες της 
Βαλκανικής - που οδηγούν πολλές εκτρο-
φές σε λουκέτο.    «Βιώνουµε κατα-
στάσεις εξόφθαλµης στρέβλωσης της αγο-
ράς, που θυµίζουν εναρµονισµένες εµπο-
ρικές πρακτικές του παρελθόντος, και παρά 
τις υποσχέσεις για το αντίθετο, ο επικεφα-
λής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
ακόµα δεν έχει κάνει δεκτό το αίτηµά µας, 
σχετικά µε την επιτέλεση θεσµικής συνά-
ντησης για το ζήτηµα.». Τα ‘χαµε πει λένε, 
για την καταστροφική αλλαγή του Κώδικα 
Τροφίµων & Ποτών που επιτρέπει την πα-
ρασκευή γιαουρτιού µε εναλλακτικές µορ-
φές γάλακτος (συµπύκνωµα, σκόνη κλπ). 

   Με τούτα και κείνα, τι να σου κά-
νει και ο Τάκης µε τα λεµόνια, που βλέπει 
τον σύνδεσµό του να φυλλοροεί µετά και 
το αντίο των αγελαδοτρόφων, που κατά-
λαβαν περί τίνος πρόκειται. Σιγά µην σώ-
σουν την κατάσταση οι Τυρναβίτες ή το 
τρούπωµα στην ∆ιεπαγγελµατική.  O ΓΥΛΟΣ

Ξεκινάει η φάση των «16» στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Όλα έτοιµα για τα δοκιµαστικά της Βαρκελώνης στην Formula 1 σελ. 54

Αυλακιά με στιλ
Το VarioPloughControl είναι ένα σύστηµα 
βασισµένο στο ISObus που επιτρέπει τη 
χρήση GPS για την παραγωγή γραµµών 
αυλακιών. Τα βασικά που χρειάζεται είναι 
ένα τρακτέρ εξοπλισµένο µε ISObus και 
GPS, ένα αναστρεφόµενο άροτρο µε 
υδραυλική ρύθµιση πλάτους αυλακώσεων. 
Περισσότερα στο Profi Φεβρουαρίου. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Και µαζί και µόνος
πάλι νοιώθω µόνος 

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

∆ΕΙΛΙΝΟ ΤΗΣ BARBARA RYAN
Χρησιµοποιώντας µία ζεστή παλέτα χρωµάτων, η ζωγράφος, Barbara Ryan, φιλοτέχνησε έναν όµορφο ουρανό λίγο πριν δύσει ο ήλιος. Τα 
πρόβατα βόσκουν σε ένα µαντρωµένο βοσκοτόπι από τα πολλά που θα συναντήσει κάποιος στην Βιρτζίνια, από όπου κατάγεται η ζωγράφος.
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Με τιµή στα 37 λεπτά το κιλό, σχεδόν ανά-
λογη µε αυτή που έπιασε το βαµβάκι στην 
Ορεστιάδα, την εµπορική περίοδο 2019-
2020, θα πουλήσουν τη φετινή σοδειά η-
λιόσπορου οι παραγωγοί του ακριτικού 
νοµού µετά την πολύ σηµαντική συµφω-
νία που υπέγραψε η τοπική ΕΑΣ Ορεστιά-
δας µε την Agroinvest, για την καλλιεργη-
τική σεζόν του 2020.

Οι δύο πλευρές έβαλαν τις σχετικές υ-
πογραφές τους στο ιδιωτικό τους συµφω-
νητικό και έδωσαν τα χέρια για τη µεταξύ 

τους συνεργασία, το πρωί της ∆ευτέρας 10 
Φεβρουαρίου και πλέον η σκυτάλη περνά 
στην ΕΑΣ Ορεστιάδας, για να προχωρήσει 
σε συµβάσεις µε παραγωγούς της ευρύτερης 
περιοχής, ενόψει της επικείµενης καλλιερ-
γητικής περιόδου. Πρόκειται για µια ιδιαί-
τερα σοβαρή εξέλιξη, καθώς δίνει το σήµα 
για να ξεκολλήσει η τιµή του ηλιόσπορου 
από τα 35 λεπτά, όπου είναι κολληµένη τα 
τελευταία χρόνια και ανοίγει το δρόµο να 
ακολουθήσουν και άλλες Ενώσεις σε συ-
νεργασίες τους µε το µεταποιητικό τοµέα.

Συµβόλαιο µε 37 λεπτά για ηλίανθο
Νέα ώθηση για την καλλιέργεια στην Ορεστιάδα καθώς κυριαρχεί στις εαρινές  
Η συµφωνία της Ένωσης µε την Agroinvest ανοίγει δρόµο και για άλλες ΕΑΣ
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Σ 
την ελληνική αγορά τα σκληρά σι-
τάρια τσιµπάνε ολοένα και το κά-
τι παραπάνω. Βοηθάει και η Ιταλία 
που επιτέλους ξεµπλόκαρε και επι-

βεβαίωσε µια έστω σταδιακή ανοδική τάση. Η 
εξαγωγή δείχνει να πηγαίνει προς τα 270 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στο χρηµατιστή-
ριο του Σικάγο, οι τιµές αφού πρώτα έκαναν 
µια βουτιά σχεδόν σε όλα τα δηµητριακά λό-
γω του κοροναϊού, αντέδρασαν τελικά ανο-
δικά κατόπιν των ανακοινώσεων για περιορι-
σµό στην εξέλιξη της νόσου. Το USDA report 
δεν είχε σηµαντικές αλλαγές για τα σιτηρά.

 Χρηµατιστηριακά, ήταν πολύ µικρή η ε-
πίδραση της έκθεσης του USDA στην αγορά 
βάµβακος, η οποία επηρεάζεται στο σύνολο 
της περισσότερο από τα δρώµενα µε τον κο-
ροναϊό. Γι’ αυτό µε το που υπήρξε κάποιος ε-
φησυχασµός η αγορά κάπως σταθεροποιή-
θηκε στα 68 σεντς. Στην ελληνική αγορά δεν 
υπάρχει ιδιαίτερη διάθεση για νέες προσφο-
ρές, ενώ από πλευράς ζήτησης το ενδιαφέ-
ρον είναι συγκεκριµένο. Η βάση (πριµ) επί 
των χρηµατιστηριακών τιµών που ζητάµε ε-
ξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως µη αντα-
γωνιστικό στο διεθνές περιβάλλον. 

 Τη θετική γνώµη της για 4 πρωτόκολ-
λα εισαγωγής κρατών-µελών της ΕΕ για µή-
λα και ελληνικά ακτινίδια, µετά τους ελέγ-
χους του φθινοπώρου εξέφρασε η αρµόδια 
επιτροπή καραντίνας (DOA), σύµφωνα µε ε-
νηµέρωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης στην Ταϊλάνδη. Η απόφαση για 
την έγκριση εισαγωγής στην Ταϊλάνδη θα 
πρέπει να δηµοσιευθεί στη Βασιλική Εφηµε-
ρίδα τον Μάρτιο και κατόπιν αυτού θα είναι 
δυνατές οι εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων.

Η Ιταλία ξεμπλοκάρει 
την αγορά σκληρού

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

03/02 04/02 05/02 06/02 12/02

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

297,26

294,09
294,81

294,18
293,16

6%
Αύξηση 6% στην παγκόσµια 

παραγωγή ηλίανθου αναµένεται 
την καλλιεργητική περίοδο 

2019-2020

20.000 τόνοι
Την περασµένη χρονιά η ΕΑΣ 

Ορεστιάδας διαχειρίστηκε 20.000 
τόνους ηλιόσπορου, σε συνεργασία 

µε σχεδόν 3.500 παραγωγούς

Υπογραφές 
Η συµφωνία υπεγράφη στις 10 
Φεβρουαρίου και τώρα η ΕΑΣ 

Ορεστιάδας καλεί τους παραγωγούς 
να προχωρήσουν σε συµβάσεις 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα
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Τιμή παραγωγού 
ηλίανθου (λεπτά το κιλό)

2019   35 

2020  37
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Χωρίς σηµαντική επιρροή στις τιµές οι αλλαγές του USDA
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Οι τιµές Μαρτίου έπιασαν σηµεία 
στήριξης και κατόπιν του πρόσφατου 
εφησυχασµού αναφορικά µε τον 
κοροναϊο άρχισαν να αντιδρούν.

Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε αύξηση 
τιµών  της τάξης των +4 ευρώ ο 
τόνος για άλλη µια εβδοµάδα στη 
νέα λίστα της Φότζια.

Κράτησε για άλλη µία εβδοµάδα την 
µικρή αύξηση που σηµείωσε η τιµή του 
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα της 
Ιταλίας πριν λίγες µέρες.

Αµετάβλητη κι αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης.

Παρά µια αναιµική κινητικότητα 
στην αγορά ελαιολάδου, οι τιµές 
δεν φαίνεται να µπορούν να 
ξεκολλήσουν από τα χαµηλά επίπεδα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το τελευταίο διάστηµα η αγορά δεί-
χνει να εκτιµά τις ασύµφορες για τους 
παραγωγούς τιµές του έξτρα παρθέ-
νου ελαιολάδου γύρω στα 2,30 ευρώ 
το κιλό, µε τα βυτία να κάνουν όλο 
και πιο συχνά δροµολόγια στα χω-
ριά της Λακωνίας. Σύµφωνα µε πλη-
ροφορίες της Agrenda, οι τιµές στην 
περιοχή κυµαίνονται από τα 2,20 ευ-
ρώ µέχρι τα 2,60 ευρώ το κιλό µε τις 
περισσότερες ποσότητες να φεύγουν 
µε τιµές στο ενδιάµεσο. ∆εν ισχύει 
ωστόσο το ίδιο και για τις νότιες πε-
ριοχές του νοµού, όπου η τελευταία 
πράξη έγινε στις 13 Ιανουαρίου µε 
τιµή στα 2,50 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι η συγκοµιδή στη 
Λακωνία δεν έχει ακόµα ολοκληρω-
θεί, µε τους παραγωγούς να υπολο-
γίζουν ότι θα συνεχιστεί καθ’ όλη 
την διάρκεια του Φεβρουαρίου. Πά-
ντως, στα θετικά της χρονιάς είναι τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊό-

ντος, αφού υποστηρίζεται πως πρό-
κειται για την καλύτερη χρονιά των 
τελευταίων πέντε ετών από την άπο-
ψη αυτή, µε την υπολειµµατικότητα 
να είναι από πολύ χαµηλή έως µη-
δενική. Εξίσου µεγάλη ήταν βέβαια 
και η παραγωγή.

«∆υστυχώς έχουµε µεγάλη προ-
σφορά και περιορισµένη ζήτηση. 
Τον κόσµο έχει πιάσει µια ταραχή 
και όσο πιέζεται από άποψη ρευστό-
τητας για να καλύψει τρέχουσες α-
νάγκες, τόσο µεγαλώνει η προσφο-
ρά» εκτιµά ο Παναγιώτης Ντανάκας, 
διαχειριστής του Α.Σ Μολάων Πακί-
ων. Ο ίδιος εξηγεί πως τα αποθέµα-
τα θα είναι αρκετά υψηλά κατά τους 
ανοιξιάτικους µήνες.

Μπορεί το εµπόριο να δείχνει µια 
προτίµηση στις τιµές γύρω στα 2,30 
ευρώ, ωστόσο ακόµα και έτσι, η κι-
νητικότητα δεν είναι αρκετά υψηλή, 
αφού εφόσον κάποιος ενδιαφερό-
ταν να δώσει το προϊόν ακόµα και 
σε χαµηλότερα επίπεδα, θα χρεια-
ζόταν πρώτα να µπει σε σειρά προ-

τεραιότητας, όπως µας λένε. 
Η τελευταία έκθεση του ∆ιεθνούς 

Συµβουλίου Ελαιοκοµίας (IOC) απο-
τυπώνει το χαµηλό εµπορικό ενδιαφέ-
ρον της φετινής καταγράφοντας µεί-
ωση των µέσων τιµών κατά 23% στην 
Ισπανία, στα 2,15 ευρώ το κιλό, κατά 
46% στην Ιταλία µε µέση τιµή στα 3,20 
ευρώ το κιλό και κατά 15% στην Ελλά-
δα µε µέση τιµή στα 2,35 ευρώ το κι-
λό. Από την άλλη  επικαλούµενο επί-
σηµα στοιχεία των κρατών µελών του, 
εκτιµά πως η παγκόσµια κατανάλω-
ση µπορεί να φθάσει τους 3.094.000 
τόνους για το 2019/20, δηλαδή αύ-
ξηση 6,4% σε σύγκριση µε την περα-
σµένη εµπορική περίοδο. 

