
Ευκαιρίες γεωργίας 
για ντόπιους αγρότες     
Η «οικονοµία της εµπειρίας» οδηγεί 
σε νέα παραγωγικά πρότυπα, που 
ταιριάζουν στην Ελλάδα. σελ. 50 
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Αρνούνται τα θρανία  
οι αγροτοσύµβουλοι
Έχει δρόµο το Σύστηµα Αγροτικών 
Συµβουλών, τη ∆ευτέρα αρχίζει 
η εξ αποστάσεως µάθηση. σελ. 42 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
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Ο Robert 
Owen  
και ο νόμος
Βορίδη 
Η αποκατάσταση της πίστης 
στη συνεταιριστική ιδέα, όπως 
αυτή θεμελιώθηκε από τον Robert 
Owen, το πρώτο ζητούμενο 
στο νομοσχέδιο Βορίδη 

agrenda - ΦΑΚΕΛΟΣ σελ. 27-30

Εκδόθηκε ο οδηγός ΟΠΕΚΕΠΕ 
για τις νέες αιτήσεις εξισωτικής, 
µικρές οι αποκλίσεις στα ποσά 
που προβλέπεται να διατεθούν 
για τις τρεις κατηγορίες. σελ. 4

∆ύο αδέρφια από τον Τρίλοφο  
έκαναν την οικογενειακή 
επιχείρηση οσπρίων παράδειγµα 
branding για απαιτητικούς 
πελάτες στην Ευρώπη. σελ. 40

Παραδοχή Βορίδη για µεγάλες 
επικαλύψεις παραγωγικών γαιών 
από τους δασικούς χάρτες. Λύση 
µε νοµοθετική πρωτοβουλία 
υπόσχεται ο Χατζηδάκης. σελ. 26

Πώς χτίζονται  
οι εξισωτικές      

Με µια βαλίτσα 
γεµάτη όσπρια 

Ένα εκατοµµύριο 
στρέµµατα δασικά

ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ       
Με δύναµη στην αγορά 
ξεκίνησαν τα πρώτα 
ελληνικά Βαλέντσια.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36
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• Το ζιζανιοκτόνο θέλει αλλαγή όσο 
ακόµα είναι αποτελεσµατικό σελ. 13-17
• Ψηφιακό γεωργικό εργαλείο xarvio 
Healthy Fields από τη Basf σελ. 20-37

• Μειωµένη κατά 20% η εξισωτική για τις 
πρώην µειονεκτικες περιοχές σελ. 4
• Στα Σχέδια Βελτίωσης προβλήµατα 
µε την ασφαλιστική ενηµερότητα σελ. 8

• Με δυναµικές πωλήσεις στην Ευρώπη και 
καλύτερη τιµή ξεκίνησε η φράουλα σελ. 36
• ∆εν λέει να ξεκολλήσει από τα 17 λεπτά το 
κιλό φέτος ο βαµβακόσπορος σελ. 21

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τη µάχη στην προτίµηση των αγοραστών φαίνεται να κερδίζει 
ο ελληνικός βαµβακόσπορος για ζωοτροφή έναντι του 
αµερικανικού, ωστόσο αυτό δεν αποτυπώνεται και στην τιµή 
του. Υποχωρεί το τελευταίο διάστηµα η τιµή της φράουλας, όσο 
αυξάνονται οι ποσότητες, µε το ξεκίνηµα ωστόσο να αφήνει 
θετικές εντυπώσεις για τη σεζόν. ∆οκιµαστικές πράξεις µε τιµή 
τουλάχιστον 20 λεπτά γίνονται στα πορτοκάλια Βαλέντσια. 

Ανθονόµος στην αµυγδαλιά
Ο ανθονόµος αποτελεί έναν από τους 
συνήθεις εχθρούς της αµυγδαλιάς και 
µέσα στον Φεβρουάριο 
δραστηριοποιείται έντονα στην 
καλλιέργεια. Έχει µήκος 3-4mm, 
χρώµα σκούρο καστανό και διαχειµάζει 
ως τέλειο άτοµο στις σχισµές της 
φλούδας των αµυγδαλόδενδρων. 
Το χειµώνα, µάλιστα, τα θηλυκά 
εναποθέτουν ένα ωό σε κάθε 
ανθοφόρο οφθαλµο, γεγονός που 
προκαλεί τις µεγαλύτερες ζηµιές στην 
καλλιέργεια την άνοιξη. Η ωοτοκία 
γίνεται από τον ∆εκέµβριο έως τέλος 
Φεβρουαρίου, αναλόγως της περιοχής.

Συστάσεις προστασίας
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο 
εχθρός, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου προτείνουν ορισµένα 
µέτρα για την προστασία των 
αµυγδαλόδεντρων. Σύµφωνα µε αυτά, 
σε όποιες περιοχές υπάρχουν ενδείξεις 
ότι ο πληθυσµός του εντόµου στην 
ενήλικη µορφή του είναι πυκνός πάνω 
στα δέντρα, οι παραγωγοί µπορούν να 
επέµβουν µε ψεκασµό µε εγκεκριµένα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα, 
τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες χρήσης 
και τις δοσολογίες, προς αποφυγή 
φυτοτοξικότητας και δηλητηριάσεων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 22-02-2020 
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές. Παροδικές 
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν 
στα ορεινά και στα ηπειρωτικά 
ηµιορεινά της κεντρικής και 
βόρειας χώρας. Από το βράδυ 
τα φαινόµενα θα εξασθενήσουν. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις ισχυροί. Η 
θερµοκρασία σε πτώση.

Κυριακή 23-02-2020 
Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη 
χώρα. Οι άνεµοι θα πνέουν 
βόρειοι βορειοανατολικοί 
ισχυροί στρεφόµενοι σε 
βόρειους βορειοδυτικούς µε 
εξασθένηση από το απόγευµα. 
Η θερµοκρασία σε µικρή άνοδο 
στα δυτικά και τα βόρεια ως 
προς τις µέγιστες τιµές, όµως 
παγετός θα σηµειωθεί κατά 
τόπους στα ηπειρωτικά τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. 

∆ευτέρα 24-02-2020
και Τρίτη 25-02-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
τοπικές νεφώσεις στα 
βορειοανατολικά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Η θερµοκρασία στα ίδια 
επίπεδα. Παγετός κατά τόπους 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. 

Τετάρτη 26-02-2020 ως 
Παρασκευή 28-02-2020 
Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές 
κυρίως στα βορειοδυτικά. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός. Τοπικά περιορισµένη 
ορατότητα στα ηπειρωτικά τις 
πρωινές και βραδινές ώρες. Οι 
άνεµοι θα πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις ασθενείς έως 
µέτριοι. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή άνοδο ως προς 
τις ελάχιστες τιµές.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 5 µε 6 
µποφόρ, στα πελάγη 
τοπικά 7 και στο 
Αιγαίο βαθµιαία 8 
µποφόρ.
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Οι γεωργικές εφαρµογές και η έρευνα στον 
τοµέα της γεωργίας είναι εξαιρετικά ση-
µαντικές. Συµβάλλουν στην κοινωνική 
ευηµερία σε βαθµό τέτοιο που αναρω-
τιέται κανείς γιατί οι κοινωνίες δεν δι-
αθέτουν περισσότερους πόρους για την 
έρευνα και ανάπτυξη και τις γεωργικές 
εφαρµογές, αναφέρει στο ενδιαφέρον 
πόνηµά του µε τίτλο «Στήριξη Νέων Ευ-
καιριών για τη Γεωργία στην Ελλάδα», ο 
επιφανής Έλληνας καθηγητής του SUL, 
Κώστας Καραντινίνης. 

Η ∆ιεύθυνση Γεωργικών Εφαρµογών του υ-
πουργείου Γεωργίας (∆ΓΕ) συστάθηκε 
το 1951 µε σκοπό την αναδιοργάνωση 
του αγροτικού τοµέα, ο οποίος είχε πλη-
γεί σοβαρά από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλε-
µο και τον εµφύλιο που ακολούθησε. 
Το σύστηµα λειτούργησε µε καλά απο-
τελέσµατα για περισσότερο από µια δε-
καετία. Η αγροτική παραγωγή αυξήθη-
κε και οι παραγωγοί µετασχηµατίστηκαν 
γρήγορα από χωρικούς σε γεωργούς. Η 
εν λόγω διεύθυνση γέρασε όµως γρήγο-
ρα, έγινε γραφειοκρατική και δεν συν-
δέθηκε ούτε µε την πανεπιστηµιακή έ-
ρευνα ούτε µε τον ιδιωτικό τοµεά. Η αρ-
τηριοσκληρωτική οργάνωση δεν επέτρε-
ψε στο σύστηµα γεωργικών εφαρµογών 
να προσαρµοστεί και να αντιµετωπίσει 
τις τεχνολογικές αλλαγές και άλλες προ-
κλήσεις που έκαναν την εµφάνισή τους 
τη δεκαετία του 1960 και αργότερα.   

Με την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ το 1981 
δηµιουργήθηκαν µεγαλύτερες απαιτή-
σεις προς την ∆ιεύθυνση Γεωργικών Ε-
φαρµογών, η οποία αντί να «βγει προς 
τα έξω» και να προσεγγίσει τους αγρό-
τες, έγινε ακόµα πιο εσωστρεφής και 
γραφειοκρατική εξαιτίας των νέων προ-
κλήσεων από την εφαρµογή της Κοινής 
Γεωργικής Πολιτικής. Οι αλλαγές που 
συντελέστηκαν τη δεκαετία του 1990 µε 
κύριο στόχο την αποκέντρωση της διεύ-
θυνσης και τη µεταβίβαση της αρµοδιό-
τητας στις νοµαρχίες δεν λειτούργησαν 
(Σχέδιο Καποδίστριας-1997 και Καλλι-
κράτης-2010). Η αποκέντρωση οδήγη-
σε στον σχηµατισµό ενός αποσυνδεδε-
µένου και δυσλειτουργικού συστήµατος 
γεωργικών εφαρµογών σε τρία επίπεδα 
που περιελάµβαναν το υπουργείο, τις πε-
ριφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Αυτό το τεράστιο κενό επιχειρείται  να καλυ-
φθεί σήµερα µε τους λεγόµενους αγρο-
τικούς συµβούλους. Φιλότιµη προσπά-
θεια µεν, πολύ φιλόδοξη δε!        Agrenda

Γεωργικές εφαρμογές
ή αγροτικοί σύμβουλοι;

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,08026

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,43022

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06142

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,83906

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
121,14950





ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Ενόψει της έναρξης του ΟΣ∆Ε 
2020 µέσω του οποίου θα γίνουν 
οι αιτήσεις, το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, εξέδωσε αναλυ-
τικές οδηγίες ως προς τα χαρτιά 
που πρέπει να ετοιµάσουν οι δι-
καιούχοι εξισωτικής αποζηµίω-
σης. Τα ποσά ενίσχυσης δεν πε-
ριέχονται στην ανακοίνωση, ω-
στόσο, υπενθυµίζεται ότι οι ορει-
νές περιοχές έλαβαν τα έτη 2018 
και 2019, 12,5 ευρώ ανά στρέµ-
µα και 8,1 ευρώ έλαβαν οι µει-
ονεκτικές. Στις «πρώην µειονε-
κτικές» το ποσό αναµένεται, ό-
πως και να έχει, µειωµένο κατά 
20%, καθώς το 2019 έλαβαν το 
80% της ενίσχυσης που έπερναν 
πριν τη νέα οριοθέτηση, και φέ-
τος το 60%. 
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνω-
σή του το υπουργείο αναφέρει:

∆ικαιούχοι
∆ικαιούχοι του µέτρου µπορούν 

να κριθούν φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα, τα οποία:

α) Είναι ενεργοί γεωργοί.
β) Ασκούν γεωργική δραστηριό-

τητα 1) εντός περιοχών που είναι 

χαρακτηρισµένες ως ορεινές (Υπο-
µέτρο 13.1). 2) εντός των περιοχών 
που έχουν οριστεί µε φυσικούς πε-
ριορισµούς και ειδικά µειονεκτη-
µατα µε βάση την οριοθέτηση του 
2019 (Υποµέτρα 13.2 και 13.3). 
3) σε «πρώην» µειονεκτικές πε-
ριοχές. Υπό την προϋπόθεση να 
διατηρούσαν εκµετάλλευση εκεί 
τα έτη εφαρµογής 2016-2018 (έ-
τη προ της νέας οριοθέτησης).

γ) Είναι ενήλικα άτοµα (στην 
περίπτωση δικαιούχων φυσικών 
προσώπων) και δεν έχουν αποχω-
ρήσει από την ενεργό επαγγελ-
µατική δραστηριότητα.

∆εσµεύσεις των δικαιούχων
Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν την 

υποχρέωση :
1) να διατηρούν την εκµετάλλευ-

ση µε την οποία εντάσσονται στα υ-
ποµέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους ενίσχυσης.

2) ανάλογα µε τα στοιχεία φυτι-
κού και ζωικού κεφαλαίου που περι-
λαµβάνει η εκµετάλλευση τους, να 
τηρούν τις υποχρεώσεις στα πλαίσια 
της Πολλαπλής Συµµόρφωσης, όπως 
αυτές περιγράφονται στη σχετική Ε-
γκύκλιο εκάστου έτους της Αρµόδι-
ας ∆ιεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

3) να δέχονται και να διευκολύ-
νουν όλους τους προβλεπόµενους 
ελέγχους από τα αρµόδια Εθνικά 
και Κοινοτικά Όργανα.

Περίοδος και διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων στήρι-
ξης/πληρωµής πραγµατοποιείται έ-
ως την καταληκτική ηµεροµηνία υ-
ποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
σχυσης 2020. Για τις εκπρόθεσµες 
αιτήσεις που θα υποβληθούν, επι-
βάλλεται ποινή 1% για κάθε εργά-
σιµη µέρα επί της δικαιούµενης ε-
νίσχυσης και έως 25 ηµερολογια-
κές ηµέρες, µετά η αίτηση θεωρεί-
ται απαράδεκτη.

Η αίτηση στήριξης/πληρωµής υ-
ποβάλλεται ηλεκτρονικά είτε απευ-
θείας από τον γεωργό, µέσω on-line 
συστήµατος στην ιστοσελίδα του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, είτε µέσω Κέντρου Υποδο-
χής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆), που έχει πι-
στοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ειδι-
κά για τον σκοπό αυτόν.
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Κάτω 20% η εξισωτική 
για πρώην μειονεκτικές
Οδηγίες από το υπουργείο για τα δικαιολογητικά ενόψει ΟΣΔΕ

Παράταση ασφάλισης για άνω των 67 ετών

Προκήρυξη
Το ακριβές ποσό της στήριξης και 
ο προϋπολογισµός της εξισωτικής 
µένει να οριστικοποιηθούν από την 

προκήρυξη του Μέτρου 13

Προοδευτική
µείωση
Και στα τρία Υποµέτρα, το ύψος 
της ενίσχυσης εξαρτάται από την 
έκταση της εκµετάλλευσης, το 
οποίο µετά τα 200 στρέµµατα 
µειώνεται προοδευτικά:
Για τµήµα της έκτασης της έως 
και 200 στρέµµατα: χορηγείται το 
100% της ενίσχυσης,
Για τµήµα της έκτασης 
µεγαλύτερο από 200 έως και 
250 στρέµµατα : χορηγείται 80%,
Για τµήµα της έκτασης 
µεγαλύτερο από 250 στρέµµατα 
έως και 30 στρέµµατα : 
χορηγείται 50% της ενίσχυσης,
Για το τµήµα της έκτασης πέραν 
των 300 στρεµµάτων δεν 
χορηγείται ενίσχυση.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά 
που θα πρέπει να υποβάλουν οι 
δικαιούχοι εξισωτικής αποζηµί-
ωση είναι τα κάτωθι:

1) Αντίγραφο και των δύο ό-
ψεων της αστυνοµικής ταυτότη-
τας ή των κρίσιµων σελίδων του 
διαβατηρίου (µόνο για φυσικά 
πρόσωπα),

2) Αντίγραφο της πρώτης σελί-
δας βιβλιαρίου Τράπεζας,

3) Για την περίπτωση παράτα-
σης του χρόνου ασφάλισης (ά-
νω των 67 ετών), το σχετικό έγ-

γραφο του ασφαλιστικού φορέα 
που πιστοποιεί και επιβεβαιώνει 
την εν λόγω παράταση. Η υπο-
βολή τους δεν είναι απαραίτη-
τη σε περίπτωση που έχουν ή-
δη υποβληθεί και καταχωριστεί 
ηλεκτρονικά στο πλαίσιο της Ε-
νιαίας Αίτησης Ενίσχυσης προ-
γενέστερου έτους και δεν υπάρ-
χουν µεταβολές.

Σηµειώνεται εδώ πως λεπτο-
µέρειες για τον τρόπο και το τό-
πο υποβολής των αιτήσεων στή-
ριξης/πληρωµής και δικαιολο-

γητικών, το συνολικό ποσό της 
δηµόσιας δαπάνης του Μέτρου 
για το έτος 2020, τα ύψη ενίσχυ-
σης ανά υποµέτρο και τη διαδι-
κασία χορήγησης της, την ακρι-
βή προθεσµία υποβολής αιτήσε-
ων στήριξης/πληρωµής, τους 
ελέγχους, τις εφαρµοζόµενες 
µειώσεις κυρώσεις και τη δια-
δικασία υπολογισµού πληρω-
µής και τις αρµόδιες υπηρεσί-
ες για την παροχή πληροφορι-
ών, θα καθοριστούν επακριβώς 
στην πρόσκληση του Μέτρου 13.

Αποκλείστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πρώην µειονεκτικές 
περιοχές, που δεν διατηρούσαν εκµετάλλευση εκεί τα έτη 2016-2018.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Κατά τα λοιπά, οι πληρωµές των συνδεδεµένων ενισχύ-
σεων που είχαν επισήµως προγραµµατισθεί για την Πα-
ρασκευή 14 Φεβρουαρίου, εξελίχθηκαν σε φιάσκο, µε την 
πίστωση να µετατίθεται τρεις µέρες µετά, για το απόγευ-
µα της περασµένης ∆ευτέρας. Ατύπως, ο αντιπρόεδρος 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς, υποστήριξε ότι η αναβο-
λή είχε να κάνει µε τους... δύο κωδικούς της συνδεδεµέ-
νης στο σκληρό σιτάρι που δεν «διάβαζε» ο αλγόριθµος 
του µηχανογραφικού συστήµατος. Λίγο ποιο βαθιά, η α-
ναζήτηση των αιτιών παραπέµπει σε προοίµιο µιας «βε-
ντέτας» που φαίνεται να ανοίγει ανάµεσα στον πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ρ Γρηγόρη Βάρρα και την «αυτεξούσια» 
πτέρυγα υπαλλήλων του Οργανισµού που δεν δείχνει 
να συµµορφώνεται µε το management της διοίκησης. 

Ενδεχοµένως να υπάρχουν και «υπόγειες διαδροµές» 
που έχουν να κάνουν µε τον «τεχνικό σύµβουλο» στα 
θέµατα πληροφορικής, µε τον λεγόµενο συντονιστή του 
ΟΣ∆Ε και πιθανότατα µε τη µοιρασιά της «πίτας» για τη 
νέα περίοδο. ∆εν µοιάζει τυχαίο το γεγονός ότι, το ίδιο 
απόγευµα που ο ∆ρ Βάρρας διακήρυσσε πως «ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ δεν υποκύπτει σε εκβιασµούς, απ’ όπου κι αν προέρ-
χονται», οι αγρότες δικαιούχοι των συνδεδεµένων πα-
ρέµεναν καθηλωµένοι στα ΑΤΜς, χωρίς τελικά εκείνο το 
βράδυ να δουν τα χρήµατα στους λογαριασµούς τους. 

Σηµειωτέον, µάλιστα, ότι τα µέχρι στιγµής δείγµατα 
γραφής του δόκτωρος δεν παραπέµπουν σε έναν επι-
κεφαλής οργανισµού, ο οποίος έχει ταχθεί ξεκάθαρα  
απέναντι στο «σύµπλεγµα» που σιτίζεται εδώ και χρό-
νια από τον Οργανισµό, το ∆ηµόσιο και τους αγρότες. 
Αυτό που ενδεχοµένως τον χαρακτηρίζει µέχρι στιγµής, 
είναι ότι δεν κάνει όλα τα χατίρια. Λίγο από φόβο, λί-
γο από ισχυρογνωµοσύνη, αρνείται ή πιθανόν και να 
δυσκολεύεται στην εφαρµογή µιας ξεκάθαρης πολι-
τικής. Από την άλλη, τα περιθώρια δείχνουν να γίνο-
νται ασφυκτικά και για τους «τρόφιµους» του ΟΣ∆Ε. 
Η άλλοτε «ισχυρή συντεχνία» φυλλορροεί και πνέει τα 
λοίσθια. Έχει χάσει σε πολλά πεδία κρατικοκεντρικού εν-
διαφέροντος στα οποία είχε τα τελευταία χρόνια εµπλα-
κεί για να χάσει πρόωρα κι αυτό από το οποίο ξεκίνησε 
τη δραστηριότητά της. Το πόσο θα επισπεύσει αυτή την 
εξέλιξη ο ∆ρ Βάρρας, είναι αµφίβολο. Και µόνο, πάντως, 
το ότι δεν είναι προβλέψιµος, ενισχύει την αβεβαιότητα 
εκείνων που είχαν συνηθίσει να καθοδηγούν τη διοίκη-
ση κατά βούληση. Πάντως η συνέχεια επί της οθόνης!       

∆ιορθώσεις για την εξισωτική 
και προετοιµασία για την ειδική βάµβακος  

Μετά την «τακτοποίηση» του πρώτου πακέτου των συν-
δεδεµένων, οι διοικητικοί της πλατείας Βάθη ασχολού-
νται µε διορθώσεις σχετικά µε τις πρόσφατες ενστάσεις 
της εξισωτικής, αλλά και µε την επόµενη µεγάλη πίστω-
ση που τοποθετείται σε ένα περίπου µήνα, πριν την αρ-
γία της 25 Μαρτίου και αφορά την ειδική ενίσχυση βάµ-
βακος. Ως προς το πρώτο η περιβόητη λίστα του ΕΦΚΑ 

µε τους συνταξιούχους, που άφησε εκτός πληρωµής αρ-
κετές χιλιάδες δικαιούχων, δείχνει να βασανίζει ακόµα 
τους αρµόδιους, που θα χρειαστούν –ως φαίνεται- αρκε-
τό χρόνο για να διευθετήσουν το ζήτηµα. 

Κάτι που ακόµα δεν έχει ολοκληρωθεί είναι η συµπλη-
ρωµατική πληρωµή στη Νιτρορύπανση για όσους προχώ-
ρησαν σε ενστάσεις µε την παράταση που δόθηκε για τις 
άδειες χρήσης νερού, παρά το γεγονός ότι έχει εγκριθεί 
από το υπουργείο µια πίστωση της τάξης των 4 εκατ. ευρώ. 

Κάλεσµα Βορίδη στους 13 Περιφερειάρχες 
για σύνταξη διαχειριστικών βόσκησης 

Επανήλθε εν τω µεταξύ στο προσκήνιο το θέµα των βο-
σκοτόπων. Η αρχή έγινε µε την απόφαση του Ευρωπαϊ-
κού ∆ικαστηρίου να επιστραφούν στην Ελλάδα 280 εκατ. 
ευρώ που είχαν επιβληθεί ως πρόστιµο από την Κοµισιόν 
για επιδοτήσεις σε βοσκοτόπια για τα έτη 2009 έως 2011.

Μετά την είδηση αυτή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µε επιστολή του στους 13 περιφερειάρχες της χώ-
ρας, ζητά τη βοήθειά τους στη σύνταξη µελετών διαχείρι-
σης βοσκήσιµων γαιών µέσω της σύναψης Προγραµµα-
τικών Συµβάσεων µεταξύ του υπουργείου και των Περι-
φερειών, στηλιτεύοντας την κωλυσιεργία επί σχεδόν πέ-
ντε χρόνια των προηγούµενων ηγεσιών του υπουργείου.

Αιτήσεις θεραπείας έως 28 Φεβρουαρίου για Απόθεµα 
Ανοιχτό µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα είναι το σύστη-

µα των ενστάσεων επί της κατανοµής του Εθνικού Απο-
θέµατος του 2019. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θεραπεί-
ας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που ακολουθεί ο ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον Απρίλιο, που 
σηµαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση µια πληρωµή πρέ-
πει να αναµένεται µετά το Πάσχα, πιθανότατα τον Μάιο. 

Τροποποιήσεις 
στο Κοµφούζιο 

Αιτήσεις 
τροποποίησης και 
µεταβίβασης στο 
Κοµφούζιο µέχρι 

30 Απριλίου, 
µε την 7η 

τροποποίηση

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

∆ηλώσεις 
γάλακτος

Παράταση µέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου 

για να υποβάλλουν 
οι παραγωγοί 
τις τριµηνιαίες 

δηλώσεις 
παραδόσεων 

γάλακτος στην 
εφαρµογή 
ΑΡΤΕΜΙΣ
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Το βράδυ της Παρασκευής  
που ο Δρ Βάρρας έχασε τη σύνδεση   

 Διορθώσεις μήπως τακτοποιηθούν οι απλήρωτοι της εξισωτικής, όσο οι Περιφέρειες ξανακάνουν διαχειριστικά 
 Ενστάσεις όλο τον Φεβρουάριο για το Εθνικό Απόθεμα, το νωρίτερο μετά το Πάσχα η πληρωμή όσων δικαιωθούν

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
4

180

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΤΑ ΝΙΤΡΙΚΑ 
ΤΟΥ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
73

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
19

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 
2019

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019

Πιθανότητα ΠΣΕΑ
στα καπνά Θράκης
για ιώσεις του ‘18
«Η κεντρική συντονιστική επιτροπή του ΕΛΓΑ 
αναφέρει ότι η µείωση της παραγωγής για τα 
καπνά της Ροδόπης οφείλεται σε 
µυκητολογικές προσβολές και ιώσεις και είναι 
ζηµιές από φυτονόσους που προκαλούνται από 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες ή έκτακτα 
γεγονότα, που δεν µπορούν αποδεδειγµένα να 
αντιµετωπιστούν διότι δεν υπάρχουν τα 
κατάλληλα µέσα. Όµως εκτιµά η επιτροπή ότι 
θα µπορούσαν να ελεγχθούν µε την εφαρµογή 
προληπτικών καλλιεργητικών τεχνικών».
Αυτό απαντά ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης στην επίκαιρη ερώτηση του 
βουλευτή Ροδόπης του Κινήµατος Αλλαγής 
Ιλχάν Αχµέτ. Η θέση του Μάκη Βορίδη στο εν 
λόγω ζήτηµα είναι ότι «θα συσταθεί ειδική 
επιστηµονική επιτροπή για να διακριβώσει 
κατά πόσο θα µπορούσαν πράγµατι να 
αναιρεθούν µε το πόρισµά της οι αιτιάσεις της 
κεντρικής συντονιστικής επιτροπής ΕΛΓΑ για 
να προκειµένου να µπορέσουν τα καπνά να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα αυτό».
Βέβαια, σε κάθε περίπτωση ο υπουργός 
σπεύδει να σηµειώσει ότι τα καπνά έχουν ήδη 
λάβει de minimis.
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Νέα προβλήµατα πέραν των πολύµη-
νων καθυστερήσεων στις πληρωµές 
για αποζηµιώσεις εξυγίανσης ζωι-
κού κεφαλαίου, δηµιουργεί η απαί-
τηση φορολογικής και ασφαλιστι-
κής ενηµερότητας των δικαιούχων 
κτηνοτρόφων, που για κάποιους ό-
µως καθίσταται ανέφικτη καθώς την 
περίοδο που υποχρεώθηκαν σε πε-
ριοριστικά µέτρα (καραντίνα, σφα-
γή του ζωικού τους κεφαλαίου), εί-
χαν µερική ή και πλήρη απώλεια 
εισοδήµατος. 

Να σηµειωθεί ότι κρίσιµη παρά-
µετρο αποτελεί το γεγονός ότι βά-
σει της νέα ΚΥΑ, η καταβολή των α-
ποζηµιώσεων-ενισχύσεων που προ-
κύπτουν από την επιβολή κτηνια-
τρικών µέτρων εξυγίανσης του ζω-
ικού κεφαλαίου γίνεται πλέον από 
τις περιφέρειες, µέσω του προγράµ-
µατος δηµοσίων επενδύσεων, και ως 
εκ τούτου οι οικονοµικές υπηρεσί-
ες ζητούν, φορολογική κι ασφαλι-
στική ενηµερότητα των δικαιούχων 
προκειµένου να επιτευχθεί η πληρω-
µή. Ενδεικτικό είναι ότι στην περι-
φέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας 
Θράκης, δεν έχει αποζηµιωθεί µέχρι 
σήµερα κανένας κτηνοτρόφος, για 
ζηµιές  του 2019, ενώ υπάρχουν εκ-
κρεµότητες κι από το 2018.

Το θέµα φέρνει στο επίκεντρο ε-
πιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλό-
γων Ανατολικής Μακεδονίας Θρά-
κης, καλώντας σε πολιτική παρέµβα-
ση προκειµένου να αλλάξει ο σχετι-
κός νόµος καθώς όπως αναφέρουν 
για την περίπτωση της πληρωµής 
των ιδιοκτητών εκτάσεων που α-
παλλοτριώνονται, από τις περιφέ-
ρειες, κάτι που είναι ανάλογη περί-
πτωση µε την υποχρεωτική σφαγή 
των ζώων, δεν απαιτείται φορολο-
γική κι ασφαλιστική ενηµερότητα.

Μάλιστα όπως τονίζουν για ένα 
θέµα που θα έπρεπε να λυθεί υπη-
ρεσιακά «δυστυχώς χρειάζεται πο-
λιτική παρέµβαση, για να κινηθεί 
ο δυσκίνητος κρατικός µηχανισµός 
και να εφαρµοστεί το αυτονόητο».

 
Σιγή ασυρµάτου από το υπουργείο 

«Όταν ο νόµος ή το πνεύµα του 
δε γίνεται κατανοητό  πλήρως, οι 
πολιτικοί πρέπει να παρεµβαίνουν 
δίνοντας γραπτές διευκρινιστικές 
κατευθύνσεις. Όταν µάλιστα ο νό-
µος αυτός είναι άδικος ή ελλιπής ή 
υπερβολικός, τότε οι πολιτικοί πρέ-
πει πάλι να παρεµβαίνουν διορθώ-
νοντας ή αλλάζοντάς τον», αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά σηµειώνοντας 
µε νόηµα ότι «στο θέµα της πολυι-
διοκτησίας στο ποδόσφαιρο, η κυ-

βέρνηση άλλαξε ένα νόµο που θε-
ώρησε άδικο και υπερβολικό εντός 
24 ωρών».

Για το θέµα όπως αναφέρεται 
στην επιστολή η κτηνιατρική υπη-
ρεσία της ΑΜΘ, ενηµέρωσε άµεσα 
κι εγγράφως το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης, για τα προβλήµα-
τα που προκύπτουν από τις αλλα-
γές στη διαδικασία πληρωµής προ-
τείνοντας λύσεις, ωστόσο «σιγή α-
συρµάτου, καµία απάντηση, ένοχη 
σιωπή», σηµειώνει.

Καµία αποζηµίωση για το 2019 ως 
σήµερα στην περιφέρεια ΑΜΘ

Σε κάθε περίπτωση τονίζει «Αν η 
πολιτεία θέλει την αρµονική συνερ-
γασία των κτηνοτρόφων σε θέµατα 
ζωονόσων, πρέπει πρώτα εκείνη να 

είναι φερέγγυα απέναντί τους και 
κατόπιν να απαιτεί! Στην περιφέρεια 
της ΑΜΘ, δεν έχει αποζηµιωθεί µέ-
χρι σήµερα κανένας κτηνοτρόφος, 
για ζηµιές του 2019, ενώ υπάρχουν 
και κάποιες εκκρεµότητες, ακόµα κι 
από το 2018! Αναµένουνε την άµε-
ση παρέµβασή σας κύριε υπουργέ, 
για ένα θέµα που θα έπρεπε να έ-
χει ήδη λυθεί υπηρεσιακά. ∆υστυ-
χώς στην πατρίδα µας χρειάζεται η 
πολιτική παρέµβαση, για να κινη-
θεί ο δυσκίνητος κρατικός µηχανι-
σµός και να εφαρµοστεί το αυτονό-
ητο.  Για να µπορέσουν να αποζη-
µιωθούν το γρηγορότερο δυνατό οι 
κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, Κάντε 
το, όπως στο ποδόσφαιρο!!!», κατα-
λήγει η επιστολή προς τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη.

Εν τω µεταξύ, πρόβληµα µε τις 
ενηµερότητες, και δη την 
ασφαλιστική έχει προκύψει και 
στα Σχέδια Βελτίωσης. 
Συγκεκριµένα, κάποιοι αγρότες 
που έκαναν φάκελο ενίσχυσης 
δεν µπόρεσαν να 
εξασφαλίσουν κατά την 
υποβολή της αίτησης την 
ασφαλιστική ενηµερότητα, 
ωστόσο τώρα, που έχουν βγει 
οι βαθµολογίες, εµφανίζονται 
να έχουν αυτή τη δυνατότητα 
(π.χ λόγω ρύθµισης) και 
εφόσον διαθέτουν και τα µόρια, 
θα ήθελαν να µεταφερθούν 
στον πίνακα «δικαιούχων» αντί 
των «απορριπτόµενων» που 
είναι σήµερα. Συγκεκριµένα, 
ένα τέτοιο αίτηµα έρχεται από 
την Αττική, που δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες, ώστε να γίνει 
κάποια τροποποίηση στην 
προκήρυξη ή να εκδοθεί κάποια 
εγκύκλιος και να περάσουν 
όσοι αντιµετώπισαν 
προβλήµατα µε την 
ασφαλιστική τους ενηµερότητα. 
Εδώ, φυσικά, φέρουν ευθύνη 
και ορισµένοι µελετητές, οι 
οποίοι παρότι γνώριζαν ότι 
είναι ζήτηµα «επιλεξιµότητας» 
η κατοχή ασφαλιστικής και 
φορολογικής ενηµερότητας για 
την ένταξη στα Σχέδια 
Βελτίωσης, προχώρησαν στη 
διαµόρφωση και υποβολή του 
φακέλου για να µη χάσουν την 
πελατεία.  

ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΟΙ 

Ζήτημα με την 
ασφαλιστική 
ενημερότητα 
στα Σχέδια 
Βελτίωσης

Από κτηνοτρόφους Μακεδονίας - Θράκης 

Θέμα αποζημιώσεων 
όπως στο ποδόσφαιρο
Λόγω φορολογικής ενημερότητας χάνουν ενισχύσεις οι κτηνοτρόφοι

«Όταν το θέµα αφορά 
τη δικαίωση των  απλών 

ανθρώπων της παραγωγής, 
χωρίς την απειλή του όχλου και 

του εθνικού διχασµού, ποιος 
θα πρέπει να είναι ο χρόνος 
αντίδρασης της πολιτείας;» 

διερωτώνται οι Κτηνοτροφικοί 
Σύλλογοι ΑΜΘ.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Νέο σύστηµα εισφορών ελεύθερης επιλο-
γής σε µία από τις έξι ασφαλιστικές βαθµί-
δες εισάγεται από 1-1-2020 για τους αγρό-
τες. Μάλιστα, σύµφωνα µε το ασφαλιστικό 
νοµοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, µέ-
χρι τις 12 Μαρτίου πρέπει να πληρωθούν οι 
πρώτες εισφορές Ιανουαρίου που θα υπολο-
γιστούν µε το νέο σύστηµα, ενώ οι εν λόγω 
µη µισθωτοί θα κληθούν τις επόµενες ηµέ-
ρες να δηλώσουν την ασφαλιστική κλίµακα 

στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν για το 
2020 σε ειδική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ µε τίτλο 
«Επιλέγω ελεύθερα, συµφέρει υψηλότερα ».

Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση, θα εντα-
χθούν αυτοδίκαια στην πρώτη και ελάχιστη 
ασφαλιστική κατηγορία των 220 ευρώ. Ή-
δη, ο e-ΕΦΚΑ ετοιµάζει τα σχετικά ειδοποιη-
τήρια, που θα σταλούν, µετά την ψήφιση του 
νόµου. Για τους αγρότες, τα ασφάλιστρα δι-
αµορφώνονται για το τρέχον έτος από 121 
έως 324 ευρώ το µήνα (µαζί µε την εισφο-
ρά υπέρ Αγροτικής Εστίας) ενώ εφαρµόζεται 
και η προβλεπόµενη σταδιακή αύξηση του 
ασφαλίστρου κύριας σύνταξης έως το 2022.

Κατατάσσονται υποχρεωτικά οι ασφαλι-
σµένοι πρώην ΟΓΑ για τον κλάδο υγείας 
στην ίδια ασφαλιστική κλάση µε την κύρια 
σύνταξη. Επίσης, από 1-1-2020 οι ασφαλι-
σµένοι στο Λογαριασµό Αγροτικής Εστίας 
(ΛΑΕ) του ΟΓΑ καταβάλλουν εισφορά υπέρ 
αυτού, αντί ποσοστού συµµετοχής επί του 
ασφαλιστέου εισοδήµατος που ισχύει. Η ει-
σφορά υπέρ Αγροτικής Εστίας συνεισπράττε-
ται µε τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.

Παράλληλα, βάσει του νέου νόµου εξαι-
ρούνται από την περικοπή σύνταξής τους 
στο 30% οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον α-
σκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλι-
ση του πρώην ΟΓΑ. Έτσι οι πολύτεκνοι και 
γεωργοί συνταξιούχοι προστατεύονται α-
πόλυτα, καθώς θα απολαµβάνουν το 100% 
της σύνταξής τους σε περίπτωση που απα-
σχολούνται. Το εισόδηµα από την εργασία 
τους δεν θα ξεπερνά τα 10.000 ευρώ.

Μάλιστα, σε δηλώσεις του ο υπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάν-
νης Βρούτσης ανέφερε ότι «η ασφαλιστική 
µεταρρύθµιση στηρίζει τους συνταξιούχους 
που θέλουν να συνεχίσουν νόµιµα να ερ-
γάζονται. Ειδικά, οι πολύτεκνοι και γεωργοί 
συνταξιούχοι προστατεύονται απόλυτα, κα-
θώς θα απολαµβάνουν το 100% της σύντα-
ξής τους. Όλοι οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, 
εφόσον εργάζονται, θα λαµβάνουν το 70% 
της σύνταξής τους. Η διοικητική και οργα-
νωτική ενοποίηση κάτω από την «οµπρέ-
λα» του νέου e-ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε ταχύ-
τερο χρόνο απονοµής των συντάξεων, κα-
θώς, µέχρι σήµερα, για την απονοµή της 
κύριας, της επικουρικής και του εφάπαξ ε-
νός ασφαλισµένου, χρειάζονταν τρεις δια-
φορετικοί υπάλληλοι από τρεις διαφορε-
τικούς φορείς.  Μετά τη δηµιουργία του e-
ΕΦΚΑ, δηµιουργούνται ενιαίοι ασφαλιστι-
κοί φάκελοι. Ένας µόνο υπάλληλος θα α-
πονέµει και τις τρεις συντάξεις».

Στην πλατφόρμα 
ΕΦΚΑ για κλάση 
ασφαλιστική
Έως 12 Μαρτίου πληρώνονται οι εισφορές Ιανουαρίου 

Εξαίρεση
Εξαιρούνται -βάσει του νέου 

νόµου- από την περικοπή 
σύνταξής τους στο 30% οι 
συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον 

ασκούν απασχόληση υπακτέα 
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ 



Agrenda10 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μονόπατα
Δειλά και φοβικά
οι περισσότερες 
διεπαγγελματικές
Όχι μόνο αγνοούν τους παραγωγούς αλλά εστιάζουν 
και στα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματιών 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Μεγάλη συζήτηση γίνεται τον τελευ-
ταίο καιρό για το ρόλο και την ανά-
γκη ενίσχυσης των ∆ιεπαγγελµατι-
κών Οργανώσεων, ωστόσο πολύ συ-
χνά διαφεύγει της προσοχής το γε-
γονός ότι οι περισσότερες εξ αυτών, 
έχουν συγκροτηθεί σε λάθος βάση, 
ενδιαφέρονται κυρίως για τα κοινοτι-
κά προγράµµατα προώθησης, αγνο-
ούν συστηµατικά την πλευρά των α-
γροτών και σε πολλές περιπτώσεις 
εξαντλούν το ενδιαφέρον τους στην 

προάσπιση συµφερόντων συγκεκρι-
µένων επιχειρηµατικών οµίλων. 

Η πλέον αντιπροσωπευτική, αυ-
τής της κατάστασης, είναι η περίπτω-
ση της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης του Βάµβακος (∆ΟΒ). Με βάση 
µάλιστα τις επισηµάνσεις καταξιω-
µένων βαµβακοπαραγωγών ή αρ-
κετών εκ των λοιπών συντελεστών 
του κλάδου, κινείται αργά, φοβικά 
και µε τρόπο που να ξεδιπλώνει την 
πολιτική της στη βάση του βαθµού 
ετοιµότητας συγκεκριµένων εκκοκ-
κιστικών επιχειρήσεων. Πολλά από 
τα παραπάνω τονίστηκαν µετ’ επιτά-
σεως στην πρώτη εαρινή εκδήλωση 
της οργάνωσης στην Κεντρική Μα-
κεδονία (κάπου ανάµεσα σε Γιαννι-
τσά και Αλεξάνδρεια), ενώ ακολού-
θησαν άλλες δύο σε Ξάνθη και Λά-
ρισα. Ειδικά η πλευρά των παραγω-

γών δεν έκρυψε την οργή της για τη 
διστακτική πολιτική που ακολουθεί 
η ∆ΟΒ στο θέµα της διαφοροποίησης 
και επιβράβευσης της ποιότητας, τη 
στιγµή που το Κέντρο Ταξινόµησης 
στην Καρδίτσα, είναι σε θέση, µε τις 
υποδοµές και τα στοιχεία που δια-
θέτει, να συµβάλει αποτελεσµατικά 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανάλογη δυσπιστία καταγράφε-
ται και σε ό,τι αφορά τη δραστηριό-
τητα που αναπτύσσει µετά την επα-
ναλειτουργία της η ∆ιεπαγγελµατι-
κή του Ελαιολάδου. Η τελευταία συ-
νάντηση των εκπροσώπων της οργά-

νωσης στο υπουρ-
γείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης είναι εν-
δεικτική του πνεύ-
µατος εντός του ο-
ποίου κινείται. Την 
ώρα που οι τιµές 
παραγωγού κατα-
τρακυλούν, η Εθνι-
κή ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση Ελαι-
ολάδου δεν θέλει, 
ούτε ειδικό καθε-
στώς αποθεµατο-
ποίησης, ούτε δρα-

στική ενίσχυση της εγχώριας τυπο-
ποίησης, ούτε κατηγοριοποίηση της 
παραγωγής και αναζήτηση υπεραξί-
ας, της αρκεί να «τρέξουν» κάποια 
προγράµµατα προώθησης τα οποία 
διευκολύνουν µόνο ορισµένους υ-
παρκτούς και κάπως µεγάλους παί-
κτες (ρεπορτάζ σελ. 38). 

Ακόµα και η Εθνική ∆ιεπαγγελµα-
τική Οργάνωση Αµπέλου και Οίνου 
(Ε∆ΟΑΟ), η θετική συµβολή της ο-
ποίας στην ανάπτυξη του κλάδου κα-
τά την προηγούµενη δεκαετία είναι 
προφανής, τα τελευταία χρόνια πα-
ρουσιάζει σηµάδια κόπωσης και αλ-
λοίωσης του χαραρακτήρα της. Περί 
της Ε∆ΟΚ (κρέας) ούτε λόγος, στην 
Επιτραπέζια Ελιά (∆ΟΕΠΕΛ) ας πού-
µε ότι κάτι πάει να γίνει, ενώ στη ΦΕ-
ΤΑ... κάτσε πρώτα να γίνει και µετά 
βλέπουµε. Χρειάζεται πολλή δουλειά. 

21-22, 35-36

Κερδίζει μερίδια 
στην Ευρώπη 
η ελληνική 
φράουλα

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

Τη µάχη όσον αφορά την προτίµηση των 
αγοραστών φαίνεται να έχει κερδίσει ο 
ελληνικός βαµβακόσπορος που χρησιµο-
ποιείται για ζωοτροφή έναντι του αµερικα-
νικού προϊόντος, ωστόσο αυτό δεν αποτυ-
πώνεται και στην τιµή του. Τα δεδοµένα 
είναι ότι ποιοτικά ο δικός µας βαµβακό-
σπορος είναι καλύτερος στην οξύτητα, ε-
νώ περιέχει και λιγότερες ξένες ύλες από 
ανταγωνιστικές σοδειές άλλων χωρών. 

Στην τιµή όµως η χώρα µας είναι πιο 
φτηνή, µε κάποιους από τους αναλυτές 

να σχολιάζουν ότι η προτίµηση προς τον 
ελληνικό βαµβακόσπορο έγκειται σε αυ-
τό. Σηµειωτέον ότι το δολάριο είναι ακριβό 
το τελευταίο διάστηµα, ενώ το ευρώ όσο 
πάει και χάνει έδαφος. Τα επίπεδα που 
πιάνει ο σπόρος ξηραντηρίου κυµαίνε-
ται στα 17 λεπτά το κιλό επί αυτοκινή-
του, τιµή η οποία θα µπορούσε να βελ-
τιωθεί σε πολύ αργότερες φορτώσεις. 
Τις τελευταίες ηµέρες το ελληνικό προ-
ϊόν στην Ιταλία φεύγει µε τιµή στα 230 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

∆εν βλέπει άνοδο ο βαµβακόσπορος 
Προτιµάται το ελληνικό προϊόν, λόγω ποιότητας και ισχυρού δολαρίου

Παραµένει στα 17 λεπτά ο σπόρος ξηραντηρίου που πάει για ζωοοτροφή 
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Σ
την ελληνική αγορά τα σκληρά 
σιτάρια κινούνται στο ίδιο µοτί-
βο, ενώ επιβεβαιώνεται σταδια-
κά η ανοδική τάση από τους διε-

θνείς δείκτες αλλά και τη φυσική αγορά και 
τον νέο διαγωνισµό της Τουρκίας. Τα απο-
θέµατα του ελληνικού προϊόντος λιγοστεύ-
ουν και λογικά θα µπούµε µε ελάχιστα στα 
νέα αλώνια. Με το σκεπτικό πως η παραγω-
γή δεν πάει πολύ καλά δεν διαφαίνεται κά-
ποιος λόγος για τις τιµές να γυρίσουν.

  Ένα κλικ καλύτερα όσον αφορά τη ζή-
τηση κινείται η ελληνική αγορά βάµβακος, αν 
και συµβόλαια πολλά δεν κλείνονται. Κυρίως 
κλώστες που έχουν άµεση ανάγκη για βαµβά-
κι πληρώνουν τις τιµές µας, πάντα όµως για µι-
κρές ποσότητες περί τα 76 σεντς ανά λίµπρα. 
Χρηµατιστηριακά φαίνεται να χτίζεται µια ισορ-
ροπία στα 68 σεντς, ενώ το εύρος των τιµών πα-
ραµένει στενό. Μια αµερικανική έκθεση ανα-
κοίνωσε τις προθέσεις των παραγωγών για τη 
νέα σπορά λέγοντας πως θα υπάρξει µείωση 
των εκτάσεων µε βαµβάκι. 

  Το ελληνικό ελαιόλαδο, τα προϊόντα 
ελιάς, τα τυριά, τα κρασιά και τα συναφή ε-
ξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, βρέθηκαν 
για δεύτερη φορά εκτός στην αναθεωρηµένη 
λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις α-
µερικανικές κυρώσεις. Επιπλέον, µε απόφα-
ση που εξέδωσε το αµερικανικό υπουργείο 
Εµπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, για την Ελ-
λάδα εξαιρείται από τους αµερικανικούς δα-
σµούς στην ΕΕ και ο χυµός από δαµάσκηνα. 

