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MilkFlex 
όσο έχει το γάλα 

τόσο και το δάνειο
Στα βήματα των Ιρλανδών ένα νέο χρηματοδοτικό  σελ. 8-9

Στενό το εύρος  
εμπορευμάτων,  
πολύ το λίπασμα  
Στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα  
θα προσμετράται με τη νέα ΚΑΠ  
το λίπασμα, κάτι που προβληματίζει 
καλλιεργητές και βιομηχανία. σελ. 21

Διορθώσεις 
για υποθήκες  
και επιτόκια  
Διορθωτικές κινήσεις των τρα-

πεζών στην κατεύθυνση της μεί-

ωσης των επιτοκίων, αίτημα για 

απελευθέρωση υποθηκών σε δά-

νεια που «πουλήθηκαν» από συ-

νεταιριστές και αγρότες. σελ. 10

Όλα τα φώτα   
για τον Αγρότη 
της Χρονιάς    
Στο πρόσωπο του Χρήστου 

Ζάγαρη αποτυπώνεται φέτος  

ο Αγρότης της Χρονιάς. σελ. 25-32

Δασμοί μέχρι 
100% πάνω 
σε κρασί, λάδι 
Σοκ στις αγορές αγροτικών προϊό-

ντων από τις νέες απειλές Τραμπ 

για πρόσθετους δασμούς έως 

100% σε κρασί, κρέας, τυριά, ε-

λαιόλαδο της Ευρώπης. σελ. 46
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• Τα διακριθέντα πρόσωπα του θεσµού 
Αγροτής της Χρονιάς 2020 σελ. 25
• Σε πέντε Περιφέρειες περνάνε όλοι οι 
υποψήφιοι στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 18

• To δανειακό πρόγραµµα MilkFlex για 
τους Έλληνες κτηνοτρόφους σελ. 8
• Σοκ από την πρόταση ΗΠΑ για δασµούς 
100% σε αγροτικά της ΕΕ σελ. 46

• Με θετικές προοπτικές η νέα περίοδος στα 
σιτηρά λέει έκθεση της Κοµισιόν σελ. 35
• Ανοδική παραγωγική και εµπορική πορεία 
στα ψυχανθή µέχρι το 2030 σελ. 36

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Περιορισµός εκτάσεων στις ΗΠΑ και κατ’ επέκταση και 
αποθεµάτων εκτιµάται ότι θα επιτρέψει στο βαµβάκι να 
επιστρέψει στα 72 σεντς. Την ίδια ώρα, µειωµένη παραγωγή 
περιµένει για την επόµενη δεκαετία το σκληρό σιτάρι, γεγονός 
που αναµένεται να στηρίξει τις τιµές. Αντίθετα, το ελαιόλαδο θα 
δοκιµαστεί από σταθερά αυξηµένες παραγωγές µέχρι η ζήτηση 
να φτάσει ξανά σε διαχειρίσιµα επίπεδα.   

Εξώασκος στα πυρηνόκαρπα
Ο εξώασκος αποτελεί ασθένεια του 
εναέριου µέρους των πυρηνόκαρπων 
που οφείλεται σε µύκητα. Στην 
πλειονότητά του, προσβάλλει φύλλα τα 
οποία και κατσαρώνει. Οι προσβολές 
περιορίζονται στη µία φορά το χρόνο 
στη διάρκεια χαµηλών θερµοκρασιών 
ταυτόχρονα µε υψηλή σχετική υγρασία. 
Η εφαρµογή µέτρων που δρουν 
προληπτικά, όπως η αφαίρεση και το 
κάψιµο των προσβεβληµένων κλάδων 
µε ξηρό καιρό, έχει κυρίως στόχο να 
ελαχιστοποιήσει τη µόλυνση και να 
αποτρέψει τη δηµιουργία ιδανικών 
συνθηκών για την ανάπτυξη του 
παθογόνου.

Επεµβάσεις µετά 
τη φυλλόπτωση

Σε όποιες καλλιέργειες πυρηνόκαρπων 
εντοπίστηκαν προσβολές, οι 
επεµβάσεις, σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης, είναι αναγκαίες κατόπιν 
φυλλόπτωσης µε βορδιγάλειο πολτό 
ή άλλο χαλκούχο σκεύασµα. Ειδικά για 
τα χαλκούχα, σηµειώνεται ότι είναι 
δυνατόν να χρησιµοποιηθούν µόνο 
µετά την ωρίµαση των οφθαλµών ώστε 
να µην προκληθεί φυτοτοξικότητα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-12-2019
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικές βροχές, 
κυρίως στα ανατολικά και 
µεµονωµένες καταιγίδες. Τοπικές 
χιονοπτώσεις θα σηµειωθούν στα 
ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα 
κεντρικά και βόρεια. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

Κυριακή 29-12-2019 και
∆ευτέρα 30-12-2019
Νεφώσεις σε όλη τη χώρα, κατά 
τόπους πιο αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές στα ανατολικά και νότια. 
Πιθανότητα τοπικών καταιγίδων 
και µεµονωµένων χιονοπτώσεων 
στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως σε 
κεντρικά και βόρεια. Άνεµοι 
βόρειοι µέτριοι και τοπικά στο 
Αιγαίο πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
στα ίµικρή πτώση. Παγετός κατά 
τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά τις 
πρωινές και βραδινές ώρες.

Τρίτη 31-12-2019
Στα δυτικά λίγες νεφώσεις και 
στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές και στα ηπειρωτικά 
ορεινά παροδικές χιονοπτώσεις.
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

µέτριοι και στα πελάγη πιθανώς 
τοπικά ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
περαιτέρω πτώση. Παγετός κατά 
όπους στα κεντρικά και βόρεια 
ηπειρωτικά τις πρωινές και 
βραδινές ώρες.

Πρωτοχρονιά 01-01-2020
Όλα τα καιρικά προογνωστικά 
µιλούν για σοβαρή ψυχρή 
εισβολή να λαµβάνει χώρα στην 
Ευρώπη πριν την Πρωτοχρονιά. 
Τοπικές χιονοπτώσεις στα 
ηπειρωτικά όλης της χώρας, 
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι και 
τοπικά πιο ισχυροί. Θερµοκρασία 
σε περαιτέρω πτώση.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 5 µε 7 
και στα πελάγη
πιθανώς τοπικά 8 
µποφόρ. 
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Ο απολογισµός της χρονιάς δίνει ζωηρή 
αφορµή για µια πιο ολοκληρωµένη 
προσέγγιση και των θεµάτων του α-
γροτικού χώρου. ∆ιεθνώς τα πράγ-
µατα δείχνουν να γίνονται όλο και 
πιο δύσκολα. Εκτός από τα συννεφά-
κια µιας πιθανής νέας οικονοµικής 
ύφεσης που αρχίζουν να συγκεντρώ-
νονται, θα µπορούσε να πει κανείς ό-
τι το 2019 ήταν η χρονιά κατά την ο-
ποία φάνηκε καθαρά ότι η παγκό-
σµια γεωργία καλείται να συνεισφέ-
ρει περισσότερα µε λιγότερα. 

Μεγαλύτερες αποδόσεις, περισσότερος 
σεβασµός στο περιβάλλον, µικρότε-
ρη χρήση αγροτικών εφοδίων κι όλα 
αυτά µε λιγότερα χρηµατοδοτικά µέ-
σα. Ήδη αυτό φαίνεται να θίγει, πρώ-
τα απ’ όλα τις µεγάλες εταιρείες στον 
κλάδο της φυτοπροστασίας. Οι νέ-
ες συνθήκες απαιτούν περισσότερη 
έρευνα, συνήθως για λιγότερα νέα 
µόρια (συµβατά µε το ισχύον αυστη-
ρό θεσµικό πλαίσιο) και εποµένως 
για µικρότερο εµπορικό αποτέλεσµα. 

Η µέχρι σήµερα εµπειρία δείχνει, µάλι-
στα, πως όλες αυτές οι απαιτήσεις µε-
ταφέρονται ως βάρος στον αγρότη. 
Κι αυτό, χωρίς ο ίδιος να είναι σε θέ-
ση να το µετακυλίσει στην κατανάλω-
ση. Ο αδυσώπητος διεθνής ανταγω-
νισµός, συνδυαστικά µε τον «λαιµό 
του µπουκαλιού» που διαµορφώνει η 
λειτουργία των σούπερ µάρκετ, συσ-
σωρεύει βάρη στον «αδύναµο κρίκο» 
της αλυσίδας, µε ό,τι αυτό σηµαίνει.  

Στον ευρωπαϊκό χώρο οι συνθήκες δεί-
χνουν ακόµα δυσκολότερες. Στην αµ-
φίσηµη στάση των Βρυξελλών για το 
ρόλο της ευρωπαϊκής γεωργίας, προ-
στίθενται η χρηµατοδοτική καχεξία 
της νέας ΚΑΠ, ειδικά µετά την απο-
χώρηση των Βρετανών και το Green 
Deal, δηλαδή τον ακόµα µεγαλύτερο 
σεβασµό στο περιβάλλον, ο οποίος, 
όπως είναι φυσικό, κοστίζει πολύ. 

Μάλλον θα περάσει καιρός µέχρι να γίνει 
απόλυτα κατανοητό, αν, µέσα από τη 
νέα «πράσινη συµφωνία» που επιχει-
ρούν οι Ευρωπαίοι, έρχεται µια συ-
ντονισµένη προσπάθεια διεκδίκησης 
-για τα αγροτικά προϊόντα- προνοµι-
ακής θέσης στις αναπτυγµένες διε-
θνείς αγορές ή πρόκειται για µια επι-
λογή αποδυνάµωσης του ρόλου της 
ΕΕ ως παραγωγικής δύναµης στον 
τοµέα της γεωργίας.     Agrenda

Περισσότερα 
με λιγότερα  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12321

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50003

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,12105

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85348

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
125,12700





ΤΗΣ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Με στόχο την άνοιξη να έχει κατα-
λήξει στους «πραγµατικούς αγρό-
τες» που θα δικαιούνται τις άµε-
σες ενισχύσεις και τις επιλέξιµες 
εκτάσεις δουλεύοντας παράλλη-
λα τα σενάρια αποκλεισµού συ-
νταξιούχων, αγροτών χωρίς οικο-
νοµικές συναλλαγές και γαιών υ-
πό χρόνια αγρανάπαυση, κινείται 
η προετοιµασία για τη νέα ΚΑΠ 
της ελληνικής αντιπροσωπείας. 
Το χρονοδιάγραµµα αυτό τέθη-
κε κατά την 8η Επιτροπή Παρα-
κολούθησης των Προγραµµάτων 
αρχές ∆εκεµβρίου, ώστε οι αρχές 
να δουλέψουν µετά τρόπους «άµ-
βλυνσης των επιπτώσεων από την 
εσωτερική σύγκλιση των δικαιω-
µάτων», όπως χαρακτηριστικά ει-
πώθηκε. Έχοντας υπόψη και το 
γεγονός ότι τα χρήµατα για τις ά-
µεσες ενισχύσεις θα είναι κατά 5% 
µειωµένα, συν τη µερική εξωτερι-
κή σύγκλιση, γίνεται φανερό ότι 
οι αρχές θα προσανατολιστούν σε 
έναν ορισµό για τον «πραγµατικό 
αγρότη» πιο αυστηρό σε σχέση µε 
εκείνο του «ενεργού» που ισχύει 
την τρέχουσα περίοδο. 
  

Αναλυτικότερα τώρα, σύµφωνα 
µε το επίσηµο χρονοδιάγραµµα 
των αρχών για το σχεδιασµό της 
νέας ΚΑΠ ισχύουν τα εξής:

 Μάιος 2020: Καθορισµός για 
προαπαιτούµενα, ορισµούς (πραγ-
µατικοί αγρότες, επιλέξιµες εκτά-
σεις, µόνιµοι βοσκότοποι κ.α) και 
κοινά στοιχεία παρεµβάσεων.

 Σεπτέµβριος 2020: Ανάλυση 
αναγκών και SWOT που θα καθο-
ρίσουν τις παρεµβάσεις που πρέ-
πει να προβλεφθούν στο Στρατη-
γικό Σχέδιο.

 Οκτώβριος 2020: Καθορισµός 
του τρόπου που θα τρέξει διοικη-

τικά η νέα προγραµµατική περίο-
δο µε βάση τις αρχές του εκσυγ-
χρονισµού και της απλούστευσης.

 Φεβρουάριος 2021: Καθορι-
σµός της στρατηγικής µέσω της 
οποίας θα επιτευχθούν οι διάφο-
ρες παρεµβάσεις.

 Μάρτιος 2021: Περιγραφή 
παρεµβάσεων, σχέδιο δεικτών 
και χρηµατοδότηση.

 Ιούνιος 2021: Άτυπη υποβολή 
του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βασικά σηµεία διαβούλευσης
Ορισµένες από τις κύριες πα-

ρεµβάσεις που η Ελλάδα φαίνε-
ται να εκφράζει θετική άποψη 
στο να προχωρήσουν για τη νέα 
ΚΑΠ είναι:

 Υπολογισµό των περιοχών µε 
φυσικά µειονεκτήµατα στην επί-
τευξη του στόχου του 30% που α-
φορά στο περιβάλλον και το κλίµα.

 ∆υνατότητα εθελοντικής ε-
φαρµογής των εργαλείων δια-
χείρισης κινδύνων.

 Επενδύσεις: καθορισµός µέ-
γιστης έντασης ενίσχυσης και κα-
θορισµός παρεµβάσεων µε ποσο-
στό ενίσχυσης 100%.

 Επενδύσεις: λιγότεροι περιο-
ρισµοί σχετικά µε την αγορά γης.

 ∆υνατότητα επαναπροσδιο-
ρισµού περιοχών µε φυσικά µει-
ονεκτήµατα.

 Απαλλαγή µικρών γεωργών 
από την αιρεσιµότητα.