Ελαφρά κινητικότητα στην αγορά ελαιολάδου 
 Ζήτηση από τυποποιητές στην Κρήτη και την Ιταλία για τιµές γύρω στα 2,30 ευρώ το κιλό  
 Αύξηση κατανάλωσης κατά 4,6% συγκριτικά µε την περίοδο 2018-2019, αναµένει το IOC Ευάλωτο είναι το ελαιόλαδο 

σε φαινόµενα απάτης λέει η 
Κοµισιόν, αποδίδοντας τα αίτια 
στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι ο πρώτος 
παραγωγός, εξαγωγέας και 
καταναλωτής ελαιολάδου στον 
κόσµο. Αυτό αναφέρει έκθεσή 
της µε τίτλο «Μελέτη για την 
εφαρµογή των ελέγχων 
συµµόρφωσης στον τοµέα του 
ελαιολάδου σε όλη την ΕΕ» 
που δόθηκε στη δηµοσιότητα 
στις 4 Φεβρουαρίου, σύµφωνα 
µε την οποία το πλαίσιο της ΕΕ 
για ελέγχους συµµόρφωσης 
συνέβαλε αποτελεσµατικά στη 
βελτίωση της ποιότητας των 
προϊόντων στην αγορά και στη 
µείωση της επικράτησης των 
πρακτικών απάτης. Σύµφωνα 
µε τη µελέτη, οι πιο 
συνηθισµένες παραβιάσεις 
είναι η εµπορία παρθένου 
ελαιολάδου ως έξτρα 
παρθένου ή η εµπορία 
µείγµατος λαδιών άλλων 
φυτικών ελαίων όπως είναι ο 
ηλιάνθος, το καλαµπόκι, το 
φοινικέλαιο ή η ελαιοκράµβη 
µε ελαιόλαδο. 

ΕΥΑΛΩΤΟ ΣΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
ΑΠΑΤΗΣ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η ανακοίνωση της νέας έκθεσης προσφοράς και 
ζήτησης βάµβακος του αµερικανικού υπουργείου 
Γεωργίας δεν προκάλεσε αλλαγές στο 
χρηµατιστήριο. Όσον αφορά τη σοδειά των ΗΠΑ δεν 
υπήρξαν µεταβολές, εντούτοις ως µη αναµενόµενο 
στην παγκόσµια εικόνα είχαµε αύξηση παραγωγής σε 
αρκετές χώρες, µείωση της κατανάλωσης (εν µέρη 
λόγω κοροναϊού) και ως αποτέλεσµα αύξηση των 
τελικών αποθεµάτων. Οι τιµές Μαρτίου έπιασαν 
σηµεία στήριξης και κατόπιν του πρόσφατου 
εφησυχασµού αναφορικά µε τον κοροναϊο άρχισαν 
να αντιδρούν όπως και τα χρηµατιστήρια αξιών

ΝEA ΥOΡKH
Στη φυσική αγορά, µε το χρηµατιστήριο γύρω από τα 
68 σεντς ανά λίµπρα δεν υπάρχει µεγάλη διάθεση 
από πλευράς των εκκοκκιστών για προσφορές. 
Προτιµούν να καλύψουν πρώτα τις υποχρεώσεις 
τους στα υπάρχοντα συµβόλαια και κατόπιν να 
ασχοληθούν µε νέες πωλήσεις. Ιδιαίτερα θετικό είναι 
πως το δολάριο εξακολουθεί να είναι ισχυρό, παρά 
τις εκτιµήσεις για πτώση του. ∆υστυχώς ο 
βαµβακόσπορος δεν έχει καταφέρει φέτος να δώσει 
κάποια καλύτερη τιµή, µε αποτέλεσµα να κυµαίνονται 
οι τιµές στα 17 λεπτά το κιλό για τον σπόρο 
ξηραντήριου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στη Λακωνία µιλούν για καλύτερη 
χρονιά των τελευταίων πέντε ετών.

ΜΕΙΩΣΗ 15% 
Μέση τιµή για την Ελλάδα 

στα 2,35 ευρώ το κιλό, 

µειωµένη κατά 15%, 

καταγράφει το IOC 

Συνεδρίαση 13/02/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20 68,58 +0,35

Μάιος '20 69,24 +0,50

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
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Οι εµπορικές προοπτικές των 
βιοκαυσίµων µε βάση τις ε-
κτατικές καλλιέργειες και ει-
δικά του ηλίανθου αναµένε-
ται να παραµείνουν σταθερές 
µέχρι το τέλος της δεκαετίας 
του 2020, σύµφωνα µε την τε-
λευταία έκθεση της Κοµισιόν 
για τις προοπτικές των καλλι-
εργειών µέχρι το 2030. Μάλι-
στα στην ίδια έκθεση η Κοµι-

σιόν αναφέρει ότι αναµένεται 
µια ελαφριά προτίµηση της βι-
οµηχανίας προς τον ηλίανθο 
σε σχέση µε άλλους ελαιού-
χους σπόρους. 

Παράλληλα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία, οι εισαγωγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανα-
µένεται να ξεπεράσουν τα ε-
πίπεδα του 2019, εξαιτίας τό-
σο της αυξανόµενης ζήτησης 

στην αγορά της Λατινικής και 
της Βόρειας Αµερικής, όσο και 
του ακριβού κόστους εισόδου 
στην αγορά. Ωστόσο σηµειώ-
νεται πως µέχρι το 2030, η κα-
τανάλωση συµβατικών καυ-
σίµων και βοκαυσίµων ανα-
µένεται να υποχωρήσει, µε 
ποσοστό το οποίο στην περί-
πτωση του βιοντίζελ αγγίζει 
το 1,5% ετησίως.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συµφωνία για 37 λεπτά, κατά 
δύο λεπτά υψηλότερη από την 
τιµή στην οποία είχε κολλήσει 
τα τελευταία χρόνια ο ηλίανθος, 
υπέγραψε η τοπική ΕΑΣ Ορε-
στιάδας µε την Agroinvest, για 
την καλλιεργητική σεζόν του 
2020. Μια τιµή που ανοίγει το 
δρόµο και σε άλλες Ενώσεις 
και θα αφορά αδιακρίτως το 
σύνολο της φετινής παραγω-
γής που θα διαχειριστεί η ορ-
γάνωση κι όχι µόνο τις ποικι-
λίες µε υψηλό ποσοστό ελαί-
ου, σύµφωνα µε όσα ανέφε-
ρε στην Agrenda ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάµπρος 
Κουµπρίδης.

Την περασµένη χρονιά η ΕΑΣ 
Ορεστιάδας, σύµφωνα µε τον 
συνοµιλητή µας διαχειρίστηκε 
την παραγωγή περίπου 20.000 
τόνων ηλιόσπορου, σε συνερ-
γασία µε σχεδόν 3.500 παρα-
γωγούς της ευρύτερης περιο-
χής, αλλά µετά την υπογρα-
φή της καινούριας συµφωνί-
ας, υπάρχει βάσιµη αισιοδο-
ξία ότι θα είναι αυξηµένα και 
τα στρέµµατα και η παραγωγή.

«Θεωρώ πως από τα περίπου 
80.000 στρέµµατα που καλλι-
εργήθηκαν από τους συνεργα-
ζόµενους παραγωγούς µας, 
φέτος µπορούµε να πάµε σε 
πάνω από 100.000 στρέµµα-
τα και να προσδοκούµε σε µια 
σοδειά της τάξης των 25.000–
30.000 τόνων ηλιόσπορου», ε-
κτίµησε ο πρόεδρος της Ένω-

σης Ορεστιάδας, εµφανώς ι-
κανοποιηµένος από την εξέ-
λιξη που είχε  διαπραγµάτευ-
ση µε την Agroinvest AE, κα-
θώς όπως επεσήµανε «τα 37 
λεπτά το κιλό, είναι πολύ κο-
ντά στα 38 λεπτά που πληρώ-
θηκε το βαµβάκι στην Ορεστιά-
δα τη σεζόν που µας πέρασε».

Την ίδια ώρα, και η εταιρεία 
Αγρόραµα ΟΕ µε έδρα στην Η-
ράκλεια Σερρών, η οποία συ-
νεργάζεται µε την εταιρεία Οι-
κοενέργεια για τα συµβόλαια 
των παραγωγών ανακοίνωσε 
τιµή στα συµβόλαια ηλίανθου 

στα 37 λεπτά το κιλό για τη νέα 
καλλιεργητική σεζόν, κατά δύο 
λεπτά αυξηµένη από την αντί-
στοιχη περσινή. 

Το ίδιο και η Αγροµηχανική 
Βόλου Α.Ε. που συνεργάζεται 
µε την Greenco από τη Λάρισα, 
υπογράφει συµβόλαια µε τους 
παραγωγούς στα 37 λεπτά για 
τον ηλίανθο, όταν πέρυσι η τι-
µή ήταν στα 35 λεπτά το κιλό.

Μεγαλύτερη παραγωγή 
αναµένει το USDA 
για τη νέα σεζόν 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί 
ότι το υπουργείο Γεωργίας των 
ΗΠΑ (USDA) για την καλλιεργη-
τική περίοδο 2019-2020 ανα-
µένει αύξηση 6% στην παγκό-
σµια παραγωγή ηλίανθου, ε-
κτιµώντας ότι η παραγωγή θα 
ξεπεράσει τους 20,6 εκατ. τό-
νους. Παράλληλα αυξηµένη 
αναµένεται και η εξαγωγική 

δραστηριότητα του προϊόντος 
κατά 3% σε σχέση µε την προ-
ηγούµενη χρονιά, στους 11,3 
εκατ. τόνους. Μάλιστα οι πε-
ριοχές της Μαύρης Θάλασσας 
διατηρούν την µερίδα του λέ-
οντος στις εξαγωγές, µε τη Ρω-
σία και την Ουκρανία να πετυ-
χαίνουν αύξηση κατά 49% και 
11% αντίστοιχα µέχρι τον Νο-
έµβριο του 2019, στους 2,7 ε-
κατ. τόνους για την Ρωσία και 
στους 5,5 εκατ. τόνους για την 
Ουκρανία. Ας σηµειωθεί ότι α-
ναµένεται η ανοδική τάση και 
για το 2020, αφού οι δύο χώ-
ρες έχουν αυξήσει περαιτέρω 
τις καλλιεργούµενες εκτάσεις 
τους µε ηλίανθο. 

Μεγαλύτεροι εισαγωγείς η Κί-
να και η Ινδία, µε την πρώτη να 
εισάγει 1,1 εκατ. τόνους ως το 
τέλος του 2019, σηµειώνοντας 
αύξηση 84%. Από την άλλη η Ιν-
δία, κορυφαία εισαγωγέας ει-
σήγαγε 2,4 εκατ. τόνους ηλίαν-
θου. Σύµφωνα µε την ίδια έκ-
θεση του USDA, αναµένεται να 
αυξηθεί η ζήτηση για ηλίανθο 
µέσα στο πρώτο µισό του 2020.

Ξεπεράστηκαν οι φόβοι για την τιµή του ηλίανθου
Η κίνηση Agroinvest για 37 λεπτά δίνει αέρα 
Παρά την προβλεπόµενη αύξηση 6% παγκοσµίως η ζήτηση για βιοκαύσιµα καλά κρατεί  

Αµετάβλητη η ευρωπαϊκή αγορά
των βιοκαυσίµων µέχρι και το 2030

100.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 
Από περίπου 80.000 στρέµ-

µατα που καλλιεργήθηκαν 

πέρυσι, η ΕΑΣ Ορεστιάδας 

περιµένει φέτος πάνω από 

100.000 στρέµµατα και 

σοδειά 25.000–30.000 

τόνων ηλιόσπορου

∆ΥΟ ΑΚΟΜΑ
Και η Αγρόραµα ΟΕ και 

η Αγροµηχανική Βόλου ΑΕ 

ανακοίνωσαν τιµή συµβολαίων 

στα 37 λεπτά 

Ε
κτελούνται φορτώσεις συµ-
βολαίων εξαγωγής σκληρού 
σίτου στην ελληνική αγορά, 
ενώ παράλληλα αρχίζει να 

δηµιουργείται αγορά γύρω από τα ε-
πίπεδα των 270 ευρώ ο τόνος fob λι-
µάνι µας για το ποιοτικό προϊόν. Οι 
τοπικοί µύλοι λειτουργούν σταθερά 
µε υψηλό στοκ µε τελευταίες τιµές µε-
ταξύ 24-25 λεπτά το κιλό ανάλογα µε 
την ποιότητα και λογικά δεν θα αλλά-
ξει κάτι στη στρατηγική τους, δεδοµέ-
νου ότι η νέα σοδειά δεν προχωράει 
πολύ καλά στη Μακεδονία (κυρίως τα 
όψιµα χωράφια). Φυσικά πολλά θα ε-
ξαρτηθούν από τις καιρικές συνθήκες 
στους επόµενους µήνες.