Οι ιταλικοί δείκτες 
επιβεβαιώνουν την 
αύξηση στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ
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Ισοτιμία 
Πιο φτηνός ο ελληνικός σπόρος 

γιατί το δολάριο είναι ακριβό 
το τελευταίο διάστηµα, ενώ 

το ευρώ χάνει έδαφος

230 ευρώ 
Οι εξαγωγές στην Ιταλία, που 
ωστόσο απορροφά συγκεκρι-

µένες ποσότητες, γίνονται στα 
230 ευρώ ο τόνος παραδοτέα

Προτίμηση 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
Σαουδική Αραβία, Κορέα και 

Ιαπωνία προτιµούν τον ελληνικό 
βαµβακόσπορο 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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Τιμή
βαμβακόσπορου 
(λεπτά το κιλό)

φέτος  17 

πέρυσι 20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
φράουλας 
2020   2,5 ευρώ/κιλό 

2019    1,30 ευρώ/κιλό (µέση τιµή)

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Με φόρα και τάση 
ανοδική ξεκινούν τα 
πορτοκάλια Βαλέντσια 

 Δεν βλέπει άνοδο 
ο βαμβακόσπορος παρά 
τις προτιμήσεις

Προβάδισµα έναντι Περού 
το ελληνικό σπαράγγι 
Με πρωιµότητα 10 ηµερών ξεκίνησε 
η εµπορική περίοδος για το ελληνικό 
σπαράγγι. Στα γερµανικά ράφια 
συνέπεσε µε το Περού, αν και φαίνεται 
ότι οι καταναλωτές προτιµούν το 
εγχώριο προϊόν λόγω συσκευασίας. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η παρέµβαση
Λιολιόπουλου
ανοίγει θέµατα
Τα πρώτα, έστω και δειλά βήµατα 
κατηγοριοποίησης των παραδόσεων 
συσπόρου βάµβακος, δείχνουν σοβαρή 
βελτίωση των τιµών παραγωγού που 
φθάνει µέχρι και το 30%, αναφέρει µε 
ανάρτησή του στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης ο καλλιεργητής βάµβακος, 
Τάσος Λιολιόπουλος, από την περιοχή 
των Γιαννιτσών. Εκφράζει µάλιστα την 
απορία του, γιατί, µέχρι τώρα, η ∆ΟΒ, 
πέραν των παρεµβάσεων που αφορούν 
στην υγρασία και τις ξένες ύλες, κινείται 
τόσο επιφυλακτικά στη θέσπιση ποιοτικών 
κριτηρίων, όπως, η απόδοση σε ίνα, το 
µήκος, η αντοχή, το χρώµα, το micronair 
κ.α. Κι όλα αυτά, την ώρα που το Κέντρο 
Ταξινόµησης στην Καρδίτα, είναι σε θέση 
να στηρίξει αυτή την προσπάθεια, τόσο µε 
τα ιστορικά στοιχεία που διαθέτει όσο και 
µε τις µετρήσεις κατά τη διάρκεια της 
εκκοκκιστικής περιόδου. 
Στις υποχρεώσεις της ∆ΟΒ, λέει, είναι ο 
έλεγχος των συντελεστών του κλάδου 
στην αυστηρή τήρηση των παραπάνω, κι 
ακόµα, η διασφάλιση των επιδοτήσεων 
για τους πραγµατικούς παραγωγούς. 

Συχνά διαφεύγει της 
προσοχής ότι οι περισσότερες 
εκ των ∆ιεπαγγελµατικών 
ενδιαφέρονται κυρίως για τα 
προγράµµατα αγνοώντας την 
πλευρά των παραγωγών.

∆υσπιστία  
καταγρά-
φεται ως 
προς τη  
δράση των 
∆ιεπαγ-
γελµατι-
κών Οργα-
νώσεων.
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Τα θέµατα συντονισµού πρωτοβουλι-
ών και δράσεων δασικής πολιτικής του 
υπουργείου Περιβάλλοντος, αναλαµ-
βάνει η δασολόγος Μαρία Κοζυράκη.

Η νέα συντονίστρια, τοποθετείται µε 
απόφαση του υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδά-
κη και σε συνεννόηση µε τον Πρωθυ-
πουργό. Η κα. Κοζυράκη θα υπάγεται 
στην Γενική Γραµµατεία Φυσικού Πε-
ριβάλλοντος και Υδάτων και θα συνε-
χίσει να ασκεί τα καθήκοντά της ως 
Συντονίστρια στην Αποκεντρωµένη 
∆ιοίκηση Κρήτης. 

Να σηµειωθεί ότι κα. Κοζυράκη σπού-
δασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης στο Τµήµα ∆ασολογί-
ας & Φυσικού Περιβάλλοντος και είναι 
κάτοχος µεταπτυχιακού από το Heriot 
Watt University του Εδιµβούργου και 
διδακτορικού από τη Σχολή Γεωπονί-
ας του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου. 

Στο µεταξύ, το επόµενο διάστηµα 
δροµολογείται νοµοθετική πρωτο-
βουλία µε στόχο την άρση σοβαρών 
εµπλοκών µε τους δασικούς χάρτες.

∆ικαστικός άθλος η δικαίωση της 
Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο για τις ενισχύσεις που είχαν δο-
θεί για χρήση βοσκοτόπων από το 
2009 έως το 2011, θέµα για το οποίο 
είχε επιβληθεί καταλογισµός από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πρώ-
το βαθµό ύψους 350 εκατ. ευρώ. 
Η θετική για τη χώρα µας δικαστι-
κή εξέλιξη, µε την αµετάκλητη α-
πόφαση η οποία εκδόθηκε στις 13 
Φεβρουαρίου 2020  σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να επιστραφεί από την Ε.Ε. 
στον ελληνικό προϋπολογισµό το 
ποσό των 279.523.922,85 ευρώ. 

Το Νοµικό Συµβούλιο του Κρά-
τους χειρίστηκε µε ιδιαίτερη δεξιο-
τεχνία το θέµα καταφέρνοντας τε-
λικά τη δικαίωση της χώρα µας έ-
ναντι των κοινοτικών αρχών, ακυ-
ρώνοντας τον προηγούµενο κατα-
λογισµό που είχε επιβληθεί µε το 
αιτιολογικό ότι δόθηκαν επιδοτή-
σεις κατά παράβαση της κοινοτι-
κής νοµοθεσίας. Σηµειωτέον ότι 
το φάκελο είχε χειρισθεί αρχικά ο 
σηµερινός πρόεδρος του Νοµικού 
Συµβουλίου Ιωάννης- Κωνσταντί-
νος Χαλκιάς, ενώ την ολοκλήρω-
ση της υπόθεσης έφερε εις πέρας 
η έγκριτη νοµικός κ. Λευτεριώτου. 

Οι πληροφορίες θέλουν να εκ-
κρεµεί µια ακόµα υπόθεση ανά-

λογη µε αυτή για την οποία η χώ-
ρα δικαιώθηκε, µε το οικονοµικό 
αντικείµενο, δηλαδή τη διαφορά 
λόγω του καταλογισµού, να ανέρ-
χεται στο ίδιο ποσό, ενώ εκτιµάται, 
ότι θα αποτελέσει «δικαστικό προ-
ηγούµενο» και για ανάλογες διεκ-
δικήσεις σηµαντικότατων ποσών.

Στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, η ελ-
ληνική πλευρά πρόβαλε ως σηµα-
ντικό επιχείρηµα το ότι στις µεσο-
γειακές χώρες οι βοσκότοποι ορί-
ζονται µε διαφορετικά κριτήρια α-
πό εκείνα της κεντρικής Ευρώπης, 
ενώ υπέρ της Ελλάδας στη δίκη πα-
ρενέβη και υποστήριξε τις ελληνι-
κές θέσεις και η Ισπανία.

Σηµειώνεται ότι τα στελέχη του 
Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού ∆ι-
καίου του Ν.Σ.Κ. στο ΥπΑΑΤ, είχαν 
καταθέσει αναίρεση επί αποφάσε-
ως του Γενικού ∆ικαστηρίου της Ε.Ε. 
της 1ης Σεπτεµβρίου 2017 µε την 
οποία είχε απορριφθεί προσφυγή 
της Ελλάδας σχετικά µε την κατ’ α-
ποκοπή διόρθωση ύψους 25% για 
τα έτη 2009 έως 2011 λόγω αδυ-
ναµιών κατά τον ορισµό και τον έ-
λεγχο των µονίµων βοσκοτόπων.

Στη νίκη αναφέρθηκε και ο υπουρ-
γός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι 
«πρέπει να αναγνωρίζουµε τη δου-
λειά που κάνουν οι νοµικοί µας».

Οι δράσεις
για τη δασική
πολιτική έχουν
συντονίστρια

Δεδικασμένο η επιστροφή 
280 εκατ. για βοσκοτόπια

Η δασολόγος Μαρία Κοζυράκη, 
αναλαµβάνει τον συντονισµό 
δράσεων και πρωτοβουλιών 
δασικής πολιτικής του ΥΠΕΝ.

Σε παλιότερη 
συνάντηση 
του ΘΕΣγάλα 
στο υπουργείο 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης, 
είχε ζητηθεί 
παρέµβαση.

Πίστωση χρόνου για τον ΘΕΣγάλα η απόφαση 
εξυγίανσης, σε τρεις άξονες η νέα στρατηγική

Βαθιά ανάσα αποτέλεσε για τον Συνεταιρισµό ΘΕΣγάλα, η έκδοση δικαστικής 
απόφασης, µε την οποία γίνεται δεκτή η αίτηση του και επικυρώνεται η από 
24/10/2019 συµφωνία εξυγίανσης µε τους πιστωτές του. Όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση του Συνεταιρισµού, το Πολυµελές Πρωτοδικείο Λάρισας ενέκρινε (υπ. 
αριθµ. 5/2020) το master plan του Συνεταιρισµού ΘΕΣγάλα, κρίνοντας βιώσιµο το 
αναπτυξιακό σχέδιο που αυτός κατέθεσε, µετά και από συµφωνία µε τους πιστωτές 
του. Η θετική αυτή εξέλιξη επιτρέπει στο θεσσαλικό Συνεταιρισµό την απρόσκοπτη 
λειτουργία της παραγωγικής του δραστηριότητας, ενώ ικανοποιεί µια µεγάλη µερίδα 
των πιστωτών του, προσφέροντας οικονοµική αντοχή στους παραγωγούς-µέλη του. 
Ο ΘΕΣγάλα, έχει ήδη προχωρήσει σε οργανωτική αναδιάρθρωση, συνάπτοντας 
συνεργασία µε καταξιωµένα και έµπειρα στελέχη της αγοράς. Μόλις πρόσφατα το 
∆.Σ. ενέκρινε το νέο στρατηγικό πλάνο, το οποίο βασίστηκε σε ανάλυση της αγοράς 
και αξιολόγηση των οικονοµοτεχνικών στοιχείων του Συνεταιρισµού µε:  
1. Έµφαση και ανάπτυξη στην πρωτογενή παραγωγική διαδικασία.
2. Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών για την ενίσχυση των καναλιών διανοµής. 
3. Περαιτέρω βελτιστοποίηση απόδοσης µε τον εξορθολογισµό των δαπανών.

Εύσηµα
Το Νοµικό Συµβούλιο 

του Κράτους χειρίστηκε 
µε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία 
το θέµα καταφέρνοντας 
τελικά τη δικαίωση της 
χώρα µας έναντι των 

κοινοτικών αρχών



Κλάδεμα πριν 
την ανθοφορία 
Κατάλληλες πρακτικές στην ελιά 
για αυξημένη καρποφορία μετά

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Αυτό το διάστηµα, µέσα στον 
Φεβρουάριο, οι ελαιοκαλλι-
εργητές καλούνται να θέσουν 
σε εφαρµογή ορισµένα ω-
φέλιµα µέτρα για την καλύ-
τερη αντιµετώπιση των επι-
βλαβών εχθρών και ασθενει-
ών κατά τη διάρκεια της βλα-
στικής περιόδου. Οι οδηγίες 
χειµερινής φυτοπροστασίας 
τις οποίες επισηµαίνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερεια-
κού Κέντρου Προστασίας Φυ-
τών Καβάλας αφορούν στην 
πλειονότητά τους το χειµερι-
νό κλάδεµα της ελιάς. 

Το κλάδεµα είναι αναγκαίο 
να εφαρµόζεται µετά τη συ-
γκοµιδή  και οπωσδήποτε 
πάντα πριν την έναρξη της 
ανθοφορίας. Ωστόσο σε πε-

ριοχές οι οποίες πλήττονται 
συχνά από παγετούς, θα πρέ-
πει να διεξάγεται αργότερα, 
κατά την είσοδο δηλαδή των 
δέντρων στην βλαστική περί-
οδο, περίπου στις αρχές της 
άνοιξης, προκειµένου να α-
ποφευχθούν οι επιπτώσεις 
των χαµηλών θερµοκρασι-
ών στην καλλιέργεια.

Υπάρχουν τρεις τύποι κλα-
δέµατος στην ελιά. Ο πρώ-
τος, το κλάδεµα διαµόρφω-
σης, λαµβάνει χώρα σε µι-
κρής ηλικίας δέντρα, µε στό-

χο να αποκτήσουν το επιθυ-
µητό σχήµα καθώς επίσης 
να επισπευθεί η έλευση της 
καρποφορίας τους. 

Άνοιγµα κέντρου της κόµης 
Ένας άλλος τύπος κλαδέ-

µατος είναι αυτό της καρπο-
φορίας, το οποίο πραγµα-
τοποιείται ετησίως, προς το 
τέλος του χειµώνα και απο-
σκοπεί στο «άνοιγµα» του 
κέντρου της κόµης µέσω της 
αφαίρεσης λαιµάργων ή πο-
λύ ζωηρών βλαστών και ταυ-
τόχρονα της αραίωσης των 
βλαστών στους βραχίονες 
των ελαιόδεντρων. 

Τέλος το κλάδεµα ανανέ-
ωσης εφαρµόζεται σε δέντρα 
µεγάλης ηλικίας ή ακόµα και 
σε εγκαταλελειµµένους ακαλ-
λιέργητους ελαιώνες προκει-
µένου να ενισχυθεί η παρα-
γωγή. Γι’ αυτό τον σκοπό α-

παραίτητες είναι οι µεγάλες 
τοµές στα σηµεία διακλάδω-
σης των κύριων βραχιόνων. 

Σε όσα δέντρα έχουν προ-
σβληθεί από το βακτήριο 
Pseudomonas savastanoi 
pv savastanoi, που ευθύνε-
ται για την καρκίνωση της ε-
λιάς, συνίσταται πρωτίστως 
ένα προσεκτικό κλάδεµα µε 
τη µορφή καθαρίσµατος των 
µολυσµένων τµηµάτων. 

Μετά την ολοκλήρωσή του 
ή συχνά και ύστερα από πα-
γετό ή χαλάζι είναι επιβεβλη-
µένη η επέµβαση µε χαλκού-
χο σκεύασµα ώστε να προλη-
φθεί η µόλυνση από το βα-
κτήριο. Σηµαντικό θεωρείται 
µετά το κλάδεµα να εφαρµό-
ζεται στις όποιες τοµές προ-
κύπτουν ειδικό επουλωτικό 
πληγών. Με αυτόν τον τρό-
πο θα περιοριστούν οι ασθέ-
νειες του ξύλου. 

∆ύσκολη η έγκαιρη διάγνωση ίσκας και ευτυπίωσης στο αµπέλι
Κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου είναι ιδιαίτερα συχνή η µετάδοση 
ασθενειών του ξύλου στο αµπέλι λόγω των ευνοϊκών συνθηκών που 
επικρατούν. Κυριότερες από αυτές είναι η ίσκα και η ευτυπίωση που σε 
πολλές περιπτώσεις καθίστανται αντιληπτές σε προχωρηµένο στάδιο 
προσβολής, όπως κατά την ξήρανση του βραχίονα. Οι παραπάνω 
µυκητολογικές ασθένειες καταπολεµούνται αποτελεσµατικότερα µέσω της 

εφαρµογής ορισµένων προληπτικών µέτρων, σύµφωνα µε τα όσα προτείνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Καβάλας, που αφορούν 
κυρίως το κλάδεµα. Η επιµελής απολύµανση των κλαδευτικών εργαλείων µε 
οινόπνευµα ή µε διάλυµα χλωρίνης 10% πρέπει πάντα να προηγείται του κλαδέµατος 
το οποίο προτιµάται να λαµβάνει χώρα τέλη Φεβρουαρίου, µε ξηρό καιρό. Σε αρχικό 
στάδιο κλαδεύονται τα υγιή πρέµνα, έπειτα τα ύποπτα µέχρι να εµφανιστεί υγιές ξύλο. 
Στην περίπτωση αφαίρεσης βραχίονα µε καστανούς µεταχρωµατισµούς, απαιτείται 
άµεση απολύµανση των χρησιµοποιούµενων εργαλείων. Εξίσου σηµαντική είναι η 
κάλυψη των µεγάλων τοµών µε κατάλληλη αλοιφή κλαδέµατος. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το µέγιστο 
Η αποµάκρυνση µικρών 

ξερών κλαδιών θα 
αποδόσει το µέγιστο της 

καρποφορίας τους

Φουζικλάδιο µηλιάς
Το φουζικλάδιο είναι µία από τις 
σοβαρότερες ασθένειες της µηλιάς και 
οφείλεται σε µύκητα. Σε υγρές χρονιές 
είναι δυνατόν να εξαπλωθεί επιδηµικά και 
να προκαλέσει µεγάλου µεγέθους ζηµιές. 
Η αντιµετώπισή του, όπως συνιστούν και 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας, 
πραγµατοποιείται κυρίως µε ψεκασµούς 
εξειδικευµένων φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων κατά τη διάρκεια της 
βλαστικής περιόδου. Ειδικότερα µέσα στο 
χειµώνα ενδείκνυται κλάδεµα όλων των 
προσβεβληµένων κλάδων και καύση 
αυτών. Σηµειώνεται ότι τα πεσµένα 
φύλλα θα πρέπει να µαζεύονται ή να 
παραχώνονται ή να ψεκάζονται µε ουρία, 
ώστε να αποσυντεθούν. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Merpan 80 WG
BAYER: Flint 50WG, Luna Experience 
400SC
FMC: Impact 12.5SC
SIPCAM: Caldera 70WG, 
Hidroval 40WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, 
Score 25 EC
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80WG, 
Vacciplant
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Manzate, Agrizole 250 
EC, Φιλοκαπ 80 WG, Alcoban 70 WG

Εξώασκος ροδακινιάς
Ο εξώασκος, γνωστός και ως 
«καρούλιασµα» προσβάλλει κυρίως τα 
φύλλα και σε δεύτερο στάδιο τους 
νεαρούς βλαστούς και καρπούς. Ο 
µύκητας δεν έχει την ικανότητα να 
αανπτύσσεται σε θερµοκρασίες 
µικρότερες των 7oC, ενώ ευνοείται από 
θερµοκρασίες 10-20oC παράλληλα µε 
υψηλή σχετική υγρασία. Το παθογόνο 
διαχειµάζει µε τα βλαστοσπόρια στους 
οφθαλµούς ή σε πτυχώσεις του φλοιού 
των κλάδων και του κορµού. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, η 
ασθένεια είναι δυνατόν να προληφθεί 
µε ψεκασµό κατά τη διάρκεια του 
λήθαργου των δέντρων. Εάν 
παρατηρηθεί σοβαρή εξασθένηση λόγω 
έντονης προσβολής συνιστάται η 
ενίσχυση του δέντρου µε αζωτούχο 
λίπανση.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Zirafin 76 WG, Merpan 80 WG
BAYER: Copperfield 20WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Score 25 EC
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80WG
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ: Φιλοκαπ 80 WG, 
Manzate, Jade 40 WG. 

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Παλιά οι εταιρείες εισροών εξέταζαν 2.000 
ενώσεις δραστικών για να αναπτύξουν έ-
να ζιζανιοκτόνο. Πλέον πρέπει να εξετά-
σουν 160.000 και να ξοδέψουν ένα ποσό 
που υπολογίζεται περί τα 280 εκατ. ευρώ 
καθώς η χηµεία έχει κορεστεί. Σε συνδυα-
σµό µε την ανθεκτικότητα που έχει εµφα-
νιστεί στο 65% των ζιζανίων και τις κλιµα-
τικές συνθήκες που αλλάζουν τη φυσιολο-
γία τους και τις ιδιότητές τους, η σωστή ε-
πιλογή ζιζανιοκτόνου και η ρύθµιση παρα-
γόντων από τα µπεκ µέχρι τον τρόπο κατερ-
γασίας του εδάφους, µοιάζει για τους πα-
ραγωγούς σιτηρών ως η πιο σπουδαία α-
πόφαση που θα πάρουν µέσα στη χρονιά. 

Από τη µία, η εισαγωγή των τεχνολογι-
ών πληροφορικής και επικοινωνίας στη γε-
ωργία έχει εφοδιάσει τους παραγωγούς µε 
νέα εργαλεία που επιτρέπουν την πιο τακτι-
κή και ορθολογική κατανοµή των διαθέ-
σιµων πόρων και εισροών. Από την άλλη, 

την κατάσταση έρχονται να δυσκολέψουν 
έτι περαιτέρω οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά µε τους περιορισµούς στη 
φυτοπροστασία και το ακόµα πιο αυστηρό 
περιβαλλοντικό πλαίσιο που θέλει να επι-
βάλει στην αγροτική οικονοµία. Παράλλη-
λα, φαινόµενα όπως η ξηρασία και ο καύ-
σωνας που είναι όλο και πιο συχνά, εκτι-
µάται πως θα παρατείνουν τη µακροβιότη-
τα των σπόρων των ζιζανίων στο έδαφος, 
µε όποιες συνέπειες στις καλλιέργειες. Έ-
ναν οδηγό για το πώς θα µπορέσουν οι πα-
ραγωγοί σιτηρών να αντιµετωπίσουν τα ση-
µαντικά ζητήµατα της ζιζανιοκτονίας τώρα 
που ασχολούνται µε µεταφυτρωτικές φρο-
ντίδες, δίνει ο οµότιµος καθηγητής Ζιζανιο-
λογίας, Ηλίας Ελευθεροχωρινός (σελ. 14). Ο 
ίδιος συνιστά µεγάλη προσοχή ιδιαίτερα στο 
βαθύ όργωµα του εδάφους αλλά και στην ε-
ναλλαγή του ζιζανιοκτόνου τουλάχιστον µέ-
σα στην τριετία χρήσης και όσο είναι ακόµα 
αποτελεσµατικό, προς αποφυγήν εξελίξεων 
ανθεκτικότητας.  

Όρια οικονοµικής απόδοσης
Παράλληλα, ο προσδιορισµός δεικτών α-

νταγωνιστικότητας (∆.Α.) των ζιζανίων σε δι-
άφορες καλλιέργειες αποτελεί καθοριστική 
παράµετρο σε ένα Σύστηµα Ολοκληρωµένης 
Αντιµετώπισης των Ζιζανίων, σύµφωνα µε ει-
σήγηση του Σπύρου Βυζαντινόπουλου, πρώ-
ην γενικού διευθυντή του ΕΘ.Ι.Α.ΓΕ και τακτι-
κού ερευνητή του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, που πραγ-
µατοποίησε στο 20ο Επιστηµονικό Συνέδριο 
της ΕΖΕ. Ψεκασµός µε ζιζανιοκτόνα χωρίς να 
λαµβάνουµε υπόψη τον ∆.Α. αυξάνει τον κίν-
δυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας, είναι επιβλα-
βής για τη βιοποικιλότητα και το περιβάλλον 
και µειώνει το εισόδηµα των αγροτών, ανέ-
φερε ο ερευνητής. ∆ίνοντας ένα παράδειγµα 
στο σιτάρι αποτέλεσµα τετραετούς πειράµα-
τος, για την αλεπονουρά η κρίσιµη περίοδος 
ανταγωνισµού ήταν 4 έως 5,5 εβδοµάδες µε-
τά το φύτρωµα του σίτου και η πυκνότητα ζι-
ζανίων από 170-1.170 φυτά ανά τ.µ. προκά-
λεσε µείωση της απόδοσης ίσης µε 10-30% α-
ντίστοιχα. Το «Όριο Οικονοµικής Απόδοσης» 
για τα ζιζανιοκτόνα που δοκιµάστηκαν, ήταν 
µεταξύ 100-125 φυτά ανά τ.µ..

Η φυσιολογία των ζιζανίων αλλάζει, 
η χημεία των σιτηρών βρίσκει τείχη

Μπορεί οι 
τεχνολογίες 

πληροφορικής 
στη γεωργία να 

εφοδιάζουν τους 
παραγωγούς με 

νέα εργαλεία, 
ωστόσο η αύξηση 

της ανθεκτικότητας 
των ζιζανίων και οι 
κλιματικές αλλαγές 

δυσχεραίνουν τις 
αποφάσεις τους

Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 Agrenda 13ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ  ΣΙΤΗΡΩΝ

Ανάπτυξη
Το πρόβληµα µε την 
ανάπτυξη νέων 
ζιζανιοκτόνων γίνεται 
εµφανές στη βιοµηχανία 
των εισροών.

Πρόβλημα
Έχει αναπτυχθεί 
ανθεκτικότητα σε 167 
από τα 300 διαθέσιµα 
ζιζανιοκτόνα, σύµφωνα 
µε τα τελευταία στοιχεία.

Λύσεις
Τα µέτρα επιβράδυνσης 
της εξέλιξης ανθεκτικών 
ζιζανίων είναι σηµαντικά 
για την οµαλή πορεία της 
καλλιέργειας.



>  Με το 65% των ζιζανίων να έχουν αναπτύξει παγκοσµίως ανθεκτικότητα, µία 
λάθος ζιζανιοκτονία µπορεί να έχει σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις για τον αγρότη 

ΤΟ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ 
ΘΕΛΕΙ ΑΛΛΑΓΗ   
ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το νου τους σε πιθανές εξελίξεις ανθεκτικότητας που 
µπορεί να αποτελέσουν µία άκρως δαπανηρή υπόθε-
ση µε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις, θα πρέπει 
να έχουν οι παραγωγοί που βρίσκονται αυτή την πε-
ρίοδο εν µέσω µεταφυτρωτικής εφαρµογής ζιζανιο-
κτονίας στα σιτηρά για πλατύφυλλα και αγρωστώδη 
ζιζάνια. Ήδη, τα πράγµατα είναι δύσκολα παγκοσµί-
ως, καθώς έχει παρατηρηθεί ανθεκτικότητα σε 262 α-
πό τα 400 γνωστά είδη ζιζανίων, σύµφωνα µε τα τε-
λευταία στοιχεία που παραθέτει ο οµότιµος καθηγητή 
ζιζανιολογίας Ηλίας Ελευθεροχωρινός. Γεγονός, που 
αντιπροσωπεύει ανθεκτικότητα σε 167 από τα 300 δι-
αθέσιµα ζιζανιοκτόνα και ανθεκτικότητα στους 23 α-
πό τους 26 τρόπους δράσης ζιζανιοκτόνων. 

Καλλιεργητικά µέτρα επιβράδυνσης 
της εξέλιξης ανθεκτικών ζιζανίων

Οι µέθοδοι ώστε να γίνεται η ζιζανιοκτονία αποτε-
λεσµατικά, σύµφωνα µε τον κ. Ελευθεροχωρινό είναι: 

 Μη συνεχής χρήση (<3 έτη) ίδιου ζιζανιοκτόνου.
 Χρήση ζιζανιοκτόνου στη συνιστώµενη δόση.
 Εναλλαγή ζιζανιοκτόνων µε διαφορετικό τρό-

πο δράσης.
 Χρήση µιγµάτων ζιζανιοκτόνων.
 Βαθύ όργωµα ανά τριετία.
 Εφαρµογή αµειψισποράς.
 Συνδυασµένη χρήση µεθόδων.
 Αλλαγή ζιζανιοκτόνου όταν είναι αποτελεσµατικό.

Το παράδειγµα του κριθαριού
∆ίνοντας παράλληλα ένα παράδειγµα για τα κρι-

τήρια επιλογής ζιζανιοκτόνου στο κριθάρι, ο οµότι-
µος καθηγητής λέει πως πρώτα θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσει ο παραγωγής τα είδη ζιζανίων που αντιµετω-
πίζει, αν έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα και ποια εί-
ναι αυτή (π.χ απλή, διασταυρωτή, πολλαπλή) και αν 
υπάρχει ευχέρεια χρόνου για το στάδιο εφαρµογής. 
Προσοχή απαιτείται εδώ, στο φάσµα δράσης ζιζανιο-
κτόνου (ανθεκτικά/ευαίσθητα ζιζάνια) αλλά και στη 
συνδυαστικότητα µε άλλα φυτοπροστατευτικά κατά 
την εφαρµογή, όπως και στην υπολειµµατική διάρ-
κεια στο έδαφος (καλλιέργεια αµειψισποράς). Φυσι-
κά, ο παράγοντας κόστους επίσης παίζει σηµαντικό 
ρόλο στις αποφάσεις. 

Στο πώς όµως θα καταλάβει ο αγρότης αν ήδη έχει 
αναπτύξει ανθεκτικότητα ζιζανίου στο χωράφι του, 
ο οµότιµος καθηγητής, ξεχωρίζει τέσσερις παρατη-
ρήσεις. ∆ηλαδή, εάν: Πρώτον, ο ψεκασµός έγινε α-
νάλογα µε την ετικέτα. ∆εύτερον, η δράση ζιζανιο-
κτόνου στο παρελθόν (αρχή) ήταν άριστη. Τρίτον, η 

δράση ζιζανιοκτόνου τα τελευταία χρόνια είναι µει-
ωµένη. Τέταρτον, η δράση του ζιζανιοκτόνου εναντί-
ον άλλων ζιζανίων είναι άριστη. Τότε υπάρχει ανθε-
κτικότητα κατά πάσα πιθανότητα, που επαληθεύεται 
µε συλλογή σπόρων και πειράµατα. 

Αλλάζει η φυσιολογία των ζιζανίων
Σηµειώνεται εδώ πως οι νέες διαµορφούµενες 

κλιµατικές συνθήκες επηρεάζοντας την µορφολο-
γία, φυσιολογία και βιολογία των ζιζανίων και των 
καλλιεργειών, θα επηρεάσουν ακόµη και την εκλε-
κτικότητα-αποτελεσµατικότητα των ζιζανιοκτόνων 
(πρόσληψη, µετακίνηση, µεταβολισµό, ιδιότητες ζι-
ζανιοκτόνων), σύµφωνα µε ερευνητές (Π.Χ. Λόλας, 
Α. Αφεντούλη), που συµµετείχαν στο 20ο Επιστηµο-
νικό Συνέδριο της ΕΖΕ. Είναι προφανές ότι παράλ-
ληλα µε τις νέες κλιµατικές συνθήκες θα πρέπει να 
προσαρµοσθούν και τα συστήµατα διαχείρισης των 
ζιζανίων. Τα αποτελέσµατα της περιορισµένης έως 
τώρα έρευνας έδειξαν ότι, οι νέες κλιµατικές συνθή-
κες έχουν σοβαρή επίδραση στη συµπεριφορά των 
ζιζανίων και των ζιζανιοκτόνων γι’ αυτό και πρέπει 
να συνεχιστεί περισσότερη και εντατικότερη έρευνα 
ειδικά σε συνθήκες αγρού για την διασφάλιση της 
παραγωγικότητας στη γεωργία. 

Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ 
ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ  
Ο ανθεκτικός πληθυσµός ενός ζιζανίου προκύπτει από κάποιον 
αρχικώς ευαίσθητο πληθυσµό που περιείχε ανθεκτικά φυτά. Η 
ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνο δεν εξελίσσεται ταυτοχρόνως σε όλους 
τους αγρούς µίας περιοχής, πράγµα που σηµαίνει το ζιζάνιο 
παραµένει ευαίσθητο σε χρήσεις του ίδιου ζιζανιοκτόνου σε αγρούς 
της ίδιας ή άλλης περιοχής. Η ανθεκτικότητα προϋπάρχει στον αρχικό 
πληθυσµό ενός ευαίσθητου είδους ζιζανίου, η οποία επιλέγεται από 
την επαναλαµβανόµενη χρήση του ίδιου ζιζανιοκτόνου, ακολούθως 
εξελίσσεται και τελικώς επικρατεί. 
Σύµφωνα µε τον κ. Ελευθεροχωρινό, στα ανθεκτικά πλατύφυλλα 
ζιζάνια σε χειµερινά σιτηρά ξεχωρίζουν: η Παπαρούνα (Papaver 
rhoeas), το Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) και το Ράπιστρο 
(Rapistrum rugosum). Στα ανθεκτικά αγρωστώδη ζιζάνια ξεχωρίζουν: 
η Αγριοβρώµη (Avena sterilis), η Λεπτή ήρα (Lolium rigidum), η 
Μικρόκαρπη φάλαρη (Phalaris minor), το Mίλιο (Milium vernale) και 
το Aνεµόχορτο (Apera spica-venti (L.) P. Beauv). 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΝΟΣ ΖΙΖΑΝΙΟΥ ΣΕ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

3�5 ΕΤΗ

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ

ΑΡΑΙΩΣΗ
ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ

2 
EΥΑΙΣΘΗΤΑ
26 

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ
10 

EΥΑΙΣΘΗΤΑ
18 

6�10 ΕΤΗ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΫΠΑΡΧΕΙ  |  ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ  |  ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ  |  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ

ΠΡΟΫΠΕΥΑΙΣΘΗΤΟ
ΖΙΖΑΝΙΟ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ

ΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ 
�ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ� ΖΙΖΑΝΙΟ

Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ

26 
EΥΑΙΣΘΗΤΑ
2 
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Ο οµότιµος καθηγητής Ζιζανιολογίας του ΑΠΘ, 
Ηλίας Ελευθεροχωρινός.
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Η ροµποτική στην αντιµετώπιση των επίµονων ζιζανίων 

Ένα σύνθετο τεχνητό σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου αποτελείται από (1) ένα σύστηµα αντίληψης (αισθητήρες) για την 
ανίχνευση και την τρισδιάστατη µοντελοποίηση των φυσικών δοµών, (2) ένα σύστηµα λήψης αποφάσεων (επεξεργασία) για 
την εκπόνηση σχεδίου εφαρµογής που αξιολογεί τα δεδοµένα και τα υλοποιεί σε συγκεκριµένες σχεδιαστικές αποφάσεις, 
(3) εκτέλεση (ενεργοποιητές): το κοµµάτι που εφαρµόζει τις όποιες αποφάσεις φυτοπροστασίας. Στόχος η αποτελεσµατική 
και εξειδικευµένη αντιµετώπιση των προσβολών. Αυτή είναι η βάση για τη γεωργική ροµποτική. 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Η ξηρασία και ο καύσωνας, δύο ακραία 
καιρικά φαινόµενα, που επηρεάζουν ο-
λοένα και περισσότερο τα τελευταία χρό-
νια τις ελληνικές εκµεταλλεύσεις, κόβο-
ντας από αποδόσεις και παραγωγές, έ-
χουν αρνητικό αντίκτυπο και όσον αφο-
ρά τη δράση και την εκλεκτικότητα των 
ζιζανίων. Ειδικότερα, σύµφωνα µε την 
πρόσφατη οµιλία του οµότιµου καθηγη-
τή Ζιζανιολογίας του ΑΠΘ Ηλία Ελευθε-
ροχωρινού στην έκθεση της Agrotica, «η 
άνοδος της θερµοκρασίας του αέρα της 
γήινης ατµόσφαιρας, ως συνέπεια του 
εγκλωβισµού από τα αέρια του θερµο-
κηπίου της ανακλώµενης από τη γη µε-
γαλυτέρου µήκους κύµατος ακτινοβο-
λία, θα επηρεάσει τη βιολογία και την 
οικολογία των ζιζανίων, καθώς και τη 
γεωγραφική κατανοµή τους». 

Μειώνεται ο βιολογικός κύκλος 
ζιζανίων και καλλιεργειών

Πρακτικά οι ακραίες καιρικές συνθή-
κες θα προκαλέσουν τα εξής: 1) θα πα-
ρατείνουν τη µακροβιότητα των σπόρων 
των ζιζανίων στο έδαφος, 2) θα επιβρα-
δύνουν τον χρόνο έναρξης φυτρώµατος 
των σπόρων, 3) θα επισπεύσουν τον βιο-
λογικό κύκλο ζιζανίων και καλλιεργειών, 

4) θα µειώσουν την επικονίαση-γονιµο-
ποίηση ζιζανίων/ καλλιεργειών και την 
ανάπτυξη σπόρων µέσω της µείωσης της 
βιωσιµότητας της γύρης και της δεκτικό-
τητας του στίγµατος, και 5) θα µειώσουν 
τη φωτοσύνθεση των φυτών µέσω του 
κλεισίµατος των στοµάτων των φύλλων.

Πιο αναλυτικά και σύµφωνα µε τα 
στοιχεία των τελευταίων µελετών, η ανα-
µενόµενη αύξηση των αερίων του θερ-
µοκηπίου και ειδικότερα του CO2 της 
ατµόσφαιρας θα αυξήσει τη φωτοσύν-
θεση και, ως εκ τούτου, την ανταγωνι-
στική ικανότητα των C3 χειµερινών ζι-
ζανίων (αγριοβρώµη, λεπτή ήρα, φάλα-
ρη, αλεπονουρά, βρόµος, παπαρούνα, 
άγριο σινάπι, µεγαλόκαρπη και µικρό-
καρπη κολλητσίδα, κίρσιο) και των C3 
θερινών ειδών (αγριοβαµβακιά, λου-
βουδιά, αγριοτοµάτα, αγριοµελιτζάνα, 
τάτουλας, περικοκλάδα, σολανό) έναντι 
των C3 χειµερινών καλλιεργειών (σιτά-
ρι, κριθάρι, χειµερινά ψυχανθή, ελαιο-
κράµβη, κηπευτικά) και των C3 θερινών 
καλλιεργειών (σόγια, βαµβάκι, ζαχαρό-
τευτλο, καπνός, ηλίανθος, πατάτα, ντο-
µάτα, άλλα θερινά κηπευτικά), αντιστοί-
χως. Όσον αφορά τα C4 είδη ζιζανίων 
(βλίτο, γλιστρίδα, µουχρίτσα, σετάρια, 
αιµατόχορτο, βέλιουρας, αγριάδα, κύ-
περη), η ανταγωνιστική τους ικανότη-
τα θα αυξηθεί έναντι των C3 και C4 θε-

ρινών καλλιεργειών αλλά λιγότερο από 
εκείνη των C3 ειδών ζιζανίων. 

Αυτό σηµαίνει ότι η δράση και η ε-
κλεκτικότητα των ζιζανιοκτόνων θα ε-
πηρεαστούν εµµέσως από την επίδρα-
ση των κλιµατικών παραγόντων στις δι-
εργασίες διάσπασης, αποδόµησης-µε-
ταβολισµού και φυσικής αποµάκρυν-
σής τους από το έδαφος και τα φυτά, 
αλλά και από τις αλλαγές της βιολογί-
ας και της οικολογίας των ζιζανίων και 
των καλλιεργειών. 

Αρκετοί οι αστάθµητοι παράγοντες 
Όλα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι η συντελούµενη µεταβολή του κλί-
µατος καθιστά αναγκαία τη λήψη µέ-
τρων για την αντιµετώπιση των µελλο-
ντικά ανταγωνιστικότερων ζιζανίων και 
την ως εκ τούτου αύξηση της παραγω-
γής προϊόντων για την κάλυψη των α-
ναγκών επιβίωσης της ανθρωπότητας. 
Η εκτίµηση όµως των προαναφερθεισών 
επιδράσεων σε ζιζάνια και καλλιέργει-
ες εµπεριέχει σηµαντική αβεβαιότητα, 
διότι βασίζεται σε εικαζόµενο εύρος µε-
ταβολής του CO2 και της θερµοκρασί-
ας, αλλά και σε ακραία καιρικά φαινό-
µενα των οποίων η συχνότητα, η έντα-
ση, η διάρκεια και η έκταση είναι πρα-
κτικώς αδύνατον να προβλεφθούν και 
να προσδιοριστούν.

ΞΗΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΩΝΑΣ 
ΤΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΑ
> Τα όλο και πιο συχνά ακραία καιρικά φαινόµενα πάνε πίσω το φύτρωµα

Η νέα πρόταση 
για τη ζιζανιοκτονία 
χειμερινών σιτηρών 
από την Corteva 
Agriscience™  

CORELLOΤΜ 75 WG
∆ιασυστηµατικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για 
τον έλεγχο αγρωστωδών και πλατύφυλλων 
ζιζανίων σε µαλακό και σκληρό σιτάρι. 
Μικρή ποσότητα δραστικής, µεγάλα 
αποτελέσµατα.

PRIMUS® PERFECT SC
Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τα 
πλατύφυλλα ζιζάνια των χειµερινών σιτηρών. 
Σκληρό µε τα ζιζάνια, ήπιο µε την καλλιέργεια.

BROADWAYΤΜ 85 WG
Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε 
διασυστηµατική δράση για τον έλεγχο 
πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε 
µαλακό και σκληρό σιτάρι. Ένα σκεύασµα 
δύο στόχοι.

CROSSBOW™ 600 EC
Εκλεκτικό, µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για 
την αντιµετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων σε 
καλλιέργεια σιταριού, κριθαριού και 
αραβόσιτου. Ισχυρή δράση. Γρήγορα 
αποτελέσµατα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να 
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 
πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν τη 
χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές 
φράσεις και σύµβολα.
TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow 

AgroSciences, DuPont or Pioneer and their 

affiliated companies or their respective owners
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Προκήρυξη μέσα στην Άνοιξη

Ένα τετραχίλιαρο αντί 
για διετή παράταση 
στους βιοκαλλιεργητές 

 Γλυκαίνει τους δικαιούχους Βιολογικών με τριετείς δεσμεύσεις 
το υπουργείο, με ειδική πρόβλεψη μέσω του Μέτρου 3.1 ώστε να 
καλυφθούν τα κόστη πιστοποίησής τους για τα έτη 2020-2021

 Κατ’ εξαίρεση θεωρούνται ως «νέες συμμετοχές», παρότι 
έχουν ξεκινήσει τη δραστηριότητά τους από το 2017

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ενισχύσεις από 2.000 έως 4.000 ευ-
ρώ ανά εκµετάλλευση για έξοδα πι-
στοποίησης θα είναι σε θέση να δι-
εκδικήσουν οι βιοκαλλιεργητές του 
Μέτρου 11.1 µε τριετείς δεσµεύσεις 
(µετατροπή). Το νέο πρόγραµµα «Στή-
ριξη σε συστήµατα ποιότητας» (Μέ-
τρο 3.1) που θα προκηρυχθεί εντός 
της Άνοιξης θα επιδοτεί µόνο «νέες 
συµµετοχές», ωστόσο κατ’ εξαίρεση 
θα καλύπτονται και οι βιοκαλλιεργη-
τές, που ξεκίνησαν δεσµεύσεις κα-
τά τα πέντε προηγούµενα έτη πριν 
από την αίτηση στήριξης.  

Tο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης φαίνεται πως θέλει έτσι να «γλυ-
κάνει» τη συγκεκριµένη κατηγορία βι-
οκαλλιεργητών που ζητάνε παράτα-
ση των δεσµεύσεών τους για δύο α-
κόµα έτη µέσω νέας πρόσκλησης Βι-
ολογικής Γεωργίας, κάτι που «στην 
παρούσα φάση, δεν κρίνεται σκόπι-
µο», όπως υποστηρίζει ο Μάκης Βο-
ρίδης σε απάντησή του προς τον βου-
λευτή Ν∆ Χρήστο Κέλλα. 

Ειδικότερα το συγκεκριµένο Μέτρο 
καλύπτει µόνο τις δαπάνες πιστοποί-
ησης, δηλαδή τα παραστατικά που 
έχουν να κάνουν µε τις συµβάσεις 
των βιοκαλλιεργητών που υπογρά-
φουν µε τους Οργανισµούς Πιστο-
ποίησης. Οι δεσµεύσεις είναι από έ-
να έως πέντε έτη. Η µέγιστη διάρκεια 
µειώνεται κατά τον αριθµό των ετών 
που έχουν παρέλθει µεταξύ της αρ-
χικής συµµετοχής στο σύστηµα ποι-
ότητας και της ηµεροµηνίας υποβο-
λής της αίτησης για τη στήριξη. Να 
σηµειωθεί εδώ ότι δικαιούχοι κρίνο-
νται και όσοι βιοκαλλιεργητές και 
κτηνοτρόφοι δεν επιδοτούνται από 
το Μέτρο Βιολογικών. 

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης α-
νά είδος πιστοποίησης στο σύστη-

Πολλαπλές συνεχίζουν να είναι οι 
πιέσεις και οι οχλήσεις από παραγω-
γούς αλλά και από συνεταιριστικές 
οργανώσεις για την πιθανή έκδοση 
διετούς παράτασης στη Βιολογική Γε-
ωργία (τριετία-προκήρυξη 2017). Με 
επιστολή του προς την ηγεσία του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης το 
ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας ζητά 
να ξαναεξετάσει το ζήτηµα, καθώς α-
φορά 6.500 παραγωγούς που µε 55 
εκατ. ευρώ θα µπορούσαν να ικανο-
ποιηθούν, καθώς όπως σηµειώνει:

Πρώτον, το πρόγραµµα ορίζει ό-
τι µε τη λήξη της τριετούς µετατρο-
πής οι παραγωγοί µπορούν να συµ-
µετέχουν στο πρόγραµµα διατήρη-
σης µετά από νέα προκήρυξη, είναι 
λοιπόν άδικο για έναν βιοκαλλιερ-
γητή που κόπιασε και επένδυσε για 
να παράγει βιολογικά όταν έρθει η 
ώρα να το κάνει πράξη το κράτος 
να σταµατά να τον ενισχύει για αυ-
τή του την προσπάθεια.

∆εύτερον, οι 6.500 παραγωγοί 
οι οποίοι έχουν ξεκινήσει την χειµε-
ρινή καλλιέργεια του 2020 µε βιο-
λογικό προσανατολισµό θα είναι ά-

δικο να µην επιδοτηθούν για τη συ-
γκεκριµένη δράση.

Τρίτον, από το συγκεκριµένο πρό-
γραµµα µόνιµα περίσσευαν χρήµατα 
λόγω της υπερδέσµευσης ποσού της 
επιλέξιµης καλλιέργειας ανά ΑΦΜ. 
Το ποσό δε που θα χρειαστεί για να 
υλοποιηθεί η διετής παράταση του 
προγράµµατος θα είναι λιγότερο α-
πό 55 εκατ. ευρώ.

Τέταρτον, οι προκηρύξεις της Με-
τατροπής του 2019, η δέσµευση των 
οποίων θα λήξει το 2022,συνεπώς θα 

Με 55 εκατ. ευρώ δυνατή η 

µα ποιότητας της Βιολογικής παρα-
γωγής, καθορίζεται σε 1.000 ευρώ α-
νά εκµετάλλευση ετησίως και για κά-
θε είδος πιστοποίησης, και έως 2.020 
ευρώ ανά εκµετάλλευση ετησίως συ-
νολικά για όλα τα είδη πιστοποίησης 
βιολογικής παραγωγής.

Η τοποθέτηση Βορίδη για το 
ενδεχόµενο διετούς παράτασης

Για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέρ-
γειες», επισηµαίνεται ότι, στο πλαίσιο αξι-
οποίησης της δυνατότητας υπερδέσµευ-
σης, έχει γίνει σηµαντική υπερδέσµευ-
ση πόρων επί των νέων Προσκλήσεων 
που εκδόθηκαν, ύψους 90 εκατ. ευρώ, 
γεγονός που συµβάλλει σε σηµαντικό πο-
σό πληρωµών ετησίως έως το τέλος της 
Προγραµµατικής Περιόδου και βεβαί-
ως στην υψηλή απορρόφηση του ΠΑΑ.