 Οριστικοποίηση των ορισµών 
που θα περιληφθούν στο Στρατηγι-
κό Σχέδιο ΚΑΠ από τα κράτη-µέλη.
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Αυτοί που θα συνεχίσουν 
να λαμβάνουν ενισχύσεις 
Έως το Μάιο ξεκαθαρίζει για τους πραγματικούς γεωργούς της νέας ΚΑΠ

Τρίλογος διαβούλευσης για την έγκριση

Ιούνιος 2021
Προσχέδιο του Στρατηγικού 

Σχεδίου του ελληνικού φακέλου 
θα έχει στα χέρια της η Κοµισιόν 

τον Ιούνιο του 2021

Σηµεία
διαφωνίας
Οι διαφορές της νέας πρότασης 
κανονισµού µε τον υφιστάµενο 
κανονισµό είναι πολλές και 
υπάρχουν αρκετά σηµεία για τα 
οποία πολλά κράτη-µέλη, ανάµεσα 
τους και η Ελλάδα, έχουν εκφράσει 
τη διαφωνία τους, όπως για 
παράδειγµα η γνωστή «γραµµή 
βάσης» για τις ενισχύσεις, που πλέον 
θα περιλαµβάνει την πολλαπλή 
συµµόρφωση, το πρασίνισµα και 
ορισµένες νέες υποχρεώσεις, και το 
νέο µοντέλο λειτουργίας της ΚΑΠ, 
στη βάση ετήσιας στοχοθέτησης. 
Για τα δύο αυτά θέµατα διαφαίνεται 
ότι οι υποχρεώσεις της 
αιρεσιµότητας θα µειωθούν, ενώ 
η στοχοθέτηση θα γίνει διετής.

Η συµφωνία Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Ευρωκοινοβουλίου και 
Συµβουλίου (τρίλογος διαβού-
λευσης) είναι απαραίτητος για 
να υπάρξει η έγκριση των κανο-
νισµών της νέας ΚΑΠ. Προς το 
παρόν, το Ευρωκοινοβούλιο έχει 
προωθήσει ορισµένες παρεµβά-
σεις τις οποίες και θέλει να ψη-
φιστούν ώστε να περάσουν στα 
νοµικά κείµενα. Ξεχωριστές κα-
τηγορίες παρεµβάσεων για τις γυ-
ναίκες, τις ψηφιακές τεχνολογί-
ες, ο καθορισµός επιπλέον κινή-

τρου (πλην της απώλειας εισοδή-
µατος) για τη συµµετοχή των γε-
ωργών σε γεωργοπεριβαλλοντι-
κά µέτρα και ο εθελοντικός χα-
ρακτήρας εφαρµογής εργαλεί-
ων διαχείρισης κινδύνου, είναι 
ορισµένες από αυτές, που βρί-
σκονται προς συζήτηση. 

Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο 
ζητάει τον υπολογισµό του 40% του 
προϋπολογισµού της παρέµβασης 
για τις περιοχές µε φυσικά µειονε-
κτήµατα στην επίτευξη του στόχου 
για την κλιµατική αλλαγή. Σε αυ-

τό η ελληνική πλευρά είναι αντί-
θετη, ζητώντας να υπολογίζεται το 
100%. Αυτό είναι ένα πολύ σηµα-
ντικό σηµείο για τη διαβούλευση, 
που µπορεί να καθορίσει την τύχη 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Α-
νάπτυξης όλης της ερχόµενης πε-
ριόδου. Και αυτό, γιατί αν η εξισω-
τική δεν συνυπολογίζεται στις πε-
ριβαλλοντικές παρεµβάσεις, τότε, 
οι επενδύσεις θα δεχτούν µεγάλο 
πλήγµα, εφόσον θα πρέπει να πά-
νε πολλά περισσότερα χρήµατα στα 
αγροπεριβαλλοντικά. 

Κατά την 8η Επιτροπή Παρακολούθησης των Προγραµµάτων έγινε 
γνωστό το χρονοδιάγραµµα για το σχεδιασµό του ελληνικού φακέλου. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με διευθετηµένες τις βασικές υποχρεώσεις απέναντι 
στον αγροτικό κόσµο κλείνει η χρονιά όσον αφορά τις 
πληρωµές, ενώ από τον Γενάρη αναµένεται να ξεκι-
νήσει η επίλυση όλων των εκκρεµοτήτων από τις πρό-
σφατες πιστώσεις του ∆εκεµβρίου. Οι πληροφορίες α-
ναφέρουν ότι οι αρµόδιοι δροµολογούν µια ενδιάµε-
ση πίστωση για όσους δεν πληρώθηκαν την προκατα-
βολή στα Βιολογικά για διάφορους λόγους, ώστε να 
µην χρειαστεί να περιµένουν ως τον Ιούνιο, την εκκα-
θάριση. Για τον Φεβρουάριο αντίστοιχα, αφού ολοκλη-
ρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, προγραµµατίζεται µια 
συµπληρωµατική πληρωµή και για τα νιτρικά, ενώ κα-
τά τη συνήθη τακτική του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε που θα «µα-
ζεύεται» µια διορθωµένη παρτίδα θα γίνεται και πλη-
ρωµή των δικαιούχων σχετικά µε υπόλοιπα από την ε-
νιαία ενίσχυση και τα προγράµµατα του έτους 2019. 

Όσον αφορά την εξισωτική, οι πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι θα ακολουθήσουν τρεις φάσεις πληρωµής µέ-
χρι τον Ιούνιο, µε πρώτη και σηµαντικότερη προς διευ-
θέτηση την εκκρεµότητα µε τον επανέλεγχο των 23.675 
ΑΦΜ που δεσµεύτηκαν σχετικά µε το κριτήριο επιλεξι-
µότητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηρι-
ότητα, σε σχέση µε τα στοιχεία των ενεργών συνταξιού-
χων που τηρούνται στον ΕΦΚΑ. Σηµειωτέον ότι το συνο-
λικό πόσο και για τα τρία υποµέτρα του Μέτρου 13 της 
εξισωτικής αποζηµίωσης του έτους 2019, που πιστώθη-
καν την περασµένη εβδοµάδα, ανήλθε στα 234,7 εκατ. 
ευρώ προς 387.808 µοναδιαίους δικαιούχους. Εν τω µε-
ταξύ, κατά των αποτελεσµάτων πληρωµής, οι παραγω-
γοί µπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προ-
σφυγή, αρχής γενοµένης από τις 14 Ιανουαρίου και για 
δέκα εργάσιµες ηµέρες, δηλαδή µέχρι και τις 27 Ιανου-
αρίου, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται, όπου απαι-
τείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Ειδικότερα για τα Βιολογικά, υπενθυµίζεται ότι το µε-
γαλύτερο πρόβληµα εντοπίστηκε στους δικαιούχους 
των οποίων οι δεσµεύσεις της παλιάς Βιολογικής για 
την τριετία τελειώνουν στις 30 Μαΐου του 2020 και η 
σύµβασή τους µε τον σύµβουλο λήγει στις 31 ∆εκεµ-
βρίου. Οι παραγωγοί θα κληθούν πρώτα να διευθετή-
σουν τα χαρτιά της ανανέωσης της σύµβασης, προκει-
µένου κατόπιν να διορθωθούν οι λίστες και να «τρέ-
ξει» µια πληρωµή µέσα στον επόµενο µήνα, κατά πά-
σα πιθανότητα. Στόχος οι εν λόγω παραγωγοί να µην 
µείνουν χωρίς χρήµατα για 6 µήνες.

Κίνδυνος απένταξης για τους δικαιούχους 
της Απονιτροποίησης

Ελάχιστες ακόµα ηµέρες περιθώριο και µέχρι την Τρί-
τη 31 ∆εκεµβρίου, προκειµένου να αποφύγουν την απέ-
νταξη από το πρόγραµµα έχουν οι παραγωγοί της Απο-
νιτροποίησης για να προσκοµίσουν τα παραστατικά άρ-
δευσης. Υπενθυµίζεται ότι σε όποιον καλλιεργητή δικαι-
ούχου του Μέτρου 10.1.4 «Απονιτροποίηση» διαπιστωθεί 

σε τουλάχιστον ένα τεµάχιό της η µη επισύναψη παρα-
στατικών άρδευσης, από το επόµενο έτος θα επιβληθεί 
µη πληρωµή, επιστροφή των προηγούµενων ενισχύσεων 
και απένταξη, σύµφωνα µε ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. 

Ειδικότερα, οι παραγωγοί που δεν έχουν επισυνά-
ψει τα παρακάτω παραστατικά στην Ενιαία Αίτηση Ε-
νίσχυσης 2019, θα πρέπει να προβούν σε υποβολή 

τους µέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο αριθ. 
60377/09.08.2019 έγγραφο «Οδηγίες διόρθωσης προ-
φανών σφαλµάτων µέσω ∆ιοικητικών Πράξεων και υπο-
βολής εκπρόθεσµων ΕΑΕ2019» µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρί-
ου. Πρόκειται για τα παρακάτω παραστατικά άρδευσης:
 Βεβαίωση ΟΕΒ για άρδευση αγροτεµαχίων.
 Βεβαίωση ∆ήµου για άρδευση αγροτεµαχίων.
 Βεβαίωση Περιφέρειας για άρδευση αγροτεµαχίων.
 Άδεια χρήσης νερού ή αίτησης προς αρµόδια υπηρε-

σία για ιδιωτική υδροληψία.

Επιστροφή 16,6 εκατ. ευρώ στους Έλληνες αγρότες 
από το αποθεµατικό κρίσης του 2019

Στην απόφαση να επιστρέψει 467 εκατ. ευρώ στους 
ευρωπαίους αγρότες, από το αποθεµατικό κρίσης για το 
έτος 2019, προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύµφω-
να µε τον κανονισµό που δηµοσιεύθηκε την Τετάρτη 27 
Νοεµβρίου. Για τους Έλληνες αγρότες αναλογούν 16,6 
εκατ. ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 17 
εκατ. ευρώ και πληρώθηκε αρχές Οκτωβρίου.

Αρχικά το ποσό αυτό αφαιρέθηκε από τον προϋπολογι-
σµό του 2019 για τη στήριξη του εισοδήµατος των γεωρ-
γών στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τώρα 
µεταφέρεται στο φετινό αποθεµατικό γεωργικής κρίσης.

Το αποθεµατικό της κρίσης δεν αξιοποιήθηκε το 2019, 
παρόλο που ο αγροτικός τοµέας αντιµετώπισε δυσχε-
ρείς καταστάσεις. Για παράδειγµα, θεσπίστηκαν πρό-
σθετα µέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους αγρό-
τες που πλήττονται από τους ακραίες καιρικές συνθή-
κες αυτό το καλοκαίρι. Η απόφαση σηµαίνει ότι τα πο-
σά που αφαιρούνται από τις άµεσες πληρωµές φέτος 
µπορούν να επιστραφούν στους γεωργούς από την 1η 
∆εκεµβρίου 2019. 

Ενστάσεις 
για εξισωτική 

Από τις 14 
Ιανουαρίου και για 

δέκα εργάσιµες 
ηµέρες µπορούν  

οι παραγωγοί 
να υποβάλλουν 
ενστάσεις κατά 

της πληρωµής της 
εξισωτικής

Συνδεδεµένη 
σταφίδας 

Απαρέγκλιτα µέχρι 
τις 10 Ιανουαρίου 

2020 οι παραδόσεις  
ξηρής σταφίδας 

στις εγκεκριµένες 
µεταποιητικές 

για να µη χάσουν 
οι παραγωγοί τη 

συνδεδεµένη

Τιµή 
αναφοράς
 στα φ/β

Η τιµή αναφοράς 
για σταθµούς φ/β 
που τέθηκαν σε 

λειτουργία έως 11 
∆εκεµβρίου 2019 

για κατ’ επάγγελµα 
αγρότες είναι 

79,32 ευρώ/MWh
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Με ενδιάμεση πληρωμή για Βιολογικά  
και διορθωτικές ενιαίας ξεκινά η νέα χρονιά   

 Στις εκκρεμότητες οι συμβάσεις βιολογικής με τους πιστοποιητές και η λίστα συνταξιούχων για την εξισωτική
 Τελειώνουν τα ψέματα για τους δικαιούχους Νιτρικών που δεν θα προσκομίσουν παραστατικά άρδευσης άμεσα 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 

ΝΕΑΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
38,3

3,5
76,7

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΟΙ

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ

Ως 15 Ιανουαρίου
αίτηση επιδόµατος 
παιδιού του 2019
Ανοιχτή µέχρι τις 15 Ιανουαρίου είναι η 
ηλεκτρονική πλατφόρµα Α21 έχει ανοίξει και 
πάλι για την υποβολή αίτησης Επιδόµατος 
Παιδιού έτους 2019, όπως ενηµερώνει τους 
ενδιαφερόµενους η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ. Ο 
Οργανισµός διευκρινίζει ότι η πλατφόρµα 
είναι διαθέσιµη από σήµερα για τους 
δικαιούχους του επιδόµατος που δεν έχουν 
ακόµη  υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2019 
και για όσους πολίτες ξεκίνησαν την 
δηµιουργία αίτησης Α21 αλλά δεν  έκαναν 
οριστική υποβολή της. Οι δικαιούχοι του 
επιδόµατος παιδιού µπορούν να υποβάλουν 
την  αίτηση Α21 (στον σύνδεσµο https://www.
idika.gr/epidomapaidiou)  µέχρι 15 
Ιανουαρίου 2020. 
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Επανένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων 
με εμπρόθεσμες αιτήσεις και για αγρότες  
Προϋπόθεση έως 31 Μαΐου να εξοφληθούν όλες οι απαιτητές δόσεις, λέει εγκύκλιος

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
  giouroukeli@agronews.gr

Τη δυνατότητα επανένταξης στην ευνοϊκή ρύθ-
µιση των έως 120 δόσεων προς τα ασφαλιστι-
κά ταµεία µε εµπρόθεσµες αιτήσεις υπαγωγής 
για χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕ-
ΑΕΠ, οι οποίοι ενώ εντάχθηκαν σε αυτήν, την 
απώλεσαν µη καταβάλλοντας έως και δύο δό-
σεις, ανοίγει εκ νέου εγκύκλιος του ΚΕΑΟ. Μά-
λιστα, όπως ορίζει και ο σχετικός νόµος, βασι-
κή  προϋπόθεση επανένταξης είναι έως τις 31 
Μαΐου 2020 να εξοφληθεί πλήρως το σύνολο 
των δόσεων της ρύθµισης που έχουν καταστεί 
απαιτητές, καθώς και τυχόν νέες βεβαιωµένες 
εκτός ρύθµισης οφειλές. 