Στα σκληρά σιτάρια, είχαµε αύξηση 
τιµών  της τάξης των +4 ευρώ ο τόνος 
για άλλη µια εβδοµάδα στη νέα λί-

στα της Φότζια, 
η οποία και υ-
ποδηλώνει την 
ανοδική τάση 
στην Ιταλία. Συ-
γκεκριµένα για 

τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 
80 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 
12% η τιµή αποθήκης παραγωγού 
κυµαίνεται στα 286-291 ευρώ ο τό-
νος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότη-
τα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώ-
δη 70% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού διαπραγµα-
τεύεται στα 281-286 ευρώ ο τόνος. 
Την ίδια ώρα στη Γαλλία αντιθέτως 
είναι κάπως στατικά καθώς µε τις υ-
πάρχουσες τιµές δεν προσελκύονται 
αγοραστές. Οι τιµές παρέµειναν για 
άλλη µια εβδοµάδα στα 245 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η 
πρόσφατη έκθεση προσφοράς  και  
ζήτησης δηµητριακών του αµερικα-
νικού υπουργείου Γεωργίας δεν α-
νακοίνωσε µεγάλες αλλαγές στις ε-
κτιµήσεις, µε αποτέλεσµα η αγορά 
να επηρεαστεί κυρίως από τις εξε-
λίξεις στο µέτωπο του κοροναϊού. 
Κατόπιν µιας δυνατής πίεσης σε ό-
λα τα δηµητριακά στις προηγούµε-
νες συνεδριάσεις, τα νέα για περι-
ορισµό των νέων κρουσµάτων έφε-
ραν µια αισιοδοξία στις αγορές και 
ως αποτέλεσµα την ανοδική αντίδρα-
ση. Στη Γαλλία η πτώση του ευρώ έ-
ναντι του δολαρίου στήριξε κάπως 
τις τιµές στα µαλακά και αποφύγα-
µε τη µεγάλη πίεση των τιµών. Οι τι-
µές συµβολαίων Μαρτίου ‘20 παρέ-
µειναν κοντά στα 193 ευρώ ο τόνος.   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ 
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΜΕ 
ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

6%

20,6

2,7

 2,4

1,1

5,5

ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

�ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΡΩΣΑΣ

ΙΝ∆ΙΑΣ

ΚΙΝΑΣ

ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

�ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
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Ξεκολλά τα µυαλά των αγορών από την εµµονή του κορωναϊού που βούλιαξε το προηγούµενο διάστηµα τις τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων 
η νέα έκθεση προσφοράς και ζήτησης του αµερικανικού υπουργείου Γεωργίας, η οποία µε µετριοπαθείς αλλαγές σε σχέση µε τα θετικά δεδοµένα 
της έκθεσης του Ιανουαρίου, βάζει και πάλι τις αγορές στη ρουτίνα αξιολόγησης των θεµελιωδών χωρίς επιδηµιολογικά φίλτρα

Αύξηση της παγκόσµιας παραγωγής 5,1% το 2020 στη 
βιοµηχανική ντοµάτα αναµένει το WPTC (Παγκόσµιο 
Συνέδριο για τη Βιοµηχανική Ντοµάτα) σύµφωνα µε τις 
τελευταίες του προβλέψεις που διακρίνει στην Ελλάδα 
µία αύξηση 40.000 τόνων (10%), λόγω της αύξησης των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, πρώτη φορά µετά το 2015. 
Σύµφωνα µε την ανάλυση του WPTC για τις χώρες που 
ανήκουν στον σύνδεσµο AMITOM, στην Ισπανία επικρα-
τεί σοβαρός προβληµατισµός σχετικά µε το νερό στην 
Ανδαλουσία, γεγονός που θα οδηγήσει στη µείωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, οπότε η παραγωγή της υ-

πολογίζεται στους 3 εκατ. τόνους. Στην Ιταλία η παρα-
γωγή αναµένεται στους 5 εκατ. τόνους ενώ οι Πορτο-
γάλοι θα παραµείνουν σταθερά στους 1,9 εκατ. τόνους. 

Από την άλλη, η βιοµηχανία στην Τουρκία δεν θέλει 
να αυξήσει άλλο την παραγωγή, καθώς τα αποθέµατα 
µειώνονται πιο γρήγορα από όσο θέλουν, οπότε αν και 
οι αγρότες θέλουν να βάλουν στρέµµατα, η παραγωγή 
προβλέπεται στους 2,2 εκατ. τόνους. Συνολικά συµβό-
λαια 10,89 εκατ. µετρικών τόνων υπολογίζονται στην 
Καλιφόρνια για το 2020, κάτι που αντιπροσωπεύει αύ-
ξηση 7% σε σχέση µε την τελική παραγωγή του 2019. Οι 
αποδόσεις ανά στρέµµα υπολογίζονται στους 11,45 τό-
νους στις ΗΠΑ. Αύξηση εντοπίζεται και στην Κίνα όπου 
αναµένεται να µπουν ακόµα 400.000 στρέµµατα στην 
παραγωγή, οδηγώντας σε αύξηση του συνολικού όγκου 
παραγωγής στους 5,3 εκατ. τόνους. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΕΣ εµφανίζονται οι αγο-
ρές αγροτικών εµπορευµάτων έπει-
τα από τη δηµοσίευση της τελευταί-
ας έκθεσης προσφοράς και ζήτησης 
του USDA για τον Φεβρουάριο, ειδι-
κά στις περιπτώσεις σιτηρών, καλα-
µποκιού και σόγιας. Το τελευταίο δι-
άστηµα η αγορά γνώρισε ανησυχη-
τικές διορθώσεις λόγω του κορονα-

ϊού που ξεκίνησε από την Κίνα, ε-
νώ η νέα έκθεση του USDA δείχνει 
να αγνοεί τα πρότερα µηνύµατα της 
αγοράς, καταγράφοντας µόνο µια 
µείωση της κατανάλωσης βάµβακος 
στην Κίνα περί τα 1 εκατ. δεµάτια, 
λόγω της επιδηµίας. Η χρηµατιστη-
ριακή τιµή βάµβακος έχει απολέσει 
τη βάση των 90 σεντς.

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ αυτές όµως έρχονται 
σε αντίθεση µε την πρόσφατη προ-
σέγγιση της ICAC, η οποία αναφέ-
ρει ότι την περίοδο 2019-2020 το πα-
γκόσµιο εµπόριο βαµβακιού αναµέ-
νεται να αυξηθεί κατά 2%, φθάνο-
ντας τα 9,4 εκατ. τόνους. Παράλλη-
λα η ICAC εκτιµά πως η παραγωγή 

αναµένεται να µειωθεί σε µερικές 
µεγάλες χώρες παραγωγής, µε την 
Τουρκία να αναθεωρείται προς τα 
κάτω σε 815.000 τόνους και το Πα-
κιστάν σε 1.35 εκατ. τόνους. Ως απο-
τέλεσµα, οι εισαγωγές θα αυξηθούν 
και στις δύο χώρες σε 818.000 τό-
νους και 967.000 τόνους, αντίστοιχα.

ΑΥΞΗΣΗ τιµών στο χρηµατιστήριο 
του Σικάγο για τα συµβόλαια Μαρ-
τίου σηµειώθηκαν στο καλαµπόκι, 
τη σόγια και το σιτάρι. Ειδικότερα, η 
παγκόσµια προσφορά σιταριού κα-
ταγράφει µείωση από τα δεδοµένα 
του Ιανουαρίου, γεγονός που αποδί-

δεται σε µικρές αλλά αξιοσηµείωτες 
µεταβολές στα αποθέµατα και την α-
ναµενόµενη παραγωγή. Παράλλη-
λα, οι παγκόσµιες εξαγωγές αυξά-
νονται κατά 1,8 εκατ. τόνους, µε πά-
νω από 1 εκατ. τόνους να αφορούν 
πωλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ για το βαµβάκι πα-
ραµένουν σχετικά αµετάβλητες, ε-
κτός από µια µείωση της µέσης ετή-
σιας τιµής παραγωγού κατά 1 σεντς, 
στα 62 σεντς, χαµηλότερα κατά 8,3 
σεντς από το 2018-2019. Οι παγκό-
σµιες προβλέψεις για το προϊόν πε-
ριλαµβάνουν αύξηση 2,5 εκατ. δε-
µατίων των αποθεµάτων λόγω µε-

γαλύτερης παραγωγής και µικρό-
τερης κατανάλωσης. Η µείωση της 
αναµενόµενης κατανάλωσης από 
την Κίνα είναι η µεγαλύτερη αλλα-
γή του µήνα: η κατανάλωση είναι 
χαµηλότερη παρά τη θετική επίδρα-
ση της συµφωνίας ΗΠΑ-Κίνας, λό-
γω εν µέρει των αρνητικών οικονο-
µικών επιπτώσεων του κοροναϊού.

ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ εβδοµάδα οι τιµές 
των γαλακτοκοµικών προϊόντων, µε 
σηµαία τα µελλοντικά συµβόλαια γά-
λακτος αλλά και του χοιρινού κρέα-
τος υποχώρησαν. Σε αυτό το διάστη-
µα οι αγορές επιχειρούν ένα φρενά-
ρισµα της διόρθωσης αυτής, µε τους 
αναλυτές τώρα να επικεντρώνουν το 

ενδιαφέρον τους στις εξελίξεις του 
κοροναϊού. Κατά 4,6% είχε υποχω-
ρήσει η τιµή του γάλακτος, µε την 
Ευρώπη να ανησυχεί ιδιαίτερα για 
την κατάσταση στην Ασία, από την 
άποψη ότι συνιστά µια δυναµικά α-
νερχόµενη αγορά για τα γαλακτο-
κοµικά της προϊόντα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ µεταβολές του παγκό-
σµιου εµπορίου για το 2019-2020 
περιλαµβάνουν υψηλότερες εξα-
γωγές καλαµποκιού για Νότια Α-
φρική, Ουκρανία και ΕΕ, µε µείω-
ση για τις ΗΠΑ. Οι εισαγωγές κα-
λαµποκιού αυξάνονται για Τουρ-

κία και Βραζιλία, ενώ τα αποθέµα-
τα έχουν µειωθεί από τον περασµέ-
νο µήνα, αντανακλώντας κυρίως τις 
µειώσεις για ΕΕ και Βραζιλία. Ειδικό-
τερα, τα παγκόσµια τελικά αποθέ-
µατα καλαµποκιού υπολογίζονται 
στους 296,8 εκατ. τόνους.

Αύξηση καλλιεργούμενων 
εκτάσεων βιομηχανικής ντομάτας  
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Αντιική η έκθεση USDA για τα αγροτικά εµπορεύµατα 
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Θετικές προοπτικές της χώρας βλέπει 
η Κομισιόν ανεβάζοντας το ΧΑ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις νέες, χειμερινές της 
προβλέψεις, που δόθηκαν την Πέμπτη 13 
Φεβρουαρίου στη δημοσιότητα, βελτίωσε την 
πρόβλεψή της για τις φετινές αναπτυξιακές 
προοπτικές της χώρας, στο 2,4%. Για το 2021, 
ωστόσο, διατήρησε την πρόβλεψη στο 2%, με την 
αγορά να αναμένει ότι η αναβάθμιση θα ήταν 
μεγαλύτερη, δεδομένου ότι το υπουργείο Οικονομικών 
επισήμως προβλέπει ανάπτυξη κατά 2,8% φέτος 
(Προϋπολογισμός 2020), με κυβερνητικά στελέχη να 
προαναγγέλλουν ήδη ταχύτερο ρυθμό περί το 3%.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ: Την 
υποβολή πρότασης εξαγοράς 

του συνόλου των μετοχών της 
εταιρείας αναψυκτικών «Ψυγεία 
Θεόδωρου Κλιάφα ΑΕ» αποφάσισε 
και ενέκρινε το ΔΣ της «Ελληνικά 
Γαλακτοκομεία ΑΕ», της 
οικογένειας Σαράντη, που 
εμπορεύεται τα προϊόντα με το 
σήμα «ΟΛΥΜΠΟΣ». 

NESTLE: Η ελβετική εταιρεία 
τροφίμων και ποτών Nestle, 
ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη 
διαμορφώθηκαν στα 12,6 δισ. φράγκα 
(12,90 δισ. δολάρια) σε σχέση με τα 
10,1 δισ. δολάρια πριν από ένα χρόνο. 
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 1,2% στα 
92,57 δισ. φράγκα σε ετήσια βάση.