 Η δυνατότητα έκδοσης νέας Πρόσκλη-
σης για τους ήδη δικαιούχους του Υποµέ-
τρου 11.1 «Ενισχύσεις για τη µετατροπή 
σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους» 
του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργει-
ες» του ΠΑΑ 2014-2020, στην παρούσα 
φάση, δεν κρίνεται σκόπιµη, δεδοµένου 
ότι δεν έχει γίνει απόσβεση της υπερδέ-
σµευσης που δόθηκε στις νέες Προσκλή-
σεις του Μέτρου 11, ενώ ταυτόχρονα οι 
χρηµατοδοτικές ανάγκες για τα επόµε-
να χρόνια, έως και την ολοκλήρωση της 
τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου, 
σε µέτρα όπως της εξισωτικής αποζηµί-
ωσης, των σχεδίων βελτίωσης κ.λπ., εί-
ναι ιδιαίτερα αυξηµένες. 

Το Μέτρο καλύπτει 
µόνο τα παραστατικά 
που αφορούν τις 
συµβάσεις των 
βιοκαλλιεργητών µε 
τους Οργανισµούς 
Πιστοποίησης.
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Ταυτότητα
Το είδος πιστοποίησης της 
βιολογικής µεταποίησης ενός 
γεωργού δύναται να ενισχυθεί 
από το υποµέτρο εφόσον o 
δικαιούχος πιστοποιείται για την 
παραγωγή τόσο του 
πρωτογενούς όσο και του 
µεταποιηµένου προϊόντος, 
ανεξάρτητα εάν η µεταποιητική 
δραστηριότητα πραγµατοποιείται 
εντός της εκµετάλλευσης του 
δικαιούχου ή µέσω 
υπεργολάβου. 

 Μέτρο 11
∆ικαιούχοι κρίνονται και όσοι 
βιοκαλλιεργητές και 
κτηνοτρόφοι δεν επιδοτούνται 
από το Μέτρο 11 «Βιολογικά»

Δαπάνες
Η ηµεροµηνία έναρξης 
επιλεξιµότηταςτων δαπανών στο 
πλαίσιο υλοποίησης του 
υποµέτρου 3.1 είναι η 
ηµεροµηνία υποβολής της 
αίτησης στήριξης του δικαιούχου 
και σε καµία περίπτωση 
προγενέστερη αυτής. 

Παλιοί στα Βιολογικά
∆εν δύναται να είναι δικαι-
ούχοι του Μέτρου 3.1 όσοι 

βρίσκονται στο Μέτρο 11.2 µε 
πενταετείς δεσµεύσεις 

(«παλιοί βιοκαλλιεργητές»)



παράταση

Τρεις νέες δράσεις
ΕΣΠΑ στο δρόμο
της προκήρυξης
Τρεις νέες δράσεις για τις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις πρόκειται να 
προκηρυχθούν εντός του έτους, 
σύµφωνα µε το υπουργείο Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων που θέ-
λει να κλείσει τις υποχρεώσεις 
του ΕΣΠΑ για την τρέχουσα προ-
γραµµατική περίοδο. 

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά 
τις νέες δράσεις που θα είναι και 
οι τελευταίες της τρέχουσας πε-
ριόδου, αυτές είναι:

 Ανανέωση και αναβάθµιση 
εξοπλισµού µικρών και µεσαίων 
επιχειρήσεων, συµπεριλαµβα-
νοµένου ψηφιακού, τεχνικού και 
παγίου εξοπλισµού. Πρόκειται 
για µία πρόσκληση που σχεδιά-
ζεται ώστε να καλύπτει µεγάλο 
φάσµα επιχειρήσεων και επιλέ-
ξιµων δράσεων στη βάση διαπι-
στωµένων αναγκών τους. Η αξιο-
λόγηση προγραµµατίζεται να εί-
ναι µε άµεση διαδικασία.

 Επιδότηση ενδοεπιχειρησια-
κής κατάρτισης. Η συγκεκριµένη 
δράση θα έχει προϋπολογισµό 
50 εκατ. ευρώ σε δηµόσια συµµε-
τοχή, που θα επιτρέψει στις επι-

χειρήσεις να εκπαιδεύσουν το 
προσωπικό τους στους τοµείς ό-
που εκτιµούν ότι υπάρχει µεγα-
λύτερη προστιθέµενη αξία, ανα-
φέρουν στελέχη του υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 Η τρίτη δράση είναι η διερεύ-
νηση για την επιδότηση µισθο-
λογικού κόστους και λειτουργι-
κών δαπανών για νέες εταιρείες 
που ιδρύονται στην Ελλάδα. Στό-
χος είναι η προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων, καθώς και επιχει-
ρήσεων, που επιθυµούν να επε-
κταθούν περαιτέρω. Οι επιδοτή-
σεις εξετάζεται να δίνονται εξα-
ντλώντας κατά το δυνατόν τον 
χάρτη περιφερειακών ενισχύσε-
ων, δηλαδή επιχειρήσεις που θα 
επιλέξουν να εγκατασταθούν σε 
λιγότερο αναπτυγµένες περιφέ-
ρειες θα λάβουν και µεγαλύτερο 
ποσοστό επιχορήγησης.

Οι νέες δράσεις σχεδιάζονται 
ήδη, σε συνεργασία µε την αρµό-
δια Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρι-
σης ΕΠΑνΕΚ, µε στόχο να προ-
κηρυχθούν το συντοµότερο ε-
ντός του 2020.

Σηµειώνεται εδώ πως σύµφωνα 
µε τον σχεδιασµό οι υφιστάµενες 
προσκλήσεις θα επιταχυνθούν 
και στόχος είναι µέχρι τότε να 
εξαλειφθούν όλες οι εκκρεµό-
τητες από πλευράς του δηµοσί-
ου (ολοκλήρωση αξιολογήσεων 
και εντάξεων), ώστε να µένει µό-
νο η υλοποίηση του σχεδίου α-
πό τον επιχειρηµατία. 

Μέχρι 30 Απριλίου
αιτήσεις µεταβιβάσεων
στο Κοµφούζιο  
Περιθώριο µέχρι τις 30 Απριλίου 
έχουν οι δικαιούχοι του Μέτρου 
10.1.8 «Κοµφούζιο» ώστε να 
τροποποιήσουν ή να µεταβιβάσουν 
τις δεσµεύσεις τους, σύµφωνα µε 
απόφαση που δίνει παράταση 
δεκαπέντε ηµερών. Η παραπάνω 
ηµεροµηνία αφορά µεταβιβάσεις 
και τροποποιήσεις που αφορούν 
στο έτος εφαρµογής 2020.

Με 768 δικαιούχους 
στα Σχέδια Βελτίωσης 
η ∆υτική Ελλάδα 
Πίνακες αποτελεσµάτων για τα 
Σχέδια Βελτίωσης εξέδωσε η 
∆υτική Ελλάδα µε τη βάση των 
µορίων να ορίζεται στα 59,39 µόρια 
και οι δικαιούχοι στους 748 όσον 
αφορά φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
του Μέτρου 4.1.1. Εγκρίθηκαν 
ακόµα 6 συλλογικά σχήµατα και 14 
δικαιούχοι για το Μέτρο 4.1.3 
(επενδύσεις σε ΑΠΕ). Η διαδικασία 
των ενστάσεων θα είναι ανοιχτή για 
επιλαχόντες και απορριπτόµενους 
για διάστηµα ενός µήνα, σύµφωνα 
µε την απόφαση. 

µπουν στη νέα προγραµµατική περί-
οδο για διατήρηση (ως παλιοί). Οι µό-
νοι που θα παραµείνουν στην τριετία 
είναι αυτοί της Μετατροπής του 2017.

Πέµπτον, ένα µεγάλο κοµµά-
τι της καλλιέργειας αυτών των πα-
ραγωγών έχουν σε µεγάλη µερίδα 
συνδεδεµένη την καλλιέργεια των 
βιολογικών καλλιεργειών µε πρό-
γραµµα βιολογικής κτηνοτροφίας. 
Το πιο πιθανό είναι να αδυνατούν 
να ανταπεξέλθουν στα κόστη των 
φορέων πιστοποίησης.

Πληρωµές
Με τροποποιήσεις στα ήδη 

τρέχοντα προγράµµατα 
ΕΣΠΑ το υπουργείο 

Ανάπτυξης προσπαθεί να 
«τρέξει» τις πληρωµές 

στους δικαιούχους
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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».

ΝΕΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 
ΕΣΠΑ

Ανανέωση και αναβάθµιση εξοπλισµού 
µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων

Επιδότηση µισθολογικού κόστους 
και λειτουργικών δαπανών

Επιδότηση ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης
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Νέα αρθρωτά TR 
και SR 7600 της 
Antonio Carraro 
Τα TR και SR 7600 Infinity µε κινητήρα Kohler 75 ίππων) α-
ντιπροσωπεύουν την τελευταία εξέλιξη στα υδροστατικής µε-
τάδοσης τρακτέρ της Antonio Carraro µε αντίστροφη κίνηση, 
ιδανικά για χρήση σε αµπελώνες, οπωρώνες και όχι µόνο
Συγκεκριµένα, η Antonio Carraro φαίνεται πως συνεχίζει 
να επεκτείνεται στην κατασκευή όσο το δυνατόν πιο εξει-
δικευµένων τρακτέρ όπως τα TR και SR 7600 Ιnfinity, τα ο-
ποία µέσα στο 2019 αναγνωρίστηκαν δικαίως από τον δια-
γωνισµό «Innovation Challenge Award» της ιταλικής εµπο-
ρικής έκθεσης Enovitis στο Campo 2019 και από τον δια-
γωνισµό «Technical News Competition» κατά τη διάρκεια 
της εµπορικής έκθεσης Agrilevante 2019.

Για πολύ στενούς αµπελώνες
Το TR είναι ισοδιαµετρικό, αντίστροφης κίνησης τρακτέρ, 

ιδανικό για χρήση σε στενούς χώρους, όπως είναι οι αµπε-
λώνες ενώ το αρθρωτό SR (το οποίο είναι ακόµη ισοδιαµε-
τρικό και έρχεται εξοπλισµένο µε αντίστροφη κίνηση) είναι 
ιδιαίτερα στενό σε πλάτος, χαρακτηριστικό που το κάνει ε-
ξαιρετικά ευέλικτο κατά την εργασία ανάµεσα σε σειρές καλ-
λιεργειών και άλλους χώρους µε στενά όρια.

Η υβριδική, µηχανική-υδροστατική µετάδοση επιτρέπει 
ταχύτητες εργασίας µεταξύ 0,1 και 40 χλµ./ ώρα και µε την 
απουσία της χρήσης συµπλέκτη η εργασία στο πεδίο απλο-
ποιείται σηµαντικά, ειδικά σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται 
συχνές και γρήγορες αλλαγές πορείας.

Οι λειτουργίες των νέας γενιάς Infinity TR και SR 7600 
αυτοµατοποιήθηκαν, ενώ η εκτέλεσή τους έγινε αρκετά δι-
αισθητική αλλά και άνετη για τον χειριστή. Μεταξύ άλλων, 
υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τεσσάρων διαφορετικών 
τρόπων οδήγησης, καθορισµένης ταχύτητας του τρακτέρ 
και στροφών ανά λεπτό του κινητήρα, ανάλογα µε τις απαι-
τήσεις κάθε φορά.

Σύµφωνα µε την εταιρεία, η λειτουργία ελέγχου της ρο-
πής προστατεύει το PTO και τον κινητήρα, ιδιαίτερα σε κρί-
σιµες καταστάσεις. Αξίζει, τέλος, να σηµειώσουµε πως τα 
µοντέλα είναι διαθέσιµα µε την καµπίνα Starlight, σχεδια-
σµένη έτσι ώστε να προσφέρει πλήρη ορατότητα ακόµη και 
στις πιο πυκνές καλλιέργειες.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ένα πλήρες πακέτο διαχείρισης των ασθενειών 
σε συγκεκριµένες περιοχές του αγρού, µε εγ-
γύηση υγείας για τις καλλιέργειες, θα είναι σε 
θέση από φέτος να προσφέρει στους αγρότες 
η BASF, µέσω του ψηφιακού γεωργικού εργα-
λείου, xarvio Healthy Fields. Συγκεκριµένα, η 
εταιρεία θα εισάγει το νεότερο προϊόν της στην 
αγορά ξεκινώντας από τη Γερµανία το 2020.

Το Healthy Fields, αποτελεί µέρος της ο-
λοκληρωµένης πλατφόρµας xarvio µέσω της 

οποίας προσφέρεται ήδη η υπηρεσία Field 
Manager που εµπλουτίστηκε και είναι δια-
θέσιµη µε νέα χαρακτηριστικά για το 2020. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την BASF το 
Field Manager το 2019, υποστήριξε πάνω α-
πό 16.000 αγρότες παγκοσµίως να καλλιερ-
γήσουν περισσότερα από 20 εκατοµµύρια 
στρέµµατα. Τα νέα χαρακτηριστικά του, περι-
λαµβάνουν τη διαχείριση στοιχείων θρέψης 
σε συγκεκριµένη περιοχή (field-zone) του α-
γρού, µε συγκεκριµένες ενδείξεις για το χρό-
νο εφαρµογής και τη δοσολογία, χάρτες εφαρ-
µογών µε αυτόµατα ενσωµατωµένες ζώνες α-

Εγγύηση υγείας 
στις καλλιέργειες 
μέσω του xarvio  
Η BASF εισάγει το Healthy Fields στην αγορά 
και εμπλουτίζει τις λειτουργίες του Field Manager 
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Η τεχνολογία NPRO 
στα λιπάσματα 
Timac Agro 

Η µοναδική τεχνολογία NPRO βασίζεται σε ένα σύνολο επι-
λεγµένων µορίων, τα οποία διαδραµατίζουν καθοριστικό ρό-
λο τόσο στον ρυθµό αφοµοίωσης του αζώτου, όσο και στον 
µετασχηµατισµό των µορφών αυτού στο εσωτερικό του φυ-
τού. Η καινοτόµα τεχνολογία NPRO επιδρά τόσο στη µορφο-
λογία, όσο και στην φυσιολογία του φυτού. 

Πιο αναλυτικά, µέσω της τεχνολογίας NPRO επιτυγχάνεται:
 Αύξηση της απορρόφησης του αζώτου και των υπολοί-

πων θρεπτικών στοιχείων.
 Η τεχνολογία NPRO ενεργοποιεί εκείνα τα γονίδια που ε-

µπλέκονται στην πρόσληψη του αζώτου, ενώ ταυτόχρονα διε-
γείρει το ριζικό σύστηµα του φυτού, ευνοώντας την γρήγορη 

απορρόφηση των ανόργα-
νων µορφών αζώτου, κα-
θώς και των υπολοίπων 
θρεπτικών στοιχείων (φώ-
σφορος, κάλιο κ.α.) από 
τη ρίζα προς το υπέργειο 
µέρος του φυτού.

 Η ταχεία απορρόφη-
ση του ανόργανου αζώ-
του από το φυτό, λόγω της 
τεχνολογίας NPRO, µειώ-
νει το ποσοστό έκπλυσης 
του αζώτου από το έδα-
φος, βελτιστοποιώντας 

την απόδοση της συνολικής εφαρµοζόµενης λίπανσης (NPK).
 Χάρη στην τεχνολογία NPRO, το φυτό αξιοποιεί στο έ-

πακρο τα θρεπτικά στοιχεία του λιπάσµατος, σηµειώνοντας 
µέση αύξηση απορρόφησης  +20%, µε αποτέλεσµα τη βέλ-
τιστη ανάπτυξη και απόδοση της εκάστοτε καλλιέργειας. 

  Καλύτερη µετατροπή του απορροφόµενου αζώτου.
 Η τεχνολογία NPRO διεγείρει τον µεταβολισµό του αζώ-

του στο εσωτερικό του φυτού, καθώς αυξάνει τη δραστηριό-
τητα εκείνων των µεταφορέων που σχετίζονται µε την µετα-
κίνηση και αναδιανοµή του αζώτου, όπου αυτό απαιτείται. 

 Η συνολική αύξηση του ρυθµού µεταβολής του αζώτου 
σε σχέση µε ένα κοινό λίπασµα υπερβαίνει το 30%. 

 Ταυτόχρονα, η τεχνολογία ΝPRO διεγείρει τη σύνθεση 
της νιτρικής ρεδουκτάσης (NR), η οποία συµβάλει στην κα-
λύτερη µετατροπή του νιτρικού αζώτου σε αµµωνιακό, µεγι-
στοποιώντας τη σύνθεση πρωτεϊνών και αµινοξέων.

 Η καλύτερη µετατροπή του νιτρικού αζώτου σε αµµωνι-
ακό στο εσωτερικό του φυτού, έχει ως αποτέλεσµα την απο-
φυγή συσσώρευσης των επιβλαβών νιτρικών ιόντων, την 
εξοικονόµηση ενέργειας για το φυτό, καθώς και την παρα-
γωγή περισσότερων πρωτεϊνών.

Τα καινοτόµα προϊόντα Timac Agro που περιέχουν την 
τεχνολογία NPRO διατίθενται από την εταιρεία ΛΥ∆Α στους 
τύπους: KALIISPRINT 6-11-21 και LITHACTYL 10-11-14.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΩΤΗΣ, 
PRODUCT MANAGER TIMAC AGRO/ΛΥ∆Α

σφαλείας ψεκασµών, καθώς και ασύρµατη 
συνδεσιµότητα (wi-fi) µε τα τρακτέρ. Επιπλέ-
ον, κυκλοφόρησαν νέες λειτουργίες που επι-
τρέπουν στους αγρότες και τους γεωπόνους-
συµβούλους τους να συνεργάζονται καλύτε-
ρα απευθείας στο xarvio Field Manager. Όλα 
τα νέα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιµα σε κι-
νητές συσκευές για τους παραγωγούς σε ό-
λο τον κόσµο. Τα παραπάνω συµπληρώνουν 
τις ήδη προσφερόµενες υπηρεσίες οι οποίες 
περιλαµβάνουν πληροφορίες σε πραγµατι-
κό χρόνο για συγκεκριµένες περιοχές (field-
zone) του αγρού, όπως λεπτοµερή στάδια α-
νάπτυξης των καλλιεργειών και προειδοποι-
ήσεις σε κινητές συσκευές σχετικά µε την πι-
θανότητα εµφάνισης ασθενειών και εχθρών, 
ειδικά για τον κάθε αγρό, µε βάση τα µοντέλα 
πρόβλεψης κινδύνου, που είναι δοκιµασµένα 

επί 25 χρόνια στην αγορά. 
Το 2017/2018, οι Ευρωπαίοι παραγωγοί 

σιταριού που εφάρµοσαν τη φυτοπροστα-
σία µε βάση τις συστάσεις του xarvio Field 
Manager, πέτυχαν κατά µέσο όρο 32 ευρώ 
περισσότερα ανά εκτάριο, συγκριτικά µε 
τους αγρότες που εφάρµοσαν την συµβατι-
κή φυτοπροστασία µε τρεις εφαρµογές µυ-
κητοκτόνων, αναφέρει η BASF. 

Ο Andree-Georg Girg, Παγκόσµιος ∆ιευθυ-
ντής Εµπορικών Επιχειρήσεων Ψηφιακής Γε-
ωργίας στη BASF, δήλωσε: «Μαζί µε τον αυ-
ξανόµενο αριθµό προϊόντων και υπηρεσιών 
του xarvio, στοχεύουµε να µεταµορφώσου-
µε ακόµη περισσότερο το τοπίο της ψηφια-
κής γεωργίας το 2020 και να συνεχίσουµε να 
προσφέρουµε κερδοφορία και ένα πιο βιώσι-
µο γεωργικό περιβάλλον για τους αγρότες».

«Η στρατηγική φυτοπροστασίας που συνι-
στά το xarvio Field Manager θα υλοποιηθεί 
από έναν έµπειρο εργολάβο. Ο αγρότης α-
παλλάσσεται από πολύπλοκες εργασίες και 
µπορεί να ακολουθήσει κάθε βήµα µε δια-
φάνεια. Εάν οι ζηµιές από µια ασθένεια φυλ-
λώµατος σε έναν αγρό στο τέλος της σεζόν 
είναι µεγαλύτερες από αυτό που συµφωνή-
θηκε εκ των προτέρων, ο αγρότης θα απο-
ζηµιωθεί», εξήγησε ο Girg.

Στα κινητά τηλέφωνα
Όλα τα νέα χαρακτηριστικά του Field 
Manager είναι διαθέσιµα σε κινητές 
συσκευές για τους παραγωγούς σε 

όλο τον κόσµο



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Κοντά στο 1 εκατ. στρέµµατα υπολο-
γίζονται οι δεσµευµένες αγροτικές ε-
κτάσεις από τους κυρωµένους δασι-
κούς χάρτες, µε πολλές εξ αυτών να 
κρίνονται ως µη επιλέξιµες στις πλη-
ρωµές του ΟΣ∆Ε 2019 και οι υπόλοι-
πες να πληρώνονται «υπό αίρεση». Ε-
πιβεβαιώνοντας το σχετικό δηµοσίευ-
µα της Agrenda (φύλλο 15ης Φεβρου-
αρίου) που κατέγραψε γλαφυρά το πα-
ράδειγµα παραγωγών από τη Χαλκιδι-
κή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης κάνει λόγο για 80.140 
στρέµµατα απλήρωτα στη Λάρισα. Ο ί-
διος παραπέµπει τώρα τους παραγω-
γούς σε σχετική νοµοθετική πρωτο-
βουλία του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος, τον Μάρτιο, καθώς οι κυρωµέ-
νοι χάρτες θα αναµορφωθούν και µέ-
νει να φανεί αν κάτι τέτοιο θα αλλά-
ξει τα δεδοµένα για το τσεκ του 2020. 

Σηµειωτέον πως οι αγρότες απει-
λούνται εκτός των άλλων µε αχρεω-
στήτως καταβληθέντα ποσά από το 
2018, ενώ φόβοι εκφράζονται για 
ολική απώλεια ατοµικών δικαιωµά-
των βασικής ενίσχυσης, εφόσον δεν 
αντικατασταθούν από άλλες επιλέξι-
µες εκτάσεις που επαρκούν για την ε-
νεργοποίησή τους. Παράλληλα έχουν 
δηµιουργηθεί και προβλήµατα στα α-
γροπεριβαλλοντικά προγράµµατα ό-
πως το Κοµφούζιο, µε απλήρωτους 
ροδακινοπαραγωγούς στην Ηµαθία 
λόγω δασικών χαρτών.

Την ίδια ώρα οι διοικητικές αγκυ-
λώσεις και η απουσία κοινής συνι-
σταµένης µεταξύ του Οργανισµού 

Πληρωµών και των ∆ασαρχείων φαί-
νεται να εµποδίζουν την επίλυση του 
ζητήµατος, ξεµπλοκάροντας την αξι-
οποίηση αγροτικών και δασικών ε-
κτάσεων και περιορίζοντας τον κίν-
δυνο της απώλειας επιδοτήσεων για 
τους παραγωγούς.

Η τοποθέτηση Βορίδη
Αναλυτικά για το ζήτηµα των δασι-

κών χαρτών, ο Μάκης Βορίδης απα-
ντά σε σχετική ερώτηση του βουλευτή 
Ν∆ Μάξιµου Χαρακόπουλου.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωµατώνει στο ΟΣ∆Ε 
την πληροφορία των ∆ασικών Χαρ-
τών, όπως αυτοί σταδιακά συντάσσο-
νται και κυρώνονται. Με τη σταδιακή 
αυτή ενσωµάτωση, επιτυγχάνεται ι-
κανοποιητικό χρονικό διάστηµα για 
τους παραγωγούς, ώστε να κάνουν 
χρήση των προσφερόµενων εργαλεί-
ων που αναφέρονται στο Εγχειρίδιο 
του υπουργείου Περιβάλλοντος µε 
θέµα «∆ασικοί Χάρτες και ΟΠΕΚΕΠΕ, 
Εργαλεία για την διασφάλιση των δι-
καιωµάτων των πολιτών». 

Ειδικότερα για Λάρισας, σηµειώ-
νεται ότι έχει δηµοσιευτεί στο ΦΕΚ 14 
τ. ∆΄/2.2.2018 κυρωµένος ∆ασικός 

Χάρτης, συνολικής έκτασης 4.727.440 
στρεµµάτων ή σε ποσοστό 87,8% επί της 
συνολικής έκτασης της εν λόγω Π.Ε.. 

Από τη συνολική αυτή έκταση, 200.591 
στρέµµατα σχετίζονται µε γεωργικές 
εκτάσεις που δηλώθηκαν στην Ενι-
αία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2019. Α-
πό αυτά, τα 125.770 στρέµµατα έχουν 
ληφθεί υπόψη για την καταβολή της 
κοινοτικής ενίσχυσης για το 2019, υ-
πό την πλήρωση της προϋπόθεσης ε-
πιλεξιµότητάς τους, µε βάση την ενω-
σιακή νοµοθεσία. Οι εν λόγω εκτάσεις 
θεωρούνται υπό αίρεση επιλέξιµες, 
µέχρι νεότερων νοµοθετικών ρυθµί-
σεων, στο πλαίσιο αναµόρφωσης του 
ήδη κυρωµένου χάρτη. Τα υπόλοιπα 
80.140 στρέµµατα δεν έχουν ληφθεί 
ως επιλέξιµα στις πληρωµές της ΕΑΕ 
2019, δεδοµένου ότι παραµένουν δε-
σµευµένα από τον κυρωµένο ∆ασι-
κό Χάρτη. Τονίζεται, ωστόσο, ότι µέ-
ρος αυτής της έκτασης ενδέχεται σε 
επόµενα επικαιροποιηµένα από το Υ-
πουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας ψηφιακά αρχεία να απεµπλακεί α-
πό τη δασική νοµοθεσία. 

Επισηµαίνεται ότι, όπως προκύπτει 
και από τα προαναφερόµενα, ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ συνεργάζεται στενά µε τις αρµό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας για τη διευθέ-
τηση ζητηµάτων που προκύπτουν από 
τους ∆ασικούς Χάρτες για τις επιλέξι-
µες για κοινοτικές ενισχύσεις εκτάσεις. 

Τέλος διευκρινίζεται ότι, σε κάθε πε-
ρίπτωση, τα ατοµικά δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης δεν χάνονται, όταν µη 
επιλέξιµες εκτάσεις αντικαθίστανται 
από άλλες επιλέξιµες εκτάσεις που ε-
παρκούν για την ενεργοποίησή τους. 

Στο 1 εκατομμύριο 
φτάνουν τα μπλεγμένα 
στρέμματα σε δασικούς 
χάρτες

Παράταση πέραν 25ετίας 
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Αναθεώρηση κυρωμένων 
χαρτών με νομοσχέδιο τον 
Μάρτιο υπόσχεται ο Βορίδης

∆ιαγραφή 
προστίµων για 
αναδασωτέα
Παράλληλα µε την 
παράγραφο 4 του Άρθρου 
39 επιλύεται το ζήτηµα που 
έχει προκύψει µε το ν. 
674/1977 (Α’ 242), ο 
οποίος, ενώ αναγνώριζε ότι 
οι κάτοχοι αγροτεµαχίων 
κυρωµένου αναδασµού 
θεωρούνται κύριοι αυτών, 
δεν περιέλαβε τη 
διαγραφή των προστίµων: 
«Οι κάτοχοι αγροτεµαχίων 
αναδασµού, κυρωµένου 
µέχρι τη δηµοσίευση της 
παρούσας διάταξης, 
θεωρούνται κύριοι αυτών, 
εφόσον εισέφεραν στον 
αναδασµό κατεχόµενα 
δηµόσια αγροτεµάχια που 
τα απέκτησαν µε νόµιµο 
τίτλο από επαχθή αιτία. 
Στην περίπτωση αυτή, δεν 
εκτελούνται πρωτόκολλα 
διοικητικής αποβολής και 
τα πρόστιµα που έχουν 
επιβληθεί σύµφωνα µε την 
νοµοθεσία διαγράφονται.».

Παράταση στις µισθώσεις δηµοσί-
ων ακινήτων για αγροτικές εγκατα-
στάσεις όπως στάβλοι και θερµο-
κήπια και ευελιξία στις νέες αιτή-
σεις, προβλέπουν οι «άλλες διατά-
ξεις» του Άρθρου 39, στο νοµοσχέ-
διο για τους Αγροτικούς Συνεταιρι-
σµούς. Ειδικότερα, όπως αναφέρει 
στο αιτιολογικό της η ρύθµιση, α-
ποτέλεσµα του περιορισµού της ει-
κοσιπενταετίας στις µισθώσεις εί-
ναι η αδυναµία ένταξης των ήδη 
λειτουργούντων, παραγωγικών και 
βιώσιµων επιχειρήσεων σε επενδυ-
τικούς αναπτυξιακούς νόµους για 
την πραγµατοποίηση νέων επεν-
δύσεων και την µεγέθυνση των ε-
γκαταστάσεών. Υπενθυµίζεται ότι 
οι µισθώσεις µπορούσαν να διαρ-
κούν έως 25 χρόνια χωρίς καµία 
δυνατότητα παράτασης. 

Όσον αφορά τις νέες αιτήσεις 
για µισθώσεις, εδώ δίνεται η δυ-
νατότητα σε αποκλεισµένους λό-
γω ανάκλησης ανάλογης παραχώ-
ρησης, να προχωρήσουν σε µίσθω-
ση, χωρίς ποινή τριετίας, όπως γι-
νόταν µέχρι σήµερα. Αναλυτικά:

Άρθρο 39 Λοιπές διατάξεις
Μετά το τελευταίο εδάφιο του άρ-

θρου 8 του νόµου 4061/2012 (Α’ 66) 
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η δι-
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∆ΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ 
Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ

205.910
ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ∆ΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ

125.770
ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

80.140ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΛΗΦΘΕΙ ΩΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ 
ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΑΕ 2019



Η επικείµενη έναρξη του φετινού 
ΟΣ∆Ε και πώς αυτή θα βαδίσει, δε-
δοµένων των µέχρι τώρα «βραχυκυ-
κλωµάτων» στην οµαλή λειτουργία 
του εξαιτίας του ιδιώτη φορέα συ-
ντονιστή, βρέθηκε στο επίκεντρο 
πρόσφατης συνάντησης κλιµακίου 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ µε το προεδρείο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στη συνάντηση που πραγµατοποι-
ήθηκε προς εβδοµάδος στα γραφεία 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, και διήρκησε περισ-
σότερο από 2,5 ώρες, ο πρόεδρος 
της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, Παύλος Σατο-
λιάς ενόψει της έναρξης του ΟΣ∆Ε, 
έθιξε επιτακτικά το ζήτηµα της ορι-
στικής απαλλαγής από την ιδιωτική 
εταιρεία - µεσάζοντα, µη παραλεί-
ποντας να παρουσιάσει και το θετι-
κό για τα ΚΥ∆ που αντιδρούν, απο-
τέλεσµα της δικαστικής διαµάχης.

Μάλιστα, σύµφωνα µε ανακοίνω-
σης της οργάνωσης, «διαπιστώθηκε 
η απολύτως θετική διάθεση του προ-
έδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ρ. Γρηγόρη 
Βάρρα ο οποίος και ακούγοντας τις 
σοβαρές και πολύ συγκεκριµένες πα-
ρατηρήσεις των µελών της ΝΕΑΣ ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, τόνισε ότι ο Οργανισµός δεν 
υποκύπτει σε εκβιασµούς, απ’ όπου 
και αν αυτοί προέρχονται».

Να σηµειωθεί ότι ιδιαίτερη έµφα-
ση δόθηκε σε µείζονα θέµατα που έ-
χει καταγγείλει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ και 
τα συνεργαζόµενα ΚΥ∆, όπως η οι-
κειοποίηση του συστήµατος του Ορ-
γανισµού από ιδιωτική εταιρεία και 
η ετσιθελική χρέωση αόριστων και 
στην πραγµατικότητα εντελώς ανύ-
παρκτων δήθεν υπηρεσιών.

Επίσης, συζητήθηκε, ενόψει της 
έναρξης του έργου, το θέµα της πι-
στοποίησης των ΚΥ∆, καθώς και µία 
σειρά από επιµέρους ζητήµατα που 
αφορούν σε τεχνικά θέµατα που ά-

πτονται των αρµοδιοτήτων και του 
ρόλου του Οργανισµού.

Παράλληλα, µε έµφαση επιση-
µάνθηκαν τα προβλήµατα που έ-
χουν παρατηρηθεί µε τις πληρω-
µές στα βιολογικά, αλλά και το θέ-
µα που έχει προκύψει µε τα σχέδια 
βελτίωσης και την ασφαλιστική ε-
νηµερότητα παραγωγών, που καί-
τοι είναι καθόλα εντάξει, το σύστη-
µα τους βγάζει εκτός µε αποτέλε-
σµα να µην µπορούν να υλοποιή-
σουν τις επενδύσεις.

Εκτενής συζήτηση υπήρξε και για 
το ζήτηµα της τριτοβάθµιας εκπρο-
σώπησης των συνεταιρισµών, για το 
οποίο είναι σε εξέλιξη πρωτοβουλία 
εξεύρεσης συµβιβαστικής λύσης. 
Για το ζήτηµα αυτό η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ 
υποστήριξε ότι από την πλευρά του 
φορέα θα γίνουν όλα όσα πρέπει, 
καθώς αυτό που προέχει είναι η υ-
ποστήριξη των αγροτών και η σω-
στή εκπροσώπησή τους.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υποκύπτει
σε εκβιασμούς απ’ όπου 
κι αν προέρχονται, 
δηλώνει ο Δρ Βάρρας 

Εντατικά µαθήµατα για τον πρόεδρο 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ρ Γρηγόρη Βάρρα.  

για μισθώσεις αγροτικών ακινήτων 

άρκεια των εκµισθώσεων που έ-
γιναν µε τις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 14 του ν. 3147/2003 
(Α’ 135) µε τις οποίες αντικατα-
στάθηκε η παρ. 9 του άρθρου 1 
του ν.δ. 221/1974 (Α’ 368), δύ-
ναται να παραταθεί και πέραν 
της εικοσιπενταετίας, µε τις προ-
ϋποθέσεις ότι η µονάδα λειτουρ-
γεί, είναι βιώσιµη και τηρεί τους 
όρους της µίσθωσης. Η παράταση 
χορηγείται µε πράξη του αρµοδί-
ου οργάνου, ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφεροµένου».

Η παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 
4061/2012 αντικαθίσταται ως ε-
ξής: «9. Αν ανακληθεί η απόφα-
ση παραχώρησης, λόγω παρά-
βασης των όρων της, ο ενδια-
φερόµενος µπορεί να υποβάλ-
λει νέα αίτηση για παραχώρη-
ση χρήσης ακινήτου που διαχει-
ρίζεται το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η α-
ποδοχή της αίτησης του προη-
γούµενου εδαφίου για την πα-
ραχώρηση αυτή γίνεται µε από-
φαση του αρµόδιου Γενικού ∆ι-
ευθυντή του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
σύµφωνα µε το άρθρο 109 του 
νόµου 4622/2019 (Α’ 133) ή - ε-
φόσον δεν πληρούνται οι προϋ-

ποθέσεις της ανωτέρω διάταξης 
-του οικείου υπουργού».

Οι προθεσµίες των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 31 του νόµου 
4061/2012, για την επικύρω-
ση ανώµαλων δικαιοπραξιών, ό-
πως παρατάθηκαν µε την υπ’ αρ. 
2128/95263/11.9.2017 κοινή α-
πόφαση των υπουργών Οικονο-
µικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Β’ 3311) παρατείνονται για πέντε 
(5) ακόµη έτη από τη λήξη τους, 
ήτοι έως τις 22 Μαρτίου 2024.
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Επικύρωση 
δικαιοπραξιών 

Παρατείνεται η προ-
θεσµία επικύρωσης 
δικαιοπραξιών που 

καταρτίστηκαν κατά 
παράβαση του αγροτι-
κού κώδικα µέχρι τις 

22 Μαρτίου 2024

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Δύσκολη
η επιβίωση

 ∆ιαχρονικό: ∆εν επιβιώνουν 
ούτε οι πιο δυνατοί ούτε οι πιο 
έξυπνοι. Επιβιώνουν αυτοί που 
ανταποκρίνονται στις αλλαγές.

 Αµπελώνες: Περισσότερο από 
το 50% των σηµερινών περιοχών 
αµπελοκαλλιέργειας 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 & 
Περιβάλλον-Inrae. 31/1/2020.

 Εξαγωγές ΕΕ: Σύµφωνα µε 
την τελευταία µηνιαία έκθεση για 
το εµπόριο αγροδιατροφικών 
προϊόντων, τον Νοέµβριο 2019 η 
µηνιαία αξία των εξαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων της 
ΕΕ έφθασε στα 13,43 δισ. ευρώ 
(άνοδος 7,3 % σε σχέση µε τον 

Νοέµβριο 
2018). Η 
µεγαλύτερη 
αύξηση των 
µηνιαίων 
εξαγωγών 
καταγράφηκε 
προς τις αγορές 
Κίνας, Τουρκίας 

και Αιγύπτου, µε χοιρινό, σιτάρι και 
εντόσθια. ec.europa.eu, 4/2/2020.

 Παγκολίνος: Ο φολιδωτός 
µυρµηγκοφάγος (παγκολίνος), ένα 
θηλαστικό υπό εξαφάνιση, είναι 
περιζήτητο για το κρέας και τις 
φολίδες του, πιθανόν να είναι ο 
ξενιστής του νέου κινεζικού ιού 
2019-nCoV που ευθύνεται για τον 
θάνατο άνω των 600 ανθρώπων 
(7/2/2020) στην Κίνα. Oι φολίδες 
πωλούνται πάνω από 3.000 
δολάρια το κιλό, µε την ανυπόστατη 
πεποίθηση πως θεραπεύουν τον 
καρκίνο κι άλλες ασθένειες, ή 
προκαλούν γαλακτοφορία. South 
China Agricultural University. 
pronews.gr, 7/2/2020. 

 Αρωµατικά: Στη Θεσσαλονίκη, 
21-23/2 οργανώνεται Συνέδριο 
«Αρωµατικά φαρµακευτικά φυτά 
και ελληνικές υπερτροφές, ισχυρός 
οικονοµικός µοχλός ανάπτυξης» 
από την Ένωση Αρωµατικών 
Φαρµακευτικών Φυτών Ελλάδος, 
τη ∆ΕΘ και το Ελληνικό 
Παρατηρητήριο Οξειδωτικού Στρές, 
στη DETROP.       *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Λύσεις από λάθος δρόµο δείχνουν να 
αναζητούν οι εµπλεκόµενοι εγχώριοι 
φορείς του ελαιολάδου για την ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικότητας του προ-
ϊόντος, του οποίου η τιµή δέχεται πι-
έσεις και όταν είναι λίγο και όταν εί-
ναι πολύ, ενώ όταν υπάρχουν και α-
πρόβλεπτοι εξωγενείς παράγοντες, ό-
πως οι δασµοί Τραµπ στο ισπανικό, τα 
πράγµατα γίνονται ακόµη χειρότερα.

Παρότι άπαντες συµφωνούν ότι το 
ελληνικό ελαιόλαδο υπερέχει ποιοτικά 
και ειδικές µελέτες ιδρυµάτων το κατα-
τάσσουν στα προϊόντα αιχµής για την 
ελληνική οικονοµία, δυστυχώς µέχρι 
σήµερα δεν έχει καταστεί εφικτό να 
υπάρχει ένα οργανωµένο δίκτυο που 
θα αγκαλιάζει συνολικά κι όχι απο-
σπασµατικά την παραγωγή, τυποποί-
ηση και εµπορία, αφήνοντας πίσω το 
ανώνυµο και χύµα προϊόν.

Εντούτοις, ένα ακόµη στρατηγικό 
σχέδιο, αναµεσά στα τόσα άλλα που 
είναι... καθοδόν, εξαγγέλθηκε πως ε-
τοιµάζεται και για την ελαιοκοµία, κα-
τά την πρόσφατη συνάντηση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη 

Βορίδη µε την Εθνική ∆ιεπαγγελµατι-
κή Ελαιολάδου, κατά τη διάρκεια της ο-
ποίας εξετάσθηκαν οι δυνατότητες λή-
ψης µέτρων για την αντιµετώπιση της 
πολύ χαµηλής τιµής του στην Ελλάδα.

Το σχέδιο πάντως, µε βάση ανακοί-
νωση του υπουργείου «θα θέτει βρα-
χυπρόθεσµους, µεσοπρόθεσµους και 
µεσοµακροπρόθεσµους στόχους», και 
µένει βέβαια να φανεί στην επόµενη 
συνάντηση του υπουργού µε την Εθνι-
κή ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Ελαι-
ολάδου η οποία έχει οριστεί για τις 10 
Μαρτίου, αν θα συζητηθεί κάτι πιο συ-
γκεκριµένο ή απλά θα εκκινήσει η εκ-
πόνηση του µε τη σύσταση µίας ακό-
µη οµάδας εργασίας ή επιτροπή παρα-
κολούθησης και συντονισµού κ.ο.κ.

Αιτία η Ισπανία
Απέναντι πάντως στη δυνατότητα λή-

ψης µέτρων αναχαίτισης των χαµηλών 
τιµών παραγωγού, επίσης δεν ειπώθη-
κε κάτι συγκεκριµένο, πάρα µόνο ότι 
συνδέεται µε τη µεγάλη προσφορά, κυ-
ρίως λόγω Ισπανίας, και τους πρόσθε-
τους δασµούς 25% από τις ΗΠΑ, που 
τις επιβλήθηκαν µε αποτέλεσµα ένα 
µεγάλο τµήµα της ισπανικής παραγω-
γής να διοχετευτεί στην ευρωπαϊκή α-
γορά. Τα εξαιρετικά υψηλά αποθέµατα 
της ΕΕ, που εκτιµώνται σε 859.000 τό-
νους για το 2018-2019 (το 88% στην Ι-
σπανία), σε συνδυασµό µε µια µέση πα-
ραγωγή που αναµένεται για το 2019-
2020, απειλεί να διατηρήσει την αγορά 
ελαιολάδου στην ΕΕ υπό πίεση. 

Περιμένοντας τα στρατηγικά
σχέδια και την προώθηση 
για τη χαμένη τιμή του 
ελαιολάδου Η πτώση των τιμών παραγωγού 

κινητοποιεί την πλατεία Βάθη που 
αναζητά λύσεις από λάθος δρόμους

Στα µέσα Ιανουαρίου η τιµή του 
ελληνικού έξτρα παρθένου ήταν 29% 
χαµηλότερη από τον πενταετή µέσο όρο.  

Μέτρα προώθησης αντί ιδιωτικής αποθεµατοποίησης 
για στήριξη εµπορευσιµότητας του ελληνικού ελαιολάδου

Μπορεί το µέτρο της ιδιωτικής αποθεµατοποίησης να έχει ενεργοποιηθεί 
από την Κοµισιόν, προκειµένου να αποσυµφορεθεί η αγορά από τα υψηλά 
αποθέµατα ελαιολάδου, εντούτοις απορρίπτεται ως λύση από τη χώρα µας, 
καθώς εκτιµάται πως δεν θα φέρει αποτελέσµατα µε βάση τη σηµερινή 
εικόνα της παραγωγής και εµπορίας στην ελληνική αγορά. Εξάλλου, οι 
δικλείδες και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο µέτρο απαιτούν χρόνο, 
οργάνωση και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αντίθετα και στη σύσκεψη στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µε την Ε∆ΟΕ, προκρίθηκε η λήψη µέτρων 
για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγής της ελαιοκοµίας 
αλλά και για την ενίσχυση των προωθητικών δράσεων και τη στήριξη της 
εµπορευσιµότητας του ελαιολάδου, χωρίς ωστόσο να δοθούν λεπτοµέρειες, 
δηλαδή αν θα γίνουν µέσω ∆ιεπαγγελµατικής (όπως σε άλλα προϊόντα).

Προώθηση
Προωθητικές 
δράσεις και 
στήριξη της 

εµπορευ-
σιµότητας 

προκρίνουν οι 
φορείς

Παρέµβαση
Το µέτρο 

της αποθε-
µατοποίησης 
ελαιολάδου 

απορρίπτεται 
ως λύση από 
τη χώρα µας 

10 Μαρτίου
Οι βραχυµα-

κροπρόθεσµοι 
στόχοι για το 

προϊόν στη νέα 
συνάντηση 

της Ε∆ΟΕ στο 
υπουργείο

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Tρεις σηµαντικές ελληνικές επιχειρή-
σεις του αγροδιατροφικού τοµέα ο Ό-
µιλος Σαράντη, η Κρι Κρι και η ΑΒ Βα-
σιλόπουλος περιλαµβάνονται στην ε-
ξάδα των εταιρειών που διακρίθηκαν 
στα Βραβεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστι-
κότητας Growth Awards 2020 για τις 
ισχυρές οικονοµικές επιδόσεις και τις 
βέλτιστες πρακτικές που εφαρµόζουν 
για την ανάπτυξή τους. Η Eurobank 
και η Grant Thornton απένειµαν στις 
17 Φεβρουαρίου τα Growth Awards 
2020, στους έξι νικητές σε µία κατά-
µεστη αίθουσα στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, όπου η σύγχρονη ελληνική 
επιχειρηµατικότητα έδωσε ηχηρό πα-
ρών αναδεικνύοντας τη θεσµική ανα-
γνώριση που έχει πετύχει ο εν λόγω 
θεσµός, που διοργανώνεται για τέταρ-
τη διαδοχική χρονιά.

Την έναρξη της εκδήλωσης για την α-
πονοµή των Growth Awards 2020 κήρυξε 
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, 
Φωκίων Καραβίας, παρουσία του υπουρ-
γού Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη και 
εκπροσώπων της πολιτικής και οικο-
νοµικής ζωής της χώρας. Την κεντρική 
οµιλία πραγµατοποίησε η κα Claudia 
Zeisberger, Professor of Entrepreneurship 
& Family Enterprise, Academic Director 
of the Global Private Equity Initiative at 
INSEAD, Singapore & France, δίνοντας 
το στίγµα των διεθνών τάσεων στο σύγ-
χρονο επιχειρείν και στα χαρακτηριστι-
κά που πρέπει να συγκεντρώνει σήµε-
ρα µια µικροµεσαία επιχείρηση για να 
αντιµετωπίσει επιτυχώς τον οξύ ανταγω-
νισµό και τις σύγχρονες προκλήσεις. «Η 
υπεραπόδοση των επιχειρήσεων βασί-
ζεται κυρίως στη σταθερή εταιρική δια-
κυβέρνηση, σε µια ηγετική οµάδα που 
δεν σταµατά να αποκτά επαγγελµατική 
εµπειρία για την έγκαιρη αντιµετώπιση 
προκλήσεων», είπε.

Στην οµιλία του, ο διευθύνων σύµ-
βουλος της Eurobank Φωκίων Καρα-

βίας αναφέρθηκε στη στρατηγική ε-
πιλογή της Eurobank να αναδειχθεί 
σε «Τράπεζα της Ανάπτυξης» και να 
καταστεί ταυτόσηµη µε την έννοια 
της επιχειρηµατικότητας στην Ελλά-
δα, εστιάζοντας στην «πράσινη ανά-
πτυξη» που αποτελεί κεντρικό στόχο 
για την ΕΕ και τη χώρα. 

Οι έξι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες 
στις οποίες διακρίθηκαν φέτος είναι:

 Επιχειρηµατική Αριστεία: Sani/
Ikos Group

 Έρευνα & Καινοτοµία: Isomat Α.Β.Ε.Ε.
 Εξωστρέφεια: Όµιλος Σαράντη
 Ανθρώπινο ∆υναµικό & Εταιρική 

Κουλτούρα: Κρι Κρι Βιοµηχανία Γάλα-
κτος Α.Β.Ε.Ε.

 Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιµη 
Ανάπτυξη: ΑΒ Βασιλόπουλος

 Ψηφιακή Εξέλιξη: Coffee Island.