Αναλυτικά, σύµφωνα µε την εγκύκλιο, δυ-
νατότητα επανένταξης στην απολεσθείσα ρύθ-
µιση του νόµου 4611/2019 παρέχεται στους ο-
φειλέτες µη µισθωτούς, ήτοι ελεύθερους επαγ-
γελµατίες, αυτοαπασχολούµενους και αγρότες, 
σε εργοδότες καθώς και σε όσους έχουν οφει-
λές από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, 

υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτη-
σης από τους ίδιους τους οφειλέτες στις αρµό-
διες υπηρεσίες ΚΕΑΟ και ΕΦΚΑ.

Οι οφειλέτες θα πρέπει να καταβάλλουν το 
σύνολο των δόσεων της ρύθµισης που έχουν κα-
ταστεί απαιτητές καθώς και τυχόν νέων βεβαιω-
µένων, εκτός ρύθµισης οφειλών. Μετά την υπο-
βολή της αίτησης, η απολεσθείσα ρύθµιση θα 
ενεργοποιείται απευθείας από τις αρµόδιες για 
τη ρύθµιση περιφερειακές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ 
ή τις τοπικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η απόφαση υπαγωγής στη ρύθµι-
ση φέρει ηµεροµηνία από 10/8/2019 και µε-
τά. Αφορά δηλαδή περιπτώσεις που έχει εφαρ-
µοστεί η µείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%. 

Για τις αποφάσεις ρύθµισης που είχαν εκδο-
θεί πριν από την 10/8/2019, η ενεργοποίηση 
της ρύθµισης θα ολοκληρώνεται από τις σχετι-
κές υπηρεσίες σε συνεργασία µε το Τµήµα Επι-
κοινωνίας του ΚΕΑΟ. Πρόκειται, στην πράξη, για 
το δεύτερο στάδιο της ρύθµισης, καθώς υπάρ-
χει σηµαντική καθυστέρηση στη διαδικασία δι-
αβίβασης των οφειλών προς το ΚΕΑΟ. 

Αίτηση δεύτερου σταδίου 
µέχρι τις 31/5/2020
Η παράταση αυτή αφορά τους οφειλέτες 
µη µισθωτούς και πρώην ασφαλισµένους 
ΟΓΑ, οι οποίοι µπορούν να υποβάλλουν 
την αίτηση του δεύτερου σταδίου µέσω 
της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ 
για την υπαγωγή στη ρύθµιση όταν 
διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και 
σε καµία περίπτωση µετά το πέρας της 
31/5/2020, µε στόχο να µην χάσουν το 
δικαίωµα υπαγωγής στη ρύθµιση για 
λόγους που δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητά τους, αλλά σε µη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης 
της οφειλής τους από τον ΕΦΚΑ. 
Για τη δυνατότητα επανένταξης, 
προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή 
σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες και 
η καταβολή του συνόλου των δόσεων της 
ρύθµισης που έχουν καταστεί απαιτητές.

Μετά την υποβολή αίτησης, η απολεσθείσα 
ρύθµιση ενεργοποιείται απευθείας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΑΟ

ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΕΘΗΚΑΝ
ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΑΝ

432.550

4,5

22.389

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ
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Ένα χρηµατοδοτικό εργαλείο που διευκο-
λύνει τη χορήγηση χαµηλότοκων δανεί-
ων στους κτηνοτρόφους, τα οποία θα είναι 
συνδεδεµένα µε την τιµή του γάλακτος µε 
εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, προτίθεται να 
θέσει σε εφαρµογή το υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης. 

Το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο για την 
κτηνοτροφία πατάει πάνω στο χρηµατο-
δοτικό πρόγραµµα Milkflex, που εφαρµό-
ζει η Ιρλανδία από το 2018, πετυχαίνοντας 
να απορροφήσει τους κραδασµούς από τη 
µεταβλητότητα των τιµών στην αγορά γά-
λακτος, εξασφαλίζοντας την απαιτούµενη 
ρευστότητα σε οργανωµένους παραγωγούς.

Σχετική αναφορά έγινε στο πλαίσιο της ο-
µιλίας της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης Φωτεινής Αραµπατζή στη Βουλή για τον 
προϋπολογισµό του 2020, σύµφωνα µε την 
οποία οι εν λόγω κινήσεις γίνονται µε τοµέα 
αιχµής την ορεινή, εκτατική αιγοπροβατο-
τροφία, την πλέον φιλική στο περιβάλλον 
µορφή κτηνοτροφίας, η οποία ακολουθεί 

τις επιταγές της νέας πράσινης Συµφωνίας 
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι είναι το πρόγραµµα MilkFlex
Το MilkFlex είναι ένα βραβευµένο δανεια-

κό πρόγραµµα, το οποίο έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει στους κτηνοτρόφους της Ιρλαν-
δίας ένα καινοτόµο προϊόν δανείου που βο-
ηθά στην προστασία των γεωργικών εισοδη-
µάτων από την επίδραση της µεταβλητότη-
τας της αγοράς γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Κύριο χαρακτηριστικό του MilkFlex είναι πως 
αλλάζουν οι όροι αποπληρωµής του δανεί-
ου αυτόµατα ανάλογα µε τις κινήσεις στην 
τιµή του γάλακτος, παρέχοντας έτσι στους 
κτηνοτρόφους ταµειακά διαθέσιµα εκεί που 
τα χρειάζονται περισσότερο. Στο κεφάλαιο 
συµµετέχουν ο µεγαλύτερος οργανισµός 
της Ιρλανδίας µη τραπεζικών δανειοδοτήσε-
ων Finance Ireland, η ολλανδική επενδυτι-
κή τράπεζα Rabobank και το Ταµείο Στρατη-
γικών Επενδύσεων της Ιρλανδίας (ISIF). Το 

επιτόκιο για τα δάνεια Milkflex είναι κυµαι-
νόµενα στο 3,75% πάνω από το µηνιαίο κό-
στος Euribor. Υπάρχει επίσης εισφορά 1,25%. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του δανείου
Οι δόσεις των δανείων αφαιρούνται αυτό-

µατα από τις εισπράξεις γάλακτος του κτη-
νοτρόφου από την οργάνωση παραγωγών 
στην οποία συµµετέχει και βρίσκεται στο 
πρόγραµµα MilkFlex. Το προφίλ των απο-
πληρωµών αντανακλά την εποχική καµπύ-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΟΥ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΟΣΕΩΝ

ΠΟΣΟ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΚΙΟ
ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΩΣ

ΜΗΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΤΗ

3,75% 2.173
ΜΗΝΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.448

ΜΗΝΑΣ ΞΗΡΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 0 8-10

25.000-300.000 ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΟ 100.000

Το MilkFlex είναι ένα βραβευµένο 
δανειακό πρόγραµµα, που έχει σχεδιαστεί 

για να παρέχει στους κτηνοτρόφους 
της Ιρλανδίας ένα καινοτόµο προϊόν 

δανείου, το οποίο βοηθά στην προστασία 
των γεωργικών εισοδηµάτων από την 

επίδραση της µεταβλητότητας της αγοράς 
γαλακτοκοµικών προϊόντων.

Όταν πέσει η τιμή στο γάλα 
η δόση του δανείου γίνεται μηδέν
Το πρόγραμμα δανειοδότησης MilkFlex «ξεπατικώνει» το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Αν πέσει σε πολύ χαµηλά επίπεδα η τιµή του 
γάλακτος δύο φορές µέσα σε ένα χρόνο, 
η περίοδος αποπληρωµής του δανείου 
αυξάνεται στα 9 χρόνια, µε τον 1 χρόνο που 
παρατηρούνται αυτές οι χαµηλές τιµές να 
µην απαιτείται καµία πληρωµή δόσης. 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr
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ΠΡΟΦΙΛ MilkFlex

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗ�
ΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΝΕΟΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΥΡΟ∆ΟΤΗΣΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΧΡΗΣΗ ∆ΑΝΕΙΟΥ

λη προσφοράς γάλακτος. ∆ηλαδή δεν υ-
πάρχει αποπληρωµή δανείου (τόκου ή κε-
φαλαίου) κατά τους µήνες χαµηλής παρα-
γωγής γάλακτος από τον ∆εκέµβριο έως 
τον Μάρτιο συµπεριλαµβανοµένου.

Τα δάνεια είναι διαθέσιµα για ποσά που 
ξεκινούν από τα 25.000 και φτάνουν τα 
300.000 ευρώ µε την περίοδο αποπληρωµής 
να ορίζεται στα 8 χρόνια (µπορεί να φτάσει 
τα 10 χρόνια αν χρησιµοποιηθεί η κύµαν-
ση των δόσεων αναλόγως την τιµή του γά-
λακτος). ∆εν απαιτούνται υποθήκες, ενώ οι 
αποφάσεις δανεισµού βασίζονται στην αξία 
των δραστηριοτήτων ενός κτηνοτρόφου σε 
αντιδιαστολή µε την αξία του ενεργητικού 
της εκµετάλλευσης, µε την προϋπόθεση ό-
τι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιµότητας.

Ένα ποσό κεφαλαίου µένει στην άκρη 
µέσα στο πρόγραµµα MilkFlex, ώστε να κα-
λυφθούν νεοεισερχόµενοι στον τοµέα του 
γάλακτος. Εφόσον τώρα η τιµή του γάλα-
κτος πέσει κάτω από µία συγκεκριµένη τι-
µή για πάνω από 3 συνεχόµενους µήνες, 
οι δόσεις επιτοκίου και κεφαλαίου µειώνο-
νται κατά 50% για µία περίοδο έξι µηνών. 

Αν πάλι, η τιµή πέσει ακόµα πιο χαµη-
λά, τότε οι δόσεις επιτοκίου και κεφαλαί-
ου µειώνονται κατά 100% για µία περίοδο 
έξι µηνών. Αντίστοιχα όταν οι τιµές γάλα-
κτος ανέβουν πάνω από ένα συµφωνηµέ-
νο επίπεδο, τότε η αποπληρωµή επιταχύ-
νεται κατά 25% για µία περίοδο 6 µηνών.

Ο σκοπός του δανείου µπορεί να είναι για:
 Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό γαλα-

κτοπαραγωγής.
 Κτιριακές επενδύσεις (αµελκτήρια, στά-

βλοι, οδοποιία).
 Αγορά ζωικού κεφαλαίου.
 Οποιαδήποτε εργασία έχει να κάνει µε 

περιβαλλοντικό αποτύπωµα, όπως είναι 
για παράδειγµα η αγορά εξοπλισµού κο-
προδιανοµής χαµηλών ρύπων.

 Βελτίωση βοσκοτόπων ή βελτίωση γης, 
συµπεριλαµβανοµένης επανασποράς και 
εργασιών άρδευσης.

 Τεχνολογικές βελτιώσεις, όπως για 
παράδειγµα ροµποτικά αµελκτήρια και ε-
ξοπλισµός ελέγχου και ανίχνευσης κ.α.

 Επαναχρηµατοδότηση οποιουδήποτε 
δανείου, µετρητών ή ταµειακής ροής που 
χρησιµοποιήθηκε σε επενδύσεις της εκµε-
τάλλευσης, οι οποίες ξεκίνησαν µετά από 
µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. 

 Κεφάλαιο κίνησης της εκµετάλλευσης.

Μόνο με συμβόλαια γάλακτος 
η συμφωνία χρηματοδότησης 
Η διαδικασία δανειοδότησης περιλαµβάνει την 
επίσκεψη του χρηµατοδοτικού φορέα Finance 
Ireland στην κτηνοτροφική εκµετάλλευση, ώστε 
να ελέγξει τη δραστηριότητα του κτηνοτρόφου. 
Συνήθως η διαδικασία από τη στιγµή της πρώ-
της επαφής του κτηνοτρόφου µε τον φορέα µέ-
χρι την πληρωµή της πρώτης δόσης παίρνει λι-
γότερο από 1 µήνα. 

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγµα 
δανείου 100.000 ευρώ σε κτηνοτρόφο:

Το επιτόκιο είναι 3,75% συν προµήθεια 1,25%, 
δηλαδή 1.250 ευρώ. Το δάνειο είναι 8ετές, οπό-
τε ετησίως ο κτηνοτρόφος πληρώνει 14.488 ευ-
ρώ, το συνολικό επιτόκιο που θα πληρώσει µέ-
χρι το τέλος του δανείου είναι 15.908 ευρώ. Ως 
εκ τούτου, συνολικά καλείται να αποπληρώσει 
στην 8ετία 117.158 ευρώ. 

Τώρα το προφίλ των πληρωµών έχει ως εξής: 
Τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο 
που θεωρούνται υψηλής γαλακτοπαραγωγής, ο 
παραγωγός θα πληρώνει µηνιαίως 2.173 ευρώ. 
Τους µήνες Απρίλιο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέµ-
βριο που θεωρείται περίοδος χαµηλής παραγω-
γής, θα κάνει τέσσερις πληρωµές των 1.448,85 
ευρώ έκαστη. Την ξηρά περίοδο που είναι οι υ-
πόλοιποι µήνες, ο κτηνοτρόφος δεν πληρώνει 
καθόλου δόσεις. 

Αν τώρα πέσει σε πολύ χαµηλά επίπεδα η τιµή 
γάλακτος δύο φορές µέσα σε ένα χρόνο, η περί-
οδος αποπληρωµής του δανείου αυξάνεται στα 
9 χρόνια, µε τον 1 χρόνο που παρατηρούνται αυ-
τές οι χαµηλές τιµές να µην απαιτείται καµία πλη-
ρωµή δόσης. Σε αυτή την περίπτωση αντίστοιχα 
αυξάνεται όµως η ετήσια δόση για την 8ετία, στα 

15.041 ευρώ, το συνολικό επιτόκιο 20.330 ευρώ 
και το συνολικό ποσό αποπληρωµής στα 121.580 
ευρώ, λόγω επέκτασης του χρόνου αποπληρωµής 
του δανείου. Οπότε, η «ευκολία» αυτή ουσιαστικά 
κοστίζει περίπου 4.000 ευρώ στον κτηνοτρόφο. 

