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Ψηλοτάβανα τα βιολογικά      
μέχρι 764 ευρώ σε πολυετείς   
Ενισχύσεις αναφύτευσης για πρώτη φορά από το πρόγραμμα δάσωσης γαιών        

Στρεµµατικές ενισχύσεις που µπορεί να φτάσουν για πολυετείς καλλιέρ-
γειες όπως τα αβοκάντο στα 764 ευρώ το στρέµµα, µε βάση τις επίσηµες 
µελέτες κόστους, κοµίζει η µετακίνηση των βιολογικών επιδοτήσεων α-
πό τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης στις άµεσες ενισχύσεις. Πά-
νω από 200 ευρώ για το ακτινίδιο, µε 264 ευρώ αποζηµιώνεται το ρόδι, 

γίνεται ελκυστικό το βιολογικό σταφύλι µε 170 ευρώ το στρέµµα. Εν τω 
µεταξύ, κινητικότητα υπάρχει στη ∆άσωση Γαιών, µε τις δύο προκηρύ-
ξεις που επίκεινται να εµπλουτίζονται µε νέες δυνατότητες επιδότησης 
όπως η αναφύτευση για το 1ο έτος αν δεν πιάσουν τα δέντρα µε τη µία. 
Πάνω από 1.000 ευρώ το στρεµµατικό πριµ για το Μέτρο 8.2.  σελ. 4, 18Χωρίς κοινό   

η παράσταση 
συνεταιρισμοί 
Άγονος αποδεικνύεται ο διάλογος 

στη Βουλή µε θέµα το νοµοσχέδιο 

για τους συνεταιρισµούς. Ο ιδιώτης 

επενδυτής παραµένει για λόγους 

ιδεολογικούς, παρά την προδια-

γεγραµµένη αποτυχία.  σελ. 26-31

Ανέκρουσαν   
πρύμναν για  
αμπελουργία   
«Χαράµι» τα µαθήµατα του Πορ-

τογάλου εκπροσώπου της ∆ιε-

παγγελµατικής Οίνου στους εγ-

χώριους εκπροσώπους του κλά-

δου. Το στρατηγικό σχέδιο για 

την αµπελουργία γίνεται Πρό-

γραµµα Προώθησης.  σελ. 16-17

Σύµφωνος µε την εισήγηση των υπηρεσιακών στελεχών 
του υπουργείου για το θέµα της κλωνικής επιλογής δηλώνει 
ο υπουργός Μάκης Βορίδης, ο οποίος αν δεν υπέγραψε, 
υπογράφει από ώρα σε ώρα τη σχετική απόφαση. σελ. 10

Ναι Βορίδη στην κλωνική επιλογή 
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Τεύχος  Νο 23  
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2020 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA  
KAI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ με 3 ευρώ 

PETER BARRY ● ΜΕΤΑ ΤΟ RIESLING 

ΑΓΑΠΗΣΑ ΤΟ ΑΣΥΡΤΙΚΟ
ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ ● ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΑΣ Ο ΤΟΠΟΣ 
ΝΑ ΝΤΥΝΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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• Παραγωγή 1.000 τρακτέρ µε πέντε 
Σειρές στο πενταετές της Arbos σελ. 20
• Και µεγάλες δεξαµενές στα αιτήµατα 
για επιδότηση αρδευτικών σελ. 19

• Τεράστιο το χάσµα των κρατών στη 
Σύνοδο Κορυφής για το Πολυετές σελ. 47
• Εγγυηµένες τιµές στα αγροτικά µε το 
βασιλικό διάταγµα Πλάνας σελ. 42

• Περισσότερες οι πράξεις στο ελαιόλαδο, 
αλλά οι τιµές έµειναν στα χαµηλά σελ. 22
• Άνοδο στα αγροτικά µετά την κάµψη του 
κορωνοϊού βλέπουν οι αναλυτές σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Στο ελαιόλαδο έχουν αυξηθεί οι όγκοι στις πράξεις, ωστόσο οι 
τιµές έχουν σταθεροποιηθεί σε χαµηλά επίπεδα. Καµία µεταβολή 
στην τιµή του αγελαδινού γάλακτος, όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη 
µεγάλες βιοµηχανίες έχουν προαναγγείλει αύξηση τιµών. 
Ο κορωνοϊός έριξε στο κόκκινο τα χρηµατιστήρια αγροτικών 
εµπορευµάτων, µε τους αναλυτές ωστόσο να βλέπουν περιθώρια 
απότοµης ανόδου, µόλις σηµειώσει κάµψη ο πανικός. 

Ευρύτοµο στη φιστικιά
Το ευρύτοµο είναι ένα υµενόπτερο 
που θεωρείται ο πιο καταστρεπτικός 
εχθρός της φιστικιάς, καθώς ο 
βαθµός των ζηµιών είναι δυνατόν 
να ανέλθει έως και στο 95% της 
συνολικής παραγωγής. Έχει µία γενεά 
το έτος και διαχειµάζει ως ώριµη 
προνύµφη στο εσωτερικό των 
µουµιοποιηµένων καρπών πάνω 
στο δέντρο ή πάνω στο έδαφος.

Μείωση του πληθυσµού
Τα ακµαία βγαίνουν από τους 
µουµιοποιηµένους καρπούς του 
προηγούµενου έτους, ανοίγοντας µε 
τη γνάθο τους µια οπή. Σηµαντικό 
ρόλο στην αντιµετώπιση των 
πληθυσµών του ευρύτοµου 
διαδραµατίζει η φροντίδα των 
µουµιοποιηµένων καρπών. Συνεπώς, 
οι οδηγίες των γεωπόνων του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου λένε ότι αυτοί πρέπει 
να συλλέγονται µε προσοχή και σε 
τελικό στάδιο να καταστρέφονται. 
Μάλιστα, σε µέρος των καρπών µου 
συγκεντρώθηκαν, προτείνεται 
εσωτερικός έλεγχος για την παρουσία 
των προνυµφών και συλλογή τους σε 
γυάλινα δοχεία για να είναι γνωστός 
ο ακριβής προσδιορισµός της εξόδου 
του εντόµου την ερχόµενη άνοιξη. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 29-02-2020
Στα ανατολικά αυξηµένες 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές. 
Στην υπόλοιπη χώρα γενικά 
αίθριος καιρός. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι. Η 
θερµοκρασία σε πτώση στα 
ανατολικά και τα βόρεια. 

Κυριακή 01-03-2020
Γενικά αίθριος καιρός µε αραιές 
νεφώσεις που θα ενταθούν, µε 
τοπικές βροχές στα βόρεια και 
δυτικά. Άνεµοι βόρειοι 
βορειοδυτικοί ασθενείς και στο 
βόρειο Ιόνιο µέτριοι µε την ίδια 
κατεύθυνση. Μικρή άνοδος θα 
σηµειωθεί στη θερµοκρασία.

Καθαρά ∆ευτέρα 
02-03-2020 
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους 
πυκνότερες κυρίως στα δυτικά, 
µε πιθανότητα αραιών βροχών 
κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. 
Οι άνεµοι θα πνέουν νότιοι 
νοτιοδυτικοί ασθενείς προς 
µέτριοι. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει περαιτέρω άνοδο. 

Τρίτη 03-03-2020 και
Τετάρτη 04-03-2020 
Νεφώσεις στο µεγαλύτερο 
µέρος της χώρας, µε πιθανότητα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βροχοπτώσεων στα δυτικά. 
Άνεµοι νοτιοδυτικοί ασθενείς 
προς µέτριοι και στα πελάγη 
τοπικά πιο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία σε νέα άνοδο. 

Πέµπτη 05-03-2020 ως
Παρασκευή 06-03-2020
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
στα δυτικά, βόρεια και κεντρικά, 
ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα 
σηµειωθούν παροδικές 
νεφώσεις. Οι άνεµοι θα πνέουν 
νότιοι νοτιοανατολικοί µέτριοι 
και τοπικά πιο ισχυροί στα 
πελάγη. Η θερµοκρασία χωρίς 
αξιόλογη µεταβολή.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί νοτιοδυτικοί 
5 µε 7 µποφόρ που 
από το απόγευµα
στα δυτικά και 
βόρεια θα στραφούν 
σε βορειοδυτικούς 
και θα
ενισχυθούν. 
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Το άρθρο 6 του Σχεδίου Νόµου και το σηµείο 
που αναφέρεται στη δυνατότητα συµµε-
τοχής ιδιωτών επενδυτών στο µετοχικό 
κεφάλαιο των συνεταιρισµών έχει σηκώ-
σει πολύ κουρνιαχτό. Τόσο που να επι-
σκιάζει άλλες, ενδεχοµένως και πιο ενδι-
αφέρουσες, πτυχές του νοµοθετήµατος. 

Κάποιες παρατηρήσεις επ’ αυτού, έρχονται α-
πό τον έµπειρο τεχνοκράτη, Πρόδροµο 
Καλαϊτζή, γνωστό από τις Copa-Cogeca.

Η ύπαρξη και λειτουργία ενός συνεταιρι-
σµού, τονίζει, σε αντιδιαστολή µε µια ο-
ποιασδήποτε άλλης µορφής κεφαλαι-
ουχική εταιρεία, έχει νόηµα µόνον εφό-
σον τα µέλη του συνεταιρισµού παραµέ-
νουν ταυτόχρονα: ιδιοκτήτες, κυβερνή-
τες, χρηµατοδότες, χρήστες των υπηρε-
σιών και απολήπτες των ωφελειών του. 

Η ύπαρξη των διακριτών αυτών ιδιοτήτων 
πρέπει να ελέγχεται διαρκώς από τα µέ-
λη, µέσω του συστήµατος διακυβέρνη-
σης και λογοδοσίας που τα ίδια έχουν θε-
σπίσει στο καταστατικό τους. Για το λόγο 
αυτό, η συνεταιριστική εκπαίδευση, απο-
τελεί απολύτως απαραίτητη προϋπόθε-
ση, χωρίς την ύπαρξη της οποίας ούτε τα 
µέλη, ούτε περισσότερο οι διοικήσεις και 
τα ελεγκτικά όργανα, µπορούν να επιτε-
λέσουν τον διακριτό επιχειρηµατικό ρό-
λο που τους επιφυλάσσει ο νοµοθέτης. 

Με πιο απλά λόγια, όσο δεν αναγνωρίζεται 
και δεν ενσωµατώνεται στο νοµικό πλαί-
σιο των συνεταιρισµών η συνεταιριστι-
κή εκπαίδευση, ως προϋπόθεση για την 
υγιή διακυβέρνηση, διαχείριση, έλεγχο 
και λογοδοσία των συνεταιρισµών, τό-
σο η αναµόρφωση του σχετικού νοµικού 
πλαισίου, καθίσταται άνευ νοήµατος. 

Παράλληλα δε, η προαναφερθείσα δοµική πα-
ράλειψη του ρόλου της συνεταιριστικής 
εκπαίδευσης, καθιστά προφανή επίσης 
και την έλλειψη πλήρους κατανόησης τό-
σο των συνθηκών ανταγωνισµού στον α-
γρο-διατροφικό κλάδο διεθνώς, όσο και 
των προβλέψεων για την ανάγκη ενίσχυ-
σης των αγροτικών συνεταιριστικών Ορ-
γανώσεων στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Συνθήκη Λειτουργίας της ΕΕ, 
ΚΑΠ, δίκαιο ανταγωνισµού της ΕΕ). 

Προσβλέποντας σε πιο ολοκληρωµένη νοµο-
θετική παρέµβαση, υπογραµµίζεται ακό-
µη µια φορά η ανάγκη για θεσµοθέτηση 
και της συνεταιριστικής εκπαίδευσης, 
στο πλαίσιο ενός συγκεκριµένου στρα-
τηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των 
αγροτικών συνεταιρισµών.         Agrenda

Ένας αδιάβαστος 
ιδιώτης επενδυτής

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,08605

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,44236

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06135

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84059

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
110,59350





ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Ελκυστικότερο χωρίς το «ταβάνι» 
των 90 ευρώ ανά στρέµµα στις 
πολυετείς καλλιέργειες και τα 60 
ευρώ στις µονοετείς, µπορεί να 
καταστεί το πρόγραµµα της Βιο-
λογικής Γεωργίας την ερχόµενη 
προγραµµατική περίοδο. Πολλές 
καλλιεργητικές οµάδες στο τρέ-
χον πρόγραµµα παρά τις µελέ-
τες που έδειχναν µεγάλες απώ-
λειες στο αγροτικό εισόδηµα, ό-
πως για παράδειγµα τα αρωµατι-
κά φυτά (175 ευρώ ανά στρέµµα)
ή το επιτραπέζιο σταφύλι (170 ευ-
ρώ ανά στρέµµα) δεν έλαβαν το 
αντίστοιχο στρεµµατικό πριµ λό-
γω των παραπάνω αγκυλώσεων.

Αυτό λοιπόν µπορεί πλέον να 
αλλάξει, εφόσον η χώρα µας λά-
βει την απόφαση να αποµακρύ-
νει τις επιδότησεις των βιοκαλλι-
εργητών από τα Προγράµµατα Α-
γροτικής Ανάπτυξης και να τα µε-
ταφέρει στα λεγόµενα οικολογι-
κά προγράµµατα («ecoschemes»), 
που θα αποτελέσουν τµήµα των 
άµεσων ενισχύσεων.

Ενδεικτικά, µερικές καλλιερ-
γητικές οµάδες που θα µπορού-
σαν να επωφεληθούν από αυτή 

την αλλαγή µε βάση τις αντίστοι-
χες µελέτες κόστους που υπολο-
γίζουν τις απώλειες εισοδήµατος 
ανά βιολογική καλλιέργεια είναι: 
Ρόδι: 264 ευρώ ανά στρέµµα, Α-
κτινίδιο: 201 ευρώ, Σύκα: 148 ευ-
ρώ, Ακρόδρυα 109 ευρώ, Ντοµά-
τα, µελιτζάνα, πιπεριά 170 ευρώ, 
επιτραπέζια σταφύλια 140-170 
ευρώ, Αβοκάντο 764 ευρώ και 
Αρωµατικά φυτά 129-175 ευρώ.

Εδώ λοιπόν το πριµ δεν θα έχει 
όριο, όπως στα αγροπεριβαλλο-
ντικά προγράµµατα του Β’ Πυλώ-
να, καθώς δεν θα συνδέεται απα-
ραίτητα µε τα χρήµατα που χάνει 

ο αγρότης λόγω µικρότερης πα-
ραγωγής. Παράλληλα, τα οικολο-
γικά προγράµµατα θεωρούνται 
πιο «ελαφρυά» σαν µέτρα από 
τα αγροπεριβαλλοντικά. Οι δε-
σµεύσεις επίσης θα µπορούσαν 
να είναι και µονοετείς, ενώ δεν 
υπάρχει καµία σύνδεση µε το ύ-
ψος της παραγωγής.

«Ελάφρυνση» των Προγράµµατων 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι 
ελληνικές αρχές ήδη αναζητούν 
τρόπους ενίσχυσης του προσανα-
τολισµού προς ιδιωτικές επενδύ-
σεις στα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης, µέσω της µετακίνησης 
µέτρων όπως τα µεγάλα δηµόσια 
έργα, σε άλλα Ταµεία. Αλλά, και 
µέσω της µεταφοράς της ενίσχυ-
σης των βιολογικών προϊόντων 
στις οικολογικές επιδοτήσεις των 
άµεσων ενισχύσεων. Ο λόγος είναι 
οι µεγάλες περικοπές ύψους περί-
που 20% που θα βαρύνουν το φά-
κελο των διαρθρωτικών προγραµ-
µάτων. Άλλωστε, 1 δις ευρώ είναι 
δεσµευµένο για την εξισωτική α-
ποζηµίωση, εφόσον ληφθεί υπό-
ψη το τρέχον πρόγραµµα. 

Σηµειωτέον πως τα κράτη µέ-
λη θα πρέπει να έχουν ένα ή πε-
ρισσότερα οικολογικά καθεστώ-
τα διαθέσιµα, αλλά οι αγρότες θα 
έχουν την ελευθερία να αποφα-
σίσουν αν θα συµµετέχουν ή όχι. 
Τα κράτη µέλη θα αποφασίσουν 
το περιεχόµενο των προγραµµά-
των αυτών αναλόγως µε τις ανά-
γκες που εντοπίζουν. 

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020Agrenda4 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Χωρίς στρεμματικό όριο 
το πριμ για τα Βιολογικά 
Εκεί που η λεβάντα έπαιρνε 60 ευρώ μπορεί να φτάσει τα 175 ευρώ

Υπό διαπραγμάτευση το ποσοστό κονδυλίων

Μεταφορά 
Η µετακίνηση της Βιολογικής 

Γεωργίας στα οικολογικά 
προγράµµατα απελευθερώνει 
το πριµ από στρεµµατικά όρια

Μόνιµοι
βοσκότοποι
Στην Ελλάδα η διατήρηση 
των µόνιµων βοσκοτόπων θα 
µπορούσε να θεωρηθεί µία 
πρακτική που θα µπορούσε να 
καλύψει πλήρως τις όποιες 
υποχρεώσεις έχει η χώρα µας 
για την ενεργοποίηση των 
οικοπρογραµµάτων. ∆ηλαδή, 
οι κτηνοτρόφοι της χώρας θα 
λαµβάνουν έτσι κανονικά τη 
βασική ενίσχυση και ένα έξτρα 
ποσό για την περιβαλλοντική αυτή 
πρακτική. Ωστόσο, κάτι τέτοιο 
δύσκολα θα πέρναγε από τον 
τελικό έλεγχο των στρατηγικών 
σχεδίων από την Ευρώπη, καθώς 
απαιτείται µία ποικιλία µέτρων 
για τα οικοπρογράµµατα.

Τα οικολογικά προγράµµατα εί-
ναι υποχρεωτικό να βρίσκονται 
στα στρατηγικά σχέδια των κρα-
τών-µελών, κάτι το οποίο όµως 
ακόµα βρίσκεται υπό διαπραγ-
µάτευση. Αυτό που επίσης δεν 
έχει καθοριστεί ακόµα είναι ε-
άν θα εφαρµοστεί κάποιο ελάχι-
στο ποσοστό κονδυλίων, που θα 
πρέπει να δεσµεύουν τα κράτη-
µέλη από τις άµεσες ενισχύσεις, 
για την ενεργοποίηση των οικο-
λογικών προγραµµάτων. 

Πάντως θεωρείται βέβαιο ότι 

στην πολιτική «Από το χωράφι 
στο πιάτο» που θα παρουσιάσει 
η Κοµισιόν την άνοιξη, τα οικο-
λογικά προγράµµατα θα παίξουν 
σηµαντικό ρόλο ως προς την επί-
τευξη των στόχων που θα τεθούν 
(π.χ µείωση εισροών, βελτίωση υ-
δατικών πόρων κ.λπ.). Υπενθυµί-
ζεται ότι η πολιτική «Από το χω-
ράφι στο πιάτο», αποτελεί παρα-
κλάδι της Πράσινης Συµφωνίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σηµειωτέον ότι τα οικολογικά 
προγράµµατα χρηµατοδοτούνται 

100% από κοινοτικά κονδύλια και 
συνεπώς δεν χρειάζεται χρηµα-
τοδότηση από τα κράτη µέλη (σε 
αντίθεση µε τα προγράµµατα του 
Β’ Πυλώνα, ο οποίος απαιτεί εθνι-
κή ή περιφερειακή συγχρηµατο-
δότηση). Επιπλέον, τίποτα δεν ε-
µποδίζει τα κράτη µέλη να αφιε-
ρώνουν το µεγαλύτερο µέρος των 
εθνικών κονδυλίων τους για ά-
µεσες ενισχύσεις στα οικολογι-
κά προγράµµατα, κάτι που ήδη 
σκέφτεται να κάνει η Γερµανία 
στο φάκελό της. 

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
ΑΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
(ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ) 

ΝΕΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

NEA ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

        

ΡΟ∆Ι

264 201
ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ

ΣΥΚΑ

148 109
ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ

170 140�170
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

129�175
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

764
ΑΒΟΚΑΝΤΟ

76,4
ΚΑΡΟΤΟ | ΠΑΤΑΤΑ

156
ΚΑΠΝΟΣ

234
ΜΙΚΡΟΚΑΡΠΕΣ ∆ΑΣΟΥΣ

Οικοπρογράµµατα
Στον Πυλώνα Ι

Κλιµατικά & 
Περιβαλλοντικά µέτρα 
στον Πυλώνα ΙΙ

Νέα, βελτιωµένη αιρεσιµότητα

(κλίµα / Περιβάλλον:  
14 Πρότυπα Καλών Γεωργικών Πρακτικών

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

Το υψηλόβαθµο στέλεχος της DG Agri, Τάσος Χανιώτης µίλησε 
σε ειδικό σεµινάριο για την πολιτική «Από το χωράφι στο πιάτο».





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις βρίσκονται στην αιχµή 
τους αυτή την περίοδο, αφενός για τους αγρότες που 
περιµένουν να πληρωθούν και αφετέρου για τον Ορ-
γανισµό Πληρωµών που καλείται να προχωρήσει τις 
διαδικασίες για τις έγκαιρες και µε τα λιγότερα δυνα-
τά λάθη πιστώσεις. Μάλιστα, το µεγάλο ενδιαφέρον 
του αγροτικού κόσµου αυτές τις µέρες, στο µέτωπο 
των πληρωµών, έχει να κάνει µε το βαµβάκι, δεδοµέ-
νου ότι αφορά ένα ποσό της τάξης των 175 εκατ. ευ-
ρώ. Στα ανοιχτά µέτωπα και οι ενστάσεις της εξισωτι-
κής αποζηµίωσης, µε την περιβόητη λίστα του ΕΦΚΑ 
µε τους συνταξιούχους, που άφησε εκτός πληρωµής 
αρκετές χιλιάδες δικαιούχων, να δείχνει να βασανίζει 
ακόµα τους αρµόδιους, που θα χρειαστούν -ως φαί-
νεται- αρκετό χρόνο για να διευθετήσουν το ζήτηµα.

Με την εντολή να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις 
και οι διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειµένου να επισπευ-
θεί  ει δυνατόν η διαδικασία ώστε η πληρωµή της ειδι-
κής ενίσχυσης βάµβακος να γίνει φέτος νωρίτερα κι-
νούνται αυτές τις µέρες οι διοικητικοί του Οργανισµού 
Πληρωµών. Το χρονοδιάγραµµα που τους δόθηκε, προ-
γραµµατίζει την εν λόγω πίστωση για το δεύτερο δεκα-
ήµερο του Μαρτίου, δηλαδή τουλάχιστον µια εβδοµά-
δα νωρίτερα από το σύνηθες, που ήταν µια µέρα πριν 
ή µια µέρα µετά την 25η Μαρτίου. Βέβαια  πρέπει να 
σηµειωθεί ότι η ειδική ενίσχυση βάµβακος για το 2019 
θα ανέλθει στα 64,6 ευρώ ανά στρέµµα, λόγω της αύ-
ξησης των εκτάσεων που καλλιεργήθηκαν στην Ελλά-
δα κατά το προηγούµενο έτος. Μάλιστα, σε πρόσφατη 
γραπτή του απάντηση στη Βουλή ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης παραδέχεται «µείωση του καθαρού κέρ-
δους των βαµβακοπαραγωγών για την τρέχουσα καλ-
λιεργητική περίοδο, αποδίδοντας το γεγονός στην αύ-
ξηση της καλλιεργούµενης έκτασης και της χαµηλής τι-
µής για το προϊόν σε διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντας 
ωστόσο ότι «αυτό δεν αποτελεί µόνιµη κατάσταση για 
τον τοµέα, αφού το βαµβάκι αποτελεί έναν από τους 
ευνοηµένους κλάδους και µε τη νέα ΚΑΠ».

Το άλλο µεγάλο κοµµάτι τόσο για τους παραγωγούς 
που αφορά όσο και για το ποσό που θα διατεθεί  έ-
χει να κάνει µε τις συνδεδεµένες στα ζωικά. Οι τελευ-
ταίες πληροφορίες, που απέσπασαν από τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι ήταν ότι η εν λόγω πί-
στωση δεν πρόκειται να γίνει πριν τα τέλη Μαρτίου, 
δεδοµένου ότι δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι δια-
σταυρωτικοί έλεγχοι που πρέπει να γίνουν. Από αυ-
τό ορµώµενοι τα µέλη της Οµοσπονδίας κτηνοτροφι-
κών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας ζητούν 
από την πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη η πληρω-
µή της συνδεδεµένης αιγοπρόβειου, να γίνει γρηγο-
ρότερα από πέρυσι κι ελπίζουµε να είναι και αυξηµέ-
νη, λόγω έλλειψης ρευστότητας των κτηνοτρόφων .

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η πληρωµή των συνδεδε-
µένων στο αιγοπρόβειο κρέας και τα βοοειδή έγιναν 

τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου. Όσον αφορά το πρό-
βειο και αίγειο κρέας για το έτος 2018 πιστώθηκαν 48 
εκατ. ευρώ, σε περίπου 39.000 παραγωγούς, µε την ε-
νίσχυση στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο. Αντίστοιχα 
στο βόειο κρέας περίπου 8.000 παραγωγοί µοιράστη-
καν 33 εκατ. ευρώ, µε το ύψος της ενίσχυσης στα 171 
ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο.

Ανά ∆ΑΟΚ η πληρωµή των ενστάσεων 
για τα Νιτρικά του 2019  

Σταδιακά και ανά παρτίδα πληρωµής που φτάνει στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ από τις ∆ΑΟΚ προχωρά η πληρωµή των εν-
στάσεων σχετικά µε τις εκκρεµότητες του προγράµµα-
τος Νιτρορύπανσης του 2019. Σύµφωνα µε τις πληρο-
φορίες από τους διοικητικούς του οργανισµού, όταν 
κάποια ∆ΑΟΚ στείλει φάκελο µε δικαιωµένους µετά 
τις ενστάσεις παραγωγούς, γίνεται έλεγχος, για να α-
κολουθήσει η έγκριση της σχετικής πίστωσης και να 
φτάσουν τα χρήµατα στους δικαιούχους. Υπενθυµίζε-
ται ότι προβλήµατα είχαν εντοπιστεί σε µεγάλη µερί-
δα παραγωγών κυρίως της Θεσσαλίας, που δεν είχαν 
υποβάλλει τις άδειες χρήσης νερού. Ακολούθησαν εν-
στάσεις µέχρι τις 7 Ιανουαρίου, οπότε και κάποιοι καλ-
λιεργητές έσπευσαν στους ΤΟΕΒ από τους οποίους, α-
φού κάλυψαν τις όποιες οικονοµικές τους υποχρεώ-
σεις, πήραν την απαραίτητη βεβαίωση.  

Επιπλέον ζήτηµα είχαν να αντιµετωπίσουν οι αγρό-
τες που ενοικίασαν κάποιο αγροτεµάχιο, για το οποίο 
ο ιδιοκτήτης δεν είχε πληρώσει τα τέλη άρδευσης, ως 
όφειλε. Οι αρµόδιοι των κατά  τόπους ΤΟΕΒ καλούνταν 
να βρουν τα στοιχεία των ιδιοκτητών, να έρθουν σε ε-
παφή µαζί τους, προκειµένου να πληρωθούν, για να 
δώσουν κατόπιν τη βεβαίωση στον ενοικιαστή.

Εισφορές 
αγροτών
Μέχρι τις 20 
Μαρτίου θα 

µπορεί να γίνει η 
αποπληρωµή των 

ασφαλιστικών 
εισφορών 

Ιανουαρίου 
για αγρότες, 
ελεύθερους 

επαγγελµατίες 
και αυτο- 

απασχολούµενους

 
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
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Μέχρι 20 Μαρτίου παίζει η πίστωση 
της ειδικής ενίσχυσης βαμβακοπαραγωγών  

 Μειωμένη στα 64,6 ευρώ το στρέμμα η επιδότηση στους καλλιεργητές, λόγω αύξησης των εκτάσεων
 Δεν το βλέπουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες στα ζωικά νωρίτερα από τα τέλη Μαρτίου 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
175

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
37

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 

ΤΟΥ 2019

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
73

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
19

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ 
2019

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019

Ξανά επίδοµα και
αφορολόγητο σε 
κατοίκους ορεινών 
Επανέρχεται δύο χρόνια µετά, η καταβολή 
επιδόµατος ορεινών και µειονεκτικών 
περιοχών, που αφορά 4.000 άτοµα, µε το 
ποσό της ενίσχυσης από 300 έως και 600 
ευρώ. Στόχος η εισοδηµατική ενίσχυση των 
οικογενειών µε χαµηλά εισοδήµατα που 
διαβιούν σε ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές, που έχει προβλεφθεί στις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του νόµου 
3016/2002 (Α’ 110). Το επίδοµα δίνεται από 
τον ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο των µέτρων 
κοινωνικής προστασίας ευπαθών οµάδων για 
τη στήριξη οικογενειών µε χαµηλά 
εισοδήµατα, προκειµένου να αποτραπεί ο 
κίνδυνος να ερηµωθούν ολόκληρα χωριά που 
βρίσκονται σε ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές. Σηµειώνεται ότι η καταβολή του 
επιδόµατος είχε σταµατήσει το 2017. 
Σηµειωτέον ότι µε πρόσφατη διάταξη, 
προβλέπεται φορολογική απαλλαγή και 
απαγόρευση κατάσχεσης της εισοδηµατικής 
ενίσχυσης µόνιµων κατοίκων ορεινών και 
µειονεκτικών περιοχών, δεδοµένων των 
δυσµενών συνθηκών διαβίωσης που 
δηµιουργούν σε αυτές πρόσθετα έξοδα.
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Aναστάτωση δηµιουργεί στον κτηνο-
τροφικό κόσµο η αλλαγή στον κανο-
νισµό για τις εξισωτικές αποζηµιώ-
σεις που οδήγησε σε οριστική απόρ-
ριψη των δικαιούχων από την εν λόγω 
πληρωµή του 2019 - που τα προηγού-
µενα έτη εισέπρατταν κανονικά έστω 
και µετά από ένσταση - επειδή ελάµβα-
ναν συντάξεις χηρείας και αναπηρίας.

Το θέµα φέρνουν στο προσκήνιο, οι 
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, περιγράφοντας 
µε επιστολή τους προς την πολιτική η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης τα κακώς κείµενα της «τεχνικής 
λύσης» για τα βοσκοτόπια στην εφαρ-
µογή του µέτρου,  που υπερτριπλασία-
σε τους δικαιούχους οδηγώντας εν τέ-
λει στην απόφαση του υπουργείου να 
µειώσει το κόστος της εξισωτικής δρα-
στικά, απορρίπτοντας όσες κι όσους 
λαµβάνουν σύνταξη χηρείας ή αναπη-
ρική σύνταξη. Παράλληλα, ζητούν την 
παρέµβαση Βορίδη, για να αλλάξει ή 
να ερµηνευτεί όπως τα προηγούµενα 
έτη η συγκεκριµένη αλλαγή στον κα-
νονισµό της εξισωτικής, που έχει φέ-
ρει σε νέα δεινή θέση πολλούς κτηνο-
τρόφους που εκτός των άλλων δέχο-
νται ένα ακόµη οικονοµικό χτύπηµα. 
«Επιτέλους υπουργέ, σταµατήστε τα 
γραφειοκρατικά χαστούκια κι εµπό-
δια, στους εναποµείναντες κτηνοτρό-
φους της πατρίδας µας. Η ανάσχεση 
της εγκατάλειψης του επαγγέλµατος, 
αν δεν είναι πλέον πολύ αργά, δεν ε-
πιτυγχάνεται µε τέτοιου είδους πολιτι-
κές. Επικαλούµενοι τη λογική και την 
ανθρώπινη ευαισθησία σας, ζητάµε 
την άµεση παρέµβασή σας για να δι-
ορθωθεί ή να ερµηνευθεί όπως τα προ-
ηγούµενα έτη, η συγκεκριµένη αλλα-
γή στον κανονισµό της εξισωτικής», α-
ναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

Τµήµα της επιστολής αναφέρει:
Από το 2016 που οι όροι επιλεξιµότη-

τας της Εξισωτικής Αποζηµίωσης (Ε.Α) 

άλλαξαν, αφού η στόχευση της συγκε-
κριµένης ενίσχυσης διαφοροποιήθη-
κε από τα προηγούµενα έτη, το ποσό 
που µοιράζεται στους δικαιούχους αυ-
ξήθηκε. Η αύξηση του ποσού που δια-
νέµεται, είναι αποτέλεσµα της κατάρ-
γησης, της υποχρεωτικότητας της µο-
νίµου κατοικίας των δικαιούχων, στις 
ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, α-
φού πια βασικό κριτήριο επιλεξιµότη-
τας είναι µόνο η τοποθεσία της έκτασης 
που ενισχύεται κι όχι η µόνιµη κατοικία 
του παραγωγού. Πολλές φορές αυτό εί-
ναι πλασµατικό, αφού µε την τεχνική 
λύση που εφαρµόζεται για τα βοσκο-
τόπια, την Ε.Α παίρνουν και κτηνοτρό-
φοι που δεν έχουν σχέση µε αυτές τις 
περιοχές, αλλά για καλή τους τύχη, τους 
έχει δοθεί θεωρητικά βοσκότοπος στις 
περιοχές αυτές. Ταυτόχρονα το χαµη-

λό όριο των 20 στρεµµάτων, για να ε-
νισχυθεί κάποιος γεωργός ή κτηνοτρό-
φος, καταργήθηκε και φυσικά οι δι-
καιούχοι ανά την επικράτεια αυξήθη-
καν γεωµετρικά, αφού η Ε.Α απέκτη-
σε το χαρακτήρα µικροεπιδόµατος, µε 
δικαιούχους πολλές φορές, κατοίκους 
αστικών κέντρων.

Η µεγάλη όµως αύξηση του κονδυλί-
ου, προήλθε από την αλλαγή στο όριο 
επιλεξιµότητας των καλλιεργήσιµων ε-
κτάσεων, για τις οποίες ισχύει πια, ότι 
και για τις εκτάσεις των βοσκοτόπων, 
δηλαδή το ανώτερο όριο ενισχυόµενης 
έκτασης, στα 30Ha. Η παραπάνω αλ-
λαγή µετακύλησε τα κονδύλια της Ε.Α, 
από την κτηνοτροφία στη γεωργία και 
κατέβασε το ανώτερο όριο για την κτη-
νοτροφία από τις 5.000 ευρώ στις ο-
ρεινές (το 2014 και το 2015 ήταν στις 

7.000 ευρώ) και 4.500 ευρώ στις µει-
ονεκτικές περιοχές στις 3.312,5 ευρώ 
στις ορεινές και 2.517,5 ευρώ (από το 
2019 και µετά, ακόµα χαµηλότερα) στις 
µειονεκτικές περιοχές.[...]. 

Ενώ έχουν γίνει όλα τα παραπάνω, 
φτάνουµε στο 2020. Ενηµερωνόµα-
στε ότι µετά την πληρωµή της Ε.Α στο 
τέλος του 2019, υπάρχουν συνάδελ-
φοι που εισπράττουν συντάξεις χη-
ρείας και αναπηρικές συντάξεις κι ε-
νηµερώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι 
δεν πρόκειται για το έτος 2019 να ει-
σπράξουν την Ε.Α, που τα προηγού-
µενα έτη εισέπρατταν κανονικά, έστω 
και µετά από ένσταση. Να αναφέρου-
µε µία χαρακτηριστική περίπτωση µί-
ας συναδέλφου, που εισπράττει από 
σύνταξη χηρείας, το αστρονοµικό πο-
σό των 78 ευρώ το µήνα!.

«Το ΥΠΑΑΤ συνέταξε ένα 
κανονισµό για την εξισωτική 
αποζηµίωση που 
πολλαπλασίασε τους 
δικαιούχους της και 
στοχευµένα υφάρπαξε 
κονδύλια από την κτηνοτροφία 
και τα µετέφερε στη γεωργία. 
Έκανε την «ενίσχυση των 
ορεινών κτηνοτρόφων», όπως 
ονόµαζαν χαρακτηριστικά την 
εξισωτική αποζηµίωση, όσοι 
αναφέρονταν σε αυτή, 
χαρτζιλίκι πολλές φορές, 
για τους αγρότες και 
κτηνοτρόφους των πόλεων», 
αναφέρουν στην επιστολή τους 
οι Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι 
ΑΜΘ. Μάλιστα, µετά από 
όλα αυτά το υπουργείο όπως 
υποστηρίζουν, ξαφνικά και 
αφού υπερτριπλασίασε τους 
δικαιούχους, αποφάσισε να 
µειώσει το κόστος της 
εξισωτικής απόζηµίωσης 
δραστικά, απορρίπτοντας όσες 
κι όσους λαµβάνουν σύνταξη 
χηρείας ή αναπηρική σύνταξη. 
«Στον Καιάδα λοιπόν όλοι 
αυτοί!», λένε χαρακτηριστικά, 
συστήνοντας προς τους...
ειδήµονες, που σκέφτηκαν και 
εφάρµοσαν αυτή την αλλαγή 
«σε βάρος της ειδικής αυτής 
οµάδας συναδέλφων», να 
βρουν την λύση. «Τον τεχνικό 
τρόπο για τη θεραπεία της 
συγκεκριµένης αδικίας, τον 
γνωρίζουν κι αν δεν τον 
γνωρίζουν να ψάξουν να τον 
βρουν, αυτοί που δηµιούργησαν 
το πρόβληµα! Για την Ε.Α του 
2020, ελπίζουµε να έχει 
προβλεφτεί η επαναφορά στην 
κανονικότητα, σε ότι αφορά 
το συγκεκριµένο ζήτηµα», 
καταλήγουν. 

ΣΤΡΕΒΛΩΣΗ

Ο κανονισμός
της εξισωτικής 
πολλαπλασίασε
δικαιούχους

Το θέµα φέρνουν στο 
προσκήνιο, οι Κτηνοτροφικοί 

Σύλλογοι Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης, 

περιγράφοντας µε επιστολή 
τους προς την πολιτική ηγεσία 

του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης τα κακώς κείµενα 

της «τεχνικής λύσης» για τα 
βοσκοτόπια στην εφαρµογή του 

µέτρου για τις εξισωτικές.

Απόρριψη δικαιούχων λόγω συντάξεων χηρείας και αναπηρίας

Ζωηρές διαμαρτυρίες από κτηνοτρόφους 

Καινούργια φίλτρα
κόβουν εξισωτικές

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Σε 3 εργάσιµες
Η καταβολή της πρώ-
της δόσης θα γίνεται 
µέσα σε 3 εργάσιµες 

ηµέρες από την ηµέρα 
υποβολής της αίτησης 

ενώ οι επόµενες 
δόσεις την τελευταία 
εργάσιµη ηµέρα των 

επόµενων µηνών 

Με ελάχιστο 30 ευρώ το μήνα 
οι 24 ή 48 δόσεις στην Εφορία
Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι τακτικές οφειλές, όπως ο ΕΝΦΙΑ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Άνοιξε η πλατφόρµα της Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων και όσοι φο-
ρολογούµενοι είχαν αρρύθµιστες οφει-
λές προς την Εφορία µπορούν να υπα-
χθούν στη νέα πάγια ρύθµιση των 24 
ή 48 δόσεων. Με το νέο σχήµα της πά-
γιας ρύθµισης, το ελάχιστο ποσό κάθε 
µηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

Όπως προβλέπει η σχετική υπουρ-
γική απόφαση, στη ρύθµιση µπορούν 
να ενταχθούν οφειλές, οι οποίες, κα-
τά την 1η Νοεµβρίου 2019 δεν είχαν 
ρυθµιστεί, αλλά και όσες έως τις 26 Φε-
βρουαρίου είχαν υπαχθεί στην πάγια 
ρύθµιση των 12 -24 δόσεων.

Για τη µεταφορά στις 24-48 δόσεις, 
ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει αίτη-
ση στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, ώ-

στε να ρυθµίσει το υπόλοιπο των δό-
σεων σε 24 από 12 που είχε τώρα. 

Η ρύθµιση των τακτικών οφειλών 
(φόρος εισοδήµατος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ) σε 
έως 24 δόσεις γίνεται χωρίς εισοδη-
µατικά κριτήρια ενώ για τις 48 δόσεις 
(φόρος κληρονοµιάς, φόροι που προ-
κύπτουν µετά από έλεγχο) υπάρχουν  
εισοδηµατικά κριτήρια.

Σε κάθε περίπτωση οι φορολογούµε-
νοι θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι:

 Η πρώτη δόση της ρύθµισης κατα-
βάλλεται µέσα σε 3 εργάσιµες ηµέρες 
από την ηµέρα υποβολής της αίτησης 
ενώ οι επόµενες δόσεις την τελευταία 
εργάσιµη των επόµενων µηνών.

 Η καθυστέρηση πληρωµής µίας δό-
σης θα έχει ως συνέπεια την επιβάρυν-
ση αυτής µε προσαύξηση 15%. Η δόση 
αυτή µε την αναλογούσα προσαύξηση 
πρέπει να καταβληθεί το αργότερο µέ-

χρι την ηµεροµηνία λήξης της προθε-
σµίας καταβολής της επόµενης δόσης.

 Για οφειλές που ρυθµίζονται σε έ-
ως και 12 δόσεις, ο τόκος θα υπολογίζε-
ται µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο 
µέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ.

 Για οφειλές που ρυθµίζονται σε 
περισσότερες από 12 µηνιαίες δόσεις, 
το επιτόκιο προσαυξάνεται κατά 1,5%.

 Στην περίπτωση που κάποιος ο-
φειλέτης του ∆ηµοσίου σταµατήσει να 
πληρώνει τις δόσεις για την εξόφλη-
ση του χρέους (τακτικής ή έκτακτης ο-

φειλής) για να µπορέσει να επανεντα-
χθεί στη ρύθµιση θα πρέπει να πλη-
ρώσει διπλή προκαταβολή, θα αφαι-
ρεθούν οι δόσεις που ήταν συνεπής, 
ενώ το επιτόκιο θα είναι προσαυξηµέ-
νο κατά 1,5 µονάδες.

 Οι οφειλέτες που είναι συνεπείς 
στην εκπλήρωση των όρων της ρύθµι-
σης, κατά την καταβολή της τελευταίας 
δόσης, θα απαλλάσσονται από την πλη-
ρωµή ποσού που ισούται µε το 25% των 
τόκων που έχουν επιβαρύνει το ποσό 
των δόσεων της ρυθµιζόµενης οφειλής.
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Έτσι ξαφνικά 
Σε μεγάλο κίνδυνο 
το συνάλλαγμα 
της ελιάς Καλαμών   
Εκτός κυβερνητικής γραμμής αποδεικνύεται 
η απάντηση της Φωτεινής Αραμπατζή στη Βουλή  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Τον κίνδυνο να µπλέξει για τα καλά 
το θέµα της επιτραπέζιας ελιάς, ποι-
κιλίας Καλαµών που καλλιεργείται 
µε επιτυχία σε όλη την Ελλάδα και 
φέρνει στη χώρα συνάλλαγµα πάνω 
από 200 εκατοµµύρια ευρώ, συνιστά 
ο επιπόλαιος χειρισµός του θέµατος 
από την υφυπουργό Αγροτικής Α-
νάπτυξης Φωτεινή Αραµπατζή, του-
λάχιστον όπως αυτός αναπτύχθηκε 
κατά τη διάρκεια ερώτησης βουλευ-
τή, µε συγκεκριµένη τοπική αναφο-

ρά, στη Βουλή.
Ανοίγοντας ένα κεφάλαιο φθη-

νής πολιτικής αντιπαράθεσης µε την 
προηγούµενη πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου και υιοθετώντας άκρι-
τα τις εισηγήσεις συγκεκριµένων 
συµβούλων, επίσης µε ξεκάθαρες 
τοπικές αναφορές, η υφυπουργός, 
Φωτεινή Αραµπατζή, ούτε λίγο ού-
τε πολύ, διακινδύνευσε να θέσει έ-
ξω από τα όρια της κοινοτικής νο-
µιµότητας το καθεστώς για την επι-
τραπέζια ελιά το οποίο ισχύει µε τη 
γνωστή απόφαση Αποστόλου από 
τον Φεβρουάριο του 2018.

Υπενθυµίζεται ότι επί της εν λόγω 
απόφασης (331/20735/07.02.2018) 
πρόκειται να αποφανθεί µετά από δι-
κάσιµο η οποία έχει ορισθεί για τις 
3 Μαρτίου 2020, το Συµβούλιο της 
Επικρατείας, µετά από προσφυγή 

την οποία έχουν καταθέσει το σω-
µατείο «Σύλλογος υπέρ των Μεσ-
σηνιακών Ελαιοκοµικών Προϊόντων 
Προστατευόµενης Ονοµασίας Προ-
έλευσης» , ο οποίος υπερασπίζεται 
ως γνωστόν στενά τοπικά συµφέρο-
ντα, παραβλέποντας την ευρύτερη οι-
κονοµική και εθνική διάσταση που 
έχει πάρει η καλλιέργεια της ποικι-
λίας Καλαµών.

Μια πρώτη απάντηση στο πολιτι-
κό ατόπηµα Αραµπατζή, έρχεται ό-
πως είναι φυσικό από την Πανελλή-
νια Ένωση Μεταποιητών – Τυποποι-
ητών Εξαγωγέων Επιτραπέζιων Ελιών 

(ΠΕΜΕΤΕ) στην ο-
ποία τονίζεται ό-
τι η υφυπουργός 
µε τους χειρισµούς 
της υπερασπίζεται 
τους 300 τόνους ε-
λιάς της Καλαµάτας, 
θέτοντας σε κίνδυ-
νο τους 65.000 τό-
νους επιτραπέζιας 
ελιάς ποικιλίας Κα-
λαµών που παρά-
γονται σε όλη τη 
χώρα, προσπορί-
ζοντας στη χώρα, 

όπως αναφέρεται στην ανακοίνω-
ση, περισσότερα από 200 εκατοµ-
µύρια ευρώ. 

Μέχρι την παραπάνω Υπουργική 
Απόφαση, από το 2000 και µετά ε-
πικρατούσε στις εξαγωγές του προϊ-
όντος το χάος µε αποκορύφωµα την 
απόσυρση συσκευασιών κατανα-
λωτού µε την ονοµασία «Kalamata 
olives» απο τα Ευρωπαϊκά ράφια, 
µετά από καταγγελίες ντόπιων πα-
ραγόντων, αναφέρει σε ανακοίνω-
σή της η ΠΕΜΕΤΕ.

Η Υπουργική Απόφαση του 2018 
απέτρεψε την οικονοµική καταστρο-
φή των ελαιοπαραγωγών που καλλι-
εργούν την ποικιλία Καλαµών - Κα-
λαµάτα και που παράγουν το 97% 
της παραγωγής της χώρας (εκτός 
Ν. Μεσσηνίας που παράγει το 3%) 
και φυσικά την απώλεια εξαγωγών.  

21-22, 35-36

Με φειδώ 
γίνονται 
οι πωλήσεις 
στο μπασμά
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Από 4,30 µέχρι 4,75 ευρώ πληρώνουν 
τους καπνοπαραγωγούς για τον µπα-
σµά οι µεταποιητικές επιχειρήσεις της 
Βορείου Ελλάδας, επικαλούµενες θέµα 
ποιότητας. Εν τω µεταξύ, ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών Θρά-
κης Εσάτ Χουσεΐν τους καλεί να µην εν-
δίδουν στις χαµηλές τιµές, αφού µόνο 
αν συνεργαστούν θα µπορέσουν να δι-
ατηρήσουν σε κάποιο επίπεδο την αγο-
ρά του καπνού. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του συνεται-

ρισµού, υπολογίζεται ότι η µισή περί-
που φετινή καπνοπαραγωγή δεν έχει α-
κόµα δοθεί στις µεταποιητικές, µε τους 
παραγωγούς να διατηρούν κάποιες ελ-
πίδες ότι έστω και τελευταία στιγµή θα 
καταφέρουν να πιάσουν κάτι καλύτε-
ρο στην τιµή.

Σε κάθε περίπτωση, να σηµειωθεί 
ότι ο αριθµός των καπνοπαραγωγών 
χρόνο µε το χρόνο µειώνεται, µε τους 
περισσότερους να εγκαταλείπουν την 
καλλιέργεια.

 Με το σταγονόµετρο στο µπασµά 
 Υποµονή στους καλλιεργητές µήπως στα τελειώµατα τσιµπήσουν κάτι 
 Μόλις τη µισή σοδειά έχουν δώσει ως τώρα οι παραγωγοί στη µεταποίηση 

Α1 |  21

Ο
ι τιµές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά εξακολουθούν 
να βρίσκονται σε σταδιακό α-
νοδικό κανάλι. Οι τιµές της ε-

ξαγωγής δείχνουν να φτάνουν και πάνω α-
πό τα 270 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ 
και η λίστα της Φότζια πήρε άλλα 3 ευρώ ο 
τόνος αυτή την εβδοµάδα. Οι αναλυτές περι-
µένουν να δουν τις επιπτώσεις του κορονοϊ-
ού και στη µακαρονοποιία, δεδοµένου ότι σε 
παλιότερες κρίσεις έχει παρατηρηθεί αύξηση 
της κατανάλωσης ζυµαρικών.  