Επιχειρηματική αριστεία
σε όμιλο Σαράντη και Κρι Κρι
από Eurobank, Grant Thornton

Μένουν εκτός λίστας δασμών ΗΠΑ 
ελληνικό κρασί, τυριά και ελαιόλαδο
Σχεδόν αµετάβλητη άφησε τη δα-
σµολογική πολιτική του το υπουρ-
γείο Εµπορίου των ΗΠΑ, διατηρώ-
ντας δηλαδή τους δασµούς 25% σε 
ευρωπαϊκά προϊόντα αγροδιατρο-
φής, όπως αυτοί ορίστηκαν τον Ο-
κτώβριο του 2019. Ταυτόχρονα, 
προστέθηκε ως νέα εξαίρεση από 
τον κατάλογο και ο χυµός από δα-
µάσκηνα. Το ελληνικό ελαιόλαδο 
και τα προϊόντα ελιάς, το κρασί και 
αρκετά ελληνικά τυριά θα εξακο-
λουθούν να εξάγονται προς τις Η-
ΠΑ όπως πριν, αφού τελικά δεν ε-
ντάχθηκαν στην ανανεωµένη λί-
στα δασµών. Ωστόσο η κοµπόστα 
ροδάκινου και τα κατεψυγµένα κε-
ράσια εξακολουθούν να βρίσκο-
νται στην κατηγορία προϊόντων 
µε δασµό 25%. Οι αλλαγές θα τε-
θούν σε ισχύ από τις 18 Μαρτίου, 
ενώ η ετήσια αξία των δασµών πα-
ραµένει στα 7,5 δισ. δολάρια, όσα 
δηλαδή ενέκρινε ο ΠΟΕ την προη-
γούµενη χρονιά.

Μάλιστα νωρίτερα για το θέµα εί-
χε προηγηθεί νέα συνάντηση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη, µε τον Αµερικανό  
πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πά-
ιατ στη διάρκεια της οποίας υπο-

γραµµίστηκε η ανάγκη να διατηρη-
θεί η εξαίρεση του ελαιολάδου και 
των βρώσιµων ελιών από τους δα-
σµούς και να προστεθεί στην εξαί-
ρεση η κοµπόστα ροδάκινο και τα 
κατεψυγµένα κεράσια. Οι δύο άν-
δρες συζήτησαν και θέµατα επεν-
δύσεων στον αγροτοδιατροφικό το-
µέα, συµφωνήθηκε δε ο συγκεκρι-
µένος τοµέας να αποτελέσει και α-
ντικείµενο συζητήσεων κατά την ε-
πικείµενη επίσκεψη του Κυβερνή-
τη του Μιζούρι στην Ελλάδα.

Το Ελληνο-Αµερικανικό Εµπορι-
κό Επιµελητήριο χαιρετίζει την τε-
λευταία οδηγία επί των δασµών Η-
ΠΑ-ΕΕ, υπογραµµίζοντας ότι σε αυ-
τή συνετέλεσαν και οι δικές του ε-
παφές µε Αµερικανούς αξιωµατού-
χους. Υπενθυµίζεται ότι τον ∆εκέµ-
βριο του 2019, η διακυβέρνηση 
Τραµπ είχε ανακοινώσει την πρό-
θεσή της να αυξήσει τους δασµούς 
έως και 100% στα ευρωπαϊκά προ-
ϊόντα αγροδιατροφής, επεκτείνο-
ντας τη λίστα µε νέα ελληνικού 
ενδιαφέροντος, όπως ελαιόλαδο, 
κρασί και επιτραπέζιες ελιές, που 
στη λίστα του Οκτωβρίου αφορού-
σαν µόνο Ισπανία, Γαλλία, Γερµα-
νία και Ηνωµένο Βασίλειο.

Σαφάρι 
γαστρονοµίας 
στους Χρυσούς
Σκούφους
Στους Χρυσούς 
Σκούφους τα βραβεία 
δεν µοιράζονται, 
κατακτώνται, αφού 
αξιολογείται η υψηλή 
γαστρονοµία, µε 
αυστηρά κριτήρια 
ευθυγραµµισµένα µε 
τα διεθνή πρότυπα. Σε 
µία λαµπρή τελετή 
απονεµήθηκαν Χρυσοί 
Σκούφοι σε 28 
εστιατόρια από όλη 
την Ελλάδα. 
Το κερκυραϊκό 
«Etrusco» του Έκτορα 
Μποτρίνι θριάµβευσε, 
διατηρώντας την 
πρωτιά, ενώ τη 
δεύτερη θέση 
µοιράστηκαν τρία 
αθηναϊκά εστιατόρια, 
το «Botrini’s», η 
«Σπονδή» και το 
«Varoulko Seaside», 
και την 4η το «Fresco» 
από τη Χαλκιδική.

Τα βραβεία Growth Awards της 
Eurobank έχουν γίνει θεσµός.

Από 18 Μαρτίου
Οι αλλαγές θα τεθούν 

σε ισχύ από τις 18 
Μαρτίου, ενώ η ετήσια 

αξία των δασµών 
παραµένει στα 7,5 δισ. 

δολάρια 

∆ΑΣΜΟΙ ΗΠΑ

25%
ΣΕ ΚΟΜΠΟΣΤΑ 
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ΚΑΙ 
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7,5
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horafi  Grains & Pulses

Με μία βαλίτσα 
γεμάτη όσπρια 
κέρδισε την Ευρώπη  
Από τους δειγματισμούς σε Ολλανδία, Σουηδία και Αυστρία 
στην πλήρη καθετοποίηση των 700 στρεμμάτων οσπρίων

Συσκευαστήριο
Μέχρι πρόσφατα 

διέθεταν ένα 
µισθωµένο 

συσκευαστήριο, µε τα 
δύο αδέρφια να έχουν 
δροµολογήσει εδώ και 

µερικούς µήνες την 
ανέγερση του δικού 
τους εργαστηρίου

Το προϊόν µε τη µεγαλύτερη 
ζήτηση είναι το ρεβίθι, ενώ 
πλέον η εταιρεία έχει ξεκινήσει 
και τη µεταποίησή του, 
παράγοντας ρεβιθάλευρο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όταν ο Παναγιώτης Αλεξά-
κης πήρε απόφαση να πάει 
ένα βήµα παρακάτω την οι-
κογενειακή αγροτική επιχείρηση έπιασε µια βα-
λίτσα, τη γέµισε µε δείγµατα από ρεβίθια, φασό-
λια και φακές και κατευθύνθηκε προς το αερο-
δρόµιο της Θεσσαλονίκης. 

Άφηνε δείγµατα σε µαγαζιά ντελικατέσεν της 
Κεντρικής Ευρώπης. Αναπόφευκτα µερικοί ενδι-
αφέρθηκαν και έτσι ξεκίνησε η πορεία του brand 
οσπρίων που εµπνεύστηκε µαζί µε τον 25χρονο 
αδερφό του Σταύρο, Horafi. Αυτό έγινε πριν από 
ενάµιση χρόνο και µε συνοπτικές διαδικασίες οι 
αγορές σε Ολλανδία, Σουηδία και Αυστρία δια-
µόρφωναν το 100% του τζίρου της εταιρείας, η ο-
ποία µόλις πριν από µερικούς µήνες αποφάσισε 
να ανοιχτεί και στην εγχώρια αγορά. 

 Οι δυο νεαροί πήραν τη σκυτάλη από τον α-
γρότη πατέρα τους, ο οποίος καλλιεργούσε στο 

Τρίλοφο Θεσσαλονίκης τη 
γη που είχε παραλάβει από 
τον δικό του πατέρα. Πλέον 
ο δυο νεαροί αγρότες καλ-
λιεργούν 700 στρέµµατα µε 
όσπρια και σιτηρά, χωρισµέ-
να στη µέση και εναλλάσ-

σοντας µεταξύ τους τις καλλιέργειες.
Το προϊόν µε τη µεγαλύτερη ζήτηση είναι το 

ρεβίθι, ενώ πλέον έχουν ξεκινήσει και τη µετα-
ποίησή του, παράγοντας ρεβιθάλευρο. Από τους 
5 τόνους που ήταν η παραγωγή στο ξεκίνηµα της 
προσπάθειας, τώρα έχουν φτάσει τους 30 τόνους, 
ενώ κάθε χρόνο αυξάνουν της εκτάσεις τους. 

«Όταν πουλιέται το ρεβίθι 65 λεπτά το κιλό 
στον έµπορο, εγώ µπορώ να το πουλήσω µε δι-
πλάσια τιµή και πάλι να βγαίνω στην αγορά πιο 
φθηνά από αρκετούς» εξηγεί στην Agrenda ο 
Παναγιώτης. Ένα πράγµα έλλειπε από τη στιγ-
µή που πάρθηκε η απόφαση για καθετοποίηση, 
το συσκευαστήριο. «Μια επένδυση 10.000 ευρώ, 
είναι αρκετή για να ξεκινήσεις ένα συσκευαστή-
ριο» αναφέρει ο ίδιος. 

Μέχρι πριν ενάµιση χρόνο ο πατέρας του Παναγιώτη και του Χρήστου πωλούσε 
χύµα σε χονδρεµπόρους την παραγωγή οσπρίων. Τα δυο αδέρφια αν και σπούδασαν 
πληροφορική το πήγαν ένα βήµα παρακάτω, συσκευάζοντας και εξάγοντας. 

        Παναγιώτης και Χρήστος Αλεξάκης
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Βιωµατικά πλέον ο συνοµιλητής µας 
γνωρίζει πως το ενδιαφέρον για τα 
ελληνικά προϊόντα αγροδιατροφής 
είναι µεγάλο στις διεθνείς αγορές. 
Το σκεπτικό της επιχείρησης ήταν 
να απευθυνθεί στο εξωτερικό, αφού 
φαίνεται πως είναι κορεσµένη στο 
κοµµάτι των οσπρίων. «Στο εξωτερι-
κό διαπιστώσαµε µεγάλο ενδιαφέ-
ρον γα τα ελληνικά αγροδιατροφι-
κά είδη» αναφέρει ο 31χρονος Πα-
ναγιώτης. Βέβαια φαίνεται τελικά 
πως και η ελληνική αγορά µπορεί 
να ανταποκριθεί στην προσπάθεια 
των δυο νεαρών αγροτών, αφού α-
πό τότε που ξεκίνησε η διάθεση των 
προϊόντων και εδώ, ο τζίρος µοιρά-
στηκε στο µισό ανάµεσα στις διε-
θνείς και τις εσωτερικές πωλήσεις. 

«Είναι ένα µεγάλο και δύσκολο 
βήµα. Από εκεί που είσαι αγρότης, 
το να ασχοληθείς µε το µάρκετινγκ 
είναι µια δύσκολη διαδικασία. Αυ-
τή ήταν η µεγαλύτερη πρόκληση. 
Στην αρχή ήµουν λίγο κουµπωµέ-
νος γιατί είδα πως είναι αλλιώς να 
µιλάς µε τον άλλο ως αγρότης και 
αλλιώς ως πωλητής» εξηγεί. Τα δύο 
αδέρφια από τον Τρίλοφο, σπούδα-

σαν πληροφορική, ωστόσο αποφά-
σισαν µε ευκολία να συνεχίσουν την 
οικογενειακή παράδοση στην πρω-
τογενή παραγωγή. «Είναι µια από-
φαση που απλά την παίρνεις. Μας 
αρέσει εδώ, ωραία είναι» είπε ο Πα-
ναγιώτης. Οι δύο τους έχουν αναλά-
βει όλες τις εργασίες που απαιτεί η 
εκµετάλλευσή τους, προσπαθώντας 
όσο τον δυνατόν περισσότερο να ξε-
κουράζουν τον πατέρα τους. 

«Ψάχνουµε συνέχεια διεξόδους 
και νέους πελάτες. ∆ίνουµε κυρίως  
έµφαση σε ντελικατέσεν αλλά και 
εστιατόρια, ειδικά αυτά που πουλά-
νε φαλάφελ» συµπληρώνει ο δρα-
στήριος παραγωγός, εξηγώντας πως 
προσπαθούν σε κάθε περίπτωση να 
εκµεταλλευτούν την τάση που έχει 
διαµορφωθεί τα τελευταία χρόνια 
γύρω από τα όσπρια και ειδικά τα 
ρεβίθια. Πέρα από τις αγορές της 
Ε.Ε, ο στόχος των αδερφών Αλεξά-
κη είναι η Μέση Ανατολή και τα Α-
ραβικά Εµιράτα, χώρες που παρα-
δοσιακά το ρεβίθι βρίσκεται στο ε-
πίκεντρο της διατροφικής κουλτού-
ρας. Μάλιστα έχουν τελευταία ανα-
πτύξει επαφές στο Κουβέιτ. 

Η μετάβαση από τις αγροτικές εργασίες 
στο μάρκετινγκ είναι δύσκολη διαδικασία

HORAFI GRAINS & PULSES

Τρίλοφος Θεσσαλονίκη 
Μ. Αλεξάνδρου 16, Τρίλοφος – Θεσσαλονίκη

6976766514
info@horafi.gr

DuPont 
Αποχωρήσεις 
στην κορυφή 
Η DuPont Inc ανακοίνωσε ότι ο 
διευθύνων σύµβουλος Marc Doyle και 
ο οικονοµικός διευθυντής Jeanmare 
Desmond αποχωρούν από την εταιρεία, 
µε άµεση ισχύ. Ο εκτελεστικός 
πρόεδρος Ed Breen θα αναλάβει 
επιπλέον τον ρόλο του διευθύνοντος 
συµβούλου και ο Lori Koch, 
αντιπρόεδρος επενδυτικών σχέσεων 
και εταιρικού οικονοµικού σχεδιασµού, 
θα είναι οικονοµικός διευθυντής.

ΕΖΑ
Νέος διευθυντής 
στο χονδρεμπόριο 
O Κωνσταντίνος Μπατάκης ανέλαβε 
καθήκοντα διευθυντή πωλήσεων 
Χονδρεµπορίου στην Ελληνική 
Ζυθοποιία Αταλάντης. Προέρχεται 
από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, στο 
δυναµικό της οποίας ανήκε για 
περισσότερο από 20 χρόνια. Μέχρι 
πρόσφατα, κατείχε τη θέση του 
Trade Marketing Manager και µαζί 
µε την οµάδα του ήταν υπεύθυνοι 
για τη στρατηγική των Καναλιών του 
On & Off Trade.

Αλλαγές ΔΣ  
Ελληνική 
Ένωση Κάφε 

Τα µέλη της Ελληνικής Ένωσης 
Καφέ εξέλεξαν το νέο ∆Σ ορίζοντας 
στη θέση του προέδρου του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου τον Γιάννο 
Μπενόπουλο (CAFETEX), α’ 
Αντιπρόεδρο τον Ηλία Παπαδόπουλο 
(NESTLE) και β’ Αντιπρόεδρο τον 
Γιώργο Σκούρτα (JDE).

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συσκευασίες
Οι συσκευασίες των 

προϊόντων είναι πάνινες 
και τις ράβουν τα αδέλφια 

Αλεξάκη µε την βοήθεια της 
µητέρας τους

ΤΡΙΛΟΦΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Πολύ δρόµο δείχνει να έχει ακόµα µέχρι να 
τεθεί σε λειτουργία το Εθνικό Σύστηµα Πα-
ροχής Συµβουλών σε Αγροτικές Εκµεταλ-
λεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.). Εν τω µεταξύ µε γκρί-
νια προχωράει η επιµόρφωση των συµβού-
λων, αµφίβολη είναι η συγκρότηση του Μη-
τρώου Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµ-
βουλών (Φ.Π.Γ.Σ.) και πολύ απέχει η προ-
κήρυξη του προγράµµατος (υποµέτρο 2.1) 
ύψους 80 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο και 
θα «σπονσοράρει» το όλο Σύστηµα. 

Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων (Γ.Σ.)
Για την πιστοποίηση των Γ.Σ. και την εγ-

γραφή τους στο µητρώο Γ.Σ. ξεκινάει από 
τη ∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου η επιµόρφω-
ση τους, µε την µέθοδο της εξ’αποστάσεως 
ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning), µέ-
σω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας του 
Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.). Η διαδικασία ελέγχεται 

από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και το πρόγραµµα 
επιµόρφωσης θα διαρκέσει 12 εβδοµάδες. 
Οι υποψήφιοι γεωργικοί σύµβουλοι µε την 
χρήση των προσωπικών κωδικών τους (ό-
νοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) που 
θα τους αποσταλούν από τον ΕΛΓΟ ∆ήµη-
τρα, εισέρχονται στην εκπαιδευτική πλατ-
φόρµα όπου είναι διαθέσιµο το εκπαιδευ-
τικό υλικό ανά θεµατικό πεδίο. Με την ολο-
κλήρωση της µελέτης κάθε θεµατικού πε-
δίου, οι εκπαιδευόµενοι θα υποβάλλουν 

σχετικό τεστ αξιολόγησης. 
Η κλίµακα βαθµολογίας κυµαίνεται από 

0 έως 100% και επιτυχηµένη θεωρείται η 
διαδικασία, όταν ο εκπαιδευόµενος λάβει 
συνολικό βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του 75%. 

Σε περίπτωση που οι εκπαιδευόµενοι α-
ποτύχουν έχουν τη δυνατότητα για επα-
νεξέταση µία µόνο φορά. Μετά το πέρας 
των 12 εβδοµάδων οι εκπαιδευόµενοι 
λαµβάνουν «Βεβαίωση επιτυχούς παρα-
κολούθησης», την πιστοποίηση ή µη και 

την εγγραφή τους ή µη στο Μητρώο Γε-
ωργικών Συµβούλων. 

Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών 
Συµβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)

Εξετάζεται η επιλεξιµότητα των φορέων 
σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις προϋποθέ-
σεις πιστοποίησης που θα τεθούν και η α-
ντιστοίχηση µε τα κριτήρια χρηµατοδότησης 
του υποµέτρου 2.1. Ενδεικτικά στο µητρώο 
οι υποψήφιοι για πιστοποίηση φορείς, πρέ-

Μετ’ εµποδίων προχωράει 
η διαµόρφωση του Εθνικού Συστήµατος 

Παροχής Συµβούλων στις Αγροτικές 
Εκµεταλλεύσεις.

Λασπωμένοι οι σύμβουλοι, 
δυσκολεύονται οι γεωπόνοι στα θρανία  
Στις 24 Φεβρουαρίου αρχίζει η επιμόρφωση εξ αποστάσεως και για 12 εβδομάδες 
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1Ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ1) 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙTΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΟΡΘΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΩΦΕΛΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σ.1.1. Πολλαπλή συµµόρφωση

Σ.1.2. Πρασίνισµα

Σ.1.3. ΣΟ∆/Agro

2Ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ2) 

 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11§3 ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ

Σ.2.1. Ορθολογική χρήση νερού / Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης

Σ.2.2. Ορθή διαχείριση υδάτων / Ορθολογική χρήση λιπασµάτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων

Σ.2.3. Ορθολογική διαχείριση ζωικών αποβλήτων / Μείωση ρύπανσης υδάτων

3Ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ3)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 Ο∆ΗΓΙΑΣ 2009/128/ΕΚ

Σ.3.1. ΟΦΠ

4Ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ4)  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Σ.4.1. Μετριασµός κλιµατικής αλλαγής ή προσαρµογή σε αυτή

Σ.4.2. Χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων κ.λπ. για τη βιοοικονοµία

Σ.4.3. Μείωση αερίων του θερµοκηπίου και αµµωνίας

5Ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ5) 
ΟΡΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΤΡΩΝ 10, 11

Σ.5.1. Υποστήριξη Μ11 – Βιολογική παραγωγή

Σ.5.2. Υποστήριξη Μ10 – Γεωργοπεριβαλλοντικά

6ο ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΣ6) 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΣΗ 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σ.6.1.Καινοτοµία/Εκσυγχρονισµός/ΤΠΕ Σ.6.2. Μείωση κόστους παραγωγής 
Σ.6.3. Νέοι και νεοεισερχόµενοι γεωργοί Σ.6.4. Καθετοποίηση

Σ.6.5. Προσανατολισµός στην αγορά
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πει να έχουν νοµική υπόσταση εντός της έ-
δρας γεωγραφικής ζώνης που θα πιστοποι-
ηθούν, την κατάλληλη υλικοτεχνική υπο-
δοµή και τον απαιτούµενο αριθµό γεωργι-
κών συµβούλων. Οι προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια πιστοποίησης είναι σε εφαρµογή 
του εθνικού και κανονιστικού πλαισίου.

Θεµατικά Πεδία Συµβουλών
Η ∆ιαχειριστική Αρχή συγγράφει, προκη-

ρύσσει και ελέγχει τα ζητούµενα της πρό-
σκλησης του χρηµατοδοτικού υποµέτρου 
2.1. Οι διαδικασίες, οι υποβολές και οι έ-
λεγχοι θα διενεργούνται αποκλειστικά σε 
ψηφιακό περιβάλλον σε σχέση µε τις υπάρ-
χουσες βάσεις δεδοµένων του ΥπΑΑΤ, του 
ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα.

Πρόσκληση Υποµέτρου
Η πρόσκληση αναµένεται να δηµοσι-

ευτεί σε δύο περίπου µήνες. Η δηµοσίευ-
ση της πρόσκλησης δεν σηµαίνει αυτόµα-
τα την λειτουργία του συστήµατος, δεδο-
µένου ότι θα πρέπει να προηγηθεί της δη-
µοσίευσης της πρόσκλησης η επιµόρφω-
ση των Γεωργικών Συµβούλων, η σύσταση 
του µητρώου των Γεωργικών Συµβούλων 
(Γ.Σ.) καθώς και η διαµόρφωση του µητρώ-
ου των Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµ-
βουλών (Φ.Π.Γ.Σ.). Ρεαλιστικά λοιπόν το 
σύστηµα αναµένεται να λειτουργήσει το 
φθινόπωρο του 2020.

Επιλεξιµότητα Αγροτών 
Βάσει των κανονισµών, ωφελούµενοι 

των συµβουλών και µε δυνατότητα έντα-
ξης στο χρηµατοδοτικό υποµέτρο 2.1, θα 
είναι κατά προτεραιότητα οι ενεργοί και 
οι νέοι αγρότες, καθώς και οι ανήκοντες 
σε συλλογικά σχήµατα, αλλά και αυτοί 
που έχουν ενταχθεί σε άλλα µέτρα του 
ΠΑΑ 2014-2020.

Παραδοτέα Πακέτων Συµβουλών
Η διαδικασία σύνταξης των παραδοτέων 

περιλαµβάνει οπωσδήποτε τρεις επισκέ-
ψεις στον αγρό, εκ των οποίων η πρώτη 
είναι για την περιγραφή της υφιστάµενης 
κατάστασης, η δεύτερη είναι για την πε-
ριγραφή του περιεχοµένου της συµβου-
λής και της εκπαίδευσης σε αυτήν και η 
τρίτη είναι η παρακολούθηση και οι µε-
τρήσεις των αποτελεσµάτων της συµβου-
λής. Συµβατικά παραδοτέα δεν έχουν α-
κόµα διαµορφωθεί.

Πλήρης απαξίωση μονάδων ΕΒΖ 
προς χάριν των εισαγωγών ζάχαρης
Φουντώνει το κύµα αντιδράσεων στις τάξεις των 
αγροτών Ηµαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Κοζάνης και 
Θεσσαλονίκης κατά των σχεδίων της Royal Sugar 
να «σβήσει» οριστικά τα φουγάρα της µονάδας της 
ΕΒΖ στο Πλατύ Ηµαθίας και να τη χρησιµοποιήσει 
ως αποθηκευτικό χώρο. Όπως καταγγέλλουν, βλέ-
πουν να στήνεται ένα ιδιωτικό ολιγοπώλιο στη θέση 
του κρατικού και δεν πρόκειται πλέον να µείνουν µε 
τα χέρια σταυρωµένα, πολλώ δε µάλλον που φαίνεται 
πως υπάρχει και από αλλού ενδιαφέρον για τη µονάδα.

Έτσι, µετά τις συναντήσεις που οργανώθηκαν µε 
πρωτοβουλία του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρει-
ας, µε εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και µε τοπι-
κούς κυβερνητικούς βουλευτές του νοµού Ηµαθίας, 
εκπρόσωποί τους προγραµµατίζουν επίσκεψη στην 
Αθήνα την ερχόµενη εβδοµάδα για να συζητήσουν 
µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης (σ.σ. ήταν να 
γίνει τις 20 Φεβρουαρίου, αλλά το ακύρωσε ο κ. Βο-
ρίδης λόγω ανωτέρας βίας. Στην ατζέντα θα είναι και 
το θέµα των de minimis για τις ζηµιές που υπέστησαν 
το 2018) και αν τα καταφέρουν θα κλείσουν ραντε-
βού και στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Πρόθεση της αντιπροσωπείας των παραγωγών 
είναι να ζητήσουν από τον Μάκη Βορίδη και τον Ά-
δωνι Γεωργιάδη να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να α-
ποδεσµευτεί το εργοστάσιο στο Πλατύ από τη συµ-
φωνία που έχει υπογραφεί µε τον εκµισθωτή του, 
µε το επιχείρηµα ότι δεν τηρούνται οι δεσµεύσεις 
που είχαν αναληφθεί από τον επιχειρηµατία και 
η υποδοµή οδηγείται σε απαξίωση. 

Μάλιστα θα θέσουν τους δύο υπουργούς προ των 
ευθυνών τους, καθώς τους καταλογίζουν πως πρωτο-
στάτησαν για να κλείσει η συµφωνία της εκµίσθωσης 
των δύο µονάδων της ΕΒΖ και ειδικά ο Άδωνις Γεωρ-
γιάδης άσκησε και πιέσεις για να µπουν οι υπογρα-
φές, ενώ επισκέφτηκε και το εργοστάσιο στο Πλατύ, 
εµφανιζόµενος ως θεµατοφύλακας του deal.

Οι παραγωγοί θεωρούν πως το τελευταίο «φύλλο 
συκής» στην υπόθεση έπεσε στις 17 Φεβρουαρίου, ό-
ταν η Royal Sugar, ως εκµισθωτής ανακοίνωσε το τι-
µολόγιο µε το οποίο θα συνάψει συµβάσεις (στη βάση 
συµβολαιακής τραπεζικής, µε συµµετοχή της Συνεται-
ριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας) µε παρα-
γωγούς τεύτλων για την καµπάνια ζάχαρης του 2020.

Σε αυτό, όπως τονίστηκε στο Agrenda από παραγω-
γούς των επίµαχων νοµών, πέραν του ότι οι τιµές α-

νά κατηγορία ζαχαρικού τίτλου δεν είναι ικανοποιη-
τικές για τους ίδιους, εκλείπει οποιαδήποτε αναφορά 
σε λειτουργία άλλων κέντρων παραλαβής εκτός εκεί-
νου των Σερρών και δεν ενσωµατώνεται το µεταφορι-
κό κόστος. Που σηµαίνει πως, ειδικά για µακρινές α-
ποστάσεις, καθιστά ασύµφορη την καλλιέργεια αφού 
τη δαπάνη για τη µεταφορά της σοδειάς στις Σέρρες 
θα πρέπει να την επωµιστεί ο παραγωγός.

«Μέχρι τώρα κάναµε την ανάγκη φιλότιµο και δεν 
πολυµιλούσαµε γιατί είχαµε τα τεύτλα από 15.000 
στρέµµατα στα χωράφια και περιµέναµε µήπως και 
γίνει η παραλαβή. Περιµέναµε επίσης να λειτουργή-
σει το εργοστάσιο για να µπορέσουµε να σπείρου-
µε και φέτος. Πλέον ούτε το ένα έγινε, ούτε το άλ-
λο θα γίνει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να σιωπούµε 
περισσότερο και να παρακολουθούµε να απαξιώνε-
ται µια παραγωγική υποδοµή της περιοχής», είπε 
µε αφοπλιστική ειλικρίνεια στην Agrenda στέλεχος 
του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας. 

Υπογράµµισε δε, πως από τη στιγµή που ο επεν-
δυτής δεν θέλει να λειτουργήσει τη µονάδα στο Πλα-
τύ θα πρέπει να την αποδεσµεύσει, γιατί διαφορετι-
κά δηµιουργεί ένα νέο µονοπώλιο, αφού ουσιαστικά 
στερεί τη δυνατότητα από κάποιον άλλο επενδυτή να 
το διεκδικήσει και να µπει στην παραγωγή ζάχαρης. 

«Έτσι όπως είναι τώρα το εργοστάσιο στο Πλατύ, 
χωρίς τα βαρίδια του παρελθόντος, χωρίς υποχρέωση 
για καλλιέργεια τεύτλων και το υψηλό κόστος µισθο-
δοσίας να εκλείπει πλέον καθώς οι παλαιοί εργαζό-
µενοι έχουν µεταταχθεί ή πρόκειται να µεταταγούν, 
οι προϋποθέσεις είναι ευνοϊκές και µαθαίνουµε πως 
υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλους να αναλάβουν 
το συγκρότηµα, κυρίως από βιοµηχανίες κονσέρβας 
που καταναλώνουν ετησίως χιλιάδες τόνους ζάχα-
ρης», επεσήµανε ο συνοµιλητής µας.

Στο νοµό Σερρών, πάντως, οι αγρότες είναι µάλλον 
ικανοποιηµένοι µετά και την ανακοίνωση του τιµολο-
γίου και σπεύδουν να σπείρουν τεύτλα, αξιοποιώντας 
και την εγγύηση που τους δίνει η συµβολαιακή που 
προσφέρεται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Φηµολογείται επίσης ότι ο εκµισθω-
τής τους έχει µεταφέρει δέσµευση του υφυπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα, ότι η συνδεδεµέ-
νη στην τρέχουσα καλλιεργητική χρονιά θα είναι 120 
ευρώ, οπότε ακόµη και µε το σχετικά χαµηλότερο τιµο-
λόγιο, το «ταµείο» στο τέλος θα είναι θετικό.    Λ.  ΛΙΑΜΗΣ

Πλατφόρµα
Η παρακολούθηση 
του προγράµµατος 
θα πραγµατοποιη-
θεί αποκλειστικά 
µέσω ηλεκτρονι-

κής εκπαιδευτικής 
πλατφόρµας

Βαθµός 75%
Ο εκπαιδευόµενος 

πρέπει να λάβει 
συνολικό βαθµό 
µεγαλύτερο ή 

ίσο του 75%. Σε 
περίπτωση απο-
τυχίας έχει άλλη 
µία ευκαιρία για 

επανεξέταση

12 εβδοµάδες
Η διαδικασία 

ελέγχεται από τον 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα 

και το πρόγραµµα 
επιµόρφωσης 

θα διαρκέσει 12 
εβδοµάδες 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ �Σ.Π.Σ.Γ.Ε.�

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 2.1

  Μητρώο Γεωργικών Συµβούλων (Γ.Σ.), 
(εκπαιδευτικό υλικό, εκπαίδευση, εξετάσεις)

  Μητρώο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών 
(Φ.Π.Γ.Σ.), (προϋποθέσεις, επιλεξιµότητα)

  Θεµατικά Πεδία Συµβουλών, 
(ανάλογα την ειδικότητα γεωπόνοι, κτηνίατροι, 
οικονοµολόγοι)

  ∆ιαχειριστική Αρχή

  Πρόσκληση Υποµέτρου

  Επιλεξιµότητα Αγροτών

  Παραδοτέα Πακέτων Συµβουλών

  Υποβολή Επιχειρησιακού Πλάνου 
των Φ.Π.Γ.Σ. προς έγκριση
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Μια σειρά µέτρων µε χρηµατοδοτικά εργαλεία 
και θεσµικές παρεµβάσεις  για στήριξη του κτη-
νοτροφικού τοµέα διακηρύττει πως επεξεργάζε-
ται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σχετική αναφορά έκανε προ ηµερών η υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αρα-
µπατζή σε εκδήλωση για την κοπή της βασιλό-
πιτας της ∆ΗΜΤΟ Ελασσόνας, τονίζοντας µετα-
ξύ άλλων τη διακηρυγµένη βούληση της Κυβέρ-

νησης για την πάταξη των ελληνοποιήσεων, µε 
αιχµή του δόρατος: την αυστηροποίηση του κυ-
ρωτικού πλαισίου, µε την αφαίρεση της άδειας 
ΠΟΠ από τους κατ’ επανάληψη παραβάτες και 
τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Η υφυπουργός 
απευθυνόµενη σε µια περιοχή αιγοπροβατοτρό-
φων επανέλαβε ότι µελετάται ένα νέο πρωτοπορι-
ακό χρηµατοδοτικό εργαλείο για τους κτηνοτρό-
φους, το λεγόµενο «Milk Flex», που εφάρµοσαν 

πρώτοι οι Ιρλανδοί και αφορά δάνεια µε εξαιρε-
τικά ευνοϊκούς όρους,  ενώ πρόσθεσε ότι προς 
επεξεργασία βρίσκεται η απλοποίηση διαδικασι-
ών αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσε-
ων ώστε να ολοκληρώνεται σε λίγους µήνες και 
στη νοµοθετική πρωτοβουλία, που θα αναληφθεί 
για την νοµιµοποίηση των υφιστάµενων. Τέλος 
τόνισε πως η κυβέρνηση εργάζεται πυρετωδώς 
για την εκπόνηση των ∆ιαχειριστικών Βόσκησης.

Καθοδόν πακέτο παρεμβάσεων για στήριξη της κτηνοτροφίας

Το ρευστό κλιματικό 
περιβάλλον καλεί 
τις επιχειρήσεις της 
αγροδιατροφής να 
επαναξιολογήσουν 
τον τρόπο 
λειτουργίας τους και 
τα είδη που παράγουν

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στον επανασχεδιασµό της αλυσίδας αξί-
ας, µε παρεµβάσεις στα είδη που καλλι-
εργούν, αλλά και στη µείωση των εκπο-
µπών αερίων του θερµοκηπίου, κρύβεται 
το «κλειδί» για να µπορέσουν οι επιχειρή-
σεις του αγροτικού τοµέα να επιβιώσουν 
στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνουν η 
κλιµατική αλλαγή, σε συνδυασµό µε την 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ελα-
χιστοποίηση του αποτυπώµατος άνθρακα.

Ειδικά στις χώρες της Μεσογείου σύµ-
φωνα µε τις προβλέψεις της ΕΕ, το νέο πε-
ριβάλλον αναµένεται να φέρει µείωση α-
πό 40% έως 80% της αξίας της καλλιεργή-
σιµης γης κι εγκατάλειψή της, µετατόπιση 
των καλλιεργειών προς τις βορειότερες χώ-
ρες, µεταβολή παραγωγικών εποχών, δυ-
σµενείς συνθήκες θερµοκρασίας, µείωση 
βροχοπτώσεων κι εισβολή νέων ασθενει-
ών, λόγω της κλιµατικής µεταβολής.

«Οι µεταβολές αυτές σε συνδυασµό µε την 
απαίτηση για παραγωγή όλο και περισσότε-
ρων προϊόντων, αλλά και της Ευρωπαϊκής 
πολιτικής για µείωση των εκποµπών αερί-
ων θερµοκηπίου κατά 80% έως το 2050 […] 
θα ασκήσουν αφόρητες πιέσεις στις αγροτο-
επιχειρήσεις, οι οποίες αναµένεται να πλη-
γούν ανεπανόρθωτα εάν δεν αντιληφθούν 
γρήγορα το µεταβλητό και ρευστό αυτό περι-
βάλλον και δεν προσαρµοστούν», τόνισε χα-
ρακτηριστικά η ∆ρ Μαρία Ντούλα, ερευνήτρια 
στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Μιλώντας στο πλαίσιο του συνεδρίου 
«OpenEARTH on Climate Change Adaptation 

and Mitigation», που πραγµατοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη µεταξύ 12 και 14 Φεβρου-
αρίου, η επιστήµονας ανέφερε πως το σχέ-
διο προσαρµογής περιλαµβάνει δύο ευρείες 
κατηγορίες δράσεων, εκ των οποίων η πρώ-
τη αφορά στο είδος της καλλιέργειας και η 
δεύτερη στη µείωση των εκποµπών ρύπων.

Σε σχέση µε την πρώτη δέσµη µέτρων, οι 
επιχειρήσεις, τόνισε, πρέπει βάσει στοιχεί-
ων να αξιολογήσουν εάν τα είδη που καλ-
λιεργούν σήµερα θα ευνοούνται υπό τις νέ-
ες κλιµατικές συνθήκες και ποιες είναι οι α-
ναµενόµενες απώλειες στην απόδοσή τους. 
«Αν τα νέα κλιµατικά δεδοµένα, όπως η έλ-

λειψη νερού, οι υψηλές θερµοκρασίες και 
οι ασθένειες, δεν επιτρέπουν την καλλιέρ-
γεια των µέχρι σήµερα ειδών ή θα προκαλέ-
σουν µείωση της παραγωγής, πρέπει να υιο-
θετηθούν νέα είδη ή ποικιλίες και πρακτικές 
καλλιέργειας που θα µπορούν να διασφαλί-
σουν τις απαιτούµενες αποδόσεις, χωρίς νέ-
ες οικονοµικές επιβαρύνσεις για την επιχεί-
ρηση», ανέφερε και πρόσθεσε πως κρίσιµο 
σηµείο σε αυτές τις αποφάσεις είναι ο χρό-
νος λήψης τους, καθώς είναι καθοριστικός 
για τη µελλοντική επιβίωση της επιχείρησης.

Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία δράσε-
ων, η οµιλήτρια τόνισε πως προκειµένου οι 

Το νέο περιβάλλον 
αναµένεται να 
φέρει µείωση από 
40% έως 80% της 
αξίας της καλλι-
εργήσιµης γης κι 
εγκατάλειψή της, 
προβλέπει η ΕΕ.

Μάθημα επιβίωσης επιχειρήσεων 

Ταχεία προσαρμογή 
στο νέο... κλίμα 
γέφυρα με πελατεία    

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

24%

15%

ΚΡΑΣΙ & ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

21%

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

11%

8%

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο 

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

4%

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

3%

ΣΙΤΗΡΑ 

1%

ΑΛΙΕΙΑ 
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«Με δεδοµένη την επίσηµη οµολογία της ελλη-
νικής πολιτείας ως προς την παταγώδη αποτυ-
χία του µέτρου της απελευθέρωσης της διάρκειας 
ζωής του φρέσκου γάλακτος, που δεν επέφερε 
µείωση της τιµής στο ράφι, αλλά αντιθέτως είχε 
ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στους παραγω-
γούς, προτίθεσθε να επαναφέρετε το φρέσκο γά-
λα στις 5 ηµέρες, όπως ήταν πριν το 2014;». Το 
παραπάνω ερώτηµα θέτει ο βουλευτής Λαρίσης 

της Νέας ∆ηµοκρατίας Μάξιµος Χαρακόπουλος 
στους υπουργούς Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη 
και Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη, τονίζο-
ντας πως ούτε η προηγούµενη κυβέρνηση παρά 
τις σχετικές δεσµεύσεις, έπραξε τίποτε προς την 
κατεύθυνση της επαναφοράς στις 5 ηµέρες, ενώ 
η κατάσταση για την ελληνική κτηνοτροφία πα-
ραµένει δυσχερής. Στο µεταξύ, το θέµα γάλα και 
ελληνοποιήσεις ο θεσσαλός βουλευτής έθεσε και 

στην πρόσφατη εκδήλωση της ∆ΗΜΤΟ Ελασσό-
νας, ενώπιον της υφυπουργού Φ. Αραµπατζή, α-
ναφέροντας πως περιµένει ακόµη πιο συγκεκρι-
µένα µέτρα, µε εντατικοποίηση των ελέγχων και 
αυστηρές ποινές για να πάψουν τα φαινόµενα. 

Παράλληλα, επαναφέρει και το θέµα του φθη-
νού αγροτικού πετρελαίου, λέγοντας πως ελπί-
ζει η δέσµευση Μητσοτάκη από τη Λάρισα, πριν 
τις ευρωεκλογές, να υλοποιηθεί µέσα στο χρόνο.

Πιέσεις Χαρακόπουλου για φρέσκο γάλα και πετρέλαιο

Σε τρεις επισηµάνσεις που ονοµάζει 
«αλήθειες» για το τσίπουρο και την 
τσικουδιά και σε ένα συµπέρασµα 
προχώρησε ο βουλευτής Λακωνίας 
και τοµεάρχης αγροτικού ΣΥΡΙΖΑ, 
Σταύρος Αραχωβίτης µε αφορµή την 
περίεργη παραφιλολογία που ανέκυ-
ψε για τη διακίνηση του τσίπουρου α-
πό τους διήµερους και τα πρόστιµα σε 
καταστήµατα εστίασης για παραπλα-
νητικές ενδείξεις. Μάλιστα, σύµφω-
να µε τον πρώην υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, η εγκύκλιος της Γενικής 
Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασί-
ας του Καταναλωτή, η οποία δεν εί-
ναι σύµφωνη µε το θεσµικό πλαίσιο 
και την Υ.Α.91354/2017, και εισήγα-
γε την απαγόρευση της χρήσης του ο-
νόµατος «τσίπουρο» και «τσικουδιά» 
για τα χύµα προϊόντα των µικρών απο-
σταγµατοποιών (διήµερων), θα πρέ-
πει να αποσυρθεί.

Με βάση τις «τρεις αλήθειες για το 
τσίπουρο και την τσικουδιά και ένα 
συµπέρασµα», του Σταύρου Αραχω-
βιτη προκύπτουν τα εξής:

1.Το τσίπουρο βγαίνει από την γκρί-
ζα φορολογική ζώνη στο φως, µε την 
τροποποίηση της Οδηγίας 92/83/ΕΟΚ.

α) Για πρώτη φορά το τσίπουρο και 
η τσικουδιά βγαίνουν από την γκρίζα 
φορολογική ζώνη και πλέον εντάσ-
σονται σαν εξαίρεση για τη χώρα µας 
στο µειωµένο κατά 50% συντελεστή 

όπως ήταν και το ούζο
β) Για πρώτη φορά προστατεύε-

ται το καθεστώς διήµερων ευρωπαϊ-
κά αφού η Οδηγία θα επιτρέπει την 
µειωµένη έως 85% κατ’ αποκοπή φο-
ρολόγηση για το προϊόν απόσταξης 
των διηµέρων.

2.Το προϊόν των απόσταξης µικρών 
αποσταγµατοποιών (διηµέρων) είναι 
τσίπουρο ή τσικουδιά

Άρθρο 82 του Τελωνειακού Κώδι-
κα, το οποίο αναφέρει συγκεκριµένα:

«Το τσίπουρο ή η τσικουδιά που πα-
ρασκευάζεται από απόσταγµα στεµ-
φύλων σταφυλιών και λοιπών επιτρε-
πόµενων υλών από τους µικρούς α-
ποσταγµατοποιούς (διήµερους), σύµ-
φωνα µε την παράγραφο Ε΄ του άρ-
θρου 7 του ν. 2969/2001, υπόκειται 
σε εφάπαξ και κατ’ αποκοπή φορο-
λόγηση πενήντα εννέα λεπτών (0,59) 
του ευρώ ανά χιλιόγραµµο έτοιµου 
προϊόντος».

3. Χύµα τσίπουρο και τσικουδιά 
δεν µπορεί να πουλάει ο καθένας, 
παρά µόνο οι διήµεροι. Όλοι οι υ-
πόλοιποι µε βάση τη νοµοθεσία εί-
ναι υποχρεωµένοι να έχουν εµφια-
λωµένα τα προϊόντα τους

Άρθρο 7 παρ. Ε’ του Ν. 2969/01 το 
τσίπουρο και η τσικουδιά των διήµε-
ρων επιτρέπεται να διατίθεται µόνο 
σε µορφή «χύµα» και δεν µπορεί να 
προσυσκευασθεί/εµφιαλωθεί.

αγροτο-επιχειρήσεις να προσαρµοσθούν στη 
µείωση των εκποµπών, όπως καθορίζεται α-
πό την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτούνται σηµα-
ντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας τους. 

«Μείωση των εκποµπών αερίων θερµοκη-
πίου σε ποσοστό 80% µπορεί να επιτευχθεί 
µόνο µε σηµαντικές παρεµβάσεις και ενδε-
χοµένως και επανασχεδιασµό στο διάγραµ-
µα ροής µιας αγροτο-επιχείρησης σε όλη την 
αλυσίδα αξία και περιλαµβάνει, ενδεικτικά, 
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, χρή-
ση βιοκαυσίµων, επαναχρησιµοποίηση ορ-
γανικών αποβλήτων παραγωγής στην καλ-
λιέργεια, εναλλακτικές πρακτικές φοδια-
σµού του εδάφους σε άζωτο, επιλογή προ-
µηθευτών µε κριτήρια όπως της απόστασης, 
της παροχής βιοϋλικών, επιλογή πρώτων υ-
λών και υλικών µε βάση τις εκποµπές τους 
και άλλα» σηµείωσε η κ. Ντούλα. 

Με δεδοµένο, ωστόσο, ότι οι αγορές και οι 
καταναλωτές διεθνώς στρέφονται όλο και πε-
ρισσότερο προς προϊόντα φιλικά στο περιβάλ-
λον, η κ. Ντούλα εκτίµησε ότι οι αγροτοεπι-
χειρήσεις που θα προσαρµοστούν γρήγορα 
και θα µετατρέψουν σε ευκαιρία για νέες α-
γορές τη δυσµενή αυτή κατάσταση, θα είναι 
εκείνες που τελικώς θα επιβιώσουν.

Συνδυαστικά
Πιέσεις στις 
επιχειρήσεις 
θα ασκήσουν 
η απαίτηση 

για παραγωγή 
περισσότερων 

αγροτικών 
προϊόντων και 
η πολιτική για 
µείωση αερίων 
θερµοκηπίου 

κατά 80% έως 
το 2050 

Τρεις αλήθειες για «τσίπουρο» 
και «τσικουδιά» κι ένα συμπέρασμα 

Αντίθετη 
η νέα εγκύκλιος
Πρόσφατα, η Γενική 
Γραµµατεία Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, 
του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, µε την 
Εγκύκλιο 5648/20-01-
2020 εισήγαγε την 
απαγόρευση της χρήσης 
του ονόµατος «τσίπουρο» 
και «τσικουδιά» για τα 
χύµα προϊόντα των 
διήµερων, που προφανώς 
δεν είναι σύµφωνη µε το 
θεσµικό πλαίσιο και την 
Υ.Α.91354/2017, 
αναφέρει ο κ. Αραχωβίτης.
«Άρα, η Γενική Γραµµατεία 
Εµπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή θα πρέπει 
να τηρήσει το υφιστάµενο 
θεσµικό πλαίσιο και να 
προστατεύσει το καθεστώς 
των µικρών 
αποσταγµατοποιών 
(διήµερων) αποσύροντας 
την εγκύκλιο 5648/20-01-
2020 σήµερα», καταλήγει.
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Οι ενισχύσεις 
για παραμονή 
στο χωράφι 
Το µέλλον της αγροτικής πολιτικής 
δεν πρέπει να το δούµε φοβικά λέει 
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης, επιµένοντας πως το 
εγχώριο παραγωγικό µοντέλο πρέπει 
να λύσει πρώτα ζητήµατα επάρκειας 
και ποιότητας µέσω ορθών 
καλλιεργητικών πρακτικών και 
επενδύσεων που προσφέρουν οι 
ενισχύσεις της ΚΑΠ. «Αν κάποιος το 
δει αµυντικά, θα πει υπάρχουν 
πρόσθετες υποχρεώσεις δεν θα 
µπορέσω να ανταπεξέλθω, δεν θα τα 
καταφέρω, δεν θα απορροφήσω τα 
λεφτά… αυτή είναι η πολιτική της 
καθήλωσης, είναι µια πολιτική η 
οποία µας κάνει να χάνουµε έδαφος, 
χρόνο και δεν µας αφήνει να 
εξελιχθούµε στην κατεύθυνση που 
πρέπει να πάµε», είπε χαρακτηριστικά 
στην πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή 
στην Επιτροπή Παραγωγής και 
Εµπορίου, επισηµαίνοντας πως «στην 
πραγµατικότητα η πράσινη πολιτική 
είναι η πολιτική για την Ελλάδα» και 
αυτό πρέπει να το δει και η 
βιοµηχανία τροφίµων.
Για το θέµα των άµεσων ενισχύσεων 
τόνισε πως εκείνο που έχει σηµασία 
είναι πόσα λεφτά παίρνει το αγροτικό 
νοικοκυριό και εκεί υπογράµµισε ότι 
πρέπει να αλλάξει η συζήτηση 
αναφορικά και µε τη σύγκλιση και 
τις στρεµµατικές ενισχύσεις.
Σε κάθε περίπτωση, σηµείωσε, «οι 
ενισχύσεις ως βασικό τους στόχο 
έχουν το να διασφαλίσουν την 
παραµονή των παραγωγών στο 
χωράφι. Άρα, τη διατήρηση της 
παραγωγής» και όχι απλά του 
εισοδήµατός τους. Αναφορικά µε 
τους περιβαλλοντικούς στόχους 
ξεκαθάρισε πως δεν θα πρέπει να 
συνοδεύονται µε µειώσεις πόρων 
λέγοντας πως θα πρέπει να 
αποσαφηνιστεί από την Κοµισιόν αν 
θα υπάρχουν πρόσθετα µέτρα στην  
«Πράσινη Συµφωνία» για την ΚΑΠ.