COCA COLA HBC: Κατά 8,7% 
αυξήθηκαν τα συγκρίσιμα καθαρά 
κέρδη της Coca Cola HBC για το 
2019, και διαμορφώθηκαν στα 
522,2 εκατ. ευρώ έναντι των 480,4 
εκατ. ευρώ πριν από ένα χρόνο.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: H Τράπεζα 
Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία στη 
διεθνή αγορά κεφαλαίων την έκδοση 
τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 
ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 
5,50%. Οι τίτλοι είναι δεκαετούς 
διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης 
στα πέντε έτη και θα εισαχθούν στο 
Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

ΗΕΙΝΕΚΕΝ: Η Heineken Holding 
ανακοίνωσε αύξηση 14% στα 
καθαρά κέρδη του 2019, ήτοι 
ανήλθαν σε 2,17 δισ. ευρώ 
αναμένοντας τα οργανικά 
προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 
να αυξηθούν το 2020 σε 
μονοψήφιο μεσαίο ψηφίο.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ο κορωνοϊός συνεχίζει να επηρεάζει τους 
επενδυτές και τις αγορές παγκοσμίως αλ-
λά και την οικονομική δραστηριότητα της 
Κίνας καθώς εργοστάσια και επιχειρή-
σεις σταματούν τις δραστηριότητές τους. 
Στο μεταξύ υπό το φόβο της νόσου υπο-
νομεύονται και οι προοπτικές στην ευ-
ρωζώνη, η οποία κατέγραψε σημαντική 
πτώση 2,1%, στη βιομηχανική παραγω-
γή στα τέλη του περασμένου έτους που 
είναι η μεγαλύτερη σε διάστημα σχεδόν 
τεσσάρων ετών.

Την ίδια ώρα, την πρώτη της μείωση 
εδώ και πάνω από μια δεκαετία αναμέ-
νεται να σημειώσει η παγκόσμια ζήτηση 
πετρελαίου σε επίπεδο τριμήνου σύμφω-
να με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (Ι-
ΕΑ), καθώς ο κορωνοϊός και η εκτεταμέ-
νη παράλυση της κινεζικής οικονομίας 

πλήττει τη ζήτηση για αργό. Η ζήτηση τώ-
ρα αναμένεται να μειωθεί κατά 435.000 
βαρέλια την ημέρα κατά το α’ τρίμηνο του 
2020, αναφέρει η ΙΕΑ στη μηνιαία της έκ-
θεση. Ο αρνητικός αντίκτυπος στη ζήτη-
ση πετρελαίου κατάφερε ισχυρό χτύπη-
μα στις τιμές με τον μπρεντ να μειώνεται 
περίπου κατά 10 δολάρια και να υποχω-
ρεί κάτω από τα 55 δολ/βαρέλι. 

Στο μεταξύ, οι επενδύσεις και η κατα-
νάλωση δίνουν ώθηση στην ελληνική οι-
κονομία, σύμφωνα με τις χειμερινές προ-
βλέψεις της Κομισιόν που λέει ότι το ΑΕΠ 
θα αυξηθεί φέτος κατά 2,4%. Αν μη τι άλ-
λο θετική εικόνα για την Ελλάδα της ανά-
πτυξης και της εξωστρέφειας δημιουργεί 
η παραλαβή από την Aegean, των τριών 
πρώτων (επί συνόλου 6) αεροσκαφών  
νέας γενιάς Airbus A320neo.

Αφίξεις
Στο περίπτερο της Αθηναϊκής 
Ζυθοποιίας στη φετινή HO.RE.CA. 
συστήθηκε στο ελληνικό κοινό η 
αντισυμβατική Lagunitas, η craft IPA 
από την Καλιφόρνια και η Brand, μία 
αυθεντική Pilsener. Επίσης οι 
επισκέπτες δοκίμασαν τον νέο μηλίτη 
Strongbow Cucumber & Mint, ενώ 
έμαθαν και για το πρόγραμμα της 
συμβολαιακής καλλιέργειας.

Λουμίδης
Τα Καφεκοπτεία Λουμίδη καινοτομούν 
και φέρνουν στην ελληνική αγορά μέσα 
από τη νέα τους κατηγορία Espresso 
Capsules, σε πρωτότυπες συσκευασίες 
των 10 τεμαχίων με εξπρεσιονιστικά 
χρώματα, γεύση και αρώματα γνήσιου 
καφέ. Πρόκειτα για: Espresso Classico, 
Espresso Gold, Espresso Decaf, 
Espresso Ethiopia 100% Arabica και 
Espresso Guatemala 100% Arabica.

Σε ρευστό έδαφος
πατάει η ευρωζώνη

 Πτώση 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή 
 Ενισχύει η Aegean την εικόνα της Ελλάδας

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
920,24

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 13/02

Τετάρτη
12/02

∆ευτέρα
10/02

Τρίτη
11/02

Παρασκευή
07/02

Πέµπτη
13/02

940

930

920

910

900

890

880

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΑΝΩ. ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0625 +11,61%

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε. 0,9900 +10,61%

LOGISMOS INF.N SYS. SOCIETE ANO 0,6950 +9,45%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,6300 +8,62%

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 2,0800 +8,33%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 1,0600 -8,62%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,4040 -7,76%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,5200 -6,31%

CPI Α.Ε. 0,4300 -5,70%

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟ/ΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 3,2000 -4,76%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.208,62 - 0,51%
 NASDAQ Comp 6.615,02 - 0,31 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.991,55 - 0,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.734,23 + 0,091%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.580,19 + 0,20%
Παρίσι CAC-40 4.689,39 - 0,87%
Ζυρίχη SMI 8.429,30 + 2,85 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.014,77 - 0,31%
 
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 03.02.2020
 EURIBOR -1M - 0,491  03.02.2020
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Των φρονίμων τα παιδιά... απευθύνονται 
στο λογιστή για τις φορολογικές υποχρεώσεις

Έ
χω βαρεθεί να γράφω «απευθυνθείτε στο 
λογιστή σας». Για οτιδήποτε αφορά την 
καθηµερινότητα στην επιχείρηση σας και 
η η αγροτική δραστηριότητα είναι επιχεί-

ρηση. ∆εν µπορεί να σας κάνει Σχέδιο Βελτίωσης ο δι-
κηγόρος, αλλά ο µελετητής. ∆εν µπορεί να σας συντά-
ξει συµβόλαιο για αγοραπωλησία ακινήτου ο γεωπό-

νος, αλλά ο συµβολαιογράφος. Ά-
ρα, δεν µπορεί να ζητάτε φορολο-
γική, φοροτεχνική, οικονοµολογι-
κή ενηµέρωση από το δικηγόρο, το 
µελετητή, το γεωπόνο, το συµβολαι-
ογράφο, ακόµη κι αν λένε πως γνω-
ρίζουν (δεν γνωρίζουν γιατί δεν εί-
ναι η δουλειά τους). Ούτε ο λογι-
στής του γείτονα µπορεί να γνωρί-
ζει, παρά µόνο ο λογιστή σας. Κι αν 
δεν σας αρέσει ή δεν τα βρίσκετε, αλ-
λάξτε λογιστή και πάτε σε άλλο, ό-
χι σε άλλο συµβολαιογράφο για τα 
φορολογικά, ούτε σε άλλο λογιστή 
για τα νοµικά. Έτσι για να βάζουµε 
κάποια πράγµατα στη σωστή θέση.

ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ
Μερικές γενικές χρηστικές συµβου-

λές, ως επισήµανση για το τι έρχεται 
και τι πρέπει να προσέχετε. Βέβαια 
είναι πάρα πολλά αυτά που χρειάζο-
νται επισήµανση, γι’ αυτό θα προσπα-

θήσω περιγραφικά να επισηµάνω κάποια από αυτά.
ΕΝΟΙΚΙΑ: Από 01.01.2020 όλες οι εξοφλήσεις των ενοι-
κίων πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά. Είτε αφορά πα-
ραχώρηση από τον/την σύζυγο µικρού ποσού ενοικί-
ου, είτε κανονική µίσθωση, είτε 1, ευρώ είτε 100 ευρώ, 
η εξόφληση πρέπει να γίνεται µε όποιον τρόπο εκτός 
από την καταβολή σε µετρητά. Εάν κάποιος πληρώσει 
µετρητοίς (στο χέρι), η δαπάνη αυτή δεν θα υπολογί-
ζεται στα έξοδα σας (περισσότερες πληροφορίες  στο 

λογιστή σας).
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:  Ε-
ξαιρούνται από την υποχρέωση ύ-
παρξης επαγγελµατικού λογαρια-

σµού, µέχρι νεοτέρας. Επαγγελµατικός θεωρείται ο ο-
ποιοσδήποτε τραπεζικός λογαριασµός χρησιµοποιεί-
ται προκειµένου να εισπράξεις από την πώληση των 
προϊόντων σου, ή να πληρώσεις τα εφόδια και γενι-
κότερα τα έξοδα παραγωγής. ∆εν απαγορεύεται να α-
νοίξει κάποιος επαγγελµατικό λογαριασµό, θα πρέπει 
να γνωρίζετε όµως ότι χάνεται το ακατάσχετο των επι-
δοτήσεων. Άρα, ή περιµένετε µέχρι να γίνει υποχρεω-
τικό, ή εφόσον ανοίξετε επαγγελµατικό λογαριασµό, 
καλό είναι να δηλώσετε άλλο λογαριασµό για την εί-
σπραξη των επιδοτήσεων. Υπάλληλοι τραπεζών παίρ-
νουν τηλέφωνα και ενηµερώνουν ότι πρέπει να ανοί-
ξετε επαγγελµατικό λογαριασµό και να εκδώσετε εται-
ρική κάρτα, επικαλούµενοι οδηγία του υπουργείου Οι-
κονοµικών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η έκδοση τραπεζι-
κής κάρτας δαπανών και το άνοιγµα λογαριασµού, έ-
χει προµήθειες – έσοδα για τις τράπεζες και το άνοιγµα 
τους είναι οδηγία των ∆ιοικήσεων των τραπεζών και ό-
χι του υπουργείου Οικονοµικών.
ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΕΥΑΛΛΟΙΩΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Ν.4587/18): ∆εν υφί-
σταται υποχρέωση ανάρτησης των τιµολογίων σε ηλε-
κτρονική πλατφόρµα (µέχρι νεοτέρας βρίσκεται σε ανα-
στολή, ή µάλλον τελεί υπό κατάργηση). Όµως, ο νόµος 
εξακολουθεί να ισχύει: η εξόφληση των παραγόµενων 

νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων πρέπει να γίνεται 
από τους αγοραστές προς τους παραγωγούς εντός 60 
ηµερών. Όποιος δεν εξοφλείται µε τον προβλεπόµενο 
τρόπο, έχει το δικαίωµα να κινηθεί νοµικά και να απαι-
τήσει την εξόφληση του. Ποιος, πότε και αν θα το κά-
νει είναι άλλο θέµα, εγώ απλά τονίζω τη δυνατότητα.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙ-
∆ΟΤΗΣΕΩΝ: Από πέρυσι άρχισαν να εµφανίζονται στα 
φορολογικά έντυπα, οι επιδοτήσεις που εισπράχθη-
καν στο έτος. Επίσης, έχει αυξηθεί κατακόρυφα η δυ-
νατότητα διασταύρωσης των επιδοτήσεων µε τις δηλω-
θείσες επιδοτήσεις στις φορολογικές δηλώσεις. Επο-
µένως, από φέτος, θα ενηµερώνεστε απευθείας πλέον 
από το λογιστή σας, για την υποχρέωση που έχετε να 
υποβάλλετε συµπληρωµατική δήλωση φορολογίας ει-
σοδήµατος για τα προηγούµενα έτη.
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ-ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Μέχρι 28/02/20 
πρέπει να υποβληθεί η κατάσταση παραγόµενου γάλα-
τος του 4ου τριµήνου του 2019, στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρµα του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στο σύστηµα ΑΡΤΕΜΙΣ. Έ-
χετε υποχρέωση να γνωστοποιείτε συγκεκριµένα στοι-
χεία για το παραγόµενο γάλα κάθε 3µήνου. Σε διαφο-
ρετική περίπτωση, υπάρχουν τσουχτερά πρόστιµα που 
επιβάλλονται από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Αφορά και τους 
αγρότες του ειδικού και του κανονικού καθεστώτος.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: Νοµίσατε ότι ε-
σείς θα µείνετε απέξω; Λάθος. Έχετε τις ίδιες υποχρε-
ώσεις µε όλες τις επιχειρήσεις. Κι επειδή θα πρέπει (ό-
ταν τελικά δεήσει να ανοίξει αυτή η εφαρµογή για την 
οποία παγκόσµια πατέντα –κατά την ΑΑ∆Ε- ακούµε αλ-
λά ακόµη δεν βλέπουµε, φροντίστε να προσκοµίζετε τα 
τιµολόγια του κάθε µήνα, το αργότερο εντός των πρώ-
των 5 ηµερών του επόµενου µήνα. Κάθε µήνα. Ξεχάστε 
τα τρίµηνα, τα εξάµηνα και την προσκόµιση από πολ-
λούς, των τιµολογίων στο λογιστή µία φορά το χρόνο. 
Ξεκινήστε από τώρα για να συνηθίζετε στην υποχρέω-
ση αυτή και να αποφύγετε τα πρόστιµα, που παραµο-
νεύουν σε κάθε σας κίνηση.