 Η γενικευµένη χρηµατιστηριακή πτώση 
έχει φέρει κάποιες νέες ζητήσεις στη χώρα µας 
για βαµβάκια κυρίως σε ανοιχτά συµβόλαια, 
αλλά ελάχιστες δουλειές. Για επαναδραστηρι-
οποίηση της αγοράς θα χρειαστεί µια µικρή 
ανοδική αντίδραση του χρηµατιστηρίου, η ο-
ποία και θα πείσει τους κλώστες πως η πτώση 
τερµάτισε. Όλα είναι πάρα πολύ ρευστά και α-
βέβαια, λόγω του κορονοϊού. Υπάρχει µόνο η 
αίσθηση πως οι τιµές που έχει το βαµβάκι σή-
µερα δεν µπορεί να µην προσελκύσουν αγο-
ραστικό ενδιαφέρον από τα κλωστήρια, από ο-
που θα έρθει λογικά και η ανοδική αντίδραση. 

 Νέο ιστορικό ρεκόρ, 33,80 δισ. ευρώ, πα-
ρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές για ακόµη 
µία χρονιά, συµβάλλοντας καταλυτικά στην α-
νάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξα-
γωγέων. Οι εξαγωγές, συµπεριλαµβανοµένων 
των πετρελαιοειδών, το ∆εκέµβριο του 2019 αυ-
ξήθηκαν κατά 276,2 εκατ. ευρώ ή κατά 10,7% 
και διαµορφώθηκαν στα 2,87 δισ. ευρώ από 
2,59 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2018.

Επιπλέον 3 ευρώ 
για το σκληρό στους 
δείκτες της Ιταλίας 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

05/02 06/02 12/02 20/02 26/02

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

290,98

299,30

297,26

294,09294,81

Μέλη 
Μειούµενος βαίνει ο αριθµός των 
µελών του Συνεταιρισµού Καπνο-
παραγωγών Θράκης, από 7.500 
µέλη σήµερα είναι µόλις 5.000

Μείωση 
Από 18.000 οικογένειες 

παραγωγών που υπήρχαν 
πανελλαδικά έχουν µείνει 

περίπου 11.000

Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία δίνουν 9 λέβα 

κατώτατη τιµή στα καπνά, ενώ οι 
παραγωγοί εκεί έχουν πιο λίγα 

έξοδα και χαµηλότερες εισφορές

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

23/01 06/02 20/2 26/213/230/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

216

209,5

71,13

2,03

404,50

909,20

17,01

68,67

125,77

90,96

217

209,5

69,05

2,13

408,90

876,00

17,05

61,30

121,42

90,90

217

209,5

67,43

2,14

405,90

877,00

16,90

57,50

120,87

88,75

217

209,5

67,75

2,12

424,20

895,60

17,01

56,12

119,67

85,82

217

209,5

68,36

2,16

421,30

892,00

16,78

67,57

120,80

81,62

217

209,5

65,47

2,14

406,20

891,00

17,01

65,12

113,57

78,39

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 279 279

284
274 274 274

176 177 177 177 177 177

Τιμή παραγωγού 
καπνού (ευρώ το κιλό)

Παραγωγή 2019  4,30-4,75 

Παραγωγή 2018 4,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
μπασμά (ευρώ/κιλό) 
2019   4,30-4,75 

2018              4,30

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Πιο πολλά κιλά οι 
πράξεις στο ελαιόλαδο 
με σταθερές όμως τιμες 

 Ανοδικά αναμένεται 
να κινηθούν τα αγροτικά 
μετά τον κορωνοϊό

∆ε λένε να ξεκουνήσουν
οι τιµές στο αγελαδινό 
Κολληµένη σε ένα εύρος 36 - 40 
λεπτών το κιλό βρίσκεται η τιµή του 
αγελαδινού στη χώρα, την ίδια στιγµή 
που µεγάλες βιοµηχανίες της ΕΕ 
αναθεωρούν προς τα πάνω τα τιµολόγιά 
τους από την 1η Μαρτίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ναι Βορίδη
στην κλωνική
επιλογή 
Σύµφωνος µε τις εισηγήσεις 
της υπηρεσίας στο θέµα της 
κλωνικής επιλογής, δηλώνει 
ο υπουργός Μάκης Βορίδης, 
αφήνοντας πίσω τις ενστάσεις 
που διατυπώνει η ΚΕΟΣΟΕ, 
τη συνεπικουρία κάποιων 
επιστηµόνων µε συγκεκριµένες 
διασυνδέσεις στην αγορά. 
Οι τελευταίες πληροφορίες 
θέλουν τους υπηρεσιακούς 
και τον αρµόδιο για το θέµα 
γενικό γραµµατέα, Γιώργο 
Στρατάκο, να έχουν φροντίσει 
για τις νοµικές λεπτοµέρειες 
της απόφασης η οποία βρίσκεται 
ήδη προς υπογραφή στο γραφείο 
του υπουργού. Ενδέχεται µάλιστα 
τις ώρες που µεσολάβησαν από τη 
γραφή αυτών των γραµµών µέχρι 
τη δηµοσίευση του φύλλου, να έχει 
«πέσει» η υπογραφή του υπουργού 
και να έχει πάρει το δρόµο για την 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Ολόκληρη η επίµαχη απόφαση στο 
επόµενο φύλλο της Agrenda.    

Την ισχυρή και 
άµεση αντίδραση 
καλλιεργητών και 
τυποποιητών προκάλεσε 
η τοποθέτηση της 
υφυπουργού.

Σαν από 
άλλη χώρα  
απάντησε 
η υφυ-
πουργός 
για το 
θέµα της 
ελιάς Κα-
λαµών στη 
Βουλή. 

Πολιτικό ατόπημα της
υφυπουργού Αραμπατζή 
με την ελιά Καλαμών 
που μπορεί να κοστίσει 
εκατομμύρια ευρώ
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Απώλεια για τον αγροτικό χώρο, ο θά-
νατος του γνωστού αγροτοσυνδικαλι-
στή και πρώην δηµάρχου Τυρνάβου, 
Θανάση Νασίκα. 

Η είδηση της απώλειας του 66χρονου 
Θανάση Νασίκα, ο οποίος είχε συνδέ-
σει το όνοµά του µε την ένδοξη εποχή 
των µπλόκων, γέµισε θλίψη τον θεσ-
σαλικό κάµπο.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο Γε-
νικό Νοσοκοµείο Λάρισας, καθώς το τε-
λευταίο διάστηµα αντιµετώπιζε σοβαρό 
πρόβληµα υγείας. 

Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, ήταν 
υποψήφιος βουλευτής µε την Ελληνική 
Λύση, κατέλαβε την πρώτη θέση στο Νο-
µό, ωστόσο, δεν πήρε τη θέση στη Βουλή, 
µετά την επιλογή του αρχηγού του κόµ-
µατος να κρατήσει την έδρα στη Λάρισα. 

Ο Θανάσης Νασίκας διετέλεσε επί-
σης για χρόνια µέλος της διοίκησης 
στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών Λάρισας, καθώς και πρόεδρος 
στην Οµοσπονδία Κτηνοτροφικών 
Συλλόγων νοµού Λάρισας. Το 2002 
εξελέγη δήµαρχος Τυρνάβου.   

Εκτός τόπου και χρόνου θα µπορού-
σε να χαρακτηρισθεί η τοποθέτηση 
της υφυπουργού, Φωτεινής Αραµπα-
τζή στη Βουλή, µε θέµα την υπόθε-
ση της ελιάς Καλαµών.  Ως προς το 
ζήτηµα της ονοµασίας «Ελιά Καλα-
µάτας», τονίζει, όπως είναι γνωστό, 
είναι καταχωριµένη ως προστατευό-
µενη ονοµασία προέλευσης (ΠΟΠ) 
από το 1996. Η ονοµασία αναφέ-
ρεται στις επιτραπέζιες ελιές που 
παράγονται σε συγκεκριµένη γε-
ωγραφική περιοχή από την ποικι-
λία «Καλαµών». Η δε απόφαση της 
προηγούµενης Κυβέρνησης, έντα-
ξης στον εθνικό κατάλογο ποικιλι-
ών της «Ελιάς Καλαµάτας» ως συ-
νώνυµο της ποικιλίας «Καλαµών» 
που προϋπήρχε, δηµιούργησε πλη-
θώρα προβληµάτων και µεγάλη α-
ναστάτωση σε όλους τους φορείς.

Οι ονοµασίες των ποικιλιών και 
τα συνώνυµά τους, για φυτά όπως 
οι ελιές, είναι καταγεγραµµένα στο 
µητρώο ποικιλιών Frumatis της ΕΕ, 
στο οποίο η Ελλάδα έχει καταχωρί-
σει τον όρο «Καλαµάτα» ως συνώ-
νυµο του όρου «Καλαµών». Σηµει-
ώνεται ότι σύµφωνα µε τους ενωσι-
ακούς κανόνες που απορρέουν από 
την Οδηγία 2014/97/ΕΕ, µε έναρ-
ξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2017, 
τα κράτη µέλη οφείλουν να ενηµε-

ρώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το συντοµότερο δυνατό, για τυχόν 
µεταβολές στα µητρώα ποικιλιών, 
ενώ στη συνέχεια επικαιροποιού-
νται οι πληροφορίες του Frumatis. 
Το σωµατείο «Σύλλογος υπέρ των 
Μεσσηνιακών Ελαιοκοµικών Προ-
ϊόντων Προστατευόµενης Ονοµα-
σίας Προέλευσης» (Σ.Υ.Μ.Ε.ΠΟΠ) 
µε την ασκηθείσα µε αριθµό κα-
τάθεσης Ε1301/2018 αίτηση ακύ-
ρωσης ενώπιον του ∆’ Τµήµατος 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, 
έχει ζητήσει να ακυρωθεί η αριθ. 
331/20735/07.02.2018 απόφα-
ση του Υπουργού και Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 
3401/144590/22-12-2016 απόφασης 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων “Αντικατάσταση της 
υπ’αριθµ. 3247/137259/6-12-2016 
απόφασης του Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Μη-
τρώο ποικιλιών, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 4 της αρ. 2955/120333/26-10-
2016 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων (Β’3603)» (Β’4460)” 
(Β’ 648/26.02.2018). 

Ως δικάσιµος για τη συζήτηση της 
εν λόγω υπόθεσης από το ΣτΕ ορί-
σθηκε η 3η Μαρτίου 2020.

Νικήθηκε από 
την επάρατο 
ο Θανάσης 
Νασίκας

Επιπολαιότητα ή λαϊκισμός
χάριν κάποιων συμβούλων 

Η είδηση της απώλειας του 
66χρονου Θανάση Νασίκα, ο οποίος 

είχε συνδέσει το όνοµά του µε την 
ένδοξη εποχή των µπλόκων, γέµισε 

θλίψη τον θεσσαλικό κάµπο.

Σύσσωµος ο 
κλάδος των 
λιπασµάτων 
βρέθηκε στην 
κοπή πίτας του 
ΣΠΕΛ, µε τον 
υπουργό Μάκη 
Βορίδη να τιµά 
την εκδήλωση.

Παρουσία Βορίδη η κοπή της πίτας του ΣΠΕΛ 
στην οµάδα της Agrenda το φλουρί

Κέρδη που θα φέρουν επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας ευχήθηκε ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης στην κοπή πίτας του ΣΠΕΛ που 
πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα της ∆ευτέρας 24 Φεβρουαρίου. Η προσέλευση 
σύσσωµου του κλάδου των λιπασµάτων, δείχνει το υψηλό επίπεδο αναγνώρισης 
που τυγχάνει τα τελευταία χρόνια ο Σύνδεσµος. Παράλληλα αποτέλεσε µια ακόµα 
ψήφο εµπιστοσύνης στο νέο πρόεδρό του, Γιάννη Βεβελάκη, ο οποίος ανέλαβε 
προσφάτως εκ νέου τα ηνία του Συνδέσµου Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων, µετά τη µακρά και πετυχηµένη θητεία του Νίκου Κουτσούγερα. Ο 
Γιάννης Βεβελάκης, ευχήθηκε στα µέλη µια καλή παραγωγική χρονιά, µένοντας 
πιστός στη ρήση «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», που υπαγορεύει και η καταγωγή 
του. Πολυπρόσωπη, η παρουσία εκπροσώπων της επιστηµονικής κοινότητας, µε 
την καθηγήτρια του Γεωπονικού Κατερίνα Μπινιάρη και τους συναδέλφους της 
∆ηµήτρη Μπουράνη, Πέτρο Ρούσο, Γιάννη Μάσσα και ∆ιονύση Γασπαράτο να 
καταθέτουν τη θετική τους ενέργεια. Στις εκπλήξεις της βραδιάς το φλουρί που 
έτυχε στην οκογένεια της Agrenda, µε την Νατάσσα Στασινού, υπεύθυνη 
Εµπορικού και ∆ηµοσίων Σχέσεων, να κρατά στα χέρια της το τυχερό κοµµάτι.  

Πριν από το ΣτΕ
Ως δικάσιµος για τη 

συζήτηση της εν λόγω 
υπόθεσης από το ΣτΕ 

ορίσθηκε η 3η Μαρτίου 
2020



Κατηγορίες 
ενστάσεων
που δικαιώνονται 
στα Σχέδια 
Βελτίωσης
Με αξιώσεις οι αιτήσεις όσων είχαν 
θέματα με ασφαλιστικές ενημερότητες, 
τεκμηρίωση ιδιοκτησίας και καινοτομία. 
Θολό ακόμα το τοπίο για περιπτώσεις 
απορρίψεων λόγω λάθους του μελετητή 

ΤΩΝ   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 

& ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

∆ικαίωση στις ενστάσεις θα µπορέσουν να βρουν απορ-
ριφθέντες που είχαν θέµα µε τις ασφαλιστικές ενηµερό-
τητες, ακόµα και αν είχαν λήξει κατά την οριστικοποίη-
ση, στα πλαίσια των Σχεδίων Βελτίωσης. 

Πληροφορίες της Agrenda από τις περιφερειακές αρ-
χές κάνουν λόγο για πέντε κατηγορίες αγροτών που α-
νάλογα το ζήτηµα που προέκυψε µε την ενηµερότητα 
χωρίζονται ως εξής: 

 Είχαν προσκοµίσει ασφαλιστική ενηµερότητα αλ-
λά έληξε λίγο πριν την οριστικοποίηση. Με την ένστα-
ση µπορεί να δικαιωθούν εφόσον φέρουν βεβαίωση ε-
νηµερότητας για εκείνη την περίοδο.

  ∆εν είχαν εκδόσει ασφαλιστική ενηµερότητα «για 
είσπραξη χρηµάτων» και δεν είχαν οφειλές. Με την έν-
σταση µπορεί να δικαιωθούν και να λάβουν τα µόρια 
που δικαιούνται εφόσον δεν είχαν οφειλές. 

 Είχαν φέρει ασφαλιστική ενηµερότητα «για είσπρα-
ξη χρηµάτων», αλλά την είχαν εκδόσει ως εργοδότες. ∆ι-
καιώνονται µε την ένσταση. 

 ∆εν µπορούσαν να προσκοµίσουν ενηµερότητα κα-
θώς ο ΕΦΚΑ δεν τους είχε ενηµερώσει πόσα πρέπει να 
πληρώσουν ώστε να τη λάβουν. Ενδεχοµένως δικαιώ-
νονται µε ένσταση. 

 ∆εν είχαν προσκοµίσεις ενηµερότητα, είχαν µη 
ρυθµισµένα χρέη εν γνώση τους και προσκόµισαν µό-
νο βεβαίωση ασφάλισης στο ΕΦΚΑ. Απορριπτόµενοι α-
κόµα και µε ένσταση.

Να τονιστεί εδώ πως όλα τα παραπάνω προκύπτουν 
από τις περιφερειακές αρχές και είναι υπό αίρεση, κα-
θώς αναµένεται εγκύκλιος οδηγιών από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε οι επιτροπές ενστάσεων να 
δρουν µε ενιαίο τρόπο.

Περιπτώσεις µε λάθη µελετητών
 Σε περιπτώσεις τώρα που δεν περάστηκε η υφιστάµε-

νη κατάσταση από τον µελετητή στο ΠΣΚΕ που αφορά 
το ΟΣ∆Ε και υπάρχει µόνο η µελλοντική κατάσταση, µε 
αποτέλεσµα ο αγρότης να «κόβετε», τα πράγµατα είναι 
ακόµα ρευστά και είναι θέµα πολιτικής απόφασης.  Αυ-
τό θα κριθεί και από το έαν είναι «κλειδωµένη» (σ.σ δη-
λαδή δεν υπήρξαν διοικητικές µεταβολές) η κατάσταση 
που είχε δηλώσει ο παραγωγός στο ΟΣ∆Ε του 2017 (έτος 
οριστικοποίησης αίτησης), ώστε να ληφθεί υπόψη η συ-
γκεκριµένη εικόνα υφιστάµενης κατάστασης.  

Ενστάσεις για τις καινοτοµίες
Σε ό,τι αφορά την περίπτωση των καινοτόµων επενδύ-

σεων, πληροφορίες που µεταφέρθηκαν στην Agrenda α-
πό µεγάλα µελετητικά γραφεία, αναφέρουν ότι στο πε-
δίο αυτό προέκυψαν σηµαντικά ζητήµατα. Συγκεκριµέ-
να οι επενδύσεις που προτάθηκαν ως καινοτόµες σύµ-
φωνα µε τους σχετικούς πίνακες και προσκόµισαν και ό-
λα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, βάσει των οδηγιών 
τεκµηρίωσης, αναφέρεται ότι έχουν αξιολογηθεί από τις 
γνωµοδοτικές επιτροπές µε αυθαίρετο τρόπο, που αµφι-
σβητεί τα δικαιολογητικά τεκµηρίωσης. Ως συνέπεια, ο-
δηγήθηκαν σε περικοπή ή απόρριψη και ενίοτε σε µείω-

Υπήρχαν και τραγελαφικές περιπτώσεις 
που Σχέδια απορρίφθηκαν εξολοκλήρου 

µε τη δικαιολογία ότι απαραίτητες 
βεβαιώσεις που εξέδωσαν οι ίδιες οι ∆ΑΟΚ 

δεν ήταν σύµφωνες µε το υπόδειγµα του 
πληροφοριακού συστήµατος. ∆ηλαδή 

καλείται ο παραγωγός να µπει σε 
διαδικασίες ενστάσεων γιατί δύο διπλανά 

γραφεία της ίδιας υπηρεσίας δεν µπόρεσαν 
να συνεργαστούν, αποδεικνύοντας για 

ακόµη µια φορά την παθογένεια της 
δηµόσιας διοίκησης. 
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ση βαθµολογίας επιµέρους κριτηρίων και όλα αυτά, ερή-
µην των υποψηφίων και των µελετητών, από τους οποί-
ους θα µπορούσαν να ζητήσουν εξηγήσεις-διευκρινίσεις.

«Το συγκεκριµένο πρόβληµα εµφανίζεται εκτεταµένο 
σε περιπτώσεις καινοτόµων επενδύσεων, οι οποίες αν 
και ήταν ταυτόσηµες, µεταξύ διαφορετικών υποψηφίων, 
οι επιµέρους γνωµοδοτικές επιτροπές τα αντιµετώπισαν 
µε άλλη προσέγγιση», αναφέρθηκε στην Agrenda από 
µελετητή. «Γίνεται κατανοητό πως σε ένα ανταγωνιστικό 
σύστηµα µοριοδότησης η διαφορετική αντιµετώπιση α-
πό νοµό σε νοµό ή µεταξύ αξιολογητών ακόµη και στην 
ίδια περιοχή, γεννά ερωτήµατα για το συντονισµό που 
υπήρχε αλλά και για τα θέµατα ίσης µεταχείρισης που 
θα προκύψουν και θα οδηγήσουν κάποιους ακόµη και 
στην οδό της δικαιοσύνης ώστε να βρουν το δίκιο τους», 
σχολιάζει στην Agrenda έµπειρος µελετητής.

Νόµιµη κατοχή και ίδια συµµετοχή
Αρκετά προβλήµατα δηµιουργήθηκαν, επίσης µε 

το ζήτηµα της νόµιµης κατοχής, τόσο ως προς τα δι-
καιολογητικά τεκµηρίωσης, όσο κι ως προς  τη βαθ-
µολόγηση του κριτηρίου που αφορά στα ακίνητα επί 
των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις σε κτηρια-
κές εγκαταστάσεις και αν αυτά είναι ιδιόκτητα και α-
παλλαγµένα από οποιαδήποτε βάρη. 

Το πιο σηµαντικό ζήτηµα που οδήγησε σε απορρίψεις 
είτε επενδύσεων, είτε του συνόλου των επενδυτικών σχε-
δίων, σχετίζεται µε την έγκαιρη προσκόµιση των πιστο-
ποιητικών από το αρµόδιο υποθηκοφυλακείο ή το κτη-
µατολογικό γραφείο. «Στις περισσότερες περιπτώσεις 

µολονότι κατατέθηκε εµπρόθεσµα το σχετικό δικαιολο-
γητικό που πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος είχε υποβάλλει 
εγκαίρως την αίτηση για την έκδοση των απαιτούµενων 
εγγράφων, οι γνωµοδοτικές επιτροπές δεν έκαναν δεκτή 
τη διευκρινιστική εγκύκλιο και προχώρησαν σε απόρρι-
ψη επενδύσεων ή επενδυτικών σχεδίων λόγω µη τεκµη-
ρίωσης της νόµιµης κατοχής, είτε σε περιπτώσεις ύπαρ-
ξης πιστοποιητικού µεταγραφής, αλλά έλλειψης των υ-
πόλοιπων δικαιολογητικών, δεν βαθµολόγησαν το συ-
γκεκριµένο κριτήριο», αναφέρθηκε στην Agrenda. Προ-
στέθηκε δε, ότι «ταυτόχρονα, υπήρξαν περιπτώσεις, για 
το ίδιο κριτήριο, όπου είχαµε την κατάθεση, ως παρα-
στατικό τεκµηρίωσης, στη θέση του αντιγράφου της µε-
ρίδας από το υποθηκοφυλακείο, πιστοποιητικό ιδιοκτη-
σίας από τον ίδιο φορέα, είτε βεβαίωση ιδιοκτησίας από 
το κτηµατολογικό γραφείο, τα οποία όµως δεν κρίθηκαν 
ορθά, παρότι επέχουν την ίδια βαρύτητα µε το αντίγρα-
φο της µερίδας, µε συνέπεια να µη δοθεί βαθµολογία».

Ως προς το κριτήριο για τη δυνατότητα κάλυψης της 
ίδιας συµµετοχής (σ.σ. 20% του αιτούµενου προϋπολο-
γισµού), όπως επισηµάνθηκε στην Agrenda την αναστά-
τωση την προκάλεσε η ερµηνεία της διαδικασίας υπο-
λογισµού της µε συνέπεια να υπάρξουν περικοπές στη 
βαθµολογία. «Το βασικότερο πρόβληµα που διαπιστώ-
θηκε ήταν πως σε βεβαιώσεις τραπεζών δεν ελήφθη υ-
πόψη το καλύτερο τρίµηνο, όπως προτάθηκε από τα µε-
λετητικά γραφεία, αλλά ο µέσος όρος όλων των µηνών 
που αναγράφονταν στις βεβαιώσεις των τραπεζών, µε 
τη δικαιολογία ότι δεν αναφερόταν ρητώς κάτι τέτοιο 
στη µελέτη», τονίζεται αρµοδίως.

GlobalGap
Προβλήµατα 

εντοπίστηκαν, 
και στην 

περίπτωση της 
πιστοποίησης 

των προϊόντων 
µε βάση το πρό-
τυπο GlobalGap 
λόγω αδυναµίας 
διασταύρωσης 

στοιχείων

Περιστατικά
µε συλλογικά
σχήµατα
Ως προς τα συλλογικά σχήµατα, 
διαπιστώνεται ότι σε σχέση µε κριτήρια 
βαθµολογίας που σχετίζονται µε τον 
προσανατολισµό τους, υπήρξαν 
περιστατικά γνωµοδοτικών επιτροπών 
σε πολλές περιφέρειες, όπου µε το 
επιχείρηµα ότι δεν συµπίπτουν οι 
κλάδοι προτεραιότητας µε την 
απόφαση αναγνώριση της Οµάδας 
Παραγωγών ή διότι λήφθηκε υπόψη ο 
κανονισµός λειτουργίας κι όχι το 
καταστατικό του φορέα, απέρριψαν τη 
βαθµολόγηση των συγκεκριµένων 
κριτηρίων, µε συνέπεια να πέσει η 
βαθµολογία κάτω από τη βάση και να 
«κοπεί» το επενδυτικό σχέδιο.
Στην κατηγορία των συλλογικών 
σχηµάτων και πάλι, για επενδύσεις 
κατεύθυνσης στη ζωική παραγωγή και 
συγκεκριµένα για όσες έχουν να 
κάνουν µε εξοπλισµό συγκοµιδής και 
διαχείρισης ζωοτροφών, παρά τις 
διευκρινίσεις που δόθηκαν, υπήρξαν 
γνωµοδοτικές επιτροπές που τις 
απέρριψαν λέγοντας πως το σχήµα 
δεν καλύπτει τις απαιτούµενες 
εκτάσεις που ορίζονται από την 
Υπουργική Απόφαση ή εναλλακτικά 
ότι δεν τεκµηριώνεται επαρκώς η 
χρήση του προτεινόµενου εξοπλισµού 
δείχνοντας την αδυναµία του 
ανθρώπινου δυναµικού που επιλέχτηκε 
για να συµµετέχει στις αξιολογήσεις 
φακέλων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ 
να παρακολουθήσει την νοµοθεσία να 
έχει γνώση των εγκυκλίων και να 
αντιλαµβάνεται τις διευκρινιστικές 
αποφάσεις της αρµόδιας υπηρεσίας.
∆ιαπιστώθηκαν επίσης περιστατικά µε 
γνωµοδοτικές επιτροπές που έχουν 
προχωρήσει σε απορρίψεις 
επενδύσεων όπως για την προµήθεια 
τρακτέρ, µε το αιτιολογικό ότι κάποιο 
µέλος του συλλογικού σχήµατος 
διαθέτει αναπόσβεστο ελκυστήρα 
αποδεικνύοντας ότι δεν έχει γίνει 
αντιληπτό από τους αξιολογητές τον 
τρόπο λειτουργίας µίας οµάδας 
παραγωγών που είναι αναγνωρισµένη 
σε συγκεκριµένο προϊόν.

ΑΠΟ 9.500 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ

Πάνω από 1.200 οι μέχρι τώρα 
ενστάσεις σε πέντε Περιφέρειες
Ήδη 1.221 ενδιαφερόµενοι έχουν οδηγηθεί σε ενστάσεις στα Σχέδια Βελτίωση, 
από πέντε Περιφέρειες που έχουν εκδόσει αποτελέσµατα. Μάλιστα, µέχρι την 
ερχόµενη Τρίτη 3 Μαρτίου που λήγει η διορία για τις ενστάσεις (Κεντρική 
Μακεδονία και Κρήτη µέχρι 28 Φεβρουαρίου), οι περιφερειακές αρχές κάνουν 
λόγο για νούµερο που θα ξεπεράσει τις 2.000. Σε σύνολο 9.458 φακέλων που 
κατατέθηκαν στις συγκεκριµένες περιοχές, βγαίνει ένα ποσοστό ενστάσεων 
20%. Συγκεκριµένα, µέχρι τις αρχές τις τρέχουσας εβδοµάδας είχαν κατατεθεί 
στο ΠΣΚΕ µη οριστικοποιηµένες αιτήσεις ένστασης σε:
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη:  158 ενστάσεις. Αναµένονται 300 µέχρι τη 
λήξη των ενστάσεων 3 Μαρτίου.
Κεντρική Μακεδονία: 500 ενστάσεις. Λήξη ενστάσεων 28 Φεβρουαρίου.
Θεσσαλία: 183 ενστάσεις. Αναµένονται 500-600. Λήξη ενστάσεων 3 Μαρτίου. 
Κρήτη: 260 ενστάσεις. Αναµένονται 300. Λήξη ενστάσεων 28 Φεβρουαρίου.
Στερεά Ελλάδα: 120 ενστάσεις. Λήξη ενστάσεων 3 Μαρτίου.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΕΝ∆ΙΚΟΦΑΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2020

ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟY 2020

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α ΤΡΙΤΗ, 3 ΜΑΡΤΙΟY 2020

     Α.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
& ΘRAKH      ΤΡΙΤΗ, 3 ΜΑΡΤΙΟY 2020

∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΤΡΙΤΗ, 3 ΜΑΡΤΙΟY 2020

ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΤΡΙΤΗ, 3 ΜΑΡΤΙΟY 2020

∆. ΕΛΛΑ∆Α ∆ΕΥΤΕΡΑ, 23 ΜΑΡΤΙΟY 2020
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Καρούλιασμα 
στις ροδακινιές 
Οριακές για μολύνσεις οι 
καιρικές συνθήκες της εποχής 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Ο εξώασκος, γνωστός και ως 
«καρούλιασµα» προσβάλλει 
κυρίως τα φύλλα και δευτε-
ρευόντως τους νεαρούς βλα-
στούς και καρπούς. Η µυκη-
τολογική αυτή ασθένεια εί-
ναι ιδιαίτερα επιζήµια για την 
καλλιέργεια της ροδακινιάς 
στην οποία µάλιστα προκαλεί 
και την χαρακτηριστική παρα-
µορφωτική υπερπλασία των 
φύλλων. Λόγω αυτής της υ-
περτροφίας, τα ασθενή φύλ-
λα παρουσιάζουν τοπική ή ο-
λική πάχυνση του ελάσµατος, 
αποκτώντας αρχικά ερυθρό 
χρωµατισµό που εξελίσσεται 
σε κιτρινόφερο µε βελούδινη 
υφή και έπειτα σε καστανό. 
Τελικό στάδιο της παραµόρ-
φωσης της φυλλικής επιφά-

νειας αποτελεί ο µαρασµός 
ο οποίος οδηγεί σε πλήρη 
φυλλόπτωση του δένδρου. 
Από την άλλη, οι καρποί εµ-
φανίζουν τοπικά κιτρινοπρά-
σινες διογκώσεις και πρόω-
ρη πτώση, ενώ οι νεαροί βλα-
στοί, πέρα από τις έντονες δι-
ογκώσεις, εκδηλώνουν χλώ-
ρωση και ρόδακες. 

Ο µύκητας αδυνατεί να α-
ναπτυχθεί σε θερµοκρασίες 
µικρότερες των 7oC και ιδα-
νικά µολύνει σε θεµοκρασί-
ες που κυµαίνονται µεταξύ 

10ο και 20oC που συµπίπτουν 
µε αυξηµένα ποσοστά σχετι-
κής υγρασίας. Την εποχή αυ-
τή το παθογόνο διαχειµάζει 
µε τα βλαστοσπόρια στους 
οφθαλµούς ή σε πτυχώσεις 
του φλοιού των κλάδων και 
του κορµού. Η αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπισή του έγκειται 
στην καταπολέµηση των σπο-
ρίων του, την περίοδο διαχεί-
µασής του, πριν τη µόλυνση 
της νέας βλάστησης των δέ-
ντρων νωρίς την άνοιξη. Ε-
άν η εξασθένιση που σηµει-
ωθεί είναι έντονη, τότε συ-
νίσταται η ενίσχυση του επι-
βαρυµένου δέντρου  µε αζω-
τούχο λίπασµα, συνδυασµέ-
νο µε περιοδικές αρδεύσεις 
και η αραίωση των καρπών.

∆εδοµένων των συνθηκών 
που αναµένονται, οι γεωπό-
νοι το Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσα-

λονίκης, προτείνουν τον ε-
πιµελή έλεγχο των ποικιλι-
ών προκειµένου να διαπι-
στωθεί το στάδιο διόγκωσης 
των οφθαλµών. Εάν τα δέν-
δρα βρίσκονται σε αυτό το ε-
πιθυµητό στάδιο, στόχος εί-
ναι η επέµβαση, άµεση ειδικά 
στις υπερπρώιµες ποικιλίες, 
πριν ακόµα γίνει εµφανής η 
πράσινη βλάστηση. Σηµειώ-
νεται ότι η επέµβαση είναι ε-
πιβεβληµένη σε καλλιέργει-
ες όπου είχαν προσβληθεί τις 
δύο προηγούµενες χρονιές. 
Με αυτόν τον τρόπο, θα επι-
τευχθεί η νέκρωση των διε-
σπαρµένων επάνω στα δέ-
ντρα ασκοσπορίων και βλα-
στοσπορίων τα οποία ευθύ-
νονται για τη µετάδοση της 
ασθένειας. Ωστόσο, µετά την 
είσοδο του παθογόνου στο 
φυτικό ιστό, η καταπολέµη-
σή του είναι αδύνατη.

Η υγρασία στρώνει το έδαφος για περονόσπορο στις πατατοφυτείες 
Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι πατατοφυτείες βρίσκονται σε ευπαθές 
στάδιο έναντι των προσβολών από την ασθένεια του περονοσπόρου. Οι 
πρόσφατες καιρικές συνθήκες µε τις βροχοπτώσεις είχαν ως 
αποτέλεσµα την αυξηµένη διύγρανση του φυλλώµατος. Τα παραπάνω 
σε συνδυασµό µε τις θερµοκρασίες που επικράτησαν είναι πιθανό να 
αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την έναρξη των προσβολών του 

µύκητα. Προκειµένου να περιοριστεί το ενδεχόµενο προσβολών, οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας, εξαιτίας των νεφώσεων και 
των βροχών που αναµένονται τις προσεχείς ηµέρες στα νότια και δυτικά, 
επισηµαίνουν την αναγκαιότητα της προστασίας των φυτειών από τον 
περονόσπορο. Τα προληπτικά µέτρα που συνηστούν αφορούν κυρίως τις φυτείες 
µε ύψος πάνω από 15-20 cm οι οποίες απειλούνται από τον κίνδυνο προσβολής 
και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προστατεύονται µε 7-ήµερες 
επεµβάσεις. Εξίσου σηµαντική θεωρείται και η κάλυψη του νέου φυλλώµατος της 
καλλιέργειας για τον ίδιο σκοπό.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βλαστοσπόρια 
Σηµαντική η καταστροφή 

των σπορίων κατά τη 
διαχείµασή τους, πριν 

την άνοιξη

Μονίλια αµυγδαλιάς
Η µονίλια στην αµυγδαλιά είναι υπεύθυνη για 
τον σχηµατισµό έλκων στους βλαστούς και το 
«κάψιµο» των ανθέων. Η είσοδος του µύκητα 
στο φυτικό σώµα είναι εφικτή µέσω πληγών 
καθώς κι από το στίγµα του ύπερου του 
άθνους. Τα προσβεβληµένα άνθη και οι 
βλαστοί µοιάζουν σαν ζεµατισµένοι ή 
καµένοι. Ο µύκητας εξαπλώνεται και στο 
φλοιό των παλαιοτέρων κλάδων, όπου 
σχηµατίζει έλκη στα οποία εµφανίζεται 
έκκριση κόµεος.
Μάλιστα, υγρός και ζεστός καιρός ευνοούν 
την ανάπτυξη του παθογόνου η οποία γίνεται 
αισθητή στη συνέχεια από τεφρόχροες 
εξανθήσεις στα προσβεβληµένα µέρη και 
κόµµι στα έλκη και τις νεκρές κορυφές. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Καβάλας προτείνουν ως 
µέτρο αντιµετώπισης της ασθένειας την 
εφαρµογή κατάλληλων εγκεκριµένων 
σκευασµάτων κατά τα στάδια της λευκής 
κορυφής, της πλήρους άνθησης και της 
πτώσης των πετάλων. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Miraculix 45 EC, Trigramm WG
BASF: Signum, Sercadis
BAYER: Serenade ASO
K&NE: Indar 5EW
UPL: Orthocide 80 WG.

Κορύνεο δαµασκηνιάς
Το κορύνεο αποτελεί µια αρκετά συχνή και 
επικίνδυνη ασθένεια της δαµασκηνιάς κι αυτό 
διότι έχει τη δυνατότητα να προσβάλει όλα τα 
φυτικά µέρη. Προκαλεί καφέ κηλιδώσεις 
φύλλων οι οποίες στη συνέχεια γίνονται 
τρύπες (σύµπτωµα «τρύπες από σκάγια») ή 
συνενώνονται και σχίζονται . Επιπλέον 
προκαλεί κηλίδες στους καρπούς και έλκη 
στους βλαστούς.
Ο βροχερός και υγρός καιρός µπορούν να  
πυροδοτήσουν την ασθένεια καθόλη τη 
διάρκεια του έτους. Οι ιστοί του φυτού είναι 
ευπαθείς σε όλη την καλλιεργητική περίοδο, 
όσο διαρκούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες και 
για αυτό θα πρέπει οι ψεκασµοί για την 
αντιµετώπιση της ασθένειας να είναι 
συστηµατικοί ώστε να είναι συνεχώς 
προστατευµένη η νέα βλάστηση που 
αναπτύσσεται.
Σύµφωνα µε τα µέτρα προστασίας που 
συνιστούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, ο 
ψεκασµός της νεαρής βλάστησης κατά την 
πτώση των πετάλων µε ένα κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια µυκητοκτόνο 
έχει ιδιαίτερη σηµασία.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Cuprofix Disperss 
20 WG
K&NE: Nordox 75WG, Macc Super 36SC
UPL: Gramen.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Στην τελευταία συνάντηση των 

παραγόντων της Ε∆ΟΑΟ, φάνηκε 
πως η προσοχή της οργάνωσης 

µετατοπίστηκε από την ολοκλήρωση 
και εφαρµογή του στρατηγικού 

σχεδίου για το αµπέλι, για το οποίο 
έχει χυθεί πολύ µελάνι τα τελευταία 

χρόνια και το οποίο ανέµεναν 
εναγωνίως οι αµπελουργοί.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στην κατάψυξη φαίνεται ότι βάζει το 
Στρατηγικό Σχέδιο για τον ελληνικό 
αµπελώνα η Ε∆ΟΑΟ, η οποία ορίζει 
ως «µέγιστη προτεραιότητα» την α-
νάπτυξη της αγοράς οίνου µέσω του 
rebranding και του µάρκετινγκ. Η πε-
ραιτέρω καθυστέρηση στο ζήτηµα της 
αναδιάρθρωσης του ελληνικού αµπε-
λώνα εννοήθηκε σε πρόσφατη ηµερί-
δα της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης Αµπέλου και Οίνου, όπου µε-
ταξύ άλλων ανακοινώθηκε η πρόθε-
ση της Οργάνωσης να προχωρήσει σε 
µια ανανέωση του Στρατηγικού Σχεδί-
ου για το Μάρκετινγκ. Στην ίδια εκδή-
λωση που έγινε την Παρασκευή 21 Φε-
βρουαρίου, ο επίτιµος προσκεκληµέ-
νος της Ε∆ΟΑΟ από την Πορτογαλία, 
Φεντερίκο Φαλκάο, µετέφερε την εµπει-
ρία της χώρας του, στην οποία τα πράγ-
µατα γίνονται µε τον αντίθετο τρόπο.

Ειδικότερα, µέχρι πρόσφατα η προ-
σοχή της ∆ιεπαγγελµατικής Οίνου και 
Αµπέλου έδειχνε απόλυτα ικανοποιη-
µένη µε τη στρατηγική για το µάρκε-
τινγκ που αναπτύχθηκε και εφαρµό-
στηκε την τελευταία δεκαετία, ενώ πά-
νω σε αυτό το παράδειγµα επιχειρή-
θηκε να στηριχθεί το Στρατηγικό Σχέ-
διο για το Αµπέλι. Ωστόσο, στην τελευ-
ταία συνάντηση των παραγόντων της 
Ε∆ΟΑΟ, φάνηκε πως η προσοχή της 
οργάνωσης µετατοπίστηκε από την ο-
λοκλήρωση και εφαρµογή του στρατη-
γικού σχεδίου για το αµπέλι, για το ο-
ποίο έχει χυθεί πολύ µελάνι τα τελευ-
ταία χρόνια και το οποίο ανέµεναν ε-
ναγωνίως οι αµπελουργοί.

Στο διάστηµα που µεσολάβησε, η 
συνεργασία µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, λό-
γω εκλογών, βάλτωσε και πλέον ανα-
ζητούνται πόροι για την ολοκλήρωση 
του υπόλοιπου έργου. Σύµφωνα µε το 
πνεύµα της συνάντησης η Ε∆ΟΑΟ δεί-

χνει να διαισθάνεται µια ανάγκη α-
νανέωσης και αναβάθµισης της πα-
ρουσίας του εγχώριου κλάδου του 
οίνου στην οικονοµική ζωή της χώ-
ρας και της ΕΕ, ανοίγοντας το διά-
λογο για αναβάθµιση του θεσµικού 
ρόλου της ως ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης και δίνοντας ξανά έµφα-
ση στο στρατηγικό σχέδιο µάρκε-
τινγκ και branging του ελληνικού 
επώνυµου οίνου.

Παράλληλα όµως δίνεται η εντύ-
πωση µε την επιλογή επανεκκίνη-
σης του στρατηγικού σχεδίου για την 
προώθηση, πως όλες οι προσπάθει-
ες αυτές στηρίζονται σε πήλινα πο-
δάρια, αφού οι βάσεις, ήτοι το κοµ-
µάτι της αµπελουργίας και η ανά-
γκη αναδιάρθρωσης των αµπελώ-
νων µπαίνουν ξανά στην κατάψυξη. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός 
ότι στην ανοιχτή εκδήλωση της Ε-
∆ΟΑΟ απουσίαζε ο κλάδος του α-
µπελιού, γεγονός που δεν µπορεί 
παρά να οφείλεται στις παρεξηγή-
σεις που προκάλεσε ο διάλογος πε-

ρί κλωνικής επιλογής και στην απου-
σία του ΣΕΟ να συµµετάσχει σε πρό-
σφατη ηµερίδα για το θέµα που διορ-
γάνωσε η ΚΕΟΣΟΕ.

«Η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχε-
δίου συνέπεσε µε το ξέσπασµα της διε-
θνούς οικονοµικής κρίσης. Η ολοκλή-
ρωσή του ακολουθήθηκε από την ελ-
ληνική οικονοµική και κοινωνική κρί-
ση. Οι διαφοροποιήσεις, που θα ήταν 
αναµενόµενες µε την παρέλευση 10ε-
τίας σε κανονικές συνθήκες, είχαν λό-
γους να επεκταθούν. Η υφιστάµενη 
σήµερα πραγµατικότητα έχει σίγουρα 
σηµαντικές διαφορές από εκείνη 10-
12 χρόνια πριν. Κάποια στοιχεία της 
µας είναι γνωστά. Τα περισσότερα ό-
µως, και ίσως τα πιο σηµαντικά, χρή-
ζουν διερεύνησης, καταγραφής και 
αξιολόγησης» εξήγησε ο Γιάννης Βο-
γιατζής, πρόεδρος του ∆Σ της Ε∆ΟΑΟ.

Στη συνέχεια έθεσε τους τέσσερις 
στόχους ανανέωσης του σχεδίου. Ο 
πρώτος αφορά τη στρατηγική «αντα-
γωνιστικής τοποθέτησης» της εθνι-
κής οινικής οντότητας, αφού η Ε∆Ο-
ΑΟ εντοπίζει µια ανάγκη να επικαι-
ροποιηθεί ώστε να λάβει υπόψη της 
ό,τι έχει διαφοροποιηθεί από την αρ-
χική εκπόνησή της. 

 Η διαµόρφωση µιας ισχυρής εθνι-
κής οινικής ταυτότητας «υπολείπεται 
αρκετά για να γίνει ισχυρή, τουλάχι-
στον όσο απαιτείται για την ευρεία ε-
µπέδωση στη συνείδηση του κατανα-
λωτικού κοινού» εξήγησε ο κ. Βογια-
τζής περιγράφοντας τον δεύτερο στόχο.

«Το αρχικό πρόγραµµα µάρκετινγκ 
είναι φυσικό, µε την παρέλευση των 
χρόνων και τις αλλαγές στην υφιστά-
µενη κατάσταση, να απαιτείται η προ-
σαρµογή του στην πραγµατικότητα λαµ-

βάνοντας υπόψη και τις προοπτικές ε-
ξέλιξης αυτής της πραγµατικότητας» εί-
πε ο ίδιος αναφερόµενος στον 3ο στό-
χο.  Η δηµιουργία δοµών και οργάνω-
σης για υλοποίηση στόχων είναι ο τέ-
ταρτος παράγοντας. «Έχουµε αρκετό 
δρόµο ακόµη για να υλοποιηθούν ι-
κανοποιητικά οι σχετικοί από τους 20 
κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας» είπε.

Η προώθηση γίνεται πλέον «µέγιστη 
προτεραιότητα» της Ε∆ΟΑΟ, η στρα-
τηγική της οποίας φαίνεται ότι παίρ-
νει µια απότοµη στροφή που τουλάχι-
στον καθυστερεί το θέµα της αναδιάρ-
θρωσης του ελληνικού αµπελώνα µέ-
σω κεντρικού σχεδιασµού. 

Η εκκρεµότητα αυτή που άπτεται ο-
λόκληρου του υπόλοιπου φάσµατος 
του κρασιού αφήνεται καθώς φαίνεται 
παρά τις έµµεσες προτροπές του πορ-
τογαλικού παραδείγµατος, όπως αυ-
τό παρουσιάστηκε σε ανοιχτή εκδήλω-
ση που διοργάνωσε η ∆ιεπαγγελµατι-
κή στις 21 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. 

Σύµφωνα µε αυτό λοιπόν η Οργάνω-
ση Αµπέλου και Οίνου της Πορτογαλί-
ας επενδύει το µεγαλύτερο µε διαφο-
ρά ποσοστό των κοινοτικών επιδοτή-
σεων στην σωστή υποστήριξη της πρω-
τογενούς παραγωγής και δευτερευό-
ντως προσεγγίζει το κοµµάτι της προ-
ώθησης, µε προϋπολογισµό µάλιστα, 
µικρότερο του ελληνικού

Βούλιαξε το στρατηγικό 
στο αμπέλι για μάρκετινγκ

Αποστρέφεται το παράδειγμα της Πορτογαλίας η Διεπαγγελματική Αμπέλου και Οίνου 



Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 Agrenda 17EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Δεν αποκλείεται σύμπραξη 
με Διεπαγγελματικές  
Φέτας και Κρέατος

Στην Πορτογαλία δουλεύουν 
πρώτα τις ρίζες της αμπέλου 

Ο κ. Βογιατζής εκτίµησε πως η Ε∆ΟΑΟ είναι ικανοποιηµένη από την 
έως τώρα πορεία της θεσµοθέτησης του πλαισίου λειτουργίας των 
∆ιεπαγγελµατικών οργανώσεων, λέγοντας πως: «Η αναγνώριση του 
θεσµικού ρόλου των ∆ιεπαγγελµατικών και διαµόρφωση θετικού 
πλαισίου για την αποτελεσµατική λειτουργία τους, ώστε να 
επιτελέσουν το σηµαντικό έργο τους προς όφελος του κλάδου που 
εκπροσωπούν». Ο ίδιος εξήγησε πως η Ε∆ΟΑΟ µέσω της αυξηµένης 
αντιπροσωπευτικότητας των κλάδων που τη συνιστούν και των 
συµφωνιών που ήδη έχει πετύχει σχεδιάζει να αιτηθεί την επέκταση 
των εισφορών σε όλο τον τοµέα. Παράλληλα εξήγησε πως το 
τελευταίο διάστηµα έχει ενισχυθεί η επικοινωνία ανάµεσα στις 
∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις της χώρας, µην αποκλείοντας κάποια 
σύµπραξη µε αυτές της Φέτας και του Κρέατος στο προσεχές µέλλον.
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν στην πρόσφατη ηµερίδα 
της Ε∆ΟΑΟ, ένας ακόµη άµεσος στόχος της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Οίνου είναι η αναζήτηση συµµαχιών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για την βελτίωση των κριτηρίων κατανοµής των δικαιωµάτων 
φύτευσης και ειδικά της εξεύρεσης ενός πλαισίου που να επιττρέπει 
την διεκδίκηση ποσοστού άνω του 1%. ∆εδοµένου ότι και άλλες 
χώρες, όπως η Πορτογαλία αντιµετωπίζουν παρόµοια εµπόδια, η 
δηµιουργία ενός µπλοκ, θα µπορούσε να εξασφαλίσει καλύτερη 
αντιµετώπιση από την Κοµισιόν, από αυτήν που έχουν µεµονωµένα 
αιτήµατα κρατών µελών.

Όσο παραµένει άγνωστο το τι µέλλει γενέσθαι 
µε το Στρατηγικό Σχέδιο για το αµπέλι στην Ελ-
λάδα, µια ιστορική στον χώρο του κρασιού χώ-
ρα, η Πορτογαλία, επενδύει ετησίως το µεγαλύ-
τερο κοµµάτι των κονδυλίων που διαθέτει στην 
αναδιάρθρωση των αµπελώνων της.

Στην εκδήλωση της Ε∆ΟΑΟ βρέθηκε ως επί-
τιµος προσκεκληµένος ο Φρεντερίκο Φαλκάο, 
πρόεδρος του αντίστοιχου Ινστιτούτου Αµπέ-
λου και Οίνου της Πορτογαλίας ο οποίος µετέ-
φερε την πείρα από τη λειτουργία και οργάνω-

ση του οινικού κλάδου στη χώρα του. Η Πορτο-
γαλία είναι µια χώρα µε παραγωγή 6,4 εκατ. ε-
κατόλιτρων µε εξαγωγές κοντά στα 3 εκατ. εκα-
τόλιτρα και τζίρο πάνω από 800 εκατ. ετησίως. 