Φέρνει αποτέλεσμα η στάση
των αγροτών στις Βρυξέλλες
Πολιτικές όπως η αγροτική και η συνοχή θέλουν πόρους λέει ο Μητσοτάκης

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με ένταση µέσα και έξω από το κτήριο των Βρυ-
ξελλών εκκίνησαν την περασµένη Πέµπτη οι δι-
απραγµατεύσεις για το Πολυετές ∆ηµοσιονοµι-
κό Πλαίσιο 2021-2027, µε τους Ευρωπαίους α-
γρότες (Βέλγιο, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Βαλ-
τική) να αρνούνται οποιαδήποτε µείωση των 
κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
και τους ηγέτες χωρών συνεισφοράς να παρα-
µένουν δεµένοι στο άρµα του περικοπών κοι-
νοτικού προϋπολογισµού µετά και το Brexit. 

Η Ολλανδία, η Αυστρία, η ∆ανία και η Σουη-
δία επιχειρηµατολογούν υπέρ της διατήρησης 
ως ανώτατου ορίου δαπανών στο 1% του Ακαθά-
ριστου Εθνικού Προϊόντος της ΕΕ και υπέρ ενός 
µόνιµου συστήµατος εκπτώσεων που θα περιο-
ρίζει τις εισφορές των χωρών αυτών. Προτείνουν 
επίσης να επικεντρωθεί ο προϋπολογισµός σε 
νέες προτεραιότητες και να περιορίσει τις δα-
πάνες σε παραδοσιακούς τοµείς όπως η ΚΑΠ.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν περίπου 
16 νότιες και ανατολικές χώρες που θεωρούν 
την περιφερειακή χρηµατοδότηση ως βασικό 
εργαλείο για να τους βοηθήσει να συγκλίνουν 
µε τους πλουσιότερους εταίρους. Θέλουν ένα 
ανώτατο όριο δαπανών πιο κοντά στο 1,1% που 
πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ευρωπαϊ-
κό Κοινοβούλιο ζήτησε 1,3% και απείλησε να 
καταψηφίσει κάθε συµφωνία εάν δεν το έχει 
εντάξει στο περιεχόµενό της.

Την περασµένη Πέµπτη πάντως οι ηγέτες 
κάθισαν στο τραπέζι µε πρόταση µείωσης του 

προϋπολογισµού της ΚΑΠ κατά 44 δις ευρώ 
αντί για 49 δις που πρότεινε αρχικά η Κοµι-
σιόν, σύµφωνα µε το σχέδιο που εισηγήθη-
κε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, 
Charles Michel και προβλέπει:

  Από τα 368 δις ευρώ της περασµένης πε-
ριόδου τα κονδύλια της ΚΑΠ µειώνονται στα 
329 δις ευρώ (αντί για 324 δις ευρώ που ήταν 
η αρχική πρόταση Κοµισιόν).

  Η εξωτερική σύγκλιση των άµεσων πλη-
ρωµών θα συνεχιστεί. Όλα τα κράτη µέλη µε 
άµεσες πληρωµές ανά εκτάριο κάτω του 90% 
του µέσου όρου της ΕΕ θα κλείσουν το 50% του 
χάσµατος µεταξύ του σηµερινού µέσου επίπεδου 
άµεσων πληρωµών και του 90% του µέσου όρου 
της ΕΕ σε έξι ίσα βήµατα που αρχίζουν το 2022.

 Η ευελιξία µετακίνησης πόρων µεταξύ άµε-
σων ενισχύσεων (Α’ Πυλώνας) και προγράµµα-
των (Β’ Πυλώνας) αυξάνεται από το 15% στο 20%.

  Στα Μέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης που απευθύνονται στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες περιοχές και τις αποµακρυσµέ-
νες, η Ευρώπη θα χρηµατοδοτεί το 75% (αντί 

για το 70%) του κόστους τους.
Στην περίπτωση των δύο άλλων µέτρων της 

ΚΑΠ που καλύπτονται από τα συµπεράσµατα 
του σχεδίου Π∆Π, το έγγραφο Michel επιβεβαι-
ώνει ότι το ανώτατο όριο ενισχύσεων θα είναι  
100.000 ευρώ ανά δικαιούχο αποκλειστικά για 
τη βασική ενίσχυση. Οµοίως, το αγροτικό από-
θεµα διαµορφώνεται στα 450 εκατ. ευρώ σε τρέ-
χουσες τιµές. Ακόµα και αν συµφωνήσουν τα 
κράτη-µέλη στις προτάσεις, θα πρέπει να περά-
σει µετά να περάσουνκι από το Ευρωκοινοβού-
λιο, το οποίο όµως δύσκολα θα δώσει έγκριση 
σύµφωνα µε έγγραφο θέσεων που έχει δηµοσι-
εύσει και δεν θέλει καµία περικοπή στην ΚΑΠ.

Αν µη τι άλλο η συζήτηση στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εµπορίου στη Βουλή πριν α-
πό λίγες ηµέρες για την ΚΑΠ ήταν µόνο θε-
ωρητική, µε τον αρµόδιο υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης να περιµένει για να δώσει λεπτο-
µέρειες για το εθνικό σχέδιο στα µέλη των συ-
ναρµόδιων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών την 
επιστροφή του πρωθυπουργού από την σύνο-
δο Κορυφής για το Πολυετές, καθώς το ζήτηµα 
είναι όπως είπε «πολυπαραγοντικό». 

Πάντως στη σύνοδο Κορυφής ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκη προσήλθε µε τη θέση ότι «∆εν µπορεί 
να υπάρχει η προσδοκία ότι θα κάνουµε περισ-
σότερα µε λιγότερα. Χρειαζόµαστε µεγαλύτε-
ρο φάκελο αν θέλουµε να υποστηρίξουµε την 
ίδια στιγµή παραδοσιακές πολιτικές, όπως η 
Συνοχή και η Κοινή Αγροτική Πολιτική, αλλά 
και να είµαστε περισσότερο φιλόδοξοι όσον α-
φορά πολιτικές που σχετίζονται µε την κλιµα-
τική αλλαγή και τη διαχείριση των συνόρων».

Έκπτωση
Οι ηγέτες κάθισαν στο τραπέζι µε 
πρόταση µείωσης του προϋπολο-

γισµού της ΚΑΠ κατά 44 δις ευρώ 
αντί για 49 δις ευρώ που πρότεινε 

αρχικά η Κοµισιόν

Εκατοντάδες 
Ευρωπαίοι αγρότες 
ζητούν πόρους 
και όχι περικοπές 
στην ΚΑΠ.
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Εκατοντάδες παραγωγοί από το Βέλγιο, την 
Ιρλανδία, την Ισπανία, την Ιταλία και τις χώρες της 
Βαλτικής, έδωσαν ραντεβού έξω από τον χώρο όπου 
βρίσκονταν οι ηγέτες της ΕΕ το µεσηµέρι της 
Πέµπτης 20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες, για να 
διαµαρτυρηθούν ενάντια στις περικοπές της ΚΑΠ.
Η τελευταία πρόταση για το Πολυετές που 
συζητούταν την ίδια στιγµή µέσα στο κτίριο του 
Συµβουλίου της ΕΕ, έκοβε τουλάχιστον 50 δις ευρώ 
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ, συγκριτικά µε τα 

χρήµατα που προβλέπονταν για την τρέχουσα 
επταετία. Οι παραγωγοί δηλώνουν στριµωγµένοι από 
τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις που καλούνται να 
υιοθετήσουν στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συµφωνίας, όσο βλέπουν τα χρήµατα που 
δέχονταν ως ενίσχυση να µειώνονται. «Θέλουµε να 
περάσουµε το µήνυµα ότι είναι ζωτικής σηµασίας η 
διατήρηση ενός ισχυρού προϋπολογισµού για την 
Γεωργία», εξηγεί η πρόεδρος µιας Συνοµοσπονδίας 
Ολλανδών αγροτών Σόνια Ντε Μπέκερ.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Από µόνη της έστω και µια έντονη 
διαµάχη ανάµεσα σε γραφειοκρά-
τες των Βρυξελλών, δεν αποτελεί 
είδηση, ούτε καν σχόλιο, αφού άλ-
λωστε αυτή ποτέ δεν θα ξέφευγε α-
πό τους τύπους και το πρωτόκολ-
λο. Φυσικά και ο λόγος για τον ο-
ποίο στα κεντρικά της Κοµισιόν ε-
πικρατεί ένας εκνευρισµός γύρω 
από τα αγροτικά δεν συνιστά νέο, 
αφού είναι γνωστό εδώ και καιρό 
πλέον, πως η θεσµική αντιµετώπι-
ση της πρωτογενούς παραγωγής 
θα αλλάξει το προσεχές διάστηµα. 

Είδηση όµως αποτελεί ο βαθµός 
στον οποίο η φαντασία µερίδας α-
ξιωµατούχων των Βρυξελλών έχει 
προχωρήσει, προκειµένου να βγουν 
οι αριθµοί της ατζέντας που έχει ο-
ρίσει η ηγεσία για το 2030 και το 
2050 αναφορικά µε την κλιµατι-
κή ουδετεροποίηση της οικονοµί-
ας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μια από αυτές τις σκέψεις λοιπόν 
είναι και η δάσωση του 10% της α-
γροτικής γης ώστε να προστατευ-
θεί η βιοποικιλότητα. Η κίνηση αυ-
τή έρχεται ως απάντηση στην ευρύ-
τερη βούληση µιας πρότασης, η ο-
ποία δεν είναι ακόµη ξεκάθαρο αν 
πρόκειται για µια επίσηµη θέση και 
εντοπίζεται σε έγγραφο που διέρ-
ρευσε τον προηγούµενο µήνα. Ε-
δώ επιχειρείται η µείωση της χρή-
σης ζιζανιοκτόνων ουσιών και προ-
ϊόντων θρέψης κατά 30%. 

Η Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλο-
ντος (DG ENV) της Κοµισιόν φαίνε-
ται πως υπογράφει το έγγραφο αυ-
τό, για την παρουσία του οποίου 
µόλις ενηµερώθηκε η Γενική ∆ιεύ-
θυνση Γεωργίας (DG AGRI) ξεκίνη-
σε µια πρωτόγνωρη διαµάχη που 
δίχασε για τα καλά τα δυο τµήµα-

τα της Κοµισιόν, αναφορικά µε το 
πόσες και τι έντασης δράσεις πρέ-
πει να γίνουν για το πρασίνισµα 
της ευρωπαϊκής πρωτογενούς πα-
ραγωγής. 

Η DG AGRI διέρρευσε ένα εσωτε-
ρικό έγγραφο που απαντά στο αρ-
χικό ασκώντας δριµύα κριτική στις 
προτάσεις της DG ENV για µείωση 
της χρήσης δραστικών ουσιών, ε-
νίσχυσης της βιολογικής παραγω-
γής και µείωσης των καλλιεργούµε-
νων εκτάσεων. Ορισµένοι αξιωµα-
τούχοι, υποστηρικτές κατά τα φαι-
νόµενα των µεταρρυθµίσεων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, κα-
τηγορούν τώρα την DG AGRI για 
«µια καταστροφική επίθεση που 
θέλει να µπλοκάρει την επιχειρού-
µενη αλλαγή».

Σύµφωνα µε το Politico, τα ίχνη 

του εγγράφου δείχνουν τον διευ-
θυντή Στρατηγικής της DG Agri Τά-
σο Χανιώτη ως τον βασικό συντά-
κτη. Μέσα σε αυτό υποστηρίζεται ό-
τι η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ ως αυ-
τή έχει µέχρι σήµερα, διαθέτει αρ-
κετά εργαλεία για την εξασφάλιση 
της βιωσιµότητας στην ευρωπαϊκή 
γεωργία, χωρίς να απαιτούνται α-
ριθµητικοί στόχοι, όπως προτείνει 
η DG ENV. Μάλιστα χαρακτηρίζει 
ως µια εκ των προτέρων κακόβου-
λη κριτική τις ανησυχίες αναφορι-
κά µε το κατά πόσο µπορεί η επι-
χειρούµενη µεταρρύθµιση να απο-
δώσει καρπούς. 

Η µείωση των καλλιεργούµενων 
εκτάσεων χαρακτηρίζεται «υπερβο-
λική». Μάλιστα το έγγραφο υπο-
στηρίζει πως η µείωση κατά 10% 
των καλλιεργούµενων εκτάσεων θα 

µπορούσε να µειώσει κατά 15% την 
παραγωγή δηµητριακών της ΕΕ, α-
νεβάζοντας πιθανά τις τιµές και θέ-
τοντας σε κίνδυνο την βιοποικιλό-
τητα σε περιοχές εκτός ΕΕ, στις ο-
ποίες θα µεταφερόταν η ζήτηση για 
δηµητριακά στη συνέχεια». 

Η άλλη πρόταση που θέλει την 
µεταστροφή του 30% της ευρωπα-
ϊκής παραγωγής από συµβατική 
σε βιολογική επίσης δέχεται κριτι-
κή, αφού σύµφωνα µε το έγγραφο 
της DG AGRI, κάτι τέτοιο δεν είναι 
απλά υπερβολικό, αλλά δεν λαµβά-
νει συνυπολογίζει το κενό ανάµεσα 
στην ζήτηση για βιολογικά φρού-
τα και λαχανικά που πράγµατι εί-
ναι  ισχυρή, σε σχέση µε την ζήτη-
ση για άλλα αγροδιατροφικά προ-
ϊόντα, όπου η ανάπτυξη γίνεται µε 
πιο αργούς ρυθµούς.     

Βεντέτα η πρόταση 
για μείωση 10% 

της αγροτικής γης 
Μέχρι το 2030 οι 
καλλιεργούμενες 
εκτάσεις στην ΕΕ 

πρέπει να μειωθούν 
κατά 10%, ενώ η 

βιολογική γεωργία 
πρέπει να αγγίξει το 
30% της συνολικής 

παραγωγής, λέει η 
Γενική Διεύθυνση 

Περιβάλλοντος 
της Κομισιόν, που 

προκάλεσε την οργή 
της DG AGRI

Ένταση έξω από τα
γραφεία του Συµβουλίου

 στις Βρυξέλλες από
 αγρότες όλης της Ευρώπης

Υπερβολή
Η µείωση κατά 10% των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων 
θα µπορούσε να µειώσει 
κατά 15% την παραγωγή 
δηµητριακών της ΕΕ, 
ανεβάζοντας πιθανά τις 
τιµές των προϊόντων. 

Επίθεση
Ορισµένοι αξιωµατούχοι, 
υποστηρικτές των 
µεταρρυθµίσεων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
κατηγορούν τώρα την DG 
AGRI για «µια καταστροφική 
επίθεση που θέλει να 
µπλοκάρει την 
επιχειρούµενη αλλαγή»..

Διχάζει
Ξεκίνησε µια πρωτόγνωρη 
διαµάχη µεταξύ DG ENV και 
DG AGRI που δίχασε για τα 
καλά τα δυο τµήµατα της 
Κοµισιόν, αναφορικά µε το 
πόσες και τι έντασης δράσεις 
πρέπει να γίνουν για το 
πρασίνισµα της ευρωπαϊκής 
πρωτογενούς παραγωγής. 

Αντίδραση από  
τον Τάσο Χανιώτη 
στα σχέδια της 
DG ENV.
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ
«Ότι ο Τούρκος υπουργός 
Εξωτερικών δήλωσε ότι 
«όλα ήταν καλά και τα 
βρίσκαµε µε τις ελληνικές 
κυβερνήσεις» στη µοιρασιά 
της Ανατολικής Μεσογείου, 
µέχρι που ήρθε ο Τσίπρας 
που «είναι υπερβολικά 
πατριώτης», πως να το 
εκλάβω; Ως προσβολή ή ως 
παράσηµο;».

BΙΚΥ ΚΑΓΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Το My Style Rocks δεν 
είναι του τύπου µου. ∆εν 
θέλω να πω κάτι άσχηµο, 
δεν είναι του στυλ µου να 
λέω άσχηµα πράγµατα, δεν 
µου αρέσει σαν concept. Θα 
ήθελα να υπάρχει ένα θέµα. 
Ούτε τα κορίτσια µου 
αρέσουν. Όµως η Έλενα 
Χριστοπούλου είναι 
µετρηµένη, όπως πρέπει».

ΑΓΚΕΛΑ ΜΕΡΚΕΛ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ
«Γίνονται προσπάθειες για 
να χυθεί άπλετο φως στα 
κίνητρα της τροµοκρατικής 
επίθεσης στη Χανάου. 
Υπάρχουν στοιχεία ότι ο 
δράστης ήταν ακροδεξιός 
κι είχε ρατσιστικά κίνητρα. 
Ο ρατσισµός υπάρχει στην 
κοινωνία µας, είναι 
δηλητήριο, υπεύθυνο για 
πολλά εγκλήµατα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ  Ή ∆ΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κόπτονται
Κάτι ήξερε ο Μαυρουδής που 
προανήγγειλε πριν την έκτακτη 
σύνοδο Κορυφής για το 
Πολυετές, νεότερα για τα 
κονδύλια της ΚΑΠ. Κάτι που, 
όπως είπε από την αίθουσα 
Γερουσίας της Βουλής σε 
σχετική συζήτηση, θα βάλει τις 
διαπραγµατεύσεις για το νέο 
καθεστώς επιδοτήσεων στην 
τελική και ουσιαστική ευθεία...

 

Πολιτική δέσµευση
Επειδή όλα µεταφράζονται σε 
χρήµα, ως εκ τούτου και οι 
επιδόσεις και οι αποδόσεις. Ο 
υπουργός της πλατείας επιµένει 
σκέτα νέτα ότι εάν κάποιος 
σοβαρά θέλει να αντιµετωπίσει 
το πρόβληµα της κλιµατικής 
αλλαγής, αυτό σηµαίνει πολιτική 
δέσµευση, η οποία πρέπει να 
εκφράζεται µε συγκεκριµένο 
µέγεθος του προϋπολογισµού.

 

Ξανά πίσω
Ο προτελευταίος υπουργός της 
πλατείας δεν διαφώνησε σε 
γενικές γραµµές µε τον νυν, 
στη συζήτηση για την ΚΑΠ στη 
Βουλή. Εντούτοις υπογράµµισε 
τα πισωγυρίσµατα για τα 
στρατηγικά σχέδια καθώς είχαν 
βγει επί των ηµερών του οι 
επιτροπές. Ότι ξαναφτιάχτηκαν 
τώρα νέες κ.ο.κ. µας φέρνουν 
πίσω σε χρόνο, λέει.

Μίνι τσεκ για παραµονή και µπόνους 
για δουλειές στην ύπαιρθο

∆εν λέω χρήσιµες οι συζητήσεις στην Επιτροπή Παραγωγής και Ε-
µπορίου στη Βουλή αρκεί να βγάζουν συµπεράσµατα και να µην α-
κούγονται µόνο πολιτικές κραυγές και γραµµές. Αν µη τι άλλο σε ε-
θνικά ζητήµατα όπως αυτό της ΚΑΠ και του πώς θα πορευτεί ο πρωτο-
γενής τοµέας της χώρας το 2021 µε 2027. Ο υπουργός της πλατείας 
έδωσε το στίγµα της διαπραγµατευτικής του τακτικής µιλώντας για 
κινήσεις που δεν θα ερηµώσουν την ύπαιθρο, εξασφαλίζοντας ένα 
«δίκαιο» όπως είπε βιοτικό επίπεδο στους εργαζοµένους στη γεωρ-
γία και κίνητρα για την προσέλκυση νέων αγροτών.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Για επίλυση ζητηµάτων 
αιχµής του αγροτικού 
κόσµου όπως φθηνό 
αγροτικό πετρέλαιο 
και πάταξη των 
ελληνοποιήσεων που 
θα φέρουν δίκαιες τιµές 
παραγωγού γάλακτος 
πιέζει την κυβέρνηση ο 
Μάξιµος (σ.σ ο έδωσα 
τη µάχη στο γάλα).

Οι «χουβαρντάδες» 
του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 
κατήργησαν το 
αγροτικό πετρέλαιο 
λέει, ζητώντας σαφή 
δέσµευση ότι οι 
δηλώσεις Μητσοτάκη 
από τη Λάρισα, πριν 
τις ευρωεκλογές περί 
επαναχορήγησής 
του δεν θα γίνουν... 
γαργάρα.

Υβρίδια
 Άλλο ένα στρατηγικό 

σχέδιο, αναµεσά στα τόσα που 
είναι... καθοδόν (λέµε τώρα) 
ετοιµάζεται αυτή τη φορά για 
την ελαιοκοµία, µπας και 
σηκώσουν κεφάλι οι 
παραγωγοί. Προσεχώς στη νέα 
συνάντηση του Μαυρουδή µε 
τη ∆ιεπαγγελµατική το Μάρτη.

 Κατά τα λοιπά η χαµηλή τιµή 
ελληνικού ελαιολάδου βρέθηκε 
στο επίκεντρο της συνάντησης 
του υπουργού της πλατείας µε 
εµπλεκόµενους του κλάδου και 
σε αυτό που συµφώνησαν είναι 
ότι φταίει η ισπανική 
υπερπαραγωγή και οι 
πρόσθετοι δασµοί στο ισπανικό.

 Στα περί αποθεµατοποίησης 
κατέληξαν ότι δεν αποτελεί 
λύση για την ελληνική αγορά, 
κάνοντας λόγω περί µέτρων 
ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας και 
προωθητικών ενεργειών...

;

ΚΕΒΙΝ ΓΚΑΡΝΕΤ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Είχα τις εξής επιλογές 
(σ.σ. για µεταγραφή σε 
Σέλτικς): Τους Γουόριορς, 
τους Σανς, τους Λέικερς 
και τους Σέλτικς. Είµαι 
ειλικρινής, ήθελα να παίξω 
µε τον Κόµπι Μπράιαντ, 
είχαµε µια ιδιαίτερη σχέση. 
Σεβόµουν τον Κόµπι, δεν 
τα έβαζε ποτέ µε κάποιον 
που σεβόταν κι εκείνος».

Γύρο ΠΓΕ 
και ντόπιο 
κουραµπγέ!

Το καλό νέο είναι η επιστροφή στη χώρα µας 279 
εκατ. ευρώ από τις δηµοσιονοµικές διορθώσεις 
(πρόστιµα) που είχαν επιβληθεί στη χώρα µας για 
την κακή διαχείριση των βοσκοτόπων. Το θέµα, 
όπως κάθε φορά, διανθίστηκε µε διάφορα 
σχόλια. Ο νυν υπουργός Βορίδης µίλησε για τη 
µεθοδική και αποτελεσµατική δουλειά που γίνεται 
στο υπουργείο του, ενώ ο τέως υπουργός 
Αποστόλου έσπευσε να δηλώσει 
στεναχωρηµένος που ο κ. Βορίδης ξέχασε ότι 
«αυτό γίνεται χάρις στην αποτελεσµατική 
υποστήριξη της προσφυγής µας από την 
προηγούµενη Κυβέρνηση». Λες και το ζητούµενο 
είναι πιο θα λάβει τα εύσηµα….Ή µάλλον είναι; 

Στα γραφεία του Οργανισµού Πληρωµών 
βρέθηκε προ ηµερών κλιµάκιο της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
για να ενηµερώσει, µεταξύ άλλων, τον νέο 
πρόεδρο για τα κακώς κείµενα µε τον 
µηχανογράφο και τις τρικλοποδιές που βάζει… 
Μάλιστα, σε ανακοίνωση γράφει ότι «διαπιστώθηκε 
η απολύτως θετική διάθεση του προέδρου του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος και ακούγοντας τις σοβαρές 
και πολύ συγκεκριµένες παρατηρήσεις της Νέας 
ΠΑΣΕΓΕΣ, τόνισε ότι ο Οργανισµός δεν υποκύπτει 
σε εκβιασµούς, απ’ όπου και αν αυτοί 
προέρχονται». Τα ξανακούσαµε! 

Μέτρα για τη στήριξη της τιµής του ελληνικού 
ελαιολάδου έψαξαν από κοινού πριν λίγες µέρες 
οι επιτελείς της πλατείας Βάθη και η 
∆ιεπαγγελµατική του κλάδου. Όπως λέει το 
σχετικό δελτίο τύπου, «άπαντες συµφώνησαν ότι 
το ζήτηµα της διαµόρφωσης της τιµής του 
ελαιολάδου συνδέεται µε τη µεγάλη προσφορά, η 
οποία οφείλεται κυρίως στη µεγάλη παραγωγή 
ισπανικού ελαιολάδου». ∆ηλαδή φταίνε οι άλλοι 
και µάλιστα οι ξένοι! Η λύση βρέθηκε, θα 
εκπονηθεί στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
της ελαιοκοµίας στην Ελλάδα, που θα θέτει 
βραχυπρόθεσµους και µεσοπρόθεσµους 
στόχους… Η φετινή χρονιά χάθηκε, άραγε θα 
προλάβουµε την επόµενη;

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη Θεσσαλία το 2017 
διαµορφώθηκε στα 12.191 ευρώ, σου λένε τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι ανισότητες µεταξύ των 
περιφερειών, κατά τα γνωστά, πολλές, ενώ πάνω 
από το 60% του ΑΕΠ παράγεται σε Αττική και 
Κεντρική Μακεδονία. Πλουσιότερος νοµός της 
Θεσσαλίας είναι αυτός τη Λάρισας και 
φτωχότερος της Καρδίτσας, µε τη Μαγνησία στη 
δεύτερη θέση και τα Τρίκαλα στην τρίτη.

Στη Θράκη, πάντως, οι καπνοπαραγωγοί για 
ακόµα µια χρονιά είναι στα χειρότερά τους. 
Μιλούν για εξευτελιστικές τιµές, που δεν 
φτάνουν καν τα 5 ευρώ, οι οποίες όχι µόνο δεν 
καλύπτουν το κόστος παραγωγής, αλλά δεν τους 
επιτρέπουν ούτε να ζήσουν τις οικογένειές τους. 
Σηµειωτέον ότι ο αριθµός των παραγωγών κάθε 
χρόνο µειώνεται, αφού οι περισσότεροι τα 
εγκαταλείπουν….  Κάποιοι λένε, δεν έχει γυρισµό!     
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
ταν αρχίζει να γίνε-
ται πολιτική ανοίγουν 
και τα µέτωπα. Το πιο 
ζόρικο αυτές τις µέ-

ρες δείχνει να είναι το µέτωπο των 
γεωργικών συµβούλων. Βγαίνει 
µπροστά η διαφωνία για την εξε-
ταστέα ύλη των υποψηφίων προς 
πιστοποίηση συµβούλων, αλλά το 
πράγµα έχει βάθος. Φθάνει στο ε-
σωτερικό της κοινότητας των γε-
ωργικών συµβούλων ή και κά-
ποιων εξ αυτών -εν προκειµένω 
φορέων- που παριστάνουν τους 
συµβούλους χωρίς να έχουν πατή-
σει ποτέ το πόδι τους στο χωράφι! 

  Ξαναδέστα Μάκη
ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ καιρός προκειµέ-
νου οι ιθύνοντες να βγάλουν ά-
κρη. Υπάρχουν γεωπόνοι, σύµ-
βουλοι - µελετητές, που δουλεύ-
ουν µόνοι τους και έχουν να δεί-
ξουν λαµπρά αποτελέσµατα ανα-
βάθµισης αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων και οµάδων παραγωγών, ό-
πως υπάρχουν και λουσάτες εται-
ρείες - δοµές οι οποίες δεν έχουν 
να επιδείξουν τίποτα παραπάνω 
από σπατάλη κοινοτικών ενισχύ-
σεων. Ξαναδέστα, υπουργέ! 

  Παραδάκι, ταξιδάκι
ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΠΕ∆ΙΟ είναι αυτό των 
διεπαγγελµατικών. Για να µην µεµ-
ψιµοιρώ, ας δεχθώ ως καλές τις 
µέχρι τούδε διευκολύνσεις, ώστε 
αυτές να τύχουν αναγνώρισης. Α-
πό την εποµένη αρχίζει το τεστά-
ρισµα. ∆εν µπορεί, ολόκληρη δι-
επαγγελµατική να εµφανίζεται 
ως εκπρόσωπος ολόκληρου 
του κλάδου και να στέκεται 
µόνο στο πως θα βγάλει έ-
να πρόγραµµα προώθησης, 
το οποίο, ως δια µαγείας, 
θα λύσει όλα τα προβλή-
µατα µε το προϊόν. 

  Extra δούλεμα 
ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο για παρά-
δειγµα, είναι πολύ πιο σύνθε-
το το θέµα για να λυθεί µε ένα 

πρόγραµµα προώθησης. Πρώτον, 
γιατί δεν είναι ένα το ελαιόλαδο. 
∆εύτερον, γιατί η δουλειά στο πε-
δίο της υπεραξίας δεν µπορεί να 
γίνει από εκείνους που αρκού-
νται στο extra παρθένο, κι αυτό 
µε πολύ µεγάλες εκπτώσεις. Τρί-
τον, γιατί αν δεν υπάρξουν συ-
νεργατικά σχήµατα στην παραγω-
γή και αντίστοιχες πρωτοβουλίες 
στο branding, αντίο παραγωγέ!    

  Μήκος και αντοχή
ΣΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΛΟΓΙΚΗ πυκνώνουν 
οι φωνές δυσαρέσκειας εκ µέρους 
βαµβακοπαραγωγών για την απο-
τελεσµατικότητα της ∆ιεπαγγελ-
µατικής Οργάνωσης Βάµβακος, 
σε σχέση µε την αποστολή της. Με 
τεκµηριωµένα επιχειρήµατα, όπως 
διαφάνηκε στην πρόσφατη ηµερί-
δα της ∆ΟΒ στα Γιαννιτσά, παρα-
γωγοί τα «έψαλαν» στον πρόεδρο 
της ∆ΟΒ, Βασίλη Μάρκου, καταλο-
γίζοντας στην οργάνωση φοβικά 
και αργά βήµατα, µε συνέπεια τα 
οφέλη για τους καλλιεργητές του 
προϊόντος να είναι µηδαµινά, αν 
όχι ανύπαρκτα. Η κριτική που α-
σκήθηκε, σύµφωνα µε όσα µας 
µεταφέρθηκαν, είχε να κάνει µε 
το ότι η ∆ΟΒ δεν προχωρά σε κυ-
ρώσεις σε βάρος των µελών της, 
όταν αυτά δεν τηρούν τις οδηγίες 
της ∆ιεπαγγελµατικής, αλλά και 
διότι δεν φαίνεται να επιδιώκει 
τη θεσµοθέτηση πρόσθετων κρι-
τηρίων στην αγορά του σύσπορου 
βαµβακιού, όπως η απόδοση σε 
ίνα, µήκος και αντοχή. 

  Πίστη στην ιδέα
ΤΕΛΟΣ στους συνεταιρι-
σµούς, καλό το νοµοσχέ-
διο, αυτό που χρειάζεται 
όµως, είναι πίστη στην ι-
δέα. Όχι για να γλιτώσουν 
κάποιοι τη φυλακή, ούτε 
για να γίνουν κάποιοι άλ-
λοι πρόεδροι. Αυτά τα δύο 
τα διασφαλίζει το νοµο-
σχέδιο. Αυτό που δεν δι-
ασφαλίζει είναι την αρχή 
του συνεργατισµού.  

Τέλος στους 
συνεταιρισµούς, 
καλό το 
νοµοσχέδιο, αυτό 
που χρειάζεται 
όµως, είναι πίστη 
στην ιδέα. Όχι 
για να γλιτώσουν 
κάποιοι τη φυλακή, 
ούτε για να γίνουν 
κάποιοι άλλοι 
πρόεδροι. Αυτά τα 
δύο τα διασφαλίζει 
το νοµοσχέδιο. 
Αυτό που δεν 
διασφαλίζει είναι 
την αρχή του 
συνεργατισµού.  

T
ο «Westlessness» (λιγότερη ∆ύση) ή-
ταν το θέµα της διάσκεψης του Μονά-
χου για την ασφάλεια φέτος (MSC), 
στις 14 Φεβρουαρίου στη βαυαρική 

πρωτεύουσα. Αυτή η εκδήλωση συγκεντρώνει 
παγκόσµιους ηγέτες και µια σειρά υπουργών 
Εξωτερικών και Άµυνας και εµπειρογνωµόνων 
ασφάλειας σε µια περίοδο που η δυτική διατ-
λαντική σχέση, το βάθρο της µετά το 1945 τά-
ξης, είναι υπό τεράστια πίεση. «Ο κόσµος γίνε-
ται λιγότερο δυτικός», αναφέρεται στο ετήσιο 
report της MSC «αλλά πιο σηµαντικό, η ∆ύση 
η ίδια γίνεται λιγότερο δυτική», ανεφέρεται.

Το report αναδεικνύει τις τόσες πολλές δυ-
σκολίες που αντιµετωπίζει η ∆ύση και ο υπό-
λοιπος κόσµος. Η Μέση Ανατολή παραµένει σε 
αναστάτωση καθώς πολίτες συνεχίζουν να σκο-
τώνονται ή αναγκάζονται να φύγουν. Το Σαχέλ, 
µία από τις µεγάλες στρατηγικές ανησυχίες της 
Γαλλίας, γίνεται γρήγορα απειλή για την περι-
οχή και για την Ευρώπη. Οι χώρες στη Λατινική 
Αµερική αποµακρύνονται από τη δηµοκρατία. 
Η µεγάλη δηµοκρατία της Ινδίας δοκιµάζεται 
από τους αµφιλεγόµενους νόµους του πρωθυ-
πουργού Narendra Modi. ∆εν είναι υπερβολή 
να υποστηρίζουµε ότι η ∆ύση βρίσκεται υπό τε-
ράστια πίεση, διότι αυτό που αντιπροσωπεύει 

-µια φιλελεύθερη 
διεθνή τάξη βασι-
σµένη σε κανόνες- 
υπονοµεύεται α-
πό τον Αµερικανό 
πρόεδρο [...]. Η ε-
µπιστοσύνη στην 
Ευρώπη και αλ-
λού στη ∆ύση, εί-
ναι χαµηλή. ∆εν 

θα έπρεπε όµως να είναι, για πολλούς λόγους.
Πρώτον, η ∆ύση ως τρόπος ζωής, ως τρό-

πος πολιτικής τάξης, συνεχίζει να αποτελεί 
έλξη, έναν µαγνήτη για εκείνους που ζουν σε 
αυταρχικά ή ηµί-δηµοκρατικά συστήµατα. Τα 
πολύτιµα θεσµικά όργανα της ∆ύσης εδραιω-
µένα στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δι-
καιώµατα, στις ατοµικές ελευθερίες, είναι οι α-
ξίες που συνεχίζουν να ασκούν επιρροή ανά 
τον κόσµο.[...]. Αλλά εάν η ∆ύση έχει γίνει τό-
σο αδύναµη, σύµφωνα µε τους καταστροφο-
λόγους, γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι και ακτι-
βιστές που δεν ζουν στη ∆ύση, εξακολουθούν 
να θέλουν να γίνουν µέλος της ∆ύσης ή θέ-
λουν η ∆ύση να τους βοηθήσει; [...]. ∆εύτερον, 
η ∆ύση δεν είναι ένα φαινόµενο βασισµένο σε 
µια γεωγραφική περιοχή, παρόλο που συχνά 
γίνεται αντιληπτό ακριβώς αυτό. Αντιθέτως, 
η έλξη της ∆ύσης είναι η έλξη των ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων, παγκοσµίως.[...]. Αλλά για 
να διατηρήσει την ελκυστικότητά της, οι δυτι-
κοί ηγέτες πρέπει να ξεπεράσουν τον εφησυ-
χασµό. Αυτό σηµαίνει να µην ξεγράψουν τη 
∆ύση, αλλά να την υπερασπιστούν. 

*ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ CARNEGIE EUROPE

Λιγότερο 
δυτική η Δύση

ΤΗΣ ΤΖΟΥΝΤΙ ΝΤΕΜΠΣΕΥ*
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Ο
ι σύγχρονες πλούσιες οικονοµίες έχουν εξελιχθεί 
από αγροτικές σε βιοµηχανικές οικονοµίες κατά 
τον 19ο αιώνα και σε οικονοµίες υπηρεσιών στα 
τέλη του 20ου αιώνα. Οι καταναλωτές των εύπο-

ρων κοινωνιών προσδοκούν κάτι παραπάνω από την ποσό-
τητα και την ποιότητα των αγαθών που καταναλώνουν, είτε 
πρόκειται για αυτοκίνητα και κινητά τηλέφωνα, είτε για ποτά 
και τρόφιµα. Οι καταναλωτές προσβλέπουν στο να αποκοµί-
σουν περαιτέρω εµπειρίες. Η εξέλιξη σε µια «οικονοµία της 
εµπειρίας» φαίνεται από την αύξηση της κατανάλωσης δρα-
στηριοτήτων αναψυχής, ψυχαγωγίας, ταξιδίων, τουρισµού, 
ενώ το ποσοστό της κατανάλωσης εµπορευµάτων µειώνεται. 

Λέγεται ότι η µελλοντική ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γε-
ωργίας, και ιδίως της ελληνικής γεωργίας, δεν βασίζεται α-
ποκλειστικά και µόνο στην αποδοτικότητα και την παραγω-
γικότητα, και στην παραγωγή εµπορευµάτων, ούτε – ιδίως 
– στην περαιτέρω επιχορήγηση της πρωτογενούς γεωργίας, 
αλλά στην «οικονοµία της εµπειρίας». Ολοένα και περισσό-
τεροι καταναλωτές προτίθενται να πληρώσουν περισσότερο 
για τρόφιµα που τους προσθέτουν κάποια µορφή άυλης ε-
µπειρίας. Η εµπειρία αυτή δεν εξαντλείται στην κατανάλω-
ση του αγαθού, αλλά συνεχίζεται και πέραν αυτής. Σε αυτήν 
την κατηγορία ανήκουν είδη διατροφής, όπως προϊόντα βι-
ολογικά ή «δίκαιου εµπορίου», καθώς επίσης και προϊόντα 
µε Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ). Επιπλέ-
ον, προϊόντα τα οποία πωλούνται στις τοπικές αγορές, ή σε 
τοπικές ή θεµατικές εκθέσεις προϊόντων, προσθέτουν περαι-
τέρω εµπειρίες. Το πλεονέκτηµα αυτών των προϊόντων για 
τον παραγωγό σχετίζεται ιδιαίτερα µε τη διαφοροποίηση του 
προϊόντος και τη δυνατότητα παραγωγής σε µικρής κλίµακα. 

Η νέα οικονοµία της εµπειρίας θέτει προκλήσεις για την 
πολιτική και την οργάνωση της αγροδιατροφικής εφοδια-
στικής αλυσίδας. Το ερώτηµα είναι εάν πρέπει να κατευ-
θυνθούν περισσότεροι πόροι σε προγράµµατα αγροτικής 
ανάπτυξης και καινοτοµίας, και σε προγράµµατα που µπο-
ρούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς και την αγροδιατρο-
φική εφοδιαστική αλυσίδα να αναπροσανατολιστούν προς 
την οικονοµία της εµπειρίας – αντί να συνεχιστεί η υποστή-
ριξη µε άµεσες ενισχύσεις µε εµπορευµατική κατεύθυνση. 
Παρά τον σκεπτικισµό σχετικά µε το κατά πόσον συγκεκρι-
µένες πολιτικές στήριξης µπορούν να επιφέρουν τέτοιου εί-
δους αλλαγές (π.χ. Swinnen, et. al, 2012, σελ. 43; Mathews, 
2012), οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι συµµέτοχοι της 
αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας δεν θα πρέπει να 
παραβλέπουν τις δυνατότητες της οικονοµίας της εµπειρίας. 

Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος του ιδιωτικού τοµέα, 
και η αναδιοργάνωσή του προς την οικονοµία της εµπειρί-
ας. Η αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα καλείται να α-
ναδιοργανωθεί και να αποκτήσει νέο προσανατολισµό, θα 
πρέπει να αναπτυχθούν βραχείες αλυσίδες εφοδιασµού και 
τοπικές αγορές, και θα πρέπει να δηµιουργηθεί εµπορικό 
σήµα (branding) τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε τοπικά 
προϊόντα και «προϊόντα εµπειρίας». Η οργάνωση της αγροδι-
ατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας θεωρείται καίρια για δύο 
λόγους. Κατ’ αρχήν, είναι απαραίτητο να οργανωθεί έτσι ώ-
στε τα πολυάριθµα αυτά προϊόντα να προσφέρονται προς 
τους τελικούς καταναλωτές, και να επιστρέφει στους παρα-
γωγούς η πληροφορία σχετικά µε τις απαιτήσεις των κατα-
ναλωτών. Κατά δεύτερο λόγο, η αλυσίδα θα πρέπει να είναι 
σε θέση να µεταβιβάζει τις προσόδους που θα δηµιουργού-
νται στους παραγωγούς και σε άλλους συµµετόχους, µε τρό-
πο αποδοτικό και ταυτόχρονα δίκαιο. 

Θα ήταν αφέλεια να ισχυριστεί κανείς ότι το αγροδιατρο-
φικό σύστηµα της Ελλάδας θα πρέπει να προσανατολίζεται 
εξ ολοκλήρου στην παραγωγή και τη διανοµή αγαθών εµπει-
ρίας. Αυτό, είναι και ανέφικτο και ανεπιθύµητο. Αντιθέτως, η 
αγροδιατροφική εφοδιαστική αλυσίδα χρειάζεται να κλιµα-
κωθεί και να αλλάξει προσανατολισµό προς µια ευρεία δια-
φοροποίηση προϊόντων.

∆ιαφοροποίηση Προϊόντος, 
Κλίµακα και Εύρος: Ανάγκη κλιµάκωσης 

Ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα της ελληνικής παραγωγής 
αγροτικών προϊόντων είναι η διαφοροποίηση και το εύρος 
των προϊόντων. Η γεωγραφία, τα µικροκλίµατα, η ιστορία 
και η πολιτισµική ποικιλότητα της Ελλάδα έχουν αποτέλε-
σµα τη δηµιουργία πλήθους προϊόντων, µε τοπικά γεωγρα-
φικά και πολιτισµικά χαρακτηριστικά. Η αρνητική πτυχή αυ-
τού του συγκριτικού πλεονεκτήµατος είναι η µικρή κλίµακα 
παραγωγής, η οποία σχετίζεται µε: 
1. Υψηλό κόστος παραγωγής σε πρωτογενές επίπεδο, λόγω 
χαµηλών οικονοµιών κλίµακας.
2. Υψηλό συναλλακτικό κόστος, κόστος συντονισµού και ε-
κτέλεσης συµβάσεων.
3. Ασυνέπεια και ασυνέχεια.
4. Χαµηλή δυνατότητα καινοτοµίας – κυρίως λόγω της µι-
κρής κλίµακας. 

Υψηλό κόστος παραγωγής σε πρωτογενές επίπεδο 
Σε γενικές γραµµές, η µικρή κλίµακα συνεπάγεται υψη-

λότερο κόστος παραγωγής, αλλά όχι απαραίτητα έλλειψη 
αποδοτικότητας. ∆εν υπάρχουν επιστηµονικά στοιχεία που 
να υποδηλώνουν υψηλότερη αποδοτικότητα για τις µεγάλες 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις (βλ. παραδείγµατος χάριν Καδί-
τη και Νίτση, 2010). Επιπλέον, η µικρής κλίµακας παραγω-
γή είναι πολύ συχνά αναπόφευκτη, ιδίως στις ορεινές και 
νησιωτικές περιοχές. Η πρόκληση, συνεπώς, δεν αφορά τό-
σο στον τρόπο περαιτέρω αύξησης της αποδοτικότητας µέσω 
της παραγωγής µεγαλύτερης κλίµακας, αλλά µάλλον στον 
τρόπο µετατροπής της µικρής αυτής κλίµακας σε συγκριτι-
κό πλεονέκτηµα. Επίσης, η µικρή και η ευρεία κλίµακα πρέ-
πει να συνυπάρχουν σε ένα υβριδικό µοντέλο παραγωγής, 
επεξεργασίας και διανοµής των τροφίµων. 

Παρότι η παραγωγή µικρής κλίµακας είναι αναπόφευκτη 
στις ορεινές και νησιωτικές περιοχές, η παραγωγή ευρύτε-
ρης κλίµακας στις πεδιάδες της Μακεδονίας-Θράκης και της 
Θεσσαλίας είναι το µοντέλο το οποίο χρησιµοποιείται για τα 
σιτηρά, το βαµβάκι κτλ. 

∆εν µπορεί να τονιστεί επαρκώς πόσο σηµαντική είναι η 
κλιµάκωση, δηλαδή η ολοκλήρωση ανοδικά και καθοδικά, 
καθώς και η επίτευξη οικονοµιών κλίµακας στην επεξεργα-
σία, στη διανοµή, την έρευνα και το µάρκετινγκ – δηλαδή σε 
όλο το εύρος της αγροδιατροφικής εφοδιαστικής αλυσίδας. 
Η δοµή του Ε∆ΕΣΓΤ µπορεί να αποτελέσει το κύριο εργαλείο 
για τον συντονισµό της κλιµάκωσης αυτής. 

Υψηλό συναλλακτικό κόστος 
Το κόστος συναλλαγών είναι το κόστος του επιχειρείν. Το 

κόστος συναλλαγών συνδέεται µε την αβεβαιότητα, την πε-
ριορισµένη ορθολογιστική ικανότητα, την καιροσκοπική συ-
µπεριφορά και την υψηλή εξειδίκευση των επενδύσεων. Το 
γενικό θεσµικό περιβάλλον µιας οικονοµίας έρχεται να προ-
στεθεί στο κόστος των συναλλαγών, αυξάνοντας περαιτέρω 
το κόστος του επιχειρείν. Η Ελλάδα ταξινοµείται πολύ χαµη-

λά από άποψη αποδοτικότητας των θεσµών της. Οι παράγο-
ντες που συµβάλλουν στο υψηλό κόστος συναλλαγών περι-
λαµβάνουν µεταξύ άλλων την γραφειοκρατία, τους κανόνες 
της φορολογίας, την αστάθεια πολιτικών, και τη διαφθορά. 

Ο συντονισµός µιας διάσπαρτης και άναρχης εφοδιαστι-
κής αλυσίδας είναι προβληµατικός και ενέχει υψηλό συ-
ναλλακτικό κόστος. Το κόστος συντονισµού µπορεί να µει-
ωθεί µέσα από την κλιµάκωση και την τυποποίηση και διά-
δοση πληροφοριών. Οι κάθετες δοµές όπως αυτές που προ-
τείνονται µέσα από το σχήµα του Ε∆ΕΣΓΤ µπορούν να συµ-
βάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. (TFGR Στήριξη νέων 
ευκαιριών για τη γεωργία στην Ελλάδα (ΣΝΕΓΕ), Καραντινι-
νής 2014 ΣΝΕΓΕ 78) 

Ασυνέπεια και ασυνέχεια 
Πολλοί από τους τοπικούς παραγωγούς συχνά δεν έχουν 

καθόλου εµπορικό χαρακτήρα, ή εάν έχουν είναι σε µικρή, 
τοπική κλίµακα, χωρίς να υπάρχει συνέπεια, τυποποίηση ή 
επωνυµία (brand name). Η έντονη αβεβαιότητα και το χαµη-
λό κόστος εισόδου στην αγορά (τα προϊόντα αυτά συχνά δεν 
απαιτούν υψηλές επενδύσεις) οδηγούν τους µικρούς παρα-
γωγούς σε είσοδο και µετέπειτα έξοδο από την αγορά. Η α-
στάθεια αυτή καθιστά το µακροπρόθεσµο σχεδιασµό κατά 
µήκος της αλυσίδας δύσκολο και δαπανηρό. 