Συνεχίζεται…

Εξόφληση ενοικίων
Από 1η Ιανουαρίου 2020 

όλες οι εξοφλήσεις 
των ενοικίων πρέπει να 
γίνονται ηλεκτρονικά

Παραγωγή γάλακτος
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου  
η κατάσταση παραγό-
µενου γάλακτος του 

τέταρτου τριµήνου 2019 

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)

«ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ: ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ»

Περιµένουµε να δούµε τι θα γίνει µε 
το νοµοσχέδιο για τους 

συνεταιρισµούς. Θα µείνει κάτι από τα 
άρθρα της διαβούλευσης ή θα είναι 

όλα τροποποιηµένα; Κι αυτός ο πόνος 
της ΕΕ και των ιθυνόντων της, 
την οποία κάποιοι εγχώριοι τη 

χρησιµοποιούν επικαλούµενοι έλλειψη 
νοµιµότητας, εµένα πάλι µε µπερδεύει.

Σχολιασµός µε ονοµατεπώνυµο

∆ιαβάζω κατά καιρούς διάφορα σχόλια, δεν έχει 
σηµασία αν είναι θετικά ή αρνητικά, στα δικά µου 
άρθρα είτε σε άλλων, τα οποία υποβάλλονται 
πίσω από την ανωνυµία ενός ψευδώνυµου. 
Πόσο δύσκολο είναι άραγε, όταν έχεις µπροστά 
σου ένα άρθρο µε ονοµατεπώνυµο, να γράψεις 
κι εσύ τα πλήρη δικά σου στοιχεία και να 
σχολιάσεις επώνυµα; Τι όχι; 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ 
skopelitou@agronews.gr

«∆εν είναι όλα τα µεγάλα οινοποιεία 
«κακά», ούτε όλα τα µικρά οινοποι-
εία εξ ορισµού «καλά». Στην περίπτω-
ση του κρασιού δεν τίθεται θέµα µεγέ-
θους, αυτό που κάνει έναν παραγωγό 
να ξεχωρίζει είναι το κατά πόσο βάζει 
την ψυχή του σε αυτό που κάνει, και οι 
οινοποιοί των µικρών οινοπαραγωγι-
κών µονάδων βάζουν πραγµατικά την 
ψυχή τους σε αυτό που κάνουν». Αυ-
τά τα λόγια του Mark Andrew MW, του 

ιδρυτή του περιοδικού Noble Rot και 
του οµώνυµου βραβευµένου wine bar 
του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια των πα-
ράλληλων εκδηλώσεων της δεύτερης 
έκθεσης του ΣΜΟΕ, έθεσαν το κατάλλη-
λο πλαίσιο για να προσεγγίσει κανείς 
και να καταλάβει καλύτερα τη δουλειά 
των µικρών ελληνικών οινοποιείων.

Πιστή στο ραντεβού της µε τους ε-
παγγελµατίες του χώρου και το οινό-
φιλο κοινό, η ετήσια έκθεση του ΣΜΟΕ 
έλαβε χώρα 9 και 10 Φεβρουαρίου. Α-
πό την πρώτη µέρα της έκθεσης ο κό-

σµος συνέρρευσε στο Hub, τον υπέ-
ροχο βιοµηχανικής αισθητικής χώρο 
στα Πετράλωνα, για να δοκιµάσει τις 
οινικές δηµιουργίες των 46 οικογενει-
ακών οινοποιείων του Συνδέσµου, α-
πό την Ξάνθη µέχρι την Κρήτη και α-
πό την Κεφαλονιά µέχρι την Πάτµο.

Οι επισκέπτες της έκθεσης είχαν την 
ευκαιρία να δοκιµάσουν εκατοντά-
δες ετικέτες κρασιών, πολλές από αυ-
τές πρωτοεµφανιζόµενες και να περι-
ηγηθούν στα αµπελοτόπια της Ελλά-
δας µέσα από την ειδικά σχεδιασµένη 

σήµανση που οδηγούσε τον επισκέπτη 
από το Βορρά προς το Νότο και τα νη-
σιά, σηµατοδοτώντας µια νοητή γεω-
γραφική και γευστική πορεία.

Γνωστές και καθιερωµένες
Από τις ήδη γνωστές ετικέτες των οι-

νοποιών ξεχώρισαν ο ροζέ Ορειβάτης 
από Syrah του Οινοποιείο Ακριώτου, ο 
οποίος στις επόµενες οινοποιήσεις θα 
αλλάξει ποικιλιακή σύνθεση, σύµφω-
να µε την οινολόγο Βασιλική Ακριώ-
του. «Η νέα πρότασή µας θα είναι ένα 
blend Μαλαγουζιάς, Μανδηλαριάς και 
Grenache Rouge. Ένα κρασί πιο φρου-
τώδες και αρωµατικό», ανέφερε η ίδια. 
Η Νάουσα 2018 του Οινοποιείου ∆αλα-
µάρα, που δεν έχει κυκλοφορήσει ακό-

Τον παραγωγό οίνου 
ξεχωρίζει το ότι βάζει 
την ψυχή του 
Καινοτομία και νέες οινικές ιστορίες στην έκθεση του ΣΜΟΕ

Οινικές δοκιµές 
Ο κόσµος συνέρρεε στο Hub 
για να δοκιµάσει τις οινικές 
δηµιουργίες των 46 οικογε-

νειακών οινοποιείων 
του Συνδέσµου 

Ο εκδότης της Agrenda Γιάννης Πανάγος, ακούει µε ενδιαφέρον από τους 
ιδιοκτήτες του οικογενειακού Οινοποιείου Παπαθανασίου για τα ιδιαίτερα 
κρασιά που παράγει ο βιολογικός τους αµπελώνας στη Θεσσαλία.

Για δεύτερη χρονιά συµµετείχε στην έκθεση των Μικρών Οινοποιών και η 
Οινοποιία Πουλτσίδη, παρουσιάζοντας µια µεγάλη γκάµα από τα εξαιρετικής 
ποιότητας κρασιά των αµπελώνων της στις Νέες Καρυές Λάρισας.

Το οινόφιλο 
κοινό ενθου-
σιάστηκε από 
την µεγάλη 
ποικιλία 
ετικετών και 
την ποικιλιακή 
σύνθεση των 
οίνων που 
γεύτηκε.
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µη στην αγορά. Το κοµψό και αρωµα-
τικό Ξινόµαυρο, Παλιά Κτήµατα 2017, 
από το Κτήµα Καρανίκα στο Αµύνταιο. 
Θυµίζουµε ότι η προηγούµενη σοδειά 
ήταν του 2013. Το Vradyano 2017 της 
Οινοποιείας Βρυνιώτη από τη Βόρεια 
Εύβοια, µε αρώµατα κόκκινων φρού-
ρων, µαλακό στόµα και µακρά επίγευ-
ση. Το Mavrothiriko 2018 του Κτήµα-
τος Πάτοινος από την Πάτµο και τέλος, 
το αρωµατικό Papargyriou Blanc, ένα 
blend από Μοσχούδι και Ασύρτικο α-
πό το Λαλιώτη Κορινθίας.

Να σηµειωθεί ότι βραβείο για τη συ-
νολική του προσφορά στο ελληνικό 
κρασί απονεµήθηκε στον συγγραφέα 
και οινικό εξερευνητή Νίκο Μάνεση.

Καινούργιες οινικές ιστορίες 
με αλλαγές στην ποικιλιακή 
σύνθεση των κρασιών

Περιήγηση
Μια ειδικά σχεδιασµένη 

σήµανση οδηγούσε τον επισκέ-
πτη από το Βορρά προς το Νότο, 

σηµατοδοτώντας µια νοητή 
γεωγραφική και γευστική πορεία

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πολλές ήταν οι νέες οινικές προτά-
σεις των οινοποιών, που συµµετεί-
χαν στη φετινή έκθεση του ΣΜΟΕ. 
Πιο συγκεκριµένα:

Το Lacomatia 2018 από το Οινοποι-
είο Σκλάβος στην Κεφαλλονιά. Πρό-
κειται για έναν single vineyard οίνο 
από Ροµπόλα βιολογικής καλλιέργει-
ας, που θα κυκλοφορήσει στην αγο-
ρά τους επόµενους µήνες. Το αµπε-
λοτόπι, όπου παράγεται η πρώτη ύ-
λη της συγκεκριµένης ετικέτας, βρί-
σκεται σε µεγάλο υψόµετρο και σε 
έδαφος µε µεγάλη κλίση, γεγονός 
που δηµιουργεί αρκετές δυσκολίες 
στο κοµµάτι του τρύγου.

Ο ερυθρός οίνος «Έξοχος» της 
Οινοποιίας Αλατά από τη Φαλάνη 
της Λάρισας. Ένα πειραµατικό κρα-
σί της ερυθρής ιταλικής ποικιλίας 
Sangratino από την περιοχή της Ού-
µπρια στη Βόρεια Ιταλία. «Η συγκε-
κριµένη ποικιλία δεν υπήρχε στην 
Ελλάδα. Σε συνεργασία µε το Πανε-
πιστήµιο Θεσσαλίας, την καλλιερ-
γήσαµε πειραµατικά και πρόσφα-
τα καταθέσαµε φάκελο στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την 
ένταξή της στον κατάλογο ποικιλι-
ών», ανέφερε η Φωτεινή Αλατά, κό-
ρη του οινοποιού ∆ηµήτρη Αλατά.

Εξίσου ενδιαφέρουσα πρόταση α-
πό την Οινοποιία Αλατά είναι το µο-
νοποικιλιακό Ασύρτικο, που αυτή τη 
χρονιά οινοποιήθηκε µε φυσικές ζύ-
µες. Στα σχέδια της οινοποιίας είναι 
η οινοποίηση µε φυσικές ζύµες να 
εφαρµοστεί και στα υπόλοιπα κρα-

σιά της, όπως ανάφερε η κ. Αλατά.
Ολοκαίνουργια πρόταση είχε και 

το Οινοποιείο Γκίκα από τα Σπάτα Ατ-
τικής. Ένα blend από Αυγουστιάτη 
και Grenache, δροσερό µε ωραία ο-
ξύτητα, που θα κυκλοφορήσει στην 
αγορά τους επόµενους µήνες.

Το Casanova του Κτήµατος Florian 
από τη Βόρεια Ελλάδα, µπορεί να µην 
είναι µια νέα ετικέτα, ωστόσο µέσα 
από τη φετινή έκθεση του ΣΜΟΕ εί-
χε την ευκαιρία να συστηθεί ξανά 

στο κοινό. Ένα Chardonnay, όχι τυ-
πικό, ηµίξηρο στους 17,2 αλκοολι-
κούς βαθµούς. Η σοδειά του 2012, 
που παρουσιάστηκε, έχει παλαιώ-
σει για 12 µήνες σε βαρέλι.

Το διήµερο πλαισιώθηκε από σε-
µινάρια γευσιγνωσίας και οµιλίες. 
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου ο Βρε-
τανός Mark Andrew MW, ιδρυτής του 
περιοδικού Noble Rot και ιδιοκτήτης 
του οµώνυµου εστιατορίου του Λον-
δίνου, µία από τις σηµαντικότερες 
οινικές προσωπικότητες της Ευρώ-
πης, παρουσίασε σε µία κατάµεστη 
αίθουσα το «Small Is Beautiful» µε 
θέµα το κοµβικό ρόλο των µικρών 
οινοποιείων στην ανάπτυξη του ελ-
ληνικού κρασιού. Ακολούθησε το 
master class του Γιάννη Καρακάση 
MW µε θέµα «Είναι Όλα Blends;» µε 
ένα ανατρεπτικό blind tasting για τα 
µονοποικιλιακά και blended κρασιά 
από γηγενείς ποικιλίες.

Τη ∆ευτέρα 10 Φεβρουαρίου ο α-
ναπληρωτής Καθηγητής Οινολογί-
ας και ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου 
Οινολογίας του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου Αθηνών Γιώργος Κοτσερί-
δης παρουσίασε µέσω γευσιγνωσί-
ας τα αποτελέσµατα έρευνας για την 
επίδραση διαφορετικών ζυµοµυκή-
των στο άρωµα των οίνων.

Τέλος, να σηµειωθεί ότι 13 τυχε-
ροί επισκέπτες που έκαναν προεγ-
γραφή στην έκθεση κληρώθηκαν 
και παρέλαβαν 5 φιάλες Magnum, 
3 εξάδες αναµνηστικά ποτήρια και 
5 δωρεάν εισιτήρια για την έκθεση.

Καίριος ρόλος
Στην έκθεση δόθηκε 

έµφαση στον κοµβικό 
ρόλο των µικρών οινο-
ποιείων στην ανάπτυξη 
του ελληνικού κρασιού 

Τις οινικές δηµιουργίες των 46 οικογενειακών οινοποιείων του ΣΜΟΕ 
από την Ξάνθη µέχρι την Κρήτη και από την Κεφαλονιά µέχρι την Πάτµο, 
δοκίµασαν οι επισκέπτες της διήµερης έκθεσης, στο Hub στα Πετράλωνα.