Ειδικότερα, από τα 70 περίπου εκατ. ευρώ 
που καλείται να διαχειριστεί ο κλάδος του κρα-
σιού στη χώρα της Ιβηρικής, τα 58 εκατ. κα-
τευθύνονται στη σωστή δόµηση της πρωτογε-
νούς παραγωγής ενώ 7 εκατ. καταλήγουν σε 
προγράµµατα προώθησης. Φαίνεται σύµφωνα 
µε τον προσκεκληµένο της Ε∆ΟΑΟ, ο οποίος 
άθελά του έφερε τούµπα, την πρότερη συζή-
τηση, πως οι Πορτογάλοι χτίζουν τον κλάδο 
του κρασιού ξεκινώντας από τη ρίζα και όχι α-
πό τα κεραµίδια, παρέχοντας σωστή υποστή-

ριξη στους παραγωγούς. Από την άλλη στην 
ελληνική περίπτωση, ο διαµοιρασµός των πο-
σών προβλέπει ετησίως 9 εκατ. ευρώ στην α-
ναδιάρθρωση των καλλιεργειών, 9 εκατ. στην 
προώθηση και 5 εκατ. σε επενδύσεις για βελ-
τίωση υποδοµών, από τα οποία όµως τα µισά 
δεν απορροφούνται τελικά. 

Οι βασικές αγορές στόχοι για το πορτογαλι-
κό κρασί πέραν της ΕΕ, είναι ο Καναδάς, οι Η-
ΠΑ και λιγότερο το Μεξικό, αλλά και οι πρώην 
αποικίες, Βραζιλία και Ανγκόλα. Όπως εξήγησε, 
η στρατηγική της ∆ιεπαγγελµατικής Οίνου της 
Πορτογαλίας για την απορρόφηση του 100% των 
διαθέσιµων πόρων για τα προγράµµατα προώ-
θησης οίνου, θυµίζει αυτή των αεροπορικών ε-
ταιρειών για την πληρότητα των πτήσεων. ∆η-
λαδή δεσµεύουν αιτήσεις περισσότερες των δι-
αθέσιµων κονδυλίων, γνωρίζοντας πως στο τέ-
λος ορισµένοι δικαιούχοι δεν θα καταφέρουν 
να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, ώ-
στε ο αµέσως επόµενος να πάρει τη θέση τους.

Η συµµετοχή της Πορτογαλίας έχει ως εξής: 
30% στα λεγόµενα generic προγράµµατα που υ-
λοποιεί η ∆ιεπαγγελµατική, συµµετοχή 20% στα 
προγράµµατα των περιφερειών και 0% στα προ-
γράµµατα που αναλαµβάνουν ιδιώτες.

Παράλληλα εξήγησε πως υπάρχουν αυστηρές 
χρεώσεις σε όσους κάνουν διπλή εγγραφή σε 
προγράµµατα, ώστε να διασφαλίζεται ένας δί-
καιος τρόπος διαµοιρασµού κονδυλίων, µε απο-
τέλεσµα µόλις µια φορά να έχει παρουσιαστεί 
φαινόµενο διπλής συµµετοχής σε κάποια δράση.

Σύµφωνα λοιπόν µε την ενηµέρωση που πα-
ρείχε ο Πορτογάλος, τα κονδύλια για τον κλά-
δο του κρασιού στη χώρα της Ιβηρικής µοιρά-
ζονται ως εξής: 53 εκατ. καταλήγουν στην α-
ναδάρθρωση των αµπελώνων, 7 εκατ. ευρώ σε 
προγράµµατα προώθησης, 3,5 εκατ. σε γεωρ-
γικές ασφαλίσεις, ενώ 1,5 εκατ ευρώ για την 
απόσταξη οίνων.

Την πείρα από τη λειτουργία και οργάνωση του οινικού κλάδου της χώρας του µετέφερε στην Ε∆ΟΑΟ 
ο πρόεδρος του αντίστοιχου Ινστιτούτου Αµπέλου και Οίνου της Πορτογαλίας Φρεντερίκο Φαλκάο.
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Στα 87 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός 

Στα 1.107 ευρώ ανέβηκε 
το πριμ Δάσωσης που θα 
επιδοτεί και αναφυτεύσεις

 Αλλάξαν οι όροι στις δύο προκηρύξεις που ετοιμάζει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος, φτάνει τα 282 ευρώ το στρέμμα η 
ενίσχυση για τις «χαμένες» καλλιέργειες λόγω νέων φυτεύσεων

 Κρανιά, κερασιά και καρυδιά στις επιλέξιμες καλλιεργητικές 
ομάδες που ταιριάζουν με τις νέες προϊοντικές τάσεις

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μεταξύ των Μέτρων 8.1 «∆άσωση» 
και 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδα-
σοκοµικά συστήµατα» που ενσω-
µατώνουν διαφορετικό ύψος ενί-
σχυσης και είδη καλλιεργειών που 
επιδοτούν, θα έχουν να επιλέξουν 
οι αγρότες στις προκηρύξεις που 
ετοιµάζει το υπουργείο Περιβάλ-
λοντος, σύµφωνα µε τον νέο οδη-
γό (6η τροποποίηση Προγραµµά-
των) που δηµοσιεύτηκε. 

Ξεχωρίζοντας τα δύο αυτά Μέ-
τρα που αναµένεται να προκηρυ-
χθούν πριν το καλοκαίρι µε πιέ-
σεις να βγουν µέχρι τον Απρίλιο 
για να πιάσουν οριακά την περίο-
δο φυτεύσεων, οι ενισχύσεις δια-
µορφώνονται ως εξής:

Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για 
γεωργοδασικά συστήµατα»

Επιδοτούνται συστήµατα που συν-
δυάζουν την παρουσία δέντρων και 
γεωργικών καλλιεργειών στην ίδια 
επιφάνεια (στο ίδιο χωράφι). Έγιναν 
αλλαγές στις ενισχύσεις και πλέον 
εκτός από την εγκατάσταση φυτεί-
ας και την περίφραξη θα επιδοτεί-
ται και η αναφύτευση για το 1ο έ-
τος, µε τη συνολική στρεµµατική ε-
πιδότηση να φτάνει τα 1.107 ευρώ 
για φυτεύσεις δέντρων πυκνότητας 
25 ρίζες/στρέµµα. 

Παράλληλα σηµειώνεται εδώ, 
ότι παρουσιάζεται µείωση στο ε-
τήσιο ποσό συντήρησης που δια-
µορφώνεται πλέον στα 62,5 ευρώ 
ανά στρέµµα.

Τα επιλέξιµα δέντρα µεταξύ άλ-
λων είναι: Αχλαδιές, καρυδιές (βα-
σιλική, µαύρη, κοινή), κερασιές, συ-
κιές, βατοµουριές, κρανιά, µουριές, 
µηλιές, αριά, δρύ, πουρνάρια, χα-
ρουπιές, κ.α. 

Η τελευταία ευκαιρία για την τρέ-
χουσα προγραµµατική περίοδο για 
την ένταξη στο Μέτρο 4.2.1 «Εµπο-
ρία-Μεταποίηση µε τελικό προϊόν 
αγροτικό», δίνεται στην Περιφέ-
ρεια Πελοποννήσου, που άνοιξε 
έκτακτα τη σχετική προκήρυξη.

Πρόκειται για πρόγραµµα ύψους 
3,89 εκατ. ευρώ και αφορά ίδρυση, 
εκσυγχρονισµό ή επέκταση µετα-
ποιητικών µονάδων, µε επιδότηση 
50% επί των δαπανών. ∆ικαιούχοι 
είναι πολύ µικρές, µικρές και µε-
σαίες επιχειρήσεις και οργανώσεις 
παραγωγών, που θα κατεβάσουν 
επενδυτικό φάκελο που µπορεί 
να ξεκινά από τα 100.000 ευρώ 
και να φτάνει τα 600.000 ευρώ. 

 Τα σχέδια µπορούν να αφο-
ρούν ίδρυση, εκσυγχρονισµό ή 
επέκταση µεταποιητικών µονά-
δων σε κλάδους όπως: Γάλα, ε-
λαιοκοµία, ζωοτροφές, δηµητρι-
ακά, οίνος, οπωροκηπευτικά, ξη-
ροί καρποί, αρωµατικά φυτά, ξύ-
δι κ.α.. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά 
στην περίπτωση µονάδων ελαιο-
τριβείων που έχουν παύσει τη λει-

τουργία τους, αυτές µπορούν να 
προβούν σε εκσυγχρονισµό στο 
πλαίσιο της παρούσας δράσης και 
να επαναλειτουργήσουν µε την ί-
δια δραστηριότητα και δυναµικό-
τητα. Μετεγκατάσταση ανενεργού 
ελαιοτριβείου δύναται να θεωρη-
θεί επιλέξιµη, µε την προϋπόθε-
ση ότι αυτή θα πραγµατοποιηθεί 
µέσα στην περιοχή εφαρµογής 
της ∆ράσης.

Στην περίπτωση εκσυγχρονι-
σµού µονάδων παραγωγής ανόρ-

Έκτακτα νέα προκήρυξη

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

που θα φυτεύσουν δέντρα επιλέγο-
ντας µέσα από έναν κατάλογο 108 ει-
δών. Ανάµεσα στα είδη βρίσκονται: Α-
γριελιά, καρυδιά, καστανιά, µουριά, 
µαστιχόνδεντρο, δρυς κ.α.
Οι ενισχύσεις που παρέχονται 
είναι τριών µορφών:

  Η πρώτη µορφή ενίσχυσης αφο-
ρά την επιδότηση της εγκατάστασης 
φυτείας στο 100% του κόστους της µε 
µέγιστο ποσό για φυτεία 90 δέντρων 
ανά στρέµµα τα 9.090 ευρώ και για 
φυτεία 25 δέντρων ανά στρέµµα  τα 
563 ευρώ.

 Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δί-
νεται ετησίως και για 8 έτη για την 
κάλυψη 100% του κόστους για τις 
εργασίες συντήρησης µε µέγιστο 
ποσό τα 538 ευρώ.

 Η τρίτη µορφή ενίσχυσης είναι 
ένα 12ετές πριµ που αφορά µόνο α-
γρότες, ανάλογα το είδος καλλιέρ-
γειας που θα «θυσιάσουν» για να βά-
λουν τα δέντρα: Για παράδειγµα, σε 
αρδευόµενες εκτάσεις µε σκληρό σι-
τάρι η αποζηµίωση θα είναι 37,5 ευ-
ρώ ανά στρέµµα ετησίως, για όσπρια 
42 ευρώ και για βαµβάκι και ηλίανθο 
51,8 ευρώ και 30,2 ευρώ αντίστοιχα. 
Στα κηπευτικά το αντίστοιχο ποσό εί-
ναι 282 ευρώ το στρέµµα, στα κτηνο-
τροφικά φυτά 22,1 ευρώ και στους α-
µπελώνες τα 89,7 ευρώ. 

Μεσογειακή ζώνη
Ενίσχυση παρέχεται µόνο για 

φύτευση και συντήρηση ειδών 
της Μεσογειακής βιογεωγρα-
φικής ζώνης του καταλόγου 
που θα βγει στην προκήρυξη

Οι προκηρύξεις 
από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος 
αναµένονται πριν το 
φετινό καλοκαίρι.
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Βοσκοτόπια
Στο Μέτρο 8.2 µπορούν να 
ενισχυθούν και βοσκότοποι αν 
φυτευτούν µε δέντρα. Ωστόσο, η 
ανυπαρξία διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης µάλλον 
σηµαίνει ότι θα αποκλειστούν οι 
εν λόγω εκτάσεις.

 Εισόδημα
Απώλεια εισοδήµατος για τα 
είδη καρυδιάς, καστανιάς και 
µαστιχόδεντρου δίνεται για 
χρονική περίοδο οκτώ ετών. 
Απώλεια εισοδήµατος σε 
περίπτωση αντικατάστασης της 
γεωργικής καλλιέργειας µε 
αγριοκερασιά δίνεται για 
χρονική περίοδο πέντε ετών.

Έκταση
Ελάχιστο επιλέξιµο µέγεθος της 
έκτασης για την ένταξη στο 
υποµέτρο ορίζονται τα 5 
στρέµµατα , µε εξαίρεση τις 
περιοχές του Αιγαίου 
(Περιφέρειες Νοτίου και 
Βορείου Αιγαίου) που ορίζεται 
στα 2 στρέµµατα.



Μεταποίησης

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ

170

220 

300 

410 

255 

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Η 
ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

170

220 

300 

410 

255 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

Μεγάλες δεξαμενές
στην επιδότηση
για τα αρδευτικά
Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά για τις α-
νάγκες σε αποµακρυσµένα από το 
δίκτυο ∆Ε∆∆ΗΕ αγροτεµάχια και µε-
γαλύτερου όγκου δεξαµενές αλλά 
και λιµνοδεξαµενές στην περίπτωση 
δενδροκαλλιεργειών, συµπεριλαµ-
βάνονται στα αιτήµατα που σηµειώ-
θηκαν κατά τη δηµόσια διαβούλευ-
ση του Μέτρου 4.1.2 για την επιδό-
τηση αρδευτικών συγκροτηµάτων. 

Η διαβούλευση που έληξε στις 
20 Φεβρουαρίου αφορούσε τις λε-
πτοµέρειες εφαρµογής του Μέτρου 
που επιδοτεί τις δαπάνες αρδευτι-
κών επενδύσεων (στάγδην άρδευση 
µέχρι 410 ευρώ το στρέµµα, άνοιγ-
µα γεωτρήσεων µέχρι 120 ευρώ το 
µέτρο, γεννήτριες µέχρι 6.900 ευ-
ρώ κ.λπ) και καθιστά δικαιούχους 
όλους τους κατόχους αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τις πα-
ρατηρήσεις στη διαβούλευση, τίθε-
ται το αίτηµα να συµπεριληφθούν 
και ολοκληρωµένα συστήµατα άρ-
δευσης µε την εγκατάσταση αυτό-
νοµου φωτοβολταϊκού συστήµα-
τος άρδευσης. Σηµειώνεται ότι το 
κόστος εγκατάστασης του φωτο-

βολταϊκού συστήµατος άρδευσης 
είναι αντίστοιχου του συστήµατος 
άρδευσης µε πετρελαιοκινητήρα, 
στοιχείο που δεν θα επιβαρύνει ε-
πιπλέον την οποιαδήποτε χορηγού-
µενη δηµοσία δαπάνη.

Στην επιλεξιµότητα των δεξαµε-
νών τίθεται υπόψη των αρχών ένα 
πραγµατικό παράδειγµα για τις α-
νάγκες που θα προκύψουν και πρέ-
πει να καλύψει το Μέτρο:

«Είναι επιλέξιµες µόνο δεξαµε-
νές έως 500 κυβικά. Για την Χαλ-
κιδική και ειδικά για την βρώσιµη 
ελιά δεν λαµβάνεται υπόψη σας ότι 
το ελάχιστο νερό που χρειάζεται το 
δέντρο είναι 500 λίτρα ανά 4 µε 5 
µέρες για να φτάσει 50 έως 75 κι-
λά βρώσιµη ελιά. Με ένα πρόχειρο 
υπολογισµό το κάθε δέντρο χρει-
άζεται 3.000 λίτρα ανά µηνά που 
σηµαίνει ότι κάθε δέντρο στους έ-
ξι µήνες που χρειάζεται πότισµα, 
βάσει της ανοµβρίας που υπάρχει 
τα τελευταία χρόνια στη χωρά µας, 
χρησιµοποιούνται 18.000 λίτρα η 
18 κυβικά τα οποία αυξάνονται αν 
δεν βρέξει καθόλου Αύγουστο Σε-
πτέµβριο. Σε αναλογία τα 1.000 δέ-
ντρα χρειάζονται 18.000 κυβικά. 

Οι γεωτρήσεις που υπάρχουν αυ-
τή τη στιγµή είναι πάρα πολλές και 
κάνουν υπεραντληση του νερού δι-
ότι από τη ζεστή ζαρώνουν οι ελιές. 
Όσοι έχουν ψάξει λίγο περισσότε-
ρο ετοιµάζουν λιµνοδεξαµενες µε 
χωρητικότητα άνω των 20.000 κυ-
βικών οι οποίες κατά βάση στοιχί-
ζουν περίπου 50.000 ευρώ».

Με Σαρακατσάνικο τυρί
οι εγκρίσεις στο Μέτρο
16 για τη «Συνεργασία»

Συνολικά 22 συνεργασίες για έργα 
καινοτοµίας στον αγροτικό τοµέα 
εγκρίθηκαν στην Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, 
ενώ αναµένονται ακόµα πέντε 
Περιφέρειες να εκδόσουν 
αποτελέσµατα. Μέσα στα έργα που 
θα επιδοτηθούν, ξεχωρίζουν µεταξύ 
άλλων τα εξής: 
 Αναβίωση και τυποποίηση του 

παραδοσιακού γαλακτοκοµικού
προϊόντος ΚΟΥΣΜΑΡΙ 
Σαρακατσάνικο τυρί Θράκης.
 Ενσωµάτωση αιθερίων ελαίων 

αρωµατικών φυτών σε τυριά
τυρογάλακτος.
 Ανάπτυξη οργανικού λιπάσµατος 

από µηδική σε βιοµηχανική
κλίµακα.
 Αξιοποίηση της τεχνολογίας στη 

δηµιουργία προστιθέµενης αξίας
στο κρέας που παράγεται από τη 
σπάνια Ελληνική βραχυκερατική
φυλή.
 Εφαρµογή καινοτόµου 

πρωτόκολλου παραγωγής 
βιολογικού ρυζιού.

γανων συµπληρωµατικών ζωοτρο-
φών δεν επιτρέπεται αύξηση δυ-
ναµικότητας άνω του 20%.  

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προ-
κειµένου να ενταχθούν στη ∆ρά-
ση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη ∆ι-
εύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 
ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής 
τους, µέσω του Πληροφοριακού 
Συστήµατος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστό-
τοπο www.ependyseis.gr.

Παρατηρήσεις
Η διαβούλευση για την ΥΑ 

του Μέτρου 4.1.2 έληξε 
στις 20 Φεβρουαρίου 
και µένει να εκδοθεί 

ενσωµατώνοντας τυχόν 
παρατηρήσεις
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Σχέδια Βελτίωσης-
ενστάσεις
Η ηµεροµηνία λήξης της 
περιόδου υποβολής 
ενστάσεων ανά περιφέρεια 
στα Σχέδια Βελτίωσης είναι:
Κεντρική Μακεδονία και 
Κρήτη: 28 Φεβρουαρίου
Στερεά Ελλάδα, Ανατολική 
Μακεδονία-Θράκη, ∆υτική 
Μακεδονία, Θεσσαλία: 
3 Μαρτίου
∆υτική Ελλάδα: 23 Μαρτίου

 
Αναπτυξιακός
Μέχρι 28 Φεβρουαρίου 
2020 έχει λάβει παράταση 
η προθεσµία αιτήσεων στα 
καθεστώτα «Γενική 
Επιχειρηµατικότητα» και 
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων».
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Νέα συνεργασία 
TERRA A.E. 
με την GL1 srl
Η βιοµηχανία γεωργικών µηχανηµάτων Terra A.E. ανακοί-
νωσε την έναρξη της συνεργασίας της µε την ιταλική κα-
τασκευάστρια εταιρεία γεωργικών µηχανηµάτων GL1 srl.

Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας: «H 
Terra A.E., η οποία ανήκει στον όµιλο εταιριών της Παύλος 
Ι. Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. και είναι εισαγωγέας στην Ελλάδα των 
µεγάλων Ευρωπαϊκών εργοστασίων Kverneland, MX, Fimaks 
και Arcusin, καθώς και κατασκευαστής ποιοτικών γεωργι-
κών µηχανηµάτων, εµπλουτίζει την σειρά των προσφερό-
µενων µηχανηµάτων της µε καταστροφείς ειδικής χρήσης 
για αµπελώνες και αρχιτεκτονικής συντήρησης  πρασίνου 
µε βραχίονα της εταιρείας GL1». 

Η εταιρεία GL1 µε έδρα κοντά στην Bologna στην Βόρεια 
Ιταλία, για περισσότερα από 30 χρόνια εξειδικεύεται στην 
κατασκευή καταστροφέων και ειδικότερα καταστροφέων µε 
υδραυλικό βραχίονα. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν υψηλή α-
πτή ποιότητα κατασκευής και τεχνολογικές καινοτοµίες ε-
ξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση µε τεχνικά χαρακτηρι-
στικά και επιδόσεις κορυφαίου επιπέδου.

Τρεις ξεχωριστές σειρές προϊόντων
Η γκάµα των µηχανηµάτων χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές 

σειρές Garden-Agricultural-Professional για γεωργική και ε-
παγγελµατική συντήρηση πρασίνου, πολλαπλών χρήσεων, 
που διατίθενται µε διαφορετικά χαρακτηριστικά και σε δια-
φορετικά µεγέθη, ώστε µπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες.

Η Terra συγκεκριµένα εµπλουτίζει την σειρά των προσφε-
ρόµενων µηχανηµάτων της µε µηχανήµατα της εταιρείας  GL1:
 Καταστροφείς µε υδραυλικό βραχίονα.
 Καταστροφείς offset.
 Καταστροφείς ειδικά σχεδιασµένους για ελιές και σταφύλια.
 Καταστροφείς διπλής φοράς .
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης έκθεσης Agrotica η ο-

ποία διεξήχθη πριν από λίγες ηµέρες, δόθηκε η δυνατότητα 
στους επισκέπτες να δουν απwό κοντά το µοντέλο Komfort 
5500, ένα από τα βασικά µοντέλα της σειράς των καταστρο-
φέων µε υδραυλικό βραχίονα και να διαπιστώσουν την υ-
ψηλή ποιότητα κατασκευής που χαρακτηρίζει όλη τη σει-
ρά των µηχανηµάτων της εταιρείας.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με στόχο να πιάσει παραγωγή 1.000 τρα-
κτέρ ετησίως για τις ανάγκες της Ευρώπης 
σε ένα εύρος 50-260 ίππων που θα καλύπτει 
πέντε Σειρές, η Arbos, έχει βάλει µπρος το 
νέο της πενταετές στρατηγικό πλάνο. Μέ-
χρι στιγµής η σχετικά νέα εταιρεία στο χώ-
ρο των αγροτικών µηχανηµάτων έχει προ-
χωρήσει σε επενδύσεις περίπου 150 εκατ. 
ευρώ και πλέον ετοιµάζεται να φέρει στα 
µέσα του 2020 στην ευρωπαϊκή αγορά τη 

Σειρά 7000. Παράλληλα η εταιρεία δου-
λεύει και πάνω σε λύσεις κινητήρων Stage 
V για τα µοντέλα 5000, ενώ προετοιµάζε-
ται και µία γκάµα τρακτέρ µεγαλύτερης ι-
σχύος, η 6000.

Εν τω µεταξύ, η Arbos συνεχίζει την προ-
σπάθειά της ώστε να χτίσει ένα ευρύ κανά-
λι διανοµής των τρακτέρ της στην Ευρώπη, 
έχοντας ήδη φτάσει τους 75 αντιπροσώ-
πους. Αγορές στόχοι για την εταιρεία είναι 
η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Στόχος εί-
ναι βραχυπρόθεσµα, να µετράει η εταιρεία 
συνολικά 100 αντιπροσώπους. 

Τα χίλια τρακτέρ 
ετησίως στόχος της 
Arbos στην Ευρώπη   
Η Σειρά 7000 στα μέσα του 2020 η νέα προσθήκη 
της φίρμας στην κατηγορία των μεγάλων τρακτέρ
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Σχεδόν μηδενικές 
απώλειες σε άζωτο 
υπόσχονται 
τα Nutrimore
Στην καλλιέργεια των σιτηρών τα ζητούµενα είναι: Αύξηση 
παραγωγής και µείωση των κοστολογίων. 

Γι’ αυτό και η εταιρεία GAVRIEL προτείνει Nutrimore N-
PLUS 46-0-0 ή Nutrimore WINNER 40-0-0+14,5 SO3  επειδή:

 Είναι λιπάσµατα σχεδόν µηδενικών απωλειών αζώτου 
και πολύ πυκνά σε µονάδες. Στα σιτηρά φτάνουν περισσό-
τερες µονάδες αζώτου σε σχέση µε άλλα λιπάσµατα. Για κά-
θε τέσσερις µονάδες αζώτου παραπάνω που φτάνουν στα 
σιτηρά η παραγωγή αυξάνεται κατά 100 κιλά/στρέµµα. Α-
ντίθετα κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή (σύµπλοκη ή σύµ-
µεικτη) χάνουν τουλάχιστον 30% στον αέρα τις πρώτες ώρες 
µετά την εφαρµογή τους. Επίσης , νιτρική αµµωνία και ασβ. 
νιτρική αµµωνία χάνουν πάνω από το 50% των µονάδων που 
περιέχουν κυρίως λόγω έκπλυσης. Έτσι θεωρητικά φθηνά 
σακιά πρακτικά επιβαρύνουν τους παραγωγούς µε υψηλό 
κόστος ανά µονάδα αζώτου.

 Τα Nutrimore δεν είναι λιπά-
σµατα βραδείας απελευθέρωσης.  
Έχουν άµεση δράση και δίνουν 
άζωτο από το πρώτο λεπτό. Απλά 
λόγω των µηδενικών απωλειών α-
ζώτου η θρέψη των σιτηρών διαρ-
κεί περισσότερο. Ως εκ τούτου, δεν 
χρειάζονται επαναληπτικές εφαρ-
µογές -µία εφαρµογή αρκεί.  Το κό-
στος λίπανσης µειώνεται, αφού θέ-
λουµε λιγότερα εργατικά, λιγότε-
ρα καύσιµα και λιγότερο χρόνο. 

 Κατάλληλα για πρώιµες εφαρ-
µογές. Η κλιµατική αλλαγή είναι 
µια πραγµατικότητα. Τα Nutrimore 
είναι από τα λίγα λιπάσµατα της 
αγοράς που επιτρέπουν πρώιµες 
εφαρµογές λίπανσης. Ακόµα και 
στην περίπτωση που η βροχή κα-
θυστερήσει το λίπασµα δεν πάει 
χαµένο -το Agrotain προστατεύει 
το άζωτο από απώλειες τουλάχι-
στον για 20 ηµέρες µέχρι να βρέξει.

 Είναι τα µόνα µε γνήσιο Agrotain. 
Πολυάριθµες µελέτες αποδεικνύουν πως το πραγµατικό 
Agrotain µπορεί να παραµείνει ενεργό σε ενσακισµένο λί-
πασµα τουλάχιστον για 12 µήνες, σε αντίθεση µarbosαρ-
βοσε αποµιµήσεις που βρέθηκε ότι ο παρεµποδιστής πα-
ραµένει ενεργός µέχρι 15 ηµέρες µόνο µε αποτέλεσµα το 
λίπασµα να λειτουργεί σαν απλό. Για τους παραπάνω λό-
γους τα Agrotain αυξάνουν την σοδειά για τον παραγωγό 
τουλάχιστον κατά 15%, µειώνουν τα κοστολόγια τουλάχι-
στον κατά 15-20% και τελικά εξασφαλίζουν την βιωσιµό-
τητα του Έλληνα παραγωγού που είναι και το ζητούµενο.

Όσον αφορά ειδικότερα τη Σειρά 7000 που 
αναµένεται το ερχόµενο διάστηµα να φτά-
σει στις ευρωπαϊκές εκµεταλλεύσεις, αυτή 
αποτελείται από τα µοντέλα 7220, 7240 και 
7260 ισχύος 220 έως 260 ίππων, τα οποία 
διαθέτουν FPT εξακύλινδρο κινητήρα Stage 
V 6,7 λίτρων. Μπορούν να εξοπλιστούν µε 
κιβώτιο ταχυτήτων powershift, ενώ, επιπλέ-
ον η Arbos έχει βελτιώσει τα τεχνικά χαρα-
κτηριστικά του κιβωτίου ADVANCED + ώστε 
η µεταφορά της δύναµης από τον κινητήρα 
στους τροχούς να γίνεται πιο αποδοτικά.

Η άνεση του χειριστή και η παραγωγικό-
τητα βελτιώνονται επίσης σύµφωνα µε την 
κατασκευάστρια εταιρεία, χάρης την καµπί-
να HI-VISION MAXI. «∆ιαθέτει βελτιωµένη 
εργονοµία, ορατότητα και ησυχία εσωτερι-
κά για να εξασφαλίσει την άνεση κατά τη 

διάρκεια των πολύωρων εργασιών», λέει 
επιπλέον η Arbos. Η θέση του οδηγού δι-
αθέτει πνευµατική ανάρτηση και η θέση 
των διάφορων χειριστηρίων βρίσκονται 
σε ελάχιστη απόσταση από τον χειριστή: 
από το συµπλέκτη ανάστροφης ρεβέρσας 
κάτω από το τιµόνι έως τους µοχλούς τα-
χυτήτων και τις υδραυλικές και ηλεκτρικές 
ρυθµίσεις που βρίσκονται πάνω στο πολυ-
λειτουργικό µπράτσο.

Όλες οι λειτουργίες γίνονται εµφανείς 
στην ενσωµατωµένη οθόνη, η οποία έχει 
σχεδιαστεί για να υπηρετεί και ως ψηφια-
κό τερµατικό για ISOBUS παρελκόµενα και 
επίσης ως οθόνη για παράλληλη οδήγηση 
και εφαρµογές γεωργίας ακριβείας. 

Σήµερα η Arbos κατασκευάζει στα εργο-
στάσιά της στην Modena Ιταλίας πάνω από 
20 µοντέλα γεωργικών ελκυστήρων-τρακτέρ 
για αµπελουργικές, δενδροκοµικές και α-
νοικτής καλλιέργειας εφαρµογές, παράλλη-
λα εκτός από τους γεωργικούς ελκυστήρες 
διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα σχεδιασµού 
και κατασκευής παρελκόµενων εξαρτηµά-
των. Στην ελληνική αγορά τα µηχανήµατα 
της Arbos διαθέτει η εταιρεία Agricon ΑΕ, 
µετά τη συµφωνία που υπέγραψε την πε-
ρασµένη Άνοιξη. 

∆ίκτυο αντιπροσώπων
Βραχυπρόθεσµα, η Arbos θέλει να 

µετράει συνολικά 100 αντιπροσώπους 
στην Ευρώπη και έχει ρίξει το βάρος 

της σε Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία

ΠΡΟΤΑΣΗ GAVRIEL ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

NUTRIMORE N-PLUS 10-15 kg/στρεµ.

ή NUTRIMORE WINNER 12-17 kg/στρεµ.

ΑΝΤΙ ΓΙΑ:

ή  ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 20-25 kg/στρεµ.

ή  ΑΣΒ. ΝΙΤΡ. ΑΜΜΩΝΙΑ 25-30 kg/στρεµ.

ή  ΟΥΡΙΑ 15-20 kg/στρεµ.

ή  ΟΥΡ ΟΘΕΙΙΚΗ 17-23 kg/στρεµ.
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Πώς νοιώθεις 
όταν δεν έχεις

 ∆ιαχρονικό: Έµαθα να δίνω. 
Όχι διότι έχω πολλά. Αλλά διότι 
γνωρίζω επακριβώς πώς νοιώθεις 
όταν δεν έχεις τίποτε.

 Αρωµατικά φυτά: Στις 23 
Μαρτίου 2020 θα γίνει ο 
απολογισµός του συνεδρίου 
Αρωµατικών & Φαρµακευτικών 
Φυτών Ελλάδος και θα 
δροµολογηθεί η πρόθεση σύστασης 
cluster Αρωµατικών-
Φαρµακευτικών Φυτών Ελλάδος. 
Στην Οµάδα Πρωτοβουλίας 
µετέχουν οι: ∆. Μιχαηλίδης, Α. 
Οικονόµου, Μ. Παπαδόπυλος, Ν. 
Αργυρίου, Α. Κυριτσάκης, Ε. 
Μαλούτα, Σ. Ιγνατιάδης.

 Xylella: Μέτα το πρώτο 
κρούσµα τον Ιαν 2019, η Xylella 

Fastidiosa 
εξαπλώνεται 
στην 
Πορτογαλία 
προσβάλλοντας 
όχι µόνο ελιές, 
αλλά και 
αµυγδαλιές, 
δαµασκηνιές, 

συκιές, και φελλόδεντρα. Οι 
περιοχές που ανιχνεύτηκε έχουν 
φτάσει τις 65. Οι πορτογαλικές 
αρχές παίρνουν µέτρα σύµφωνα µε 
τα όσα προβλέπουν οι κοινοτικοί 
κανονισµοί, καταστρέφοντας επί 
τόπου τα προσβεβληµένα φυτά, 
τους ξενιστές σε ακτίνα 100 µ. 
γύρω από κάθε προσβεβληµένο 
φυτό. olivenews.gr, 19/2/2020.

 Πόσιµο νερό: Το 2012 
υπογράψαµε στην πρωτοβουλία 
Ευρωπαίων πολιτών «Η ύδρευση 
και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο 
δικαίωµα! Το νερό είναι δηµόσιο 
αγαθό, όχι εµπόρευµα». Το 2013 
κατάφερε και µάζεψε πάνω από 1,6 
εκατ. υπογραφές. Το 2014 η ΕΕ 
αποδέχτηκε την πρόσκληση να 
προτείνει νοµοθεσία για εφαρµογή. 
Το 2018 µπήκε νέο άρθρο 13 στην 
Οδηγία για το πόσιµο νερό. Τι 
έµεινε στο άρθρο 13 που πέρασε 
αυτή την εβδοµάδα από το ΕΚ: 
εκστρατείες ενηµέρωσης των 
πολιτών για την ποιότητα και 
ενθάρρυνση παροχής νερού 
δωρεάν σε δηµόσια κτίρια, 
εστιατόρια, κυλικεία κα. Christina 
Kontaxi. Facebook, 22/2/2020.     
    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Με συµµετοχές ρεκόρ, στην ιστορία 
του θεσµού, που, για πρώτη φορά, έ-
σπασαν το ψυχολογικό φράγµα των 
συνολικά 900 δειγµάτων οίνων κι α-
ποσταγµάτων, πραγµατοποιήθηκε, 25 
και 27 Φεβρουαρίου, ο επετειακός φετι-
νός 20ος ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Οίνου 
& Αποσταγµάτων Θεσσαλονίκης, διεκ-
δικώντας µια διάκριση. Περισσότερα α-
πό 220 µικρά και µεγαλύτερα οινοποι-
εία, µε τη συντριπτική τους πλειονότη-
τα να προέρχεται από την Ελλάδα, αρ-
κετές συµµετοχές από την Κύπρο, αλλά 
και παρουσία από τη Βραζιλία και την 
Αλβανία, έδωσαν το «παρών» στο δια-
γωνισµό και αξιολογήθηκαν από τους 
25 εξειδικευµένους γευσιγνώστες-κρι-
τές της φετινής διοργάνωσης.

Συνολικά τα δείγµατα που διαγωνί-
στηκαν ήταν 907, από τα οποία 870 α-
φορούσαν οίνους και τα υπόλοιπα 37 
ήταν αποστάγµατα σταφυλιού. Στο κοµ-
µάτι των οίνων, η κατηγοριοποίηση των 
διαγωνιζόµενων δειγµάτων ήταν αντι-
προσωπευτική του ελληνικού αµπελώ-
να. Συγκεκριµένα, κυριάρχησαν οι συµ-
µετοχές λευκών κρασιών µε 394 συµ-

µετοχές, ακολούθησαν αµέσως µετά οι 
ερυθροί οίνοι µε 280 δείγµατα και κα-
τόπιν τα ροζέ µε 199, τα γλυκά µε 39, 
τα αφρώδη µε 26 και οι ρετσίνες µε 12 
δείγµατα, ενώ από τα 37 αποστάγµατα, 
τα 35 ήταν από ελληνικά αποσταγµατο-
ποιεία και τα 2 από αλβανικά.

Ενθαρρυντικό στοιχείο του φετινού 
διαγωνισµού, το γεγονός ότι πλαισιώ-
θηκε και από αρκετές συµµετοχές νέων 
µικρών οινοποιείων, περίπου 15, γε-
γονός το οποίο, όπως τονίστηκε στην 
Agrenda, δείχνει πως ο κλάδος συνε-
χίζει να έχει δυναµική και να προσελ-
κύει επενδύσεις, αλλά ταυτόχρονα ε-
νισχύει και το ρόλο του θεσµού, ως ε-
φαλτήριο που δίνει τη δυνατότητα σε 
όσα κρασιά διαγωνίζονται να διακρι-

θούν και να γίνουν γνωστά στο κοινό.
Η περιορισµένη αντιπροσώπευση α-

πό το εξωτερικό, βέβαια, είναι ένα στοι-
χείο που δεν περνά απαρατήρητο από 
τους διοργανωτές, ωστόσο φαίνεται να 
έχει µια λογική εξήγηση, καθώς όπως 
µας επισηµάνθηκε, η ελληνική αγορά 
οίνου σε πολύ µεγάλο βαθµό κατανα-
λώνει εγχωρίως παραγόµενα κρασιά 
και υπό αυτή την έννοια ίσως τα ξένα 
οινοποιεία να επιλέγουν διαγωνισµούς 
άλλων χωρών, οι οποίοι συνδυάζουν 
και εµπορική προοπτική για τα ίδια, ε-
φόσον κατακτήσουν κάποια διάκριση.

Να σηµειωθεί ότι η επίσηµη ανακοί-
νωση των αποτελεσµάτων µε την τελε-
τή απονοµής των µεταλλίων θα γίνει 
στις 7 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου.

Δεν δίνει μόνο μετάλλια 
ο διαγωνισμός οίνου και 
αποσταγμάτων, δίνει διεθνή 
αναγνώριση Πάνω από 220 μικρά κα μεγαλύτερα 

οινοποιεία συμμετείχαν στον επετειακό 
20ο διαγωνισμό στη Θεσσαλονίκη 

Στην κριτική επιτροπή το «ανφάν γκατέ» 
των επαγγελµατιών του αµπελοοινικού τοµέα 

Οι διοργανωτές του ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού προσπαθούν να προσδώσουν το 
απαραίτητο κύρος στο θεσµό και κάθε χρονιά την κριτική επιτροπή στελεχώνουν 
προσωπικότητες διεθνούς αναγνώρισης, αλλά και εξειδικευµένοι επαγγελµατίες 
του αµπελοοινικού τοµέα, ενώ πρόεδρος του ∆ιαγωνισµού είναι ο Κωνσταντίνος 
Λαζαράκης, πρώτος Έλληνας Master of Wine και ένας εκ των κορυφαίων στον 
κόσµο. Στο πλαίσιο αυτό, η φετινή κριτική επιτροπή πλαισιώθηκε από τους 
Masters of Wine, Makinen Heidi, Smith Roderick, Van Casteren Cornelus και 
την Όλγα Καραπάνου Crawford, 3η κατά σειρά Master of Wine από την Ελλάδα 
και η πρώτη Ελληνίδα. Τα 907 δείγµατα µοιράστηκαν σε 5 διαφορετικά τραπέζια 
κριτών, το καθένα εκ των οποίων αποτελούνταν από 5 άτοµα. Μετά το τέλος του 
διαγωνιστικού τµήµατος συνεδρίασε η Οργανωτική Επιτροπή για να ελεγχθεί το 
νόµιµο των διαδικασιών και των συµµετεχόντων οίνων και αποσταγµάτων. 

Ελληνίδα
Στην κριτική 

επιτροπή και η 
Όλγα Καραπά-
νου Crawford, 
τρίτη Master of 
Wine από την 

Ελλάδα

Κατηγορίες
Στα δείγµατα 
394 λευκοί 

οίνοι, 280 ερυ-
θροί, 199 ροζέ, 
39 γλυκά, 26 

αφρώδη και 12 
ρετσίνες   

15 µικροί
Ο διαγωνισµός 
πλαισιώθηκε 

και από 15 
συµµετοχές 

νέων µικρών 
οινοποιείων 

ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr
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Ξαναφούντωσε η συζήτηση πάνω στο 
θέµα της αναθεώρησης του χάρτη των 
αµπελώνων της Βουργουνδίας εγείρο-
ντας έντονες αντιδράσεις εκ µέρους των 
Γάλλων οινοποιών επί των αµφιλεγόµε-
νων σχεδίων για έξοδο από την «ετικέ-
τα» της ιστορικής περιοχής 64 κοινοτή-
των της ανατολικής Γαλλίας.

Περισσότεροι από 400 παραγωγοί 
οίνου της Βουργουνδίας στις αρχές Φε-
βρουαρίου ταξίδεψαν στο Μόντρεου-
ϊλ, στα περίχωρα του Παρισιού, για να 
πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε εκ-
προσώπους του Εθνικού Ινστιτούτου 
Προέλευσης και Ποιότητας (Inao), προ-
κειµένου να µπλοκάρουν την εξέλιξη 
αυτή. Στους εξαγριωµένους παραγω-
γούς, ένας εκπρόσωπος του ινστιτού-
του, που υπάγεται στο Γαλλικό Υπουρ-
γείο Γεωργίας, κατηγόρησε µια οµάδα 
εµπειρογνωµόνων για τη νέα πρόταση 
και ανέφερε ότι τα µέλη της επιτροπής 
δεν θα προχωρήσουν χωρίς διαβούλευ-
ση και µελέτη τον νέο χάρτη.

Μάλιστα, το σήµα Appellation d’Origine 
Controle Bourgogne, που δίνει και τη 
µεγάλη υπεραξία στο προιόν και στον 
παραγωγό και υπαγορεύει ποια κρασιά 
µπορούν να επισηµανθούν ως Βουρ-
γουνδία,  θα µπορούσε να περιοριστεί. 
Κι αυτό γιατί θα άφηνε απέξω πολλά 
γνωστά κρασιά - συµπεριλαµβανοµέ-
νων των Chablis - που δεν θα µπορού-
σαν να χαρακτηριστούν ως Βουργουν-
δία ή τα Côte d’Or. Και σαν να µην έφτα-
νε αυτό, το πράγµα γίνεται ακόµα πιο 
περίπλοκο αφού σχεδόν οι µισές κοινό-
τητες της περιοχής Beaujolais θα εξακο-
λουθούν να είναι σε θέση να χαρακτη-
ριστούν ως Βουργουνδία.

Σηµειωτέον το Inao εξετάζει το θέµα α-
πό το 2000, αλλά η υποµονή των αµπε-
λουργών έχει πλέον εξαντληθεί και κα-
λούν σε κινητοποιήσεις χαρακτηρίζοντας 
τις κυοφορούµενες προτάσεις «εντελώς 
απαράδεκτες» και απειλή για το µέλλον 

του γαλλικού αµπελώνα. «Τα κρασιά 
της Βουργουνδίας βρίσκονται υπό πο-
λύ σοβαρή απειλή» δήλωσε οµάδα 12 
τοπικών βουλευτών και γερουσιαστών.

Κατά του χάρτη 6.000 υπογραφές
Να σηµειωθεί ότι η Ένωση της Βουρ-

γουνδίας είχε διαφωνήσει, λέγοντας ό-
τι το Ινστιτούτο υπονόµευε ολόκληρη τη 
δοµή των ΑΟC. Περισσότεροι από 6.000 
άνθρωποι υπέγραψαν µια αναφορά που 
αντιτίθεται στον προτεινόµενο χάρτη.

«Πρέπει να αποφύγουµε τη συγκόλ-
ληση δύο ιστορικά ξεχωριστών αµπε-
λουργικών περιοχών, καθεµιά µε τα 
δικά τους χαρακτηριστικά», γράφει 
η δήλωση. «Αν ένα beaujolais γίνει 
bourgogne, τότε γιατί δεν πρέπει να γί-
νει ένα crémant de bourgogne, σαµπά-
νια;», διερωτάται σκωπτικά.

Οι αμπελώνες της Βουργουνδίας 
μάχονται με την ιστορία, 
τη γεωγραφία και την τιμή

Εργαλείο αρκεί να εφαρμοστούν 
οι έλεγχοι στη ζωική παραγωγή 
Πραγµατικό «οικονοµικό κεφά-
λαιο» για τη χώρα µπορεί να παί-
ξει ο τοµέας του κρέατος και δη η 
εγχώρια κτηνοτροφία, εφόσον βέ-
βαια εκλείψουν τα κενά στην κα-
ταγραφή της... διαδροµής των ζώ-
ων από τον παραγωγό στον κατα-
ναλωτή και επιτέλους κάποια στιγ-
µή, τα στοιχεία συµφωνήσουν µε 
το σύστηµα «ΑΡΤΕΜΙΣ».

Οι εν λόγω παθογένειες, που 
αν µη τι άλλο, υπάρχει τρόπος να 
εκλείψουν βάσει του κανονισµού 
2017/625 για τους επίσηµους ελέγ-
χους στα προϊόντα ζωικής προέλευ-
σης, που τώρα βρίσκει τα πατήµα-
τα του, ήταν στο πεδίο της 2ης επι-
µορφωτικής ηµερίδα της Ε∆ΟΚ στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα α-
ποτυπώθηκαν τα προβλήµατα στην 
υφιστάµενη λειτουργία της εγχώρι-
ας αγοράς κρέατος και τις ελληνο-
ποιήσεις, της ευθύνης και εποπτεί-
ας του επίσηµου Κτηνιάτρου στους 
ελέγχους στα σφαγεία αλλά και 
αλλαγών στα εµπορικά πρότυπα.

«Έχουµε τρόπους για να εφαρ-
µόσουµε όσα προβλέπονται από 
το κοινοτικό δίκαιο και θα το πρά-
ξουµε. H πληθώρα νοµοθεσίας που 
έρχεται από την Ευρώπη καθιστά 

σαφές ότι τα αντικείµενα διευρύ-
νονται και το προσωπικό επιφορ-
τίζεται µε πάρα πολλές δράσεις», 
τόνισε ο συντονιστής των εργασι-
ών Θωµάς Αλεξανδρόπουλος, Προ-
ϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ.

Αίσθηση προκάλεσαν τα στοι-
χεία που παρέθεσε ο ∆ρ. ∆ηµή-
τριος Γαλαµάτης, Κτηνίατρος/Επι-
θεωρητής-Ελεγκτής στη ∆ιεύθυν-
ση ∆ιαχείρισης Ελέγχων γάλακτος 
και κρέατος ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Ευρή-
µατα που αφενός αποκαλύπτουν 
σηµαντικές πτυχές «ελληνοποιή-
σεων» αφού βάσει των επίσηµων 
στοιχείων «λείπουν» από το σύστη-
µα περίπου 6 εκατ. σφαγές προβά-
των σε ετήσια βάση. «Πώς δικαιο-
λογείται το γεγονός, µία χώρα µε 
περίπου 8,5 εκατ. πληθυσµό προ-
βάτων κάθε χρόνο, την πενταετία 
2014-2018, να εµφανίζει µόλις 2,9 
εκατ. σφαγές προβατοειδών ανά έ-
τος;» αναρωτήθηκε ο κ. Γαλαµάτης.

Εντύπωση προκαλεί, ο σηµαντι-
κός αριθµός εισαγωγών από τη Ρου-
µανία αλλά και η διαφορά των ει-
σαγόµενων προβάτων από τη Ρου-
µανία για σφαγή σε σχέση µε τις 
δηλωµένες σφαγές στο  Άρτεµις.

Νέα εποχή 
για το Κτήµα 
Κοκοτού 

Με την καινούρια 
δυναµική οµάδα 
οινοποίησης και τις  
νέες ετικέτες του, 
βρήκε το Κτήµα 
Κοκοτού η εσοδεία του 
2019. Σε εκδήλωση 
στις εγκαταστάσεις 
του Κτήµατος στη 
Σταµάτα, 
παρουσιάστηκαν οι 
ανανεωµένες ετικέτες 
των κρασιών του 
οινοποιείου και υπό τις 
επεξηγήσεις του Dr 
Οινολόγου Γιώργου 
Κοτσερίδη, που 
ανέλαβε σύµβουλος 
παραγωγής, 
δοκιµάστηκαν τα 
πρώτα κρασιά της 
νέας εσοδείας. 
∆ισέλιδο αφιέρωµα 
στο περιοδικό Wine 
Trails που κυκλοφορεί 
την Παρασκευή 28 
Φεβρουαρίου µαζί µε 
την Agrenda.

Οι αµπελουργοί, που έχουν πλέον 
κουραστεί, καλούν σε κινητοποιήσεις. 