Υπάρχει µεγάλη ποικιλία στην µικρής κλίµακας παραγωγή 
βιοτεχνικών προϊόντων, όπως µαρµελάδες, γλυκά, σαλάτες, 
είδη φούρνου, τυριά, λουκάνικα κτλ. που λόγω της πολύ µι-
κρής κλίµακας παραγωγής και της έλλειψης συνέπειας τό-
σο από άποψη ποσότητας όσο και ποιότητας δεν παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον για κανάλια ευρύτερης διανοµής. Τα προ-
ϊόντα αυτά, ωστόσο, έχουν πολλές δυνατότητες να ενισχύ-
σουν την αγροτική ανάπτυξη. Τίθεται ανάγκη κλιµάκωσης. 
Κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί εάν αυτές οι πολύ µικρές 
µονάδες παραγωγής ενωθούν µέσω ποικίλου µεγέθους ο-
µάδων παραγωγών, συνεταιρισµών και ιδιωτικών εταιριών. 
Περαιτέρω, η τυποποίηση, η επώνυµη σήµανση (branding) 
και η πρόσβαση στις τοπικές αγορές, και ακόµα και στις ε-
ξαγωγές µέσω ενός κέντρου εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως 
ο ΕΚΕΕΑΤ (Ελληνικός Κόµβος Εξαγωγικής Εφοδιαστικής Α-
λυσίδας Τροφίµων) υπό το Ε∆ΕΣΓΤ. Οµοίως, η πρόσβαση σε 
οργανωµένες λαϊκές αγορές υπό την οργάνωση του ΚΑΛΑ 
(Κέντρο Ανάπτυξης Λαϊκών Αγροτών), θα παρέχει µια δίοδο 
ανάπτυξης για τα διαφοροποιηµένα προϊόντα. 

Χαµηλή δυνατότητα καινοτοµίας 
Οι µικρές επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα να και-

νοτοµήσουν µε τον ίδιο ρυθµό όπως οι µεγαλύτεροι ανταγω-
νιστές τους. Χρειάζονται κλιµάκωση. Η συνεχής κατάρτιση, 
η υψηλά αποδοτική και ευέλικτη διεύρυνση των παρεχόµε-
νων υπηρεσιών, η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση και η πρό-
σβαση στις πληροφορίες κρίνονται απαραίτητες. Οι συνέρ-
γειες µε άλλες επιχειρήσεις, όχι µόνο σχετικές µε τον κλάδο 
των τροφίµων, θεωρούνται καίριες. Τα πάρκα καινοτοµίας 
τροφίµων (ΠΚΤ) και τα εκκολαπτήρια επιχειρήσεων αγροτι-
κών τροφίµων (ΕΕΑΤ) υπό το Ε∆ΕΣΓΤ µπορούν να αποτελέ-
σουν χώρους καινοτοµίας τόσο για τους µικρούς επιχειρη-
µατίες όσο και για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Η 0ικονομία της Εμπειρίας 

*Καθηγητή στο Σουηδικό Πανεπιστήµιο Γεωργικών Επι-

στηµών της Ουψάλα και στο Πανεπιστήµιο Κοπεγχάγης

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ*
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Η µεγαλύτερη
έκθεση ελληνικών
κρασιών 
Το Οινόραµα, ανανεώνει το ετήσιο ραντεβού 
του αµπελοοινικού κλάδου της χώρας στις 7 
µε 9 Μαρτίου από 10:00-19:00, στο 
Ζάππειο Μέγαρο. Πάνω από 2.000 κρασιά 
από 300 και πλέον οινοποιεία της Ελλάδας 
και του εξωτερικού θα βρεθούν στο Ζάππειο 
Μέγαρο µε καθιερωµένα εµπορικά σήµατα, 
µε νέες κυκλοφορίες και µε την 
καταπληκτική εσοδεία του 2019 ―
αναµφίβολα µία από τις καλύτερες των 
τελευταίων 50 ετών. Είσοδος 15 ευρώ 
(δωρεάν για τους επαγγελµατίες). 
Πληροφορίες: https://www.oenorama.com/el/

∆ιαγωνισµός
ποιότητας για έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο 
Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Ελαιολάδου και Ελιάς στην Καλαµάτα, το Σάββατο 
14 Μαρτίου, θα πραγµατοποιηθεί ο ∆ιαγωνισµός 
Ποιότητας εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου 
Kalamata Olive Oil Awards 2020. Σκοπός του 

είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου και της 
σηµασίας τους στην προσπάθεια προώθησης του 
επώνυµου προϊόντος στην αγορά. Ταυτόχρονα ο 
διαγωνισµός συµβάλλει στην ποιοτική βελτίωση 
των ελληνικών ελαιόλαδων και στην ισχυροποίηση 
των ελληνικών branded προϊόντων. Για 
περισσότερα: www.agronews.gr

Ανθεστήρια του 
συνεταιρισµού 
Αχαρνών

Το Σαββατοκύριακο 22 και 
23 Φεβρουαρίου, 9:00-18:00 
και 9:00-15:00 στις 
εγκαταστάσεις του Αγροτικού 
Ανθοκοµικού Συνεταιρισµού 
Φυτωριούχων Αχαρνών 
Αττικής, στην Ανθαγορά 
Αµυγδαλέζας, σε χώρο 35 
στρεµµάτων 380 παραγωγοί 
καλλιεργούν εκατοµµύρια 
φυτά, προµηθεύοντας 
ανθοπωλεία, garden centers, 
ιδιωτικά και δηµόσια έργα 
στην Ελλάδα αλλά και το 
εξωτερικό. Τα εγκαίνια το 
Σάββατο. Περισσότερα στο 
www.agronews.gr. 

ΖΑΠΠΕΙΟ

ΠΑΡΝΗΘΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Η κορυφαία οινική 
διοργάνωση 
στην Ελλάδα
Ο επετειακός 20ος ∆ιεθνής 
∆ιαγωνισµός Οίνου & 
Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης 
του σηµαντικότερου οινικού 
θεσµού στην Ελλάδα θα 
πραγµατοποιηθεί φέτος στις 25, 
26 και 27 Φεβρουαρίου 2020. Ο 

∆ιεθνής 
∆ιαγωνισµός 

Οίνου & 
Αποσταγµάτων 
Θεσσαλονίκης, 
έχει συµβάλει 

όλα αυτά τα 
χρόνια της 

πορείας του στην 
ανάδειξη του ποιοτικού 
επώνυµου ελληνικού οίνου, 
επιβραβεύοντας τις αξιόλογες 
προσπάθειες των Ελλήνων 
οινοποιών. Περισσότερες 
πληροφορίες για τον θεσµό αλλά 
και πρόσθετο υλικό µπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα www.
tiwc.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται αρσενικά πρόβατα φυλής Χί-
ου, πιστοποιηµένα µε  pedigree,  από µά-
νες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, ανθεκτι-
κά 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 Τηλ. 
6974/426911

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

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

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 30 ετών σε 
πλήρη γαλακτοπαραγωγή µε δύο νεογέν-
νητα µοσχαράκια 1600 ευρώ. ∆υτική Μα-
κεδονία Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται 50 αρνάδες γνήσιες χιώτικες 
120 ευρώ η έκαστη. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται  αρσενικά και θηλυκά γνήσια 
κατσίκια ράτσας αγγλονουµπια και 2 τράγοι 
ράτσας αγγλονουµπια. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγωγής 
Λιµουζίν Σίµενταλ και διασταυρώσεις Λι-
µουζίν εισαγωγής 350 µε 450 κιλά.Τιµή 
από 2,30 το κιλό. Τηλ. 6906/779402. 

Πωλούνται 20 αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής. Τηλ. 6946/357221.

Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµένταλ βιολο-
γικής εκτροφής οι οποίες έχουν δικαιώµα-
τα, λαµβάνουν βιολογική επιδότηση και πα-
ράγουν βιολογικό γάλα, πιστοποιηµένα από 
την  TUV  AUSTRIA.  Tηλ. 6940/840982. 
Ώρες επικοινωνίας 19:00-21:00

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται τριφυλλόσπορος. Τηλ.6942 
/620576.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας 
εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 
6937/253885. 

Πωλείται κριθάρι για ζωοτροφή και βρώ-
µη για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυρού Βόλου  
Τηλ. 6974/431615.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται βίκος κατάλληλος για σπόρο 
και χλωρολίπανση. Τιµή 50 λεπτά /κιλό. 
Τηλ.6932/372270.

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

Πωλείται τριφύλλι , 100 µπάλες, καλής ποι-
ότητας και 400 µπάλες τσαΐρια για µεγάλα 
ζώα (άλογα). ∆έχοµαι και επιταγές από γα-
λακτοβιοµηχανίες. Τηλ. 6975/326873.

Πωλούνται φυτώρια από  ελιές κορωνέι-
κες και φυτώρια από ροδιές Ερµιόνης περι-
οχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζω-
το σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώ-
δη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπό-
δεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά 
δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

Πωλείται βίκος-µπιζέλι από παραγωγό και 
µείγµα βίκος-κριθάρι, βίκος-βρώµη, βίκος-
σιτάρι, κατάλληλα για παραγωγή κτηνοτρο-
φικού σανό για πρόβατα και αγελάδες. Κα-
τάλληλος για εναλλαγή σποράς βίκος-σιτάρι 
αµειψισπορά.  Τηλ. 6981/088747.

Πωλούνται µπάλες στρογγυλές βιολογι-
κό ενσιρωµα τριφύλλι και µπιζέλι περιοχή 
Θεσσαλονίκης δυνατότητα µεταφοράς Τηλ. 
6944/568240.

Φυτεία µε 3000 φραγκοκοσυκιές 4 ετών σε έκτα-
ση 15 στρεµµάτων διατίθεται δωρεάν για εκµετάλ-
λευση στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Μονεµ-
βασιάς. Κος Γιώργος  Ατσαβές, κος  Σπύρος  Γαι-
τανόπουλος.Τηλ. 2106446000

Πωλείται  τριφυλλόσπορος τριορισµένος  
Τηλ.6942/620576.

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

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς µε περί-
µετρο από 0,80 έως 2 µέτρα, 300 ακακίες 
και 300 καστανιές, µε ατελή άδεια και µετα-
φορά από τη δασική υπηρεσία. Περιοχή Σο-
χού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6909/150578.

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

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

Πωλείται σε µικρή τετράγωνη µπάλα άχυρο 
από κριθαριά. Τηλ. 697 443115 

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς µε πε-
ρίµετρο από 0,80 έως 2 µέτρα, 300 ακα-
κίες και 300 καστανιές, µε ατελή άδεια 
και µεταφορά από τη δασική υπηρε-
σία. Περιοχή Σοχού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6909/150578, 6944/215224.

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

Πωλούνται άχυρα σε µικρές τετράγωνες 
από παραγωγό σε καλή τιµή. 6974/431615.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας 
σανό, άχυρα, λιόλιο, αραβοσιτιά µε καρπό, 
βρώµη µε καρπό και κριθάρι µε καρπό σε 
προσιτές τιµές,περιοχή ΑχαΪας. ∆εκτές επι-
ταγές από εµπόρους µε δυνατότητα µετα-
φοράς στο χώρο σας. Τηλ. 6982/485793, 
6999/672735.

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

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

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

Πωλούνται υποπροϊόντα σιτηρών και οσπρί-
ων για ζωοτροφή. Τηλ.6938/347469.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Υπάτης  τριο-
ρισµένος σοδειάς 2019 σακιασµένος των 
25κιλών. Τηλ. 6976/516447.

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

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό και 
βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιοχή Σερ-
ρών Τηλ.6987/310440. 

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 καλ-
λιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυ-
τών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιο-
χή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων, διαθέ-
τει σταβλικές εγκαταστάσεις  900τ.µ., αποθήκες, 
οικία, πτηνοτροφείο, φως, νερό, µε µικρό ενοί-
κιο. Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλκηδόνα 
(30χλµ από Θεσσαλονίκη). Τηλ.6945/934725.

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

Πωλούνται ελαιοπερίβολα και εξοχική 
κατοικία χωρίς ηλεκτροδότηση, στην ευ-
ρύτερη Περιφέρεια του ∆ήµου Πύλου-Νέ-
στωρος λόγω ανάγκης. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.6974/396880.

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

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. 
Περιοχή Θήβας. Τιµή στρέµµατος 800 ευ-
ρώ. 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.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κτήµατα φιστικιάς και καρυδιάς για 
ενοικίαση ή αγορά. Τηλ.6938/347469.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται τρακτέρ και χορτοδετικές µη-
χανές. 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.

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέ-
λο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full extra.
Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύ-
που 6,30 µοντέλο 1990 120PS 4χ4 
.Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπί-
να. Τηλ.6945/373163.

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγη, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk 
plan 24 θέσεων ελευθέρας εξόδου, τι-
µή 9.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6948/102420.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωο-
τροφών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό 
ζυγιστικό τιµή 6.000€. Περιοχή Θεσσαλο-
νίκη. Τηλ. 6948/102420.

Πωλείται σιλό, χωρητικότητας 12 τό-
νων,  µε 4 χωρίσµατα,  µε ειδική προσθή-
κη για αερισµό των δηµητριακών. Περιο-
χή Κατερίνης 6977 3230 48

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσε-
ων. Σφυρόµυλος µε σιλό 2 τόνων και χαρ-
µανιέρα 2 τόνων. Γεννήτρια 32 ΚWA µαζί 
µε κινητήρα κοµπλέ. Επίσης, περιστρεφό-
µενο άροτρο. Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονί-
κης. Τηλ.6944/614947.

Πωλείται ένα βενζινοκίνητο πλυστι-
κό µηχάνηµα µάρκας  SUBARU. Τηλ. 
6936/988485.

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

Πωλείται κορδέλα 80άρα , κατάλληλη για 
καυσόξυλα. Τηλ. 6936/988485.

Πωλείται δισκοσβάρνα ΖΟΡΜΠΑ 32, σε 
άριστη κατάσταση. 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, κατάλληλο για µπαξέδες και  αµπέ-
λια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 6976/141565.

Πωλείται σιλό, χωρητικότητας 12 τό-
νων,  µε 4 χωρίσµατα,  µε ειδική προσθήκη 
για αερισµό των δηµητριακών.Περιοχή Κα-
τερίνης Tηλ. 6977/323048.

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

Πωλείται ρίπερ τύπου τσίζελ µε διπλά ελα-
τήρια µε 13 νύχια κατασκευή  τούµπα Σερ-
ρών. Τηλ. 6972/872921.

Πωλείται Γκάρι φάρδους 3,6 µέτρα κατα-
σκευή  Τούµπα Σερρών. Τηλ. 6972/872921.

Πωλείται πρέσα  CASE  µε 6 σχοινιά, τε-
τράγωνη µπάλα, σχεδόν καινούρια. Περιο-
χή Λάρισας. Τηλ. 6972173482.

Πωλείται αρµεκτικό προβάτων µάρκας 
Fullwood ελαφρώς µεταχειρισµένο µε πα-
γίδα ταχείας εξόδου 12 επί 12 και αυτόµα-
το τάισµα. Τηλ.6906/512460.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περι-
οχή Θεσσαλονίκης. Κ. Γιώργος. Τηλ. 
6982/675136.

Πωλούνται  χορτοδετικές µηχανές και µε-
ταχειρισµένα τρακτέρ. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται 24αρι αρµεκτήριο Delaval 24 
επί 24 πλήρως αυτοµατοποιηµένο, ελά-
χιστα χρησιµοποιηµένο τιµή 12000 ευ-
ρώ τιµή συζητήσιµη Τηλ.6909/189430, 
6992/578274.

Πωλούνται 2 κάδοι αρµέγµατος για 4 αι-
γοπρόβατα γενική επισκευή µαζί µε 2 µο-
τέρ αντλίας κενού. Τιµή 600 ευρώ. Περιο-
χή Κιλκίς. Τηλ. 6947/404701.

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

Πωλείται  τρακτέρ FIAT 666 µε κουβού-
κλιο, 69 ίππους, µε έξτρα χειριστήρια για 
ανατροπή, µε δυνατότητα δοκιµής, του φο-
ράω 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 πλατ-
φόρµα. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

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

Η Κρήτη έχει µακρά παράδοση στην 
παραγωγή και χρήση αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών, εντού-
τοις η αυθαίρετη συλλογή των φυσι-
κών πληθυσµών τους και το ανεξέλε-
γκτο εµπόριο, έχει ως αποτέλεσµα κά-
ποια είδη να βρίσκονται υπό την απει-
λή εξαφάνισης, σε πολλές περιοχές.

Το θέµα βρέθηκε πρόσφατα στο ε-
πίκεντρο ευρείας επιστηµονικής συ-
νάντησης εργασίας της πρωτοβουλί-
ας «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», 
του προγράµµατος κατάρτισης Αρω-
µατικών & Φαρµακευτικών Φυτών µε 
εκπροσώπους της Οµάδας Εργασίας 
του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. - Περιφέρειας Κρήτης 
για τα αρωµατικά και του Μεσογεια-
κού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων.

Σκοπός της συνάντησης που πραγ-
µατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
Μ.Α.Ι.Χ. στα Χανιά ήταν να αναπτυ-
χθούν συνέργειες µεταξύ των εµπλε-
κοµένων και συντονισµός των φορέ-
ων για την υλοποίηση δράσεων που 
αφορούν την προστασία, διατήρηση 
και αξιοποίηση της αρωµατικής και 
φαρµακευτικής χλωρίδας της Κρή-
της, µείζονος σηµασίας για το νησί. 

Εκεί οι φορείς ανέλυσαν την υφι-
στάµενη κατάσταση, κατέθεσαν τις α-
πόψεις τους και κατάρτισαν ένα σχέ-

διο εργασίας µε προοπτική να επι-
κοινωνηθεί στους θεσµικούς φορείς 
της πολιτείας. Ο στρατηγικός σχεδια-
σµός και η άµεση λήψη µέτρων κρί-
νονται αναγκαία για τη διάσωση των 
απειλούµενων υπό εξαφάνιση σηµα-
ντικών αρωµατικών και φαρµακευ-
τικών ειδών. Οι τέσσερις λύσεις που 
προτείνονται είναι: 

 η ανάπτυξη µητρικών φυτειών 
αβελτίωτων πληθυσµών στις θέσεις 
προέλευσής τους, 

 δηµιουργία µητρικών φυτειών 

από επιλεγµένα είδη µε επιθυµητά 
χαρακτηριστικά, 

 βιωσιµότητα του φυσικού τους 
περιβάλλοντος και τέλος 

 εκπαίδευση και η τεχνική κατάρ-
τιση νέων για την υλοποίηση των σχε-
δίων σε επιχειρηµατική βάση.

Το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για 
τη Νέα Γενιά» υλοποιείται µε δωρεά 
του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος και 
συντονίζεται από το Πανεπιστήµιο 
Rutgers σε συνεργασία µε το ΓΠΑ και 
την Αµερικανική Γεωργική Σχολή.

Μ.Α.Ι.Χ
Σκοπός της επιστηµονικής 
συνάντησης ήταν να ανα-

πτυχθούν συνέργειες και να 
συντονιστούν οι φορείς

Άρχισαν εγγραφές για τα
εαρινά µαθήµατα του ΙΓΕ
To Ινστιτούτο Γεωπονικών 
Επιστηµών που εδρεύει στο Κτήµα 
Συγγρού, εγκαινιάζει σειρά νέων 
µαθηµάτων µε θέµα την πρακτική 
γεωργία και την κηπουρική, που θα 
γίνουν την εαρινή περίοδο, µε τις 
εγγραφές να πραγµατοποιούνται 
µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου.Τα 
σεµινάρια των 150 ωρών 
απευθύνονται και σε 
ενδιαφερόµενους νέους αγρότες 
που επιθυµούν να συγκεντρώσουν 
µονάδες για προγράµµατα.

Ψηφιακές διαδροµές 
στα γεωπάρκα της Κρήτης
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης σχεδίασε και έδωσε στη 
δηµοσιότητα τις ψηφιακές 
εφαρµογές (∆ιαδραστικός χάρτης, 
Αφηγηµατικός Χάρτης, εικονικές 
περιηγήσεις, σφαιρικά 
πανοράµατα) του έργου GEO-IN 
(Interreg Ελλαδα - Κύπρος) για 
την προώθηση του Γεωτουρισµού 
σε Ψηλορείτη και Σητεία. Οι νέες 
εφαρµογές δίνουν τη δυνατότητα 
αποµακρυσµένης «επίσκεψης» στα 
γεωπάρκα, σε θέσεις δυσπρόσιτες.

Στο ∆ήµο Αγρινίου διεθνές
βραβείο για την ελαιοκοµία
Με το διεθνές βραβείο Ranieri 
Filo della Torre για το έργο που 
επιτελεί µέσω των εκδηλώσεων 
«ελαία», τιµήθηκε ο ∆ήµος 
Αγρινίου, σε ειδική εκδήλωση στη 
Ρώµη. Ο ∆ήµος βραβεύεται για τη 
συµβολή και την προσφορά στη 
µετάδοση της τεχνογνωσίας, την 
ανάδειξη του πρωταγωνιστικού 
ρόλου της καλλιέργειας της ελιάς 
αλλά και τη διασύνδεσή της µε την 
επιστήµη, την επιχειρηµατικότητα, 
τον τουρισµό και τη γαστρονοµία.

Τα ΕΛΠΕ εξαγόρασαν 
στην Κοζάνη πάρκο φ/β 
Την εξαγορά φωτοβολταϊκού 
πάρκου στην Κοζάνη, ισχύος 204 
µεγαβάτ που είναι το µεγαλύτερο 
έργο ανανεώσιµων πηγών στην 
Ελλάδα και ένα από τα 5 
µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά στην 
Ευρώπη, ανακοίνωσαν τα 
Ελληνικά Πετρέλαια. Το έργο 
βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης 
από την γερµανική εταιρία juwi, 
που είναι ο πωλητής, και 
προβλέπεται να τεθεί σε 
λειτουργία στο τέλος του 2021.

Το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» στηρίζει την πρωτοβουλία για τη διάσωση των ενδηµικών 
και τοπικών πληθυσµών των αρωµατικών φυτών της Κρήτης µε την ιδιαίτερη διατροφική τους αξία.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Αρωματικά στην 
Κρήτη υπό απειλή
Σχέδιο 4 σημείων για τη διάσωση υπό εξαφάνιση αρωματικών 
φυτών προκρίνει η πρωτοβουλία «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

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

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

Πωλείται  χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. ∆υτική Μακε-
δονία Τηλ.6974/705615.

Πωλείται παγολεκάνη 400 λίτρα τιµή 1200 
ευρώ Τηλ.6998/444326.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέ-
λο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο 
2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργι-
κό .Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύ-
που 6,30 µοντέλο 1990 120PS 4χ4 
.Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέου   τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερί-
ας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται  Ford  Rager  µε µουσα-
µά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253.

 Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται χορτοκοπτικό Εσκον 6400 πλη-
ροφορίες στο Τηλ. 6977/550262.

Πωλείται  αγροτικός  ελκτήρας  Goldoni  τύ-
που  714  1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται 2 Τολ το ένα 6 µέτρα επί 26 
και το δεύτερο 10 µέτρα επί 30 για κτηνο-
τροφική χρήση – αποθήκες- θερµοκήπια και 
άλλα. Περιοχή Αττικής. Τηλ.6974/396880. 
AGRE748Πωλείται δισκοσβάρνα ΣΑΜΠΡΙ 
36, µε ενσωµατωµένο ψεκαστικό 1600 κι-
λών, σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή Θήβας. 
Τηλ. 6977/397050.

∆ιατίθεται Stretch film χορτοδεσιας EXTRA 
ENERGY σε τιµές χονδρικής. Ζητούνται αντιπρό-
σωποι σε Ελλάδα και Κύπρο Tηλ.6974/740491.

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

Πωλείται αρµεκτήριο STRANGO  , 8 θέσε-
ων για αγελάδες. Τιµή 6.000 ευρώ.Τηλ. 
6977/673121.

Πωλείται ποµόνα µαζί µε το στρόφαλο, 700 
ευρώ. Τηλ.6977/673121.

Πωλείται άροτρο MORO PIETRO 2006  
4υνο - 5υνο µε ελάχιστες ώρες λειτουργί-
ας. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/524520..
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Το next big thing 
της Ευρώπης
Ο Χάλαντ σφραγίζει το φετινό Τσ. Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ό,τι και να γίνει φέτος στο Τσά-
µπιονς Λιγκ, το όνοµα του 19ά-
χρονου ποδοσφαιριστή της Ντόρ-
µουντ Έρλινγκ Χάλαντ που γράφει 
ιστορία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαι-
ρο µε τις επιδόσεις του στο σκο-
ράρισµα, είναι τουλάχιστον ένα 
από αυτά που θα µείνουν. Μετά 
τα δύο «µπαλάκια» που πέταξε ο 
Νορβηγός στην Παρί Σεν Ζερµέν, 
σειρά έχει το δεύτερο µενού αγώ-
νων της διοργάνωσης. Την Τρίτη 
λοιπόν 25 Φεβρουαρίου, η Τσέλσι 
θα υποδεχτεί τη Μπάγερν. 

Μεγάλο πλήγµα για τους «Μπλε» 
η απουσία του Καντέ στο µατς. Ί-

δια ηµέρα και ώρα, η Μπαρτσελόνα 
θα βρίσκεται στην Ιταλία που δεν 
αναµένεται να συναντήσει ιδιαί-
τερες αντιστάσεις από τη Νάπολι. 

Η πρώτη αγωνιστική της φά-
σης των «16» κλείνει στις 26 Φε-
βρουαρίου, µε το πολύ σπουδαίο 
ντέρµπι της Ρεάλ Μαδρίτης εναντί-
ον της Μάντσεστερ Σίτι. Ίσως µά-
λιστα, η φετινή να είναι και η µο-
ναδική ευρωπαϊκή διοργάνωση 
που η Σίτι θα είναι σε θέση να α-
γωνιστεί για τα επόµενα δύο χρό-
νια, αν ισχύσουν οι κυρώσεις της 
UEFA. Τελευταίο ζευγάρι, το Λυ-
όν-Γιουβέντους. Παράλληλα την 
Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου θα διεξα-
χθεί και η ρεβάνς µεταξύ της Άρ-
σεναλ και του Ολυµπιακού.

Ο Ρότζερ Φέντερερ, που ετοιµαζόταν να επιστρέψει 
στη δράση την επόµενη εβδοµάδα στο Ντουµπάι, 
ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε σε επέµβαση στο δεξί 
γόνατο στην Ελβετία και θα µείνει εκτός δράσης ως 
τις αρχές καλοκαιριού. Ο Ρότζερ θα χάσει το Roland 
Garros και θα παλέψει να είναι έτοιµος για το 
Wimbledon (29 Ιουνίου µε 2 Ιουλίου).

Χάνει τη μισή σεζόν
ο Ρότζερ Φέντερερ  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Τότεναµ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βέρντερ Βρέµης – Ντορτµουντ 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 2 HD

Λαµία – Άρης 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Τένις (ATP 500, Ρίο)

Αγώνες 22.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναιτωλικός – Πανιώνιος 15.00 ΕΡΤ Sports HD

Ατρόµητος – Ξάνθη 17.15 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Έβερτον 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.30 PAOK TV

AEK – ΟΦΗ 19.30 Novasports 1 HD

Βόλος – ΑΕΛ 19.30 Novasports 2 HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου   

Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Το παρασκήνιο 
της Συνόδου 
Κορυφής για τους 
πόρους της ΚΑΠ

Αρχές Μαρτίου   
νέα συνάντηση στη 
Βάθη για στρατηγική 
στο ελαιόλαδο

Νοµοθετική
πρωτοβουλία 
Χατζηδάκη για 
δασικούς χάρτες

«Χρυσή» ρεζέρβα
Ο Μάρτιν Μπρέθγουεϊτ είναι κι 
επίσηµα παίκτης της Μπαρτσελόνα 
µέχρι και το καλοκαίρι του 2024, 
καθώς υπέγραψε συµβόλαιο 4,5 
ετών µε ρήτρα 300 εκατ. ευρώ. Οι 
«µπλαουγκράνα» προχώρησαν σε 
αυτή την έκτακτη µεταγραφή µετά 
τους τραυµατισµούς των Λουίς 
Σουάρες και Ουσµάν Ντεµπελέ. 
Ο ∆ανός ανήκε στη Λεγκάνες, µε 
τη Μπαρτσελόνα να πληρώνει 18 
εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. 

Στο δρόµο των «16»
Με τη γερµανική Βόννη θα 
κοντραριστεί η ΑΕΚ για τη φάση 
των «16» του Basketball 
Champions League, ενώ η Χάποελ 
Ιερουσαλήµ θα βρεθεί στο δρόµο 
του Περιστερίου. Από κει και πέρα, 
αν η ΑΕΚ περάσει στους «8», 
θα κοντραριστεί µε µία εκ των 
Νίµπουργκ και Μπαντίρµα. Η φάση 
των «16» της διοργάνωσης 
ξεκινά στις 3 Μαρτίου.

Θεσσαλικό ντέρµπι
Το Βόλο αντιµετωπίζει η ΑΕΛ την 
ερχόµενη Κυριακή για την 
προτελευταία αγωνιστική της 
κανονικής περιόδου της Σούπερ 
Λιγκ. Απ’ ό,τι φαίνεται µέχρι στιγµής 
η Λάρισα δεν θα αποφύγει τη 
συµµετοχή της στα play-out του 
θεσµού, καθώς πλέον πολύ δύσκολα 
θα βρεθεί στην 6η θέση της 
βαθµολογίας. Να σηµειωθεί εδώ 
πως το παιχνίδι αυτό έχει ιδιαίτερη 
σηµασία, καθώς η βαθµολογία της 
κανονικής περιόδου µετρά ως έχει 
στα play-out. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Το Sprinter 
γιορτάζει
Η Mercedes-Benz Vans 
θα δηµοσιεύει κάθε µήνα ένα 
ειδικό αφιέρωµα για το Sprinter 
στην πλατφόρµα Mercedes 
σε όλη τη διάρκεια του 2020, 
γιορτάζοντας τα 25 χρόνια από 
την αρχή της παραγωγής του 
συγκεκριµένου µοντέλου. Τα 
αφιερώµατα θα αναδεικνύουν την 
ηγετική θέση του Sprinter στην 
αγορά όλα αυτά τα χρόνια και θα 
παρουσιάζουν πώς έχει καταφέρει 
να συνδυάζει πάντα την ιστορική 
παράδοση µε τις σύγχρονες 
καινοτοµίες. Σήµερα, το eSprinter 
που παρουσιάστηκε το 2019 
µπορεί να εξυπηρετεί τις διανοµές 
αγαθών, τα εργοτάξια ή τον κλάδο 
υπηρεσιών µε µηδενικές τοπικές 
εκποµπές ρύπων. Το ηλεκτρικό 
σύστηµα κίνησης στους 
µπροστινούς τροχούς 
αποδίδει ισχύ 85 kW, ενώ ο 
ευπροσάρµοστος σχεδιασµός 
ωφέλιµου φορτίου και µπαταρίας 
µπορεί να ικανοποιεί 
εξατοµικευµένα τις ανάγκες.

  

Τυχερός μέσα 
στην ατυχία του
Ο Ιγνάσιο Φερνάντεθ οδηγούσε 
το Σάββατο κοντά στο 
προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, 
όταν το αυτοκίνητό του δέχτηκε 
χτύπηµα από πίσω από ένα άλλο 
όχηµα. Ο επιπλοποιός από τη 
Γαλικία σταµάτησε αµέσως και 
κατέβηκε για να διαπιστώσει τη 
ζηµιά και προς έκπληξή του από 
το άλλο αυτοκίνητο κατέβηκε ο 
Ζινεντίν Ζιντάν. Φυσικά, ο 
Φερνάντεθ δεν ανησυχούσε 
µήπως και δεν πληρώσει ο 
Γάλλος προπονητής, οπότε απλά 
ζήτησε µία... σέλφι. 

   Έξαλλοι οι τευτλοπαρα-
γωγοί σε Ηµαθία, Πέλλα, Πιερία, Κο-
ζάνη και Θεσσαλονίκη µε το σχέδιο 

σβησίµατος των φουγάρων της ΕΒΖ στο Πλατύ 
και την µετατροπή της µονάδας σε αποθήκη. 
Ετοιµάζονται να κατέβουν στην Αθήνα να ζη-
τήσουν τα ρέστα από τον Άδωνι και τον Μαυ-
ρουδή καθώς τους καταλογίζουν πως πρωτο-
στάτησαν για να κλείσει η συµφωνία της εκ-
µίσθωσης των δύο µονάδων της ΕΒΖ.    
«Μέχρι τώρα κάναµε την ανάγκη φιλότιµο 
και δεν πολυµιλούσαµε γιατί είχαµε τα τεύτ-
λα από 15.000 στρέµµατα στα χωράφια και 
περιµέναµε µήπως και γίνει η παραλαβή. 
Περιµέναµε επίσης να λειτουργήσει το ερ-
γοστάσιο για να µπορέσουµε να σπείρου-
µε και φέτος. Πλέον ούτε το ένα έγινε, ού-
τε το άλλο θα γίνει. Οπότε δεν υπάρχει λό-
γος να σιωπούµε περισσότερο και να πα-
ρακολουθούµε να απαξιώνεται µια παρα-
γωγική υποδοµή της περιοχής. Πού είναι οι 
υποσχέσεις ότι το εργοστάσιο θα λειτουρ-
γεί 365 ηµέρες το χρόνο;», λένε αγανακτι-
σµένοι στην Agrenda.    Καλή µεν, η 
διάταξη του άρθρου 38 περί εθνικής συντονι-
στικής οργάνωσης των αγροτικών συνεταιρι-
σµών που είναι εγγεγραµµένα στο Εθνικό Μη-
τρώο Αγροτικών Συνεταιρισµών, κάτι που έ-
λειπε, σχολιάζουν συνεταιριστές όµως υπάρ-

χουν και κάποια αλλά, στον υπό ψήφιση νέο 
συνεταιριστικό νόµο. Μεταξύ αυτών για τον µέ-
γιστο αριθµό ψήφων αντιπροσώπων και για 
τους ιδιώτες µετόχους.    Καλό θα ήταν 
τα 280 εκατ. ευρώ που επιστρέφουν στα ελ-
ληνικά ταµεία, χάριν του δικαστικού άθλου 
Ελλήνων νοµικών στην υπόθεση επιβολής 
προστίµου για επιδοτήσεις βοσκοτόπων την 
περίοδο 2009-2011, να αξιοποιηθούν προς 
όφελος της αγροτικής ανάπτυξης. Επιστρο-
φή ΕΦΚ πετρελαίου; Μια ιδέα... για αρχή. Πά-
ντως, οι πληροφορίες λένε πως οι έγκριτοι 
νοµικοί µας, που κινούνται µε µεθοδικότη-
τα, κυνηγάνε πολλές ακόµα τέτοιες υποθέ-
σεις που θα φέρουν πίσω χρήµα.    
Για να δούµε τι θα βγάλει η Τράπεζα Θεµάτων 
της Νιρβάνα για την επιµόρφωση και εγγρα-
φή στο Μητρώο της των υποψήφιων Γεωργι-
κών Συµβούλων. Την ερχόµενη λέει ∆ευτέ-
ρα, µέσω e-learning το 1ο θεµατικό πεδίο για 
την πολλαπλή συµµόρφωση και τις επωφε-
λείς για το κλίµα πρακτικές. Σηµειωτέων το 
πρόγραµµα θα διαρκέσει 12 εβδοµάδες µαζί 
µε την υποβολή των τεστ επαναξιολόγησης. 
Αν ο εκπαιδευόµενος συγκεντρώσει βαθµο-
λογία µεγαλύτερη ή ίση του 75% σε κάθε θε-
µατικό πεδίο θα περνάει οδηγώντας στη χο-
ρήγηση βεβαίωσης παρακολούθησης. Μετά 
βλέπουµε... πόσοι θα µπουν. O ΓΥΛΟΣ

Το δεύτερο µενού των «16» στο Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Θεσσαλικό ντέρµπι στην προτελευταία αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ σελ. 54

Ξεχωρίζει
Το Vari Master L αποτελεί, σύµφωνα µε 
την Kuhn, ένα κορυφαίο µηχάνηµα αφού 
πρόκειται για άροτρο υψηλής ακρίβειας 
χάρη στις απλές και έξυπνες ρυθµίσεις 
του και τον στιβαρό σχεδιασµό του. Είναι 
ιδανικό για όσους θέλουν να επενδύσουν 
και να εξασφαλίσουν ποιότητα και χαµηλό 
κόστος παραγωγής. Στο Profi Φεβρουαρίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Η µέρα που ο δόκτωρ 
έχασε τις συνδεδεµένες 

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

ΚΟΠΑ∆Ι ΤΟΥ WILLIAM SHAYER
Σε κάποιες περιοχές του κόσµου, η κατοχή βοοειδών είναι σηµάδι πλούτου. Τα ζώα αυτά βρίσκονται κοντά στον άνθρωπο εδώ και 9.000 
χρόνια προσφέροντας τις πολύτιµες υπηρεσίες τους, ενώ συνδέονται µε παραδόσεις αιώνων και θρησκευτικά δρώµενα σε διάφορες χώρες. 
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Τη µάχη όσον αφορά την προτίµηση των 
αγοραστών φαίνεται να έχει κερδίσει ο 
ελληνικός βαµβακόσπορος που χρησιµο-
ποιείται για ζωοτροφή έναντι του αµερικα-
νικού προϊόντος, ωστόσο αυτό δεν αποτυ-
πώνεται και στην τιµή του. Τα δεδοµένα 
είναι ότι ποιοτικά ο δικός µας βαµβακό-
σπορος είναι καλύτερος στην οξύτητα, ε-
νώ περιέχει και λιγότερες ξένες ύλες από 
ανταγωνιστικές σοδειές άλλων χωρών. 

Στην τιµή όµως η χώρα µας είναι πιο 
φτηνή, µε κάποιους από τους αναλυτές 

να σχολιάζουν ότι η προτίµηση προς τον 
ελληνικό βαµβακόσπορο έγκειται σε αυ-
τό. Σηµειωτέον ότι το δολάριο είναι ακριβό 
το τελευταίο διάστηµα, ενώ το ευρώ όσο 
πάει και χάνει έδαφος. Τα επίπεδα που 
πιάνει ο σπόρος ξηραντηρίου κυµαίνε-
ται στα 17 λεπτά το κιλό επί αυτοκινή-
του, τιµή η οποία θα µπορούσε να βελ-
τιωθεί σε πολύ αργότερες φορτώσεις. 
Τις τελευταίες ηµέρες το ελληνικό προ-
ϊόν στην Ιταλία φεύγει µε τιµή στα 230 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα.

∆εν βλέπει άνοδο ο βαµβακόσπορος 
Προτιµάται το ελληνικό προϊόν, λόγω ποιότητας και ισχυρού δολαρίου

Παραµένει στα 17 λεπτά ο σπόρος ξηραντηρίου που πάει για ζωοοτροφή 
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Σ
την ελληνική αγορά τα σκληρά 
σιτάρια κινούνται στο ίδιο µοτί-
βο, ενώ επιβεβαιώνεται σταδια-
κά η ανοδική τάση από τους διε-

θνείς δείκτες αλλά και τη φυσική αγορά και 
τον νέο διαγωνισµό της Τουρκίας. Τα απο-
θέµατα του ελληνικού προϊόντος λιγοστεύ-
ουν και λογικά θα µπούµε µε ελάχιστα στα 
νέα αλώνια. Με το σκεπτικό πως η παραγω-
γή δεν πάει πολύ καλά δεν διαφαίνεται κά-
ποιος λόγος για τις τιµές να γυρίσουν.

  Ένα κλικ καλύτερα όσον αφορά τη ζή-
τηση κινείται η ελληνική αγορά βάµβακος, αν 
και συµβόλαια πολλά δεν κλείνονται. Κυρίως 
κλώστες που έχουν άµεση ανάγκη για βαµβά-
κι πληρώνουν τις τιµές µας, πάντα όµως για µι-
κρές ποσότητες περί τα 76 σεντς ανά λίµπρα. 
Χρηµατιστηριακά φαίνεται να χτίζεται µια ισορ-
ροπία στα 68 σεντς, ενώ το εύρος των τιµών πα-
ραµένει στενό. Μια αµερικανική έκθεση ανα-
κοίνωσε τις προθέσεις των παραγωγών για τη 
νέα σπορά λέγοντας πως θα υπάρξει µείωση 
των εκτάσεων µε βαµβάκι. 

  Το ελληνικό ελαιόλαδο, τα προϊόντα 
ελιάς, τα τυριά, τα κρασιά και τα συναφή ε-
ξαγωγικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, βρέθηκαν 
για δεύτερη φορά εκτός στην αναθεωρηµένη 
λίστα των προϊόντων που υπόκεινται στις α-
µερικανικές κυρώσεις. Επιπλέον, µε απόφα-
ση που εξέδωσε το αµερικανικό υπουργείο 
Εµπορίου, στις 15 Φεβρουαρίου, για την Ελ-
λάδα εξαιρείται από τους αµερικανικούς δα-
σµούς στην ΕΕ και ο χυµός από δαµάσκηνα. 

Οι ιταλικοί δείκτες 
επιβεβαιώνουν την 
αύξηση στο σκληρό 
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Ισοτιμία 
Πιο φτηνός ο ελληνικός σπόρος 

γιατί το δολάριο είναι ακριβό 
το τελευταίο διάστηµα, ενώ 

το ευρώ χάνει έδαφος

230 ευρώ 
Οι εξαγωγές στην Ιταλία, που 
ωστόσο απορροφά συγκεκρι-

µένες ποσότητες, γίνονται στα 
230 ευρώ ο τόνος παραδοτέα

Προτίμηση 
Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα,
Σαουδική Αραβία, Κορέα και 

Ιαπωνία προτιµούν τον ελληνικό 
βαµβακόσπορο 
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φέτος  17 

πέρυσι 20
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Ισορροπία σε στενό εύρος για το χρηµατιστήριο βάµβακος
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ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB

Η ελληνική αγορά εµφανίζεται πιο 
δραστήρια από την προηγούµενη 
εβδοµάδα ενισχυµένη από την 
ισορροπία των χρηµατιστηρίων.

Η εξαγωγή σκληρού σίτου στην 
ελληνική αγορά έχει πλέον πιάσει 
τα 270 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη 
διεθνή σταδιακή ανοδική πορεία.

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

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

Παρά την 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

Με τη βασική παραγωγή να ανα-
µένεται τον Μάρτιο, σε ορισµένες 
περιοχές καλλιεργητές και διακι-
νητές ξεκίνησαν ήδη τη συγκοµι-
δή των πορτοκαλιών της ποικιλίας 
Βαλέντσια µε τις πρώτες συµφωνί-
ες για την τιµή παραγωγού να πε-
ριστρέφονται γύρω από τα 20 λε-
πτά το κιλό σε Αιτωλοακαρνανία 
και Λακωνία. Σηµειώνεται πως πέ-
ρυσι οι πρώτες πράξεις ξεκίνησαν 
στα 17 λεπτά στην Αιτωλοακαρνα-
νία, µε αρκετούς να αρχίζουν την 
εµπορική περίοδο µε αξιώσεις για 
µια καλύτερη τιµή.

Σε καλά κτήµατα στην περιοχή του 
Μεσολογγίου σηµειώθηκαν πέρυ-
σι πράξεις ακόµη και στα 25 λεπτά 
το κιλό, µε τα δεδοµένα της φετι-
νής χρονιάς να µην αποκλείουν το 
ενδεχόµενο αυτό να επαναληφθεί. 
Άλλωστε και σε άλλες περιοχές της 
χώρας, όπως στην Αργολίδα και τη 

Λακωνία, οι πρώτες πράξεις έγιναν 
ανάµεσα στα 20 µε 25 λεπτά το κι-
λό, ενώ σε εξαιρετικές ποιοτικά πε-
ριπτώσεις, άγγιξαν και τα 30 λεπτά. 
Φυσικά είναι ακόµα νωρίς για προ-
σεγγίσεις τιµών σε βασικά παραγω-
γικά κέντρα σαν αυτό της Θεσπρω-
τίας, µε τους παραγωγούς να απο-
φεύγουν να προβούν σε εκτιµήσεις.   

Πάντως, όλες οι ενδείξεις συγκλί-
νουν στο γεγονός ότι η ζήτηση α-
ναµένεται να διατηρηθεί φέτος σε 
υψηλά επίπεδα, ειδικά από την  Ευ-
ρώπη, ενώ γενικά το ελληνικό πορ-
τοκάλι, σε όλες τις ποικιλίες του φά-
νηκε να σηµειώνει µια αξιοσηµεί-
ωτη εµπορική κίνηση από άποψη 
ζήτησης και τιµών τους τελευταίους 
µήνες τόσο στις εγχώριες όσο και 
στις ευρωπαϊκές αγορές.  

Στη Λακωνία τα κλαδιά λυγίζουν 
φέτος από το βάρος, µε την όψιµη 
παραγωγή να αναµένεται πως θα εί-
ναι έτοιµη για συγκοµιδή µέσα στον 
επόµενο µήνα, ωστόσο και εκεί οι 
πρώτες πρώιµες κοπές αναµένεται  

να πουληθούν στα 20 λεπτά. Όπως 
εξηγούν οι παραγωγοί, ο όγκος σε 
καµία περίπτωση δεν θα αγγίξει τα 
επίπεδα που επετεύχθησαν προ δι-
ετίας, ωστόσο θα είναι υψηλότερος 
από τον περσινό. Από άποψη ποιό-
τητας, οι καιρικές συνθήκες µέχρι 
στιγµής ευνόησαν τις καλλιέργειες 
µην αφήνοντας περιθώρια για την 
υποβάθµιση του καρπού. 

Αξίζει να σηµειωθεί πάντως πως 
στην αγορά εκφράζονται επιφυλά-
ξεις αναφορικά µε τη βιασύνη της 
συγκοµιδής, µε τα επιχειρήµατα να 
περιστρέφονται γύρω από την πε-
ριεκτικότητα σε σάκχαρα που έχει 
την περίοδο αυτήν ο καρπός.  

Με φόρα και ανοδική τάση άρχισαν τα Βαλέντσια
 Στο Μεσολόγγι οι πράξεις έγιναν στα 25 λεπτά, ενώ πέρυσι αντίστοιχα ξεκίνησαν µόλις στα 17 λεπτά 
 Στη Λακωνία τα κλαδιά λυγίζουν από το βάρος της παραγωγής, µε τα πρώιµα να πιάνουν 20 λεπτά

Στο επίκεντρο του εµπορικού 
ενδιαφέροντος για το 
πορτοκάλι βρίσκονται το 
διάστηµα αυτό τα Μέρλιν, 
αφού για τις ναβαλίνες έχει 
σχεδόν τελειώσει η συγκοµιδή, 
µε την τιµή στο χωράφι για τα 
τελευταία κοµµάτια στα 35 
λεπτά. Στα Μερλιν η τιµή 
παραγωγού κέρδισε περίπου 
10 λεπτά το κιλό µέσα σε 
λίγες µέρες, µε το εµπόριο να 
φαίνεται ότι προσπαθεί να 
αντιδράσει, αναζητώντας 
πράξεις και στην πιο όψιµη 
ποικιλία Lane Late, της οποίας 
η παραγωγή είναι µεγαλύτερη 
χρόνο µε το χρόνο, αφού νέες 
καλλιέργειες γίνονται πλέον 
παραγωγικές σε περιοχές της 
Αιτωλοακαρνανίας. 
Ειδικότερα, από τα 25 µε 27 
λεπτά που ήταν µέχρι 
πρόσφατα τα Μέρλιν, οι 
τελευταίες πράξεις έκλεισαν 
στα 35 λεπτά. Αντίστοιχα, τα 
Lane Late κυµαίνονται σε 
τιµές που ξεκινούν από τα 30 
λεπτά και φτάνουν τα 35 
λεπτά στο δέντρο.  