Ένα άλλο σενάριο είναι να πέσει η τιµή σε, ό-
χι και τόσο, χαµηλά επίπεδα, οπότε θα µειωθούν 
οι δόσεις του κτηνοτρόφου κατά 50% µέσα στο 
έτος, κάτι που σηµαίνει πως ουσιαστικά ο χρό-
νος αποπληρωµής θα πάει πίσω κατά ένα 6µηνο.

Σηµειώνεται εδώ, ότι οποιαδήποτε ασθένεια 
του ζωικού κεφαλαίου µπορεί να πυροδοτήσει 
µία µείωση της δόσης για τους κτηνοτρόφους. 

Ένα ισχύον συµβόλαιο γάλακτος (MSA) σε µορ-
φή που έχει εγκριθεί από τη συµµετέχουσα ορ-
γάνωση παραγωγών πρέπει να µην σπάει κατά  
τη διάρκεια του δανείου MilkFlex. Εάν ένας προ-
µηθευτής παραβεί το Συµβόλαιο Προµήθειας Γά-
λακτος (MSA) ή παύσει να προµηθεύει γάλα στη 
συµµετέχουσα οργάνωση κατά τη διάρκεια του 
δανείου, θα υποχρεωθεί να εξοφλήσει το οφει-
λόµενο υπόλοιπο του δανείου.

«Με τοµέα αιχµής την ορεινή, εκτατική αιγο-
προβατοτροφία, την πλέον φιλική στο περιβάλ-
λον µορφή κτηνοτροφίας- ασυναγώνιστο όπλο 
µας στις απαιτήσεις της νέας πράσινης Συµφωνί-
ας, θέτουµε σε εφαρµογή στρατηγικό σχέδιο για 
την κτηνοτροφία αξιοποιώντας καλές πρακτικές 
από το Ιρλανδικό µοντέλο και ιδίως το χρηµατο-
δοτικό πρόγραµµα Milkflex, που προβλέπει τη χο-
ρήγηση χαµηλότοκων δανείων – συνδεδεµένων 
µε την τιµή του γάλακτος στους κτηνοτρόφους 
µε εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά η υφυπουργός Φωτεινή Αραµπατζή µι-
λώντας στη Βουλή, σχετικά µε το εργαλείο αυτό. 

Αναλογία
Κύριο χαρα-

κτηριστικό του 
MilkFlex είναι πως 
αλλάζουν οι όροι 
αποπληρωµής του 
δανείου αυτόµατα 
αναλόγως µε την 
τιµή του γάλακτος

Από 25.000 
ευρώ

Τα δάνεια είναι 
διαθέσιµα για ποσά 

που ξεκινούν από τα 
25.000 και φτάνουν 
τα 300.000 ευρώ, 

µε την περίοδο 
αποπληρωµής να 

ορίζεται στα 8 
χρόνια

Finance 
Ireland
Τα δάνεια 

εκταµιεύονται από 
τον οργανισµό 

χρηµατοδότησης 
Finance Ireland

Η υφυπουργός 
Φωτεινή 
Αραµπατζή θέλει να 
ενεργοποιήσει ένα 
παρόµοιο εργαλείο 
µε το MilkFlex.
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Φθηνό χρήμα
Με τον καινούργιο 
χρόνο το μυαλό 
όλων στα επιτόκια 
Ήδη τίθεται ζωηρά θέμα επαναδιαπραγμάτευσης 
για τις υποθήκες των δανείων που έχουν πουληθεί 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Το κόστος του χρήµατος στον αγρο-
τικό τοµέα τίθεται µετ’ επιτάσεως 
µε την έλευση της νέας χρονιάς. 
Τα αρνητικά επιτόκια µε τα οποία κι-
νείται εδώ και καιρό η διατραπεζική 
αγορά (LIBOR) σε συνδυασµό µε τα 
σηµάδια βελτίωσης του οικονοµικού 
κλίµατος, φέρνουν όλο και πιο κο-
ντά µια πρώτη σαφή κίνηση εκ µέ-
ρους των τραπεζών προς την κατεύ-
θυνση της µείωσης του κόστους δα-
νεισµού των συντελεστών της αγρο-

τικής παραγωγής. 
Η Agrenda, µε αναλυτικό ρεπορτάζ 

το οποίο φιλοξένησε προ µηνός στις 
σελίδες της, είχε αναφερθεί σε ένα 
πρώτο νεύµα από την πλευρά των 
τραπεζών και ειδικότερα της Τράπε-
ζας Πειραιώς, προς την κατεύθυνση 
της επαναδιαπραγµάτευσης κάποιων 
όρων δανεισµού και εν προκειµένω 
του επιτοκίου µε το οποίο επιβαρύ-
νονται κάποια αγροτικά δάνεια. Σ’ 
εκείνη τη φάση, όπως και σήµερα, 
αυτό το οποίο κυρίως παρέχεται ως 
δυνατότητα, είναι η υποβολή αιτή-
µατος εκ µέρους των δανειληπτών 
για επαναδιαπραγµάτευση του επι-
τοκίου προς την κατεύθυνση βέβαια 
της µείωσης. Όλα τα αιτήµατα εξετά-
ζονται κατά περίπτωση και εφ’ όσον 
η δανειοληπτική θέση του αγρότη - 
πελάτη το επιτρέπει, καθίσταται εφι-

κτή η µείωση, ακόµα και για τα πα-
λιότερα δάνεια. Είναι πάντως σαφές 
ότι η πιστοδοτική θέση των τραπεζών 
δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ο-
ριζόντιες επιλογές, πολλώ δε µάλ-
λον στο θέµα των επιτοκίων. Αυτό 
που κυριαρχεί, ακόµα και στα στεγα-
στικά δάνεια νέας γενιάς, είναι ο εκ 
των προτέρων προσδιορισµός ενός 
επιπέδου κόστους δανεισµού και η 
εν συνεχεία  διαµόρφωση του τελι-
κού επιτοκίου, µε βάση την ενδελε-
χή αξιολόγηση κάθε δανειολήπτη. 

Ένα σοβαρό θέµα το οποίο τίθεται 
εκ νέου το τελευταίο διάστηµα, είναι 

αυτό της αναθεώ-
ρησης των υποθη-
κών που συνοδεύ-
ουν πολλά παλιότε-
ρα αγροτικά δάνεια 
ή και δάνεια συνε-
ταιριστικών οργα-
νώσεων. Το θέµα 
ξεκινάει σ’ αυτή τη 
φάση από τις πω-
λήσεις δανείων στις 
οποίες προβαίνουν 
συνεχώς οι τράπε-
ζες και µάλιστα σε 
τιµές οι οποίες υπο-

λείπονται κατά πολύ του υπολοίπου 
το οποίο παρουσιάζουν τα δάνεια ή 
µάλλον να είναι ένα πολύ µικρό µο-
νοψήφιο πάντως ποσοστό της τιµής 
στην οποία αντιστοιχούσε η υποθή-
κη. Η πώληση του δανείου θα πρέ-
πει να συνοδεύτεται από αντίστοι-
χη µείωση της αξίας της υποθήκης, 
τονίζουν οι αιτούµενοι την αλλαγή. 

Οι πληροφορίες θέλουν µάλιστα 
το θέµα να έχει τεθεί στην τελευταία 
γενική συνέλευση της Νέας ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, παρουσία του υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη. Ο υ-
πουργός άκουσε µε κατανόηση τη θέ-
ση των συνεταιριστών, µεταξύ των 
οποίων και ο πρώην πρόεδρος της 
ΠΑΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραµίχας, χω-
ρίς ωστόσο να αναλάβει κάποια δέ-
σµευση ως προς τη διαχείριση του 
θέµατος από την πλευρά του. 

21-22, 35-36

Ανάκαμψη το 
2020 εκτιμά η 
Rabobank για 
το βαμβάκι 

 ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αναλυτές και θεσµοί 
χαρτογραφούν µε «εγκράτεια» τις προοπτικές στις αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, αποφεύγοντας τις αναφορές σε έντονες υφεσιακές 
ενδείξεις, αλλά και τον υπερτονισµό των παραγόντων που θα µπορούσαν 
να κουβαλήσουν τις τιµές των τροφίµων σε επόµενο ανοδικό κύκλο.

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αναλυτές και θεσµοί 
 ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ χαρτογραφούν µε «εγκράτεια» τις προοπτικές στις αγορές αγροτικών  ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το κλείσιµο των «διεθνών εκκρεµο-
τήτων» του 2019 δίνει την εντύπωση 
πως η παγκόσµια οικονοµία βρίσκει 
ξανά τον χαµένο της βηµατισµό µε 
τα χρηµατιστήρια σε Ευρώπη και Η-
ΠΑ να πετυχαίνουν εντυπωσιακές ε-
πιδόσεις, όσο η δραστηριότητα αµερι-
κανικών εταιρειών ανακάµπτει και οι 
βιοµηχανικοί και καταναλωτικοί δεί-
κτες στην Κίνα επιταχύνουν. 

Φαίνεται πως τελικά το 2019 απο-
χωρεί µε λιγότερη αβεβαιότητα από 
όση έφερε, µε τις αναλύσεις ωστόσο 
να µην έχουν προλάβει ακόµα να α-
ποτυπώσουν την αναµενόµενη αλλα-
γή στις εκτιµήσεις ανάπτυξης της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, η οποία υπολο-
γίζεται στο 2,9% για το 2020. 

Στο πλαίσιο αυτό ορισµένα από τα 
πιο βασικά αγροτικά εµπορεύµατα α-
ναµένεται να ακολουθήσουν µια ελα-
φρώς διαφορετική πορεία από αυτήν 
που καταγράφηκε µέχρι τώρα. Στο βαµ-

βάκι µια µείωση της παραγωγής από 
την πλευρά των ΗΠΑ είναι πιθανή, µε 
την Rabobank να αξιολογεί πως δεν 
αποκλείεται µια επιστροφή χρηµατι-
στηριακά στα 72 σεντς ανά λίµπρα. 

Για τα σιτηρά, έκθεση της Κοµισιόν 
αναµένει µια µείωση των καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων, ενώ ειδικά για 
το σκληρό µέχρι το 2030 η παραγω-

γή θα κυµαίνεται µερικές χιλιάδες τό-
νους πάνω από τα επίπεδα που σηµει-
ώθηκαν το 2019, επιτρέποντας ανά-
καµψη τιµών. Στο ελαιόλαδο, οι αυ-
ξηµένες παραγωγές αναµένεται να 
συνεχιστούν, µε την ζήτηση ωστόσο 
να βαίνει αυξανόµενη ετησίως κατά 
3,3%, κάνοντας τους όγκους παρα-
γωγής περισσότερο διαχειρίσιµους.  

Με καλά θεμελιώδη 
μεγάλες καλλιέργειες 
ασάφεια στο ελαιόλαδο
Η κόντρα εδραίωσης νέων εμπορικών και γεωπολιτικών ισορροπιών 
που σημάδεψε το 2019 φαίνεται πως έχει πλέον προεξοφληθεί ως 
ένα βαθμό από τις αγορές, όσο παράλληλα φρενάρονται οι άμεσες 
ανησυχίες αφού ΗΠΑ και Κίνα έρχονται πιο κοντά σε μια συμφωνία 

 13 Ιανουαρίου 
Μετά τις 13 Γενάρη το υπουργείο 
Εµπορίου των ΗΠΑ αποφασίζει 
αλλαγές στη λίστα µε δασµούς.

Ύφεση 
Στην αµερικανική οικονοµία 
καταγράφονται υφεσιακές 
προοπτικές το β’ εξάµηνο 2020.

Επιβράδυνση
Το επόµενο καλοκαίρι αναµένεται 
επιβράδυνση στο ρυθµό ανάπτυξης 
της κινεζικής οικονοµίας.
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Μέση τιμή 
βάμβακος  
2019   67 σεντς/λίµπρα 

2018   82 σεντς/λίµπρα

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Λιγότερη κατά 4% 
η παραγωγή σκληρού 
σε Ευρώπη ως το 2030

 Πρώτη δύναμη στο 
εμπόριο τυριού η ΕΕ 
μέσα στη δεκαετία

∆εν φτάνει την ζήτηση 
η παραγωγή οσπρίων 
Μεγεθύνεται η αγορά οσπρίων της 
Ευρώπης σταθερά ως το 2030, 
µε στοίχηµα την κάλυψή της από 
την ενδοκοινοτική παραγωγή. Ένα 
βήµα µπροστά από την παραγωγή 
προβλέπεται ότι θα βρίσκεται η ζήτηση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Πρώτο ζωντανό
παράδειγµα
η ΕΑΣ Αγρινίου
Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο ζωντανό 
παράδειγµα θετικής αντιµετώπισης στο 
θέµα των επιτοκίων έρχεται από τους 
δανειολήπτες - µέλη της ΕΑΣ Αγρινίου. 
Πρόκειται για τους αγρότες που είχαν 
συµµετάσχει σε προγράµµατα 
χρηµατοδότησης για αγροτικά 
φωτοβολταϊκά περίπου προ δεκαετίας. 
Τα περισσότερα από τα φωτοβολταϊκά 
εκείνης της περιόδου ήταν µε leasing 
και σύµφωνα µε όσα γίνονται γνωστά, 
το επιτόκιο που κατέβαλλαν για χρόνια 
οι αγρότες - επενδυτές ήταν της 
τάξεως του 10,5%. Η µείωση που 
επιτυγχάνεται σ’ αυτή τη φάση είναι 
της τάξεως των 3,5 µονάδων, δηλαδή 
το καινούργιο επιτόκιο πέφτει κάτω 
από το 7% άµεσα. Ήδη η Ένωση καλεί 
τους εν λόγω δανειολήπτες να 
καταθέσουν ατοµικά αιτήµατα 
αναθεώρησης του επιτοκίου από την 
Τράπεζα Πειραιώς.
Ταυτόχρονα, η ίδια η Ένωση Αγρινίου 
έχει ολοκληρώσει τη διαπραγµάτευση 
και για τα δικά της δάνεια µε το 
επιτόκιο να πέφτει από το 9% στο 5%. 