Άφαντα
Την περίοδο 2014-

2018 περίπου 160.000 
πρόβατα που εισήχθη-
σαν από Ρουµανία για 
σφαγή, δεν καταγρά-
φηκαν στο Άρτεµις

ΕΚΑΤ. ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΚΑΤ. ΣΦΑΓΕΣ ΤΗΝ 5ΕΤΙΑ

8,5

2,9

ΠΩΣ
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ

�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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Κτήμα Διαμάντη

Το μανάβικο
που δίνει τουρσί και 
σάλτσες στο Παρίσι
Με 70 στρέμματα και συνεργασία ντόπιων παραγωγών, 
το Κτήμα Διαμάντη εξάγει 100.000 βαζάκια ετησίως 

Ανάπτυξη
«Σιγά σιγά µεγαλώ-
νουµε, έχουµε και  

πωλητή στην Αθήνα, 
ενώ στο Παρίσι τα 

προϊόντα διατίθενται 
σε πολύ καλές τιµές. 
Πιστεύω να αναπτυ-
χθούµε όταν ολοκλη-
ρωθεί η διαδοχή» λέει 

η Έλσα ∆ιαµάντη Για τις µελιτζάνες, τις ντοµάτες 
και τα υπόλοιπα λαχανικά που 
αξιοποιούνται στις συνταγές, 
παρέχονται από την επιχείρηση οι 
σπόροι σε ντόπιους παραγωγούς.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ασυγκράτητη η φύση της 
Νάουσας δεν σταµάτησε 
να προµηθεύει µε φρέ-
σκα φρούτα το µανάβικο 
που άνοιξε στην πόλη στις αρχές της δεκα-
ετίας του 1990. Η παραγωγή των κτηµάτων 
της οικογένειας ∆ιαµάντη, ήταν τέτοια που 
υπερέβαινε τη ζήτηση της περιοχής. Κάπως 
έτσι, προκειµένου να µην πηγαίνει χαµέ-
νη η παραγωγή, η Έλσα ∆ιαµάντη σκέφτη-
κε να κάνουν µαρµελάδες µε όσα φρούτα έ-
µεναν στα καφάσια του µανάβικου στο τέ-
λος της ηµέρας. 

Για τις συνταγές, αυτή και ο σύζυγός της Φί-
λιππος, άντλησαν έµπνευση από τις Ναουσαί-
ες µαγείρισσες, όσο ο εξοπλισµός της οικο-
τεχνίας περιοριζόταν σε µερικές κατσαρόλες. 
Γλυκό σύκο τον Μάιο, µαρµελάδα ροδάκινο 
τον Ιούλιο και σάλτσα ντοµάτας τον Σεπτέµ-
βριο. Με τον καιρό το χαρτοφυλάκιο των προ-

ϊόντων άρχισε να επε-
κτείνεται, µαζί και η ζή-
τηση άρα και οι ανά-
γκες της επιχείρησης. 

«Άρεσαν τα προϊό-
ντα» µας λέει η Χρυ-
σάνθη ∆ιαµάντη, η µια 

από τις τρεις κόρες της οικογένειας, η οποία 
έχει αναλάβει και την οικονοµική διαχείριση 
της επιχείρησης, «πλέον παράγουµε 300.000 
βαζάκια ετησίως, εκ των οποίων τα 100.000 
εξάγονται στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Κύ-
προ». Η βασική αγορά της Γαλλίας όπως λέ-
ει η ίδια η κυρία ∆ιαµάντη είναι το Παρίσι, ό-
που δύο συνεργάτες της επιχείρησης διανέ-
µουν τα προϊόντα σε ντελικατέσεν της πόλης.

Στο Κτήµα ∆ιαµάντη απασχολούνται πλέ-
ον οι δύο γονείς µε τα τρία τους παιδιά, µαζί 
µε ακόµα τρεις υπαλλήλους, ενώ εποχιακά το 
προσωπικό µπορεί να αυξάνεται ανάλογα µε 
τις ανάγκες. Στην Αθήνα τα προϊόντα πωλού-
νται χοντρικά στη λαχαναγορά και µετά µοι-
ράζονται σε διάφορα καταστήµατα.

Ο Φίλιππος και η Έλσα ∆ιαµάντη 30 χρόνια µετά την έναρξη της µεταποίησης 
διευθύνουν µια οικογενειακή επιχείρηση µε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο 
ιδιαίτερων γεύσεων και πρώτη ύλη από τα χωράφια της οικογένειας.

Φίλιππος και Έλσα ∆ιαµάντη
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Στα κτήµατα της οικογένειας καλ-
λιεργούνται κυρίως φρούτα, όπως 
δαµάσκηνα, κεράσια και ροδάκινα 
σε µια έκταση περίπου 70 στρεµµά-
των. Για τις µελιτζάνες, τις ντοµάτες 
και τα υπόλοιπα λαχανικά που αξιο-
ποιεί στις συνταγές, όπως µας εξη-
γεί η κα. ∆ιαµάντη, παρέχονται α-
πό την επιχείρηση οι σπόροι σε ντό-
πιους παραγωγούς, οι οποίοι ανα-
λαµβάνουν την καλλιέργεια στα δι-
κά τους κτήµατα. Σήµα κατατεθέν 
του κτήµατος είναι τα αµπελόφυλ-
λα από ξινόµαυρο, την πρώτη ύλη 
για τα οποία προµηθεύονται από α-
µπελουργούς που έχουν τα κτήµατά 
τους στους πρόποδες του Βέρµιου. 

Η ίδια εµφανίζεται ιδιαίτερα ικα-
νοποιηµένη από ένα καινούριο προ-
ϊόν που έχει λανσάρει τελευταία, τα 
«γκαβόψαρα», ένα τοπικό έδεσµα 
της περιοχής µε βάση τη µελιτζά-
να, για το οποίο µάλιστα ετοιµάζε-
ται να κατοχυρώσει τα δικαιώµατα, 
αφού είναι η πρώτη που κατάφερε 
να προσαρµόσει τη συνταγή όπως 
ακριβώς σερβίρεται στη Νάουσα, ό-
ταν βγαίνει από το βαζάκι. 

Από την κατσαρόλα και τα µικρά 

µηχανήµατα πέρασε η επιχείρηση σε 
µια µεγαλύτερη κλίµακα στις αρχές 
της δεκαετίας του 2000, µε τη συν-
δροµή ενός προγράµµατος Leader. 

«Έχουµε µεταφερθεί τώρα σε άλ-
λο χώρο λίγο έξω από την πόλη. ∆ι-
αµορφώσαµε µια βιοτεχνική εγκα-
τάσταση µεγαλύτερη. Εγώ είµαι 56 
χρονών και µέχρι τώρα περίµενα να 
µπούνε οι κόρες µου στην επιχείρη-
ση. Σιγά σιγά µεγαλώνουµε, έχουµε 
πωλητή στην Αθήνα, ενώ στο Παρί-
σι τα προϊόντα διατίθενται σε πολύ 
καλές τιµές» λέει η Έλσα ∆ιαµάντη. 

«Ο καιρός για την παρασκευή των 
προϊόντων είναι περιορισµένος, και 
αυτό βάζει φραγµούς στην αύξηση 
της παραγωγής. Περιορισµένος εί-
ναι και ο χώρος και το δυναµικό της 
επιχείρησης» αναφέρει η Χρυσάνθη 
∆ιαµάντη, εξηγώντας πως «θέλου-
µε να αναπτυχθούµε, αλλά πρέπει 
να είµαστε και σωστοί, γιατί για την 
ποιότητα των προϊόντων µας γίνα-
µε γνωστοί». Ωστόσο οι γονείς της 
συνεχίζουν σύµφωνα µε την ίδια τις 
επενδύσεις. «Επενδύουν συνέχεια 
στη δουλειά. Ό,τι κέρδη µένουν, τα 
ρίχνουν σε νέα µηχανήµατα» είπε.

Τα «γκαβόψαρα» με... πατέντα και 
η αναζήτηση φόρμουλας για ανάπτυξη 

ΚΤΗΜΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ

Το «Κτήµα ∆ιαµάντη» είναι µια σύγχρονη και 
ραγδαία εξελισσόµενη επιχείρηση, που παντρεύει το 
παρόν µε το παρελθόν στις υψηλού γαστρονοµικού 

της ενδιαφέροντος  δηµιουργίες.
Ζαφειράκη 54 Νάουσα 59200

Τηλέφωνο: 2332021629
Κινητό: 6980951327

ΑΒ Βασιλόπουλος
Νέος Director 
ο Ν. Γραμματικός
Καθήκοντα Director στη ∆ιεύθυνση 
Αγορών της ΑΒ Βασιλόπουλος, 
ανέλαβε ο Νίκος Γραµµατικός και 
πιο συγκεκριµένα τις κατηγορίες 
wine, spirits, liquid, confectionery, 
snacking κ.α.. Ο Νίκος Γραµµατικός 
εντάχθηκε στην ΑΒ Βασιλόπουλος 
(µέλος του Οµίλου Ahold Delhaize)  
ως Director of Retail Store 
Operations τον Μάιο του 2015.

Κώστας Μυλωνάς 
Διευθυντής 
στο ΕΛΚΕΘΕ  

Στο ΦΕΚ 43/24.01.2020 
δηµοσιεύθηκε ο διορισµός του ∆ρ. 
Κωνσταντίνου Μυλωνά στη θέση 
του ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου 
Θαλάσσιας Βιολογίας, 
Βιοτεχνολογίας και 
Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

Αλλαγές 
στη DuPont  
Aποχωρήσεις  
Η DuPont Inc ανακοίνωσε πως 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. Η εταιρεία ε ανακοίνωσε 
ότι προηγούµενος διευθύνων Marc 
Doyle και ο οικονοµικός διευθυντής 
Jeanmare Desmond αποχωρούν από 
την εταιρεία, µε άµεση ισχύ.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεχείς επενδύσεις
Ό,τι κέρδη µένουν στην 
επιχείρηση, η οικογένεια 

τα ρίχνει στη δουλειά 
και σε νέα µηχανήµατα 

αµέσως

ΝΑΟΥΣΑ



ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Την απαγόρευση σε λιανοπωλητές και 
µεταποιητές να αγοράζουν αγροτικά 
προϊόντα σε τιµές κάτω από το κόστος 
παραγωγής των αγροτών που τους προ-
µήθευσαν µε κυρώσεις που φτάνουν 
µέχρι τη δηµοσίευση των ονοµάτων 
για τους παραβάτες, εισάγει µε έκτα-
κτο βασιλικό διάταγµα ο υπουργός Γε-
ωργίας της Ισπανίας, Λουίς Πλάνας.

Στο µέτρο αυτό κατέληξε ο υπουργός 
µετά από πιέσεις που άσκησαν τα κε-
ντρικά συνεταιριστικά όργανα Asaja, 
COAG and UPA. Οι κινητοποιήσεις α-
γροτών λόγω της πτώσης του εισοδή-
µατός τους έχουν ξεκινήσει εδώ και έ-
να µήνα και συνεχίζονται ασταµάτη-
τες: Κάθερες, Βαλένθια, Σεβίλλη, Αλι-
κάντε, Λεόν, Σαντατέρ, Χαέν, Χουέλβα, 
Μούρθια, Ταραγόνα, Αλµερία βρίσκο-
νται κατά καιρούς στον κλοιό των τρα-
κτέρ υπό τις οδηγίες των συνεταιριστι-
κών οργάνων. Με το σχέδιο Πλάνας, 
όπως το δηµοσιεύουν τα ισπανικά µέ-
σα El Pais και elPeriodico: 

 Πρώτον, εισάγεται το κόστος πα-
ραγωγής στην τιµή ως «ελάχιστο στοι-
χείο» (ρήτρα) στις συµβάσεις αγρότη 
και µεταποιητή. Για να εξασφαλιστεί 
η «αντικειµενικότητα» του µέτρου, το 
πρότυπο σύµβασης περιλαµβάνει έναν 
«ενδεικτικό κατάλογο στοιχείων» που 
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όπως 
σπόροι, λιπάσµατα, φυτοπροστατευτι-
κά, ενέργεια και µηχανήµατα. 

 ∆εύτερον, απαιτεί από κάθε επι-
χειρηµατία που εµπλέκεται στην αλυ-

σίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής 
να καταβάλλει «τιµή ίση ή µεγαλύτερη 
από το κόστος παραγωγής» του προ-
ηγούµενου κρίκου, ώστε να µην µπο-
ρεί να διατεθεί στο εµπόριο το προϊόν 
σε εξευτελιστικές τιµές

 Τρίτον, απαγορεύει στον τελικό λια-
νοπωλητή να «µεταβιβάζει σε όποιον 
από τους προηγούµενους κρίκους τον 
επιχειρηµατικό κίνδυνο» που απορ-
ρέει από την εµπορική τους πολιτική 
για τις τιµές που προσφέρει στο κοινό.

 Τέταρτον, περιορίζει επίσης τις 
προωθητικές δραστηριότητες (συνή-
θεις σε σούπερ µάρκετ και µεγάλη δι-
ανοµή) υποχρεώνοντας τον λιανοπω-
λητή να προσδιορίζει «σαφώς» την τιµή 
στις διαφηµιστικές πληροφορίες, στις 
αφίσες και στις αποδείξεις, ώστε ο κα-
ταναλωτής να έχει «ακριβή γνώση του 
πεδίου διαφηµιστικής εκστρατείας». 

 Πέµπτον, προβλέπεται δηµοσιο-

ποίηση των «σοβαρών και πολύ σοβα-
ρών» παραβιάσεων του νόµου στην α-
λυσίδα αγροδιατροφής «για αποτρεπτι-
κούς αλλά και για ποινικούς σκοπούς».

«∆εν είναι µόνο ισπανικό είναι 
ευρωπαϊκό το πρόβληµα»

Αυτές οι ρυθµίσεις είναι η «πρώτη α-
πάντηση» της Κυβέρνησης, σύµφωνα 
µε τον υπουργό και όπως αναφέρει το 
σχέδιο, θα «γίνει προσπάθεια ώστε να 
εξασφαλιστεί η οικονοµική βιωσιµό-
τητα αγροτών και κτηνοτρόφων», ενώ 
µετά θα ακολουθήσει η υιοθετήση των 
οδηγιών της ΕΕ περί αθέµιτων πρακτι-
κών στο αγροτικό εµπόριο στην εθνι-
κή νοµοθεσία σε ένα χρόνο περίπου.

Ο υπουργός Γεωργίας της Ισπανί-
ας τόνισε ότι το πρόβληµα µε τις τιµές 
παραγωγού «δεν είναι µόνο ισπανι-
κό  αλλά ευρωπαϊκό», ενώ έκανε ανα-
φορά και στα λιγότερα κονδύλια της 
ΚΑΠ την ερχόµενη περίοδο, που θα πι-
έσουν ακόµα πιο πολύ την κατάσταση. 

Επιπλέον, στην Ισπανία, σύµφωνα µε 
τον δηµοσιογράφο του Politico, Eddy 
Wax, αναµένεται η τροποποίηση του 
συνεταιριστικού νόµου ώστε να ενσω-
µατωθούν και οι παραπάνω ρυθµίσεις. 

Ακόµα ένα «αγκάθι» για τους Ισπα-
νούς αγρότες είναι η αύξηση του κα-
τώτατου µισθού στα 900 ευρώ που έ-
χει αποφασίσει η ισπανική κυβέρνη-
ση. Στο ερώτηµα «πώς ένας αγρότης 
που βγάζει λιγότερα από τον κατώτα-
το µισθό, θα πληρώσει το ποσό αυτό 
στους εργάτες του;», ο Πλάνας υποσχέ-
θηκε ειδικές ρυθµίσεις για τους αγρερ-
γάτες σε αµπέλια, ελιές και κηπευτικά.

Εγγυημένες τιμές
ανάλογα το κόστος 
παραγωγής εισάγει 
η Ισπανία 

Σθεναρά ο Μακρόν κατά 

Το βασιλικό διάταγμα Πλάνας  
αποτέλεσμα των πολυήμερων 
κινητοποιήσεων των αγροτών

Αποζηµιώσεις 
στους ψαράδες 
λόγω Brexit 
Οι πιθανότητες η ΕΕ 
να πετύχει εµπορική 
συµφωνία µε το Ηνωµένο 
Βασίλειο πριν το τέλος 
του έτους, είναι 
περιορισµένες, µε τον 
Γάλλο πρόεδρο να 
ετοιµάζεται να αναζητήσει 
περισσότερες 
αποζηµιώσεις στα κρατικά 
και τα κοινοτικά ταµεία 
και για τους ψαράδες της 
χώρας. ∆εν αποκλείεται 
να χάσουν την πρόσβαση 
στα βρετανικά ύδατα µετά 
το πέρας της µεταβατικής 
περιόδου στο τέλος του 
έτους. «Ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει ένα δυνατό 
χαρτί στα χέρια του, την 
αλιεία» παραδέχτηκε 
ο κ. Μακρόν, ο οποίος 
δεσµεύτηκε να περιορίσει 
όσο το δυνατόν 
περισσότερο γίνεται τις 
ζηµιές για τους Γάλλους 
ψαράδες.    

Με κατώτατο µισθό 900 ευρώ πώς 
θα πληρωθούν οι αγρεργάτες;

Με υποσχέσεις να διατηρήσει τις κοι-
νοτικές επιδοτήσεις σε επίπεδα που 
αρµόζουν στις νέες απαιτήσεις αλλά 
και προστασίας του εισοδήµατος των 
οινοποιών υποδέχτηκε στις Βερσαλ-
λίες ο Γάλλος Πρόεδρος Εµµανουέλ 
Μακρόν τους αγρότες της χώρας του 
στο πλαίσιο της 57ης ∆ιεθνούς Έκθε-
σης Γεωργίας του Παρισιού. 

Φαίνεται πως ο αγροτικός κό-
σµος της Γαλλίας έχει µπροστά του 
µια χρονιά µε πολλές αβεβαιότη-
τες, κάτι που έχει θορυβήσει τον 
κ. Μακρόν, ο οποίος άλλωστε α-
ντιλαµβάνεται πως δεν είναι και το 
πιο αγαπητό πρόσωπο στους κύ-
κλους των παραγωγών. 

Εγκαινιάζοντας το ετήσιο φεστι-
βάλ γεωργίας του Παρισιού το πε-
ρασµένο Σάββατο, ο Γάλλος πρόε-
δρος υποστήριξε πως θα συνεχίζει 
να αντιτίθεται σε οποιαδήποτε πε-
ρικοπή αγροτικών επιδοτήσεων της 
ΚΑΠ, µόλις µια µέρα µετά την κα-
τάρρευση των συνοµιλιών στις Βρυ-
ξέλλες πάνω στο επόµενο Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο. 

Όπως και οι προκάτοχοί του, έτσι 
και ο Μακρόν, δεν µπορούν παρά 
να δεσµεύεται ενώπιον του αγρο-
τικού κόσµου της χώρας για τη δι-
ατήρηση ενός ικανοποιητικού προ-
ϋπολογισµού της ΚΑΠ, από τον ο-
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Μπερδεµένα µηνύµατα λαµβάνει ο 
αγροτικός κόσµος των ΗΠΑ από την 
ηγεσία του αµερικανικού υπουρ-
γείου Γεωργίας και από τον πρόε-
δρο Ντόναλντ Τραµπ. Ο τελευταί-
ος µε δηµοσίευσή του στο Twitter 
προανήγγειλε ένα τρίτο πακέτο ε-
νισχύσεων προς τους παραγωγούς, 
πριν από λίγες µέρες. Αυτό το αυ-
θόρµητο µήνυµα µε κεφαλαίους 
χαρακτήρες έρχεται σε αντίθεση µε 
τα όσα έλεγε ο ίδιος και ο υπουρ-
γός Γεωργίας Σόνυ Περντού όλο 
το προηγούµενο διάστηµα, όταν 
καλούσαν τους αγρότες να αγορά-
σουν µεγαλύτερα τρακτέρ και πιο 
σύγχρονο εξοπλισµό και να επε-
κτείνουν τις εκτάσεις τους γιατί η 
ζήτηση θα είναι τέτοια που δεν θα 
προλαβαίνουν να πουλάνε την πα-
ραγωγή τους. «Ελπίζω οι αγρότες 
των ΗΠΑ να θυµηθούν τα πακέτα 
στήριξης που τους εξασφάλισα» έ-
γραφε ο κ. Τραµπ, διευκρινίζοντας 
πως ετοιµάζεται για τρίτη συνεχό-
µενη χρονιά να αποζηµιώσει τους 
παραγωγούς για τις απώλειες που 
είχαν από την εµπορική διαµάχη 
της Ουάσιγκτον µε τις ΗΠΑ.

Μια µέρα πριν από αυτό, ο Σό-
νυ Περντού, επικεφαλής του USDA 
διαµήνυε πως οι αγρότες θα πρέ-
πει να πορευτούν στις αγορές µε 
τις δικές τους δυνάµεις πλέον, α-
φού µπήκε το νερό στο αυλάκι για 
την αναθέρµανση των εµπορικών 
σχέσεων µε την Κίνα.

Μέσα στο 2020 επιστρέφει σε 
κανονικούς ρυθµούς το εµπόριο 

Μοιάζει µε deja vu η κίνηση του 
Τραµπ, εφόσον δεν ειδωθεί ως µια 
λαϊκιστική προεκλογική κίνηση, 
αφού πέρυσι, τέτοιες µέρες επί-
σης προχώρησε στην κατανοµή ε-
νισχύσεων στους Αµερικανούς α-

γρότες, σε µια περίοδο όµως που 
η ένταση µε την Κίνα όδευε προς 
µια καταστροφική για την οικονο-
µία κλιµάκωση. 

«Το tweet του προέδρου µας ξάφ-
νιασε» σχολίασε ο, ο οποίος όµως 
συµπλήρωσε πως αφού αυτή είναι 
η γραµµή, έτσι θα κινηθούν. 

Την ίδια στιγµή, και άλλες φω-
νές στη χώρα, όπως ο επικεφαλής 
οικονοµολόγος του USDA, Ρόµπερτ 
Τζόχανσον, παραδέχονται πως µέ-
σα στο 2020 το εµπόριο θα επιστρέ-
ψει στους φυσιολογικούς του ρυθ-
µούς, κάτι που συνεπάγεται µε θε-
τικά µηνύµατα γα την αγροτική οι-
κονοµία της χώρας, έπειτα από µια 
διετία έντονης ύφεσης.

Από το αγοράστε
μεγαλύτερα τρακτέρ στο
περιμένετε για ενισχύσεις 

Ο υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, 
Σόνυ Περντού, µάλλον θα πρέπει 
να επανεξετάσει τις προβλέψεις του.

των περικοπών αγροτικών επιδοτήσεων 

ποίο άλλωστε η Γαλλία επωφε-
λείται περισσότερο από κάθε άλ-
λο κράτος-µέλος. 

«Στην ΚΑΠ παλεύουµε για έ-
ναν φιλόδοξο προϋπολογισµό. 
Η ΚΑΠ δεν µπορεί να είναι ισο-
σταθµικός παράγοντας του Brexit. 
Πρέπει να στηρίζουµε τους α-
γρότες µας» δήλωσε ο ίδιος, συ-
µπληρώνοντας «δεν υποκύψαµε 
σε εκείνους που ήθελαν να µι-
κρύνουν την ΚΑΠ». 

Όταν συνάντησε εκπροσώ-
πους του κλάδου των οινοποι-
ών, ο πρόεδρος δεσµεύτηκε για 
αποζηµιώσεις µέσα στην άνοι-
ξη για τη ζηµιά που έχει υποστεί 
το γαλλικό κρασί από τους δα-
σµούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον 
Οκτώβριο του 2019, σύµφωνα 
µε τον Τζερόµ Ντεσπέιγ, αµπε-
λουργό και γενικό γραµµατέα 
του βασικού σωµατείου αγρο-
τών της Γαλλίας, FNSEA.

Και στο παρελθόν ο κ. Μακρόν 
είχε δείξει κατανόηση στο αίτη-
µα των οινοποιών ενώ είναι  γε-
γονός ότι έχει µεταφέρει την κα-
τάσταση στην Κοµισιόν. Υπολο-
γίζεται ότι ο κλάδος θα σηµειώ-
νει απώλειες 300-400 εκατ. ευ-
ρώ ετησίως σε πωλήσεις στην 
βασική της εξαγωγική αγορά ε-

φόσον διατηρηθούν οι δασµοί 
25%. Αξίζει να σηµειωθεί πως 
οι αµερικανικοί δασµοί έχουν 
ήδη κοστίσει 40 εκατ. ευρώ το 
τελευταίο τετράµηνο στους Γάλ-
λους οινοποιούς. 

Ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε πά-
νω από 12 ώρες στον εκθεσιακό 
χώρο. Εκεί δέχθηκε στενό µαρκά-
ρισµα από τους αγρότες και για 
το ζήτηµα των δραστικών ουσι-
ών, µε τον ίδιο να εξηγεί πως οι 
κανονισµοί θα εφαρµοστούν στα-
διακά και µε αργό ρυθµό.

Ισοσταθµικά 
«Στην ΚΑΠ παλεύουµε 

για έναν φιλόδοξο 
προϋπολογισµό. Η 
ΚΑΠ δεν µπορεί να 
είναι ισοσταθµικός 

παράγοντας του Brexit. 
Πρέπει να στηρίζουµε 

τους αγρότες µας» είπε 
ο Μακρόν
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Με οικονοµικό αδιέξοδο βρίσκονται αντιµέ-
τωποι αγρότες χωριών όπως το Μεγάλο Ελευ-
θεροχώρι στην Ελασσόνα και αντίστοιχα σε 
περιοχές των Φαρσάλων, της Φλώρινας, της 
Κρήτης και της Στερεάς Ελλάδας καθώς κα-
λούνται να επιστρέψουν επιδοτήσεις από το 
πρόγραµµα δάσωσης γαιών. Το θέµα επανέ-
φερε στο προσκήνιο ο βουλευτής Λάρισας Νέ-
ας ∆ηµοκρατίας Μάξιµος Χαρακόπουλος τονί-

ζοντας πως το εν λόγω φιλοπεριβαλλοντικό 
πρόγραµµα, οικοδοµήθηκε σε σαθρή βάση. 

Κι αυτό γιατί αρχικά όριζε ότι θα έπρεπε 
να µπουν160 έως 250 δέντρα στην περίπτω-
ση των ακακιών και 28 δέντρα στην περίπτω-
ση άλλων, κάτι που ήταν πρακτικά αδύνατο. 
Παρότι, έγιναν τροποποιήσεις στην ΚΥΑ σύµ-
φωνα µε την οποία µειωνόταν ο αριθµός των 
δέντρων για τις µεν ακακίες στα 70 για δε τα 

αλλά δέντρα στα 20, εντούτοις το ζήτηµα που 
δηµιουργείται σήµερα είναι ότι «όσοι δεν εί-
χαν ελεγχθεί εµπίπτουν στις διαδικασίες της 
νέας ΚΥΑ και συνεχίζουν να παίρνουν τις ε-
νισχύσεις από το πρόγραµµα. Όσοι, όµως, εί-
χαν ελεγχθεί και είχαν βρεθεί ότι έχουν λιγό-
τερα δέντρα και τους είχαν καταλογιστεί πρό-
στιµα και τους ζητούν να επιστρέψουν το σύ-
νολο των επιχορηγήσεων».

Πλήγμα για αγρότες οι επιστροφές χρημάτων για δασώσεις

Το σημερινό επίπεδο 
της ανισότητας πέρα 
από άδικο είναι και 
αναποτελεσματικό 
με όρους παραγωγής, 
σύμφωνα με τον 
οικονομολόγο Τομά 
Πικετί, που μιλά για 
ένα νέο φόρο στους 
πλούσιους

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
 
Φιλόδοξα µέτρα για τη µείωση των ανισοτή-
των µε φόρο πλούσιων προτείνει ο Γάλλος 
οικονοµολόγος, Τοµά Πικετί στο νέο του βι-
βλίο «Κεφάλαιο και Ιδεολογία», βάζοντας πά-
λι σε άλλη βάση τη δηµόσια συζήτηση γύρω 
από το θέµα. Βέβαια, ανάλογη πρόταση έκα-
νε εσχάτως και ο δισεκατοµµυριούχος Μπιλ 
Γκέιτς, την ώρα που ο ΟΗΕ δεν θεωρεί πα-
νάκεια την λύση φόροι, καθώς πλέον η ανι-
σότητα και το χάσµα των εισοδηµάτων ξεκι-
νούν πριν από τη γέννηση.

Ο Πικετί πάντως που άλλαξε τα δεδοµένα 
στην παγκόσµια συζήτηση για την ανισότητα 
πριν από περίπου µια πενταετία µε το βιβλίο 
«Το Κεφάλαιο τον 21ο αιώνα», µε βασική θέ-
ση ότι η συρρίκνωση της µεσαίας τάξης δεν 
είναι ένα πρόσκαιρο φαινόµενο που διογκώ-
θηκε από την κρίση του 2008, αλλά µια τάση 
των τελευταίων σαράντα ετών που αντανακλά 
βαθύτερες δυνάµεις των καπιταλιστικών κοι-
νωνιών, αλλάζει τώρα τη σχέση της ιδεολογί-
ας µε την ανισότητα. Μάλιστα, απορρίπτει την 
ορθόδοξη µαρξιστική άποψη ότι η πάλη των 
τάξεων είναι η κινητήρια δύναµη της ιστορί-
ας. «∆εν υπάρχει τίποτα το φυσικό στον τρό-
πο που ρυθµίζονται οι κοινωνικές και οικο-
νοµικές ανισότητες στον εκάστοτε τόπο... Το 
κρίσιµο είναι τελικά η φαντασία των κοινω-
νιών, καθώς και η ικανότητα των διάφορων 
αφηγηµάτων περί ανισότητας να υπερισχύ-
σουν... Εξετάζω την Ινδία, εξετάζω τη Βραζιλία, 
εξετάζω τη Νότια Αφρική, την Κίνα, τη Λατινι-
κή Αµερική. Και αυτό µου επιτρέπει, πιστεύω, 
να κατανοήσω καλύτερα πώς µε την πάροδο 
του χρόνου ή σε µια µακρά χρονική περίοδο 

βλέπει κανείς µεγάλες µεταβολές στη δοµή 
της ανισότητας σε διάφορες χώρες. Και η κι-
νητήριος δύναµη, πιστεύω, δεν είναι τόσο οι 
βίαιες καταστροφές από πολέµους ή οικονο-
µικές ντετερµινιστικές δυνάµεις ή τεχνολογι-
κές ή κατασταλτικές δυνάµεις. Αλλά είναι α-
ντίθετα οι µεταβολές στην ιδεολογία και οι 
µεταβολές στην πολιτική κινητοποίηση για 
την ανισότητα» δηλώνει ο Πικετί στους F.T 
µε αφορµή το νέο του βιβλίο. 

 Όσον αφορά «την ιδεολογία της παγκοσµι-
οποίησης και της χρηµατοοικονοµικής απορ-
ρύθµισης» η οποία επικράτησε τη δεκαετία του 
1980, ο Πικετί εκτιµά ότι έχει περιέλθει σε κρί-
ση γιατί δεν εκπλήρωσε τις υποσχέσεις για υ-
ψηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης. Κατά τον ί-

διο υπάρχουν δύο αντιλήψεις για την υπέρβα-
ση αυτής της κρίσης. Η πρώτη είναι αυτή του 
Τραµπ και του Βrexit που προκρίνει τον περι-
ορισµό της µετανάστευσης. 

H δεύτερη αντίληψη προκρίνει την επιβολή 
περιορισµών στην κυκλοφορία του κεφαλαί-
ου και αύξησης των φόρων στους πλούσιους.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η πρώτη αντίλη-
ψη δεν πρόκειται να λύσει το πρόβληµα της 
διεύρυνσης των ανισοτήτων και τάσσεται υ-
πέρ της δεύτερης, προτείνοντας µάλιστα τολ-
µηρά µέτρα όπως µια δηµόσια κληρονοµιά 
120.000 ευρώ για κάθε 25χρονο, η οποία θα 
χρηµατοδοτείται από την επιβολή φόρων σε 
όσους έχουν πολύ µεγάλη περιουσία. 

«Γιατί κάποιος να κληρονοµεί τα δεκαπλά-

Φόρο πλουσίων θέλει ο Πικετί 

Γενναία επιχορήγηση 
σε 25άρηδες για 
επενδυτικά πρότζεκτ

ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ

2.153

8,7

∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΙ

 ΤΡΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ 

∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ

ΠΗΓΗ: OXFAM

60%
ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
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Αναβολή για τις 12 Ιανουαρίου του 2021, έλαβε 
η εκδίκαση των έξι αγροτοσυνδικαλιστών από το 
Κιλκίς και τα Γιαννιτσά, που κατηγορούνται ως υ-
παίτιοι για την παρακώλυση συγκοινωνιών, κα-
τά τον αποκλεισµό του οδικού άξονα στο ύψος 
του τελωνείου των Ευζώνων, τον Ιανουάριο του 
2018, στη διάρκεια των τότε αγροτικών κινητο-
ποιήσεων. Στο εδώλιο του Πρωτοδικείου Κιλκίς 
κλήθηκαν να καθίσουν στις 25 Φεβρουαρίου, α-

πό το Κιλκίς οι Θωµάς Καρυπίδης, πρόεδρος του 
Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου Παιονίας, Χρή-
στος Σουπλής, αγρότης και Παναγιώτης Μπαδά-
κης, ενώ από τα Γιαννιτσά κατηγορούµενοι βρέ-
θηκαν οι αγρότες Γιώργος Σιδηρόπουλος, Γιώρ-
γος Σιδηρόπουλος και Γιώργος Κουτσοκώστας.

Ο χρόνος της δίκης, λόγω στάσης εργασίαςς 
των δικαστικών ήταν εξαιρετικά περιορισµένος 
κι ενώ οι κατηγορούµενοι ήθελαν να δικαστούν, 

ο δικαστής αποφάσισε να αναβάλει τη δίκη κατά 
περίπου 11 µήνες. Σε δηλώσεις τους, οι 6 κατη-
γορούµενοι είχαν εκφράσει την πικρία τους για 
την περιπέτεια στην οποία έχουν εµπλακεί εδώ 
και δύο χρόνια, σηµειώνοντας χαρακτηριστικά 
πως «δεν κατηγορούµαστε για τα δίκαια αιτήµα-
τά µας, αλλά κατηγορούµε και καταδικάζουµε τις 
κυβερνήσεις, οι οποίες δεν βοηθούν µε ουσια-
στικό τρόπο τους αγρότες».

Για το 2021 η δίκη των αγροτοσυνδικαλιστών του Κιλκίς 

Μικρό καλάθι κρατούν, για την ώρα, οι 
αγρότες του κάµπου Ορµύλιας, σε σχέ-
ση µε την έγκριση από τη διυπουργική 
επιτροπή, της κατασκευής του φράγ-
µατος του χείµαρρου Χαβρία στην Κε-
ντρική Χαλκιδική, που θα έρθει να ε-
πιλύσει το πρόβληµα λειψυδρίας που 
αντιµετωπίζει ο νοµός.

Παρότι από τις µελέτες της πρώτης 
φάσης κατασκευής του υδραυλικού έρ-
γου υπάρχει σχετική πρόβλεψη και για 
την άρδευση περίπου 24.000 στρεµµά-
των της Ορµύλιας, πέραν της υδροδό-
τησης των οικισµών στις δύο χερσονή-
σους της Χαλκιδικής, Κασσάνδρας και 
Σιθωνίας, οι αγρότες δηλώνουν προ-
βληµατισµένοι και ανησυχούν µην εξε-
λιχθεί το έργο από ευλογία σε κατάρα.

«Είµαστε στο σκοτάδι. ∆εν υπάρχει 
καµία επίσηµη ενηµέρωση για το τί 
θα ισχύσει. ∆εν ξέρουµε πώς θα εξελι-
χθούν τα πράγµατα, καθώς µιλάµε για 
ένα έργο που θα κατασκευαστεί µε Σύ-
µπραξη Ιδιωτικού µε ∆ηµόσιο Τοµέα», 
σχολίασε στην εφηµερίδα Agrenda, ο 
Θανάσης Τσικούρης, πρόεδρος του Α-
γροτικού Συλλόγου Ορµύλιας και πρό-
σθεσε:«Με ποια κριτήρια έγινε η µοιρα-
σιά του νερού του φράγµατος, µεταξύ 
ύδρευσης κι άρδευσης και τί σηµαίνει 
η αναφορά στη µελέτη ότι ένα µέρος 
των αποθεµάτων θα κατευθυνθεί για 
οικολογική χρήση; Μην καταστρέψου-
µε τον κάµπο της Ορµύλιας, για να επι-

βιώσει το πρώτο και το δεύτερο πόδι».
Αγωνία για την επίδραση που θα έ-

χει τελικά το έργο, διατυπώνει και ο 
Γιώργος Γκαρλής, παραγωγός επιτρα-
πέζιας πράσινης ελιάς Χαλκιδικής, η 
οποία ως καλλιέργεια καλύπτει περί-
που το 90% (σ. σ. το άλλο είναι βερίκο-
κα, ροδάκινα και λίγα κηπευτικά) του 
κάµπου της Ορµύλιας. «Τί θα γίνει µε 
τις γεωτρήσεις που έχει ο κόσµος; Θα 
αφήνουν νερό από το φράγµα για να 
εµπλουτίζεται ο υπόγειος υδροφόρος 
ορίζοντας ή λόγω της υφαλµύρωσης, 
που ήδη παρατηρείται σε κάποια ση-
µεία, πολλοί θα αναγκαστούν να τις 
κλείσουν;», διερωτήθηκε ο παραγωγός.

Μια άλλη πτυχή που προβληµατί-
ζει τους αγρότες, έχει να κάνει µε το 
κόστος. «Μιλάµε για Σ∆ΙΤ. Ο ιδιώτης 
που θα το κατασκευάσει θα θέλει να 
κερδίσει. Με τί χρέωση θα παρέχει νε-
ρό στους παραγωγούς και είναι βέβαιο 
ότι δεν θα προτιµήσει να δώσει στην ύ-
δρευση;» τόνισε από την πλευρά του ο 
ελαιοπαραγωγός, Γιάννης Λανταβός.

Για εύλογες ανησυχίες έκανε λόγο η 
εντεταλµένη, για αγροτικά θέµατα, πε-
ριφερειακή σύµβουλος, Κατερίνα Ζω-
γράφου, σηµειώνοντας όµως ότι µείζον 
είναι να γίνει το έργο, διότι η Χαλκιδική 
είναι υδροβόρος νοµός, λόγω τουριστι-
κής και αγροτικής δραστηριότητας, ο ο-
ποίος υποφέρει από λειψυδρία που θα 
επιδεινώνεται όσο περνούν τα χρόνια.

σια, τα εκατονταπλάσια από κάποιον άλλον; Ό-
λα τα παιδιά έχουν καλές ιδέες στη ζωή τους για 
κάποιο επιχειρηµατικό πρότζεκτ, και πρέπει να 
τα σκεφτούµε και αυτά. Και η ιδέα ότι επειδή έ-
βγαλες µια περιουσία, ας πούµε στην ηλικία των 
30, πρέπει να κρατήσεις την εξουσία λήψης απο-
φάσεων ως τα 50, 70, 90, πιστεύω ότι αντιστοιχεί 
σε µια µοναρχική αντίληψη της λειτουργίας της 
σύγχρονης κοινωνίας και των σύγχρονων εται-
ρειών η οποία αντιβαίνει µε την πραγµατικότη-
τα. Σήµερα έχουµε πολλούς δισεκατοµµυριού-
χους και πολύ πιο πλούσιους δισεκατοµµυριού-
χους στις ΗΠΑ και στον κόσµο από ότι είχαµε τη 
δεκαετία του ‘70 ή του ‘80» σηµειώνει, προσθέ-
τοντας ότι η αύξηση των δισεκατοµµυριούχων 
δεν συνοδεύτηκε από αύξηση της παραγωγικό-
τητας. Υπενθυµίζει δε, ότι στο παρελθόν υπήρξαν 
ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές 90% για τους 
πλούσιους και τα αποτελέσµατα ήταν πολύ θετι-
κά. «Για παράδειγµα, µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο στη Γερµανία ή την Ιαπωνία, για να µειωθεί 
το πολύ µεγάλο δηµόσιο χρέος υπήρχε προοδευ-
τικός φορολογικός συντελεστής που έφτανε στο 
90%. Και αυτό είχε καλά αποτελέσµατα, γιατί επέ-
τρεψε στις εν λόγω χώρες, να µειώσουν γρήγορα 
το δηµόσιο χρέος τους και στη συνέχεια να επεν-
δύσουν στις δηµόσιες υποδοµές και στην εκπαί-
δευση τις δεκαετίες του ‘50 και ‘60» υπογραµµίζει. 

Μετά το 
Β’ παγκόσµιο
Στη Γερµανία και 
την Ιαπωνία µετά 
το Β’ Παγκόσµιο 
για να µειωθεί 

το δηµόσιο 
χρέος υπήρχε 
προοδευτικός 
φορολογικός 

συντελεστής 90%

Την έγκριση της διυπουργικής για το φράγμα 
Χαβρία περιμένουν οι αγρότες της Ορμυλίας 

Αναγκαίο το έργο
Ο προϋπολογισµός του 
έργου της κατασκευής 
του φράγµατος του 
χείµαρρου Χαβρία στην 
Κεντρική Χαλκιδική 
είναι 119 εκατ. ευρώ, µε 
αποπεράτωση σε 3 έτη 
και 27 χρόνια 
παραχώρηση 
εκµετάλλευσης στον 
ιδιώτη επενδυτή που θα 
το κατασκευάσει, 
ανέφερε η εντεταλµένη, 
για αγροτικά θέµατα, 
περιφερειακή 
σύµβουλος, Κατερίνα 
Ζωγράφου. Επιπλέον, το 
έργο θα έχει 60 µέτρα 
ύψος και ωφέλιµο όγκο 
ταµιευτήρα 32,6 εκατ. 
κυβικά µέτρα νερού, εκ 
των οποίων θα 
διατίθενται για ύδρευση 
13,2 εκατ. κυβικά, για 
άρδευση 9 εκατ. κυβικά 
και άλλα 6,2 εκατ. 
κυβικά µέτρα για 
οικολογική παροχή.
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Πενταετής 
αναστολή 
δίωξης 
συνεταιριστών 
με τροπολογία

Τη «θηλιά από το λαιµό» των 
συνεταιριστών, που έχουν συνδέσει τη 
δράση τους µε πτωχευµένες και υπό 
εκκαθάριση δευτεροβάθµιες 
συνεταιριστικές οργανώσεις έρχεται να 
βγάλει τροπολογία που κατατέθηκε από 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη και θα ψηφιστεί µαζί µε το 
σχέδιο νόµου για τους συνεταιρισµούς 
που συζητείται αυτές τις ηµέρες στην 
αρµόδια επιτροπή της Βουλής.
Η τροπολογία αυτή αναστέλλει την ισχύ 
των αστικών και ποινικών κυρώσεων που 
έχουν επιβληθεί σε µέλη των διοικήσεων 
των επίµαχων αγροτικών οργανώσεων, 
για πέντε χρόνια και τους επιτρέπει να 
λαµβάνουν ασφαλιστική και φορολογική 
ενηµερότητα για να µπορούν να κάνουν 
συναλλαγές στο διάστηµα αυτό.
Το ίδιο χρονικό διάστηµα αναστέλλονται 
η δυνατότητα υποβολής αίτησης για 
άσκηση ποινικής δίωξης για τα 
βεβαιωµένα στη φορολογική διοίκηση και 
στους ασφαλιστικούς οργανισµούς χρέη 
και η δυνατότητα άσκησης ποινικής 
δίωξης, ενώ σε περίπτωση που έχει ήδη 
ασκηθεί, αναστέλλεται η πρόοδος της 
ποινικής διαδικασίας. Αναστέλλεται 
επίσης η εκδίκαση όλων των ποινικών 
υποθέσεων, που εκκρεµούν ενώπιον των 
ποινικών δικαστηρίων κάθε βαθµού 
δικαιοδοσίας, για τα προαναφερόµενα 
πρόσωπα και για τις ίδιες αιτίες. Η 
εκτέλεση της ποινής που τυχόν 
επιβλήθηκε αναστέλλεται ή, εφόσον 
άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. 
Οι διατάξεις της τροπολογίας αυτής 
καταλαµβάνουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, 
τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον µε τα ως άνω νοµικά 
πρόσωπα, ήτοι τους προέδρους και λοιπά 
µέλη της διοίκησής τους ή εντεταλµένους 
υπαλλήλους τους, όπως διευθύνοντες 
σύµβουλοι, γενικοί διευθυντές, 
διευθυντές, γραµµατείς και ταµίες, τόσο 
τα πρόσωπα που υπηρετούν κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, 
όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει 
λήξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο µέχρι την 
έναρξη ισχύος του.
Η τροπολογία αυτή προκάλεσε την 
αντίδραση του πρώην υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη 
Αποστόλου, ο οποίος σχολίασε στην 
Επιτροπή Εµποριου ότι «∆εν πρόκειται 
για µια απλή αναστολή, είναι στάχτη στα 
µάτια! Κι αυτό γιατί περιλαµβάνει και 
αδικήµατα που έχουν διαπραχθεί µε δόλο 
σε βάρος των συνεταιρισµών. ∆εν 
δίνεται η δυνατότητα στη ∆ικαιοσύνη 
αυτοί που κλέψανε να λογοδοτήσουν».

Μια παράσταση χωρίς θεατές 
ο νόμος των συνεταιρισμών 
Μια οπτασία ο ιδιώτης επενδυτής, συνωστισμός βουλευτών για τις τροπολογίες  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Περισσότερη σηµασία απ’ ότι τελικά αξί-
ζει το νοµοθέτηµα φαίνεται να δόθηκε στο 
νόµο για τους συνεταιρισµούς, ο οποίος, 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό παίρνει 
την ψήφο της Βουλής την ερχόµενη Τρίτη. 

Οι κάπως επιπόλαιες και ολίγον απο-
σπασµατικές ρυθµίσεις Βορίδη στο επίµαχο 
νοµοσχέδιο δεν φαίνεται να αλλάζουν ως 
προς τις βασικές τους διατάξεις, το «παρα-
θυράκι» για τον ιδιώτη επενδυτή (µέχρι 35%) 
θα παραµείνει ανοικτό, ακόµα και µετά τις 
νουθεσίες -στη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγω-
γής και Εµπορίου- του Bruno Roelants της 
∆ιεθνούς Συνεταιρισικής Συµµαχίας (ICA).

Ο γενικός διευθυντής της εν λόγω οργά-
νωσης, υπεραµύνθηκε της ανάγκης η σύ-
σταση συνεταιρισµού να γίνεται µε ελάχι-
στο αριθµό µελών (στη Γερµανία ξεκίνησε 
από 20, κατέβηκε στα 7 και πήγε στα 3 µέ-
λη). Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι το θέµα του 
ιδιώτη επενδυτή δεν έχει καµιά σηµασία, 
καθώς η διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι ε-
κεί όπου έγινε το πείραµα, έχει παταγωδώς 
αποτύχει. Εν πάσει περιπτώσει, τόνισε χα-
ρακτηριστικά, το έκαναν και είδαν ότι δεν 
λειτούργησε. Αν θέλετε µπορείτε να το κά-
νετε και εσείς, αλλά µετά µην παραπονιέ-
στε αν δεν λειτουργήσει. 

Ακόµα και η αποκατάσταση της εκπροσώ-

πησης των συνεταιρισµών σε τριτοβάθµιο 
επίπεδο στη βάση του άρθρου 38 για την 
Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(ΕΘ.Ε.Α.Σ.), είναι κάτι που δεν φαίνεται να 
συσπειρώνει το «νέο αίµα» και µάλλον θα 
κληθεί να λειτουργήσει µε τα παλιά υλικά.  

Αποκαλυπτική των αδυναµιών που πα-
ρουσιάζει το υπό διαβούλευση σχέδιο νό-
µου για τους συνεταιρισµούς, ήταν οι τελευ-
ταίες συζητήσεις στη Βουλή και ειδικά η δι-
αδικασία ακρόασης των φορέων στη συνε-
δρίαση της ∆ιαρκούς Επιτροπής Παραγωγής 
και Εµπορίου. Οι µεν εκπρόσωποι των κοµ-
µάτων εξουσίας αρκέστηκαν στις γνωστές 
σκιαµαχίες, οι δε εκπρόσωποι των αγροτών 
και λοιπών φορέων, περιορίστηκαν σε «πε-
ριφερειακές» αναζητήσεις, ξεχνώντας ότι το 
«έργο» που ανέβασε η κυβέρνηση δεν έχει 
πλέον θεατές, εποµένως δύσκολα θα πει-
σθούν να τους ακολουθήσουν ακόµα και 
οι πιο απελπισµένοι αγρότες. 

Σ’ αυτό το κλίµα λοιπόν, έντονη κριτική 
δέχθηκε η διάταξη που προβλέπει τη συµ-
µετοχή ιδιώτη επενδυτή στο κεφάλαιο των 
συνεταιρισµών και µάλιστα µε ποσοστό µέ-
χρι 35%. Από τις τοποθετήσεις των συνεται-
ριστών κατέστη σαφές ότι η παρουσία του 
ιδιώτη επενδυτή αλλοιώνει το πνεύµα του 
συνεργατισµού και µετατοπίζει το ενδιαφέ-
ρον της οργάνωσης από τη φροντίδα για τα 
µέλη στην προσπάθεια διανοµής κερδών.

Χαρακτηριστική ήταν η παρέµβαση του 
προέδρου του Συνεταιρισµού Αγελαδοτρό-
φων και Αιγοπροβατοτρόφων ∆υτικής Θεσ-
σαλίας, Γιώργου Βαϊόπουλου, ο οποίος τό-
νισε χαρακτηριστικά. «Σήµερα ο συνεται-
ρισµός µας εµφανίζει ετήσιο πλεόνασµα 
400.000 ευρώ, µε την παρουσία του ιδιώτη 
επενδυτή θα πρέπει να γράφουµε κέρδη 2 
εκατοµµύρια ευρώ για να έχει µέρισµα ο ι-
διώτης. Αυτό θα το χάνει από την τιµή πα-
ράδοσης του προϊόντος του ο παραγωγός.».