Οι βιολογικοί αµπελώνες του πανέµορφου οινοποιείου Αρλεκοίνων 
Χώρα βρίσκονται στους πρόποδες του Ναρθάκιου Όρους στη Θεσσαλία. Η 
οικογένεια Λιάππη εκεί καλλιεργεί το Cabernet Sauvignon και το Ασύρτικο.
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Το οικοδόμημα «Πίνδος»
ενισχύει τα θεμέλιά του

 Στη γραμμή εκκίνησης το επενδυτικό 25 εκατ. του ΑΠΣΙ Πίνδος 
για ανέγερση νέων εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμό υφιστάμενων

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πολύ κοντά στο να «σπάσει το φράγµα» 
των 300 εκατ. ευρώ, πλησίασε πέρυσι ο ε-
νοποιηµένος κύκλος εργασιών του Αγρο-
τικού–Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού Ιω-
αννίνων «Πίνδος», ο οποίος αύξησε, ταυ-
τόχρονα, τις θέσεις απασχόλησης, που 
προσφέρει στην τοπική κοινωνία, ενώ έ-
θεσε τις βάσεις και για την έναρξη υλοποί-
ησης σειράς νέων επενδύσεων που θα υ-
περβούν τα 25 εκατ. ευρώ, έως το 2023.

Η δραστήρια συνεταιριστική οργάνωση 
συνέχισε να αναπτύσσεται και την προη-
γούµενη οικονοµική χρήση, εδραιώνοντας 
περαιτέρω τη θέση της ως ένας από τους 
σηµαντικότερους οικονοµικούς «πνεύµο-
νες» στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. 

Όπως εξήγησε στην Agrenda ο γενικός 
διευθυντής της Πίνδος, Λάζαρος Τσακα-
νίκας, η χρονιά που ολοκληρώθηκε πριν 
περίπου ενάµιση µήνες κατέγραψε αύξη-
ση αξίας πωλήσεων για τη µητρική συνε-
ταιριστική «Πίνδος» της τάξης του 7%, σε 
σύγκριση µε τον τζίρο του 2018. «Πρακτι-
κά αυτό σηµαίνει ότι η αξία των πωλήσε-
ών µας ανήλθε σε 270 εκατ. ευρώ, αλλά 
θα πρέπει να συνυπολογίσουµε κι άλλα 
22 εκατ. ευρώ πωλήσεων που πραγµατο-
ποίησε η θυγατρική που έχουµε στη Χαλ-
κίδα» µας ανέφερε ο έµπειρος manager, 
προσθέτοντας πως ανοδικά κινήθηκε, την 
περσινή χρονιά, και η απασχόληση στην ε-
πιχείρηση, µε την προσθήκη 70 εργαζόµε-
νων, στο ήδη υφιστάµενο προσωπικό της.

Η αναπτυξιακή δυναµική του συνεται-
ρισµού, που απαρτίζεται σήµερα από 500 
µέλη-πτηνοπαραγωγούς κι άλλους 50 συ-
νεργαζόµενους, για να υποστηριχθεί προ-
ϋποθέτει «γερά θεµέλια» και µια από τις 
πρόνοιες της διοίκησής του είναι να δη-
µιουργεί τις απαραίτητες υποδοµές, ώστε 

το «οικοδόµηµα» να 
µπορεί να ανταποκρι-
θεί στις προκλήσεις που 
προκύπτουν. Στο πλαίσιο 
αυτό έχει αποφασιστεί η υλο-
ποίηση ενός νέου επενδυτικού 
προγράµµατος, συνολικού προϋπολο-
γισµού άνω των 25 εκατ. ευρώ, για το δι-
άστηµα 2019-2023, µε σκοπό την ανέγερ-
ση νέων εγκαταστάσεων και την επέκτα-
ση και τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων.

Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες κατα-
σκευής µιας νέας µεγάλης µονάδας για 
την παραγωγή καινούριων προϊόντων, έ-
τοιµων ψηµένων, µε βάση το κοτόπουλο, 
σε διάφορες µορφές και τύπους. «Η επέν-
δυση των 10 εκατ. ευρώ πραγµατοποιείται 
στο πρώην εργοστάσιο της ΣΒΕΚΗ, το ο-
ποίο εξαγοράσαµε και εκσυγχρονίζουµε», 
σηµείωσε ο κ. Τσακανίκας, προβλέποντας 
πως ως το τέλος του 2020 η νέα µονάδα 
θα έχει ολοκληρωθεί και θα λειτουργεί.

Τα νέα προϊόντα από κρέας κοτόπουλου 
ελευθέρας βοσκής (µε µορφή ολόκληρου 
τεµαχίου, είτε σε κοµµάτια, αλλαντικά ή έ-
τοιµα φαγητά) που θα προκύψουν από το 
εργοστάσιο, θα ενσωµατώνουν µεγαλύ-
τερη υπεραξία και θα καλύψουν ανάγκες 
της εγχώριας αγοράς, ενώ θα υποστηρί-
ξουν και τις εξαγωγές του συνεταιρισµού. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθή-
σει και το πρόγραµµα προώθησης των 
προϊόντων της, που έχει εγκριθεί για την 
«Πίνδος», στις Αραβικές χώρες και τα Εµι-
ράτα του Κόλπου προϋπολογισµού 1,3 ε-
κατ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί προσεχώς.

∆ροµολογείται επίσης η κατασκευή ε-
νός νέου εργοστασίου ζωοτροφών, το ο-
ποίο θα ιδιοπαράγει τροφές για τις ανά-
γκες των µελών και των συνεργαζόµενων 
πτηνοπαραγωγών της οργάνωσης. Οι ερ-
γασίες θα ξεκινήσουν το 2020 και ανα-
µένεται να λειτουργήσει τέλος του 2022.

Προς διεύρυνση 
της παραγωγικής
βάσης της οργάνωσης
Η άλλη µεγάλη παρέµβαση, στο κοµµάτι των 
υποδοµών, που προχωρά η «Πίνδος» έχει να κάνει 
µε την επέκταση της δυναµικότητας, αλλά και τον 
εκσυγχρονισµό του πτηνοσφαγείου της. «Είναι µια 
επένδυση γύρω στα 8-9 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε 
το χρονοδιάγραµµα που έχει τεθεί, στο πρώτο 
τρίµηνο του 2020 θα έχουν εξασφαλιστεί οι 
απαραίτητες άδειες, µε σκοπό οι κατασκευαστικές 
εργασίες να ξεκινήσουν µέσα στο 2020 και να 
έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022 και 
αυτή. Λόγω της περαιτέρω ανάπτυξης που 
προσδοκά να έχει η συνεταιριστική οργάνωση τα 
επόµενα χρόνια, θεωρείται βέβαιο πως θα 
διευρυνθεί και η παραγωγική της βάση, τόσο µε την 
ανάπτυξη νέων πτηνοτροφείων από υφιστάµενα 
µέλη, όσο και µε την προσθήκη νέων µελών.

Ήδη έχουν αρχίσει οι εργασίες 
κατασκευής µιας νέας µεγάλης 
µονάδας για την παραγωγή 
καινούριων προϊόντων, 
έτοιµων ψηµένων, µε βάση το 
κοτόπουλο. Η επένδυση 10 εκατ. 
ευρώ πραγµατοποιείται στο 
πρώην εργοστάσιο της ΣΒΕΚΗ.

Αύξηση αξίας πωλήσεων 
κατέγραψε πέρυσι η «Πίνδος» 
της τάξης του 7%, ήτοι ανήλθε 
σε 270 εκατ. ευρώ.

Νέα μονάδα

Τζίρος 
270 εκατ.

∆ροµολογείται η κατασκευή ενός 
νέου εργοστασίου ζωοτροφών της 
Πίνδος το οποίο θα ιδιοπαράγει 
τροφές για τις ανάγκες των 
µελών και των συνεργαζόµενων 
πτηνοπαραγωγών της οργάνωσης.

Ζωοτροφές



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η ανακατανοµή στην αξία δικαιωµάτων για 
αγρότες µε ίδια καλλιεργητική δραστηρι-
ότητα που εµφανίζουν όµως ακραίες ανι-
σότητες και η στήριξη των ξηρικών καλλι-
εργειών ως παράδειγµα για το χτίσιµο των 
οικολογικών επιδοτήσεων, περιέχονται στο 
πρώτο σκαρίφηµα παρεµβάσεων του ελλη-
νικού φακέλου για τη νέα ΚΑΠ. Την ίδια 
ώρα αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης του 
προσανατολισµού προς ιδιωτικές επενδύ-
σεις στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µέσω της µετακίνησης µέτρων όπως 
τα µεγάλα δηµόσια έργα, σε άλλα Ταµεία. 

Αλλά, και µέσω της µεταφοράς της ενίσχυ-
σης των βιολογικών προϊόντων στις οικο-
λογικές επιδοτήσεις (ecoschemes) των ά-
µεσων ενισχύσεων, όπως επιβεβαιώνουν 
στην Agrenda πηγές που απασχολούνται 
µε τον ελληνικό φάκελο.

Εν τω µεταξύ, η περικοπή των κονδυλίων 
στη νέα ΚΑΠ σε συνδυασµό µε την ανάγκη 
να παραµείνει ανέγγιχτο το δίχτυ ασφαλεί-
ας των ενισχύσεων για τους πιο αδύναµους 
αγρότες και να µην διαταραχθεί η ζωή της 
υπαίθρου, καθιστά τη κουβέντα για ένα Ε-
λάχιστο Εγγυηµένο Αγροτικό Εισόδηµα πιο 
επίκαιρη από ποτέ όπως αποδεικνύει µελέ-
τη µεγάλων διεθνών ιδρυµάτων. 

Όσον αφορά τώρα τις διαβουλεύσεις που 
έχουν ξεκινήσει σχετικά µε το στρατηγικό 

σχέδιο της χώρας µας, διαφαίνεται η διά-
θεση διατήρησης του σηµερινού καθεστώ-
τος δικαιούχων βασικής ενίσχυσης (ορι-
σµός «πραγµατικού αγρότη»). Επιπλέον για 
τις συνδεδεµένες ενισχύσεις, φαίνεται από 
τις συζητήσεις σε πρώτο επίπεδο να ζητείται 
από τις αρχές να διατηρηθεί ο ίδιος αριθ-
µός.  Ενώ, όσον αφορά τα ενεργειακά φυ-
τά που πρώτη φορά αξιώνουν συνδεδεµέ-
νη επιδότηση, κρίσιµο είναι να αποδειχθεί 
πως υπάρχει δυνατή και ανεπτυγµένη βιο-
µηχανία που θα περιµένει την πρώτη ύλη.  

Η Ελλάδα πάντως, σύµφωνα µε τις µέχρι 
σήµερα εκτιµήσεις, θα είναι σε θέση να πα-
ρουσιάσει ένα προσχέδιο του στρατηγικού 
της σχεδίου το Νοέµβριο, αναφέρουν οι ί-
διες πηγές. 

Πρόσθετη στήριξη στις ξερικές  
που χτίζουν οικολογικό προφίλ    
Ενισχυμένο πλάνο στήριξης ξηρικών καλλιεργειών και νεοεισερχόμενων, απομάκρυνση 
δημοσίων έργων και βιολογικών από τα Προγράμματα για χώρο στις ιδιωτικές επενδύσεις

Συνδεδεµένη ενίσχυση 
στα ενεργειακά φυτά

Για να λάβουν συνδεδεµένη 
ενίσχυση τα ενεργειακά φυτά  

κρίσιµο είναι να αποδειχθεί 
πως υπάρχει δυνατή και 

ανεπτυγµένη βιοµηχανία που 
θα περιµένει την πρώτη ύλη
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Πριμ 15 ευρώ το στρέμμα 
επί τη βασικής ενίσχυσης 
για ξηρικές καλλιέργειες 
στην ελληνική πρόταση   
Το πρώτο ενδεικτικό σενάριο για τα στρατηγικά σχέδια της νέας ΚΑΠ από 
την επιστημονική ομάδα που εργάζεται πάνω στη διαμόρφωση του φακέλου

Ένα ολοκληρωµένο σενάριο στήρι-
ξης αγροτών µε ξηρικές καλλιέργειες 
που εµπεριέχει ενίσχυση 15 ευρώ α-
νά στρέµµα µέσω των ecoschemes και 
µία παλέτα κινήτρων από πέντε διαρ-
θρωτικά προγράµµατα, παρουσίασε ο 
αναπληρωτής καθηγητής του ΓΠΑ, Στά-
θης Κλωνάρης από την επιστηµονική 
οµάδα των επιµελητών του ελληνικού 
στρατηγικού σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώ-
τη άσκηση εργασίας που δηµοσιεύε-
ται πάνω στην ελληνική ΚΑΠ που απο-
κρυπτογραφεί τον τρόπο µε τον οποίο 
θα λειτουργήσουν οι ενισχύσεις τη νέα 
προγραµµατική περίοδο καθώς θα εί-
ναι συνδεδεµένες µε στόχους, ανάγκες, 
δείκτες και αποτελέσµατα. 