Εφ’ όσον η δανειοληπτική 
θέση του αγρότη - πελάτη 
το επιτρέπει, καθίσταται 
εφικτή η µείωση από τις 
τράπεζες, ακόµα και για 
τα παλιότερα δάνεια.

Η Agrenda 
σε πα-
λαιότερο 
φύλλο 
ανέφερε 
πως οι 
εµπορικές 
τράπεζες 
εξετάζουν 
θετικά τις 
πρώτες 
αιτήσεις 
αγροτών 
για ανα-
θεώρηση 
επιτοκίων.
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Το εντυπωσιακό στοιχείο στον κατά-
λογο Bloomberg Billionaires Index µε 
τους πλουσιότερους ανθρώπους στον 
κόσµο είναι αυτή την φορά η περιου-
σία ενός Κινέζου χοιροτρόφου που αυ-
ξήθηκε περισσότερο εντός του 2019, o 
όποιος όπως σχολιάζει το Bloomberg 
«έφαγε» τον Τζεφ Μπέζος της Amazon.

Η καθαρή περιουσία του Τσιν Γιν-
γκλίν, προέδρου της κινεζικής χοιροτρο-
φικής επιχείρησης Muyuan Foodstuff 
Co., ανήλθε σε αστρονοµικά επίπεδα 
µέσα στο 2019, φθάνοντας από τα 6,6 
δισ. δολάρια στις αρχές του έτους στα 
8.56 δισ. σήµερα--µία αύξηση άνω του 
341% σύµφωνα µε τον Bloomberg Index.

Η έλλειψη χοιρινού κρέατος σε πα-
γκόσµιο επίπεδο, λόγω της επιδηµίας 
αφρικανικής πανώλης στα κινεζικά 
χοιροστάσια --που έχασαν το ένα τρί-
το της παραγωγής τους και οδήγησαν 
σε αύξηση της τιµής του κρέατος κα-
τά 50%- επέτρεψε στον Τσιν Γινγκλίν 
να αυξήσει τις τιµές των προϊόντων 
του, ιδίως στο δεύτερο µισό του έτους.

Μια οµάδα κρατών µελών που 
τάχθηκαν υπέρ της διατήρησης 
της εξωτερικής σύγκλισης στην 
επόµενη Κοινή Αγροτική Πολι-
τική (ΚΑΠ), επέκρινε τη φινλαν-
δική προεδρία του Συµβουλίου, 
διότι δεν σκέφτηκε καν να δια-
λύσει την ιδέα.

Η πρόσκληση για διακοπή 
της διαδικασίας εξωτερικής σύ-
γκλισης περιλαµβάνεται σε ένα 
έγγραφο που δεν κυκλοφορεί 
στο επόµενο πολυετές δηµοσι-
ονοµικό πλαίσιο (Π∆Π), τον ε-
πταετή προϋπολογισµό της ΕΕ.

Με τη µεταρρύθµιση της ΚΑΠ 
του 2013, η εξωτερική σύγκλι-
ση αποσκοπεί στη µείωση των 
διαφορών στη µέση στήριξη α-
νά εκτάριο µετά τη διεύρυνση 
της Ανατολής. Η διαδικασία αυ-
τή έχει ως στόχο να επιτρέψει 
σταδιακά ίσες άµεσες πληρωµές 
για όλα τα κράτη µέλη.

Αν και το non paper δεν φέρει 
υπογράφοντες, στην αρχή του 
εγγράφου αναφέρεται µια πα-
ρόµοια πρωτοβουλία που πραγ-
µατοποιήθηκε τον Απρίλιο του 
2018 από το Βέλγιο, την Κύπρο, 
τη ∆ανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, 
την Ολλανδία και τη Σλοβενία.

Σύµφωνα µε τους υποστηρι-

κτές της πρωτοβουλίας, µια ΚΑΠ 
µε οποιαδήποτε εξωτερική σύ-
γκλιση θα θέσει σε κίνδυνο τα 
σχέδια εκσυγχρονισµού και θα 
στρεβλώσει τη λειτουργία της ε-
σωτερικής αγοράς.

∆εν υπάρχει τίποτα δίκαιο και 
αποτελεσµατικό όσον αφορά την 
εξίσωση της στήριξης του εισο-
δήµατος ανά εκτάριο σε όλα τα 
κράτη µέλη της ΕΕ, υποστηρίζει 
το έγγραφο.

Κάτω από την πίεση των χω-
ρών της Ανατολικής Ευρώπης, 
η προεδρία της Φινλανδίας ει-
σήγαγε ένα νέο κριτήριο για τα 
κράτη µέλη που δεσµεύουν την 
εξωτερική σύγκλιση να εξασφα-
λίσουν ένα ελάχιστο επίπεδο ε-
νίσχυσης ανά εκτάριο άµεσων 
πληρωµών έως το 2027.

Ωστόσο, το ποσό των χρηµά-
των ανά εκτάριο δεν έχει καθο-
ριστεί και θεωρείται ότι πρόκει-
ται για κάτι διαπραγµατεύσιµο.

«Έχουµε ξαναρχίσει όλες τις 
πρωτοβουλίες µας για εξωτερι-
κή σύγκλιση, διότι πιστεύουµε 
ότι δεν είναι η σωστή επιλογή 
και δεν είναι βιώσιµη για τους 
αγρότες µας», υποστηρίζει η υ-
πουργός Γεωργίας της Ιταλίας 
Τερέζα Μπελάνοβα.

H πανώλη 
«έφαγε» τους 
χοίρους, ο Τζιν 
τον Μπέζος

Καμία εξωτερική σύγκλιση 
ενισχύσεων λένε οι Ιταλοί

 Στο τρίτο τρίµηνο του 2019, τα 
κέρδη του 54χρονου επιχειρηµατία, 

που ίδρυσε την εταιρεία του το 
1992, αρχικά διαθέτοντας µόλις 22 
χοίρους, αυξήθηκαν κατά 260% σε 
σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο το 

2018, ανακοίνωσε το Bloomberg.

Το βραβείο 
παρέλαβε η Αθηνά 
Κυλάφη, υπεύθυνη 
Εταιρικής 
Επικοινωνίας 
της BASF Ελλάς 
ΑΒΕΕ, από τον 
∆ρ. Γεώργιο 
Νούνεση από τον 
«∆ηµόκριτο».

Βραβείο βιώσιµης ανάπτυξης BRAVO 2019 στην BASF 
Ελλάς ΑΒΕΕ για την πρωτοβουλία FiberMax στο βαµβάκι

Με διάκριση για τη συµµετοχή της στο διάλογο BRAVO Sustainability dialogue & 
awards 2019 µε την πρωτοβουλία «Πρόγραµµα Certified Sustainable FiberMax: 
Παραγωγή βαµβακιού µε βιώσιµες πρακτικές – από το σπόρο στο ρούχο» 
βραβεύτηκε η BASF Ελλάς ΑΒΕΕ, στην ετήσια εκδήλωση BRAVO 2019 στις 18 
∆εκεµβρίου 2019, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. «Είµαστε υπερήφανοι γιατί, 
σήµερα, επιβραβεύεται το πρόγραµµα µας Certified Sustainable FiberMax (CSF), 
το οποίο έχει στόχο τη δηµιουργία επώνυµου, υψηλής προστιθέµενης αξίας 
βαµβακιού, ίνας και νήµατος, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις 
των καταναλωτών για ιχνηλασιµότητα και βιωσιµότητα,» δήλωσε ο Βασίλης 
Γούναρης, διευθύνων σύµβουλος της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.  «Το πρόγραµµα 
πιστοποίησης CSF της BASF απευθύνεται σε όλους τους εµπλεκόµενους στην 
αλυσίδα αξίας του βαµβακιού, έχοντας ως βάση τον Έλληνα βαµβακοπαραγωγό, 
συνεχίζει µε την εκκοκκιστική επιχείρηση και τον νηµατουργό, έως και τη 
βιοµηχανία της ένδυσης, συµβάλλοντας  στην ποιοτική αναβάθµιση του Ελληνικού 
βαµβακιού και νήµατος, προς όφελος όλων» τόνισε ο Θανάσης Τσούτσας, 
επικεφαλής του τµήµατος Σπόρων της BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.

Ο Επίτροπος της 
σύγκλισης

Η εξωτερική σύγκλιση 
είναι ένα θέµα ιδιαίτερα 

αγαπητό στον νέο 
Επίτροπο Γεωργίας 

Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, 
ο οποίος προέρχεται 

από την Πολωνία.



ΤOY  ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ 
liamis@agronews.gr

Φρένο στον επικίνδυνο κατήφο-
ρο που έχουν πάρει τα τελευταία 
χρόνια οι αποδόσεις και η ποιό-
τητα των καλλιεργειών που προ-
ορίζονται για τις ανάγκες της εγ-
χώριας µεταποιητικής βιοµηχανί-
ας, υπονοµεύοντας το εισόδηµα 
των αγροτών και τη διεθνή αντα-
γωνιστικότητα των τελικών προϊ-
όντων, επιδιώκουν να βάλουν εκ-
πρόσωποι του κλάδου από όλους 
τους κρίκους της αλυσίδας αξίας, 
συνενώνοντας τις δυνάµεις τους.

Την πρωτοβουλία των κινήσε-
ων, προς την κατεύθυνση αυτή, 
ανέλαβε το «∆ίκτυο Πυρηνοκάρ-

πων ΙΚΕ», ένα cluster που στήθη-
κε την άνοιξη του 2019, µε επί-
κεντρο την Ηµαθία, στο πλαίσιο 
σχετικού προγράµµατος που προ-
κήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη στήριξη δρά-
σεων που ευνοούν την εισαγωγή 
καινοτοµίας σε µικρές και µεσαί-
ες επιχειρήσεις, που δραστηριο-
ποιούνται στα διοικητικά της όρια.

Κάτω από την «οµπρέλα» του 
«∆ικτύου Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ», υ-
πό την ιδιότητα των ιδρυτικών µε-
τόχων, είναι η συνεταιριστική βιο-
µηχανία «Venus», εκπροσωπώντας 
τους παραγωγούς, η ∆ΕΛΚΟΦ ΑΕ, 
από τον τοµέα της κονσερβοποιί-
ας, οι εταιρείες συµβούλων – γεω-
πόνων AgroQ, Genecom, Novacert 

και Αγρολύσις, ενώ την επιστηµο-
νική κοινότητα θα εκπροσωπεί η 
έδρα δενδροκοµίας του ΑΠΘ.

Στόχος είναι να δηµιουργηθούν 
οι όροι, οι προϋποθέσεις, αλλά 
και οι καλλιεργητικές διαδικασί-
ες που θα επιτρέψουν να αυξη-
θούν σταδιακά οι στρεµµατικές 
αποδόσεις και να προσεγγίσουν 
τους µέσους όρους των ανταγω-
νιστών µας διεθνώς και ταυτό-
χρονα να βελτιωθεί και η ποιό-
τητα της πρώτης ύλης.

Πρώτος στόχος οι αποδόσεις
«Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα 

τελευταία χρόνια η κατάσταση σε 
σχέση µε τις στρεµµατικές αποδό-
σεις είναι προβληµατική και αυτό 

οδηγεί από τη µια σε πενιχρά ει-
σοδήµατα για τους παραγωγούς 
κι από την άλλη σε µεγάλες ανα-
λώσεις για τη βιοµηχανία, αφού 
λόγω της υποβαθµισµένης ποιό-
τητας χρειάζεται να χρησιµοποιεί 
περισσότερα κιλά πρώτης ύλης, 
µε συνέπεια να µειώνεται η α-
νταγωνιστικότητά της. Αυτό δεν 
µπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν 
θα έχουµε µέλλον ούτε οι παρα-
γωγοί, ούτε και οι βιοµηχανίες», 
ανέφερε στην Agrenda ο πρόε-
δρος της ∆ΕΛΚΟΦ, Κώστας Απο-
στόλου, υπενθυµίζοντας πως οι 
µέσες αποδόσεις στην περιοχή 
του κάµπου της Ηµαθίας και της 
Πέλλας για τα συµπύρηνα ροδά-
κινα είναι πολύ χαµηλά, στους 
2,1-2,2 τόνους το στρέµµα, όταν 
στις ΗΠΑ κινείται σταθερά πάνω 
από 4 τόνους το στρέµµα και µε 
καλύτερη ποιότητα.

Με τον γεωπόνο στο χωράφι
Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, 

τα ιδρυτικά µέλη του cluster έθε-
σαν ως προτεραιότητα να θέσουν 
σε άλλη βάση όλο το σύστηµα πα-
ραγωγής όχι µόνο στα συµπύρη-
να ροδάκινα, αλλά και στα βιοµη-
χανικά αχλάδια και τα βερίκοκα 
που πάνε για µεταποίηση, για να 
ανατάξουν τον κλάδο.

«Είπαµε να κάνουµε πράξη το 
να φέρουµε το γεωπόνο καθηµε-
ρινά στο στο χωράφι, για να πα-
ρέχει στον παραγωγό εξατοµικευ-
µένη συµβουλή και να τον βοη-
θήσει να αυξήσει την στρεµµα-
τική απόδοση, αλλά και την ποι-
ότητα της φυτείας του, χρησιµο-
ποιώντας λιγότερες εισροές, που 
θα του επιτρέψουν να αυξήσει το 
εισόδηµά του από δύο πλευρές» 
τόνισε ο  κ. Αποστόλου, διευκρι-
νίζοντας πως το κόστος της συµ-
βουλευτικής θα καλυφθεί αρχι-
κά από πόρους του προγράµµα-
τος και τις βιοµηχανίες, ενώ µετά 
τη λήξη του προγράµµατος, που 
θα έχει διάρκεια τρία έτη, θα το 
επωµιστεί αποκλειστικά η µετα-
ποιητικά βιοµηχανία.