Υπέρ της αναζήτησης νοµικών λύσεων 
για την αξιοποίηση του ιστορικού ονόµα-
τος «ΠΑΣΕΓΕΣ» τάχθηκε ο πρόεδρος της Ε-
ΑΣ Αγρινίου, Θωµάς Κουτσουπιάς, τονίζο-
ντας ότι ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που 
υπήρξαν στην τελευταία φάση λειτουργίας 
της οργάνωσης, το όνοµα της ΠΑΣΕΓΕΣ και 
τα 85 χρόνια ιστορίας που το συνοδεύουν 
αποτελεί µια παρακαταθήκη και µια υπερα-
ξία -brand name- που δεν θα πρέπει εύκο-
λα να εγκαταλειφθεί από τους ιθύνοντες.

Bruno Roelants 
«Εν πάσει περιπτώσει, το έκαναν 
και είδαν ότι δεν λειτούργησε. Αν 
θέλετε µπορείτε να το κάνετε και 
εσείς, αλλά µετά µην παραπονιέ-

στε αν δεν λειτουργήσει» 
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Οι πορείες διαµαρτυρίας αγροτών συνεχίζονται 
σε πολλές περιοχές της Ευρώπης λόγω των 
χαµηλών τιµών παραγωγού και πλέον στο 
στόχαστρο έχουν ξεκινήσει να µπαίνουν και οι 
εκπτωτικές αλυσίδες λιανεµπορίου, εκτός από τις 
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Στην Αυστρία, 
περίπου 800 αγρότες πραγµατοποίησαν πορεία 
την περασµένη Τετάρτη µπροστά από την αλυσίδα 
Spar η οποία όπως λένε αρνήθηκε υψηλότερες 
τιµές αγοράς. «Σήµερα βρεθήκαµε µπροστά από 

τα Spar επειδή, παρά τις προσπάθειές µας, αυτή η 
αλυσίδα καταστηµάτων έχει προφανώς 
αποφασίσει κατά των γεωργικών οικογενειών 
κατά τις διαπραγµατεύσεις στον τοµέα του 
γάλακτος», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αγροτών Strasser µπροστά σε περίπου 800 
αγρότες στο St. Pölten. «Αυτό είναι ανέντιµο και 
άδικο, ειδικά αν παρουσιάζεις ένα συνολικό 
κέρδος ύψους 352 εκατοµµυρίων ευρώ σε ένα 
µόνο χρόνο», συµπλήρωσε ο ίδιος.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Η γιαγιά µου συνήθιζε να µου λέ-
ει πως για να πετύχεις πρέπει να 
προσπαθήσεις», είπε ο πρόεδρος 
του Συµβουλίου Σαρλς Μισέλ πριν 
δώσει το λόγο στην Ούρσουλα φον 
ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Κοµισιόν, 
µετά το ναυάγιο της έκτακτης Συ-
νόδου Κορυφής για το Πολυετές. 

Ωστόσο χωρίς ο δρόµος να έχει 
στρωθεί έστω και στο ελάχιστο µέ-
σω µιας εναλλακτικής πρότασης για 
συµφωνία και χωρίς ηµεροµηνία για 
την επόµενη συνάντηση των Ευρω-
παίων ηγετών, οι περισσότεροι δυ-
σκολεύονται να βρουν κάτι θετικό 
να πουν για τις σχεδόν 30 ώρες α-
νεπιτυχών συνοµιλιών που διεξή-
χθησαν στις Βρυξέλλες. Έχουν µεί-
νει πλέον λιγότερο από εννιά µή-
νες προτού η επόµενη προγραµµα-
τική περίοδος ξεκινήσει στις αρχές 
του 2021, ενώ ακόµη και αν ως δια 
µαγείας βρισκόταν µια συµβιβαστι-
κή λύση, ο χρόνος που απαιτείται 
µέχρι να ολοκληρωθεί και ο τεχνι-
κός έλεγχος πριν την ψήφιση από 
την Ευρωβουλή, υπερβαίνει τα χρο-
νικά περιθώρια. 

Ο Βέλγος πολιτικός ωστόσο επέ-
µεινε πως η Σύνοδος δεν ήταν µια 
αποτυχία. Είπε πως είναι «πεπεισµέ-
νος πως η συνάντηση ήταν χρήσιµη 
και απαραίτητη». Μαζί του σε αυτό 
συµφώνησε η πρόεδρος της Κοµι-
σιόν. Όχι όµως η Άνγελα Μέρκελ, 
ο Εµµανουέλ Μακρόν, η τετράδα 
των φειδωλών κρατών µελλών και 
τα µπλοκ της ανατολής. 

Όλοι συµφώνησαν πάντως στο 
ότι ο κ. Μισέλ θα µπορούσε να είχε 
προετοιµαστεί καλύτερα, δεδοµένου 
ότι αυτή ήταν η πρώτη του µεγάλη 
δοκιµασία από τότε που ανέλαβε τα 
ηνία του Συµβουλίου την 1η ∆εκεµ-

βρίου του 2019. 
«∆εν θέλω να µπω καν σε λεπτο-

µέρειες. Οι διαφορές ήταν τόσο µε-
γάλες, η συνάντηση δεν είχε καµία 
επιτυχία και κατά συνέπεια θα χρει-
αστεί να συνεχίσουµε να δουλεύου-
µε για το Πολυετές» είπε η Καγκελά-
ριος της Γερµανίας, Άνγκελα Μέρ-
κελ. «Κοιτάχτε, δεν υπήρχε καν µια 
λεπτοµερής εναλλακτική πρόταση 
την οποία θα µπορούσαµε να συ-
ζητήσουµε» κατέληξε. 

Μετά τη συνάντηση αποχώρησε 
πιο συσπειρωµένο το µπλοκ των χω-
ρών που αυτοχαρακτηρίζονται «οι-
κονόµοι». Αυστρία, Ολλανδία, ∆ανία 
και Σουηδία, η συµµαχία του Μαρλ 
Ρούτε, έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν 
είναι διατεθειµένες να συµφωνή-
σουν σε ένα µπάτζετ που υπερβαί-
νει το 1% του Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήµατος της ΕΕ. Το 1,07% του 

Μισέλ που µεταφράζεται σε 1,097 
τρισ. ευρώ, απορρίφθηκε, ως πολύ 
υψηλό από τα κράτη αυτά και ως 
πολύ χαµηλό από τον Βίκτορ Ορ-
µπάν της Ουγγαρίας, τον οποίο θα 
βόλευε περισσότερο ένας προϋπο-
λογισµός στο 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ. 
Πάντως, αν κάτι µπορεί να κρατή-
σει κανείς από τη συνάντηση αυτή, 
είναι το αίσθηµα πως ίσως η µπί-
λια τελικά κάτσει κάπου ανάµεσα 
στο 1,03 µε 1,05% όπως σχολίασαν 
αρκετοί αναλυτές.

Όλοι φάνηκε να αντιλαµβάνονται 
πως τα λεφτά είναι λίγα για να αντα-
ποκριθεί η ΕΕ στους στόχους που έ-
χει θέσει η Κοµισιόν για τις επόµε-
νες δεκαετίες, ωστόσο κανένας σχε-
δόν από τους ηγέτες δεν διευκρίνισε 
το κατά πόσο βαθειά είναι διατεθει-
µένος να βάλει το χέρι στις τσέπες 
των κρατικών ταµείων. Πρώτος και 

καλύτερος ο Εµµανουέλ Μακρόν. Ο 
Γάλλος πρόεδρος ζήτησε έναν µεγα-
λύτερο προϋπολογισµό για την επό-
µενη επταετία ενώ άσκησε πιέσεις 
ειδικά για την ΚΑΠ, ώστε να αποµα-
κρυνθούν από το τραπέζι οι προτει-
νόµενες περικοπές, ωστόσο αρνήθη-
κε να απαντήσει πόσα περισσότερα 
είναι διατεθειµένη η Γαλλία να πλη-
ρώσει. «∆εν θυσιάσαµε την ΚΑΠ» έ-
λεγε την επόµενη µέρα στο Παρίσι 
σε αγρότες που επισκέφτηκαν τη ∆ι-
εθνή Έκθεση Γεωργίας.  

Βέβαια ας σηµειωθεί πως τέτοιες 
διαπραγµατεύσεις ήταν ανέκαθεν 
ενοχλητικά δύσκολες και πάντα α-
παιτούσαν περισσότερες συνόδους. 
Πιο δύσκολη κάνει βέβαια την κατά-
σταση η αποχώρηση του Ηνωµένου 
Βασιλείου, που αφήνει πίσω του ένα 
κενό 75 δισ. ευρώ. Ακόµα και έτσι ό-
µως, ο χρόνος πλέον είναι λιγοστός.     

Συμφώνησαν μόνο 
ότι o Βέλγος δεν 

ήταν αρκετός
Το χάσμα ανάμεσα 

στα κράτη μέλη 
ήταν μεγάλο πριν 

τη Σύνοδο Κορυφής 
για το Πολυετές. 
Η διαιτησία του 

προέδρου του 
Συμβουλίου, Σαρλς 

Μισέλ, κατάφερε 
μόνο να το μεγαλώσει 
με τους ηγέτες να τον 

εγκαταλείπουν πριν 
τη συνέντευξη Τύπου

Στο στόχαστρο των
αγροτών οι εκπτωτικές
αλυσίδες λιανεµπορίου,

πορεία στην Αυστρία

Αποτυχία
«∆εν θέλω να µπω καν σε 
λεπτοµέρειες. Οι διαφορές 
ήταν τόσο µεγάλες, η 
συνάντηση δεν είχε καµία 
επιτυχία και κατά συνέπεια θα 
χρειαστεί να συνεχίσουµε να 
δουλεύουµε για το Πολυετές» 
είπε η Καγκελάριος της 
Γερµανίας, Άνγκελα Μέρκελ.

Πιέσεις
Ο Γάλλος πρόεδρος άσκησε 
πιέσεις ειδικά για την ΚΑΠ, 
ώστε να αποµακρυνθούν από 
το τραπέζι οι προτεινόµενες 
περικοπές,

Οικονόμοι
Αυστρία, Ολλανδία, ∆ανία και 
Σουηδία, η συµµαχία του 
Μαρλ Ρούτε, έχουν 
ξεκαθαρίσει πως δεν είναι 
διατεθειµένες να 
συµφωνήσουν σε ένα µπάτζετ 
που υπερβαίνει το 1% του 
Ακαθάριστου Εθνικού 
Εισοδήµατος της ΕΕ. 
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ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Ο Κώστας Βουτσάς 
ξεκίνησε για το µεγάλο 
ταξίδι, µαζί µε το γέλιο και 
τη χαρά που µοίρασε 
απλόχερα σε τόσες γενιές 
Ελλήνων. Μαζί του δύει µία 
ολόκληρη εποχή 
αθωότητας. Η αισιοδοξία 
και το αγνό του χαµόγελο 
θα µας συνοδεύουν πάντα. 
Θερµά συλλυπητήρια».

ΝΤΑΦΙ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΡΙΑ
«Αναρωτιέστε γιατί δεν 
επέλεξα να χρησιµοποιήσω 
τη φωνή µου για να 
εκφράσω τον πόνο µου; 
(σ.σ θύµα βιασµού) ∆εν 
ήθελα να δείξω στον κόσµο 
τη θλίψη στα µάτια µου. 
Αναρωτήθηκα, πώς µπορώ 
να τραγουδήσω από την 
καρδιά µου αν αυτή η 
καρδιά έχει σπάσει;»

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΕΛ ΕΡΙΑΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Τα τελευταία χρόνια οι 
στρατηγικές των 
κεντρικών τραπεζών µε 
συστηµική σηµασία, όπως η 
Τράπεζα της Ιαπωνίας, η 
ΕΚΤ και η FED, δεν έχουν 
βγει αποτελεσµατικές. 
Αυτό οφείλεται σε αυτό 
που µπορεί να θεωρηθεί ως 
αλλαγή στους όρους του 
παιχνιδιού».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ∆ΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
∆εν το ξέραν;
Αλήθεια δεν το περίµεναν ότι 
το... συνέδριο (λέµε τώρα) για 
το βαµβάκι, και δη στο 
θεσσαλικό κάµπο, δεν θα ήταν 
στρωµένο µε ροδοπέταλα; Κι 
αυτό γιατί ενώ όλοι µιλάνε για 
ποιότητα, την οποία τελικά µόνο 
ο παραγωγός πιστεύει, αφού ότι 
κι αν κάνει, δεν την πληρώνεται, 
πώς να µην υπάρξουν 
παρατράγουδα. Ο Μαυρουδής, 
γιατί αιφνιδιάστηκε;

 

Στο πόδι
Στα µπλόκα όταν είµαστε δεν 
µας ζήτησε να µας συναντήσει 
ο υπουργός, λένε οι παραγωγοί 
που αντέδρασαν στο 
«συνέδριο-φιέστα» για το 
βαµβάκι στη Λάρισα. Εκεί, όµως 
επειδή ήταν οι κάµερες -όπως 
λένε- τους ζήτησε να κάνουν 
µία επαφή. Μόνο, που αυτή τη 
φορά έφαγε αυτός... πόρτα, µε 
τους αγρότες να αρνούνται µια 
συζήτηση «στο πόδι».

 

Τα δικά τους
Με τον κοινοτικό 
προϋπολογισµό της επόµενης 
7ετίας ουδέν νεότερο, αφού οι 
ηγέτες στην τελευταία Σύνοδο, 
πήγαν µόνο µε τη λίστα των 
επιθυµιών τους και από ‘κει και 
περα στην «Κορυτσά το 
σύνορο». Και η πολύπαθη ΚΑΠ, 
που ‘χει µπει στο στόχαστρο των 
«σφιχτοχέρηδων» χωρών, θα 
πορεύεται µε σενάρια 
περικοπών...

Όταν ακούς για σκάνδαλα γαργάλατα 

Αρχίσαµε πάλι τα ίδια. Ποιά; Τα περί σκανδαλολογίας. Κι όταν αυτό 
γίνεται συµβαίνουν τα εξής: είτε επιδιώκεις να δικαιολογήσεις την 
έλλειψη πολιτικής δράσης από την πλευρά του χώρου που εξυπηρε-
τείς, είτε θέλεις να ευχαριστήσεις το κοµµατικό σου ακροατήριο, είτε 
να προκαλέσεις τζαρτζαρισµατα και να πας αλλού τη συζήτηση. Κά-
πως έτσι κι η αποκάλυψη του Μάξιµου για µια περίεργη άνευ υπουρ-
γικής υπογραφής εκταµίευση ποσού 1,8 εκατ. από τον ΕΛΓΑ στην 
ΠΑΣΕΓΕΣ, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, µε τον ΕΛΓΑ στεγνό. Ποιος, 
τι, πού ακριβώς, µένει να απαντηθεί. Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί 
την απόφαση για µείωση της προκαταβολής στο 65% από 70%...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Εύγε στον Μαυρουδή 
που συγκάλεσε 
σύσκεψη για την 
προστασία και ευζωία 
των ζώων. Θα γίνει, 
λέει, και στη Σαντορίνη 
τον Απρίλη (σ.σ 
που είναι όνειρο) 
σεµινάριο εκπαίδευσης 
ιδιοκτητών και οδηγών 
ιπποειδών εργασίας.

Με τον τρόπο αυτό, 
λέει η ανακοίνωση, το 
υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ξεκινάει 
καµπάνια για την 
καταπολέµηση του 
φαινόµενου της 
υπερχρήσης των 
ιπποειδών (γαϊδούρια, 
µουλάρια). Αλήθεια 
για την κτηνοτροφία 
θα ασχοληθεί;

Υβρίδια
 Ακόµα στις διαπιστώσεις 

είµαστε περί ορθολογικής 
διαχείρισης του νερού και 
κινδύνου ερηµοποίησης στην 
ελληνική γεωργία; ∆εν λέω 
καλές οι ηµερίδες, που 
εκφράζουν την προβληµατική, 
όµως οι έχοντες την πολιτική 
ευθύνη της διαχείρισης των 
θεµάτων, µην µένουν στα θα...

 «Η χώρα µας σήµερα 
βαδίζει σε αδιέξοδο, χωρίς 
ελπίδα, σε ό,τι αφορά τη 
διαχείριση του νερού», είπε ο 
υφυπουργός της πλατείας σε 
µια σχετική ηµερίδα στη 
Θεσσαλία, τονίζοντας την 
ανάγκη λήψης µέτρων.

 Ποιος τι που πότε θα 
ξεκινήσουν τα έργα και οι 
υποδοµές και η µερική 
µεταφορά νερού του Αχελώου 
στον κάµπο, θα απαντήθεί σε 
µία από τις επόµενες (λέµε 
τώρα), κι αν...ηµερίδες.

;

ΛΕΜΠΡΟΝ ΤΖΕΪΜΣ
ΠΑΙΚΤΗΣ ΝΒΑ
«Ποτέ δεν γίνεται να το 
ξεπεράσεις αυτό. Θα 
συνεχίσουµε να εκτιµούµε 
την κληρονοµιά του (σ.σ. του 
Κόµπι Μπράιαντ) και να 
έχουµε βαριές καρδιές, αλλά 
και χαρά για αυτόν, για χάρη 
της οικογένειάς του. Σ’ αυτή 
την τελετή όλοι και όχι µόνο 
οι φίλοι των Λέικερς έδειξαν 
την εκτίµησή τους».

Το καρναβάλι 
της Βενετίας 
ακυρώθηκε, της 
∆ιεπαγγελµατικής 
του Βάµβακος 
καλά κρατεί!

Φαγώθηκαν οι βιοκαλλιεργητές µε τριετείς 
δεσµεύσεις να ζητούν παράταση δύο ακόµα ετών από 
το υπουργείο. Από τη Βάθη δήλωναν αρνητικοί εξ 
αρχής, ωστόσο για να µην γκρινιάζουν αποφάσισαν 
να τους δώσουν κατ’ εξαίρεση ενισχύσεις 2.000 έως 
4.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση για να καλύψουν τα 
έξοδα πιστοποίησής τους για τα έτη 2020-2021. 
Άλλωστε, ο υπουργός το ξαναείπε: «µια παράταση 
στην παρούσα φάση, δεν κρίνεται σκόπιµη». Τέλος! 

Περισσότερο χρόνο ζητά και το ΓΕΩΤΕΕ για την 
υποβολή ενστάσεων στα Σχέδια Βελτίωσης. 
Καταρχήν, σου λέει, διαπιστώθηκε ότι µεγάλος 
αριθµός επενδυτικών σχεδίων είτε κατατάχθηκαν 
στην κατηγορία των επιλαχόντων είτε 
απορρίφθηκαν. Επίσης υπήρξαν αρκετές περικοπές 
επενδύσεων καθώς και διαφοροποιήσεις στη 
βαθµολογία. Άσε που χρειάζονται κι άλλες 
διευκρινήσεις από τις διαχειριστικές -όπως αυτές 
που δόθηκαν σε αξιολογητές και γνωµοδοτικές- 
αλλά και δικαίωµα πρόσβασης στα διοικητικά 
έγγραφα, για να γίνουν όλα πιο σωστά! Τουτέστιν, 
ένα δεκαπενθήµερο επιπλέον τουλάχιστον! 

Κι αφού όλα τα θέµατα των πιστώσεων προς τους 
αγρότες είναι τακτοποιηµένα, ο πρόεδρος του 
Οργανισµού Πληρωµών βγάζει εγκύκλιο, την οποία 
αφενός διανέµει σε όλους αφετέρου την αναρτά και 
στην ιστοσελίδα, για ολική απαγόρευση του 
καπνίσµατος στους χώρους εργασίας. Ισχύει, σου λέει, 
για όλες τις µονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανεξαρτήτως της 
έδρας και του αντικειµένου εργασίας τους. Το 
καλύτερο: Για παραβάτες υπαλλήλους πρόστιµο 100 
ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης το διπλάσιο!  

Ο Γάλλος πρόεδρος πάντως τους τα είπε ένα 
χεράκι, όπως ενηµέρωσε τους αγρότες της χώρας 
του. «∆εν ενδώσαµε σε εκείνους που ήθελαν µείωση 
των κονδυλίων της ΚΑΠ», τους ξεκαθάρισε, κατά τη 
διάρκεια  της πρόσφατης διαπραγµάτευσης, 
διατηρώντας αταλάντευτη τη θέση της Γαλλίας όσον 
αφορά τις αγροτικές επιδοτήσεις. Μάλιστα, θέλοντας 
να καθησυχάσει τους αγρότες, τους είπε ότι αν δεν 
υπάρξει συµφωνία το σύστηµα των επιδοτήσεων θα 
διατηρηθεί ως έχει.

Στην Κρήτη το εντόπισαν πρώτοι, αλλά τώρα 
έφτασε και στην Τριφυλλία. Ο λόγος για τον ιό της 
καστανής ρυτίδωσης των καρπών της ντοµάτας. Το 
Μπενάκειο µελετώντας τα δείγµατα, επιβεβαίωσε 
την προσβολή. Τώρα ενηµερώνουν παραγωγούς, 
γιατί µπορεί να µην  είναι πολύ µεγάλη η απειλή, 
αλλά πρέπει να υπάρξει πρόσληψη. Το χειρότερο: 
δεν έχουν βρει ακόµα τον τρόπο µε τον οποίο 
κατέφτασε ο ιός……..

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων και ποινών, η 
∆ΑΟΚ ξεκαθαρίζει ότι αγρότης που θέλει να ψεκάσει 
τα χωράφια και τα δέντρα του, πρέπει να ενηµερώσει 
εγγράφως τους κατοίκους και τους επαγγελµατίες της 
ευρύτερης περιοχής στην οποία πρόκειται να 
πραγµατοποιήσει ψεκασµούς και µάλιστα δύο ηµέρες 
πριν ξεκινήσει. Αυτό! Ξεκάθαρο!    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ό
σο πιο πολύ αποµα-
κρύνεται από τις αρ-
χές της και χάνει τη 
συνοχή της µια κοι-

νωνία, τόσο δυσκολεύει και ο ρό-
λος των φερόντων την πολιτική 
ευθύνη διαχείρισης των πραγµά-
των. Το λέω αυτό µε αφορµή τη 
συζήτηση του νοµοσχεδίου για 
τους συνεταιρισµούς και τις τόσο 
αντιφατικές σε κάποιες περιπτώ-
σεις απόψεις, που ακούστηκαν αυ-
τές τις µέρες και από την πλευρά 
των ενδιαφερόµενων φορέων. 

  Πού ‘σαι Γιώργη
Ε∆Ω ΠΟΥ τα λέµε, αν παρακο-
λουθείς από κοντά τις εξελίξεις 
στο χώρο δεν εκπλήσσεσαι εύκο-
λα. Ξέρεις από πριν τι περίπου θα 
πει ο καθένας. Τι θα περίµενες 
π.χ. να πει εκείνο το παιδί που 
παρουσιάστηκε ως γραµµατέας 
των... ξαποστατών; Φυσικά, ότι 
η ρύθµιση για τη συµµετοχή του 
ιδιώτη επενδυτή στους συνεται-
ρισµούς… είναι ό,τι καλύτερο έ-
χει ξηµερώσει για τον συνεργα-
τισµό παγκοσµίως! Το µόνο που 
λείπει, κατά την άποψή του, στις 
προωθούµενες ρυθµίσεις, είναι 
η µεγαλύτερη ευχέρια του ιδιώ-
τη επενδυτή να λύνει και να δέ-
νει. Σου ‘ρχεται να αναφωνήσεις 
αυτό που έλεγε ο Πεπόνης… και 
το συνεταιρισµό τι τον θέλουµε;

  Παλιές μανιές 
ΚΑΤΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ οι παλιές 
καραβάνες της εν λόγω πα-
ρέας που δεν προσήλθαν 
καν στις εργασίες της ∆ι-
αρκούς Επιτροπής Πα-
ραγωγής και Εµπορίου, 
αφήνοντας το… στρα-
βάδι να παράσχει α-
φειδώς τις υπηρεσίες 
του στον γνωστό αρχι-
ερέα! Έτσι, από τη µια 
δεν καρφώνονται, µιας 
και το όλο θέµα εκθέτει 
άνευ προηγουµένου ό-
ποιον διαθέτει έστω και ε-
λάχιστη συνεταιριστική τσί-

πα, κι από την άλλη, γίνεται η 
δουλειά τους, γράφοντας ξανά 
υποθήκη για διακριτό ρόλο στη 
νέα κατάσταση.

  Με το γκουβέρνο 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, κατά την άπο-
ψή µου, δεν είναι η παθητική έ-
ως και ξετσίπωτη στάση όσων 
είχαν κινηθεί εξ αρχής στον κύ-
κλο της «αποστασίας». Το πρό-
βληµα εντοπίζεται στα µισόλο-
γα εκείνων που ενώ ξέρουν κα-
λά τι έγινε και καταλαβαίνουν 
το ίδιο καλά τι πάει να γίνει από 
δω και µπρος, ωστόσο, βγάζουν 
την ουρά τους απ’ έξω. Αποφεύ-
γουν να εκτεθούν έναντι της πο-
λιτικής αρχής ακόµη και για τα 
αυτονόητα, καλλιεργώντας ένα 
κλίµα του τύπου… πάµε τώρα έτσι 
και το βλέπουµε ξανά αργότερα! 

  Πολλή ανασφάλεια
ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ τη γνώµη µου, αυ-
τό το νοµοσχέδιο, που, όπως δεί-
χνουν τα πράγµατα την Τρίτη θα 
γίνει νόµος, θα είναι ο τρίτος κα-
τά σειρά νόµος που δεν πρόκει-
ται να ανορθώσει τον αγροτικό 
συνεργατισµό στη χώρα µας. Ό-
χι γιατί δεν το έχει ανάγκη ο α-
γροτικός κόσµος -αντίθετα το έ-
χει µεγάλη ανάγκη- αλλά γιατί, 
το παιχνίδι χάθηκε από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90. Όταν οι συ-
νεταιρισµοί απώλεσαν µία µετά 
την άλλη τις µεγάλες αγροτοβιο-

µηχανίες στις οποίες συµµετεί-
χαν και τις οποίες είχε θεµε-

λιώσει ο αείµνηστος Αλέ-
ξανδρος Μπαλτατζής. Οι 
επίγονοί του κρίθηκαν 
πολύ λίγοι για να δια-
χειρισθούν αυτό το τι-
τάνιο για την εποχή έρ-
γο, µε ορισµένους µά-
λιστα εξ αυτών να έχουν 
διευκολύνει, στην αρ-
χή από άγνοια και στη 
συνέχεια από ανασφά-
λεια, την αποδόµηση 
του αγροτικού συνερ-
γατισµού στη χώρα µας.     

Οι επίγονοι του 
Αλέξανδρου 
Μπαλτατζή 
κρίθηκαν πολύ  
λίγοι για να 
διαχειρισθούν 
αυτό το τιτάνιο για 
την εποχή έργο, 
µε ορισµένους 
µάλιστα εξ 
αυτών να έχουν 
διευκολύνει, στην 
αρχή από άγνοια 
και στη συνέχεια 
από ανασφάλεια, 
την αποδόµηση 
του αγροτικού 
συνεργατισµού 
στη χώρα µας.     

H 
κατάληξη της µελλοντικής εµπορι-
κής σχέσης ΕΕ-Ηνωµένου Βασιλεί-
ου δεν ήταν ποτέ πιο ξεκάθαρη. Αν 
όλα πάνε καλά, το 2021 το Ηνωµέ-

νο Βασίλειο θα µπει σε µια εµπορική συµφω-
νία µε την ΕΕ, παρόµοια µε το πεδίο της εµπο-
ρικής συµφωνίας της ΕΕ µε την Ιαπωνία ή τον 
Καναδά. Θα καταργούσε τους δασµούς και τις 
ποσοστώσεις, αλλά θα έκανε λίγα για να αφαι-
ρέσει τα ρυθµιστικά και γραφειοκρατικά εµπό-
δια για το εµπόριο ή για να διευκολύνει το δι-
ασυνοριακό εµπόριο στον τοµέα υπηρεσιών.

Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι οι επιχειρήσεις 
που κάνουν εµπόριο µεταξύ του Ηνωµένου Βα-
σιλείου και της Ευρώπης, θα πρέπει να έρθουν 
αντιµέτωποι µε µια σειρά νέων τριβών, όπως 
τις δηλώσεις εισαγωγών/εξαγωγών, τους κα-
νόνες καταγωγής, και τη φυσική επιθεώρηση 
των τροφίµων. Οι Βρετανοί πάροχοι υπηρεσιών 
θα πρέπει να προσαρµόσουν τις επιχειρηµατι-
κές τους δοµές, καθώς και να δηµιουργήσουν 
νέες θυγατρικές µε την ΕΕ, εάν θέλουν να συ-
νεχίσουν να πουλάνε σε πελάτες της ΕΕ. [...].Το 
εάν µια τέτοια περίοδος εφαρµογής είναι πιθα-
νή, εξαρτάται από την απάντηση σε τρία ερω-
τήµατα: εάν το Ηνωµένο Βασίλειο ζητήσει µία 
τέτοια, εάν η ΕΕ προσφέρει µια, και εάν είναι 

πρακτικά δυνατό να 
δηµιουργηθεί µια 
παράκαµψη. Ως έ-
χει, µια περίοδος ε-
φαρµογής -και σε 
κάποιους τοµείς, η 
µελλοντική επέκτα-
ση του status quo 
πέρα από το τέλος 
του έτους- δεν είναι 

κάτι που ο Μπόρις Τζόνσον θέλει να συζητήσει. 
Ωστόσο, αυτό θα µπορούσε να αλλάξει αργό-
τερα στο έτος, εάν και όταν φαινόταν να σχη-
µατίζεται µια εµπορική συµφωνία, και η ηµέ-
ρα της κρίσης ερχόταν όλο και πιο κοντά. […].

Από την πλευρά της ΕΕ, υπάρχει επίσης ένα 
πολιτικό επιχείρηµα για το ότι πρέπει να φανεί 
ότι το Brexit θα «πονέσει». Εάν δεν υπάρξει ρή-
ξη, ο µακροπρόθεσµος οικονοµικός αντίκτυπος 
του Brexit θα είναι η µείωση του ρυθµού ανά-
πτυξης του Ηνωµένου Βασιλείου σε σχέση µε 
µια άγνωστη αντισταθµιστική οικονοµία στην 
οποία το Ηνωµένο Βασίλειο παρέµεινε µέλος 
της ΕΕ. Σε δέκα χρόνια, το Ηνωµένο Βασίλειο 
θα είναι πιο πλούσιο από ό,τι είναι τώρα, αλ-
λά πιο φτωχό από ό,τι θα ήταν αν παρέµενε. 

[…] Παρόλο που είναι αλήθεια ότι η υφιστά-
µενη φιλοδοξία για την εµπορική συµφωνία ΕΕ 
και Ηνωµένου Βασιλείου είναι χαµηλή, εάν συ-
νοδευτεί µε κάποιους ελιγµούς, θα µπορούσε 
να διασφαλίσει ότι το τελικό στάδιο του Brexit 
δεν θα προκαλέσει απροσδόκητες εξελίξεις.

*AΝΩΤΕΡOΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Μεταβατική
προσαρμογή

ΤΗΣ ΣΑΜ ΛΟΟΥ *
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Θ
εωρούµε χρήσιµο, πριν αξιολογήσουµε το προτεινό-
µενο σχέδιο νόµου, να κάνουµε µια διαπίστωση την 
οποία θα πρέπει να κάνει κάθε λογικός άνθρωπος, 
µη αποκλειοµένου του συντάκτη του προτεινόµενου 

νοµοσχεδίου για τους συνεταιρισµούς, οι οποίοι διεθνώς λει-
τουργούν µε βάση τις αρχές και τις αξίες τους, µε εξαιρετικά οι-
κονοµικά και κοινωνικά αποτελέσµατα για τα µέλη τους, σύµ-
φωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, που µας γνωστοποιεί ετησίως 
είτε η ICA είτε ο ΟΗΕ. Αναφερόµαστε ειδικά στην περίοδο της 
κρίσης, όπου οι µόνες επιχειρήσεις, που δεν παρουσίασαν ζη-
µιές είναι οι συνεταιριστικές και οι µόνες τράπεζες, οι οποίες 
δεν χρηµατοδοτήθηκαν από κρατικούς πόρους ήταν οι συνε-
ταιριστικές, εξ ου και η διακήρυξη του ΟΗΕ, ότι το συνεταιρι-
στικό µοντέλο αντέχει σε περιόδους κρίσης. 

Ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσµατα παρουσιάζουν οι ελληνι-
κοί αγροτικοί συνεταιρισµοί, διότι ουδείς εξ αυτών, µε εξαίρεση 
κάποιους αναγκαστικούς, οι οποίοι ευηµερούν, λειτουργεί µε 
βάση τις συνεταιριστικές αρχές και αξίες, παρά το γεγονός, ότι 
το κοινοβούλιο έχει ψηφίσει τον νόµο 2810/2000. 

Αντίθετα ,όµως, µέχρι το έτος 1981, οι συνεταιρισµοί στη χώρα 
που είχαν ενσωµατώσει στη λειτουργία τους τις αρχές του συνερ-
γατισµού, παρουσίασαν εξαιρετική άνθιση, µε κύκλους εργασι-
ών, που έφθαναν τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπως η ΕΑΣ Λά-
ρισας, δηµιούργησαν τεράστιες περιουσίες, ακόµη και σε αστικά 
ακίνητα ,όπως στην πλατεία Κολωνακίου, στη γωνία των οδών 
Κανάρη και φιλικής εταιρείας, ιδιοκτησίας ΚΣΟΣ.  

Στο σηµείο αυτό αισθανόµαστε την ανάγκη, να αναφέρουµε  
κάτι εξαιρετικά σηµαντικό, το οποίο ενισχύει τα αµέσως ανωτέ-
ρω: Οι ∆ανοί επαίρονται, και δικαίως, ότι διαθέτουν τους σηµα-
ντικότερους συνεταιρισµούς στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι δεν 
διαθέτουν ειδική συνεταιριστική νοµοθεσία. Το ίδιο συνέβαινε 
και στη χώρα µας. Οι ανώνυµες συνεταιριστικές εταιρείες, λει-
τουργούσαν από το έτος 1930, µέχρι το έτος 1985, χωρίς εθνικό 
νοµοθετικό πλαίσιο, το οποίο να προβλέπει τη λειτουργία τους. 
Αν διαβάσει κανείς  τα καταστατικά τους, κυρίως το καταστατικό 
της ΣΕΚΕ, θα του προκαλέσει συγκίνηση, η πιστή σύνταξη των 
καταστατικών τους σε απόλυτη συµφωνία µε τις συνεταιριστικές 
αρχές και αξίες, µε έµφαση στην κοινωνική προσφορά στον α-
γρότη παραγωγό. Για το θέµα αυτό, ο ογκόλιθος του συνεργατι-
σµού υφηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου αείµνηστος Θ. 
Τζωρτζάκης, για τη λειτουργία των ανώνυµων συνεταιριστικών 
εταιριών, σε σχετική κριτική, που είχε ασκηθεί µε ποιητική λε-
πτότητα είχε γράψει: 

«Εκείνο που χαρακτηρίζει την τάση αυτή των γεωργικών µας 
συνεταιρισµών, για πιο ευκίνητους οργανισµούς, είναι η προσή-
λωσή τους στις συνεταιρικές αρχές και οι κανόνες, που τις εφαρ-
µόζουν µε θρησκευτική ευλάβεια στις νέας µορφής συνεταιριστι-
κές οργανώσεις. Στις οργανώσεις αυτές δεν παρατηρείται κανέ-
να ίχνος προσπάθειας να επωφεληθεί η συνεταιριστική κίνηση 
από την ευχέρεια που της παρέχει η εξωσυνεταιριστική µορφή 
για να αποκλείνη από τη συνεταιριστική ουσία. Είναι λοιπόν, α-
στήριχτη κάθε επιφύλαξη απέναντί τους. Πολύ περισσότερο και 
άδικο να αποδίδεται σε αυτές χαρακτήρας αντισυνεταιριστικός,  
κεφαλαιοκρατικός, κερδοσκοπικός, όταν στην ουσία τους είναι 
ολοκληρωτικά συνεταιριστικές. Αν πρακτικές ανάγκες και βαθύ-
τερη συναίσθηση του συνεταιριστικού χρέους τις ανάγκασαν να 
πάρουν εξωσυνεταιριστική µορφή , διατηρούν όµως ακέραιη τη 
συνεταιριστική τους υπόσταση, που όχι µόνο διαφαίνεται αλλά 
λάµπει µέσα από το διάφανο ξενικό τους φόρεµά τους, δείχνο-
ντας τη µεγάλη δύναµη του καθαρού συνεργατισµού να υποτάσ-
σει τη µορφή στην ουσία του».

Οι συνεταιριστικές αρχές διατρέχουν ιστορικά όλα τα νοµικά 
πρόσωπα, που κατά καιρούς συστήθηκαν από αγροτικούς συνε-
ταιρισµούς, για διάφορους κάθε φορά λόγους, πολλοί από τους 
οποίους σήµερα έχουν εκλείψει.  

Συνεπώς, αναφερόµενοι στο νοµοσχέδιο, τονίζουµε ότι για την 
ευηµερία των ελληνικών αγροτικών συνεταιρισµών δεν είναι α-

ναγκαίοι οι νοµικοί πειραµατισµοί. Αναγκαία είναι αποκλειστι-
κά και µόνο η Συνεταιριστική Εκπαίδευση των µελών των συνε-
ταιρισµών. Όσο δεν εκπαιδεύονται οι συνεταιριστές, ο αριθµός 
των συνεταιρισµένων αγροτών που σήµερα µετά βίας φθάνει το 
5% στη χώρα µας, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά µέσον 
όρο 40% και στη Σκανδιναβία 80%, θα φθάσει ειδικά µε το προτει-
νόµενο νοµοσχέδιο στο µηδέν για τους λόγους , που µε εξαντλη-
τική λεπτοµέρεια, αναλύουµε στο υπόµνηµα, που καταθέτουµε. 

Άλλωστε νόµος για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς υπάρ-
χει. Είναι ο νόµος 2810/2000. Οφείλουµε να εκπαιδεύσουµε  
τους αγρότες, να τον κατανοήσουν και τότε µόνο θα βρουν τα 
κεφάλαια που τους χρειάζονται χωρίς να συµπράξουν µε εξω-
γενείς παράγοντες, των οποίων η συνδροµή οσάκις ζητήθηκε, 
δηµιούργησε βλάβη στους συνεταιρισµούς, όπως άλλωστε α-
ναφέρουν όλες οι σχετικές µελέτες, ένα µέρος των οποίων θα 
καταθέσουµε στην Επιτροπή.   

Η ανωτέρω αναφορά θεωρούµε ότι απαντά στο ερώτηµα που 
τέθηκε: Γιατί µε τους προγενέστερους νόµους οι συνεταιρισµοί 
κατέρρευσαν στη χώρα µας; Και απαντάµε, µη δόκιµα βεβαίως, 
µε ερώτηση: Γιατί µέχρι το έτος 1981 οι συνεταιρισµοί ευηµε-
ρούσαν; Επαναλαµβάνουµε µέχρι να γίνουµε κουραστικοί: Οι 
συνεταιρισµοί µετά το 1981 κατέρρευσαν και µε µαθηµατική α-
κρίβεια θα συνεχίσουν να καταρρέουν, εάν οι αγρότες µας δεν 
κατανοήσουν την έννοια και τη λειτουργία του θεσµού και ειδι-
κότερα τις αρχές που συγκροτούν την ταυτότητά του.  

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο, προκειµένου να συµβάλλου-
µε στην πρόοδο του διαλόγου, να ζητήσουµε την άποψη για τα 
προαναφερόµενα, από τον συντάκτη του νοµοσχεδίου, ο οποί-
ος προτείνει την πλήρη απόκλιση του συνεταιρισµού από τις αρ-
χές που τον προσδιορίζουν, τις οποίες εφαρµόζουν ένα δισεκ. 
200 εκατ. συνεταιριστές στον πλανήτη, συµπεριλαµβανοµένου 
του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισµού. 

Περαιτέρω, αξιολογώντας το προτεινόµενο νοµοσχέδιο, παρα-
τηρούµε ότι ιδρύει ένα νοµικό µόρφωµα, το οποίο αναµφισβή-
τητα δεν είναι συνεταιρισµός. Προσιδιάζει περισσότερο σε µια 
κεφαλαιουχική εταιρεία και µόνο. Όµως, προκειµένου να επι-
νοούµε πρωτότυπες µείξεις κανόνων δικαίου, που διέπουν διά-
φορα νοµικά πρόσωπα, που προσπαθούµε να τα καλύψουµε µε 
τον συνεταιριστικό µανδύα, είναι ειλικρινέστερο να δεχθούµε ό-
τι το νοµικό µόρφωµα, που προτείνει το νοµοσχέδιο, είναι µια ι-
διότυπη ένωση προσώπων µε σκοπό το κέρδος, η οποία, µπορεί 
εφόσον το συναποφασίσουν τα µέλη της µε τη συµµετοχή τρί-
των, στους οποίους δίδεται η αποφασιστική πλειοψηφία στη γε-
νική συνέλευση, να µετατραπούν σε κεφαλαιουχικές εταιρείες.

∆εν αµφισβητούµε το γεγονός ότι µε την πρότασή σας, θα δι-
ευκολύνετε τη νοµική επιστήµη και τους εφαρµοστές του δικαί-
ου, στο να εντάξουν το προτεινόµενο µόρφωµα στο ∆ίκαιο των 
κεφαλαιουχικών εταιρειών και όχι βεβαίως στο συνεταιριστικό 
δίκαιο, το οποίο όπως έχει αποφανθεί η εθνική και ενωσιακή νο-
µολογία ερµηνεύεται πάντοτε υπό το φως των συνεταιριστικών 
αρχών, τις οποίες αποκηρύσσει το νοµοσχέδιο.  

Μήπως υποκρύπτεται φόβος; ή µήπως κάτι άλλο; 
Στην κατ’ άρθρο αξιολόγηση, αφού αντιπαρέλθουµε, ένα ση-

µαντικό µέρος αντιφάσεων και νοµοτεχνικών ατελειών, τις οποί-
ες επισηµαίνουµε στο υπόµνηµά µας, θεωρούµε ότι χρήζουν ι-
διαίτερης προσοχής τα άρθρα 26 και 32 του νοµοσχεδίου, που 
αναφέρονται στα πλεονάσµατα- κέρδη, στη διανοµή της συνε-
ταιριστικής περιουσίας και στις µετατροπές των συνεταιρισµών  
σε κεφαλαιουχικές εταιρείες. Η διανοµή κερδών στα µέλη και η 
διανοµή της συνεταιριστικής περιουσίας, θέτει σε κίνδυνο όλες 
τις φοροαπαλλακτικές διατάξεις, που η πολιτεία παρείχε στους 
αγροτικούς συνεταιρισµούς. ∆ιότι νοθεύει τον ανταγωνισµό,  
της ενιαίας αγοράς, µε τη µείωση της επιβάρυνσης του προϊό-
ντος, που προκαλεί η φοροαπαλλαγή, δηµιουργεί άνιση µετα-
χείριση σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις, συνεπώς θα ζητή-
σουν όλες οι επιχειρήσεις, ίση µε τους συνεταιρισµούς φορο-

λογική µεταχείριση, αφού και οι συνεταιρισµοί λειτουργούν µε 
τους ίδιους όρους. Επιπλέον υπάρχει άµεσος κίνδυνος, τα αφο-
ρολόγητο του πλεονάσµατος να χαρακτηριστεί κρατική ενίσχυ-
ση, όπως έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στην υπό-
θεση C-78/08 και στις συναφείς C-79 και 80/08 για την περί-
πτωση, που οι συνεταιρισµοί δεν λειτουργούν µε βάση τις αρχές 
τους. Το ∆ικαστήριο µάλιστα επισηµαίνει την υπεροχή του ατό-
µου στους συνεταιρισµούς και το αδιανέµητο στα µέλη, της συ-
νεταιριστικής περιουσίας.

Η µετατροπή ενός συνεταιρισµού σε ΑΕ, µε συµµετοχή τρίτων  
για παράδειγµα, δεν είναι δυνατόν να συµβεί. ∆ιότι οι συνεται-
ρισµοί διαθέτουν αδιανέµητη περιουσία, η οποία δεν µπορεί να 
διανεµηθεί. Η συνεταιριστική περιουσία, όπως υφίσταται σήµε-
ρα, έχει δηµιουργηθεί από αφορολόγητα αποθεµατικά µη διανε-
µόµενα, τα ονοµαζόµενα «κλειδωµένα αποθεµατικά», τα οποία 
αποτελούν περιουσία γενεών, διότι σχηµατίστηκαν από πολλές 
γενεές συνεταιριστών και δεν µπορούν αυτονοήτως να την καρ-
πωθούν τα τελευταία µέλη. Επίσης ένα µέρος των περιουσιών αυ-
τών, έχει προέλθει από παραχωρήσεις του ελληνικού δηµοσίου, 
προς τους συνεταιρισµούς. Συνεπώς η απόφαση περί διανοµής 
χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, διότι θα αποβεί µοιραία.  

Μέλη Επενδυτές: Μέγας θόρυβος άνευ αντικειµένου ή όχι;  
Το νοµοσχέδιο δεν κόµισε γλαύκα, αφού ο θεσµός υπήρχε στον 

νόµο 4384/2016, όπως υπάρχει και στον Κανονισµό 1435/2003 
του Ευρωπαϊκού Συνεταιρισµού, µε διαφορετική ρύθµιση, αυτο-
νοήτως. Σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή βιβλιογραφία, ο θεσµός θε-
ωρείται αποτυχηµένος. Καταθέτουµε στην Επιτροπή συνοπτικό 
κείµενο 15 σελίδων, στο οποίο αναλύεται ο θεσµός και η προ-
σφορά του. Θα αναφέρω το συµπέρασµα : 

Καταλήγοντας, αναφέρουν οι µελετητές, οι συνεταιρισµοί θα 
πρέπει πάντα να έχουν ως γνώµονά τους την ακόλουθη προτε-
ραιότητα για την άντληση κεφαλαίων απαραίτητων για τη λει-
τουργία και την ενδυνάµωσή τους, εάν δε θέλουν να απωλέσουν 
την αυτονοµία-ανεξαρτησία και τη δηµοκρατική τους λειτουργία:

1ον : Από τα ίδια τα µέλη του συνεταιρισµού.
2ον: Από άλλους συνεταιρισµούς και από συνεταιριστικά χρη-

µατοπιστωτικά ιδρύµατα.
3ον:  Από κοινωνικά οµόλογα και «κοινωνικούς επενδυτές» 

(social investors) και ως τελευταία επιλογή: 
4ον: Από τρίτους εµπορικούς δανειστές και από χρηµατοπι-

στωτικές αγορές.
Τέλος, παραβιάζεται σε πολλά άρθρα, η δηµοκρατική λειτουρ-

γία του θεσµού. 
Επιτρέψατέ µου επί της παραβίασης αυτής να εκφράσω µια 

προσωπική άποψη: 
Γνωρίζουµε ότι δύο είναι τα µεγάλα ρεύµατα, που ορίζουν την 

ανθρώπινη ιστορία τις τελευταίες χιλιετίες: το Ελληνικό και το Α-
νατολικό. Υπενθυµίζω ότι ανατολικότερα της χώρας µας κάποιοι 
πίστευαν ότι µια υπερβατική δύναµη χορηγούσε στους ανθρώ-
πους εντολές για τον τρόπο, που θα συγκροτούσαν τη ζωή τους 
µε όρο µάλιστα να µην υπάρξει αλλαγή. Στην Ελλάδα, όµως, δι-
αδραµατιζόταν το αντίθετο. Συγκεκριµένα, κατά την ανατολική 
αντίληψη η ανθρωπότητα συγκροτείται µε όρους ετερονοµίας α-
πό υπερβατικές δυνάµεις. Κατά το ελληνικό ήθος, ο τρόπος που 
θα συγκροτήσουµε την κοινωνία µας, ο τρόπος που θα πολιτευ-
θούµε και εντέλει ο τρόπος που θα ζήσουµε είναι όχι µόνο δική 
µας επιλογή, αλλά και δική µας δηµιουργία. Η ελληνική στάση, 
δηλαδή, παρήγαγε την αρχή της ανθρώπινης αυτονοµίας µε τη 
ρήση «έδοξε τη βουλή και τω δήµω». Η ελληνική αυτή δηµιουρ-
γία δεν είναι στατική. Συνεχώς εµπλουτίζεται από το συλλογικό 
δηµοκρατικό ήθος, στο οποίο και στηρίζεται. Η έννοια αυτή της 
αυτονοµίας και της δηµοκρατίας διατρέχει και την ιδέα του συ-
νεργατισµού. Είναι άδικο να απαλλοτριώνεται. 