ΚΕΡ∆ΙΣΑΝ ∆ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΕ ΜΙΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 
ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΜΕΡΛΙΝ 

Η αµερικανική εκτίµηση, βάσει ανάλογης έκθεσης, 
πως οι εκτάσεις µε βαµβάκι θα είναι λιγότερες σε 
σχέση µε πέρυσι, φυσικά και ενίσχυσαν κάπως τις 
χρηµατιστηριακές τιµές. ∆εν είχαµε κάποια σηµαντική 
άνοδο, αλλά τουλάχιστον επιστροφή πάνω από τα 68 
σεντς ανά λίµπρα. Στην Κίνα υπάρχει µια προσπάθεια 
η χώρα να επιστρέψει στους κανονικούς τις ρυθµούς, 
εντούτοις αυτό απαιτεί παραπάνω χρόνο και αναλυτές 
θεωρούν αδύνατο η περιπέτεια του κοροναϊού να µην 
αφήσει σηµάδια στην πορεία της οικονοµίας. Κατά τα 
λεγόµενα αποσύρονται οι δασµοί για την εισαγωγή 
αµερικανικών αγροτικών προϊόντων. 

ΝEA ΥOΡKH
Η ελληνική αγορά εµφανίζεται λίγο πιο δραστήρια 
σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα και σε 
αυτό έχει βοηθήσει η ισορροπία της 
χρηµατιστηριακής αγοράς. Τα τουρκικά κλωστήρια 
αγοράζουν µικρές ποσότητες προς άµεση κάλυψη 
αναγκών, ενώ οι εµπορικοί οίκοι διερευνούν την 
αγορά για ελκυστικά ανοιχτά συµβόλαια βάσει του 
χρηµατιστηρίου. Οι τιµές µας για τα ποιοτικά 
κυµαίνονται µεταξύ 75-76 σεντς ανά λίµπρα και 
δεδοµένου πως τα αποθέµατα λιγοστεύουν τα 
περιθώρια διόρθωσης είναι µικρά, εκτός αν αλλάξει 
σηµαντικά η χρηµατιστηριακή αγορά. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ο όγκος της φετινής σοδειάς 
αναµένεται υψηλότερος από πέρυσι.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Οι τελευταίες πράξεις για 

τα πορτοκάλια Μέρλιν 

έκλεισαν στα 35 λεπτά, 

ενώ για τα Lane Late στα 

30 µε 35 λεπτά

Συνεδρίαση 19/02/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20 68,48 +0,61

Μάιος '20 69,65 +0,78

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
69.0

68.50

68.0

67.5

67

02/12/2020 68.57
02/13/2020 67.75
02/14/2020 67.41
02/18/2020 67.87
02/19/2020 68.48

Παρασκευή
14/02

Τρίτη
18/02

Τετάρτη
19/02

Πέµπτη
13/02

Τετάρτη
12/02

Τρίτη
28/01

Τετάρτη
29/01

∆ευτέρα
27/01

Τρίτη
22/01
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με πρωιµότητα 10 ηµερών ξεκί-
νησε η εµπορική περίοδος για το 
ελληνικό σπαράγγι, που ευνοή-
θηκε από τις καιρικές συνθήκες 
των τελευταίων ηµερών. Ήδη α-
πό τα µέσα Φεβρουαρίου οι πρώ-
τες αποστολές λευκού σπαραγ-
γιού έφτασαν στη Γερµανία από 
περιοχές της Ηγουµενίτσας, µε 
τη ζήτηση να είναι υψηλή, πα-
ρά το ξάφνιασµα της αγοράς α-
πό την πρόωρη παρουσία ελ-
ληνικού προϊόντος στα ράφια. 

Ωστόσο οι τιµές δείχνουν να 
κινούνται σε παρόµοια µε τα περ-
σινά επίπεδα, γύρω από τα 3,5 
ευρώ το κιλό. Πρόκειται βέβαια 
για µικρές ποσότητες πρώιµων 
ποικιλιών αφού η βασική παρα-
γωγή αναµένεται να είναι διαθέ-

σιµη στις αρχές Μαρτίου. 
«Σε 15 µέρες περίπου θα έχου-

µε έτοιµο προϊόν» εξηγεί στην 
Agrenda ο Κλέαρχος Σαραντίδης, 
πρόεδρος της ΕΑΣ Καβάλας. «Μέ-
χρι στιγµής οι καλλιέργειες τα πάνε 
περίφηµα. Ο καιρός βοήθησε, τα 
ριζώµατα κρύωσαν, δεν υπήρχαν 
προβλήµατα µε βροχές και άλλα 
καιρικά φαινόµενα και το σαµά-

ρωµα του εδάφους έγινε σε κα-
λές συνθήκες» αναφέρει ο ίδιος. 

Τόσο ο όγκος της παραγω-
γής όσο και η ποιότητά της α-
φήνουν ελπίδες για µια καλύ-
τερη χρονιά συγκριτικά µε την 
περσινή, κατά την οποία οι πα-
ραγωγοί πληρώθηκαν µε µέ-
ση τιµή στα 1,20 µε 1,35 ευρώ. 

Πικρή γεύση άφησε το 2019 και 

στους συνεταιριστές του Α.Σ.Κ.Γ.Ε 
Κόµαρων, καθώς οι κλιµατικές 
µεταβολές τα τελευταία χρόνια 
έχουν πάει αρκετά πίσω την ε-
µπορική περίοδο της περιοχής, 
µε αποτέλεσµα να βγαίνουν στις 
αγορές µαζί µε τους Γερµανούς 
και τους Πολωνούς ανταγωνι-
στές, όπως λέει ο πρόεδρος Χρή-
στος Τοκµάκης.

Ξάφνιασε τη γερµανική αγορά η πρόωρη
παρουσία του ελληνικού σπαραγγιού 
Με υψηλή ζήτηση, αλλά τιµές περί τα 3,5 ευρώ το κιλό, παρόµοια µε πέρυσι

ΜΕ 2,20 ΕΥΡΩ 
ΤΟ ΠΕΡΟΥΒΙΑΝΟ

Το περουβιανό κατεψυγµένο 

σπαράγγι ανταγωνίζεται το 

ελληνικό, µε τιµή στα 2,20 

ευρώ το κιλό και την παρου-

σία του στα γερµανικά ράφια 

να έχει επεκταθεί 

ΑΓΟΡΑ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
2019

 3,5

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
2018

 5,0

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΤΖΙΡΟΣ

1,2
∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

20,4
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

H
εξαγωγή σκληρού σίτου στην 
ελληνική αγορά έχει πλέον 
πιάσει τα 270 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας, επιβεβαιώ-

νοντας τη διεθνή σταδιακή ανοδική πο-
ρεία των τιµών. Παράλληλα έκλεισε νέος 
διαγωνισµός για 50.000 τόνους σκλη-

ρού από την 
Τουρκία στα 
320 δολάρια 
ο τόνος παρα-
δοτέα σε λιµά-
νι τους. Αυτή 

η τιµή είναι περίπου 6 δολάρια υψη-
λότερη από τον προηγούµενο διαγω-
νισµό έναν µήνα πριν. Η νέα λίστα της 
Φοτζια σηµείωσε νέα άνοδο κατά 6 ευ-
ρώ ο τόνος, µε τα ποιοτικά να διαπραγ-
µατεύονται στα 292-297 ευρώ ο τόνος. 
Στην τοπική αγορά της Ιταλίας οι τιµές 
βλέπουν προς τα 300 ευρώ παραδοτέα. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΑ 
ΠΑΝΩ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Η ελληνική φράουλα ξεκίνησε την εµπορική περίοδο µε δυναµικές πωλήσεις στην Κεντρική Ευρώπη και τιµές σαφώς αναβαθµισµένες συγκριτικά µε 
την προηγούµενη χρονιά. Πλέον στα µισά της περιόδου αλλά µε τους όγκους να έχουν µόλις ξεπεράσει το 20% της αναµενόµενης παραγωγής, οι τιµές 
υποχωρούν όσο µπαίνει στην αγορά µε µεγάλες ποσότητες ο ανταγωνισµός από Ισπανία και Ιταλία. 

Ανοδική προδιαγράφεται η τάση για την κατανάλωση φρά-
ουλας στην Ευρωπαϊκή Ένωση µέχρι το 2030, σύµφωνα 
µε έρευνα που δηµοσίευσε πρόσφατα η IndexBox, εται-
ρεία παροχής πληροφοριών για τις αγορές. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η ευρωπαϊ-
κή αγορά, µεγέθους 3,52 δισ. ευρώ, αναµένεται να σηµει-
ώσει ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 1,1% ως το 2030. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ελληνική φράουλα φαίνεται να διεκδικεί µερί-
διο στην αγορά, σηµειώνοντας ήδη το 2018 σε σύγκριση 
µε την προηγούµενη εµπορική χρονιά αύξηση των πωλή-
σεών της στην ενδοκοινοτική αγορά 5,3%. Παράλληλα η 

έκθεση σηµειώνει πως η παραγωγή στην ΕΕ κυµαίνεται 
γύρω από τους 1,3 εκατ. τόνους ετησίως, µε την κατανά-
λωση να αναµένεται να ξεπεράσει του 1,4 εκατ. τόνους µέ-
χρι το τέλος της εξεταζόµενης περιόδου. 

Η µέση τιµή φράουλας στην ΕΕ διαµορφώθηκε στα 2,59 
ευρώ το κιλό, µε την Ελλάδα να υστερείται σε αυτό το κοµ-
µάτι, ωστόσο η έκθεση βλέπει πως στις περισσότερες χώ-
ρες η τιµή επηρεάζεται από ήπια ανοδικούς ρυθµούς ανά-
πτυξης, µε µοναδική εξαίρεση τη Γαλλία, η οποία έχει δει 
τα τελευταία χρόνια τόσο το µερίδιό της στις αγορές, όσο 
και την µέση τιµή παραγωγού να υποχωρούν. 

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στους ηγέτες της φράουλας 
στην ΕΕ, στην τέταρτη θέση µε µερίδιο αγοράς 6,2% και ση-
µαντικά περιθώρια βελτίωσης. Την πρώτη θέση έχει η Ι-
σπανία µε µερίδιο 59%. ∆εύτερη είναι η Ολλανδία µε 15%, 
ενώ ακολουθεί στην τρίτη θέση το Βέλγο µε µερίδιο 9,5%.  

ΜΕ ΤΙΜΕΣ κοντά στα 2,5 ευρώ το κι-
λό στον παραγωγό πληρωνόταν µέ-
χρι και την όγδοη εβδοµάδα του έ-
τους η ελληνική φράουλα, ενώ α-
ναµένεται µια µικρή υποχώρηση 
της τιµής από εδώ και στο εξής, ό-
σο οι ποσότητες αυξάνονται τόσο ε-
ντός της χώρας όσο και σε Ισπανία 
και Ιταλία. Τα στοιχεία δείχνουν ό-

τι οι εξαγωγές φράουλας, από την 
αρχή της φετινής εµπορικής περιό-
δου µέχρι τις τελευταίες ηµέρες, α-
νέρχονται σε 4.068 τόνους, αυξηµέ-
νες κατά περίπου 1.680 τόνους, συ-
γκριτικά µε τους όγκους που είχαν 
εξαχθεί κατά την αντίστοιχη περίο-
δο πέρυσι. Σηµειώνεται πως το 2018 
οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,3%.

Η ΠΡΩΙΜΟΤΗΤΑ της παραγωγής ή-
ταν ο παράγοντας που ενίσχυσε φέ-
τος όπως φαίνεται το δυναµικό ξε-
κίνηµα της ελληνικής φράουλας.  
«Η περίοδος είναι µεγάλη φέτος. 
Αρχίσαµε από πολύ νωρίς και πλέ-
ον στα µέσα Φεβρουαρίου έχουµε 
πετύχει οι τιµές να είναι καλύτερες 

από πέρυσι. Η διαφορά οφείλεται 
στο ότι ήταν πιο πίσω άλλες χώ-
ρες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία» 
αναφέρει ο ίδιος. «Η τιµή αναχώ-
ρησης µέχρι πριν από λίγες µέρες 
ήταν στα 3 ευρώ. Τώρα είναι 2 µε 
2,30 ευρώ» αναφέρει ο ∆ηµήτρης 
Τακτικός, από την Τακτικός Α.Ε. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ της εγχώριας φράου-
λας αποτελεί, σύµφωνα µε τον κ. ∆ι-
ασάκο, το υψηλό κόστος παραγωγής 
σε Ιταλία και Ισπανία. «Όσο η µεγά-
λη δουλειά για τις φράουλες παίζε-
ται στις µεγάλες αλυσίδες σούπερ 
µάρκετ της Κεντρικής και ∆υτικής 

Ευρώπης, είµαστε πιο ανταγωνιστι-
κοί γιατί Ισπανία και Ιταλία έχουν µε-
γαλύτερα έξοδα στην παραγωγή» ε-
ξηγεί ο ίδιος και προσθέτει ότι αυτές 
έχουν πιο εξειδικευµένο και σταθε-
ρό προσωπικό το οποίο  βοηθά στην 
συνολική παρουσία του προϊόντος. 

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ δείχνουν να έχουν 
περισσότερες εµπορικές αξιώσεις 
από την τρέχουσα περίοδο. Ωστό-
σο δεν είναι λίγοι εκείνοι που επι-
φυλάσσονται να τοποθετηθούν για 
την πορεία της χρονιάς, αφού οι µε-
γάλες ποσότητες δεν έχουν ακόµα 
συσκευαστεί ακόµη όπως εξηγούν. 
Θετικό πάντως είναι το γεγονός ό-

τι σε αντίθεση µε πέρυσι, ο δρόµος 
προς τη Ρωσία, ή µάλλον οι παρά-
πλευροι διάδροµοι, παραµένουν α-
νοιχτοί, πάντα στο πλαίσιο που υπα-
γορεύουν οι συνθήκες από την έναρ-
ξη του εµπάργκο και µετά. «Πέρυσι 
γυρνούσαν αυτοκίνητα πίσω. Τώρα 
είναι πιο χαλαρά» εξηγεί ο Γιάννης 
∆ιασάκος από την Geoplant.

Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, σύµφωνα µε τον ί-
διο, πληρώνεται 40 µε 50 λεπτά 
λιγότερα ανάλογα µε τη συσκευα-
σία του τελικού προϊόντος. Υπεν-
θυµίζεται πως την προηγούµενη 
εµπορική περίοδο, η Ελλάδα κα-
τέλαβε την πέµπτη θέση  τη σε-
ζόν 2018-2019, µε όγκο 42,45 ε-

κατ. κιλά αξίας 54,49 εκατ. ευρώ. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της στα-
τιστικής υπηρεσίας Euroestacom 
(Icex-Eurostat), την περασµένη σε-
ζόν, η Ισπανία πούλησε τις φρά-
ουλες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
µε µέση τιµή τα 2,107 ευρώ το κι-
λό, ενώ η Ελλάδα µε 1,284 ευρώ.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ συνεπώς για την ελλη-
νική παραγωγή σύµφωνα µε τον γε-
νικό διευθυντή της Geoplant, κ. ∆ι-
ασάκο, είναι η βελτίωση της ποιότη-
τας του τελικού προϊόντος. «Πρέπει 
να γίνουν προσπάθειες να βελτιώ-
σουµε τις συσκευασίες για να φέ-

ρουµε και µια υπεραξία παραπάνω. 
Αυτό συνεπάγεται και βελτίωση της 
ποιότητας της δουλειάς στη συγκο-
µιδή και στο συσκευαστήριο, µέσω 
της απασχόλησης σταθερού προσω-
πικού που µπορεί να συµβάλει στην 
καλύτερη παρουσία του προϊόντος.

Δεκαετία ανάπτυξης 
στην ευρωπαϊκή αγορά 
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Κερδίζει µερίδια στη ∆υτική Ευρώπη η ελληνική φράουλα

ΑΓΟΡΑ ΦΡΑΟΥΛΑΣ 

ΕΤΗΣΙΟΣ
ΡΥΘΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
�CAGR�

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ

ΩΣ ΤΟ 2030

1,1%
ΑΥΞΗΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2018

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ
ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 
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Στην κυριαρχία των πωλητών 
παγιδευμένο το Χρηματιστήριο
Ήπιες απώλειες σημείωσε την περασμένη 
εβδομάδα το Χρηματιστήριο Αθηνών, που δεν 
κατάφερε να παρεκκλίνει της τάσης 
συσσώρευσης και παλινδρόμησης εντός στενού 
εύρους διακύμανσης που ακολουθεί όλο σχεδόν 
τον Φεβρουάριο. Η επιφυλακτικότητα στον κλάδο 
εξακολουθεί να κυριαρχεί στις κινήσεις, ενόψει 
της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του 2019. 
Οι μάχες πάνω απ’ τις 900 μονάδες συνεχίζονται 
και η αγορά πρέπει να κατοχυρώσει τις 927 
μονάδες για να λάβει πάλι ανοδικό μομέντουμ.

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Ο 
Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς 
είναι υποστηρικτής του 5ου 

διεθνούς διαγωνισμού 
ελαιόλαδου «Athena International 
Olive Oil Competition» (ATHIOOC), 
που θα πραγματοποιηθεί στις 2-4 
Απριλίου 2020, στη Λέσβο στο 
Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας 
του ΠΙΟΠ. 

FRESH DEL MONDE PRODUCE: Η 
εταιρεία πώλησης φρούτων Fresh Del 
Monte Produce Inc ανακοίνωσε 
απροσδόκητα ζημιές στο δ’ τρίμηνο στα 
25,8 εκατ. δολάρια και πτώση εσόδων, 
κυρίως εξαιτίας της πτώσης στις 
πωλήσεις του κλάδου φρέσκων 
τροφίμων και μιας εθελοντικής 
ανάκλησης από την θυγατρική Mann 
Packing. Να σημειωθεί ότι οι 
πωλήσεις μειώθηκαν στα 1,03 δις 
δολάρια από τα 1,05 δισ. δολάρια.

ΗΟRMEL FOODS: Η Hormel Foods 
ανακοίνωσε ότι τα καθαρά κέρδη 
του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 
242,9 εκατ. δολάρια στο α’ τρίμηνο 
μέχρι τις 26 Ιανουαρίου, οριακά 
μεταβαλλόμενα από τα 242,4 εκατ. 
δολάρια ή 44 σεντς ανά μετοχή πριν 
από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις 
αυξήθηκαν στα 2,384 δισ. δολάρια 
από τα 2,360 δισ. δολάρια. 

CARREFOUR: Στην εξαγορά 30 cash 
& carry καταστημάτων της Makro 
Atacadista στη Βραζιλία προχώρησε η 
Carrefour, μέσω της θυγατρικής της, 
Atacadão, έναντι 450 εκατ. δολαρίων. 
Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων cash 
& carry καταστημάτων έφτασαν το 
2019 τα 650 εκατ. δολάρια, με την 
Carrefour να εκτιμά ότι ο τζίρος της θα 
αυξηθεί κατά 60% στη Βραζιλία, μετά 
την εξαγορά.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Σε ιστορικό υψηλό «σκαρφάλωσε» το πα-
γκόσμιο εταιρικό χρέος, το οποίο σύμφω-
να με τα στοιχεία του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ανήλθε 
στα 13,5 τρισ. δολάρια, στα τέλη του 2019 
με την επεκτακτική νομισματική πολιτική 
των κεντρικών τραπεζών να διατηρεί σε 
ευνοϊκά επίπεδα το κόστος δανεισμού. Οι 
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις δανεί-
στηκαν 2,1 τρισ. δολάρια μέσα από εταιρι-
κά ομόλογα την περασμένη χρονιά. Μά-
λιστα, όπως διαπιστώνει ο ΟΟΣΑ, την ώ-
ρα που το χρέος «φουσκώνει» η ποιότη-
τά του επιδεινώνεται, εγείροντας κινδύ-
νους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στο μεταξύ, σε νέο σημείωμα του το Δι-
εθνές Νομισματικό Ταμείο προς τους υ-

πουργούς Οικονομικών και τους κεντρι-
κούς τραπεζίτες της G20, λίγο πριν την 
συνεδρίαση τους στο Ριάντ της Σαουδι-
κής Αραβίας, απαριθμεί έναν μεγάλο α-
ριθμό κινδύνων που αντιμετωπίζει η πα-
γκόσμια οικονομία, μεταξύ των οποίων 
τον ταχέως μεταδιδόμενο κορωναϊό και 
μία νέα έξαρση στις εμπορικές εντάσεις 
ΗΠΑ-Κίνας, καθώς και φυσικές καταστρο-
φές που σχετίζονται με το κλίμα.

Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι της Fed 
εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι 
για τις προοπτικές της αμερικανικής οι-
κονομίας όπως προκύπτει από τα πρακτι-
κά της συνεδρίασης στο τέλος Ιανουαρί-
ου, εκτιμώντας πως υπάρχουν καλοί λόγοι 
για να αφήσουν τα επιτόκια αμετάβλητα. 

3ΑΛΦΑ
Η 3αλφα, η ελληνική εταιρεία που για 
περισσότερο από 50 χρόνια προσφέρει 
σε κάθε ελληνικό σπίτι επιλεγμένα 
όσπρια και ρύζια, συστήνεται ξανά με 
νέα digital εικόνα, μέσα από την 
ανανεωμένη ιστοσελίδα www.3alfa.gr. 
Ανανεωμένο προφίλ, αναβαθμισμένο 
γευστικό περιεχόμενο, σχεδιασμένο να 
είναι μοντέρνο στην απεικόνιση και 
φιλικό στην περιήγηση από τον χρήστη.  

Νο 1 ΠΟΠ 
Το 2019 η Δωδώνη αποτέλεσε για ακόμη 
μία χρονιά τον κυρίαρχο αγοραστή 
αιγοπρόβειου γάλακτος σε εγχώριο 
επίπεδο, διαθέτοντας τη μεγαλύτερη ζώνη 
γάλακτος με περισσότερους από 5.500 
μικρούς και μεγάλους παραγωγούς. Η 
γαλακτοβιομηχανία συνεχίζει να κατέχει 
τη Νο1 θέση στην κατηγορία της Π.Ο.Π 
φέτας, σε όγκο και σε αξία πωλήσεων 
βάσει στοιχείων της IRI. 

Στα ύψη το παγκόσμιο 
χρέος των επιχειρήσεων

 Στα 13,5 τρισ. δολάρια ο δανεισμός τέλη του 2019 
 Σημείωμα στη G20 για απειλητικούς κινδύνους
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε. 1,8000 0,00%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.0, 0695 +19,83%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,5500 +10,00%

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π  7,5000 0,00%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,1400 +9,18%

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. 0,1490 -16,29%

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2500 -7,41%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 3,5000 -7,41%

ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. 24,8000 -5,34%

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝ.ΒΙΟ.ΕΜΠ.ΣΥΝ. Α.Ε. 1,8000 -5,26%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 29,343.80 -0.01%
 NASDAQ Comp 9.805,90 - 0,11%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.853,91 - 0,29%
Λονδίνο FTSE 100 7.472,02 +0,20%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.770,50 - 0,13%
Παρίσι CAC-40 6.106,60 -0,076%
Ζυρίχη  SMI 11.221,06 -0,37%
Τόκιο NIKKEI-225 23.479,15 +0,34%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 2,5 19.12.2018 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,40 23.08.2018
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 24.12.2018
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,118 24.08.2018
 EURIBOR -1M - 0,365  24.08.2018
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Οι αλλαγές στα ποσοστά των αγροτεμαχίων, 
χωρίς την προσκόμιση συμβολαίων

Σ
τη σελίδα ετούτη ξεκίνησα να γράφω πριν 
µερικά χρόνια, έχοντας ως σκοπό µου (πα-
ραµένει ίδιος µέχρι και σήµερα), τη γενική ε-
νηµέρωση των αγροτών σε φορολογικά και 

ασφαλιστικά θέµατα, η αλλαγή στον τρόπο σκέψης και 
η αντιµετώπιση µε θετική µατιά των 
αλλαγών που καθηµερινά προσπα-
θούµε και δεν σώνουµε. Για κάποια 
θέµατα επανέρχοµαι σε τακτά χρο-
νικά διαστήµατα, κρίνοντας ανάλο-
γα µε την αναγκαιότητα που προκύ-
πτει, µέσα από τα ερωτήµατα.

Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει όµως, 
σύµφωνα µε το σηµερινό µου άρ-
θρο (θέµα για το οποίο έχω αναφερ-
θεί στο παρελθόν). Σε επικοινωνία 
µου µε συναδέλφους ανά την Ελ-
λάδα µου µετέφεραν τα εξής: τους 
ζητάνε αγρότες, να τροποποιήσουν 
το ποσοστό ιδιοκτησίας σε αγροτε-
µάχια που έχουν δηλωµένα στο Ε9 
τους, λέγοντας «το υπόλοιπο ποσο-
στό του χωραφιού θα το πάρω προ-
σεχώς από τον π.χ. αδερφό µου, προ-
χώρησε εσύ στην τροποποίηση για 
να είµαι εντάξει και να µπορέσω να 
κάνω τη δήλωση του ΟΣ∆Ε, το κτη-
µατολόγιο, ή οτιδήποτε άλλο…». Το 

χειρότερο δε, είναι ότι στις περιπτώσεις που οι λογιστές 
τους αρνηθούν, κάνουν και φασαρία.

ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ. ΕΓΡΑ-
ΦΑ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟ ΑΡΘΡΟ ΜΟΥ:  

«Το 2019, κατά τη διάρκεια της υποβολής των δηλώ-
σεων καλλιέργειας (ΟΣ∆Ε), ήταν η δεύτερη συνεχιζό-
µενη φορά που αναβλήθηκε η υποχρέωση προσκόµι-
σης στους φορείς υλοποίησης  των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, 

η αναγραφή του ΑΤΑΚ των αγροτε-
µαχίων στα συµφωνητικά. Ο ΑΤΑΚ 
εύκολα µπορεί να βρεθεί σε ένα α-
κίνητο που είναι καταχωρηµένο 

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

Πλησιάζουµε στην έναρξη των δηλώσεων καλλιέρ-
γειας έτους 2020, Το σύνηθες διάστηµα σύνταξης τους 
είναι 15 Μαρτίου-15 Μαΐου, µε τυχόν παρατάσεις µπο-
ρεί να φτάσουµε και φέτος µέχρι τέλος Ιουνίου. ∆υστυ-
χώς όµως δεν έχει γίνει καµία βελτίωση στο θέµα των 
ΑΤΑΚ, παρότι οι περισσότεροι άνθρωποι είµαι σίγου-
ρος, προσπάθησαν να βγάλουν άκρη και να βρουν όλα 
τα στοιχεία που ζητούνται σχετικά µε τα αγροτεµάχια». 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
Κατά πως πάνε τα πράγµατα, θα δοθεί παράταση και 

προσεχώς, προκειµένου να µην µπλοκάρει η καταβο-
λή των επιδοτήσεων του 2020. Επιπλέον, όλοι όσοι ε-
µπλέκονται από τη Φορολογική ή όποια άλλη ∆ιοίκη-
ση, προειδοποιούν (προφανώς ψευδώς), ότι το περι-
ουσιολόγιο δεν θα ολοκληρωθεί και γι’ αυτό υποχρε-
ώνουν τους παραγωγούς / αγρότες να προσκοµίσουν 

τους ΑΤΑΚ των αγροτεµαχίων τους. 
Φυσικά κάτι τέτοιο είναι απολύτως αναληθές καθώς 

το περιουσιολόγιο δεν έχει καµία σχέση µε τις δηλώ-
σεις ΟΣ∆Ε. Θα πρέπει επίσης να λάβουν σοβαρά υπόψη 
στη ∆ιοίκηση του ΥΠΑΑΤ πως ένα χωράφι όταν δηλω-
θεί µία φορά, όσες προσπάθειες και να κάνει κάποιος, 
δεν µπορεί να το δηλώσει ξανά. ∆εν το λέω εγώ, το λέ-
νε οι φορείς Α’,  οι αρµόδιοι δηλαδή, που συντάσσουν 
δηλώσεις καλλιέργειας.

Η σύνταξη ενός Ε9 έχει πολλές προεκτάσεις σχετικά 
µε το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να γίνει. Ξεκινώ-
ντας από το λάθος των ∆.Ο.Υ., τονίζω ότι: όταν καλού-
µαστε να τροποποιήσουµε το Ε9 ενός θανόντος πολί-
τη και να δηλώσουµε περισσότερα µέτρα, µπορεί µεν 
οι λογιστές να ζητάµε και να µας προσκοµίζουν απο-
δεικτικό (π.χ. τοπογραφικό, ή βεβαίωση µηχανικού, ή 
συµβολαιογραφικό έγγραφο, κλπ), όµως όταν πάµε 
στη ∆.Ο.Υ. να το υποβάλλουµε, δεν µας ζητείται τίπο-
τε. Το σκεπτικό των ∆.Ο.Υ., είναι απλό: προκύπτει πα-
ραπάνω φόρος ΕΝΦΙΑ από τον αρχικό, το δηλώνεις µό-
νος σου, άρα όλα είναι µια χαρά.

Αν όµως κάποιος δηλώσει λανθασµένα (σκοπίµως 
ή εκ παραδροµής δεν µας ενδιαφέρει στο παρόν) στο 
Ε9 του και στη συνέχεια απευθυνθεί  στη ∆.Ο.Υ. να δι-
αγράψει την εγγραφή αυτή, στη ∆.Ο.Υ. θα του ζητή-
σουν να προσκοµίσει παραστατικό που να δικαιολο-
γεί την προσπάθεια διαγραφής του. Ο λόγος; Μα, ε-
πειδή µειώνεται ο φόρος.

Στις περιπτώσεις της τροποποίησης των ποσοστών 
των αγροτεµαχίων, καλό είναι όλοι οι συνάδελφοι αλ-
λά και οι ιδιοκτήτες αγρότες (και όχι µόνο), να είναι πο-
λύ προσεκτικοί σε αυτά που ζητάνε και σε αυτά που δη-
λώνουν. Αν υπάρχει ένα αγροτεµάχιο 10 στρ. σε ποσο-
στό 70% (άρα 7 στρ. στην ιδιοκτησία του πελάτη), το µό-
νο που µπορώ να κάνω είναι να δηλώσω 7 στρ. σε πο-
σοστό 100%. Και πάλι, µε επιφύλαξη αν δεν έχω κάτι 
στα χέρια µου, τουλάχιστον όµως δεν αλλοιώνεται το 
τελικό αποτέλεσµα ιδιοκτησίας.

∆ηλώσεις
Ένα χωράφι όταν δηλω-
θεί µία φορά, δεν µπορεί 
να το δηλώσει κάποιος 

ξανά στο ΟΣ∆Ε

ΑΤΑΚ
∆εν έχει γίνει καµία 

βελτίωση στο θέµα των 
ΑΤΑΚ παρά τις προσπά-
θειες των παραγωγών

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

«ΕΦΚΑ 2020»
Για όσους βιάζονται να δηλώσουν την 

ασφαλιστική κατηγορία, µπορούν να 
ηρεµήσουν λίγο και να µην 

πλακώνονται στα τηλέφωνα από τις 
7 τα χαράµατα: ο νόµος δεν ψηφίστηκε 

ακόµη, και καµία πλατφόρµα δεν άνοιξε. 
Μόλις γίνουν αυτά θα το πάρουν 

χαµπάρι, οπότε λίγο υποµονή.

Παραγωγοί γάλακτος και σύστηµα 
υποβολής στοιχείων Άρτεµις

Όλοι οι παραγωγοί (και οι αγρότες του ειδικού 
καθεστώτος) µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα 
πρέπει να υποβάλλουν την κατάσταση παραγωγής 
γάλακτος του τέταρτου 3µήνου 2019. Ας 
συνεννοηθούν ποιος θα την αναλάβει και ας 
προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα στοιχεία. Ο χρόνος 
είναι περιορισµένος και όποιος έρθει µετά τις 25/2, 
θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να προλάβουµε να 
ολοκληρώσουµε την ανάρτησή τους. 
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Ακολουθεί η Eurobank 
με την AFI για 200 εκατ.  

Το παρών στην υπογραφή της σύµβασης έδωσαν (στη φωτό από αριστερά) ο υφυπουργός ΥΠΑΑΤ Κώστας 
Σκρέκας, ο πρόεδρος της ΕΤΕπ Werner Hoyer, ο υπουργός ΥΠΑΑΤ Μάκης Βορίδης, ο διευθύνων σύµβουλος 
της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς και ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου.

Χαμηλά ο τόκος, 
αργά η εκκίνηση 
της αποπληρωμής
Περίοδο χάριτος 5ετίας σε αγροτικά δάνεια φέρνει 
η σύμβαση μεταξύ ΕΤΕπ, Πειραιώς και Εθνικής 

Νέοι αγρότες
Ένα ποσοστό που θα 

κυµανθεί µεταξύ 10-30% 
των 560 εκατ. ευρώ θα 

δεσµευθεί για επενδύσεις 
από νέους αγρότες 

ηλικίας κάτω 
των 41 ετών

Χρηµατοδότηση
H Τράπεζας Πειραιώς 
και η Εθνική Τράπεζα 
θα λάβουν 100 εκατ. 
ευρώ έκαστη από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επενδυτικά δάνεια 15ετούς διάρκει-
ας µε πέντε χρόνια περίοδο εκκίνη-
σης αποπληρωµής, επιτόκιο χαµη-
λότερο από αυτό της αγοράς, ελά-
χιστες εγγυήσεις και επιπλέον ευ-
ελιξία για περιόδους χάριτος όταν 
πιέζονται οι τιµές θα είναι σε θέση 
να διαπραγµατευτούν µε τον τραπε-
ζικό τοµέα αγρότες και µεταποιητι-
κές επιχειρήσεις από τον ερχόµενο 
µήνα. Μαζί οι δικαιούχοι Σχεδίων 
Βελτίωσης (Μέτρα 4.1.1 και 4.1.3) 
και Εµπορίας Μεταποίησης (Μέτρο 
4.2), οι οποίοι θα είναι σε θέση να 
επιλέξουν τον καλύτερο συνδυασµό 
εργαλείων ώστε να καλύψουν την 
ίδια συµµετοχή και να λάβουν δά-
νεια έναντι επιχορήγησης. 

Σε θέση να αναπτύξουν τα πα-
ραπάνω τραπεζικά προϊόντα για α-
γροτικές επενδύσεις ύψους 560 ε-
κατ. ευρώ θα είναι η Τράπεζας Πει-
ραιώς και η Εθνική Τράπεζα που θα 
λάβουν 100 εκατ. ευρώ έκαστη από 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων, συµφωνία που υπέγραψαν στις 
13 Φεβρουαρίου. Σηµειώνεται πως 
ένα ποσοστό που θα κυµανθεί µε-
ταξύ 10-30% των 560 εκατ. ευρώ θα 
δεσµευθεί για επενδύσεις από νέους 
αγρότες ηλικίας κάτω των 41 ετών. 

Συνδυαστικά µε το Ταµείο Εγγυ-
ήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης το ο-
ποίο θα παρέχει επιπλέον εγγυήσεις 
για τις επενδύσεις των αγροτών και 
του µεταποιητικού τοµέα (εντός και 
εκτός Μέτρων 4.1 και 4.2), τίθενται 
οι βάσεις για σηµαντική διευκόλυν-
ση στην έκδοση χρηµατοδοτήσεων 
προς ενδιαφερόµενους που διατη-
ρούν το θεµιτό πιστοληπτικό προ-
φίλ. Να σηµειωθεί εδώ πως το πα-
ραπάνω Ταµείο είναι ένα ξεχωρι-
στό δεύτερο εργαλείο, ανεξάρτητο 
της συµφωνίας των δύο ελληνικών 
τραπεζικών ιδρυµάτων µε την ΕΤΕπ.

Κύρια χαρακτηριστικά δανείου
Σύµφωνα µε τον τεχνικό φάκελο 

του προγράµµατος της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, τα κύρια χα-
ρακτηριστικά των δανείων που θα εκ-

δόσουν οι ελληνικές τράπεζες είναι:
 Χαµηλότερο επιτόκιο.
 Υψηλότερη περίοδος έως πέντε χρό-

νια έναρξης αποπληρωµής δανείου.
 Υψηλότερη περίοδος αποπληρω-

µής του δανείου µέχρι 15 χρόνια.
 Επιπλέον ευελιξία, ανάλογα τις 

συνθήκες, για την αντιµετώπιση της 
µεταβλητότητας τιµών στον αγροτικό 
τοµέα ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι α-
γρότες θα µπορέσουν να αποπληρώ-
σουν το δάνειο σε δύσκολες περιό-
δους. Για παράδειγµα, µέσω µία πε-
ριόδου χάριτος που επιτρέπει στους 
αγρότες να σταµατήσουν τις πληρω-
µές τους για λίγους µήνες. 

Συνδυασµός εργαλείων
Αγρότης έχει κριθεί δικαιούχος 

Σχεδίων Βελτίωσης για έργο 100.000 
ευρώ µε την επιδότηση να διαµορ-
φώνεται στα 50.000 ευρώ. Από το 
Ταµείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-
πτυξης µπορεί να καλύψει την εγγύ-
ηση µέχρι 80% για χαµηλότοκο δά-
νειο ώστε να καλυφθεί η ίδια συµµε-
τοχή. ∆ηλαδή αντί για εγγυήσεις στο 
100% του δανείου ο αγρότης θα πρέ-
πει να παρέχει εγγυήσεις στο 20%. 
Για να είναι ακόµα πιο ευνοϊκοί οι ό-
ροι δανεισµού, διαπραγµατεύεται ε-
πιπλέον ένταξη στο πρόγραµµα δα-
νειοδότησης της ΕΤΕπ. 

Σηµειωτέον, πως όλοι οι όροι ε-
ξαρτώνται από τα τραπεζικά ιδρύµα-
τα και το πιστολήπτικό προφίλ του ε-
πενδυτή, ενώ µένει να αποσαφηνι-
στεί ο τρόπος συνδυασµού των δύο 
εργαλείων χρηµατοδότησης, και αν 
αυτός τελικά θα είναι δυνατός.

Επιλέξιµες δαπάνες
Οι επενδύσεις που θα µπορούν να 

καλύψουν οι ενδιαφερόµενοι µέσω 
του δανείου είναι ενδεικτικά: Μηχα-
νολογικός εξοπλισµός (τρακτέρ, πα-
ρελκόµενα, συστήµατα γεωργίας α-
κριβείας), νέες φυτεύσεις δενδροκαλ-
λιεργειών, φωτοβολταϊκά στα πλαί-
σια του net-metering, αρδευτικά συ-
στήµατα, αποθηκευτικοί χώροι, ψυ-
γεία, σταβλικές εγκαταστάσεις, συ-
γκροτήµατα ζωοτροφών, αµελκτήρια, 
ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις µετα-
ποίησης αγροτικών προϊόντων κ.α.

Θέµα ηµερών είναι η υπογραφή 
συµφωνίας της Eurobank µε την 
AFI (Action Finance Initiative), βά-
σει της οποίας η εγχώρια τράπεζα 
θα διαθέσει στην αγορά περί τα 200 
εκατ. ευρώ για τη χρηµατοδότηση 
επενδύσεων που σχετίζονται µε τα 
Σχέδια Βελτίωσης και το πρόγραµ-
µα Εµπορία - Μεταποίηση.

Αποκλειστικές πληροφορίες της 
Agrenda αναφέρουν ότι η Eurobank 
όχι µόνο δεν θα µείνει έξω από το 
χορό της χρηµατοδότησης του α-
γροτικού τοµέα αλλά θα επιδιώξει 
σ’ αυτή τη φάση να βγει δυναµικά 
στην αγορά προσφέροντας καλά 
επεξεργασµένες χρηµατοδοτικές 
λύσεις σε αγρότες και επενδυτές 
του τοµέα της αγροδιατροφής που 
έχουν στη διάθεσή τους σχετικές 
εγκρίσεις από το λεγόµενο ΠΑΑ.      

Εν τω µεταξύ, στην τελική ευθεία 
έχει µπει και η σύσταση για το Τα-
µείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανά-

πτυξης, µε την Τράπεζα Πειραιώς 
να έχει καταθέσει πρώτη το σχετι-
κό φάκελο για συνεργασία.  Πρό-
κειται για Ταµείο που θα διαχειρί-
ζεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύ-
σεων το οποίο σε πρώτη φάση θα 
λάβει 20 εκατ. ευρώ κεφάλαια (α-
πό τα 80 εκατ. σύνολο) του ΠΑΑ, µε 
στόχο να διαµορφωθεί ένα πρώτο 
αγροτικό χαρτοφυλάκιο δανείων 
100 εκατ. ευρώ. Η σχετική προκή-
ρυξη έληξε στις 14 Φεβρουαρίου.   
Σ’ αυτό το πλαίσιο, αγρότες και ε-
πιχειρήσεις µεταποίησης θα είναι 
σε θέση να εξασφαλίσουν επενδυ-
τικό κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνη-
σης ως µέρος του επενδυτικού τους 
σχεδίου µέχρι 200.000 ευρώ ή έως 
το 30% του συνολικού ποσού της 
επένδυσής τους. Τα δάνεια θα κυ-
µαίνονται µεταξύ 10.000 ευρώ και 
5 εκατ. ευρώ µε την εγγύηση του 
Ταµείου  να φθάνει το 80%. Προτε-
ραιότητα θα έχουν οι Νέοι Αγρότες. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΤΕΠ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΕΤΕΠ

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΩΝ

ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ200

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ560

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ360

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΠΕΝ∆ΥΣΗ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 80

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ400

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ320
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Ξεκίνησε κυρώσεις η Γαλλία
για καθυστερήσεις πληρωμών

Πρόστιμα 4 εκατ. σε αλυσίδες για καθυστερημένες πληρωμές σε αγρότες
Σε εφαρμογή τον κανονισμό για αθέμιτες πρακτικές θέτει και η Γερμανία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Τρεις µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ βρέθη-
καν στο στόχαστρο των γαλλικών αρµόδιων αρ-
χών και επιβαρύνονται µε πρόστιµα άνω των 4 ε-
κατ.ευρώ αφού οι πληρωµές που έκοψαν σε πα-
ραγωγούς µε τους οποίους συνεργάζονταν ήταν 
καθυστερηµένες συνιστώντας ένα ξεκάθαρο παρά-
δειγµα αθέµιτης πρακτικής στην αλυσίδα εφοδια-
σµού. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την απόφαση 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, Κατανά-
λωσης και Καταπολέµησης της Απάτης (DGCCRF) 
της Γαλλίας η µεγαλύτερη κύρωση επιβαρύνει την 
Carrefour, µε πρόστιµο 2,93 εκατ. ευρώ, ενώ ακο-
λουθεί η Sistème U που θα πρέπει να πληρώσει 1,14 
εκατοµµύρια και η Intermarché µε 211.000 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι ανάλογα µε τις φορές στις 
οποίες έγινε η παράβαση αλλά και µε την διάρ-
κεια καθυστέρησης της πληρωµής, καθώς και 
την αναµενόµενη τιµολόγηση. 

Η DGCCRF δήλωσε ότι «το γεγονός ότι δεν έχει 

υπογραφεί κάποια συµφωνία εντός της επιτρεπό-
µενης προθεσµίας είναι πιθανό να σπάσει την ι-
σορροπία εξουσίας υπέρ του διανοµέα», προσθέ-
τοντας ότι έχουν γίνει περίπου 5.500 έλεγχοι σχε-
τικά µε την εφαρµογή των νέων κανόνων που διέ-
πουν τις εµπορικές συµφωνίες.

Σηµειώνεται ότι υπάρχουν και νέοι σχετικοί κα-
νόνες της ΕΕ, οι οποίοι εγκρίθηκαν τον Μάρτιο 
του 2019 και απαγορεύουν συγκεκριµένες πρα-
κτικές, όπως την καθυστέρηση πληρωµών για 
προϊόντα που έχουν ήδη παραδοθεί, τις καθυστε-
ρηµένες µονοµερείς ακυρώσεις ή αναδροµικές 
αλλαγές των παραγγελιών, την άρνηση του αγο-
ραστή να υπογράψει γραπτό συµβόλαιο µε τους 
προµηθευτές τροφίµων (συµπεριλαµβανοµένων 
των αγροτών και των παραγωγών) και την κατά-
χρηση εµπιστευτικών πληροφοριών.

Στη Γερµανία εξετάζεται η άµεση θεσµοθέτηση 
της ευρωπαϊκής οδηγίας, όπως προέκυψε µετά από 
συνάντηση της Γερµανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα 
Μέρκελ, της υπουργού Γεωργίας Γιούλια Κλόκνερ 
και του υπουργού Οικονοµικών Πέτερ Άλτµάιερ.

Με ένα δύσκολο ξεκίνηµα στο πρώτο µισό του 
2019 λόγω ακραίων καιρικών φαινοµένων και 
συναλλαγµατικών περιορισµών, η Syngenta κα-
τάφερε να ανακάµψει στο δεύτερο µισό του οι-
κονοµικού έτους 2019, αυξάνοντας µάλιστα τις 
πωλήσεις της κατά 4% σε σταθερές συναλλαγ-
µατικές ισοτιµίες. Παράλληλα οι πωλήσεις προ-
ϊόντων φυτοπροστασίας αυξήθηκαν κατά 1% σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος και 5% σε σταθε-
ρές συναλλαγµατικές ισοτιµίες.

«Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε τις επιδόσεις 
της Syngenta, δεδοµένου ότι οι µεγάλες προκλή-
σεις το 2019 περιλαµβάνουν ιστορικές πληµµύ-
ρες στις ΗΠΑ, ξηρασία στην Αυστραλία και συ-

ναλλαγµατικές ανατροπές. Οι πωλήσεις για ο-
λόκληρο το έτος αυξήθηκαν κατά 4% µε σταθε-
ρές συναλλαγµατικές ισοτιµίες» ανάφερε ο CEO 
της Syngenta Erik Fyrwald.

Με βάση τα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2019 
οι πωλήσεις ύψους 13,6 δισ. δολαρίων ήταν ί-
διες µε το 2018, αλλά 4% υψηλότερες στις στα-
θερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες, συµπεριλαµ-
βανοµένων των αυξήσεων των τιµών στη Βραζι-
λία για να µετριάσουν την πτώση του ρεάλ. Οι 
πωλήσεις σπόρων σποράς ύψους 3,1 δισ. δολα-
ρίων ήταν 4% χαµηλότερες από το 2018, 1% σε 
σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Το EBITDA 
ανήλθε σε 2,9 δισ. δολάρια.

Ανάπτυξη για τη Syngenta που αντιστέκεται 
σε κλιματικές και συναλλαγματικές ανατροπές

Στοίχηµα Παπαστράτος 
1 εκατ. λιγότεροι καπνιστές

∆ύο χρόνια µετά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης ύψους 300 εκατ. ευρώ, µε την 

οποία η Παπαστράτος σταµάτησε οριστικά την 
παραγωγή τσιγάρων ανακοίνωσε έναν τολµηρό 
στόχο: Μέχρι το τέλος του 2021 να έχουν αφήσει 
πίσω τους το τσιγάρο ένα εκατοµµύριο καπνιστές. 
Ο στόχος θα οδηγήσει σε µείωση των καπνιστών 
κατά 50% που είτε θα διακόψουν το κάπνισµα 
είτε θα στραφούν σε εναλλακτικές.