Σε αυτό το παράδειγµα που παρου-
σίασε ο κ. Κλωνάρης στα πλαίσια ηµε-
ρίδας για την προετοιµασία του Στρα-
τηγικού Σχεδίου, εξετάζεται ο ειδικός 
στόχος «Προώθηση βιώσιµης ανάπτυ-
ξης» και η ανάγκη για λήψη µέτρων 
τόσο για την ποιότητα των υδάτων ό-
σο και για την διαχείριση του αρδευ-
τικού νερού στη χώρα µας. 

Τα εργαλεία πολιτικής 
Ecoschemes: Στήριξη σε γεωργικά 

συστήµατα τα οποία ήδη συµβάλλουν 
στην εξοικονόµηση αρδευτικού ύδατος 
δια της εφαρµογής ωφέλιµων πρακτι-
κών σε ευρεία κλίµακα. Για παράδειγµα 
ξηρικές ετήσιες καλλιέργειες, ξηρικοί 
δενδρώνες κυρίως ελαιώνες. Επιλογή 
ενίσχυσης ξηρικών καλλιεργειών µε 15 

ευρώ ανά στρέµµα και περιθώριο µέ-
χρι τα 16 ευρώ για 20.000 στρέµµατα.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης: Ενεργοποίηση του Μέτρου «Ενι-
σχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 
και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδα-
τα» για αποζηµίωση των θιγοµένων 
εκµεταλλεύσεων και περιοχών λόγω 
της εφαρµογής της Οδηγίας Πλαίσιο 
για τα νερά. Προσανατολισµός προς 
την αύξηση της απορρόφησης των ε-
πενδύσεων που αφορούν στην εξοι-
κονόµηση νερού. Ενίσχυση καινοτό-
µων δράσεων εξοικονόµησης νερού 
στο πλαίσιο του Μέτρου Συνεργασία. 

Ενδυνάµωση και καλύτερη στόχευση 
των µέτρων διαχείρισης του αρδευτι-
κού ύδατος στα αγροπεριβαλλοντικά. 
Παροχή κατάρτισης/συµβουλών εξει-
δικευµένων σε θέµατα διαχείρισης υ-
δατικών πόρων. 

Αποτελέσµατα και δαπάνες
Έκθεση Αποτελεσµάτων και ∆απα-

νών του 2023 για τα εργαλεία: Σενά-
ριο 1: Ενίσχυση 2,15 εκατ. στρεµµά-
των. ∆απάνη 34 εκατ. ευρώ. ∆εκτή η 
επίδοση καθώς είναι συγκρίσιµη µε το 
σχεδιασµένο λόγο της µοναδιαίας τι-
µής (15-16 ευρώ ανά στρέµµα). Σενά-
ριο 2: Ενίσχυση 2 εκατ. στρεµµάτων. 
∆απάνη 40 εκατ. ευρώ. Ξεπερνά το ό-
ριο τη συγκρίσιµη µονάδα, µε αποτέ-
λεσµα µείωση ενίσχυσης και πιθανή 
αναστολή πληρωµών. 

Παρακολούθηση και επίτευξη στόχου
∆είκτες Παρακολούθησης για την ε-

νίσχυση στις ξηρικές καλλιέργειες: ∆εί-
κτης Εκροών:Έκταση κάτω από τις πε-
ριβαλλοντικές πρακτικές διαχείρισης 
(σύνθετος δείκτης: Περιοχές ενισχυµέ-
νης αιρεσιµότητας, βιολογικής, περι-
βαλλοντικά/κλιµατικά, eco schemes, 
δασικά). ∆είκτης αποτελέσµατος: Αει-
φόρος χρήση υδάτων: Μέρος της αρ-
δευόµενης γης όπου εφαρµόζονται δι-
αχειριστικές πρακτικές βελτίωσης του 
υδατικού ισοζυγίου.

Επίτευξη στόχου: Μείωση των πιέ-
σεων στους υδροφόρους ορίζοντες: 
Water Exploitation Index Plus (WEI+).

Η ανισοκατανοµή των άµεσων ε-
νισχύσεων µεταξύ των εκµεταλ-
λεύσεων στην Ελλάδα και η δυ-
σκολία ένταξης στον κλάδο νέ-
ων και νεοεισερχόµενων λόγω 
ακραίων διαφορών στην µονα-
διαία αξία δικαιωµάτων σε ίδιες 
ακριβώς καλλιέργειες, είναι α-
κόµα ένα θέµα που χρήζει αντι-
µετώπισης στη νέα ΚΑΠ. 

Σύµφωνα µε τον κ. Κλωνάρη, 
εδώ, θα γίνει προσπάθεια για 
ανακατανοµή των άµεσων ενι-
σχύσεων (δηλαδή καλύτερη δι-
ασπορά τους) ώστε να αποκτή-
σει µεγαλύτερος αριθµός γεωρ-
γικών εκµεταλλεύσεων βιώσι-
µο γεωργικό οικογενειακό ει-
σόδηµα, µε τη συµβολή τους.

Παράλληλα, παρατηρείται η 
ανάγκη για µερική ή ολική α-
ντιστάθµιση της µείωσης των 
άµεσων ενισχύσεων, που εν-

δεχοµένως θα προκύψει λό-
γω µεταβολής της µεθόδου δι-
ανοµής άµεσων ενισχύσεων. 
Για παράδειγµα κατάργηση ι-
στορικών δικαιωµάτων µε τη 
βασική εισοδηµατική στήριξη 
να χορηγείται ως ενιαίο ποσό 
ανά εκτάριο.

Το εργαλείο που επιλέγεται 
εδώ είναι η συµπληρωµατική 
στήριξη του αναδιανεµητικού 
εισοδήµατος, η οποία, προς το 
παρόν, είναι υποχρεωτικό να πε-
ριληφθεί στο ελληνικό στρατη-
γικό σχέδιο. Εδώ, οι αποφάσεις 
έχουν να κάνουν πρώτον µε το 
πόσα στρέµµατα ανά εκµετάλ-
λευση θα λαµβάνουν αυτή την 
αύξηση στη µοναδιαία αξία δι-
καιωµάτων, δεύτερον µε το αν 
το ποσό θα καθοριστεί σε εθνι-
κό επίπεδο (οριζόντια) ή θα αλ-
λάζει ανά οµάδα καλλιεργειών 

Αναδιανεμητική ενίσχυση σε 
ακραίες διαφορές δικαιωμάτων

Ο Στάθης Κλωνάρης, αναπληρωτής 
καθηγητής του ΓΠΑ, παρουσίασε τις 
βασικές πτυχές της ΚΑΠ. 
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Ενίσχυση ξηρικών καλλιεργειών: Έκθεση 2023 (FY 2022 – CY 2021)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ �ΕΚΤ� 215,000 200,000 200,000 165,000 

∆ΗΛΩΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ �€� 34,000,000 30,000,000 40,000,000 40,000,000 

ΛΟΓΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ/
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 158,13 150,0 200,0 242,24 

Αυτή η επίδοση είναι συγκρίσιµη µε το 
σχεδιασµένο λόγο της µοναδιαίας τιµής 
(150€-160€)

Ο λόγος είναι µεγαλύτερος από τον 
σχεδιασµένο. Μειώσεις της ενίσχυσης 
βάση του άρθ. 52 του Οριζόντιου 
κανονισµού ή πιθανή αναστολή πληρωµών

Ο λόγος αποκλίνει > από 50% από 
τον σχεδιαζόµενο Μειώσεις και 
πιθανόν αναστολή Πληρωµών
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δεχοµένως θα προκύψει λό-
γω µεταβολής της µεθόδου δι-
ανοµής άµεσων ενισχύσεων. 
Για παράδειγµα κατάργηση ι-
στορικών δικαιωµάτων µε τη 
βασική εισοδηµατική στήριξη 
να χορηγείται ως ενιαίο ποσό 
ανά εκτάριο.

Το εργαλείο που επιλέγεται 
εδώ είναι η συµπληρωµατική 
στήριξη του αναδιανεµητικού 
εισοδήµατος, η οποία, προς το 
παρόν, είναι υποχρεωτικό να πε-
ριληφθεί στο ελληνικό στρατη-
γικό σχέδιο. Εδώ, οι αποφάσεις 
έχουν να κάνουν πρώτον µε το 
πόσα στρέµµατα ανά εκµετάλ-
λευση θα λαµβάνουν αυτή την 
αύξηση στη µοναδιαία αξία δι-
καιωµάτων, δεύτερον µε το αν 
το ποσό θα καθοριστεί σε εθνι-
κό επίπεδο (οριζόντια) ή θα αλ-
λάζει ανά οµάδα καλλιεργειών 

ή περιφέρειας ενισχύσεων. Και, 
τρίτον, µε το πού θα βρεθούν τα 
χρήµατα για να έχει νόηµα η α-
ναδιανεµητική ενίσχυση. Ως εκ 
τούτου εξετάζονται σενάρια για 
µείωση του ορίου στις άµεσες 
ενισχύσεις ανά εκµετάλλευση 
από τα 60.000 ευρώ που έχει 
θεσπίσει η Κοµισιόν. 

Να σηµειωθεί εδώ πως και τη 
νέα περίοδο θα υπάρχει εσωτε-
ρική σύγκλιση µε τον όρο να 
µην πέσει καµία αξία δικαιώ-
µατος κάτω από 30%, οπότε και 
πάλι οι δυνατότητες είναι περι-
ορισµένες. Εκτός και αν αλλά-
ξει το καθεστώς των δικαιωµά-
των και επιλέξει η χώρα µας να 
περάσει στο ενιαίο ποσό ανά ε-
κτάριο. Εδώ, είναι θέµα πολιτι-
κής απόφασης, καθώς τέτοια σε-
νάρια ήδη βρίσκονται στα χέρια 
των αρµόδιων αρχών. 

Αναδιανεμητική ενίσχυση σε 
ακραίες διαφορές δικαιωμάτων

Όριο στη σύγκλιση
Η εσωτερική σύγκλιση 

των ενισχύσεων δεν θα 
περικόψει τις ενισχύσεις 

κάτω από το 30% σε 
όσους βρίσκονται πάνω 
από τον περιφερειακό 

µέσο όρο 

Χαλαρός ορισµός 
του «πραγµατικού» 
αγρότη επικρατεί 
στις διαβουλεύσεις

Από τη σειρά 
διαβουλεύσεων που έχει 
γίνει στην Ελλάδα όσον 
αφορά τη νέα ΚΑΠ και 
από τα µέχρι στιγµής 
αποτελέσµατα, σε όσες 
συµµετέχουν πράγµατι 
αγρότες και όχι µόνο 
θεσµικοί, προκύπτει:
Πρώτον, η επιθυµία να 
παραµείνει χαλαρό το 
πλαίσιο του ορισµού όσον 
αφορά τους δικαιούχους 
των άµεσων ενισχύσεων. 
Υπενθυµίζεται ότι στη 
νέα ΚΑΠ υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής από 
το κράτο-µέλος να 
παρέχει ενισχύσεις µόνο 
στους «πραγµατικούς 
αγρότες» που τηρούν 
ορισµένες προϋποθέσεις. 
Επιπλέον στο 
ερωτηµατολόγιο που 
µοιράζεται στους 
παρευρισκόµενους 
περιέχεται η άσκηση 
επίσηµης οικονοµικής 
δραστηριότητας στον 
γεωργικό τοµέα (ύπαρξη 
οικονοµικών 
συναλλαγών µε την 
έκδοση τιµολογίων 
αγοράς και είσπραξης), 
ως κριτήριο 
επιλεξιµότητας. 
∆εύτερον, η επιθυµία να 
παραµείνουν ως έχουν 
στον αριθµό τους οι 
συνδεδεµένες ενισχύσεις 
ως προς τα προϊόντα που 
επιδοτούνται. 

Πιέσεις για άµεση υποβολή των στρα-
τηγικών σχεδίων της ΚΑΠ φηµολο-
γείται πως θα ασκήσει στα κράτη-µέ-
λη η Γερµανία που αναλαµβάνει την 
προεδρία τον Ιούνιο και φέρεται α-
ποφασισµένη να επιτύχει µια συµ-
βιβαστική συµφωνία για να εκκινή-
σει το νέο µοντέλο αγροτικής ανά-
πτυξης 2021-2027 εντός χρονοδια-
γράµµατος. Το γεγονός αυτό αν µη 
τι άλλο φέρεται να έχει κινητοποιή-
σει τουλάχιστον σε «επιτελικό» πε-
δίο την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία 
µε διαδοχικές αποφάσεις του Μάκη 
Βορίδη, προχώρησε στην συγκρότη-
ση Επιτελικής Οµάδας Εργασίας για 
την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχε-
δίου για την Κοινή Αγροτική Πολι-
τική 2021 – 2027, Συντονιστικής Ο-
µάδας Εργασίας και αντίστοιχα Οµά-
δων Εργασίας Στρατηγικού Σχεδια-
σµού Εταιρικής Σχέσης µε θεµατι-
κές που αφορούν: την αγροδιατρο-
φή, την τοπική ανάπτυξη και το πε-
ριβάλλον-κλιµατική αλλαγή.