Κλειδωμένα αποθεματικά διανέμονται;

* ∆ικηγόρου τ. Νοµικού Συµβούλου ΠΑΣΕΓΕΣ

ΑΡΘΡΟ

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

  ΤΗΣ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ-ΑΝΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆ιαγωνισµός
ποιότητας Κotinos
Τα υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα έχουν για 5η συνεχόµενη χρονιά την 
ευκαιρία να διαγωνισθούν για την κατάκτηση των 
κορυφαίων διακρίσεων του ∆ιαγωνισµού Ποιότητας 
«Κotinos», τον οποίο διοργανώνει η Επιστηµονική 
Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου «ΦΙΛΑΙΟΣ». Η απονοµή 
των βραβείων στους νικητές θα πραγµατοποιηθεί 
την Κυριακή 8 Μαρτίου 2020, στο πλαίσιο της 
∆ιεθνούς  Έκθεσης Τροφίµων Foodexpo Greece 
2020 (Αθήνα, Metropolitan Expo Center, 07-
09/3/2020). Υπό την Aιγίδα: ΥΠΑΑΤ, ΣΕΒΙΤΕΛ. 
Τηλ. 2103238315,  e-mail : info@filaios.org, 
website: www.filaios.org. Ανάµεσα στους 
χορηγούς επικοινωνίας: Agrenda, Agronews.gr, 
Ελαίας Καρπός. 

Κρασί από κάθε
γωνιά της χώρας
Το Οινόραµα, η µεγαλύτερη έκθεση ελληνικού 
κρασιού στον κόσµο και ετήσιο ραντεβού του 
αµπελοοινικού κλάδου της χώρας, θα διεξαχθεί 7 µε 
9 Μαρτίου 2020 στο Ζάππειο Μέγαρο µε ώρες 

λειτουργίας 10:00-19:00 ενώ 
η ∆ευτέρα είναι αφιερωµένη 
στους επαγγελµατίες 
επισκέπτες.. Οι οργανωτές 
αναµένουν περισσότερους 
από 10.000 επισκέπτες και 
ενδεικτικά αναφέρεται πως 
στο Οινόραµα ανοίγονται κάθε 

χρόνο πάνω από 25.000 φιάλες κρασί. Είσοδος 15 
ευρώ (δωρεάν για τους επαγγελµατίες). Για 
πληροφορίες και εγγραφές www.oenorama.com.

Ακόµα ένα
Συµπόσιο για
λιπάσµατα CIEC

To 28th International 
Symposium of the Scientific 
Centre for Fertilizers (CIEC) 
µε θέµα «Fertilization and 
Nutrient Use Efficiency in 
Mediterranean Environments» 
που συνδιοργανώνεται από το 
Κέντρο Θρέψης Φυτών και 

Ποιότητας Εδάφους του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, τον Σύνδεσµο 
Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων, και διεθνείς 
επιστηµονικούς εταίρους. Το 
συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
16-20 Μαρτίου στο ξενοδοχείο 
Τιτάνια. Πληροφορίες στο 
www.ciec2020.aua.gr.

ΑΘΗΝΑ

ΙΕΡΑ Ο∆ΟΣ ΖΑΠΠΕΙΟ

Οραµατίζονται τη 
γεωργία οι αγρότες 
του µέλλοντος

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint 
Research Center) σε συνεργασία µε 
τη Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) 
διοργανώνουν το πρόγραµµα «Οι 
αγρότες του µέλλοντος» (Farmers of 
the Future) µε στόχο να οραµατιστούν 

το µέλλον της 
γεωργίας. Η 
κλειστή 
συνάντηση 
εργασίας, θα 
λάβει χώρα 
την Πέµπτη 
12 Μαρτίου 

(11.00 π.µ. – 15.00 µ.µ.) στα γραφεία 
του προγράµµατος (Ι.Κρανιδιώτη 2, 
Κτίριο Λάµδα, Θέρµη, 57001, 
Θεσσαλονίκη) µε προσκεκληµένους 15 
νέους αγρότες και παραγωγούς. 
Περισσότερα στο www.generationag.
org/nea/ekdhloseis/1154-kleisth-
synanthsh-ergasias-agrotes-toy-
mellontos-farmers-of-the-future.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 300 γίδια. Περιοχή Πρε-
βέζης. Τηλ. 6980/292176.

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

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 30 
ετών σε πλήρη γαλακτοπαραγω-
γή µε δύο νεογέννητα µοσχαράκια 
1600 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6974/705615.

Πωλούνται 50 αρνάδες γνήσι-
ες χιώτικες 120 ευρώ η έκαστη. 
Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται  αρσενικά και θηλυκά 
γνήσια κατσίκια ράτσας αγγλονου-
µπια και 2 τράγοι ράτσας αγγλονου-
µπια. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαρα-
γωγής Λιµουζίν Σίµενταλ και δια-
σταυρώσεις Λιµουζίν εισαγωγής 350 
µε 450 κιλά.Τιµή από 2,30 το κιλό. 
Τηλ. 6906/779402. 

Πωλούνται 20 αγελάδες ελευθέρας 
βοσκής. Τηλ. 6946/357221.

Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµέ-
νταλ βιολογικής εκτροφής οι οποί-
ες έχουν δικαιώµατα, λαµβάνουν 
βιολογική επιδότηση και παρά-
γουν βιολογικό γάλα, πιστοποιη-
µένα από την  TUV  AUSTRIA.  Tηλ. 
6940/840982. Ώρες επικοινωνίας 
19:00-21:00

Πωλούνται 170 γίδια διασταύρωση 
Αγγλονούµπια µε ∆αµασκό. Τα 120 
έχουν γεννήσει από 6 Φεβρουαρίου 
µέχρι τώρα και τα 50 γεννάνε µέχρι 
τέλος Φεβρουαρίου. Πωλούνται και 
10 τράγοι. Όλα τα ζώα έχουν τα πιστο-
ποιητικά τους. Τηλ. 6946/062106.

Πωλούνται 150 κοτόπουλα ελευθέ-
ρας βοσκής, αξίας 4 ευρώ/καθένα. 
Περιοχή ∆υτικής   Μακεδονίας. Τηλ. 
6974/352688.

Πωλούνται δικαιώµατα βοσκότοπου 
485 στρεµµάτων αξιας 15500 ευ-
ρώ στην τιµη των 20000 ευρώ. Όχι 
Παζάρια , µόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.6946/388293.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται αγελάδες ντόπιας βραχυκε-
ρατικής φυλής σε πρόγραµµα σπάνιας και 
αν υπάρχει βιολογικη από 20 έως 50 ζώα 

πληρωµή έως 600 ευρώ ανα ζώο µετρητοίς 
Τηλ.6907/213322.

Zητείται υπάλληλος ή ζευγάρι για κτηνο-
τροφική επιχείρηση (Φύλαξη και τάισµα 
αγελάδων ελευθέρας βοσκής στην περιο-
χή Εµπεσός  Αιτωλοακαρνανίας  µισθός και 
ασφάλιση υποχρεωτικά.Τηλ.6907/213322.

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα πρόβατα 
και γίδια σε λογικές τιµές τιµή  µετρητοίς.
Τηλ. 6946/388293.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγη, ντουλάπες για 
γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια 
µε καλούπια διάφορων τύπων. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγά-
λες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 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 
βρώµη για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυ-
ρού Βόλου  Τηλ. 6974/431615.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγά-
λες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται βίκος κατάλληλος για σπό-
ρο και χλωρολίπανση. Τιµή 50 λεπτά 
/κιλό. Τηλ.6932/372270.

Πωλείται φακή πολύ βραστερή  κα-
τάλληλη και  για σπόρο. Τιµή 50 λε-
πτά /κιλό. Τηλ.6932/372270.

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

Πωλείται  τριφυλλόσπορος τριορι-
σµένος  Τηλ.6942/620576.

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

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς 
µε περίµετρο από 0,80 έως 2 µέτρα, 
300 ακακίες και 300 καστανιές, µε 
ατελή άδεια και µεταφορά από τη δα-
σική υπηρεσία. Περιοχή Σοχού Θεσσα-
λονίκης. Τηλ. 6909/150578.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό, 
προς 15 λεπτά το κιλό και διάφορα άλ-

λα χορτάρια µε 2 ευρώ το δέµα. Πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6943/267411.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τρια-
ρισµένος, σοδειάς ‘19, αρίστης ποι-
ότητας. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ. 
6977/915577.

Πωλείται σε µικρή τετράγωνη µπά-
λα άχυρο από κριθαριά. Τηλ. 697 
443115 

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς 
µε περίµετρο από 0,80 έως 2 µέ-
τρα, 300 ακακίες και 300 καστα-
νιές, µε ατελή άδεια και µεταφο-
ρά από τη δασική υπηρεσία. Πε-
ριοχή Σοχού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6909/150578, 6944/215224.

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

Πωλούνται άχυρα σε µικρές τετρά-
γωνες από παραγωγό σε καλή τιµή. 
6974/431615.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποι-
ότητας σανό, άχυρα, λιόλιο, αραβοσι-
τιά µε καρπό, βρώµη µε καρπό και κρι-
θάρι µε καρπό σε προσιτές τιµές,πε-
ριοχή ΑχαΪας. ∆εκτές επιταγές από 
εµπόρους µε δυνατότητα µεταφοράς 
στο χώρο σας. Τηλ. 6982/485793, 
6999/672735.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τρια-
ρισµένος, σοδειάς ‘19, αρίστης ποι-
ότητας. Περιοχή Φλώρινας. Τηλ. 
6977/915577.

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

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

Πωλούνται υποπροϊόντα σιτη-
ρών και οσπρίων για ζωοτροφή. 
Τηλ.6938/347469.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Υπάτης  
τριορισµένος σοδειάς 2019 σακιασµέ-
νος των 25κιλών. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανι-
κή καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κι-
λό και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. 
Περιοχή Σερρών Τηλ.6987/310440.  

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται για αγορά δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης (από χωράφια, βαµβάκι, σιτά-
ρι, καλαµπόκι κτλ). Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6978/0237228.

Ζητούνται µπάλες τριφύλλι- σανό µικρές 
και µεγάλες σε µεγάλη ποσότητα για ται-
σµα αγελάδων , περιοχή Εµπεσός Αιτωλο-
ακαρνανίας. Ανταλλάσονται και  µε µοσχά-
ρι. Τηλ. 6907/213322.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ. 6983/717473.

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

Πωλείται αγρός έκτασης 8 στρεµµά-
των. Περιοχή Θήβας. Τιµή στρέµµατος 
800 ευρώ. Τηλ. 6942/547096.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγρο-
τική 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

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 
3αρες και 2µισάρες σε πολύ καλή 
κατάσταση.Τηλ. 6973/052394.

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

Πωλούνται τρακτέρ και χορτοδετι-
κές µηχανές. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περι-
οχή Γιαννιτσών.Τηλ.6947/723035.

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

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγη, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

Πωλείται συγκρότηµα αποτελού-
µενο από χαρµανιέρα 2 κυβικών, 
σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυλίν-
δρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 
6.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6948/102420.

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

Πωλείται αρµεκτικό προβάτων 
µάρκας Fullwood ελαφρώς µετα-
χειρισµένο µε παγίδα ταχείας εξό-
δου 12 επί 12 και αυτόµατο τάισµα. 
Τηλ.6906/512460.

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

Πωλούνται  χορτοδετικές µηχα-
νές και µεταχειρισµένα τρακτέρ. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται 24αρι αρµεκτήριο Delaval 
24 επί 24 πλήρως αυτοµατοποιηµέ-
νο, ελάχιστα χρησιµοποιηµένο τι-
µή 12000 ευρώ τιµή συζητήσιµη 
Τηλ.6909/189430, 6992/578274.

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

Πωλείται οριζόντιος ενσιρoδιανοµέ-
ας, 8 κυβικά σε τιµή ευκαιρίας. Περι-
οχή Κιλκίς. Τηλ. 6985/169000.

Πωλείται   τρακτέρ  FIAT  666 µε 
κουβούκλιο, 69 ίππους, µε έξτρα χει-
ριστήρια για ανατροπή, µε δυνατότη-
τα δοκιµής, του φοράω 1,80 βαρέ-
ου τύπου φρέζα. 8.000 ώρες. Τιµή 
8.000 ευρώ. Περιοχή Λειβαδιά Σερ-
ρών. Τηλ. 6936/531958.

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

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

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

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

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνι-
στική µηχανή  John Deere µοντέλο 
1075. Τηλ.2491025355.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνι-
στική µηχανή  John Deere µοντέλο 
1075. Τηλ. 2491025355. 

Πωλείται  χορτοκοπτικό Ιταλί-
ας πεντάδισκo µε συνθλιπτικό 
3500  ευρώ. ∆υτική Μακεδονία 
Τηλ.6974/705615.

Πωλείται παγολεκάνη 400 λίτρα τι-
µή 1200 ευρώ Τηλ.6998/444326.

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

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

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

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

Μία εκπληκτική εµπειρία, µέσα στη 
φύση, που µυεί µε απόλυτο τρόπο 
στα µυστικά του περιζήτητου καρ-
πού, της τρούφας, αποτελεί το οµώ-
νυµο κυνήγι. Στα πανέµορφα και ά-
γνωστα δάση της περιοχής, σε πολύ 
µικρή απόσταση από την Καλαµπά-
κα, οι επισκέπτες µπορούν να απο-
λαύσουν ένα ανεπανάληπτο κυνήγι 
τρούφας, να γευτούν µία πεντανό-
στιµη τρουφοµακαρονάδα στο δά-
σος, που µαγειρεύεται µε τις τρού-
φες που βρίσκουν τα τρουφόσκυλα, 
να ξεναγηθούν στο Μουσείο, να δο-
κιµάσουν διάφορα είδη µανιταριών, 
να γνωρίσουν το γλυκό µανιτάρι, κα-
θώς και ένα εξαιρετικό ντόπιο κρασί.

Την 1η Μαρτίου ξεκινά φέτος το Κυ-
νήγι Τρούφας στην περιοχή των Με-
τεώρων, που διοργανώνει το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μου-
σείο Μανιταριών. Η περίοδος είναι α-
πό τον Μάρτιο έως τον Οκτώβριο, ενώ 
η διάρκεια της δραστηριότητας είναι 
περίπου τρεις ώρες και αποτελεί µία 
µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα 
δυνατότητα που προσφέρεται στους 
επισκέπτες της περιοχής. Εκτός των 
οργανωµένων γκρουπ, δίνεται η δυ-
νατότητα και σε µεµονωµένους επι-
σκέπτες να συµµετέχουν, µε τα πρώτα 

κυνήγια να γίνονται 1 και 2 Μαρτίου.
Ο τρουφοκυνηγός µε τα τρουφό-

σκυλά του, περιµένει τους λάτρεις 
της φύσης και της εξερεύνησης µέ-
σα σε ένα πανέµορφο δάσος και βρί-
σκει µε τη βοήθεια σκύλων τις τρού-
φες, τα πανάκριβα αυτά υπόγεια µα-
νιτάρια. Στη συνέχεια ο σεφ, πάντα 
µέσα στο δάσος, τα µετατρέπει σε µία 
εκπληκτική τρουφοµακαρονάδα, που 
απολαµβάνουν οι επισκέπτες. Μάλι-
στα, µέχρι να ετοιµαστεί, γίνεται γευ-
σιγνωσία µανιταριών και οι επισκέ-

πτες απολαµβάνουν την µαγεία της 
φύσης, µε ένα ποτήρι τοπικό κρασί. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία 
στο δάσος ολοκληρώνεται, οι επισκέ-
πτες µεταφέρονται στο Μουσείο, ό-
που ξεναγούνται, µαθαίνουν ακόµα 
περισσότερα για τα µανιτάρια και την 
τρούφα, και µπορούν να προµηθευ-
τούν και να επιλέξουν ανάµεσα σε 70 
προϊόντα µανιταριών του Μουσείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2432024959 ή στο info@
meteoramuseum.gr.

Έως Οκτώβριο
Το κυνήγι τρούφας είναι από 
Μάρτιο έως Οκτώβριο, ενώ η 
διάρκεια της δραστηριότητας 

είναι περίπου τρεις ώρες

Πριν την κατάνυξη της
Μεγάλης Σαρακοστής
Η Καθαρά ∆ευτέρα είναι η πρώτη 
ηµέρα της νηστείας του Πάσχα, της 
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Από τους 
λαογράφους θεωρείται ο επίλογος 
των βακχικών εορτών Αποκριάς, 
που αρχίζουν την Τσικνοπέµπτη και 
τελειώνουν την Καθαρά ∆ευτέρα 
µε το πέταγµα του χαρταετού. 
Αµέτρητα τα ήθη και τα έθιµα: Ο 
Αλευροπόλεµος στο Γαλαξίδι, ο 
Βλάχικος Γάµος στη Θήβα, Του 
Κουτρούλη ο Γάµος στη Μεθώνη, 
το Μπουρανί στον Τύρναβο κ.λπ.

Αποπληρωµή παραγωγών
φωτοβολταϊκών πάρκων
Στην εξόφληση των τιµολογίων για 
την παραγωγή ΑΠΕ ∆εκεµβρίου, 
για τα οποία ο συµβατικός χρόνος 
αποπληρωµής ήταν η 20η 
Φεβρουαρίου 2020, προχώρησε ο 
∆ιαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων 
Προέλευσης (∆ΑΠΕΕΠ). Συνολικά 
καταβλήθηκε ποσό 40 εκατ. ευρώ 
για την αποπληρωµή 8.900 
τιµολογίων, που αντιπροσωπεύουν 
το 66% του συνόλου των 
φωτοβολταϊκών και αιολικών 
πάρκων της χώρας. 

Μεσογειακό δίκτυο των 
γυναικών ελαιολάδου 
Μνηµόνιο συνεργασίας µε τον 
Ιταλικό Συνεταιρισµό Γυναικών 
Ελαιολάδου «Pandolea» υπέγραψε 
ο ∆ήµος Αγρινίου στη Ρώµη. Ο 
∆ήµαρχος Αγρινίου Γιώργος 
Παπαναστασίου και η πρόεδρος του 
«Pandolea» Loriana Abbruzzetti 
συµφώνησαν στην ίδρυση ενός 
Μεσογειακού δικτύου γυναικών 
ελαιολάδου, µε την υποστήριξη του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου Ελαιoκοµίας 
(COI) και στόχο την προώθηση της 
τοπικής οικονοµίας.

Ανώνυµη αρχιτεκτονική.
Άρρητη παρουσία, ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς παρουσιάζει το βιβλίο 
«Ανώνυµη αρχιτεκτονική. Μια 
άρρητη παρουσία», του ∆ηµήτρη 
Φιλιππίδη, οµότιµου καθηγητή ΕΜΠ, 
την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 6, 
στην έδρα του Ιδρύµατος (Αγγέλου 
Γέροντα 6). Την εκδήλωση θα 
συντονίσει η Ουρανία Καραγιάννη, 
∆ρ αρχαιολογίας, προϊσταµένη 
Υπηρεσίας Εκδόσεων ΠΙΟΠ. 
Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 
στο τηλέφωνο: 210-3256943.

Ο τρουφοκυνηγός µε τα τρουφόσκυλά του, περιµένει τους λάτρεις της φύσης και της εξερεύνησης 
µέσα σε ένα πανέµορφο δάσος, για να βρει τις τρούφες, τα πανάκριβα αυτά υπόγεια µανιτάρια.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μαγεία στα Μετέωρα 
το κυνήγι τρούφας
Από 1η Μαρτίου και για οκτώ μήνες διοργανώνεται από το Μουσείο 
Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και το Μουσείο των Μανιταριών

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµι-
κό 4χ4 µε καµπίνα. Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή  Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου  τύπου  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µή-
κος  το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6945/665253.

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

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό Εσκον 6400 
πληροφορίες στο Τηλ. 6977/550262.

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

Πωλούνται 2 Τολ το ένα 6 µέτρα επί 
26 και το δεύτερο 10 µέτρα επί 30 
για κτηνοτροφική χρήση – αποθήκες- 
θερµοκήπια και άλλα. Περιοχή Αττι-
κής. Τηλ.6974/396880. 

Πωλείται δισκοσβάρνα ΣΑΜΠΡΙ 36, 
µε ενσωµατωµένο ψεκαστικό 1600 
κιλών, σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή 
Θήβας. Τηλ. 6977/397050.

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

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κου-
µπότα 4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται αρµεκτήριο STRANGO  , 8 
θέσεων για αγελάδες. Τιµή 6.000 ευ-
ρώ.Τηλ. 6977/673121.

Πωλείται ποµόνα µαζί µε το στρόφα-
λο, 700 ευρώ. Τηλ.6977/673121.

Πωλείται άροτρο MORO PIETRO 
2006  4υνο - 5υνο µε ελάχιστες ώρες 
λειτουργίας. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται αρµεκτήριο A Delaval πε-
ριοχή Βοιωτίας. Τηλ.6932/359820.

Πωλείται τρακτέρ ford 4110, 50 ίπ-
πων. Τιµή ευκαιρίας 3.900€. Περιο-
χή Αχαΐα. Τηλ.6982485793.

Πωλείται τρακτέρ  FORD  3910 µαζί 
µε αντλία νερού, µε σωλήνες και κα-
ροτσάκι, ψεκαστικό, σκαλιστική, σβάρ-
να, καλλιεργητής όλα σε άριστη κατά-
σταση. Κ.  Θανάσης.  Περιοχή Λειβα-
διάς. Τηλ. 6949/093007.
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Μονομαχία στο
Μπερναμπέου
Το Ελ Κλάσικο επιστρέφει την Κυριακή 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Χόρτασε το µάτι µπάλα αυτή την 
εβδοµάδα µε Τσάµπιονς Λιγκ και 
Γιουρόπα Λιγκ, ωστόσο η δράση 
συνεχίζεται αµείωτη αυτή την Κυ-
ριακή, στο πάντα ξεχωριστό Κλά-
σικο της Ισπανίας. Η Ρεάλ Μαδρί-
της θα είναι η γηπεδούχος οµά-
δα, βρισκόµενη µόλις 2 βαθµούς 
πίσω από τη Μπαρτσελόνα. Ο Ζι-
νεντίν Ζιντάν δεν θα έχει στη δι-
άθεσή του τον τραυµατία Αζάρ, 
ενώ ο Κίκε Σετιέν είδε χαρούµε-
νος τον Πικέ να βρίσκεται και πά-
λι στις επάλξεις. 

Εν τω µεταξύ, η εξάπλωση του 
κορωνοϊού στην Ευρώπη έχει α-

ντίκτυπο και στις αθλητικές δρα-
στηριότητες και δη στην Ιταλία. Στο 
µπάσκετ, η Ιταλική Οµοσπονδία α-
νέβαλε όλα τα πρωταθλήµατα αυ-
τό το σαββατοκύριακο και η έξαρ-
ση του κορωνοϊού θέτει σε κίνδυ-
νο το Αρµάνι - Ρεάλ Μαδρίτης για 
την Ευρωλίγκα.

Oπως αναφέρει η ισπανική ε-
φηµερίδα Marca στην ηλεκτρονι-
κή της έκδοση, η 27η αγωνιστική 
της Ευρωλίγκα έχει προγραµµατι-
σµένο τον αγώνα της Αρµάνι στο 
Μιλάνο µε τη Ρεάλ Μαδρίτης (3/3, 
21.45) για τη διαβολοβδοµάδα, που 
µένει στον «αέρα». Μετά τη Ρεάλ, 
στο Μιλάνο είναι προγραµµατι-
σµένο να αγωνιστεί ο Ολυµπιακός 
που επίσης περιµένει τις εξελίξεις.

Η Μαρία Σαράποβα αποχαιρέτησε την περασµένη 
Τετάρτη την ενεργό δράση στο τένις, καθώς η 
32χρονη Ρωσίδα µέσω δήλωσής της στην ιστοσελίδα 
του περιοδικού «Vanity Fair» ανακοίνωσε ότι 
αποχωρεί από το άθληµα. Η Σαράποβα, κρεµάει τη 
ρακέτα της έχοντας πέντε τίτλους Grand Slam και 36 
τίτλους WTA στη συλλογή της.

Αντίο από τη Μαρία
Σαράποβα στο τένις  

Τένις (ATP 500, Ντουµπάι)

Αγώνας 15.00 COSMOTE SPORT 6 HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Στίβου)

1η Ηµέρα 19.00 ΕΡΤ Sports HD

Μπάσκετ (Ευρωλίγκα)

Χίµκι – Βιλερµπάν 19.00 Novasports 1 HD

Ζαλγκίρις – Αρµάνι Μιλάνο 20.00 Novasports 3 HD

Στίβος (Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Κλειστού Στίβου)

Στίβος 18.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουότφορντ – Λίβερπουλ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος – ΑΕΚ 19.00 Novasports 2HD

Παναθηναϊκός – Βόλος 19.00 Novasports 3HD

Ολυµπιακός – Παναιτωλικός 19.00 Novasports 1HD

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 19.00 Novasports 24 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα 22.00 COSMOTE SPORT 1HD
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ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 

Σάββατο, 29 Φεβρουαρίου

Κυριακή 1 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Για προκαταβολή  
65% μετά από οκτώ 
μήνες καταγγέλουν 
οι αγρότες τον ΕΛΓΑ 

Μπούµερανγκ     
γύρισαν φέτος  
οι επαφές της ΔΟΒ 
με τους παραγωγούς 

Ειδικό αφιέρωµα 
στην καλλιέργεια 
καλαμποκιού λίγο 
πριν από τη σπορά 

Κλήρωση για Γιουρόπα
Η Αταλάντα και η Μπάγερν είναι 
από τις οµάδες που φαίνεται να 
έχουν εξασφαλίσει ήδη την 
πρόκρισή τους στους «8» του 
Τσάµπιονς Λιγκ εις βάρος των 
Βαλένθια και Τσέλσι αντίστοιχα. Οι 
ρεβάνς του θεσµού θα διεξαχθούν 
την περίοδο 10-11 και 17-18 
Μαρτίου. Εν τω µεταξύ η κλήρωση 
του Γιουρόπα Λιγκ για τους «16» 
είναι προγραµµατισµένη για την 
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου.

Πανελλήνιο στίβου
Σε εξέλιξη βρίσκεται η αγωνιστική 
δράση στον κλειστό στίβο και η 
σεζόν στη χώρα µας θα κορυφωθεί 
Παρασκευή και Σάββατο (28-29/2) 
µε τη διεξαγωγή του Πανελληνίου 
πρωταθλήµατος στο ΣΕΦ. Οι 
φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία 
να παρακολουθήσουν ορισµένους 
από τους αστέρες του ελληνικού 
στίβου, όπως οι Φιλιππίδης και 
Τέντογλου.

Τελευταία στροφή
Με την ελπίδα ότι θα µπορέσει να 
γλιτώσει τα play-out, η ΑΕΛ θα 
παλέψει την Κυριακή 1η Μαρτίου 
ενάντια στον Αστέρα Τρίπολης 
για την τελευταία αγωνιστική 
της κανονικής περιόδου. 
Συγκεκριµένα, η οµάδα του 
κάµπου βρίσκεται 3 πόντους 
µακριά από τις προνοµοιούχες 
θέσεις 7 και 8 του πίνακα 
κατάταξης. Εν τω µεταξύ, ο 
τερµατοφύλακας της ΑΕΛ, 
Έγκουµντουρ Κρίστινσον 
ανανέωσε µε την οµάδα.  

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



KΥΚΛΟΦΟΡΕΊ  7 ΜΑΡΤΙΟΥ Αποκλειστικά με την AGRENDA

Κεντρική δοκιμή: 

Οχτώ στο δυναμόμετρο
Στο δυναμόμετρο της DLG μπαίνουν 8 τρακτέρ μεσαίας κατηγορίας για  

να δοκιμάσουμε τις επιδόσεις τους κατά την έλξη διάφορων φορτίων



Η Μπάγερν 
γιορτάζει
Λίγες ώρες µετά τη 
νίκη επί της Τσέλσι για τους 
«16» του Τσάµπιονς Λιγκ, η 
Μπάγερν παρουσίασε την 
επετειακή φανέλα για τη 
συµπλήρωση 120 χρόνων από 
την ίδρυση της οµάδας.
Συγκεκριµένα, η Μπάγερν 
Μονάχου επικράτησε της Τσέλσι 
µε 3-0 στο Λονδίνο, στο πρώτο 
παιχνίδι των δύο οµάδων για τη 
φάση των «16» του Τσάµπιονς 
Λιγκ, παίρνοντας τεράστιο 
προβάδισµα πρόκρισης στην 
επόµενη φάση της διοργάνωσης. 
Αργότερα οι Βαυαροί 
αποκάλυψαν την επετειακή 
φανέλα για τη συµπλήρωση 120 
χρόνων από την ίδρυσή τους. Η 
εµφάνιση έχει κόκκινο σορτσάκι, 
ενώ η φανέλα έχει λευκό χρώµα 
στον κορµό του σώµατος, τα 
κόκκινα µανίκια και το ιδιαίτερο 
ραφτό µεγάλο σήµα στο σηµείο 
της καρδιάς.

  

Μία κόκκινη για 
καρναβάλι στο Ρίο
Το εισιτήριο για το καθιερωµένο 
του ταξίδι στη Βραζιλία φαίνεται 
πως βρήκε ο Νεϊµάρ στη µορφή 
µιας… κόκκινης κάρτας. Εδώ και 
µια εξαετία ο Βραζιλιάνος 
αστέρας της Παρί αποτελεί 
µόνιµο θαµώνα του περίφηµου 
καρναβαλιού του Ρίο, γεγονός 
που τον έχει βάλει πολλές φορές 
στο στόχαστρο του γαλλικού 
Τύπου. Οι αποβολές και οι 
τραυµατισµοί του Νεϊµάρ κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή αποτελούν… 
συνήθεια που έγινε λατρεία και 
έτσι, κατά δαιµονική σύµπτωση, 
αποβλήθηκε στο µατς µε την 
Μπορντό.

   Το νοµοσχέδιο για τους 
συνεταιρισµούς θα φανεί τι εν τέ-
λει αλλαγές θα περάσει µετά τις 

διαφωνίες που έχει εγείρει το άρθρο που 
αφορά το ποσοστό συµµετοχής των ιδιω-
τών σε αυτούς. Κατά τα λοιπά όλα καλά; 
Γιατί αν περιµένει ο Μαυρουδής να αφή-
σει ιστορία από αυτό, µάλλον θα απογο-
ητευτεί.    Πάντως δεν πολυκατα-
λάβαµε την ανακοίνωση της Νέας ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, που γνωστοποίησε ότι κατέβη-
κε µε δική της νοµοθετική πρόταση στη 
διαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαί-
σιο για τους συνεταιρισµούς, και από τι 
στιγµή που αυτή δεν υιοθετήθηκε πα-
ρενέβη διορθωτικά σε αυτή του υπουρ-
γείου. Οι διορθώσεις της ελήφθησαν υ-
πόψη, γιατί αυτό που λέει και ξαναλέει 
είναι ότι αυτή δεν... νοµοθετεί. «Αλίµο-
νο!», όπως λέει και η ίδια.    Περι-
µένοντας τον Μάρτιο τη νέα µάζωξη στην 
πλατεία Βάθη της ∆ιεπαγγελµατικής του 
ελαιολάδου για να φτιαχτεί το στρατηγικό 
σχέδιο µε βραχυµακροπρόθεσµο και βλέ-
πουµε ορίζοντα για την ανασυγκρότηση 
της αγοράς του προϊόντος, καλό θα είναι 
να µην επικρατήσουν κοντόφθαλµες από-
ψεις για προγραµµατάκια... που στον πα-
ραγωγό δεν αφήνουν εν τέλει τίποτα. Στην 

επιτραπέζια ελιά πάντως, τα πίσω µπρος 
δεν βοηθάνε και οι σύµβουλοι θα πρέπει 
να προφυλάσσουν τους πολιτικούς τους 
προϊστάµενους ώστε να µην διαπράττουν 
ατοπήµατα, που κοστίζουν.    Eκεί 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονί-
ας-Θράκης σπεύδουν «να µαγειρέψουν 
πριν να πεινάσουν». Μαθαίνουµε πως 
ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης Αγροτι-
κής Οικονοµίας ετοιµάζεται να συγκα-
λέσει σύσκεψη µε όλα τα µεγάλα µελε-
τητικά γραφεία της Περιφέρειας, προ-
κειµένου να γίνει ένα πρώτο «κοσκίνι-
σµα» των Σχεδίων Βελτίωσης που έχουν 
µεν εγκριθεί, αλλά δεν πρόκειται να υ-
λοποιηθούν.    Είναι µια πληροφο-
ρία που λίγο πολύ την έχουν οι µελετητές 
και µε τον τρόπο αυτό, grosso modo θα α-
ποκτήσουν και οι υπηρεσίες της Περιφέ-
ρειας µια εικόνα για τα χρήµατα που θα 
αποδεσµευθούν, ώστε στη συνέχεια να τα 
διοχετεύσουν στους επιλαχόντες κερδίζο-
ντας πολύτιµο χρόνο. Απλό στη σύλληψη 
το σχέδιο, αλλά αν µη τι άλλο δείχνει προ-
νοητικότητα. Για την ιστορία, στην περιο-
χή υποβλήθηκαν κοντά 1.780 φάκελοι µε 
αιτούµενο ποσό 128 εκατ. ευρώ και εγκρί-
θηκαν περί τις 800 επενδύσεις, µε επιχο-
ρήγηση 65 εκατ. ευρώ. O ΓΥΛΟΣ

Όλα έτοιµα για το Κλάσικο στην Ισπανία σελ. 54 • Στον αέρα όλα τα αθλητικά γεγονότα στην Ιταλία λόγω κορωνοϊού σελ. 54

Φίλοι με τριφύλλι
Με το αποτύπωµα άνθρακα στη 
γεωργία να βρίσκεται στο στόχαστρο 
πανευρωπαϊκά, η παραγωγή ζωοτροφών 
που καλλιεργούνται τοπικά και η µείωση 
της εξάρτησης από τις εισαγωγές φαντάζει 
µονόδροµος για τους κτηνοτρόφους. Στο 
Profi Μαρτίου επισκεπτόµαστε µία µονάδα 
παραγωγής τριφυλλιού στη Γαλλία.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Νέος αγών 
ελιά Καλαµών

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

LANDSMEER ΤΗΣ HUBERTINE HEIJERMANS
Βόρεια του Άµστερνταµ κάθε γη είναι απαραίτητη για τη γεωργία. Ένα µεγάλο µέρος των υδάτινων οδών καθιστά δυνατό τον συνδυασµό 
βιοµηχανίας και καλλιέργειας λουλουδιών. Κάποιος µπορεί να δει και πρόβατα να βόσκουν µε τα µικρά κανάλια να τα κρατούν προστατευµένα.

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020
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Από 4,30 µέχρι 4,75 ευρώ πληρώνουν 
τους καπνοπαραγωγούς για τον µπα-
σµά οι µεταποιητικές επιχειρήσεις της 
Βορείου Ελλάδας, επικαλούµενες θέµα 
ποιότητας. Εν τω µεταξύ, ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Καπνοπαραγωγών Θρά-
κης Εσάτ Χουσεΐν τους καλεί να µην εν-
δίδουν στις χαµηλές τιµές, αφού µόνο 
αν συνεργαστούν θα µπορέσουν να δι-
ατηρήσουν σε κάποιο επίπεδο την αγο-
ρά του καπνού. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του συνεται-

ρισµού, υπολογίζεται ότι η µισή περί-
που φετινή καπνοπαραγωγή δεν έχει α-
κόµα δοθεί στις µεταποιητικές, µε τους 
παραγωγούς να διατηρούν κάποιες ελ-
πίδες ότι έστω και τελευταία στιγµή θα 
καταφέρουν να πιάσουν κάτι καλύτε-
ρο στην τιµή.

Σε κάθε περίπτωση, να σηµειωθεί 
ότι ο αριθµός των καπνοπαραγωγών 
χρόνο µε το χρόνο µειώνεται, µε τους 
περισσότερους να εγκαταλείπουν την 
καλλιέργεια.

 Με το σταγονόµετρο στο µπασµά 
 Υποµονή στους καλλιεργητές µήπως στα τελειώµατα τσιµπήσουν κάτι 
 Μόλις τη µισή σοδειά έχουν δώσει ως τώρα οι παραγωγοί στη µεταποίηση 

Α1 |  21

Ο
ι τιµές σκληρού σίτου στην ελ-
ληνική αγορά εξακολουθούν 
να βρίσκονται σε σταδιακό α-
νοδικό κανάλι. Οι τιµές της ε-

ξαγωγής δείχνουν να φτάνουν και πάνω α-
πό τα 270 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, ενώ 
και η λίστα της Φότζια πήρε άλλα 3 ευρώ ο 
τόνος αυτή την εβδοµάδα. Οι αναλυτές περι-
µένουν να δουν τις επιπτώσεις του κορονοϊ-
ού και στη µακαρονοποιία, δεδοµένου ότι σε 
παλιότερες κρίσεις έχει παρατηρηθεί αύξηση 
της κατανάλωσης ζυµαρικών.  

 Η γενικευµένη χρηµατιστηριακή πτώση 
έχει φέρει κάποιες νέες ζητήσεις στη χώρα µας 
για βαµβάκια κυρίως σε ανοιχτά συµβόλαια, 
αλλά ελάχιστες δουλειές. Για επαναδραστηρι-
οποίηση της αγοράς θα χρειαστεί µια µικρή 
ανοδική αντίδραση του χρηµατιστηρίου, η ο-
ποία και θα πείσει τους κλώστες πως η πτώση 
τερµάτισε. Όλα είναι πάρα πολύ ρευστά και α-
βέβαια, λόγω του κορονοϊού. Υπάρχει µόνο η 
αίσθηση πως οι τιµές που έχει το βαµβάκι σή-
µερα δεν µπορεί να µην προσελκύσουν αγο-
ραστικό ενδιαφέρον από τα κλωστήρια, από ο-
που θα έρθει λογικά και η ανοδική αντίδραση. 

 Νέο ιστορικό ρεκόρ, 33,80 δισ. ευρώ, πα-
ρουσίασαν οι ελληνικές εξαγωγές για ακόµη 
µία χρονιά, συµβάλλοντας καταλυτικά στην α-
νάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξα-
γωγέων. Οι εξαγωγές, συµπεριλαµβανοµένων 
των πετρελαιοειδών, το ∆εκέµβριο του 2019 αυ-
ξήθηκαν κατά 276,2 εκατ. ευρώ ή κατά 10,7% 
και διαµορφώθηκαν στα 2,87 δισ. ευρώ από 
2,59 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2018.

Επιπλέον 3 ευρώ 
για το σκληρό στους 
δείκτες της Ιταλίας 
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  ΜΑΤΙΑ
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Μέλη 
Μειούµενος βαίνει ο αριθµός των 
µελών του Συνεταιρισµού Καπνο-
παραγωγών Θράκης, από 7.500 
µέλη σήµερα είναι µόλις 5.000

Μείωση 
Από 18.000 οικογένειες 

παραγωγών που υπήρχαν 
πανελλαδικά έχουν µείνει 

περίπου 11.000

Βουλγαρία
Στη Βουλγαρία δίνουν 9 λέβα 

κατώτατη τιµή στα καπνά, ενώ οι 
παραγωγοί εκεί έχουν πιο λίγα 

έξοδα και χαµηλότερες εισφορές
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23/01 06/02 20/2 26/213/230/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

216

209,5

71,13

2,03

404,50

909,20

17,01

68,67

125,77

90,96

217

209,5

69,05

2,13

408,90

876,00

17,05

61,30

121,42

90,90

217

209,5

67,43

2,14

405,90

877,00

16,90

57,50

120,87

88,75

217

209,5

67,75

2,12

424,20

895,60

17,01

56,12

119,67

85,82

217

209,5

68,36

2,16

421,30

892,00

16,78

67,57

120,80

81,62

217

209,5

65,47

2,14

406,20

891,00

17,01

65,12

113,57

78,39

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 279 279

284
274 274 274

176 177 177 177 177 177

Τιμή παραγωγού 
καπνού (ευρώ το κιλό)

Παραγωγή 2019  4,30-4,75 

Παραγωγή 2018 4,30
ΠΗΓΗ: AGRENDA



Τελικό απόθεµα κοντά στους 
830.000 τόνους ελαιολάδου 
αναµένει η Κοµισιόν για την 
επερχόµενη καλλιεργητική 
περίοδο. Πρόκειται για τον 
δεύτερο µεγαλύτερο όγκο, 
έπειτα από την περίοδο 2012-
2013, όταν στις δεξαµενές της 
ΕΕ βρίσκοντας 894.000 τόνοι 
ελαιολάδου. Την προηγούµενη 
χρονιά 2018-2019, το 
απόθεµα ήταν 827.000 τόνοι. 
Η Κοµισιόν αποδίδει τα υψηλά 
αποθέµατα στις υψηλές 
παραγωγές που πέτυχαν τα 
κράτη µέλη, πλην της Ισπανίας, 
η οποία όµως µπήκε στη 
χρονιά µε µπόλικα περσινά 
αποθέµατα, αλλά και στην 
µεγάλη παραγωγή που 
σηµείωσαν Τρίτες χώρες. 
Βέβαια η συνολική παραγωγή 
της ΕΕ είναι µειωµένη κατά 
περίπου 12%. Από την άλλη, 
η παραγωγή της Τυνησίας 
σηµείωσε αύξηση 150%, και 
έχει ήδη εφαρµόσει πολιτική 
αποθεµατοποίησης σύµφωνα 
µε ξένα µέσα, προκειµένου να 
αποσυµφορήσει την αγορά.  
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Για µεγαλύτερες ποσότητες κλείνο-
νται οι συµφωνίες στο ελαιόλαδο το 
τελευταίο διάστηµα, µε τις τιµές ω-
στόσο να µην ανακάµπτουν παράλ-
ληλα µε τη ζήτηση. Απ’ ό,τι φαίνε-
ται η εγχώρια αγορά παίζει καθο-
ριστικό ρόλο στην αύξηση των πο-
σοτήτων που διακινούνται, δεδο-
µένης και της ζηµιάς που έχει ση-
µειωθεί στην Κρήτη, µε τις εταιρεί-
ες τυποποίησης του νησιού να έ-
χουν στραφεί στην Πελοπόννησο 
για να καλύψουν τις ανάγκες τους. 

Η τιµή για τη Νότια Λακωνία βρί-
σκεται στα 2,50 ευρώ το κιλό, µε την 
τελευταία πράξη να έχει σηµειωθεί 
εδώ και 10 περίπου ηµέρες, για µια 
ποσότητα 190 τόνων, όπως ανα-
φέρει στην Agrenda ο διευθυντής 
του ΑΣ Μολάων Πακίων, Παναγιώ-
της Ντανάκας. Να σηµειωθεί ότι α-
πό την ποσότητα αυτή, οι 80 τόνοι 
κατευθύνθηκαν προς την Κρήτη. 

«Τώρα έχουµε µπλοκάρει, περι-
µένουµε να δούµε αν θα στείλει 
βυτία η Ιταλία» συµπληρώνει ο ί-
διος. Σε ό,τι αφορά τις άλλες περι-
οχές της χώρας, οι τιµές παραγω-
γού κυµαίνονται µεταξύ των 2,10 
και 2,15 ευρώ το κιλό για τον δήµο 
Ευρώτα, τα 2,20 ευρώ για τη Μεσ-
σηνία και τα 2,50 ευρώ το κιλό για 
το ΠΟΠ Καλαµάτας. 

 Την ίδια ώρα σηµάδια ανάκαµ-
ψης των τιµών εµφανίζονται στην 
Ιταλία, που όµως δεν είναι αρκε-
τά ακόµα ώστε να ξεκολλήσουν α-
πό τα χαµηλά επίπεδα στα οποία έ-
χει σταθεροποιηθεί το προϊόν κατά 
τους τελευταίους µήνες. Ο γενικός 
κανόνας, όπως και στην Ελλάδα, εί-
ναι λοιπόν µια σταθεροποίηση σε 
χαµηλά επίπεδα τιµών, µε τη ζήτη-
ση ωστόσο να έχει αυξηθεί. 

Στην Ισπανία αυτό που ανησυ-
χεί την αγορά είναι και η υποχώρη-
ση της κατανάλωσης τυποιποιηµέ-
νου προϊόντος, µε εξαίρεση τα έξ-
τρα παρθένα ελαιόλαδα, τα οποία έ-

χουν σηµειώσει αύξηση 8% στην τρέ-
χουσα εµπορική περίοδο. Από την 
άλλη η κατανάλωση για τα παρθέ-
να έχει ιυποχωρήσει κατά 2,4% ενώ 
για τις χειρότερες κατηγορίες κατά 
28%. Παράλληλα οι εξαγωγές τυπο-
ποιηµένου ελαιολάδου προς τις Η-
ΠΑ έχει σηµειώσει µείωση 60% από 
τότε που επιβλήθηκαν οι δασµοί. 

Εν µέσω κινητοποιήσεων για τις 
τιµές, οι συνεταιρισµοί ελαιολάδου 
καταγγέλλουν και σηµαντικές εκ-
πτώσεις στα σούπερ µάρκετ, οι ο-
ποίες διαθέτουν το προϊόν σε τιµή 
κάτω του κόστους. Η µέση τιµή ε-
λαιολάδου έχει ακινητοποιηθεί ε-
δώ και αρκετές ηµέρες πέριξ των 
2,14 ευρώ το κιλό. 

Μεγαλύτερες ποσότητες, αλλά µε τιµές στάσιµες  
 Αδύναµη τώρα η ζήτηση, µουδιασµένη η εγχώρια αγορά µε αφορµή τα αυξηµένα αποθέµατα
 Δικλείδα ασφαλείας για τους παραγωγούς τα συµβόλαια µε ελάχιστη τιµή τα 20 λεπτά το κιλό

Γενικευµένη πτώση στις αγορές λόγω κορωνοϊού
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB

Έχουµε φτάσει πλέον σε επίπεδα 
που αναµένεται αντίδραση της 
φυσικής αγοράς µε ζητήσεις ίνας 
από πλευράς κλωστηρίων.

Στα σκληρά σιτάρια, συνεχίζεται η 
άνοδος στη Φότζια. Η εξαγωγή στη 
χώρα µας κυµαίνεται περί τα 270 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας.

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

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

Παρά µια αναιµική κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου, οι τιµές δεν 
φαίνεται να µπορούν να ξεκολλήσουν 
από τα χαµηλά επίπεδα.
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Η επέκταση του κορονοϊού σε ολοένα περισσότερες 
χώρες και ο γενικότερος φόβος της αρνητικής 
επίδρασής του στο διεθνές εµπόριο έδωσαν το 
πτωτικό τέµπο σε όλα τα χρηµατιστήρια (αξιών και 
εµπορευµάτων). Φυσικά οι επενδυτές παρατηρώντας 
την τάση έσπευσαν να ρευστοποιήσουν τις θέσεις 
τους εντείνοντας την πτώση. Ως αποτέλεσµα, ενώ 
την προηγούµενη εβδοµάδα έγινε µια προσπάθεια 
αντίδρασης προς τα 70 σεντς (συµβόλαια Μαΐου), 
τελικά οι τιµές υποχώρησαν ακόµα και κάτω από τα 
66 σεντς. Τώρα αναµένεται αντίδραση της φυσικής 
αγοράς µε ζητήσεις ίνας από πλευράς κλωστηρίων. 

ΝEA ΥOΡKH
Η µεγάλη πτώση του χρηµατιστηρίου φαίνεται αρχικά να 
δίνει µια καλή ευκαιρία για υψηλά πριµ (βάσεις) σε νέες 
πωλήσεις ανοιχτών συµβολαίων. Γίνονται 
διαπραγµατεύσεις µε εµπορικούς οίκους, εντούτοις τα 
συµβόλαια που κλείνονται είναι λίγα, καθώς η 
κατάσταση διεθνώς είναι ακόµα ρευστή. Παράλληλα και 
η τουρκική αγορά δείχνει να είναι πιο ήρεµη σε σχέση 
µε το πρόσφατο παρελθόν, αγοράζοντας σε πολύ 
ελκυστικές τιµές αµερικανικά βαµβάκια. Το θετικό είναι 
πως τα απούλητα αποθέµατα, σύµφωνα µε πηγές του 
κλάδου, δεν είναι και τόσο πολλά, ενώ παράλληλα το 
δολάριο κρατιέται ακόµα ισχυρό. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΠΛΟΚΟ
«Τώρα έχουµε µπλοκάρει, 

περιµένουµε να δούµε αν θα 

στείλει βυτία η Ιταλία», λένε 

παραγωγοί και συνεταιριστές

Στη νότια Λακωνία η τιµή 
κινείται στα 2,50 ευρώ το κιλό.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΝ ΑΠΟΘΕΜΑ 
ΣΤΟΥΣ 830.000 ΤΟΝΟΥΣ 

Συνεδρίαση 25/02/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάρτιος '20 60,30 -1,26

Μάιος '20 66,92 -1,40

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΙΟΣ 2020
72

70

68

66

64

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
21/02

∆ευτέρα
24/02

Τετάρτη
19/02

Τρίτη
25/02

Πέµπτη
20/02

Τετάρτη
12/02

Τρίτη
28/01

Τετάρτη
29/01

∆ευτέρα
27/01

Τρίτη
22/01
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Κολληµένη σε ένα εύρος από τα 
36 έως τα 40 λεπτά το κιλό βρί-
σκεται η τιµή του αγελαδινού γά-
λακτος στους περισσότερους νο-
µούς της χώρας, την ίδια στιγµή 
που µεγάλες βιοµηχανίες της ΕΕ 
αναθεωρούν προς τα πάνω τα τι-
µολόγιά τους από την 1η Μαρτί-
ου. Παράλληλα θετικές εκτιµήσεις 
για την πορεία του προϊόντος γί-
νονται και στην περίπτωση των Η-
ΠΑ, όπου επίσης αναµένεται αύ-
ξηση των τιµών µέσα στο 2020. 