Αναγνώριση ΕΦΕΤ για 8η φορά από 
το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιοκοµίας
Σηµαντική επιτυχία στον τοµέα του εργαστηριακού 
ελέγχου του ελαιολάδου, αποτελεί για τον ΕΦΕΤ 
του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιοκοµίας (IOC). Η 
αναγνώριση επήλθε κατόπιν συµµετοχής των 
Εργαστηρίων ∆οκιµών & Ερευνών Τροφίµων 
Αθήνας του ΕΦΕΤ, σε διεθνείς διεργαστηριακές 
ασκήσεις ελέγχου ικανότητας εργαστηρίων την 
περίοδο 2019-2020.
 
∆ιεπαγγελµατική ακτινιδίου και 
οδικός χάρτης για διεθνείς αγορές
Toν οδικό χάρτη για άρση των γραφειοκρατικών 
εµποδίων προκειµένου να ανοίξουν σηµαντικές 
διεθνείς αγορές σε ελληνικά αγροτικά προϊόντα 
αναλαµβάνουν να σχεδιάσουν τα συναρµόδια 
υπουργεία. Αυτό ανακοινώθηκε σε σύσκεψη που 
είχε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή 
Αραµπατζή µε επιχειρηµατίες, συνεταιριστές και 
παραγωγούς ακτινιδίου ενθαρρύνοντας τους 
εµπλεκοµένους στη σύσταση ∆ιεπαγγελµατικής.

Η διεύθυνση 
ανταγωνισµού 
της Γαλλίας επέβαλε 
κυρώσεις άνω των 
4 εκατ. ευρώ. 

«Είµαστε πολύ 
ενθουσιασµένοι που 

ανακοινώσαµε τον νέο όµιλο 
Syngenta. Αυτό ενισχύει 
περαιτέρω την ικανότητά 

µας να εξυπηρετούµε τους 
αγρότες σε όλο τον κόσµο 
µε την καινοτοµία για πιο 

βιώσιµη γεωργία», δήλωσε 
ο CEO της Syngenta, Erik 

Fyrwald.

ΝΕΑ
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Με κυκλική
παραγωγή
και νέες 
τεχνολογίες
η ανάπτυξη 
της «Πίνδος»
Στο 4ετές Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα KYKLOS 4.0 
για την ανάπτυξη 
οικοσυστήµατος κυκλικής 
παραγωγής συµµετέχει ο 
ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ». 
Το Πρόγραµµα KYKLOS 
4.0 στοχεύει στην 
ανάπτυξη ενός 
οικοσυστήµατος κυκλικής 
παραγωγής που είναι 
βασισµένο  στις νέες 
τεχνολογίες CPS (Cyber 
Physical System) και AI 
(Τεχνητής Νοηµοσύνης) 
και θα ενισχύσει 
περαιτέρω τις 
βιοµηχανίες µε νέους 
µηχανισµούς παραγωγής 
και αλγορίθµους. Στόχος 
είναι η παραγωγή 
εξατοµικευµένων 
προϊόντων µε 
εκτεταµένους κύκλους 
ζωής και η προώθηση 
ενεργειακά αποδοτικών 
και χαµηλής 
κατανάλωσης υλικών, 
εντός των διαδικασιών 
παραγωγής. Αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσµα τη µείωση 
των εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου και των 
ατµοσφαιρικών ρύπων 
που επηρεάζουν θετικά 
τις περιβαλλοντικές 
επιδόσεις των 
εµπλεκόµενων 
βιοµηχανιών.
Για την επίτευξη αυτών 
των στόχων, 29 εταίροι 
από 14 χώρες θα 
συνεργαστούν 
για να αναπτύξουν 
καινοτόµα συστήµατα 
που εφαρµόζονται σε 
πολλές βιοµηχανίες.

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται 
οι επενδύσεις της Ovo Fresco, ύ-
ψους 1,5 εκατ. που υλοποιεί την τε-
λευταία διετία και αφορούν την πα-
ραγωγή τόσο των φρέσκων αυγών 
όσο και των παστεριωµένων προϊό-
ντων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
το FOODReporter η εταιρεία εγκα-
θιστά καινούριους πτηνοθαλάµους, 
καινούριες συσκευαστικές µηχανές 
και αυτοµατισµούς στην παραγωγή 
αυγών και παστεριωµένων, ενώ δρο-
µολογεί και προσθήκες στα ακίνη-
τά της. Επίσης η Ovo Fresco στρέ-
φει το βλέµµα της και σε νέα προϊό-
ντα, καθώς πρόσφατα λάνσαρε αυ-

γά µε σελήνιο, ενώ συµµετέχει σε 
ερευνητικά προγράµµατα µαζί την 
Πίνδο, µε στόχο τη διασφάλιση της 
ποιότητας και τον εκσυγχρονισµό 
των πτηνοτροφείων.

Η OVOFRESCO Α.Β.Ε.Ε. µία αµι-
γώς οικογενειακή επιχείρηση, α-
ποτελεί την εξέλιξη µίας επιτυχηµέ-
νης πορείας που ξεκίνησε το 1962 
µε την ίδρυση της «Πτηνοτροφική 
Ιωαννίνων Α.Ε.» και συνεχίζεται µέ-
χρι σήµερα έχοντας έντονη δραστη-
ριότητα στον κλάδο της πτηνοτρο-
φίας για περισσότερα από 50 χρό-
νια, ενώ διατηρεί εµπορική σχέση 
µε τον ΑΠΣΙ «Η Πίνδος».

H Ιmperial Stout «Σκοτίδι» της Κρη-
τικής µικροζυθοποιίας Σόλο που ε-
δρεύει στο Ηράκλειο της Κρήτης α-
νακηρύχτηκε η καλύτερη ελληνική 
µπίρα για το 2019 από τους χρήστες 
της παγκόσµιας πλατφόρµας βαθ-
µολόγησης του RateBeer. 

Με περισσότερες από 50 ετικέτες 
µπίρας στο ενεργητικό της , οικου-
µενικό προσανατολισµό και ανερ-
χόµενη εξαγωγική δραστηριότητα 
στις αγορές της Ευρώπης, της Ρω-
σίας, Αυστραλίας και της Κίνας, η 
κρητική µικροζυθοποιία Σόλο πα-
ρουσιάστηκε το 2017 στο χάρτη του 
Αµερικάνικου VINEPAIR µε τις καλύ-
τερες ζυθοποιίες του πλανήτη σύµ-
φωνα µε την παγκόσµια πλατφόρ-
µα βαθµολόγησης του «Untappd». 

Η Σόλο «Σκοτίδι » είναι µια κα-
τάµαυρη, εύσωµη και υψηλών αλ-
κοολικών βαθµών µπίρα ισχυρού, 
γλυκόπικρου χαρακτήρα µε αρώµα-
τα καφέ, καλοκαβουρδισµένων βυ-
νών και µαύρης σοκολάτας.

Επενδύει σε εγκαταστάσεις 
και προϊόντα η Ovo Fresco

Η Σόλο
Σκοτίδι
κερδίζει
διακρίσεις

Συµµετοχή Ελλήνων εκθετών στη Fruit Logistica
∆υναµικό «παρών» µε 78 Έλληνες εκθέτες (τυποποιητές, εµπόρους και 
παραγωγούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών, εταιρείες µηχανολογικού 
εξοπλισµού κά), έδωσε η ελληνική συµµετοχή στην ∆ιεθνή Έκθεση 
FRUITLOGISTICA, η οποία πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο, από τις 5 έως 
τις 7 Φεβρουαρίου 2020. Στο Εθνικό Περίπτερο που οργάνωσε ο Οργανισµός 
Enterprise Greece φιλοξενήθηκαν 22 εκθέτες, οι µεγαλύτερες εξαγωγικές 
εταιρείες του κλάδου, σύµβουλοι της «WIN» µε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα 
«European Fruits», καθώς και ο Οργανισµός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας.

Με καταγωγή από την 
Κρήτη και την Καλλιθέα 

Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το 
επισκέψιµο ζυθοποιείο της, η 

Σόλο αποτελεί µια φρέσκια, 
απαστερίωτη και αφιλτράριστη 

craft µπίρα µε ψυχή. 

Έχουν ήδη γίνει 
περίπου 5.500 
έλεγχοι σχετικά µε 
την εφαρµογή των 
νέων κανόνων που 
διέπουν τις εµπορικές 
συµφωνίες.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ FRUIT LOGISTICA

72.000

130

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

78 ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΚΘΕΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ

3.300

93

 ΕΚΘΕΤΕΣ

ΧΩΡΕΣ
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Η επένδυση Χαλούμι
κόβει μονέδα για Δωδώνη

  Εντός του 2021 αναμένεται η λειτουργία νέου τμήματος τυροκομείου 
στην Κύπρο για Χαλούμι, που η ζήτηση του τρέχει με ετήσια ανάπτυξη 20%

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Κίνηση «µατ» στην επιχειρηµατική σκα-
κιέρα αποδεικνύεται στην πράξη για τη 
«∆ωδώνη», η απόφασή της να επενδύ-
σει στο Χαλούµι, καθώς σε λιγότερο από 
4 χρόνια από τη λειτουργία του τυροκο-
µείου στη Λεµεσό της Κύπρου, η ζήτηση 
για το προϊόν είναι τέτοια που οδηγεί τη 
διοίκηση να επενδύσει στην επέκταση των 
υποδοµών της κυπριακής θυγατρικής.

Ταυτόχρονα η Ηπειρώτικη γαλακτο-
βιοµηχανία συνεχίζει να επενδύει στη 
Φέτα, στο γιαούρτι και στο φρέσκο γά-
λα, ενώ δροµολογεί και την επέκταση 
του επιτυχηµένου προγράµµατος στή-
ριξης µε κτηνιατρικές και άλλες συµ-
βουλές, επιλεγµένων συνεργαζόµενων 
κτηνοτρόφων, για τη βελτίωση της ποι-
ότητας και της παραγόµενης ποσότητας 
γάλακτος και παράλληλα ζητά να πέσει 
βαρύς πέλεκυς στις «ελληνοποιήσεις».

Όσον αφορά ειδικότερα στη νέα επέν-
δυση που έχει αποφασιστεί για το  τυρο-
κοµείο στην Κύπρο, θα κυµανθεί στα πε-
ρίπου 3–4 εκατ. ευρώ και θα αφορά τόσο 
σε κτηριακές υποδοµές, όσο και στην α-
γορά πρόσθετου σύγχρονου µηχανολογι-
κού εξοπλισµού, που θα δώσει τη δυνατό-
τητα διπλασιασµού της δυναµικότητας πα-
ραγωγής από 4.000 τόνους τελικό προϊ-
όν, σήµερα, στους 8.000 τόνους.

«Πιστεύουµε ότι όλα τα γραφειοκρατι-
κά και οι απαιτούµενες άδειες θα έχουν ε-
ξασφαλιστεί µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 
2020 κι αµέσως µετά θα ξεκινήσει και η 
υλοποίηση της επένδυσης, η οποία υπο-
λογίζουµε ότι θα διαρκέσει γύρω στους 
10 µήνες για να ολοκληρωθεί», ανέφε-
ρε στην Agrenda ο αναπληρωτής διευθύ-
νων σύµβουλος της ∆ωδώνη, Μιχάλης Πα-
ναγιωτάκης, εκφράζοντας τη βεβαιότητά 

του, πως το καινούριο 
τµήµα του τυροκοµεί-
ου θα λειτουργήσει µέσα 
στο 2021. Παρά το βραχύ-
βιο της δραστηριοποίησης της 
∆ωδώνη µε το Χαλούµι, το παρα-
δοσιακό «µαστιχωτό» τυρί της Κύπρου 
έχει καταφέρει να γίνει ο ταχύτερα ανα-
πτυσσόµενος κωδικός στην παλέτα των 
προϊόντων της, µε ετήσια ανάπτυξη 20%.

Απορρίπτονται πελάτες 
γιατί δεν φτάνει η παραγωγή

«Η παραγωγή του δεν φτάνει να ικανο-
ποιήσει τις ανάγκες της ζήτησης σε παγκό-
σµιο επίπεδο, σε σηµείο ώστε τόσο εµείς, 
όσο κι οι υπόλοιποι παραγωγοί του κλά-
δου να είµαστε σε φάση να επιλέγουµε πε-
λάτες και να απορρίπτουµε άλλους. Στην 
προσωπική µου καριέρα, αυτό δεν µου έ-
χει ξανασυµβεί», εξήγησε ο κ. Παναγιω-
τάκης, σε µια προσπάθεια να καταδείξει 
τη δυναµική που συνοδεύει το Χαλούµι.

Προκειµένου το νέο επενδυτικό άνοιγµα 
της ∆ωδώνη να υποστηριχθεί και µε την 
αναγκαία πρώτη ύλη, η κυπριακή θυγα-
τρική της Ηπειρώτικης γαλακτοβιοµηχα-
νίας έχει ξεκινήσει «σαφάρι» επαφών µε 
παραγωγούς της Μεγαλονήσου.  

Παραµένει «ναυαρχίδα» η Φέτα ΠΟΠ
Εκτός από την ενίσχυση των πωλήσε-

ων στις παραδοσιακά αγορές, όπως είναι 
η Αυστραλία, η Αµερική, η Κεντρική και 
η Νότια Ευρώπη, πέρυσι η ∆ωδώνη επε-
κτάθηκε επίσης στη Μαλαισία, στο Περού 
και στη Χιλή, ενώ αναπτύχθηκε πιο δυνα-
τά και στην Ιαπωνία.

«Ναυαρχίδα σε όλες αυτές τις αγορές 
παραµένει η Φέτα ΠΟΠ ∆ωδώνη, η οποία 
συνεχίζει να είναι η νούµερο ένα Φέτα α-
πό άποψη πωλήσεων και στην ελληνική 
αγορά», επισήµανε ο κ. Παναγιωτάκης. 

Σταθερή πολιτική 
τιµών στην εισκόµιση
πρόβειου γάλακτος
Συνολικά η γαλακτοβιοµηχανία συνεργάζεται 
σήµερα µε περίπου 5.500 κτηνοτρόφους, εκ των 
οποίων 80% είναι στην Ήπειρο, ένα άλλο µέρος 
είναι γύρω από τη Θήβα όπου η ∆ωδώνη διατηρεί 
ζώνη γάλακτος λόγω του εργοστασίου που 
λειτουργεί τοπικά, ενώ εισκοµίζει γάλα και από 
τη ∆υτική Πελοπόννησο.
Όσο για την τιµή που παρέχει, ο κ. Παναγιωτάκης 
υποστήριξε πως «στα προηγούµενα χρόνια, όταν 
η µέση τιµή του ανταγωνισµού στο πρόβειο γάλα 
ήταν στα 80-85 λεπτά το κιλό, εµείς είχαµε 
διατηρήσει την τιµή σε πάνω από 90 λεπτά µέσο 
όρο. Οπότε αποφασίσαµε να µην αλλάξουµε την 
τιµολογιακή µας τιµή φέτος, καθώς µόλις τώρα οι 
ανταγωνιστές µας προσεγγίζουν τα επίπεδα που 
βρισκόµαστε εµείς».

Με το «Πρόγραµµα 200» που 
εφαρµόζει εδώ και έξι χρόνια η 
∆ωδώνη δίνει τη δυνατότητα σε 
200 επιλεγµένους συνεργάτες 
παραγωγούς να έχουν όλο το 
24ωρο υποστήριξη στη φάρµα 
τους από ειδική οµάδα κτηνιάτρων 
και ζωοτεχνών, τώρα το επεκτείνει 
σε άλλους 200, ήτοι στους 400. 

Σήµερα η κυπριακή θυγατρική έχει 
φτάσει να συνεισφέρει στο 20% 
του τζίρου της ∆ωδώνη.

O ∆ιευθύνων Σύµβουλος 
της ∆ωδώνη, Μιχάλης Παναγιωτάκης.

«Πρόγραμμα 
400»

Συνεισφορά 

Στα «σκαριά» ένα ακόµη νέο προϊόν, 
από την κατηγορία της γιαούρτης, 
για το οποίο προς ώρας δεν δίδονται 
περισσότερες λεπτοµέρειες, καθώς 
ακόµη βρίσκεται σε φάση σχεδιασµού.

Νέο προϊόν



ΤOY   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Με λύση στο ζήτηµα της τριτοβάθµιας εκπρο-
σώπησης των συνεταιρισµών και καµιά πρό-
βλεψη για τα θέµατα που σχετίζονται µε τη δι-
άσωση της συνεταιριστικής περιουσίας, κα-
τατέθηκε στις αρχές της εβδοµάδας στη Βου-
λή το νοµοσχέδιο 40 άρθρων για τους αγρο-
τικούς συνεταιρισµούς.

Σε εκκρεµότητα παραµένει επίσης το θέ-
µα των δικαστικών διώξεων προηγούµενων 
διοικήσεων ακόµα και για προϋπάρχουσες 
αυτών οικονοµικές εκκρεµότητες, ενώ α-
ντίθετα «κατοχυρώνεται η δυνατότητα ιδι-
ωτών κεφαλαιούχων να συµµετέχουν και 
µάλιστα µε ποσοστό µέχρι 35% στην κεφα-

λαιακή βάση των συνεταιρισµών». 
Ανεξαρτήτως των επιµέρους ενστάσεων, 

ψύχραιµοι παρατηρητές επισηµαίνουν ότι 
το νοµοσχέδιο Βορίδη συνιστά µια βιαστική, 
φιλότιµη ωστόσο προσπάθεια, αποκατάστα-
σης της λειτουργικότητας στα συνεταιριστι-
κά πράγµατα. Απλοποιεί σε µεγάλο βαθµό 
τις διαδικασίες για την ίδρυση και συγκρότη-
ση νέων πρωτοβάθµιων σχηµάτων, επιλύει 
-όπως προαναφέρθηκε- και το θέµα της τρι-
τοβάθµιας εκπροσώπησης, δεν συνιστά ω-
στόσο την απαραίτητη τονωτική ένεση που 
έχει ανάγκη ο χώρος, ώστε να αφήσει πί-
σω τις παλιές παθογένειες και να εργασθεί 
για την ανοικοδόµηση του συνεργατισµού. 

Αν κρίνει κανείς από την ανταπόκριση των 
συντελεστών του χώρου στη διαδικασία δι-

αβούλευσης που προηγήθηκε, όπως και α-
πό την υποδοχή την οποία είχε το τελικό νο-
µοσχέδιο, τα µηνύµατα δεν είναι ιδιαιτέρως 
ενθαρρυντικά. Θα χρειασθεί πολλή δουλειά 
από την κυβέρνηση προκειµένου να πείσει 
για τις καλές της προθέσεις και ακόµη περισ-
σότερη από τους νέους πρωτεργάτες του συ-
νεργατισµού για να κερδίσουν την απαιτού-
µενη εµπιστοσύνη του αγροτικού κόσµου. 

Σε κάθε περίπτωση, η δύναµη των συνε-
ταιρισµών είναι η ισχύς που του δίνουν τα 
µέλη, µε µόνη την προϋπόθεση ότι διαπνέ-
ονται από πίστη στο συνεργατισµό και στις 
τεράστιες δυνατότητες του θεσµού. Αυτή εί-
ναι η µεγάλη προίκα και µ’ αυτή θα οφείλουν 
να πορευθούν οι λίγοι αγρότες που ασπά-
ζονται πραγµατικά τη συνεταιριστική ιδέα. 

Εν αρχή ην... η πίστη 
στη συνεταιριστική ιδέα 
Ανομοιογενής, ωστόσο φιλότιμη η προσπάθεια Βορίδη για αλλαγή πλεύσης 
στους συνεταιρισμούς, δύσκολη δουλειά η ανόρθωση και δικαίωση του θεσμού   

Νέα Αρµονία,
 Ουτοπική Κοινωνία 
Ο Ρόµπερτ Όουεν (1771 

– 1858) ήταν Ουαλός 
υφαντουργός, κοινωνικός 

µεταρρυθµιστής κι ένας από 
τους ιδρυτές του ουτοπικού 

σοσιαλισµού και του 
συνεταιριστικού κινήµατος
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ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

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

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

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



ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟΣάββατο 22 & Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020AgrendaB6 | 28

Με Εθνική Ένωση 
επιχειρείται να κλείσει 
ο διχασμός οργανώσεων 
Με τη λειτουργία της ΕΘ.Ε.Α.Σ. γίνεται προσπάθεια να κλείσουν οι μεγάλες 
πληγές που άνοιξε η «αποστασία» στην ΠΑΣΕΓΕΣ το καλοκαίρι του 2016

Άρθρο 38
Εθνική Ένωση Αγρο-
τικών Συνεταιρισµών

Για τη σύσταση νοµικού 
προσώπου ιδιωτικού δικαί-

ου µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα µε τίτλο «Εθνική Ένωση 

Αγροτικών Συνεταιρισµών» (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), 
που αποτελεί την εθνική συντονιστική 
οργάνωση των ΑΣ και των λοιπών νοµι-
κών προσώπων που είναι εγγεγραµµέ-
νοι στο ΕΜΑΣ πλην των ∆ιεπαγγελµατι-
κών Οργανώσεων, απαιτούνται:

α) Η σύνταξη και υπογραφή του κα-
ταστατικού της ΕΘ.Ε.Α.Σ. από εγγεγραµ-
µένα µέλη του ΕΜΑΣ, τα οποία είναι ε-
νήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 23 και 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πε-
νήντα ένα τοις εκατό (51%) του κύκλου 
εργασιών των ενήµερων µελών του Ε-
ΜΑΣ και β) Η έγκριση του καταστατι-
κού της µε απόφαση της εποπτεύουσας 
αρχής του άρθρου 21.

Θέµατα σχετικά µε τον χρόνο σύγκλη-
σης, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και 
τις αρµοδιότητες της γενικής συνέλευ-
σης, του διοικητικού συµβουλίου και 
του εποπτικού συµβουλίου ρυθµίζονται 
από το καταστατικό. Με το καταστατικό 
ρυθµίζεται και κάθε άλλο θέµα σχετι-
κό µε τη λειτουργία και την οργάνω-
ση της ΕΘ.Ε.Α.Σ. εφόσον δεν έρχεται 
σε αντίθεση µε τις διατάξεις του παρό-
ντος άρθρου.

Μέλη της ΕΘ.Ε.Α.Σ. µπορούν να εί-
ναι οι ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκαστικοί συ-
νεταιρισµοί και οι Ενώσεις τους, οι Οµά-
δες και Οργανώσεις Παραγωγών και οι 
Ενώσεις τους που είναι εγγεγραµµένοι 
στο ΕΜΑΣ. Η ΕΘ.Ε.Α.Σ. έχει ως περιφέ-
ρεια ολόκληρη τη χώρα και έδρα τον 
δήµο που ορίζει το καταστατικό της. Το 
ύφος της ετήσιας εισφοράς των µελών 
της ΕΘ.Ε.Α.Σ. καθορίζεται µε απόφαση 
της γενικής συνέλευσης.

Για την εκπλήρωση των σκοπών 
της, η ΕΘ.Ε.Α.Σ.:

α) Εκπροσωπεί τα µέλη της στο εσω-
τερικό και το εξωτερικό της χώρας, β) 
Επιµελείται την διάδοση και προώθη-
ση της συνεταιριστικής ιδέας και προ-
τείνει και αναπτύσσει µεθόδους για την 
ενίσχυση της οικονοµικής δραστηριό-
τητας των µελών της, χωρίς να ενερ-

γεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακί-
νησης ή εµπορίας.

γ) Εξυπηρετεί και εκπαιδεύει τα µέ-
λη της, µε την ανάληψη και την εκπό-
νηση µελετών, εργασιών και ερευνών, 
µπορεί δε να µετέχει σε διαγωνισµούς 
για τη σύναψη συµβάσεων παροχής υ-
πηρεσιών που έχουν σχέση µε την α-
γροτική και συνεταιριστική εκπαίδευ-
ση και ανάπτυξη. Εφόσον προβλέπεται 
στο καταστατικό της, µετέχει σε νοµικά 
πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα, µε σκοπό την προώθηση και ανά-
πτυξη των µελών της και της συνεταιρι-
στικής εκπαίδευσης.

Γνωµοδοτεί, ύστερα από αίτηµα του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίµων, για θέµατα που αφορούν 
στο συνεταιριστικό κίνηµα, την αγρο-
τική παραγωγή και την ανάπτυξη του 
αγροτικού τοµέα.

Το διοικητικό και το εποπτικό συµ-
βούλιο της ΕΘ.Ε.Α.Σ. εκλέγονται από 
την γενική συνέλευση, η οποία συ-
νέρχεται για τον σκοπό αυτό, το αρ-
γότερο κάθε τέσσερα (4) χρόνια. Τις 
εκλογές για την ανάδειξη των µελών 
του διοικητικού συµβουλίου και του 
εποπτικού συµβουλίου, διενεργεί ε-
φορευτική επιτροπή η οποία εκλέγε-
ται από την γενική συνέλευση kol α-
ποτελείται από πέντε (5) µέλη. Στις ε-
κλογές προεδρεύει της εφορευτικής 
επιτροπής δικηγόρος που ορίζεται α-
πό τον ∆ικηγορικό Σύλλογο της έδρας 
της ΕΘ.Ε.Α.Σ..

Κάθε µέλος της ΕΘ.Ε.Α.Σ. αντιπροσω-
πεύεται στη γενική συνέλευση µόνο α-
πό αντιπροσώπους που ορίζονται µε α-
πόφαση του διοικητικού συµβουλίου 
και διαθέτουν µία ψήφο ο καθένας. Ο 

αριθµός των ψήφων κάθε µέλους ορί-
ζεται µε βάση το ύψος του κύκλου ερ-
γασιών του. Το ύψος του κύκλου εργα-
σιών προκύπτει από τα καταχωρισµένα 
στοιχεία στο ΕΜΑΣ και βεβαιώνεται α-
πό σχετικό έγγραφο της εποπτεύουσας 
αρχής, προ της διενέργειας της γενικής 
συνέλευσης. Κύκλος εργασιών έως ένα 
εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ αντιστοι-
χεί σε µία (1) ψήφο και ανά ένα εκατοµ-
µύριο (1.000.000) ευρώ προστίθεται ε-
πιπλέον µία (1) ψήφος µε µέγιστο αριθ-
µό ψήφων τις είκοσι (20). Το διοικητικό 
συµβούλιο µπορεί να ορίζει και µόνον 
έναν αντιπρόσωπο του µέλους. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, ο µοναδικός αντιπρόσω-
πος εκπροσωπεί το σύνολο των ψήφων 
που αναλογούν στο µέλος.

Ο διαχειριστικός έλεγχος της ΕΘ.Ε.Α.Σ. 
διενεργείται ετησίως από ορκωτό ελε-
γκτή λογιστή και κατά τα λοιπά εφαρ-
µόζονται αναλογικά οι διατάξεις των 
άρθρων 24 και 25.

Το καταστατικό της ΕΘ.Ε.Α.Σ. µπορεί 
να προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία 
περιφερειακών παραρτηµάτων σε κά-
θε περιφερειακή ενότητα, τα οποία ανα-
λαµβάνουν την προώθηση των δραστη-
ριοτήτων της στην περιφέρεια της ευ-
θύνης του παραρτήµατος, τον συντονι-
σµό και την ανάπτυξη των δραστηριο-
τήτων των µελών, την ενηµέρωση και 
εκπαίδευση των αγροτών της περιοχής 
και τη συνεργασία µε τις τοπικές δηµό-
σιες αρχές. Η εκλογή των διοικήσεων 
των περιφερειακών παραρτηµάτων γί-
νεται κατ’ αναλογία µε τις προβλεπόµε-
νες διατάξεις για την εκλογή των κεντρι-
κών οργάνων και σύµφωνα µε τις επί 
µέρους ρυθµίσεις που µπορεί να προ-
βλέπει το καταστατικό.

Άρθρο 6 
1. Μέλη του ΑΣ µπορεί να γί-

νουν φυσικά πρόσωπα, που έ-
χουν πλήρη ικανότητα για δι-
καιοπραξία, απασχολούνται σε 
οποιονδήποτε κλάδο ή δραστη-
ριότητα της αγροτικής οικονοµί-
ας (ιδίως τη γεωργική, την κτη-
νοτροφική και την αλιευτική πα-
ραγωγή) που εξυπηρετείται από 
τις δραστηριότητες του ΑΣ, πλη-
ρούν τους όρους του καταστατι-
κού του και αποδέχονται να χρη-
σιµοποιούν τις υπηρεσίες του (µέ-
λη - συνεταιριστές).

Άρθρο 8 
1στ) Το ποσοστό ετήσιας πα-

ραγωγής του που το κάθε µέλος 
- συνεταιριστής υποχρεούται να 
παραδίδει στον ΑΣ, το οποίο δεν 
µπορεί να είναι κατώτερο του 
75%, καθώς και την ποσότητα 

εφοδίων, που το κάθε µέλος - 
συνεταιριστής οφείλει να προ-
µηθεύεται από τον ΑΣ. Η γενι-
κή συνέλευση του ΑΣ αποφασί-
ζει κάθε χρόνο για το είδος και 
τον όγκο των προϊόντων, αυ-
τούσιων ή µεταποιηµένων, που 
πρόκειται να εµπορευθεί ο ΑΣ.

Άρθρο 9 
1. Το συνεταιριστικό κεφά-

λαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’ ελά-
χιστο στο ποσό των δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ.

2. Η συνεταιρική µερίδα εί-
ναι το ελάχιστο χρηµατικό πο-
σό συµµετοχής κάθε µέλους στο 
κεφάλαιο του ΑΣ. Κάθε µέλος - 
συνεταιριστής συµµετέχει στον 
ΑΣ µε µία (1) υποχρεωτική µε-
ρίδα, η οποία έχει µία ψήφο, 
εκτός από τα µέλη - επενδυτές 
που µπορούν να συµµετέχουν 

Με μερίδα στα 10.000 ευρώ 
και παραγωγή ανά μέλος 75%
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εφοδίων, που το κάθε µέλος - 
συνεταιριστής οφείλει να προ-
µηθεύεται από τον ΑΣ. Η γενι-
κή συνέλευση του ΑΣ αποφασί-
ζει κάθε χρόνο για το είδος και 
τον όγκο των προϊόντων, αυ-
τούσιων ή µεταποιηµένων, που 
πρόκειται να εµπορευθεί ο ΑΣ.

Άρθρο 9 
1. Το συνεταιριστικό κεφά-

λαιο των ΑΣ ανέρχεται κατ’ ελά-
χιστο στο ποσό των δέκα χιλιά-
δων (10.000) ευρώ.

2. Η συνεταιρική µερίδα εί-
ναι το ελάχιστο χρηµατικό πο-
σό συµµετοχής κάθε µέλους στο 
κεφάλαιο του ΑΣ. Κάθε µέλος - 
συνεταιριστής συµµετέχει στον 
ΑΣ µε µία (1) υποχρεωτική µε-
ρίδα, η οποία έχει µία ψήφο, 
εκτός από τα µέλη - επενδυτές 
που µπορούν να συµµετέχουν 

µε περισσότερες από µία υπο-
χρεωτικές µερίδες και µε µία 
(1) ψήφο για κάθε υποχρεω-
τική µερίδα που κατέχουν και 
µέχρι συνολικό ποσοστό 35% 
για όλα τα µέλη - επενδυτές ε-
πί του συνόλου των υποχρε-
ωτικών µερίδων και αντίστοι-
χων ψήφων.

Άρθρο 22
1. Οι ΑΣ, οι ΑΕΣ, οι αναγκα-

στικοί συνεταιρισµοί και οι Ενώ-
σεις τους, οι Οµάδες και Οργα-
νώσεις Παραγωγών και οι Ενώ-
σεις τους και οι ∆ιεπαγγελµατι-
κές Οργανώσεις εγγράφονται 
στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών 
Συνεταιρισµών και άλλων συλ-
λογικών φορέων (ΕΜΑΣ), το ο-
ποίο τηρείται από την εποπτεύ-
ουσα αρχή και αποτελεί ψηφι-
ακή βάση δεδοµένων.

Με μερίδα στα 10.000 ευρώ 
και παραγωγή ανά μέλος 75%

Αρκούν 10 παραγωγοί
Μειώνεται σε δέκα τουλά-

χιστον πρόσωπα από 20 που 
ισχύει, η υπογραφή του κατα-
στατικού για την σύσταση Α.Σ.. 
Μάλιστα η σύσταση Α.Σ. είναι 
δυνατή και µε λιγότερα από 
δέκα πρόσωπα, αν χρειαστεί

Επίσης, µεταξύ 
άλλων, 
προβλέπεται ότι:

 Τα πλεονάσµατα που 
δηµιουργεί ο Α.Σ. δεν 
φορολογούνται. 

 Τα διανεµόµενα στα 
µέλη κέρδη 
φορολογούνται ως 
µερίσµατα σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της 
ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας. 

 Επί τυχόν µεταγραφής 
στα Κτηµατολογικά 
Γραφεία, υπάρχει 
φορολογική απαλλαγή. 

 Η τυχόν υπεραξία που 
προκύπτει από την 
αποτίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων 
κατά τον µετασχηµατισµό 
Α.Σ., απαλλάσσεται από 
κάθε φόρο και τέλος. 
(άρθρα 1-37) 

 Προβλέπεται η 
σύσταση νοµικού 
προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου µη 
κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα µε τίτλο 
«Εθνική Ένωση 
Αγροτικών 
Συνεταιρισµών 
(ΕΘ.Ε.Α.Σ.)», που 
αποτελεί την εθνική 
συντονιστική οργάνωση 
των ΑΣ και των λοιπών 
νοµικών προσώπων που 
είναι εγγεγραµµένοι στο 
σχετικό Μητρώο πλην 
των ∆ιεπαγγελµατικών 
Οργανώσεων και 
καθορίζεται το πλαίσιο 
λειτουργίας του.  
(άρθρο 38).

Τη ∆ευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 
κατετέθη στη Βουλή, το νοµοσχέδιο 
των Αγροτικών Συνεταιρισµών που 
θέτει υγιείς και στέρεες βάσεις για 
την ανάδειξη των Αγροτικών Συνε-
ταιρισµών σε σύγχρονες, ανταγωνι-
στικές και επικερδείς επιχειρήσεις.

Παράλληλα, το νοµοσχέδιο δη-
µιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες 
που απαιτούνται για την εύρυθ-
µη λειτουργία των Συνεταιρισµών 
στο σύγχρονο ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον που έχει διαµορφωθεί 
στην παγκόσµια αγορά.

Επιπλέον, µε το συγκεκριµένο 
σχέδιο νόµου λαµβάνει σάρκα και 
οστά το πάγιο αίτηµα των συνεται-
ρισµένων αγροτών για τη σύσταση 
µίας εθνικής συντονιστικής οργά-
νωσης των Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών, καθώς ορίζονται οι προϋπο-
θέσεις για την συγκρότηση «Εθνι-
κής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.)», οι οποίες καθο-
ρίζουν και το πλαίσιο λειτουργίας 
της Ένωσης.
Παρατίθενται τα βασικότερα 
σηµεία του νοµοσχεδίου για 
τους Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς: 

 Ιδρύονται Αγροτικοί Συνεταιρι-
σµοί (Α.Σ.) µε απόφαση της Εποπτεύ-
ουσας Αρχής και όχι µε δικαστική ό-
πως µέχρι σήµερα, γεγονός που ε-
πιταχύνει τη διαδικασία, περιορίζει 
τον φόρτο των δικαστηρίων και µει-
ώνει τα έξοδα για τους συνεταιριστές. 

 Μειώνεται σε δέκα τουλάχιστον 
πρόσωπα από είκοσι 20 που ισχύει, 
η υπογραφή του σχετικού καταστα-
τικού για την σύσταση Α.Σ.. Η σύστα-
ση Α.Σ. είναι δυνατή και µε λιγότερα 
από δέκα πρόσωπα, εφόσον ειδικές 
συνθήκες το επιβάλουν. 

 Ορίζεται σε 10.000 ευρώ κατ’ ε-
λάχιστο ποσό το συνεταιριστικό κε-
φάλαιο των Α.Σ. 

 Καθορίζεται το ελάχιστο ποσο-
στό παραγωγής που πρέπει να παρα-
δίδει κάθε µέλος στον Α.Σ. στο 75%. 

 Προβλέπεται η δυνατότητα συµ-
µετοχής στους Α.Σ. µελών – επενδυ-
τών µε δικαίωµα ψήφου, χωρίς όµως 
το σύνολο των ψήφων των µελών 
– επενδυτών να µπορεί να υπερβεί 
το 35% του συνόλου των ψήφων ό-
λων των µελών. 

 Αίρεται ο περιορισµός του αριθ-
µού των 30 µελών προκειµένου να 
υφίσταται και εποπτικό συµβούλιο 
ως διοικητικό όργανο στη λειτουρ-
γία Α.Σ.. Εάν ο Α.Σ. έχει λιγότερα α-
πό δέκα µέλη, εποπτικό συµβούλιο 
ορίζεται µόνο εφόσον προβλέπεται 
από το καταστατικό. 

 Προβλέπεται η δυνατότητα πα-
ροχής, εκ µέρους των Αγροτικών 

Συνεταιρισµών (Α.Σ.) ή µέσω τρί-
των νοµικών προσώπων, µικρο-
χρηµατοδοτήσεων µε τη µορφή 
πιστώσεων µέχρι του ποσού των 
25.000 ευρώ συνολικά, για κάθε 
µέλος - συνεταιριστή. 

 Αυξάνεται σε 15 έτη από 10 που 
ισχύει, ο χρόνος παραγραφής αξιώ-
σεων των Α.Σ. εναντίον µελών των 
διοικητικών συµβουλίων (∆.Σ.), για 
πράξεις που τελέσθηκαν κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων τους και προ-
ξένησαν ζηµία από δόλο στον Α.Σ. 

 Μειώνεται σε 1.000.000 ευρώ 
από 2.000.000 που ισχύει, ο ετήσι-
ος κύκλος εργασιών των Α.Σ. για 
την εφαρµογή των διατάξεων του 
νόµου 3213/2003 (δήλωση περι-
ουσιακής κατάστασης) στους προ-
έδρους των δ.σ. και τους γενικούς 
διευθυντές των Α.Σ.. 

 Παρέχεται η δυνατότητα ανά-
θεσης, συγκεκριµένων έργων επο-
πτείας και ελέγχου των Α.Σ., σε υ-
παλλήλους του ΥΠ.Α.Α.Τ., σε ορκω-
τούς ελεγκτές λογιστές, σε ελεγκτι-
κές εταιρείες ή σε ελεγκτές πτυχι-
ούχους ανώτατων σχολών, που έ-
χουν άδεια άσκησης οικονοµολο-
γικού επαγγέλµατος καθώς και σε 
άλλους ειδικούς επιστήµονες ή ε-
µπειρογνώµονες. 

 Προβλέπεται η δυνατότητα σχη-
µατισµού ειδικού αποθεµατικού από 
τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη των Α.Σ.. 

 Επαναπροσδιορίζεται το φορο-
λογικό καθεστώς που διέπει τη λει-
τουργία των Α.Σ.. 

Κατατέθηκε στη Βουλή
με 12 σημεία κλειδιά 

Ιδιώτες
Οι νέες ρυθµίσεις προβλέπουν 
ότι στις γενικές συνελεύσεις, 
το σύνολο των ψήφων των 
ιδιωτών θα µπορεί να φτάνει 
έως και το 35% του συνόλου 
των ψήφων όλων των µελών.

Εργαλεία 
Στόχος του υπουργείου µε το 
νοµοσχέδιο αυτό να 
διασφαλιστούν τα νοµικά 
εργαλεία που θα επιτρέψουν 
στους υπάρχοντες 
συνεταιρισµούς να 
επεκτείνουν την εµπορική 
δραστηριότητα τους και την 
κερδοφορία τους.

Τέλμα 
«Το παρόν νοµοσχέδιο 
συνιστά αποτέλεσµα συνεχούς 
και πολύµηνης διαβούλευσης 
µε τους φορείς του κλάδου και 
τους εµπλεκόµενους στο 
Συνεταιριστικό Κίνηµα και 
διορθώνει πλήρως τα κακώς 
κείµενα του παρελθόντος που 
οδήγησαν τους Αγροτικούς 
Συνεταιρισµούς σε τέλµα» 
ανέφερε ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης. 

Ο υπουργός 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης 
Μάκης Βορίδης.
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Άρθρο 26
∆ιαχειριστικό υπόλοιπο - Πλεονά-
σµατα - Κέρδη
1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κά-
θε χρήσης του ΑΣ αφαιρεθούν οι κά-
θε είδους δαπάνες, οι ζηµίες, οι απο-
σβέσεις και οι τόκοι των προαιρετι-
κών µερίδων, εφόσον το καταστατικό 
προβλέπει την καταβολή τόκων, το υ-
πόλοιπο που αποµένει αποτελεί το δι-
αχειριστικό υπόλοιπο της χρήσης. Το 
διαχειριστικό υπόλοιπο περιλαµβά-
νει πλεονάσµατα και κέρδη. Τα πλε-
ονάσµατα προέρχονται από τις κατά 
το άρθρο 8 συναλλαγές του ΑΣ µε τα 
µέλη του. Το πέραν του πλεονάσµα-
τος υπόλοιπο λογίζεται ότι προέρχεται 
από τις συναλλαγές µε τρίτους και συ-
νιστά κέρδη. Για φορολογικούς σκο-
πούς τήρησης αποθεµατικών, διανο-
µής του πλεονάσµατος και διανοµής 
κερδών, τηρούνται διακριτοί λογαρια-
σµοί για τον σχηµατισµό των πλεονα-
σµάτων και των κερδών.
2. Αν το καταστατικό προβλέπει συµ-
µετοχή των προαιρετικών µερίδων στα 
πλεονάσµατα ή και στα κέρδη, τα πο-
σά που αναλογούν αφαιρούνται πριν 
από οποιαδήποτε άλλη χρησιµοποίηση 
των πλεονασµάτων και των κερδών.
3. Από τα πλεονάσµατα, πριν από την 
αφαίρεση για τις προαιρετικές µερί-
δες, κρατείται ποσοστό δέκατοις εκα-
τό (10%) για τον σχηµατισµό τακτικού 
αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύ-
ει να είναι υποχρεωτική όταν το τακτι-
κό αποθεµατικό φθάσει στο ύφος του 
συνολικού ποσού των υποχρεωτικών 
µερίδων των µελών του ΑΣ και επα-
ναφέρεται αν το τακτικό αποθεµατικό 
υστερήσει έναντι του συνολικού πο-
σού των µερίδων των µελών. Το κα-
ταστατικό ή απόφαση γενικής συνέ-
λευσης µπορούν να ορίζουν κράτη-

ση µεγαλύτερου ποσοστού.
4. Ο ΑΣ, σύµφωνα µε το καταστατικό 
του ή µε απόφαση γενικής συνέλευσης, 
µπορεί να σχηµατίζει από τα πλεονά-
σµατα ή τα κέρδη ειδικό αποθεµατικό.
5. Το µέρος των πλεονασµάτων που µε-
ταφέρεται στο τακτικό ή το ειδικό απο-
θεµατικό λογίζεται ως ισόποση εισφο-
ρά των µελών.
6. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, που 
αποµένει µετά την κράτηση της παρα-
γράφου 3 και αυτή της παραγράφου 
4, εφόσον υφίσταται, διατίθεται κατά τα 
οριζόµενα στο καταστατικό ή σύµφωνα 
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.
7. Τα ποσά που αποδίδονται στα µέλη 

βάσει του καταστατικού ή µε απόφα-
ση της γενικής συνέλευσης µπορούν 
να παραµείνουν στον ΑΣ ως εξατοµι-
κευµένες έντοκες προθεσµιακές κα-
ταθέσεις των µελών. Το επιτόκιο που 
καταβάλλεται στην περίπτωση αυτή 
καθορίζεται µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης και δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το επιτόκιο δανεισµού του ΑΣ 
από τις τράπεζες.
8. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχο-
νται: α) Η κράτηση της παραγράφου 3.
β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ 
από χαριστική αιτία.
γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν ο-
ρίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

Φτιάχνεται αποθεματικό από το πλεόνασμα 
Με κρατήσεις 10% προβλέπεται η δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από πλεονάσματα ή κέρδη

Εισφορά
Το µέρος των 

πλεονασµάτων 
που µεταφέρεται 
στο τακτικό ή το 

ειδικό αποθεµατικό 
λογίζεται ως 

ισόποση εισφορά 
των µελών

Προθεσµιακές
Τα ποσά που 

αποδίδονται στα 
µέλη βάσει του 
καταστατικού 
µπορούν να 

παραµείνουν στον 
συνεταιρισµό ως 
εξατοµικευµένες 

έντοκες 
προθεσµιακές 

καταθέσεις µελών

Μέχρι 40% οι επενδυτές στις Εταιρικές Συµπράξεις, τέλος οι Κλαδικοί Συνεταιρισµοί 
Άρθρο 34 1. Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις είναι ανώνυµες εταιρείες (ΑΕ) ή εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (ΕΠΕ) ή ιδιωτικές 
κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ) που δραστηριοποιούνται σε οποιονδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονοµίας, τις οποίες συνιστούν ΑΣ ή και άλλες 
ΑΕΣ, καθώς και µέτοχοι - επενδυτές, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Οι µετοχές των εταιρειών αυτών είναι πάντοτε ονοµαστικές. Σε κάθε περίπτωση 
µεταβίβασης µετοχών δικαίωµα προτίµησης έχουν οι ΑΣ και οι ΑΕΣ που συµµετέχουν στην ΑΕΣ. Κανένας µέτοχος δεν µπορεί να αποκτήσει 
µετοχές πέραν του 20% του συνολικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ και το σύνολο των µετοχών που κατέχονται από µετόχους - επενδυτές δεν 
µπορεί να υπερβαίνει το 40% του συνόλου των µετοχών που αντιστοιχούν στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση που οι µέτοχοι 
είναι λιγότεροι από πέντε, κανένας µέτοχος δεν µπορεί να αποκτήσει µετοχές πέραν του 50% του συνολικού αριθµού των µετοχών της ΑΕΣ..
Άρθρο 36 11. α) Κλαδικοί Εθνικοί ΑΣ (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του ν. 4384/2016 που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου 
µπορούν: αα) Είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν, εκπροσωπώντας τα µέλη τους σύµφωνα µε τις καταστατικές τους διατάξεις, εφόσον δεν ασκούν 
εµπορία αγροτικών προϊόντων, παρέχουν αποκλειστικά υπηρεσίες ενηµέρωσης, εκπαίδευσης και προώθησης των συνεταιριστικών και αγροτικών 
δραστηριοτήτων των µελών τους, σχετιζόµενων µε ένα προϊόν ή µε οµάδα οµοειδών προϊόντων και δεν έχουν ληξιπρόθεσµες δανειακές 
υποχρεώσεις ή ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ∆ηµόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης. ββ) Είτε να συνεχίσουν να λειτουργούν ως ΑΣ του 
παρόντος νόµου, προσαρµοζόµενοι στις διατάξεις του σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου ή να µετατραπούν σε ΑΕΣ του άρθρου 
34 του παρόντος νόµου, σύµφωνα µε ταπροβλεπόµενα στο άρθρο 29, εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

Τα πλεονάσµατα 
του συνεταιρισµού 
δεν φορολογούνται
9. Στο ειδικό αποθεµατικό 
περιέρχονται:
α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 1, µετά τη 
φορολόγησή τους. β) Η κράτηση 
της παραγράφου 4.
10. α) Τα πλεονάσµατα που 
δηµιουργεί ο ΑΣ δεν 
φορολογούνται. Τα κέρδη του 
ΑΣ φορολογούνται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις της ισχύουσας 
φορολογικής νοµοθεσίας.
β) Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη 
µπορούν να διανέµονται στα 
µέλη µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης. Στην περίπτωση 
αυτή, όταν διανέµονται 
πλεονάσµατα, αυτά 
φορολογούνται σύµφωνα µε 
την παρ. 2 του άρθρου 27 και 
όταν διανέµονται κέρδη, αυτά 
φορολογούνται ως µερίσµατα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

20% ΜΕΧΡΙ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕΣ ΑΝΑ ΜΕΛΟΣ

40% 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΠΟ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