Δίκτυο Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ

Ένα cluster βάζει 
τάξη στο συμπύρηνο 
Πρότζεκτ για την αύξηση των αποδόσεων στην Κ. Μακεδονία

Τα ιδρυτικά µέλη του cluster 
έθεσαν ως προτεραιότητα να 
θέσουν σε άλλη βάση όλο το 
σύστηµα παραγωγής όχι µόνο 
στα συµπύρηνα ροδάκινα, αλλά 
και στα βιοµηχανικά αχλάδια 
και τα βερίκοκα που πάνε για 
µεταποίηση.
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2017

2018

2016

ΚΟΜΠΟΣΤΑ

ΠΟΥΡΕΣ

233.000

24.000

20.000

33.765

288.000

259.477

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΜΠΥΡΗΝΟΥ 
ΡΟ∆ΑΚΙΝΟΥ 
(ΤΟΝΟΙ)



Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του ∆ι-
κτύου Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ, το τµή-
µα  δενδροκοµίας του ΑΠΘ θα ε-
τοιµάσει τα πρωτόκολλα καλλιέρ-
γειας, µε συγκεκριµένες πρακτι-
κές και φροντίδες που θα πρέπει 
να εφαρµόζονται στις φυτείες, µε 
προοπτική να εφαρµοστούν από 
την καλλιεργητική σεζόν του φθι-
νοπώρου του 2020. 

Ταυτόχρονα θα γίνουν διερευ-
νητικές επαφές µε παραγωγούς, 
που θα ήθελαν να συνεργαστούν 
µε το Cluster και όσοι τελικά συµ-
φωνήσουν, θα κληθούν να υπο-
γράψουν σχετική σύµβαση, που 
θα τους υποχρεώνει να ακολου-
θούν πιστά το πρωτόκολλο και να 
παραδίδουν στο τέλος της σεζόν 
την παραγωγή τους στην αντισυµ-
βαλλόµενη βιοµηχανία, η οποία µε 
τη σειρά της θα είναι υποχρεωµέ-
νη να παραλάβει τη σοδειά τους.

«Έτσι ο αγρότης θα έχει εξασφα-
λισµένη απορρόφηση της παρα-
γωγής κι η βιοµηχανία θα µπο-
ρεί να καλύπτει τις ανάγκες της 
µε τους όγκους και την ποιότητα 
προϊόντος που χρειάζεται, γεγο-
νός που θα οδηγήσει και σε περι-
ορισµό της δράσης των στεκιών», 
ανέφερε ο κ. Αποστόλου.

Πιστοποίηση για το πρωτόκολλο
Το ∆ίκτυο Πυρηνοκάρπων ΙΚΕ, 

παράλληλα, θα παρακολουθεί την 
όλη διαδικασία και θα πιστοποι-
εί το κοµµάτι της καλλιεργητικής 
πρακτικής, επιβεβαιώνοντας ότι 
ο αγρότης ακολούθησε το πρωτό-
κολλο, ενώ το ίδιο και ως προς την 
πιστοποίηση της ποιότητας, όταν 
θα έρχεται η ώρα της παράδοσης 
της παραγωγής στη βιοµηχανία. 
«Όλα αυτά θα γίνονται µε ασφα-
λιστικές δικλείδες ώστε  να µην υ-

πάρχει καµία σκια στον τρόπο µε 
τον οποίο θα γίνεται η πιστοποίη-
ση», είπε ο πρόεδρος της ∆ΕΛΚΟΦ 
ΑΕ και συµπλήρωσε πως «θέλου-
µε να εφοδιάσουµε τους παραγω-
γούς µε όπλα που θα τους επιτρέ-
ψουν να παράξουν καλύτερα και 
περισσότερα προϊόντα, ώστε να 
βελτιώσουν την οικονοµική απο-

δοτικότητά τους και ταυτόχρονα 
να κάνουµε τις βιοµηχανίες πιο 
ανταγωνιστικές και µε πιο ποιο-
τικό προϊόν. Έχουµε τεράστιες ε-
κτάσεις µε συµπύρηνα ροδάκινα 
οι οποίες παράγουν σχεδόν µηδε-
νικό αποτέλεσµα. Θέλουµε να πά-
µε στις σωστές εκτάσεις και να πα-
ράγουµε το σωστό αποτέλεσµα».

Ποιότητα
Όλη η διαδικασία 

θα γίνεται µε 
ασφαλιστικές δικλείδες 
ώστε  να µην υπάρχει 
καµία σκια στον τρόπο 
µε τον οποίο θα γίνεται 

η πιστοποίηση της 
ποιότητας

Πρωτόκολλα καλλιέργειας 
από το Τμήμα Δενδροκομίας 
Το ΑΠΘ θα επιβλέπει τις φροντίδες το φθινόπωρο του 2020

Ο ∆ηµήτρης Βακάµης γεωπόνος, σύµβουλος ανάπτυξης Συστηµάτων Ποιότητας 
και διευθυντής της Agro Q Ο.Ε. εκ των βασικών συντελεστών του project. 
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«Κόλλα» χαλά 
τα αμπέλια
Προαιρετικός ο ψεκασμός των 
πρέμνων για τον ψευδόκοκκο

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Ο ψευδόκοκκος του αµπελιού, 
είναι µια αρκετά διαδεδοµέ-
νη ασθένεια της καλλιέργει-
ας. Το φωτόφοβο αυτό έντο-
µο προτιµά την υγρασία και 
τη σκίαση και µπορεί να δια-
χειµάζει κάτω από το φλοιό, 
στον κορµό και κυρίως στις 
διχάλες των πρέµνων αλλά 
και στο έδαφος. Την άνοιξη 
ανεβαίνει στη βλάστηση και 
το καλοκαίρι συγκεντρώνεται 
κυρίως στα σταφύλια. 

Οι αποικίες που σχηµατίζει 
είναι συνήθως µικρές , ωστό-
σο έχει 3-4 γενεές το χρόνο 
και γεννά µεγάλους σωρούς 

ωών. Εξωτερικά φέρει λευκό-
ρόδινο χρώµα και εκτός από 
την έλλειψη πτερύγων, το χα-
ρακτηρίζει η περιορισµένη κι-
νητικότητα. Η µεταφορά του 
ψευδοκόκκου γίνεται µε ποι-
κίλους τρόπους, µεταξύ αυτών 
ο άνεµος, τα καλλιεργητικά 
εργαλεία ακόµα και σύρµα-
τα ή κληµατίδες γειτονικών 
πρέµνων, τα ρούχα εργασίας 
και τα µέσα συγκοµιδής ή συ-

σκευασίας. Αναπτύσσει συµ-
βιωτικές σχέσεις µε µυρµή-
γκια, τα οποία προτιµούν το 
έντοµο εξαιτίας των µελιτω-
µάτων του, και οι πληθυσµοί 
µυρµηγκιών παραπέµπουν 
συχνά στην ταυτόχρονη πα-
ρουσία του εχθρού. 

Στις άµεσες ζηµιές του ε-
χθρού συγκαταλέγονται τα 
µελιτώµατά του πάνω σε καρ-
πούς, φύλλα και βλαστούς 
της καλλιέργειας, που µοιά-
ζουν µε «κόλλα». Σε αµπελώ-
νες µε σηµαντική προσβολή 
από ψευδόκοκκους το προ-
ηγούµενο έτος και ιδιαίτε-
ρα στην περίπτωση που δεν 
εφαρµόστηκε επέµβαση µε-
τά τον τρύγο, το Περιφερει-

ακό Κέντρο Προστασίας Φυ-
τών Βόλου συνιστά ψεκασµό 
µε ένα κατάλληλο και εγκε-
κριµένο για την καλλιέργεια 
εντοµοκτόνο. Η ενέργεια αυ-
τή αποσκοπεί στη θανάτωση 
µέρους των πληθυσµών των 
εντόµων τα οποία διαχειµά-
ζουν στο υπέργειο µέρος του 
πρέµνου. Ο ψεκασµός είναι 
επιλεκτικός, κυρίως, για απο-
φυγή περιβαλλοντικής και οι-
κονοµικής επιβάρυνσης κα-
θώς η προσβολή εµφανίζεται 
µαζικά σε οµάδες πρέµνων 
και από την άλλη η επέµβα-
ση µε εντοµοκτόνα µπορεί 
να αποβεί καταστρεπτική για 
τους πληθυσµούς ωφέλιµης 
για τον αµπελώνα πανίδας. 

Προληπτική ηλιοαπολύµανση για τους νηµατώδεις στο µαρούλι
Η καταπολέµηση των νηµατωδών σε ένα µολυσµένο χωράφι είναι δύσκολη 
και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να παίρνονται µέτρα για την αποφυγή της 
µόλυνσης. Επειδή τα συµπτώµατα που προκαλούν δεν είναι 
παθογνωµονικά, γεγονός που δυσκολεύει τη διάγνωση, τα προληπτικά 
µέτρα αφορούν κυρίως τη γενικότερη φροντίδα του αγρού όπως πλύσιµο 
των εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν στο χωράφι και χρήση φυτών από 

σπορεία σε απολυµασµένο πριν τη σπορά έδαφος. Ένα από τα καλλιεργητικά µέτρα 
µε τη µεγαλύτερη ίσως σηµασία είναι η ηλιοαπολύµανση, καθώς η έκθεση των 
νηµατωδών στον ήλιο µέσω της άροσης του εδάφους µειώνει σηµαντικά το µόλυσµα. 
Ευεργετική είναι η καταπολέµηση των ζιζανίων διότι αποτελούν συχνούς ξενιστές 
πολλών ειδών νηµατωδών. Σ’ αυτό το µέτρο θα µπορούσε να προστεθεί η φύτευση 
ανάµεσα στις γραµµές φυτών που λειτουργούν απωθητικά για τους νηµατώδεις.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Σύµπτωµα  
Ενδεικτική για την 

παρουσία του εχθρού η 
ύπαρξη µυρµηγκιών στις 

κλιµατίδες 

Περονόσπορος στο κουνουπίδι
Ο µύκητας ευνοείται ιδιαίτερα από την 
εναλλαγή ψυχρού και θερµού καιρού, 
δηλαδή δροσερές νύκτες µε σχετικά 
θερµές ηµέρες, ειδικά σε συνδυασµό µε 
υψηλή ατµοσφαιρική υγρασία και 
συννεφιά. Προσβάλει όλα τα µέρη των 
φυτών, φύλλα, µίσχους, κεφαλές, ακόµα 
και τις ρίζες.  Κοινά συµπτώµατα έχει ο 
µύκητας στα φύλλα, διαφέρουν στις 
κεφαλές. Τα φυτά µπορούν να µολυνθούν 
σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξης 
τους. Το παθογόνο έχει τη δυνατότητα να 
επιβιώνει συχνά σε µολυσµένα φυτικά 
υπολείµµατα καλλιεργούµενων φυτών ή 
ζιζάνια. Η αποτελεσµατική αντιµετώπισή 
του αποτελεί συνδυασµό ορθών 
καλλιεργητικών τεχνικών και χηµικής 
καταπολέµησης. Στόχος είναι να ρυθµιστεί 
η σχετική υγρασία εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα ικανοποιητικό αερισµό. Γι’ 
αυτό και αποφεύγονται οι αρδεύσεις σε 
χαµηλές θερµοκρασίες. Από την άλλη, η 
χρήση χηµικών φαίνεται να λειτουργεί 
αποτελεσµατικά, κυρίως µε εφαρµογή 
χαλκούχων σκευασµάτων.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Cuprofix ultra 40 WG, 
Mirador 25 SC.

Βοτρύτης στη ντοµάτα
Το παθογόνο προσβάλλει όλα τα µέρη 
των φυτών: στα στελέχη σχηµατίζει 
καστανού χρώµατος έλκη, τα οποία 
καλύπτονται από τεφρά εξάνθηση. Τα 
προσβεβληµένα άνθη αποκτούν καστανό 
χρώµα και πέφτουν, ενώ στους καρπούς 
η προσβολή αρχίζει από τον ποδίσκο ή 
την κορυφή. Απαραίτητες συνθήκες για 
την ανάπτυξη του είναι η υψηλή 
ατµοσφαιρική υγρασία ενώ οι διάφορες 
πληγές που µπορεί να προκύψουν πάνω 
στους φυτικούς ιστούς δρουν ευεργετικά 
για την εξάπλωσή του. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου συνιστούν άµεσο ψεκασµό 
σε όποια σηµεία παρατηρείται προσβολή 
µε επιτρεπόµενα σκευάσµατα και 
επανάληψη σε 8 µέρες εάν το πρόβληµα 
δεν εξαλειφθεί.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Folpet Adama Makhteshim 
80 WG, Trigramm WG
ELANKO: Fontelis 20SC
SIPCAM: Frupica-S 50WP.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ψηφιακά 
δεδομένα 
στα χέρια λίγων 
αλλάζουν τις 
ισορροπίες 
στο αγροτικό 
εμπόριο
Σκόπιμα θολές οι νομικές γραμμές για 
τα δεδομένα που συλλέγουν οι εταιρείες 
από τους αγρούς, τα οποία εν δυνάμει 
μπορούν να διαταράξουν όλη την αγροτική 
οικονομία αναφέρει το ίδρυμα Barilla

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η πιο σηµαντική επίπτωση του να βιαστεί η γεωρ-
γία να µπει στην εποχή των δεδοµένων είναι η α-
κούσια δηµιουργία µίας νοοτροπίας «πυρετού του 
χρυσού» που οδηγεί τους µεγαλύτερους και δυνα-
τότερους παίχτες να µονοπωλήσουν ουσιαστικά 
την αγορά δεδοµένων και να χρησιµοποιήσουν τη 
δύναµή τους για να εξάγουν ένα απίθανο ενοίκιο 
από την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας. 

Οι µικρές εκµεταλλεύσεις κινδυνεύουν να είναι 
οι µεγαλύτεροι χαµένοι καθώς πρώτον, παράγουν 
τα περισσότερα δεδοµένα στην αλυσίδα αγροδια-
τροφής, δεύτερον, πιθανός να έχουν τη λιγότερη 
γνώση ως προς την πραγµατική αξία ή για τα δικαι-
ώµατά τους όσον αφορά τα δεδοµένα, και είναι έ-
να σύνολο κατακερµατισµένο µε περιορισµένη οι-
κονοµική και πολιτική επιρροή. 