Όπως εξηγούν παραγωγοί στην 
Agrenda, στην ελληνική πραγµα-
τικότητα όχι µόνο δεν ακούγεται 
κουβέντα για αύξηση των τιµών, 
αλλά έχει διαµορφωθεί µια πολι-
τική από τις περισσότερες γαλα-
κτοβιοµηχανίες που να µην αφή-

νει περιθώρια για κάτι τέτοιο. Συ-
γκεκριµένα, η επιλογή των γαλα-
κτοβιοµηχανιών να ακολουθούν 
στις περισσότερες περιπτώσεις τη 
µέση τιµή του ΕΛΟΓΑΚ, δεδοµέ-
νων των προβληµάτων που αντι-
µετωπίζουν ορισµένες εταιρείες, 
έχει ως αποτέλεσµα η τιµή να ε-
γκλωβίζεται σε χαµηλότερα επίπε-
δα από αυτά που θα µπορούσαν 
να πληρώνουν οι περισσότερες 
επιχειρήσεις χωρίς προβλήµατα. 

Στην Ευρώπη τώρα, η µεγά-
λη γαλακτοβιοµηχανία Arla α-
νακοίνωσε πως θα αυξήσει την 
τιµή του γάλακτος για τον Μάρ-
τιο. Πρόκειται για δεύτερη συνε-
χόµενη αύξηση, αφού είχε ακο-
λουθήσει αντίστοιχη πολιτική και 
τον προηγούµενο µήνα. Αντίθετα, 
άλλη µεγάλη βιοµηχανία της Ευ-
ρώπης ανακοίνωσε µείωση στην 
τιµή µε την οποία θα παραλαµ-
βάνει το γάλα, κατά 25 λεπτά το 

κιλό, στα 36,25 λεπτά ανά λίτρο, 
επικαλούµενη τις αρνητικές συν-
θήκες που παρατηρούνται κυρίως 
στις αγορές της Ασίας και είχαν 
ως αποτέλεσµα τη µείωση της ζή-
τησης γάλακτος σε σκόνη. Αξίζει 
να σηµειωθεί πως αν και από τις 
αρχές του µήνα παρουσιάστηκε 
µείωση στα χρηµατιστήρια µελ-
λοντικών συµβολαίων, τα θεµε-
λιώδη στην πραγµατική αγορά 
έχουν παραµείνει αµετάβλητα.  

Ενώ οι βιοµηχανίες της ΕΕ ανεβάζουν τιµές
εγχωρίως το αγελαδινό έχει κολλήσει 
Οι Έλληνες µεταποιητές επιλέγουν να ακολουθούν τη µέση τιµή του ΕΛΟΓΑΚ

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟ
Η τιµή του αγελαδινού εγκλω-

βίζεται σε χαµηλότερα επίπεδα 

από αυτά που θα µπορούσαν 

να πληρώνουν οι περισσότερες 

επιχειρήσεις χωρίς προβλήµατα

ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΛΛΑ∆Α

39
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

ΕΕ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

35,56
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στη 
χώρα µας κυµαίνεται περί 
τα 270 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας για τις καλές ποι-

ότητες και η ζήτηση εξακολουθεί να 
είναι δυνατή, παρά τις δυσκολίες που 
έχει φέρει ο κοροναϊός. Με τα αποθέ-
µατα να λιγοστεύουν και τη νέα σο-
δειά να µην είναι σε εξαιρετική «φόρ-

µα», εκτός α-
προόπτου, φαί-
νεται δύσκο-
λο να ανατρα-
πεί η σταδια-
κή ανοδική τά-

ση των τιµών. Μένει να φανεί ο αντί-
κτυπος (θετικός ή αρνητικός) της εξά-
πλωσης το ιού σε σχέση µε την κατα-
νάλωση ζυµαρικών. Στα σκληρά σι-
τάρια, συνεχίζεται η άνοδος στη Φό-
τζια µε αύξηση τιµών κατά 3 ευρώ ο 
τόνος. Τα ποιοτικά σιτάρια κυµάνθη-
καν στα 295-300 ευρώ ο τόνος.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑ∆ΙΑΚΑ ΑΝΟ∆ΙΚΑ 
ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Λιµάνια στην Ασία, τη Μέση Ανατολή και πλέον και την Ευρώπη κάνουν όλο και πιο δύσκολη την προσέγγισή τους από πλοία µεταφοράς αγαθών υπό τον 
φόβο του κορωνοϊού. Παράλληλα τα διεθνή χρηµατιστήρια λειτουργούν σε πεσιµιστικό πλαίσιο, µε τις διορθώσεις να κόβουν το ράλι στο σιτάρι και να στερούν 
τα κεκτηµένα εβδοµάδων στο βαµβάκι. Ωστόσο οι αναλυτές παραµένουν αισιόδοξοι πως µόλις καθήσει ο πανικός, τα αγροτικά θα κινηθούν απότοµα ανοδικά. 

Από τις 7 µέχρι τις 17 Φεβρουαρίου, οι εκφορτώσεις πλοίων 
στην Κίνα έχουν µειωθεί κατά 27%. Πλέον η κατάσταση αυ-
τή µεταφέρεται και στα κοντινά λιµάνια της Βόρειας Ιταλίας. 
Βασικός κόµβος µεταφορών της Ευρώπης, ο Ιταλικός βοράς 
έχει κάνει δύσκολη την πρόσβαση στα λιµάνια της περιοχής 
για τα πλοία µεταφοράς αγαθών, συνιστώντας ένα σηµαντι-
κό πρόβληµα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασµού της ΕΕ, 
υποστηρίζει πρόχειρη µελέτη του Πανεπιστηµίου Cranfield. 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Στρατηγικής Εφοδιαστικής στο 
Πανεπιστήµιο αυτό, Ρίτσαρντ Γουάλντινγκ, «οι οµαλές εµπο-
ρευµατικές µεταφορές σε όλη την Ευρώπη µπορεί τώρα να 

βρεθούν σε κίνδυνο». «Η Βόρεια Ιταλία» λέει ο καθηγητής, 
«είναι µια βιοµηχανική καρδιά, ένας βασικός κόµβος για την 
Ευρώπη, γνωστός για τους ισχυρούς κλάδους της κλωστοϋ-
φαντουργίας, του χάλυβα και του χηµικού τοµέα. Η είδηση   
ότι η Αυστρία σταµάτησε στα σύνορα τρένα από την Ιταλία 
είναι ανησυχητική» σηµείωσε και συµπλήρωσε: «Αυτό που 
είναι ζωτικής σηµασίας είναι οι επιχειρήσεις να κατανοούν 
πλήρως την αλυσίδα εφοδιασµού τους. Μια πλήρης χαρτο-
γράφηση της αλυσίδας εφοδιασµού θα δώσει µια καλύτερη 
εικόνα του κινδύνου που αντιµετωπίζουν τώρα οι εταιρείες, 
αλλά και περισσότερα περιθώρια ελιγµού».

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν χιλιάδες καράβια που ψάχνουν 
τρόπο να δέσουν σε κάποιο λιµάνι της Κίνας, φορτωµένα µε 
ευαλλοίωτα προϊόντα, απ’ όλο τον κόσµο. Το ανησυχητικό 
είναι ότι η Κίνα δεν είναι η µόνη αποκλεισµένη πλέον, κα-
θώς ακολουθούν Τουρκία, Ιταλία και Ιράκ.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ της ζήτησης αγροτικών ε-
µπορευµάτων σε πραγµατικούς ό-
ρους δεν έχουν καταγράψει ακό-
µα οι  αναλυτές αγροτικής οικονο-
µίας. Ωστόσο την περασµένη εβδο-
µάδα οι τιµές για τα συµβόλαια µελ-
λοντικής εκπλήρωσης στο χρηµα-
τιστήριο του Σικάγο βρέθηκαν στο 
κόκκινο για τα περισσότερα βασικά 

προϊόντα. Εξαίρεση αποτελεί η σό-
για, η οποία αντλεί ακόµη ώθηση α-
πό την εµπορική συµφωνία ανάµε-
σα σε ΗΠΑ και Κίνα, ωστόσο ακόµα 
και εκεί, τα κέρδη ήταν οριακά, δε-
δοµένης της γενικότερης κατάστα-
σης των αγορών. Για την ακρίβεια, 
η τιµή του προϊόντος ανέβηκε µό-
λις 0,1% την περασµένη εβδοµάδα. 

ΤΟ ΧΟΙΡΙΝΟ κρέας έχει υποστεί το 
µεγαλύτερο πλήγµα, µε την τιµή 
του να πέφτει ακόµα και στα 56,12 
σεντς ανά λίµπρα, όταν πριν από έ-
να µήνα βρισκόταν στα 73,80 σεντς. 
«Η επέλαση του κορωνοϊού έχει ο 
έναν καθοδικό αντίκτυπο στις α-
γορές, κυρίως στα προϊόντα εκεί-

να που είναι ούτως ή άλλως είναι 
τα πιο ευεπηρέαστα από τη ζήτη-
ση στην Κίνα» εξηγεί ο Τοντ Χαλ-
τµαν, επικεφαλής αναλυτής αγο-
ρών σε επενδυτικό οίκο. Αν κάτι α-
νησυχεί, είναι το κατά πόσο η Κίνα 
θα µπορέσει να προβεί στις αγο-
ρές για τις οποίες έχει δεσµευτεί.

ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ οικονοµία υπάρ-
χουν και πιο ψύχραιµες προσεγγί-
σεις. Ο CEO της Alliansz SE, της µε-
γαλύτερης ασφαλιστικής εταιρείας 
στην Ευρώπη, Όλιβερ Μπέτε, σχο-
λίασε τον «µεγάλο πανικό αυτή τη 
στιγµή, όµως κανείς δεν εγγυάται ό-

τι θα συνεχιστεί. Μεσοπρόθεσµα σί-
γουρα υπάρχουν επιπτώσεις που θα 
αποτυπωθούν και στο παγκόσµιο Α-
ΕΠ». Μίλησε για έντονη συσσώρευ-
ση, λέγοντας πως στα µεγάλα ψάρια 
της οικονοµίας δεν υπάρχει πίεση 
για σπασµωδικές κινήσεις.   

ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ από τις τελευταίες έξι συ-
νεδριάσεις για το σιτάρι στο χρηµα-
τιστήριο του Σικάγο, η πορεία της τι-
µής ήταν καθοδική. Μια εξέλιξη αρ-
κετά ενοχλητική, δεδοµένου ότι το 
συγκεκριµένο προϊόν διατηρούσε 
ένα εξαιρετικά δυνατό ράλι που δι-
αµόρφωνε θετικές προοπτικές και 
για την επερχόµενη εµπορική πε-

ρίοδο. Ενδεικτικά, πριν από δύο ε-
βδοµάδες το σιτάρι σηµείωσε άνοδο 
2%, πριν βρεθεί στο -7% συγκριτικά 
µε τα επίπεδα που είχε πετύχει από 
την αρχή του έτους. Παρόµοια ήταν 
και η πορεία του καλαµποκιού που 
σηµείωσε απώλειες 2%. Στο βαµβά-
κι οι τιµές υποχώρησαν ακόµα και 
κάτω από τα 66 σεντς ανά λίµπρα.

Ο ΛΗΘΑΡΓΟΣ που έχει προκαλέσει 
η ασθένεια, δίνει ωστόσο στους α-
γοραστές ένα προβάδισµα. Όπως 
εξηγεί ο Σαλ Τζιλµπερτι, πρόεδρος 
της Teucrium Trading, οι αγοραστές 
έχουν την ευκαιρία να βγουν στις 
αγορές αγροτικών εµπορευµάτων 
πριν να ξεκινήσουν οι Κινέζοι, ό-

πως αναµένεται να συµβεί, δεδο-
µένης και της συµφωνίας, µε απο-
τέλεσµα οι τιµές των προϊόντων αυ-
τών να ανέβουν απότοµα µόλις κα-
τακάτσει ο πανικός. «Οι άνθρωποι 
εξακολουθούν να θέλουν να φά-
νε, κάτι που σηµαίνει πως η ζήτη-
ση δεν µπορεί να ατονήσει».

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α µέχρι στιγµής, ουσι-
αστικό πλήγµα έχει υποστεί ο κλά-
δος της γούνας. Η απουσία της Κί-
νας από τις εµπορικές εκθέσεις και 
τις δηµοπρασίες έχει δηµιουργήσει 
σηµαντική καθίζηση στον κλάδο, κα-
θώς είναι ο µεγαλύτερος παραγω-

γός δερµάτων, που φτάνει στο 85% 
της παγκόσµιας παραγωγής. Η ανη-
συχία στον κλάδο της γούνας είναι 
έκδηλη, ενώ πρόσφατα έκλεισε τις 
πύλες της µια από τις πιο διάσηµες 
Εκθέσεις Γούνας στο Μιλάνο που συ-
γκεντρώνει τη διεθνή «αφρόκρεµα».

Οι μεταφορές Ιταλίας μπλοκάρουν 
τις ευρωπαϊκές αλυσίδες εφοδιασμού 
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Απότοµη άνοδο στις τιµές αγροτικών µετά τον κορωνοϊό

ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΣΙΤΗΡΑΣΙΤΗΡΑ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΑΠΟ

70 ΣΤΑ

66

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

ΧΟΙΡΙΝΟ

ΚΙΝΑ

ΑΠΟ

73,80
ΣΤΑ

54,12 �27% 
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Μέσα σε μία μέρα έχασε 3,8 δις  
το ελληνικό χρηματιστήριο
Πανικός και υπερβολή κυριάρχησαν στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών με την εξάπλωση του 
κορωνοϊού, «κοκκινίζοντας» ολόκληρο το ταμπλό. 
Εγχώριοι αναλυτές χαρακτήρισαν «Μαύρη Δευτέρα» 
τη πρώτη συνεδρίαση της τρέχουσας εβδομάδας. 
Είναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε μία ημέρα χάθηκαν 
3,8 δισ. ευρώ από τη συνολική κεφαλαιοποίηση της 
ελληνικής αγοράς. Η ανακοίνωση του πρώτου 
κρούσματος κορωνοϊού στη χώρα «βύθισε» την αγορά 
μάλιστα, για λίγο, κάτω από τα επίπεδα των 800 
μονάδων την περασμένη Τετάρτη.

MINΕΡΒΑ: Η Μινέρβα 
Ελαιουργικών Επιχειρήσεων 
κατέγραψε άνοδο των 

πωλήσεών της σε όγκο για τη 
χρήση 1/6/18-31/5/19, η οποία 
ανήλθε στους 19.501 τόνους έναντι 
17.976 τόνων της προηγούμενης 
χρήσης. Ο κύκλος εργασιών της 
διαμορφώθηκε στα 50 εκατ. ευρώ 
έναντι 55,6 εκατ. την αντίστοιχη 
περσινή χρονική περίοδο, μειωμένος 
κατά 10% λόγω πίεσης των τιμών 
πώλησης στην κατηγορία ελαιολάδου.

ΘΕΟΝΗ: Επενδύσεις 4 εκατ. ευρώ για 
την παραγωγή νέας γυάλινης φιάλης 
νερού προχωρά το φυσικό μεταλλικό 
νερό Θεόνη, οι οποίες αφορούν τη 
δημιουργία 4ης γραμμής παραγωγής 
στο εργοστάσιό της στη Βατσουνιά 
Καρδίτσας. Το νέο προϊόν, που ήδη 
παρουσιάστηκε στη HORECA, θα είναι 
διαθέσιμο στην αγορά τον Μάρτιο.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Πέτρος 
Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ανακοίνωσε 
την επανέναρξη του προγράμματος 
αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο 
αποφασίστηκε με την από 19.4.2018 
απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της 
Εταιρίας και ανεστάλη με την από 
7.3.2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας.

MONDELEZ: H Mondelez 
International ανακοίνωσε ότι 
εξαγοράζει την καναδική ιδιοκτήτρια 
του brand «Two-bite brownies» από 
την εταιρεία private equity Thomas H. 
Lee Partners. H Mondelez θα 
καταβάλει το ποσό των 1,2 δισ. 
δολαρίων για την εξαγορά της 
εταιρείας, αναφέρει το Bloomberg, 
επικαλούμενο πηγές με γνώση των 
συζητήσεων.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μείζονες προκλή-
σεις, από τον αδύναμο τραπεζικό τομέα και 
την υψηλή ανεργία, έως τα υψηλά επίπε-
δα δημόσιου χρέους και τη δυσμενή κα-
θαρή διεθνή επενδυτική θέση, προειδο-
ποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην εκτί-
μηση της για τη χώρα. Μάλιστα, σύμφωνα 
με την Κομισιόν η Ελλάδα, αφού έχασε πε-
ρί το 25% της οικονομικής της παραγωγής 
κατά τη δεκαετή κρίση χρέους πρέπει να 
επιταχύνει τις μεταρρυθμιστικές της προ-
σπάθειες προκειμένου να επανέλθει στα-
διακά στα προ της κρίσης επίπεδα.

Στο μεταξύ, την έκκλησή της στις κυβερ-
νήσεις της ευρωζώνης να χρησιμοποιή-
σουν τα δημοσιονομικά περιθώρια που 
έχουν για να στηρίξουν την ανάπτυξη, ε-

πανέλαβε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. «Τα 
δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη της 
οικονομίας είναι αναμφίβολα καλοδεχού-
μενα, ειδικά στις παρούσες συνθήκες» τό-
νισε σύμφωνα με το Reuters η Λαγκάρντ.

Την ίδια στιγμή, παρότι οι παγκόσμιες 
αγορές ταλανίζονται από τον κορονοϊό και 
δίνουν και παίρνουν οι προβλέψεις για 
τον αντίκτυπό του στην οικονομία, ισχυ-
ρή ανάπτυξη 15% προβλέπει η JP Morgan 
το β’ τρίμηνο στην Κίνα. «Η κινεζική οι-
κονομία λόγω κορωνοϊού θα αναπτυχθεί 
15% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέ-
ση με το προηγούμενο τρίμηνο», δήλω-
σε στο CNBC διευθυντικό στέλεχος της JP 
Morgan Joseph Lupton.  

PROTEIN+  
Στην αλλαγή της συνταγής της σειράς 
Protein+ προχώρησε η Barilla, καθώς 
πλέον τα προϊόντα της αποτελούνται 
κατά 100% από φυτικά συστατικά. Τα 
ζυμαρικά της σειράς παρασκευάζονται 
από σκληρό σιμιγδάλι σε συνδυασμό με 
πρωτεΐνη από φακές, ρεβύθια και 
αρακά, ενώ αφαιρέθηκε από το μείγμα 
το ασπράδι αυγού. Μάλιστα έχουν 
και μικρότερο χρόνο μαγειρέματος.

ΗΛΙΟΣ
Η Βιομηχανία Ζυμαρικών ΗΛΙΟΣ, στη 
μεγαλύτερη διεθνή έκθεση βιολογικών 
προϊόντων στη Νυρεμβέργη της 
Γερμανίας Biofach, παρουσίασε κι 
ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στις 
σειρές των βιολογικών ζυμαρικών της, 
από τα κλασικά μέχρι τα ολικής άλεσης, 
τα Espressi και «Ζείδωρος Γη» από 
βιολογικό δίκοκκο σιτάρι και τα νέα 
βιολογικά Κους Κους χωρίς γλουτένη.

Μετά τον κορωνοϊό 
έρχεται η ανάπτυξη    

 Σε χρήση δημοσιονομικών μέτρων καλεί η ΕΚΤ 
 Επέκταση 15% στην Κίνα βλέπει η JP Morgan
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,1420 19,33%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.0,1300  +17,12%

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. ΥΠΗΡ. 0,3840 +12,94%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.  2,5000 9,65%

EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. 1,0300 +8,99%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,2520 -18,71%

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. 0,0400 -11,11%

BIOKARPET S.A. 1,1500 -9,45%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε.ΜΙΝ. Β.ΠΛΕΚΤ 0,4260 -9,36%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0580 -8,66%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30  27,254.8             +0.66%
 NASDAQ Comp  9.059,02             +1,07%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50             3.576,97 +0,12%
Λονδίνο FTSE 100           7.042,4 0,35%
Φρανκφούρτη DAX-30          12.774,88 -0,12%
Παρίσι CAC-40                               5.684,55 +0,086%
Ζυρίχη SMI 10. 512,15        +0,32%
Τόκιο NIKKEI-225 22.426,19 -0,79%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,75 30.10.2019 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,50 12.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 1,91 31.12.2019
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,491 03.02.2020
 EURIBOR -1M - 0,491  03.02.2020
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Οι υποχρεώσεις για την τήρηση βιβλίων 
από νεοεισερχόμενους στον αγροτικό τομέα

Γ
ράφεται κατά κόρον σε πολλές εφηµερίδες, sites 
(και όχι µόνο) ότι οι νεοεισερχόµενοι αγρότες 
είναι υποχρεωµένοι να τηρούν βιβλία, προκει-
µένου να µπορέσουν να τύχουν της λήψης βε-

βαίωσης του νεοεισερχόµενου στον αγροτικό τοµέα. 
Φυσικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει και 

ποτέ δεν ίσχυε. Ας δούµε γιατί:
Στις 26 Μαρτίου 2018 δηµοσιεύ-

θηκε από το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης, η απόφαση µε αρ. πρωτ. 
156/46178 µε θέµα «∆ιευκρινήσεις 
σχετικά µε την χορήγηση βεβαίωσης 
ΜΑΑΕ σε νεοεισερχόµενους στον α-
γροτικό τοµέα και την υποχρέωση τή-
ρησης λογιστικών βιβλίων».

Η εν λόγω απόφαση ορίζει: 
1. ΣΤΗΝ §Α: «α) Σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της παρ.1, περ. α) και β) του άρ-
θρου 2 του ν. 3874/2010, (Α΄151), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο-
ρίζονται οι προϋποθέσεις που πρέ-
πει να πληρούνται σωρευτικά για να 
χαρακτηρισθεί κάποιος ως επαγγελ-
µατίας αγρότης, µεταξύ αυτών και 
η υποπερίπτωση αε) «τηρεί λογιστι-
κά βιβλία, σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία»

2. ΣΤΗΝ §Β: «….Εποµένως και ο νεοεισερχόµενος στον 
αγροτικό τοµέα, υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης 
λογιστικών βιβλίων».
3. ΣΤΗΝ §Γ: «γ) Περαιτέρω µε το 1289/70109/28-06-
2017 Α∆Α: ΩΛ∆Ξ4653ΠΓ-Γ∆9 έγγραφο της υπηρεσί-
ας µας, δίνονται διευκρινήσεις σχετικά µε την υποχρέ-
ωση της τήρησης των λογιστικών βιβλίων». 

Τι λέει η παραπάνω απόφαση 1289; το αυτονόητο: 
επικαλείται το νόµο του υπουργείου Οικονοµικών (ν. 

4389/2016), ο οποίος µε το άρθρο 
65 ορίζει τα κριτήρια που πρέπει να 
πληροί κάποιος, προκειµένου να 
θεωρείται κατ’ επάγγελµα αγρότης.

Με την ανωτέρω απόφαση λοιπόν, διευκρινίζεται 
πως, ένας αγρότης µπορεί να είναι ενταγµένος είτε 
στο ειδικό είτε το κανονικό καθεστώς, χωρίς αυτό να 
του δηµιουργεί πρόβληµα στην ιδιότητα του κατ’ επάγ-
γελµα αγρότη. Για τους νεοεισερχόµενους τον αγροτι-
κό τοµέα, δεν προβλέπεται κάποια ειδική αντιµετώπι-
ση ή κάποια επιπλέον κριτήρια ένταξης. 

Η χειρότερη παραπληροφόρηση γίνεται όταν κάποιοι 
παίρνουν αποσπασµατικά λέξεις ή προτάσεις από κεί-
µενο και τις χρησιµοποιούν ως τίτλους δηµοσιευµάτων. 

Το ίδιο έχει συµβεί κι εδώ και ήταν η αφορµή για το 
σηµερινό µου άρθρο: Ο τίτλος δηµοσιεύµατος σε τοπι-
κό επαρχιακό τύπο ήταν: «Υποχρεωτική η τήρηση λο-
γιστικών βιβλίων για νεοεισερχόµενους στον αγροτι-
κό τοµέα», κάτι που δεν ισχύει. Γράφει λοιπόν η από-
φαση: «Εκ των παραπάνω διαλαµβανοµένων για να 
χαρακτηρισθεί κάποιος νεοεισερχόµενος στον αγρο-
τικό τοµέα θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του 
επαγγελµατία αγρότη, εποµένως και της τήρησης λο-
γιστικών βιβλίων σύµφωνα µε το 1289/70109/28-
06-2017 έγγραφό µας, εκτός της ασφάλισης στον ΕΦ-
ΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και του κριτηρίου του εισοδήµατος».

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ:
1. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες έχουν τις ίδιες υπο-

χρεώσεις, µε όλους όσους έχουν αγροτικά εισοδήµατα.
2. Για να θεωρηθεί κάποιος κατ’ επάγγελµα αγρό-

της θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 65 
του ν. 4389/16 τα οποία είναι: α) Να έχεις αγροτική 
εκµετάλλευση, β) να είσαι γραµµένος στον ΟΓΑ, γ) 
να διαθέτεις το 30% του συνολικού σου χρόνου, δ) 
Να έχεις κάνει δήλωση καλλιέργειας και ε) να είναι 
η εκµετάλλευση ασφαλισµένη στον ΕΛΓΑ. 

3. Οι νεοεισερχόµενοι αγρότες για την ένταξη τους 
στα βιβλία, υποχρεώνονται από την ΠΟΛ.1201/16, 
η οποία ορίζει ότι: «όσοι την προηγούµενη χρονιά έ-
χουν εισπράξει επιδοτήσεις άνω των 5.000 ευρώ, υ-
ποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς 
από 01.01 του εποµένου έτους, ανεξάρτητα τι αφο-
ρούν οι επιδοτήσεις αυτές».

4. Αυτό σηµαίνει ότι: όσοι νέοι αγρότες, το 2017 ή 
το 2018 ή το 2019 εισέπραξαν επιδότηση νεοεισερ-
χόµενων αγροτών (ή όπως αλλιώς ονοµάζεται) υπο-
χρεούνται από την 01.01 του εποµένου έτους από το 
έτος είσπραξης της εν λόγω επιδότησης να είναι ε-
νταγµένοι στο κανονικό καθεστώς.

5. Όσοι έχουν αυτή την υποχρέωση και δεν έχουν 
ενταχθεί, θα πρέπει άµεσα να απευθυνθούν στις ∆ΟΥ 
και να ενταχθούν εκπρόθεσµα από 01.01 στο κανο-
νικό καθεστώς των αγροτών.

6. Όσοι εισέπραξαν το 2019 επιδότηση νεοεισερ-
χόµενων αγροτών άνω των 5.000 ευρώ και δεν εντά-
χθηκαν στο κανονικό καθεστώς, να το κάνουν άµε-
σα από την 01.01.20 µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα, 
γιατί σε περίπτωση ελέγχου τα πρόστιµα είναι κατά 
πολύ µεγαλύτερα (σσ. Το πρόστιµο είναι 102,40 ευ-
ρώ και αφορά την εκπρόθεσµη ένταξη).

7. Όσοι δεν το κάνουν από το προβλεπόµενο δι-
άστηµα αλλά αργότερα, σε περίπτωση ελέγχου κιν-
δυνεύουν να τους επιβληθεί πρόστιµο 2.500 ευρώ.

Επιδοτήσεις
Άλλο οι επιδοτήσεις που 
φορολογούνται και άλλο 
όσες υποχρεώνουν για 

ένταξη στα βιβλία

Κατ’ επάγγελµα
∆εν υπάρχει ειδική 

αντιµετώπιση για τους 
νεοεισερχόµενους ως 

προς το «κατ’ επάγγελµα»

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)

Τριµηνιαίες καταστάσεις γάλακτος 
Την Παρασκευή 28/2/20 είναι η καταληκτική 

ηµεροµηνία για την υποβολή των 3µηνιαίων 
καταστάσεων γάλακτος από παραγωγούς. 

Αφορά όλους όσοι παράγουν γάλα, 
είτε αγρότες του ειδικού, είτε του κανονικού, 

είτε το πουλάνε, είτε το χρησιµοποιούν 
για να ταΐσουν νεογέννητα ζώα. 

Ανάγκη αλλαγής του τρόπου 
φορολόγησης των επιδοτήσεων

Πλέον απαιτείται να αλλάξει ο τρόπος 
φορολόγησης των επιδοτήσεων. Είναι 
περισσότερο επιβεβληµένο από ποτέ, οι 
επιδοτήσεις να φορολογούνται στο χρόνο 
είσπραξης και όχι στο έτος που ανήκουν. 
Μέχρι να γίνει αυτό, θα έχουµε σε ετήσια βάση 
συµπληρωµατικές δηλώσεις φορολογίας 
εισοδήµατος, µε τις όποιες επιβαρύνσεις να 
πέφτουν ξανά στις πλάτες των αγροτών.



Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 AgrendaΡΕΠΟΡΤΑΖ B3 | 25

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

∆εκτή έκανε το Πολυµελές Πρωτοδικείο 
Θεσσαλονίκης την αίτηση εξυγίανσης µέ-
σω του άρθρου 106 βδ, του πτωχευτικού 
κώδικα, που κατάθεσε η Τράπεζα Πει-
ραιώς για την Ελληνική Βιοµηχανία Ζά-
χαρης (ΕΒΖ) ΑΕ, γυρίζοντας οριστικά σε-
λίδα στη µακρόχρονη ιστορία της ζαχα-
ροβιοµηχανίας, τουλάχιστον µε τη µορ-
φή που τη γνωρίζαµε µέχρι τώρα, καθώς, 
εφεξής, περιέρχεται ο έλεγχός της πλή-
ρως στην πιστώτρια τράπεζα.

Η απόφαση του δικαστηρίου, όπως πλη-
ροφορείται η Agrenda εκδόθηκε το πρωί 
της ∆ευτέρας 24 Φεβρουαρίου κι εκτός α-
πό το να κάνει δεκτό το σχέδιο εξυγίαν-
σης της ΕΒΖ, απέρριψε και όλες τις παρεµ-
βάσεις που είχαν κατατεθεί εναντίον της 
πρότασης της Πειραιώς, στη διάρκεια της 
εκδίκασης της υπόθεσης στις 22 Ιουλίου 
του 2019, από πρώην εργαζόµενους, α-
πό τευτλοπαραγωγούς, αλλά και τον φε-
ρόµενο -εκείνη την εποχή- ως στρατηγι-
κό επενδυτή, Λούκας Φέκερ.

Πρακτικά η απόφαση του ∆ικαστηρί-
ου ανοίγει το δρόµο στην Πειραιώς να 
προχωρήσει το αµέσως επόµενο διάστη-
µα σε εφαρµογή του business plan που 
εκπόνησε και κατέθεσε στο ∆ικαστή-
ριο ως σχέδιο εξυγίανσης και το οποίο, 
µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει αναδιάρ-
θρωση χρεών, αλλά και τη δηµιουργία 
εταιρειών ειδικού σκοπού, στις οποίες 
θα εισφερθούν οι παραγωγικές µονά-
δες σε Ελλάδα και στη Σερβία, ακίνητα 
και άλλα περιουσιακά στοιχεία της ζα-
χαροβιοµηχανίας, τα οποία θα επιχειρη-
θεί να αξιοποιηθούν, χωρίς να επιβαρύ-
νονται πλέον από τα βάρη του παρελθό-
ντος. Να σηµειωθεί πως όταν ξεκίνησε 

η διαδικασία για την εξυγίανση της ΕΒΖ 
µέσω του άρθρου 106βδ, η βιοµηχανία 
βρισκόταν σε κατάσταση άτακτης χρεο-
κοπίας, µε κατασχέσεις εκ µέρους προ-
µηθευτών και δεσµευµένους λογαρια-
σµούς από τρίτους και το ελληνικό δη-
µόσιο, που σηµαίνει πως εάν δεν γινό-
ταν δεκτό το αίτηµα της Πειραιώς, η πτώ-
χευση θα ήταν οριστική και αµετάκλητη.

Κατά τις ίδιες πηγές, από την εξέλιξη 
αυτή δεν επηρεάζεται σε κάτι η συµφω-
νία εκµίσθωσης των δύο εργοστασίων, 
στο Πλατύ και τις Σέρρες, για τα επόµε-
να δύο χρόνια στην κοινοπραξία των 
Royal Sugar και Συνεταιριστικής Τρά-
πεζας Κεντρικής Μακεδονίας.

Τα βασικά σηµεία της συµφωνίας εξυ-
γίανσης, µε την οποία συναινεί το 84% 
του συνόλου των πιστωτών της ΕΒΖ σύµ-
φωνα µε όσα είχαν διαρρεύσει στο πρό-
σφατο παρελθόν, προβλέπουν:

 Μεταβίβαση του προσηµειωµένου/
ενεχυριασµένου στην Τράπεζα Πειραι-
ώς ενεργητικού της ΕΒΖ, καθώς και ο-
ρισµένων ελευθέρων βαρών περιουσι-
ακών στοιχείων σε οκτώ SPVs, τα οποία 

θα συσταθούν µετά την επικύρωση από 
το δικαστήριο της συµφωνίας εξυγίαν-
σης. Το µετοχικό τους κεφάλαιο θα εί-
ναι συνολικά 98,3 εκατ. ευρώ. ∆ανεια-
κές απαιτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς 
από την ΕΒΖ ύψους 48 εκατ. ευρώ θα 
µεταφερθούν ως εισφορά σε είδος στα 
SPVs. Μετρητά 45 εκατ. ευρώ θα µετα-
φερθούν από την τράπεζα προς το SPV 
8 για την αγορά των µετοχών των δύο 
σερβικών θυγατρικών της ΕΒΖ από την 
τελευταία. Άλλα 5,3 εκατ. ευρώ µεταφέ-
ρονται υπό τη µορφή εισφοράς από την 
Τράπεζα Πειραιώς στα πρώτα 7 SPVs για 
την ικανοποίηση των λοιπών, πλην της 
Πειραιώς, πιστωτών.

  Το εναποµείναν ενεργητικό θα πα-
ραµείνει στην ΕΒΖ (πλέον χαρακτηρίζε-
ται ως OldCo) µε σκοπό τη ρευστοποίη-
σή του. Η λογιστική αξία αυτού είναι µεν 
110, 44 εκατ. ευρώ, όµως η ανακτήσιµη 
µόλις 5,6 εκατ. ευρώ.

 Η µεταβίβαση των περιουσιακών στοι-
χείων και η ρευστοποίηση της OldCo πρέ-
πει να γίνουν εντός τριών ετών από την 
επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης.

ΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

98,3 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΕΙΣΦΟΡΑ
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

ΣΤΑ SPVS

∆ΑΝΕΙΑΚΕΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΣΕΡΒΙΚΩΝ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

ΜΕΤΡΗΤΑ

48
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΣΤΟ SPV 8 
ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

45
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ 
7 SPVS 

5,3
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Στην Πειραιώς το κουμάντο 
για τα απομεινάρια της ΕΒΖ
Δεκτό από το Πρωτοδικείο το αίτημα για αξιοποίηση του πτωχευτικού κώδικα 

Για δύο χρόνα 
∆εν επηρεάζεται 
η συµφωνία εκµί-
σθωσης των δύο 
εργοστασίων, στο 

Πλατύ και τις Σέρρες, 
στην κοινοπραξία 
των Royal Sugar 

και Συνεταιριστικής 
Τράπεζας Κεντρικής 

Μακεδονίας

Προς αξιοποίηση 
Στο business plan, 
περιλαµβάνεται η 

αναδιάρθρωση χρεών 
και η δηµιουργία 
εταιρειών ειδικού 

σκοπού, στις οποίες 
θα εισφερθούν οι 

παραγωγικές µονάδες 
σε Ελλάδα και στη 

Σερβία, ακίνητα και 
άλλα περιουσιακά 

στοιχεία

Αν δεν γινόταν δεκτό το αίτηµα 
της Πειραιώς, η πτώχευση θα 
ήταν οριστική και αµετάκλητη 
για τη Ζαχαροβιοµηχανία. 

∆ιαγράφονται 
υποχρεώσεις
149,3 εκατ. ευρώ

Εφόσον ισχύσουν τα 
βασικά σηµεία της 
συµφωνίας εξυγίανσης, 
που είχαν διαρρεύσει κατά 
το παρελθόν προβλέπεται 
επίσης ότι:
 Υποχρεώσεις της ΕΒΖ 

ύψους 149,3 εκατ. ευρώ θα 
διαγραφούν µετά την 
ολοκλήρωση της 
συναλλαγής, δηλαδή τρία 
χρόνια µετά την επικύρωση 
της συµφωνίας εξυγίανσης.
 Το SPV 1 θα έχει στην 

ιδιοκτησία του τα 
εργοστάσια του Πλατέος 
και της Λάρισας, ενώ οι 
θυγατρικές στη Σερβία θα 
ανήκουν στο SPV 8. Κατά 
τα δύο πρώτα έτη µετά τη 
συµφωνία εξυγίανσης, το 
SPV 1 θα έχει ως κύρια 
δραστηριότητά του την 
εµπορία ζάχαρης, την οποία 
θα αγοράζει από τη 
θυγατρική 
της Σερβίας.
 Στο κείµενο της 

συµφωνίας αναφέρεται 
επίσης ότι η Τράπεζα 
Πειραιώς αναµένεται να 
παράσχει τη δυνατότητα 
στους παραγωγούς να 
ενταχθούν στο πρόγραµµα 
της συµβολαιακής 
γεωργίας, εξασφαλίζοντας 
στοχευµένη ρευστότητα για 
την κάλυψη του κόστους 
της αγροτικής τους 
εκµετάλλευσης, µέσω 
ειδικής συµβολαιακής 
κάρτας. Μοναδική 
εξασφάλιση θα αποτελεί το 
συµβόλαιο που 
θα συνάψουν µε το SPV 1.



Υπέρ της δυνατότητας συγκρότησης συνεταιρι-
σµών ακόµα και από ολιγοµελή σχήµατα των 
τριών ατόµων, τάσσεται ο Bruno Roelants, Γε-
νικός ∆ιευθυντής της ∆ιεθνούς Συνεταιριστι-
κής Οµοσπονδίας (ICA), ο οποίος µίλησε στη 
∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου 
της Βουλής, µε αφορµή τη συζήτηση του νο-
µοσχέδίου για τους συνεταιρισµούς. 

Για το θέµα των µελών επενδυτών µάλιστα 
ξεκαθάρισε ότι είναι κάτι, το οποίο έχει εισα-
χθεί σε διάφορες χώρες, ήδη από τη δεκαε-
τία του ‘90 και έχει παντελώς αποτύχει. ∆εν 
χρησιµοποιείται, ακόµα και εκεί που υπάρχει, 
όπως ανέφερε ο κ. Roelants, όπως σε Ισπα-
νία, Γαλλία, Ιταλία. Συγκεκριµένα ανέφερε:

«Το ποσοστό του 70%, που είναι υποχρέ-
ωση του µέλους να υποβάλει την παραγωγή 
του στο συνεταιρισµό, είναι κάτι το οποίο εί-
ναι πάρα πολύ υψηλό, ιδίως για τα µέλη των 
µικρών συνεταιρισµών, διότι εδώ υπάρχει το 
θέµα του δικαίου του ανταγωνισµού. Είναι πο-
λύ δύσκολο λοιπόν, για τα µέλη αυτά, αλλά, 
στους επιτυχηµένους συνεταιρισµούς αυτό 
γίνεται στην πράξη από µόνο του.

Επίσης, το συνεταιριστικό κεφάλαιο των 
10.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται, είναι κα-
τά τη γνώµη µας, πάρα πολύ υψηλό, κυρίως, 
όταν ενδιαφερόµαστε για µικρούς ή πολύ µι-
κρούς αγρότες και νεοφυείς επιχειρήσεις, που 
θέλουν να ενταχθούν σε αυτό το χώρο.

Όσον αφορά τον κρατικό έλεγχο των συνε-
ταιρισµών, θα ήταν προτιµότερο να υπάρχει έ-
να υπουργείο, το οποίο να ασκεί αυτό τον έ-
λεγχο και να µην υπάρχει αυτός ο κατακερµα-
τισµός που προβλέπεται και που υφίσταται σε 
διάφορες χώρες και έχει αποτύχει. Επίσης, εί-
ναι πολύ σηµαντικό το θέµα των ειδικών ελε-
γκτών, οι οποίοι, πραγµατικά πρέπει να υπάρ-
χουν και πρέπει να είναι ειδικά εκπαιδευµέ-
να άτοµα. Αυτό έχει δειχθεί σε όλο τον κόσµο.

Επίσης, το θέµα των αδιανέµητων αποθεµα-
τικών είναι πολύ σηµαντικό. Περιλαµβάνεται 
στις συνεταιριστικές αρχές. Είναι θεµελιώδες 
θέµα που το περιλαµβάνει και η σύσταση του 
∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας, η 193 που έχει 
υπογραφεί και από την Ελλάδα και είναι ο πιο 
καλός τρόπος να δηµιουργηθεί ένα απόθεµα 
και ένα κεφάλαιο στο συνεταιρισµό.

Επίσης, η φορολόγηση του πλεονάσµατος 
δείχνει ότι δεν είχε γίνει καλά αντιληπτή η έν-
νοια του συνεταιρισµού και τι σηµαίνει αυτό. 
∆εν πρόκειται για µέρισµα, αλλά πρόκειται για 
κάτι το οποίο ανήκει στους συνεταιριστές. Πέ-
ραν του άρθρου 38, σε κανένα άλλο σηµείο 
δεν γίνεται αναφορά για τις ενώσεις και τις ο-
µοσπονδίες συνεταιρισµών. Πρόκειται για ένα 
θεµελιώδες ζήτηµα, που αφορά τους συνεται-
ρισµούς, το αναφέρει και η 6η συνεταιριστική 
αρχή, να γίνεται αναφορά στις δευτεροβάθµι-
ες και τριτοβάθµιες ενώσεις. Είναι κάτι, που 

πραγµατικά πρέπει να προσεχθεί.
Επίσης, δεν προβλέπεται η συνεταιριστική 

εκπαίδευση. Αυτό είναι µια θεµελιώδης αρ-
χή, είναι πάρα πολύ βασικό και έχει σχέση 
µε τη δηµοκρατική διαχείριση. Στην Ισπανία 
και αλλού, ένα µέρος του πλεονάσµατος κα-
τευθύνεται προς την εκπαίδευση.

Τέλος, δεν µπορεί να υπάρχει κάτι που να εί-
ναι ανάµεσα σε συνεταιρισµό και σε κεφαλαι-
ουχική εταιρία. Ή µιλάµε για συνεταιρισµό ή 
µιλάµε για εταιρεία, αλλιώς δεν µπορεί να λει-
τουργήσει το σχήµα. Εάν πραγµατικά ενδιαφέ-
ρεστε στην Ελλάδα να υπάρξει ανάπτυξη και κυ-
ρίως, αγροτική ανάπτυξη µέσω του πυλώνα του 
συνεταιρισµού, τότε θα πρέπει οι συνεταιρισµοί 
να είναι ξεκάθαρα, αυτό το οποίο προβλέπεται.

Πρέπει να σας πω ότι οι συνεταιρισµοί υπάρ-
χουν, γιατί υπάρχει µία τυποποιηµένη και πο-
λύ ακριβής ανάγκη για αυτούς. Το 1995 έγινε 
µία δήλωση ταυτότητας, δόθηκε ένας διεθνής 
ορισµός του τι εστί συνεταιρισµός και διατυπώ-
θηκαν οι αρχές και οι αξίες του, οι οποίες αντι-
κατοπτρίζουν τα 150 χρόνια εµπειρίας και πρα-
κτικής. Έτσι λοιπόν αυτή είναι τώρα η συνεται-
ριστική πρακτική που εφαρµόζεται παντού και 
αυτό διακρίνει το συνεταιρισµό από τις κεφα-
λαιουχικές επιχειρήσεις και ακριβώς επειδή οι 
συνεταιρισµοί ελέγχονται από τα µέλη τους µε 
δηµοκρατικό έλεγχο. Τα λέω αυτά και αισθάνο-
µαι µεγάλη τιµή που µπορώ να τα πω στην Α-
θήνα, την πόλη που γεννήθηκε η δηµοκρατία. 

Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ξεκάθαρη ταυ-
τότητα και λογική των συνεταιρισµών, αυτοί α-
ποτελούν µία πολύ σηµαντική οικονοµική και 
κοινωνική πραγµατικότητα σήµερα. Πρέπει να 
σας πω ότι παραδείγµατος χάρη ο κύκλος εργα-
σιών των συνεταιρισµών στις 10 µεγαλύτερες βι-
οµηχανικές χώρες ισούται µε το ΑΕΠ της Ιταλίας, 
πράγµα που σηµαίνει ότι ο κύκλος εργασιών των 
συνεταιρισµών παγκοσµίως ισούται µε τον κύ-
κλο εργασιών πολλών βιοµηχανικών χώρων.». 

Σιγουράκι η αποτυχία 
στο πείραμα του επενδυτή

Τρία μέλη είναι αρκετά 
για να ιδρύσουν 

έναν συνεταιρισμό, 
ιδιώτες επενδυτές δεν 
χρειάζονται, τονίζει ο 

Bruno Roelants της 
Διεθνούς Ομοσπονδίας

Τη διεθνή εµπειρία 
από τη λειτουργία 
των συνεταιρισµών 
εκεί όπου ο θεσµός 
έχει απλώσει ρίζες 
µετέφερε ο γενικός 
διευθυντής της ICA, 
Bruno Roelants. (στο 
µέσον της φωτο 
κάτω).   

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr
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Όχι στους ιδιώτες επενδυτές δηλώνει ο Ανδρέ-
ας ∆ηµητρίου, πρόεδρος του Συνεταρισµού 
ΠΙΝ∆ΟΣ, µιλώντας στη ∆ιαρκή Επιτροπή Πα-
ραγωγής και Εµπορίου της Βουλής για το νο-
µοσχέδιο συνεταιρισµών. «Κι αυτό, γιατί θεω-
ρούµε ότι αλλοιώνεται ο σκοπός και η φυσιο-
γνωµία της ίδρυσης του αγροτικού συνεταιρι-
σµού», όπως τόνισε. Αναλυτικά, στην τοποθέ-
τησή του, µεταξύ άλλων, ο κ. ∆ηµητρίου ανέ-
φερε τα εξής: «Ναι στα µέλη-επενδυτές σε ο-
ποιαδήποτε µορφή εταιρείας και αν συστήνει 
ο αγροτικός συνεταιρισµός. Εκεί θεωρούµε 
και προτείνουµε ότι δεν υπάρχει περιορισµός. 

Μπορούµε όµως να δώσουµε τη δυνατότητα 
µέσα από το νοµοσχέδιο στα µέλη που υπάρ-
χουν στους συνεταιρισµούς να αποκτήσουν 

έως τρεις υποχρεωτικές µερίδες και αντίστοι-
χες ψήφους. Έτσι εκεί και χρήµατα, κεφάλαια 
θα εισρεύσουν και αρκετοί παραγωγοί οι οποί-
οι µεγαλώνουν, αυξάνουν, αναπτύσσονται, εκ-
συγχρονίζονται, θα έχουν τη δυνατότητα να έ-
χουν και µεγαλύτερο µέγεθος.

Να επιτρέπεται η εκπροσώπηση εφόσον εί-
ναι οικογενειακής µορφής πάρα πολύ συνε-
ταιρισµοί µέχρι δευτέρου βαθµού συγγενείας 
στις συνελεύσεις. Η Γενική Συνέλευση, καλό 
είναι να πάει στο ενιάµηνο, διότι η πίεση των 
ορκωτών και όλη η διαδικασία του ελέγχου µας 
καθυστερεί για να είµαστε εντάξει.

Ο αριθµός των σταυρών προτίµησης. Προ-
τείνουµε να αντιστοιχεί στο σύνολο των εκλεγ-
µένων µελών του ∆Σ και εποπτικού συµβου-

λίου. Πλειοψηφικό σύστηµα, δηλαδή. Εµείς 
τα καταθέτουµε. Για να επιλέγονται οι καλύ-
τεροι παραγωγοί για τη διοίκηση του συνεται-
ρισµού και να σπάσουν οι οµάδες και οι κοµ-
µατικοί παρεµβατισµοί. 

Υπάρχει πρόβλεψη για τις προθεσµιακές κα-
ταθέσεις των πλεονασµάτων µερισµάτων, αλλά 
να προβλέπεται και για τα κέρδη των µελών, 
να µπορούν να γίνουν προθεσµιακές καταθέ-
σεις στον συνεταιρισµό. Οι τόκοι που αναλο-
γούν σε αυτές τις καταθέσεις των µελών να α-
παλλάσσονται της φορολογίας ή να φορολο-
γούνται αυτοτελώς. Το πλεονάσµατα που δια-
νέµονται στα µέλη να θεωρούνται µερίσµατα 
και να φορολογούνται αυτοτελές. 