Αγροδιατροφή 
Στην Οµάδα Εργασίας Στρατηγι-

κού Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 
µε αντικείµενο τη θεµατική «Αντα-
γωνιστικότητα του Αγρο-∆ιατροφι-
κού Τοµέα», συντονίστρια ορίζεται 
η Ευαγγελή Τζουµάκα, υπάλληλος 
ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, µε α-
ναπληρωτή το τακτικό µέλος Ευθύ-
µιο Τσιατούρα. Ειδικό έργο της Ο-
µάδας είναι η εξέταση του γενικού 
στόχου της ΚΑΠ σχετικά µε την προ-
ώθηση ενός έξυπνου, ανθεκτικού 
και διαφοροποιηµένου γεωργικού 
τοµέα που θα διασφαλίζει την επι-
σιτιστική ασφάλεια για: βιώσιµα α-
γροτικά εισοδήµατα, ενίσχυση του 
προσανατολισµού προς την αγο-
ρά, βελτίωση της θέσης των αγρο-
τών στην αλυσίδα αξίας.

Τοπική ανάπτυξη
Στην Οµάδα Εργασίας Στρατηγι-

κού Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 

µε αντικείµενο τη θεµατική «Τοπι-
κή Ανάπτυξη», συντονιστής ορίζεται 
ο Ιωάννης Κοβάνης, υπάλληλος ΠΕ 
Γεωπόνων, µε αναπληρώτρια το τα-
κτικό µέλος Ευαγγελή Τζουµάκα. 

Η ΟΣΣΕΣ έχει ως ειδικό έργο την 
εξέταση του γενικού στόχου της ΚΑΠ 
ενίσχυσης του κοινωνικοοικονοµι-
κού ιστού των αγροτικών περιοχών 
για: Προσέλκυση νέων γεωργών και 
διευκόλυνση της επιχειρηµατικής α-
νάπτυξης, προώθηση της απασχό-
ληση, ανταπόκρισης της γεωργίας 
της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνί-
ας συµπεριλαµβανοµένης της απαί-
τησης για ασφαλή, θρεπτικά και βι-
ώσιµα τρόφιµα και για καλή µετα-
χείριση των ζώων.

Περιβάλλον-κλιµατική αλλαγή
Στην Οµάδα Εργασίας Στρατηγι-

κού Σχεδιασµού Εταιρικής Σχέσης 
µε αντικείµενο τη θεµατική «Περι-
βάλλον και Κλιµατική Αλλαγή», συ-
ντονιστής τοποθετείται ο Νικόλαος 
Καραβάς, υπάλληλος ΠΕ Περιβαλ-
λοντολόγος. Ειδικός στόχος της Ο-
µάδας η ενίσχυση της περιβαλλοντι-
κής φροντίδας και η επίτευξη των πε-
ριβαλλοντικών και κλιµατικών στό-
χων της Ένωσης για: µετριασµό της 
κλιµατικής αλλαγής, προώθηση της 
βιώσιµης ανάπτυξης και αποτελεσµα-
τικής διαχείρισης των φυσικών πό-
ρων, συµβολή στην προστασία της 
βιοποικιλότητας.

Κινητοποιήθηκε «επιτελικά» η Βάθη
για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ

Θητεία
Η θητεία των Οµάδων 
Εργασίας λήγει στις 
31.07.2021, εφόσον έχει 
ολοκληρωθεί το έργο της, 
αλλιώς παρατείνεται µε 
απόφαση της Οµάδας και 
χωρίς άλλη απαιτούµενη 
ενέργεια, έως την επίσηµη 
υποβολή του Στρατηγικού 
Σχεδίου της ΚΑΠ 2021-2027.

Μεταφορά 
Η Ελλάδα είναι βέβαιο πως θα 
ψάξει τρόπους να µεταφέρει 
µέτρα που προβλεπόντουσαν 
στα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως είναι για 
παράδειγµα τα µεγάλα έργα 
και οι έγγειες βελτιώσεις σε 
άλλα Ταµεία, όπως για 
παράδειγµα το Ταµείο 
Συνοχής, λόγω των περικοπών 
στην ΚΑΠ. 

Από Ιούνιο
Όταν µπει στα πράγµατα 

η γερµανική προεδρία 
εκφράζεται η πεποίθηση 

πως θα πιέσει για πιο 
γρήγορη κατάθεση των 
στρατηγικών σχεδίων 

από τα κράτη-µέλη
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Ένα ακόµα σενάριο αγροτικής πολι-
τικής που συζητείται έντονα, έχει φα-
νατικούς θιασώτες και πολέµιους αλ-
λά δεν έχει βρει ακόµα το δρόµο του έ-
ξω από τα επιστηµονικά βιβλία, είναι η 
παροχή ενός ελάχιστου εγγυηµένου ει-
σοδήµατος για τους αγρότες. Έτσι, για 
παράδειγµα στην ΚΑΠ, οι άµεσες ενι-
σχύσεις θα δίνονταν σε λίγους που τις 
είχαν ανάγκη ως δίχτυ ασφαλείας και 
τα χρήµατα που θα περρίσευαν θα µε-
ταφέρονταν όλα στα διαρθρωτικά προ-
γράµµατα για επενδύσεις από µεγαλύ-
τερες δραστήριες εκµεταλλεύσεις. Ένα 
είδος λοιπόν κοινωνικής πολιτικής για 
να µείνουν ζωντανές οι αγροτικές πε-
ριοχές, όπως περιγράφει έρευνα που 
δηµοσιεύτηκε στο γνωστό επιστηµο-
νικό περιοδικό ELSEVIER το 2020 από 
το City University του Λονδίνου, το Ιν-
στιτούτο Βιώσιµης Έρευνας στο Λιντς, 
τη Σχολή Φυσικών Επιστηµών της Με-
γάλης Βρετανίας και άλλα ιδρύµατα σε 
Καναδά και Ασία. Το ελάχιστο εγγυη-
µένο εισόδηµα έχει ήδη προταθεί ως έ-
να καινοτόµο εργαλείο πολιτικής στον 
τοµέα των τροφίµων για την προώθηση 
της µετάβασης προς πιο δίκαια και πιο 
βιώσιµα συστήµατα διατροφής.

Αυτή η παροχή κάθε µέλους της κοι-
νωνίας ενός τακτικού χρηµατικού πο-
σού ως δικαιώµατος έχει τεθεί υπόψη 
ως εργαλείο µετασχηµατισµού προς 
µια πιο ισότιµη και οικολογικά βιώσι-
µη οικονοµική τάξη, συγκεντρώνοντας 
υποστήριξη από µελετητές και διανο-
ούµενους, από τον Αβραάµ Λίνκολν 
µέχρι τον Φρανκλίνο Ρούσβελτ, ανα-
φέρουν οι ερευνητές. 

Στα επιχειρήµατα στα οποία βασίζεται 
αυτή η δηµοσιονοµική παρέµβαση πε-
ριλαµβάνεται η θεώρηση πως θα µείω-
νε την ευαισθησία των αγροτών στην 
αστάθεια των τιµών των τροφίµων και 
τους κλιµατικούς κινδύνους και ότι ένα 
βασικό εισόδηµα που χορηγείται µεµο-

νωµένα, χωρίς όρους και αυτοµάτως σε 
όλους τους παραγωγούς τροφίµων θα 
µπορούσε να ενισχύσει σηµαντικά τη δι-
απραγµατευτική ισχύ των αγροτών ένα-
ντι των εµπόρων, των µεταποιητών και 
του λιανεµπορίου.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο µιας τέ-
τοιας πολιτικής στους µικροκαλλιερ-
γητές, αυτό το είδος προγράµµατος θα 
αµβλύνει τις οικονοµικές πιέσεις και τα 
τρωτά σηµεία που εµποδίζουν τους α-
γρότες να υιοθετούν ή να πειραµατίζο-
νται µε προσεγγίσεις όπως οι καινοτο-
µίες για το κλίµα.

Το Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα µπο-
ρεί να συµπληρώσει ή να αντικαταστή-

σει τα πολυάριθµα και συχνά αµφιλεγό-
µενα προγράµµατα γεωργικών επιδοτή-
σεων ανά τον κόσµο, τα οποία µπορεί να 
έχουν αβέβαιο κοινωνικοκοινωνικό ό-
φελος ανάλογα µε το πλαίσιο και την ε-
φαρµογή. Αυτό θα επέτρεπε στους αγρό-
τες να δοκιµάσουν φιλικές προς το περι-
βάλλον πρακτικές µε µειωµένο κίνδυνο 
όσον αφορά την απώλεια εισοδήµατος 
ή τη βιωσιµότητα, υποστηρίζει τέλος η έ-
ρευνα. Ένα πιθανό εµπόδιο εδώ είναι ό-
τι ορισµένοι αγρότες που λαµβάνουν ε-
λάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα δεν είναι 
απαραίτητο ότι θα παραµείνουν στη γε-
ωργία. Αυτό που θα συµβεί µετά µε τη 
γη τους είναι ζωτικής σηµασίας.

Η ιδέα για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα 
Στους μικροκαλλιεργητές άμεσες ενισχύσεις για να μείνουν στο επάγγελμα και οι μεγάλοι στα διαρθρωτικά 

Ενίσχυση θέσης
Το εγγυηµένο 
εισόδηµα θα 
µπορούσε να 
ενισχύσει τη 

διαπραγµατευτική 
ισχύ των αγροτών 
έναντι εµπόρων, 
µεταποιητών και 
του λιανεµπορίου

∆οκιµές
Το ελάχιστο 

εγγυηµένο εισόδηµα 
συζητείται επί 

του παρόντος στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, 

και την Ισπανία, 
ενώ διεξάγονται 

δοκιµές στην Ινδία, 
τη Φινλανδία, τη 

Βραζιλία, την Κένυα 
και στην Ολλανδία

Ανοίγει οικονοµικές προοπτικές στις αγροτικές περιοχές 
Ενώ το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα παρουσιάζεται κυρίως ως απάντηση στην άµβλυνση των ταχέων και 
βαθιών µετασχηµατισµών στην αγορά εργασίας, στους αγρότες θεωρείται µάλλον ως µέτρο ενίσχυσης της 
ελκυστικότητας του πρωτογενή τοµέα και προσφοράς οικονοµικών προοπτικών στις αγροτικές περιοχές. 
Η επόµενη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ αναφέρουν οι υποστηρικτές αυτού του Μέτρου αποτελεί ευκαιρία για 
την προώθηση ενός τέτοιου µέτρου. Η εφαρµογή της αντιστάθµισης του εισοδήµατος µε βάση το εργατικό 
δυναµικό αντί για το µέγεθος της εκµετάλλευσης θα µπορούσε να ενισχύσει την ανάληψη και την 
εγκατάσταση νέων και νεαρών αγροτών και θα µείωνε σηµαντικά την κερδοσκοπία όσον αφορά την 
απόκτηση γης. Με τον µερικό αναπροσανατολισµό του προϋπολογισµού της ΚΑΠ, ένα αγροτικό βασικό 
εισόδηµα θα µπορούσε να είναι εφικτό χωρίς κόστος, υποστηρίζει συγκεκριµένα µία έκθεση γαλλικών 
ιδρυµάτων που είχε παρουσιαστεί πριν µερικά χρόνια σε συνέδριο που είχε διοργανώσει το δίκτυο 
υποστήριξης της ιδέας για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα (ΒΙΕΝ). 

Οι επιπτώσεις σε 
τρεις κατηγορίες
εκµεταλλεύσεων

Τις επιπτώσεις που θα είχε το 
ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα, οι 
ερευνητές τις χωρίσαν ανάλογα το 
είδος της εκµετάλλευσης: 
  Μικρές εκµεταλλεύσεις: Θα 

παρείχε οικονοµικό αποθεµατικό 
για τους αγρότες κατά τη διάρκεια 
δύσκολων περιόδων, όπως αυτές 
που αναµένονται από την αλλαγή 
του κλίµατος, καθώς θα 
µπορούσαν ακόµη να αγοράσουν 
βασικά αγαθά. Μακροπρόθεσµα, 
αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει σε 
οικονοµικά βιώσιµες µικρότερες 
γεωργικές δραστηριότητες.
  Εκτατικής κτηνοτροφίας: Θα 

παρείχε ένα χρηµατοοικονοµικό 
δίχτυ ασφαλείας ώστε να µπορούν 
να συνεχίσουν τη δραστηριότητά 
τους χωρίς να εστιάζουν στην 
παραγωγή τους για την αγορά.
  Οικοτέχνες: Είναι απίθανο να 

έχει αντίκτυπο, αν και για τις 
µικρές και εκτατικές γεωργικές 
εκµεταλλεύσεις, θα µπορούσε να 
λειτουργήσει ως αποθεµατικό αν 
µειωθεί προσωρινά η ζήτηση για 
βιοτεχνική παραγωγή.