Τα κίνητρα που δίνονται για τη συγχώνευση 
των συνεταιρισµών, να δοθούν και στην περί-
πτωση των αγροτικών εταιρικών συµπράξεων.

Ανώνυµες εταιρείες, που υπάρχουν πάρα 
πολλές, αγροτικών συνεταιρισµών, εφόσον 
άνω του 50% ο µέτοχος είναι συνεταιρισµός 
ή ο ίδιος αγροτικός συνεταιρισµός και η πα-
ραγωγή αυτοµάτως, εφόσον το επιθυµούν, να 
γίνονται ανώνυµες εταιρικές συµπράξεις και 
να προβλέπεται από το νόµο.

Για τη συνεταιριστική οργάνωση ΕΘΕΑΣ, κα-
ταρχήν, συµφωνούµε απόλυτα και είναι έλ-
λειµµα στο συνεταιριστικό χώρο η ενιαία εκ-
προσώπηση και ο ισότιµος και ισάξιος συνο-
µιλητής απέναντι στο υπουργείο στην Κυβέρ-
νηση και οπουδήποτε για τη συζήτηση, τον δι-
άλογο και την επίλυση και τις προτάσεις πάρα 
πολλών θεµάτων. Εδώ προτείνουµε τη συµµε-
τοχή και των Ανωνύµων Εταιρειών, όπου οι 
µετοχές είναι από αγροτικούς συνεταιρισµός 
άνω των 50%. Υποχρεωτικά ένας αντιπρόσω-
πος ανά αγροτικό συνεταιρισµό µε ανώτερο 
αριθµό τους 20 αντιπροσώπους».

Περισσότερες 
μερίδες στα μέλη 
που το μπορούν 
Υφιστάμενα μέλη να μπορούν να αποκτήσουν 
μέχρι και τρεις μερίδες επιπλέον, προτείνει ο 
πρόεδρος της ΠΙΝΔΟΣ Ανδρέας Δημητρίου, 
που διαφωνεί επίσης με τους ιδιώτες επενδυτές   

Χρήστος Μάρκου

Χρειάζονται 
και κλαδικοί 
«Είναι θεσµικά και πολιτικά επιτακτικό 
στο υπό συζήτηση σχέδιο νόµου να 
συµπεριληφθούν διατάξεις για τη 
συλλογική εκπροσώπηση των 
συνεταιρισµών ανά προϊόν µέσα από µια 
κεντρική ένωση εθνικής εµβέλειας, η 
οποία θα έχει και τη νοµική 
προσωπικότητα του συνεταιρισµού µε 
βάση την 6η Συνεταιριστική Αρχή.
Θέλω να επισηµάνω τα εξής. Ότι για την 
υφιστάµενη οργάνωση ΚΕΟΣΟΕ σήµερα, 
υπάρχει πρόβλεψη στις µεταβατικές 
διατάξεις να συνεχίσει να λειτουργεί. 
Όµως, η αναφορά µου στην τέταρτη 
παρατήρηση µε την οποία έκλεισα, έχει 
να κάνει µε τα υπόλοιπα προϊόντα που 
δυστυχώς, θα λείπει ο συνεργάτης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
είναι η Κεντρική Ένωση που θα κάνει 
την πολιτική για τα προϊόντα αυτά».

Μιχάλης Τζελέπης

Δεν υπάρχει 
εκσυγχρονισμός 
«Το παρόν νοµοσχέδιο δεν έχει 
καµία λογική εκσυγχρονισµού του 
συνεταιριστικού κινήµατος και 
κινείται σε αντιαναπτυξιακή 
κατεύθυνση. Εγκλωβίζεται σε 
καταστατικού και διαδικαστικού 
τύπου ρυθµίσεις, ενώ δεν είναι αυτός 
ο ρόλος της πολιτείας και της 
κεντρικής εξουσίας να ρυθµίζει 
θέµατα όπως των γενικών 
συνελεύσεων, που µπορούν, 
κάλλιστα, αυτά να προβλέπονται από 
το καταστατικό των συνεταιρισµών».

Την ανάγκη δευτεροβάθµιας κλαδικής 
εκπροσώπησης, εισηγείται ο πρόεδρος 
της ΚΕΟΣΟΕ, Χρήστος Μάρκου.  
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Το μαστιχωτό Χαλούμι
προσελκύει επενδυτές

 Παραγωγική μονάδα στην Κύπρο ετοιμάζουν τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία 
 Το δημοφιλές προϊόν έφερε πάνω από 12 γαλακτοβιομηχανίες στο νησί

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Το επενδυτικό ενδιαφέρον ελληνικών γαλα-
κτοβιοµηχανιών εγείρει η ραγδαία αύξηση 
της δηµοτικότητας του κυπριακού τυριού Χα-
λούµι και η ανάπτυξη των εξαγωγών του στις 
διεθνείς αγορές κατά 25%. Μετά την επένδυ-
ση της ∆ωδώνη στην Κύπρο, η οποία προχωρά 
στην κατασκευή δεύτερου εργοστασίου παρα-
γωγής Χαλούµι, ανάλογο βήµα επιχειρεί και ο 
όµιλος  «Ελληνικά Γαλακτοκοµεία Α.Ε.» των α-
δελφών Σαράντη για παραγωγική µονάδα του 
συγκεκριµένου αιγοπρόβειου τυριού προς τα 
τέλη του 2020 ή αρχές του 2021. Ήδη, έχει γί-
νει η αγορά οικοπέδου για την κατασκευή της 
µονάδας παραγωγής Χαλούµι για την κυπρια-
κή, κυρίως όµως για την διεθνή αγορά.

Επίσης, ο όµιλος, που ο τζίρος του ξεπερνά τα 
300 εκατ. ευρώ, δηµιουργεί νέο ψυγείο µε χω-
ρητικότητα 25.000 παλέτες για την αποθήκευ-
ση της παραγόµενης φέτας και γιαουρτιού, έχει 

επεκταθεί εµπορικά στη Γαλλία, ιδρύοντας τη 
θυγατρική Olympus Foods France, ενώ εσχά-
τως µπήκε στην αγορά αναψυκτικών µε την ε-
ξαγορά της εταιρείας αναψυκτικών «Κλιάφα» 
και δεν αποκλείεται στην συνέχεια και προς το 
ανθρακούχο νερό. Σηµειωτέον έχει εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον για την εξαγορά της γνωστής εται-
ρείας «∆ουµπιά».

Να σηµειωθεί ότι στην Κύπρο περισσότερες 
από 12 γαλακτοβιοµηχανίες δραστηριοποιού-
νται στην παραγωγή Χαλούµι µε δική τους µο-
νάδα. Μάλιστα, σύµφωνα µε έρευνα (Market 
Research), περί το 85% του παραγόµενου προ-
ϊόντος κατευθύνεται στον τελικό καταναλωτή, 
ενώ το υπόλοιπο διοχετεύεται στο food service.

Ενδεικτική της αύξησης της δηµοτικότητας 
του κυπριακού τυριού είναι η ανάπτυξη των ε-
ξαγωγών του, καθώς µε βάση στοιχεία της Στα-
τιστικής Υπηρεσίας της χώρας, οι συνολικές 
πωλήσεις σε Χαλούµι στις διεθνείς αγορές αυ-
ξήθηκαν κατά 25% ή 38,5 εκατ. ευρώ το 2018, 
φτάνοντας τα 194,3 εκατ. ευρώ. 

Ο γερµανικός γίγαντας αγροχηµικών BASF ανα-
κοίνωσε ότι προχωρά στην κατασκευή δύο µονά-
δων κατασκευής εξαρτηµάτων για µπαταρίες η-
λεκτρικών αυτοκινήτων, όπου το ένα βρίσκεται, 
όχι µακριά από το εργοστάσιο «µεγαθήριο» της 
Tesla, λίγο έξω από το Βερολίνο.

Οι νέες µονάδες µπαταριών για ηλεκτρικά αυτο-
κίνητα της BASF στην πόλη Schwarzheide της Γερ-
µανίας, αλλά και στην Harjavalta της Φινλανδίας, 
εντάσσονται στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδια-
σµού της ενόψει της νέας ηλεκτροκίνητης εποχής. 
Οι υπερσύγχρονες µονάδες θα παράγουν καθο-
δικά ενεργά υλικά και θα προµηθεύουν περίπου 
400.000 µπαταρίες για αντίστοιχα ηλεκτρικά οχή-

µατα. Η έναρξη λειτουργίας των δύο µονάδων πα-
ραγωγής αναµένεται το 2022. 

«Οι εγκαταστάσεις της Φινλανδίας και της Γερ-
µανίας θα προσφέρουν στους πελάτες µας µια α-
ξιόπιστη και πιο βιώσιµη πρόσβαση σε εξατοµικευ-
µένα καθοδικά ενεργά υλικά υψηλής περιεκτικό-
τητας σε νικέλιο, πιο κοντά στις εγκαταστάσεις πα-
ραγωγής που διαθέτουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο 
∆ρ. Peter Schuhmacher, πρόεδρος του Τµήµατος 
Καταλυτών της BASF. Επενδύοντας στη Φινλανδία 
και τη Γερµανία, η BASF θα είναι η πρώτη προµη-
θεύτρια εταιρεία καθοδικών ενεργών υλικών, µε 
εγχώρια παραγωγική ικανότητα στις τρεις κύριες 
αγορές σήµερα - την Ασία, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. 

Η BASF επενδύει με μονάδες μπαταριών 
για θέση ηγέτη στην νέα ηλεκτροκίνητη εποχή

Φέτα και Χαλούµι ∆ωδώνη 
στα Marks & Spencer 

του Ηνωµένου Βασιλείου
Η γαλακτοβιοµηχανία ∆ωδώνη 

ανακοίνωσε το λανσάρισµα Φέτας και Χαλουµιού, 
σε περισσότερα από 200 καταστήµατα Marks & 
Spencer στο Ηνωµένο Βασίλειο. Μετά και την 
πρόσφατη εξέλιξη µε την οποία αποκαθίσταται το 
αποκλειστικό εµπορικό σήµα για το χαλούµι στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, οι Κύπριοι αγρότες έχουν 
αποκτήσει αποκλειστικά δικαιώµατα για την 
εµπορία του τυριού τους χρησιµοποιώντας την 
περιγραφή «Χαλούµι».

Η γαλλική Beauvallet λανσάρει 
πιστοποιηµένο ως halal µοσχάρι 
Τη νέα της σειρά Or Rouge παρουσίασε στην 
έκθεση Gulfood 2020 η γαλλική εταιρεία 
παραγωγής κρεάτων Beauvallet, λανσάροντας 
παράλληλα την τεχνολογία της για την 
ιχνηλασιµότητα του πιστοποιηµένου κρέατος 
halal. Mε τη χρήση ενός τσιπ ενσωµατωµένο 
στην ετικέτα των προϊόντων, οι καταναλωτές 
µπορούν να ενηµερωθούν για το αγρόκτηµα 
και την προέλευση του µοσχαριού.

Η βρετανική αλυσίδα λιανικής 
Tesco αποχωρεί από την Κίνα
Στην πώληση µεριδίου 20% που κατείχε 
σε κοινοπραξία στην Κίνα προχώρησε η 
µεγαλύτερη εταιρεία λιανικής της Βρετανίας,  
Tesco. Το µερίδιο πωλήθηκε στον άλλο εταίρο 
της κοινοπραξίας, την κινεζική China Resources 
Holdings (CRH), µε τίµηµα 275 εκατ. στερλίνες. 

Ο Όµιλος Ελληνικά 
Γαλακτοµεία Α.Ε µε  
έντονη εξαγωγική 
δραστηριότητα, 
διατηρεί εργοστάσια 
σε Ρουµανία και 
Βουλγαρία.

Οι νέες µονάδες 
µπαταριών για ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα της BASF στην 
πόλη Schwarzheide της 

Γερµανίας, αλλά και στην 
Harjavalta της Φινλανδίας, 

εντάσσονται στο πλαίσιο 
του επενδυτικού 

σχεδιασµού της ενόψει 
της νέας ηλεκτροκίνητης 

εποχής.

Ο διευθύνων 
σύµβουλος 
της Ελληνικά 
Γαλακτοκοµεία Α.Ε. 
Μιχάλης Σαράντης σε 
εκδήλωση του οµίλου.  

ΝΕΑ
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Άνοδος
55,3% 
σε εξαγωγές 
ελληνικού
βάµβακος 
Eντυπωσιακή άνοδο 
55,3% κατέγραψαν το 
2019 (Ιανουάριος – 
∆εκέµβριος) οι εξαγωγές 
ελληνικού βάµβακος, 
ανεβάζοντας το προϊόν 
στην 4η θέση της λίστας 
των βασικών εξαγώγιµων 
προϊόντων της χώρας. 
Αντίστοιχα, σύµφωνα µε 
τα στοιχεία του 
Πανελλήνιου Συνδέσµου 
Εξαγωγέων, κατά το ίδιο 
διάστηµα σε επίπεδο 
εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων στην 6η θέση 
βρέθηκαν τα ιχθυρά - µε 
υποχώρηση µίας θέσης 
στη σχετική λίστα από το 
αντίστοιχο περσινό 
διάστηµα -στην 7η τα µη 
κατεψυγµένα λαχανικά, 
ενώ στην 9η οι εξαγωγές 
τυριών. Να σηµειωθεί ότι 
στην πρώτη θέση των  
ελληνικών εξαγωγών 
βρίσκονται τα προϊόντα 
πετρελαίου παρά τη 
µείωση που σηµείωσαν οι 
εξαγωγές τους (-8,0%), 
ενώ συνολικά νέο 
ιστορικό ρεκόρ, 33,4 δισ. 
ευρώ, παρουσίασαν οι 
ελληνικές εξαγωγές για 
ακόµη µία χρονιά.
Οι εισαγωγές στο διάστηµα 
Ιανουαρίου – ∆εκεµβρίου 
2019 αυξήθηκαν κατά 1,23 
δισ. ευρώ ή κατά 2,3%, µε 
τη συνολική τους αξία να 
διαµορφώνεται στα 54,07 
δισ. ευρώ έναντι 52,77 δισ. 
ευρώ κατά το 2018. Ως 
αποτέλεσµα των 
παραπάνω κινήσεων, το 
εµπορικό έλλειµµα 
ενισχύθηκε το 2019 κατά 
κατά 4,9% ένατι του 2018.

Στην εκπαίδευση των τοπικών 
παραγωγών «στο σύστηµα ορ-
θής γεωργικής πρακτικής» ε-
στίασε το πρόσφατο ενηµερω-
τικό σεµινάριο των συνεργαζό-
µενων παραγωγών της εταιρεί-
ας Μακεδονική Χαλβατζής, που 
πραγµατοποιήθηκε στο ορεινό 
χωριό Νότια-Αλµωπίας του νο-
µού Πέλλας σε υψόµετρο 680 
µέτρα. Η οµάδα των αγροτών, 
κάτω από τις οδηγίες των ειδι-
κών, θα παράγει για την εται-
ρεία τοπικά, αγνά, ποιοτικά, ελ-
ληνικά προϊόντα, όπως σηµειώ-
νει στη σχετική της ενηµέρωση 

η εταιρεία. Η ενηµέρωση συνε-
χίζει αναφέροντας: 

«Η Μακεδονική Χαλβατζής µε 
συνέπεια στη φιλοσοφία της α-
νάπτυξης και της στήριξης των 
τοπικών κοινωνιών, στοχεύει 
µέσω αυτής της συνεργασίας να 
προσδώσει  περισσότερα ποιο-
τικά  χαρακτηριστικά στην πα-
ραγωγική διαδικασία της σει-
ράς  «Λαχανικά στον ατµό» Α-
γρόκηπος Χαλβατζή, συνδυάζο-
ντας τα προϊόντας της Ελληνι-
κής γης µε τη τεχνογνωσία και 
τη φροντίδα από το εξειδικευ-
µένο προσωπικό της».

Στα ράφια της Lidl Ελλάς είναι δια-
θέσιµα τα vegan µπιφτέκια υπό την 
ιδιωτική ετικέτα Next Level Meat, τα 
οποία αποτελούνται, µεταξύ άλλων, 
από λαχανικά, µανιτάρια, αρακά, 
πρωτεΐνη σίτου και σόγιας, καθώς 
και χυµό παντζαριού. 

Αποτελούµενα από φυτικές πρω-
τεΐνες, τα υποκατάστατα κρέατος, έ-
χουν 91% λιγότερες εκποµπές διοξει-
δίου του άνθρακα κατά την παραγω-
γή σε σχέση µε τα συµβατικά µοσχα-
ρίσια µπιφτέκια, ενώ είναι 100 % ου-
δέτερα για το κλίµα, δεδοµένου ότι 
το υπολειπόµενο 9% εκποµπών διο-
ξειδίου του άνθρακα αντισταθµίζεται 
από την εταιρεία ClimatePartner βά-
σει κλιµατολογικών πιστοποιήσεων. 
Τα µπιφτέκια είναι συσκευασµένα 
σε χαρτονένιο δίσκο, επικαλυµµένο 
µε µια λεπτή, αφαιρούµενη µεµβρά-
νη και σφραγισµένο µε µία δεύτερη 
στρώση λεπτής µεµβράνης, ενώ όλα 
τα υλικά µπορούν να διαχωριστούν 
µεταξύ τους και είναι ανακυκλώσιµα. 

Εκπαιδεύει παραγωγούς 
η Μακεδονική Χαλβατζής 

Φυτικά 
μπιφτέκια 
στα ράφια
Lidl Eλλάς

Πόλος έλξης τα καφεστιατόρια στη φετινή HoReCa 
Από τον κλάδο της καφεστίασης και των εστιατορίων-catering προήλθε 
σηµαντικό τµήµα των επισκεπτών, ήτοι το 21,6% στην πρόσφατη 15η 
έκθεση HoReCa, ενώ το 15,8% αφορούσε το χονδρεµπόριο τροφίµων. 
Συγκεκριµένα, η έκθεση προσέλκυσε 100.000 επισκέπτες από 40.000 
επιχειρήσεις, ενώ το παρών έδωσαν 550 εκθέτες από τον κλάδο της 
τροφοδοσίας και του εξοπλισµού των ξενοδοχείων και των µονάδων 
µαζικής εστίασης. Το 24% των επισκεπτών προήλθαν από τον κλάδο 
των ξενοδοχείων και των καταλυµάτων.

Οι καταναλωτές µπορούν 
να αναζητούν πληροφορίες 

για την αντιστάθµιση των 
εκποµπών CO2 µε τη βοήθεια 

ενός κωδικού QR, 
που βρίσκεται πάνω στη 

συσκευασία του προϊόντος.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

24% 

21,6% 

15,8%

5,8%4% 3,8% 

2% 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ
CATERING

ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ

ΑΛΛΕΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
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Η Cargill αναταράσσει την 
αγορά φυτικού «κρέατος» 

  Τα δικά της φυτικά προϊόντα εναλλακτικής πρωτεΐνης φέρνει 
στην αγορά η Cargill, προσδοκώντας δεσπόζουσα θέση παγκοσμίως

ΤOY   ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Φυτικά µπιφτέκια και.. ψεύτικο κιµά ε-
τοιµάζεται να λανσάρει στην αγορά η 
Cargill, µπαίνοντας σφήνα και εντεί-
νοντας τον ανταγωνισµό σε µια αγο-
ρά που µέχρι τώρα κυριαρχούν δύο 
µονοπώλια. 

Από τον Απρίλιο λοιπόν, µε την κί-
νηση αυτή, ο γίγαντας στο εµπόριο α-
γροτικών προϊόντων και κυρίως των 
σιτηρών, θα αρχίσει να κοντράρει την 
πολύ γνωστή Beyond Meat η οποία έ-
χει στρωµένες συνεργασίες µε αλυσί-
δες όπως τα McDonalds, αλλά και την 
Impossible Foods, που πρόσφατα υ-
πέγραψε σύµφωνο συνεργασίας που 
στέλνει τα προϊόντα της σε όλα τα θε-
µατικά πάρκα της Disney. 

∆ιευρύνεται το επενδυτικό πεδίο
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα τελευταία 

χρόνια η Cargill «ψάχνεται» επενδυ-
τικά σε αγορές που αποµακρύνονται 
από το  βασικό της πεδίο, µε επενδύ-
σεις στην βιοµηχανία τροφών για οι-
κόσιτα ζώα, ή στις υδατοκαλλιέργειες.

Η είσοδος µιας εκ των µεγαλύτερων 
ιδιωτικών εταιρειών παγκοσµίως όπως 
είναι η Cargill στην αγορά των εναλ-
λακτικών του κρέατος τροφών, αποτυ-
πώνει παράλληλα τις εκτάσεις που έ-
χει πάρει η καταναλωτική αυτή τάση, 
ενώ υπογραµµίζει και τον παράγοντα 
της σταθερότητας που αποκτούν τα φυ-
τικά προϊόντα αποµίµησης κρέατος. 

Η Cargill φαίνεται πως θέλει να εκ-
µεταλλευτεί την πολυετή εµπειρία της 
στην αγορά, µεταποίηση και εµπορία 
αγροτικών πρώτων υλών, προκειµένου 
να αναπτύξει τελικά προϊόντα ιδιωτικής 
ετικέτας που θα χτυπήσουν µεθοδικά 

τον ανταγωνισµό. 
«Θεωρούµε ότι λό-

γω της φύσης της εται-
ρείας βρισκόµαστε σε µια 
πλεονεκτική θέση που µας 
επιτρέπει να είµαστε αποδοτι-
κοί και καθοριστικοί στην εφοδια-
στική αλυσίδα» δήλωσε πρόσφατα στο 
Reuters η Ελίζαµπεθ Γκούτσενριττερ, 
διευθύντρια του τµήµατος εναλλακτι-
κών πρωτεϊνών της Cargill. 

Ανταγωνιστής και προµηθευτής 
ταυτόχρονα η Cargill

Ειδικότερα ετοιµάζει προϊόντα µπι-
φτεκιού από ψεύτικο κρέας πρωτεΐ-
νης και µπιζελιών αλλά και κιµά που 
θα µπορούν στη συνέχεια οι πελάτες 
να µεταποιούν σε τελικά προϊόντα που 
απευθύνονται στον καταναλωτή, όπως 
σάλτσες, µπέργκερς. Τα προϊόντα της 
Beyond Meat βασίζονται στα µπιζέλια, 
ενώ της Impossible Foods στην σό-
για. «Θα είµαστε ανταγωνιστικοί και 
στις δύο εναλλακτικές» συµπλήρωσε 
το στέλεχος της Cargill. 

Σηµειωτέον, πως βασικός παραγω-
γός µπιζελιών στην Βόρεια Αµερική εί-
ναι η εταιρεία Puris η οποία προµηθεύ-
ει τόσο την Cargill όσο και την Beyond 
Meat. Ωστόσο η Cargill είχε ανακοινώ-
σει ήδη από τον Ιανουάριο του 2018 
επενδύσεις αξίας 100 εκατ. δολάρια 
στην εταιρεία αυτή, αποκτώντας προ-
τεραιότητα στην προµήθεια, κάτι που 
µέχρι στιγµής έχει αποδώσει πολλά 
στην εταιρεία. «Η εύκολη πρόσβαση 
στην πρώτη ύλη µας έχει σίγουρα ευ-
νοήσει. Από την άλλη έχουµε µάθει 
να διαχειριζόµαστε καταστάσεις στις 
οποίες είµαστε ταυτόχρονα και προ-
µηθευτές και ανταγωνιστές» εξηγεί η 
κα. Γκούτσενριττερ.

Επενδύσεις 7 δισ.
δολαρίων σε ζωικής
προέλευσης πρωτεΐνες
Η αµερικανική πολυεθνική εταιρεία Cargill έχει 
εδραιωθεί κυρίως για το εµπόριο καλαµποκιού και 
σόγιας σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και ως 
προµηθευτής βόειου κρέατος. Μάλιστα τα τελευταία 
πέντε χρόνια η εταιρεία έχει επενδύσει περί τα 7 
δισ. δολάρια για την περαιτέρω ενίσχυση της 
δραστηριότητάς της στο κρέας. 
Συνεπώς τα βήµατα που έκανε στην αγορά φυτικών 
εναλλακτικών του κρέατος φαίνονται εκ πρώτης 
όψεως αρκετά παράταιρα σε σχέση µε τις  
τελευταίες βασικέςν της επενδύσεων. Ωστόσο όπως 
εξηγούν από την ίδια την η εταιρεία, οι επενδύσεις 
στις εναλλακτικές πρωτεΐνες βρίσκονται στα χαµηλά 
µονοψήφια ποσοστά, ενώ παραµένουν σε µεγάλο 
βαθµό µια πολύ µικρή µερίδα των επενδύσεων 
που εξακολουθούν να γίνονται.

Οι µετοχές της Beyond Meat 
κατρακύλησαν 6,3% µετά τα νέα 
για το άνοιγµα των επενδύσεων 
Cargill στις φυτικές πρωτεΐνες.

Η Cargill έχει επενδύσει 7 δισ. 
δολάρια σε ζωικές πρωτεΐνες 
τα τελευταία πέντε χρόνια, 
ενώ έχει πραγµατοποιήσει 
στρατηγικές επενδύσεις στον 
εναλλακτικό χώρο πρωτεϊνών.

Αναταραχή

Επενδύσεις 

Η Cargill δήλωσε ότι οι νέες της 
πρωτοβουλίες αποτελούν µέρος 
της προσέγγισής της για το µέλλον 
των πρωτεϊνών - προωθώντας τόσο 
τα ζωικά όσο και τα εναλλακτικά 
πρωτεϊνικά προϊόντα, για να 
καλύψουν την αναµενόµενη αύξηση 
της παγκόσµιας ζήτησης κατά 70% 
πρωτεΐνης για τα επόµενα 30 χρόνια.

Ζήτηση

Bασικός παραγωγός µπιζελιών στην Βόρεια 
Αµερική είναι η εταιρεία Puris η οποία προµηθεύει 
τόσο την Cargill όσο και την Beyond Meat.



ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ταυτόσηµη µε το άνοιγµα της επιστήµης 
στην αγορά και την κοινωνία, επιδιώκεται 
να είναι η επέτειος των 100 χρόνων του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ενός εκ-
παιδευτικού ιδρύµατος, µε ανυπολόγιστη α-
κίνητη περιουσία, τεράστιες υποδοµές, ανε-
κτίµητης αξίας ερευνητικό έργο, υψηλού ε-
πιπέδου εκπαιδευτικό δυναµικό και 12.000 
σπουδαστές σε κάθε φουρνιά. Οι τελευταί-
οι αποτελούν, όπως είναι φυσικό, και τη 
µεγάλη παρακαταθήκη για την ανόρθωση 
της ελληνικής γεωργίας. 

Σε µια ζεστή παρουσίαση, χωρίς το βά-
ρος της Τηβέννου, την οποία οργάνωσαν 

την περασµένη Παρασκευή 21 Φεβρουαρί-
ου στο ΕΒΕΑ οι Πρυτανικές Αρχές, ο πρύτα-
νης Σπυρίδων Κίντζιος, οι αντιπρυτάνεις Ι-
ορδάνης Χατζηπαυλίδης και Νικόλαος ∆έρ-
κας, και οι καθηγητές Ζωγραφάκης, Παπα-
φωτίου, Ηλιοπούλου και Ευστράτογλου, έ-
δωσαν το περίγραµµα της εκατοντάχρονης 
ιστορίας, του έργου που γίνεται σήµερα στο 
Γεωπονικό και του οράµατος που ξεδιπλώ-
νεται τα επόµενα χρόνια. 

Οι αριθµοί µιλούν από µόνοι τους. Με 30 
εκατ. ευρώ προϋπολογισµό, 12.000 σπου-
δαστές και 7.863 δηµοσιεύσεις, το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας κατατάσσε-
ται σε ένα από τα µεγαλύτερα γεωπονικά 
πανεπιστήµια του κόσµου. 

Στις προτάσεις του προς την πολιτική η-

γεσία περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων η εν-
σωµάτωση στο ΓΠΑ και της Κτηνιατρικής 
Σχολής, καθώς και η συνεργασία µε το Α-
µερικανικό Πανεπιστήµιο Rutgers. 

Αυτό το οποίο προέχει βέβαια, πέραν των 
στόχων για βέλτιστη αξιοποίηση των υποδοµών 
και ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστηµά-
των, είναι το άνοιγµα του Γεωπονικού Πα-
νεπιστηµίου στον έξω κόσµο, η πολύπλευ-
ρη και ουσιαστική αξιοποίηση του ερευνη-
τικού έργου για την αναβάθµιση της ελλη-
νικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, η προ-
σφορά στην ανάπτυξη του εγχώριου κλά-
δου της αγροδιατροφής και η σταθερή συ-
νεργασία µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που 
κινούνται στα επόµενα στάδια της αγροτι-
κής παραγωγής. 

Άνοιγμα της επιστήμης 
στον κόσμο της αγοράς
Τεράστια εδώ και έναν αιώνα η συμβολή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τώρα αναζητά συνέργειες με ιδρύματα του εξωτερικού και την επιχειρηματικότητα 

Πανεπιστήµιο
 Rutgers

Στις προτάσεις προς 
την πολιτική ηγεσία 

περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων 
η ενσωµάτωση στο ΓΠΑ και 
της Κτηνιατρικής Σχολής, 
καθώς και η συνεργασία 

µε το Αµερικανικό 
Πανεπιστήµιο Rutgers
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με ορόσηµο τη συµπλήρωση φέτος 
των 100 χρόνων ζωής το πολυδρα-
στήριο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, βά-
ζει στόχο πέρα την ενδυνάµωση της 
ηγετικής του θέση στη γεωτεχνική εκ-
παίδευση αλλά και των διεθνών συ-
νεργειών. Βέβαια, πέραν των στόχων 
για αύξηση του 70% του προϋπολογι-
σµού, της βέλτιστης αξιοποίησης των 
υποδοµών και της ανάπτυξης νέων 

πληροφοριακών συστηµάτων, το Γε-
ωπονικό, θέτει προς τους φορείς της 
Πολιτείας δύο σοβαρά αιτήµατα, τα 
οποία, εφόσον ικανοποιηθούν, θα 
συµβάλουν στην ανάπτυξή και την ε-
πιστηµονική του προσφορά προς τη 
νέα γενιά ήτοι: Ίδρυση Κτηνιατρικής 
σχολής και κατασκευής σταθµού Με-
τρό στη γραµµή 3, η οποία διέρχεται 
κάτω από την πανεπιστηµιούπολη.  

«Είµαστε αποφασισµένοι, σε συνερ-
γασία µε όλη την Ακαδηµαϊκή µας Κοι-
νότητα, να οδηγήσουµε το Ίδρυµα σε 

µία ισχυρότερη θέση και µια αναγεν-
νηµένη δοµή, αντάξια της ιστορίας του. 
Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 
πρέπει να είναι -και θα καταστεί - ο η-
γέτης στον χώρο της γεωτεχνικής εκ-
παίδευσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο», δηλώνει ο 
πρύτανης Σπυρίδων Κίντζιος.

Το Γεωπονικό, το οποίο εδρεύει στην 
καρδιά της Αθήνας (επί της Ιεράς οδού), 
διαθέτει σήµερα σχεδόν 10.000 φοι-
τητές, 6 σχολές και 17 τµήµατα, πανε-
πιστηµιούπολη η οποία εκτείνεται σε 

250 στρέµµατα, 28 συγκροτήµατα κτι-
ρίων, 11 αµφιθέατρα, 44 αίθουσες δι-
δασκαλίας,  πλήθος εργαστηρίων, 13 
θερµοκήπια και 5 αγροκτήµατα σε Κω-

παίδα, Βοιωτία, Ωρωπό. ∆ιαθέτει επί-
σης και έναν υπέροχο αµπελώνα στα 
Σπάτα, από τον οποίο το ίδρυµα παρά-
γει βιολογικό κρασί υψηλής ποιότητας 
(ποικιλίες, Αθήρι, Ασύτρικο, Μαλαγου-
ζιά, Ροδίτης, Σαββατιανό), και συµβάλ-
λει στα έσοδα του ιδρύµατος. 

Μάλιστα, µε το brand name «Γνώ-
ση» το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Α-
θηνών παράγει και εµπορεύεται βιο-
λογικά κρασιά, τρία είδη υψηλής ποι-
ότητας φυτοχωµάτων και περισσότε-
ρα από 100 είδη καλλωπιστικών φυ-

Στην Ιερά Οδό 
της αριστείας 
και της γεωπονίας 
Το ΓΠΑ ζητά Κτηνιατρική Σχολή, Μετρό και κονδύλια

10.000 φοιτητές 
Το Γεωπονικό, το οποίο 
εδρεύει στην καρδιά της 
Αθήνας διαθέτει σήµερα 
σχεδόν 10.000 φοιτητές, 
6 σχολές και 17 τµήµατα

Στη συµβολή του ΓΠΑ στην αποκατάσταση και ανασυγκρότηση των 
πυρόπληκτων περιοχών του 2007, αναφέρθηκε η καθηγήτρια Σοφία 
Ευστράτογλου, κατά την εισήγησή της στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια.

Πλούσιο το ερευνητικό έργο που προτίθεται να θέσει στη διάθεση της 
Πολιτείας και των συντελεστών της πραγµατικής οικονοµίας ο καθηγητής 
Γεώργιος-Ιωάννης Νυχάς, από το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας Τροφίµων.

Το πρασίνισµα 
του Λυκα-
βηττού µε τη 
φροντίδα του 
ΓΠΑ, κατέθεσε 
µεταξύ άλλων 
η πρόεδρος 
του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυ-
τικής Παραγω-
γής Μαρία 
Παπαφωτίου.  
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τών εσωτερικού αλλά και εξωτερικού 
χώρου. Τα προϊόντα παράγονται από 
τους ίδιους τους φοιτητές της σχολής 
και πωλούνται σε πολύ καλές τιµές. 
Στο Φυτώριο του Πανεπιστηµίου, εκτός 
από τις πωλήσεις πραγµατοποιούνται 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις.

Στόχος του ΓΠΑ στο µέλλον είναι να 
αυξηθεί ο προϋπολογισµός του κατά 
70%, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή 
καθηγητή και αντιπρύτανη Οικονο-
µικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυ-
ξης Ιορδάνη Χατζηπαυλίδη. Παράλλη-

λα, όσον αφορά τις υποδοµές, ο ίδιος 
επεσήµανε την ανάγκη να αυξηθούν 
οι αίθουσες διδασκαλίας και να ανα-
πτυχθεί µία στρατηγική συντηρήσεων.

Μεταδιδακτορική έρευνα, 
θερινά σχολεία, συνέργειες
Πολύπλευρος ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην κοινωνία

Κοινωνική δράση
 Στο Φυτώριο του Γεωπονι-
κού Πανεπιστηµίου, εκτός 

από τις πωλήσεις πραγµατο-
ποιούνται εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές δράσεις

Η ευρεία και πολυεπίπεδη γκάµα 
σπουδών των τµηµάτων του Γεωπο-
νικού Πανεπιστηµίου σε επιστηµο-
νικά αντικείµενα της αγροτικής πα-
ραγωγής, των τρόφιµων, της τεχνο-
λογίας, του περιβάλλοντος και της 
οικονοµίας επιτρέπουν τη σύνδεση 
και αλληλεπίδραση τους, µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε ο απόφοιτος να έχει κα-
τοχυρωµένο ρόλο και ισχυρό επιστη-
µονικό λόγο, σε τοµείς που βρίσκο-
νται στο κέντρο του ενδιαφέροντος 
όχι µόνο σε ελληνικό, αλλά και σε 
παγκόσµιο επίπεδο.

Ως εκ τούτου η στρατηγική σύνα-
ψης συνεργασιών, που αναπτύσσει 
το ΓΠΑ διεθνώς, έχει κύριο στόχο 
την ένταξή του στον παγκόσµιο χάρ-
τη της εκπαίδευσης και της έρευνας 
και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που 
αφορούν στα σύγχρονα θέµατα της 
επιστήµης, σε οικουµενικό επίπεδο.

Αναµφίβολα, το ΓΠΑ παράγει νέα 
γνώση, εκπαιδεύει, θέτει προβληµα-
τισµούς και αναδεικνύει λύσεις και 
ευκαιρίες ανάπτυξης µέσα από τα 17 
πλέον, τµήµατα των πενταετούς διάρ-
κειας προπτυχιακών σπουδών. Το 
Πτυχίο του ΓΠΑ αντιστοιχεί σε του-
λάχιστον 300 πιστωτικές µονάδες, 
και µπορεί να θεωρηθεί ισότιµο µε 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
(Master of Science), σύµφωνα µε τα 
Ευρωπαϊκά πρότυπα διάρκειας, των 
Προγραµµάτων Σπουδών.

Συγκεκριµένα, σήµερα λειτουρ-
γούν στο ΓΠΑ, δεκατρία Μεταπτυχι-
ακά Προγράµµατα, είτε ως Νέα ΠΜΣ, 
είτε ως Επανιδρυθέντα ΠΜΣ, όπου το 

ΓΠΑ είναι το Επισπεύδον Ίδρυµα (Φο-
ρέας Υλοποίησης).

 
Έρευνα και ανάπτυξη

Στο ΓΠΑ διεξάγεται µεταδιδακτορική 
έρευνα, σε τοµείς που εµπίπτουν στα 
ερευνητικά πεδία των τµηµάτων του, 
ενώ φέρνει σε επαφή, είτε νέους, είτε 
άλλους ενδιαφερόµενους, οι οποίοι 
είτε σπουδάζουν, είτε έχουν σπουδά-
σει Γεωπονικές, Θετικές, Οικονοµικές 
Επιστήµες, Επιστήµες της Επικοινω-

νίας και Μηχανικούς, αλλά και γενι-
κότερα, όλους όσους µπορούν µε τις 
γνώσεις τους να συµβάλουν στην α-
νάπτυξη του γεωργικού και αγροτο-
διατροφικού τοµέα στη Χώρα µας, ορ-
γανώνει αντίστοιχα προγράµµατα, 
για τα λεγόµενα «Θερινά Σχολεία».

Παράλληλα, η ανάπτυξη συνεργα-
σιών µεταξύ Ακαδηµαϊκών Ιδρυµάτων, 
αλλά και Φορέων τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, απο-
τελεί ένα σηµαντικό εργαλείο υλοποί-
ησης του οράµατος του ΓΠΑ.

Η στρατηγική συµπράξεων του ΓΠΑ 
στην Ελλάδα, έχει ως κύριο στόχο τη 
δηµιουργία, την ανάπτυξη καθώς και 
την άνθηση ενός δικτύου εθνικής εµ-
βέλειας, µε το οποίο το ΓΠΑ θα αλλη-
λεπιδρά, ώστε να διαχέονται οι γνώ-
σεις, να ανταλλάσσονται οι εµπειρίες 
και να συντονίζονται οι δράσεις που 
αφορούν στην ανάπτυξη του αγροδι-
ατροφικού τοµέα, των φυσικών πό-
ρων και των τεχνολογιών εφαρµογής 
τους στη χώρα. Ανταλλαγές επιστηµο-
νικού προσωπικού, ανάπτυξη ερευνη-
τικών και εκπαιδευτικών προγραµµά-
των, καθώς και σύνδεση µε τον επαγ-
γελµατικό χώρο, ενθαρρύνονται στο 
πλαίσιο «Πρωτοκόλλων Συνεργασί-
ας», τα οποία έχει υπογράψει το ΓΠΑ, 
µε Πανεπιστήµια και Φορείς στην Ελ-
λάδα. Συνεργασίες ερευνητικών οµά-
δων του ΓΠΑ, µε ερευνητικές οµάδες 
άλλων Πανεπιστηµίων, Ερευνητικών 
Κέντρων και ∆ηµόσιων και Ιδιωτικών 
Φορέων, έχουν αναπτυχθεί στο πλαί-
σιο ερευνητικών προγραµµάτων και 
ιδιωτικών συµφωνητικών.

Συνεργασία
Πρωτόκολλα Συνεργα-
σίας µε το ΓΠΑ έχουν 

υπογραφεί µε πάνω από 
100 Πανεπιστήµια της 

Ευρώπης

Ανοιχτούς ορίζοντες και διαύλους επικοινωνίας µε την πραγµατική 
αγορά υποσχέθηκε για το άµεσο µέλλον ο Πρύτανης του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθήνας, Σπυρίδων Κίντζιος, µε αφορµή τα 100 χρόνια.

Παραδοχή ευθύνης για την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει εδώ και 
πολλές δεκαετίες το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο, ανέλαβε ενώπιον των 
δηµοσιογράφων η Πρυτανική Αρχή, υποσχόµενη ότι αυτό θα αλλάξει. 
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
είναι το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπι-
στηµιακό Ίδρυµα της χώρας, µετά το 
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο 
Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο. Προέρχεται από τη µετεξέλι-
ξη της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
Αθηνών, (Α.Γ.Σ.Α.), η οποία ιδρύθηκε 
το 1920, σε µια έκταση 250 στρεµµά-
των στο Βοτανικό.

Με την ίδρυση της Σχολής, η Ελλά-
δα απέκτησε το πρώτο Ανώτατο Εκπαι-
δευτικό Ίδρυµα, στον τοµέα της Γεω-
πονικής Επιστήµης και το τρίτο ανώ-
τατο εκπαιδευτικό ίδρυµα, από πλευ-
ράς αρχαιότητας, µετά το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθη-
νών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε-
χνείο. Κατά την περίοδο του µεσοπο-
λέµου, και ιδίως, µετά την Μικρασια-
τική καταστροφή το 1922, η Γεωπονι-
κή Σχολή συνέβαλε σηµαντικά στην 
αγροτική αποκατάσταση των προσφύ-
γων και στη γεωργική ανασυγκρότη-
ση της χώρας

Ο ρόλος του ΓΠΑ µεταπολεµικά
Μετά τον Β’ παγκόσµιο πόλεµο, ξε-

κίνησε µια νέα σηµαντική περίοδος 
ανάπτυξης της Ανωτάτης Γεωπονικής 
Σχολής Αθηνών, (ΑΓΣΑ). Το διάστηµα 
1948-1954, ενισχύθηκε η κτηριακή 
της υποδοµή, ενώ από το έτος 1947-
1948, η φοίτηση έγινε πενταετής, µε 
εισαγωγή µαθηµάτων ειδίκευσης στο 
5ο έτος σπουδών. Στις αρχές της δε-
καετίας του 1950, η Σχολή απέκτησε 
σηµαντικά αγροκτήµατα στην Κωπα-
ΐδα και στη Σκάλα Ωρωπού, γεγονός 
το οποίο συνεισέφερε στην ενίσχυση 
της διδασκαλίας, καθώς και της πρα-
κτικής άσκησης των φοιτητών.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 
1960, µε την αποδέσµευση από το Υ-
πουργείο Γεωργίας και την υπαγωγή 
της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Α-

θηνών, (ΑΓΣΑ), στο υπουργείο Παιδεί-
ας, συντελέστηκε µια µεγάλης κλίµα-
κας, αλλαγή στον εκπαιδευτικό και ε-
ρευνητικό της προσανατολισµό. Είναι 
η περίοδος, κατά την οποία δόθηκε 
έµφαση στην εκπαίδευση, αλλά και 
στην έρευνα, ενώ ταυτόχρονα, οργα-
νώθηκε και εξοπλίστηκε το Πανεπι-
στήµιο µε νέα εργαστήρια. 

Έτος ορόσηµο το 1989 για το 
ίδρυµα και την ονοµασία του 

Το έτος 1989 αποτέλεσε σταθµό 
στην εξέλιξη του Ιδρύµατος, αφού η 
µέχρι τότε Α.Γ.Σ.Α., µετονοµάστηκε 
σε Γεωργικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, 

ενώ παράλληλα, ιδρύθηκαν επτά α-
νεξάρτητα Τµήµατα. Ακολούθως, το 
1995, το Γεωργικό Πανεπιστήµιο Α-
θηνών µετονοµάστηκε σε Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, ενώ το 2013, 
τα έξι Τµήµατα του ΓΠΑ, κατανεµήθη-
καν σε δύο Σχολές.

Τέλος, το 2018, επήλθε η σηµαντι-
κή διεύρυνση του Πανεπιστηµίου, σε 
συνολικά έξι Σχολές και 17 Τµήµατα, 
επεκτεινόµενα σε τέσσερεις Νοµούς 
και δύο Περιφέρειες, Αττικής και Στε-
ρεάς Ελλάδας.

Σήµερα το Πανεπιστήµιο, διαθέτει 
190 µέλη ∆ΕΠ, 138 εργαζοµένους στη 
διοίκηση και 447 άλλους συνεργάτες.

Θεμέλιο της αγροτικής αποκατάστασης  
Μεγάλη αλλαγή συντελέστηκε τη δεκαετία του ’60 με την υπαγωγή της Γεωπονικής στο Παιδείας

Μεσοπόλεµος
Κατά την περίοδο 
του µεσοπολέµου, 

και ιδίως, µετά 
την Μικρασιατική 

καταστροφή το 
1922, η Γεωπονική 

Σχολή συνέβαλε 
σηµαντικά 

στην αγροτική 
αποκατάσταση 

των προσφύγων 
και στη γεωργική 

ανασυγκρότηση της 
χώρας

Με διάταγµα
Με το Π.∆. 

80/2013 (ΦΕΚ 119 
Α’/ 28.05.2013) 
ιδρύθηκαν δύο 

Σχολές στο ΓΠΑ, 
η Σχολή Αγροτικής 

Παραγωγής, 
Υποδοµών και 

Περιβάλλοντος και 
η Σχολή Τροφίµων, 

Βιοτεχνολογίας 
και Ανάπτυξης

Ο γεωπόνος δάσκαλος του αγρότη και σχεδιαστής αγροτικής ανάπτυξης

Το Άρθρο 1 του Εσωτερικού Κανονισµού του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών ορίζει ότι: «Το ΓΠΑ παρέχει γεωπονική εκπαίδευση σε 
προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο η οποία καλύπτει όλους τους τοµείς της γεωργικής δραστηριότητας. Τα εκπαιδευτικά του προγράµµατα 
συνδυάζουν τη θεωρητική διδασκαλία µε την εργαστηριακή άσκηση και την πρακτική εξάσκηση, πηγάζουν από την ερευνητική εµπειρία και 
σχετίζονται µε τα προβλήµατα και τις προοπτικές της ελληνικής γεωργίας. Αποσκοπούν να καταστήσουν τους αποφοίτους του Ιδρύµατος 
ικανούς για το ρόλο του Γεωπόνου, που είναι δάσκαλος και συµπαραστάτης του Αγρότη και σχεδιαστής της γεωργικής ανάπτυξης της χώρας, 
ενώ συµβάλλει µε την έρευνά του στην επίλυση των προβληµάτων του αγροτικού χώρου και στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων 
για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Μέσα στα πλαίσια του ΓΠΑ θεραπεύεται η βασική και προσανατολισµένη έρευνα που αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη της γεωπονικής επιστήµης και σε µια αυτοδύναµη ελληνική γεωργία προς το συµφέρον του αγροτικού πληθυσµού και 
γενικότερα του ελληνικού λαού».
Με το Π.∆. 80/2013 (ΦΕΚ 119 Α΄/ 28.05.2013) ιδρύθηκαν δύο Σχολές στο ΓΠΑ, η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδοµών και 
Περιβάλλοντος και η Σχολή Τροφίµων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.

Επτά αδρά δεδοµένα 
1. Από το 2000 µέχρι σήµερα 
έχουν υλοποιηθεί 1,500 
ερευνητικά προγράµµατα. Από το 
1985 µέχρι το 2000 είχαν 
υλοποιηθεί 350
2. Σήµερα υλοποιούνται 400 
ερευνητικά προγράµµατα.
3. Τα περισσότερα από αυτά 
προέρχονται από διεθνείς και 
εθνικές ανταγωνιστικές 
προσκλήσεις.
4. Τα συνολικά έσοδα, µαζί µε τους 
µεταβατικούς λογαριασµούς, 
πλησιάζουν το 17,5 εκατ. ευρώ 
το 2020.
5. Οι απασχολούµενοι ερευνητές 
είναι 775 . Από τους οποίους οι 
193 έχουν οργανικές θέσεις στο 
Πανεπιστήµιο και 582 ερευνητές 
είναι εξωτερικοί συνεργάτες.
6. Στον Ειδικό Λογαριασµό 
Κονδυλίων Έρευνας υλοποιούνται 
τόσο ευρωπαϊκά (horizon life 
erasmus erasmus mundus 
Erasmus plus marie curie κ.α.) 
όσο και εθνικά, ΕΣΠΑ.
7. Ο Ειδικός Λογαριασµός 
Κονδυλίων Έρευνας κατατάσσεται 
σύµφωνα µε την ΓΓΕΤ στην 5η 
θέση µε βάση τα ευρωπαϊκά έργα 
που υλοποιεί σε σχέση µε το 
σύνολο των Ελληνικών 
Πανεπιστηµίων.

Περισσότερα από

 

550  έργα
 ανά έτος

Περισσότεροι  από 

400  νέοι  
επιστήμονες  

απασχολούμενοι  

Συμβολή στη 
με ίωση του 

bra in-dra in

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
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Αθηνών 
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Ίδρυση 
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Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών

και 13 Τµηµάτων
Ίδρυση 6 Σχολών
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