Τα παραπάνω αναφέρει µεγάλη έρευνα του ιδρύ-
µατος Barilla Center for Food and Nutrition, µε θέµα 
την ψηφιοποίηση της γεωργίας, η οποία και κρού-
ει τον κώδωνα του κινδύνου σε αγροτικούς φορείς 
και πολιτικούς θεσµούς, για την ανάγκη να προ-
στατευτούν τα αγροτικά δεδοµένα.

Το όχι και τόσο αθώο «Internet of Farming»
Μία από τις πιο σηµαντικές τάσεις, και µάλιστα δυ-

νητικά, κίνδυνος για τη γεωργία που βασίζεται στα 
δεδοµένα όπως αναφέρει η έρευνα, είναι η αρπαγή 

της γης για τον έλεγχο των δεδοµένων που παράγο-
νται από τα δισεκατοµµύρια των συνδεδεµένων και 
έξυπνων συσκευών στο νέο οικοσύστηµα που είναι 
γνωστό ως «Internet of Farming». Οι µεγάλοι παί-
κτες που είναι τεχνολογικά µυηµένοι στην αλυσίδα 
αξίας έχουν ήδη καταλάβει ότι η ιδιοκτησία και ο έ-
λεγχος των αγρονοµικών δεδοµένων και των στοι-
χείων εξοπλισµού έχουν µεγάλη αξία. Η ικανότητα 
να γνωρίζουµε µε µεγάλη σιγουριά ποιες εισροές ε-
κτελούν το καλύτερο υπό συγκεκριµένες συνθήκες 
και ποιες αποδόσεις επιτεύχθηκαν και σε ποια πο-
σότητα δεν ήταν ποτέ δυνατή µέχρι πρόσφατα και 
αυτή η γνώση έχει απτή αξία.

∆ηµιουργία ανισορροπιών σε προσφορά-ζήτηση
Επιπλέον, επειδή τα πρότυπα και οι κανονισµοί 

σχετικά µε την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των δεδο-
µένων είναι αδιαφανή, οι πιθανότητες οι αγρότες να 
αποζηµιωθούν επαρκώς είναι χαµηλές. Αυτή η ασά-
φεια υπόκειται σε παραµέληση από εκείνους που ε-
πωφελούνται περισσότερο, τις µεγάλες πολυεθνικές, 
τους µεσίτες δεδοµένων, τις επιχειρήσεις επενδύ-
σεων και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, επειδή κα-
νείς δεν θέλει να υποχρεωθεί να πληρώσει για κά-
τι που ήταν πάντα δωρεάν. Αυτή η ασυµµετρία πλη-
ροφόρησης αναµφίβολα θα συµβάλει στη διατάρα-
ξη των αγορών γεωργικών προϊόντων, θα προωθή-
σει τις ανισορροπίες της προσφοράς και της ζήτη-
σης και θα συµβάλει στη συνέχιση των γεωργικών 
πρακτικών που δεν υποστηρίζουν τη βιωσιµότητα.

Ενώ τα δυνητικά οφέλη της γεωργίας 
ακριβείας µοιάζουν ξεκάθαρα, 

ακόµα και αν δεν µπορούν ακόµα να 
ποσοτικοποιηθούν, υπάρχουν κίνδυνοι, 
που αν δεν αντιµετωπιστούν επαρκώς, 

απειλούν να υπονοµεύσουν τις υποσχέσεις 
που αφήνουν οι υψηλές τεχνολογίες 
οδηγούµενες από τα δεδοµένα στην 

αλυσίδα τροφίµων, αναφέρει η έρευνα 
του ιδρύµατος Barilla Center for Food and 

Nutrition. 
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Όταν ο νόµος είναι ασαφής ή ανύπαρκτος, οι µε-
γαλύτεροι πιο τεχνολογικά εξελιγµένοι παίκτες κι-
νούνται ήδη και διεκδικούν δικαιώµατα στα δεδο-
µένα των εκµεταλλεύσεων, τονίζουν οι ερευνητές. 
Ακόµα χειρότερο είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις 
θολώνουν σκόπιµα τις νόµιµες γραµµές ανάµεσα 
στην κυριότητα και τον έλεγχο στο όνοµα του µι-
σθώµατος που επιδιώκει να χρησιµοποιεί τα δεδο-
µένα των αγροτών χωρίς άδεια, στοιχηµατίζοντας 
ότι, ελλείψει σαφών νόµων, δεν θα λογοδοτούν. 

Απαραίτητο να µπει ένα «χαλινάρι»
Οι κυβερνήσεις, ως τελικοί διαιτητές της εθνικής 

πολιτικής ανταγωνισµού, του δικαίου, της φορο-
λογίας, της οικονοµικής πολιτικής και της πνευ-
µατικής ιδιοκτησίας και του δικαίου ευρεσιτεχνι-
ών, δεν πρέπει να αποφύγουν να κάνουν τις δύ-
σκολες επιλογές για το πότε και πώς να δηµιουρ-
γήσουν πολιτική και νοµοθεσία σχετικά µε τον τρό-
πο δηµιουργίας δεδοµένων, ελέγχου, πρόσβασης, 
ιδιοκτησίας και χρήσης.

Για να µπορέσουν οι µικροκαλλιεργητές να επω-
φεληθούν από την αξία που παράγεται από τα δε-
δοµένα που ανήκουν σε µια νέα κατηγορία περιου-
σιακών στοιχείων, πρέπει να ενηµερωθούν καλύτε-
ρα για τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα παρά-
γονται, συλλέγονται, χρησιµοποιούνται και, κυρί-
ως, αποτιµώνται, σύµφωνα µε το ίδρυµα Barilla. Αυ-
τός ο τύπος δηµιουργίας ικανοτήτων πρέπει να πε-
ριλαµβάνει τα βασικά στοιχεία των αγορών και των 

κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων, την αποτίµη-
ση των περιουσιακών στοιχείων, τις αγορές πιστώ-
σεων, τη βαθµολόγηση της πιστοληπτικής ικανότη-
τας και τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κιν-
δύνου. Ωστόσο, προκειµένου τα δεδοµένα αυτά να 
έχουν πραγµατική αξία που µπορεί να διαπραγµα-
τεύεται ή να χρησιµοποιείται από µια τράπεζα για 
εγγύηση σε αντάλλαγµα πρόσβαση σε χρηµατοπι-
στωτικά προϊόντα όπως δάνεια ή κεφάλαιο κίνη-
σης, οι κυβερνήσεις και οι φορείς χρηµατοοικονο-
µικής εποπτείας πρέπει πρώτα να λάβουν θέση και 
να εκδώσουν κατευθυντήριες γραµµές, και τελικά 
νοµοθεσία, για τον τρόπο µε τον οποίο τα δεδοµένα 
αντιµετωπίζονται στους λογαριασµούς εταιρειών.

Στην περίπτωση των µικροκαλλιεργητών, πολ-
λοί έχουν ελάχιστη κατανόηση για τον τρόπο µε 
τον οποίο οι άλλοι κάνουν χρήση και εκµεταλλεύ-
ονται τα δεδοµένα τους, εποµένως δεν συνειδητο-
ποιούν το βαθµό στον οποίο υπονοµεύουν τα δικά 
τους δικαιώµατα και ευκαιρίες όταν υπογράφουν 
αδιαφανείς συµφωνίες µε εταιρείες που τους δί-
νουν εξαιρετικό περιθώριο για τη χρήση των δε-
δοµένων που παράγουν. Ενώ τα δυνητικά οφέλη 
λοιπόν της γεωργίας ακριβείας µοιάζουν ξεκάθα-
ρα, ακόµα και αν δεν µπορούν ακόµα να ποσοτικο-
ποιηθούν, υπάρχουν κίνδυνοι, που αν δεν αντιµε-
τωπιστούν επαρκώς, απειλούν να υπονοµεύσουν 
τις υποσχέσεις που αφήνουν οι υψηλές τεχνολο-
γίες οδηγούµενες από τα δεδοµένα στην αλυσίδα 
τροφίµων, καταλήγει η σχετική έρευνα. 

Ο ρυθµός και η έκταση της αυτοµατοποίησης και η έλλειψη επαρκών δεξιοτήτων 
µπορεί να δηµιουργήσουν εντάσεις στην αγορά εργασίας τα προσεχή χρόνια.

Ανησυχίες
Σχετικά µε την 
προστασία των 

δεδοµένων 
οι αρµόδιες 

υπηρεσίες της 
ΕΕ εκφράζουν 

έντονα τον προ-
βληµατισµό τους 
και µελετούν το 

θέµα

Οι αγρότες 
όλο το ρίσκο, 
οι εταιρείες
δεδοµένων τα
πολλά οφέλη 
Μια άλλη πρόκληση που ενδέχεται να 
χρειαστεί να αντιµετωπίσουν οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
προκειµένου να διασφαλιστεί ότι οι 
ψηφιακές τεχνολογίες παράγουν 
βιώσιµα οφέλη είναι η συγκέντρωση 
της αγοράς. Οι τεχνολογικές λύσεις 
στη γεωργία από τη φύση τους 
απαιτούν µεγάλη ένταση κεφαλαίων 
µπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο των 
οικονοµιών κλίµακας, ιδίως στη 
συγκέντρωση δεδοµένων. Αναλυτές 
παρατηρούν ότι οι τεχνολογίες 
παραγωγής δεδοµένων όπως τα 
«έξυπνα» τρακτέρ απαιτούν ένα 
σύστηµα διαχείρισης δεδοµένων για 
τη µετατροπή τους σε χρήσιµα 
αποτελέσµατα για τους αγρότες. Η 
άνοδος των πλατφόρµων διαχείρισης 
γεωργικών δεδοµένων, υποδηλώνει 
ότι «ενώ οι αγρότες εξακολουθούν 
να κατέχουν τα αγροτεµάχια, 
ουσιαστικά ενοικιάζουν τα δεδοµένα 
τους». Παρατηρούν ότι «οι αγρότες 
και οι εργαζόµενοι στον αγροτικό 
τοµέα συνεχίζουν να φέρουν τους 
σηµαντικούς κινδύνους του 
επαγγέλµατος, ενώ τα κεφαλαιακά 
κέρδη της ψηφιοποίησης εξάγονται 
σε µεγάλο βαθµό από εταιρείες 
διαχείρισης δεδοµένων». 
Εν τω µεταξύ, οι µεγαλύτεροι αγρότες, 
ειδικότερα, σηµείωσαν την µόχλευση που 
παρέχουν τα δεδοµένα αγοράς και 
µετεωρολογικών δεδοµένων σε 
πραγµατικό χρόνο για τις 
διαπραγµατεύσεις τους στα σιτηρά, 
αφήνοντας τις «υπερ-µεγάλες 
εκµεταλλεύσεις» πιο ενδυναµωµένες από 
ποτέ. Σε αυτό το πλαίσιο, η µελλοντική 
έρευνα θα µπορούσε να εξετάσει τις 
πιθανές συνέπειες αυτών των αλλαγών 
στην εξουσία για περιθωριοποιηµένους 
συντελεστές στο σύστηµα.

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΥΦΛΩΝΕΙ

Η ψηφιοποίηση ενδέχεται να 
επεκτείνει την περιθωριοποίηση
Μια άλλη µορφή αρνητικής εξωτερικότητας που µπορεί να προκύψει από την εφαρµο-
γή σε µεγάλη κλίµακα ψηφιακών τεχνολογιών στην αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων  
όπως σηµειώνουν οι ερευνητές του ιδρύµατος Barilla, είναι η απώλεια της απασχόλη-
σης, ιδίως της εργασίας χαµηλής ειδίκευσης. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι µαύρη και 
άσπρη. Η ιστορία της µηχανοποίησης στη γεωργία περιλαµβάνει ορισµένα θετικά παρα-
δείγµατα θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται στον τοµέα της µεταποίησης και των 
υπηρεσιών. Ωστόσο, ο ρυθµός και η έκταση της αυτοµατοποίησης και η έλλειψη επαρ-
κών δεξιοτήτων είναι πιθανό να δηµιουργήσουν εντάσεις στην αγορά εργασίας τα προ-
σεχή έτη και να ενισχύσουν τη µετάβαση από την ένταση εργασίας στην ένταση κεφα-
λαίου. Για παράδειγµα, αναλυτές υπογραµµίζουν τρεις βασικές εντάσεις: αύξηση του 
κόστους γης, ανάπτυξη µιας διακλαδισµένης αγοράς εργασίας υψηλής ειδίκευσης / χα-
µηλής εξειδίκευσης και ζητήµατα σχετικά µε τον έλεγχο των ψηφιακών δεδοµένων. 
Τονίζουν ότι «ο σηµερινός ενθουσιασµός για την ψηφιακή γεωργία δεν πρέπει να µας 
τυφλώνει ως προς τους τρόπους που η νέες τεχνολογίες εντείνουν την εκµετάλλευση 
και εµβαθύνουν τόσο την εργασιακή όσο και τη χωρική περιθωριοποίηση».
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Όπως δείχνει μελέτη του Γεωπονικού 

Με 90 ευρώ το στρέμμα 
θα ήταν ελκυστικό το 
Κομφούζιο στο αμπέλι

  Μικρότερο του αναμενόμενου το πριμ που φτάνει τα 56 ευρώ 
το στρέμμα, καθώς αποζημιώνει μόλις στο μισό το εισόδημα 
που χάνει ο παραγωγός από την εφαρμογή των φερομόνων  

  Από 25 έως 50 αμπούλες ανά στρέμμα στον αμπελώνα 
η προτεινόμενη πυκνότητα των διαχυτήρων 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να ξεκινήσουν να αναρτούν παγί-
δες και φεροµόνες για την καλλι-
εργητική περίοδο 2020, ώστε να 
αποζηµιωθούν αναδροµικά από 
τη σχετική πρόσκληση του Κοµ-
φούζιο, καλούνται οι αµπελουρ-
γοί της χώρας που για πρώτη φο-
ρά θα µπορέσουν να επωφελη-
θούν από το Μέτρο 10.1.8. 

Ωστόσο, ήδη έχουν ξεκινήσει κά-
ποια παράπονα από πλευράς πα-
ραγωγών, καθώς στην προκήρυ-
ξη η ετήσια στρεµµατική ενίσχυ-
ση δεν θεωρείται ικανή να καλύ-
ψει την απώλεια εισοδήµατος που 
προκύπτει από αυτή τη µέθοδο, 
τουλάχιστον, σύµφωνα µε τη σχε-
τική µελέτη από το Γεωπονικό Πα-
νεπιστήµιο Αθηνών. 

Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την 
οικονοµοτεχνική µελέτη της µεθό-
δου για την καταπολέµηση της ευ-
δεµίδας,  προτείνεται η χρήση φε-
ροµόνης φύλου η οποία βρίσκε-
ται σε διαχυτήρες ελεγχόµενης α-
πελευθέρωσης της δραστικής ου-
σίας υπό τη µορφή αµπούλων. Ε-
φαρµόζεται σε πυκνότητα 25 (το 
κατώτερο) έως 50 (το ανώτερο) α-
µπούλες ανά στρέµµα ενώ είναι 
καλό να προστίθενται µερικές α-
κόµη αµπούλες στη περίµετρο του 
αγρού για καλύτερα αποτελέσµα-
τα. το κατώφλι επέµβασης µε εντο-
µοκτόνο είναι το ποσοστό προ-
σβολής (αριθµός προσβεβληµέ-
νων τσαµπιών) να είναι µεγαλύ-
τερο του 5% µετά από έλεγχο 200 
τσαµπιών. Προτείνεται παράλλη-
λα µε τη χρήση της µεθόδου να 
χρησιµοποιούνται παγίδες παρα-
κολούθησης του εντόµου, οι οποί-
ες πρέπει να ελέγχονται για ενδε-
χόµενες συλλήψεις αρσενικών α-

Να λάβουν έγκριση χρηµατοδότη-
σης µέχρι τις 15 Ιανουαρίου όλοι οι 
φάκελοι που θα πάρουν το ΟΚ α-
πό τις γνωµοδοτικές επιτροπές στα 
Σχέδια Βελτίωσης αναµένουν Στε-
ρεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Νότιο 
Αιγαίο, Κρήτη και Ήπειρος, εφό-
σον ακολουθηθεί αναλογικά ανά 
Περιφέρεια η κατανοµή της υπερ-
δέσµευσης των 300 εκατ. ευρώ. Έ-
τσι, οι αγρότες σε αυτές τις περιφέ-
ρειες, εφόσον δεν βρεθεί το όνοµά 
τους στην απορριπτική λίστα, δεν 
θα χρειάζεται να ανησυχούν για 
τη µοριοδότησή τους αρκεί να ξε-
περνάνε τη βάση των 45 πόντων. 

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει σύµ-
φωνα µε το ρεπορτάζ για όλες ό-
µως τις περιφέρειες όσον αφορά 
τους επενδυτές που προχώρησαν σε 
αίτηση που αφορά το Μέτρο 4.1.3 
για επενδύσεις σε net-metering. 
Το συγκεκριµένο Μέτρο έχει φυ-
λαγµένο ξεχωριστό µπάτζετ µέ-
σα από τα συνολικά χρήµατα των 
316 εκατ. ευρώ, το οποίο δεν ξε-
περνάται. 

Εν τω µεταξύ, πίνακες εγκρίσε-

ων δηµοσίευσε η Αττική, η πρώτη 
περιφέρεια µε αποτελέσµατα, µε 
82 αιτήσεις να περνάνε και 16 α-
πορριφθέντες. 

Σύµφωνα τώρα µε πρώιµες εκτι-
µήσεις, στη ∆υτική Μακεδονία όπου 
ο προϋπολογισµός, µαζί µε την υ-
περδέσµευση, φτάνει για να εντα-
χθούν 2 στους 3, οι φάκελοι κυµαί-
νονται µεταξύ 52 και 77 µόρια, µε 
τους περισσότερους να «παίζουν» 
ανάµεσα στα 62 και 72 µόρια. Ως 
εκ τούτου, σύµφωνα µε έναν πρώ-

Σε έξι Περιφέρειες περνάνε

τόµων ανά 4-5 ηµέρες και να ελέγ-
χονται τα πρέµνα για ενδεχόµενες 
ωοτοκίες του εντόµου ανά 5-7 η-
µέρες. Το κόστος ανά στρέµµα για 
αυτή τη µέθοδο φυτοπροστασίας υ-
πολογίζεται στα 80 ευρώ το στρέµ-
µα περίπου. 

Με την παραπάνω µέθοδο σε µία 
έκταση 25 στρεµµάτων, υπολογί-
ζεται απώλεια εισοδήµατος ύψους 
84 ευρώ το στρέµµα για τα 3 πρώ-
τα χρόνια εφαρµογής των φεροµό-
νων και 117 ευρώ για τα επόµενα 
2 έτη όπου δεν επιτρέπονται ψεκα-
σµοί. Ωστόσο, οι διαχειριστικές αρ-
χές προέβλεψαν 35,63 ευρώ ανά 
στρέµµα ετησίως για τα πρώτα τρία 
έτη εφαρµογής και στα 42,63 ευρώ 
ανά στρέµµα ετησίως για τα τελευ-
ταία δύο έτη εφαρµογής, για το οι-
νοποιήσιµο αµπέλι και, 49,08 ευρώ 
ανά στρέµµα ετησίως για τα πρώτα 
τρία έτη εφαρµογής και στα 56,35 
ευρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα 
τελευταία δύο έτη εφαρµογής, για 
το επιτραπέζιο αµπέλι. 

Σηµειώνεται εδώ πως η προκή-
ρυξη θα εκδοθεί µετά το ΟΣ∆Ε του 
2020, καθώς οι αιτήσεις Ενιαίας Ε-
νίσχυσης Ενίσχυσης της χρονιάς αυ-
τής θα αποτελέσουν τη βάση για την 
ένταξη. Ως εκ τούτου, υπάρχει περι-
θώριο για κάποια πρόβλεψη αύξη-
σης του πριµ. Ο προϋπολογισµός 
του Μέτρου είναι στα 20 εκατ. ευρώ. 

Σε ενιαίες ζώνες
Για καλύτερη αποτελεσµατικό-
τητα της µεθόδου Κοµφούζιο 

απαιτείται συνολική 
εφαρµογή σε ενιαίες 
ζώνες καλλιέργειας

Το κόστος ανά 
στρέµµα για τη µέθοδο 
φυτοπροστασίας 
Κοµφούζιο 
υπολογίζεται περίπου 
στα 80 ευρώ/στρέµµα.
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Έξαρση
Ένα από τα µειονεκτήµατα του 
Κοµφούζιο είναι η ενδεχόµενη 
έξαρση του πληθυσµού άλλων 
οµάδων εντόµων (δευτερεύοντα 
έντοµα), για τα οποία δεν 
λαµβανόταν κανένα µέτρο 
αντιµετώπισης αλλά οι ψεκασµοί 
µε αγροχηµικά για τα κύρια 
έντοµα µείωναν τους 
πληθυσµούς και των 
δευτερευόντων ειδών.
 

 Μείωση
Μακροχρόνια χρήση της 
µεθόδου Κοµφούζιο δύναται 
να οδηγήσει σε µείωση των 
εντοµολογικών πληθυσµών 
σε επίπεδα χαµηλά στα οποία
ο έλεγχός τους είναι πιο 
εύκολος.

Έκταση
Η µέθοδος εφαρµόζεται σε 
αγρούς έκτασης 40 έως 50 
στρεµµάτων κατ’ ελάχιστο, ώστε 
να έχει καλά αποτελέσµατα. 
Επίσης το σχήµα του αγρού 
παίζει µεγάλο ρόλο στην 
επιτυχία των φεροµόνων. 



όλα τα Σχέδια

Παράταση αιτήσεων
σε τρία καθεστώτα
του Αναπτυξιακού 
∆ιορία µέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2020 
για τη «Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
και την «Επιχειρηµατικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» 
και µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου για τις 
«Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξο-
πλισµού» έχουν αγροτικές επιχει-
ρήσεις και οργανώσεις παραγω-
γών ώστε να υποβάλουν τις αιτή-
σεις τους στα σχετικά καθεστώτα 
του Αναπτυξιακού Νόµου. 

Για τον πρωτογενή τοµέα τα κα-
θεστώτα «Γενική Επιχειρηµατικό-
τητα» και «Επιχειρηµατικότητα Πο-
λύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσε-
ων» καλύπτουν επενδύσεις που α-
φορούν κτιριακές ανάγκες και τον 
εσωτερικό τους εξοπλισµό, αρδευ-
τικό εξοπλισµό, net-metering ενώ  
αγορά ζώων και φυτικού κεφαλαί-
ου δεν επιδοτούνται. Όσον αφορά 
τους κτηνοτρόφους δίνεται η ευκαι-
ρία σε όλους τους κλάδους ανεξαιρέ-
τως (αιγοπροβατοτρόφοι, αγελαδο-
τρόφοι, χοιροτρόφοι αλλά και πτη-
νοτρόφοι και µελισσοκόµοι) να επι-
δοτηθούν. Σε αυτή την περίπτωση 
έχουν την επιλογή να κατασκευά-
σουν, να επεκτείνουν ή να εκσυγ-

χρονίσουν µία σταβλική εγκατά-
σταση και παράλληλα να αγορά-
σουν και ό,τι χρειάζεται επιπλέον 
για τη λειτουργία της, όπως: αµελ-
κτικά συγκροτήµατα, ταινίες µετα-
φοράς, σιλό αποθήκευσης ζωοτρο-
φών, συγκροτήµατα παραγωγής ζω-
οτροφών, συγκροτήµατα θέρµαν-
σης και δροσισµού, ταΐστρες, ποτί-
στρες, αποτεφρωτήρες κ.ά. 

Οι επενδυτές µπορούν να επιλέ-
ξουν ανάµεσα ή να συνδυάσουν 
την επιχορήγηση, την φοροαπαλ-
λαγή, την επιδότηση χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης και την επιδότηση 
του κόστους της δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης. Το ποσοστό ε-
νίσχυσης κυµαίνεται από 10-55% 
αναλόγως το µέγεθος της επιχεί-
ρησης και την περιφέρεια που βρί-
σκεται. Σε ό,τι αφορά ειδικά την ε-
πιχορήγηση, να σηµειωθεί εδώ ό-
τι παρέχεται σε ποσοστό που ορί-
ζεται στο 70% των ανώτατων επι-
τρεπόµενων εντάσεων ενίσχυσης.

Το καθεστώς για το Μηχανολο-
γικό Εξοπλισµό αφορά στην προ-
µήθεια καινούργιου ή µεταχειρι-
σµένου εξοπλισµού ή µεταφορι-
κών µέσων µέσω του κινήτρου της 
φορολογικής απαλλαγής και µε α-
πλές διαδικασίες υποβολής και δι-
αχείρισης του επενδυτικού σχεδί-
ου. Πρόκειται για το πλέον απλο-
ποιηµένο καθεστώς, τόσο σε ό,τι 
αφορά τις διαδικασίες, όσο και σε 
ό,τι αφορά την ταχύτητα ένταξης, 
καθώς τα αιτήµατα αξιολογούνται 
µε σειρά προτεραιότητας.

Συνοπτικός οδηγός για
τις ευκαιρίες Leader  

Η Μονάδα ∆ικτύωσης και 
∆ηµοσιότητας στο πλαίσιο 
της διευκόλυνσης των 
ενδιαφεροµένων για εύρεση 
πληροφοριών σχετικά µε την 
υλοποίηση του Leader ανέπτυξε 
Γεωβάση στην οποία 
παρουσιάζονται συνοπτικά τα 50 
εγκεκριµένα τοπικά προγράµµατα 
που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο 
του Προγράµµατος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020. 
Ειδικότερα, περιλαµβάνονται 
στοιχεία για την περιοχή 
παρέµβασης του τοπικού 
προγράµµατος σε επίπεδο 
∆ηµοτικής/Τοπικής Κοινότητας, 
οι δράσεις µε τους αντίστοιχους 
προϋπολογισµούς, στοιχεία 
επικοινωνίας της κάθε Οµάδας 
Τοπικής ∆ράσης Leader και των 
στελεχών της, καθώς και οι φορείς 
που απαρτίζουν την Επιτροπή 
∆ιαχείρισης του κάθε 
προγράµµατος. Οι πληροφορίες 
αυτές βρίσκονται στο 
http://clld.agrotikianaptixi.gr. 

το υπολογισµό η βάση αναµένεται 
να κάτσει µεταξύ 62 και 67 µόρια. 
Πιο δύσκολα είναι τα πράγµατα ό-
σον αφορά την Κεντρική Μακεδο-
νία, όπου η ζήτηση είναι τετραπλά-
σια των κονδυλίων. Ως εκ τούτου 
έχουν φτάσει να ακούγεται βάση 
κοντά στα 75 µόρια. Μένει να φα-
νεί αν οι παραπάνω εκτιµήσεις ε-
πιβεβαιωθούν µέχρι τα µέσα Γενά-
ρη όπου θα πρέπει να έχουν βγει 
οι εγκριτικές αποφάσεις στις πε-
ρισσότερες Περιφέρειες. 

Ενδιαφέρον
Η παράταση και στα τρία 
καθεστώτα δόθηκε λόγω 

πολύ αυξηµένου επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος, 
όπως λέει το υπουργείο 

Ανάπτυξης
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

ΕΣΠΑ για µικρές 
επιχειρήσεις
Ενίσχυση υφιστάµενων 
µικρών και πολύ µικρών 
επιχειρήσεων, προκειµένου 
να αναβαθµίσουν και να 
βελτιώσουν την 
ανταγωνιστική τους θέση 
στην εσωτερική και 
εξωτερική αγορά στα 
πλαίσια της «Εργαλειοθήκη 
Ανταγωνιστικότητας 
Μικρών και Πολύ Μικρών 
Επιχειρήσεων». Η 
πρόσκληση θα παραµείνει 
ανοιχτή µέχρι εξαντλήσεως 
του προϋπολογισµού και το 
αργότερο µέχρι τη 
συµπλήρωση δεκαοκτώ (18) 
µηνών από την αρχική 
δηµοσίευσή της. 

 
Μεταποίηση
Λίγες µέρες περιθώριο 
έχουν ακόµα οι 
ενδιαφέροµενοι επενδυτές 
που θέλουν να εντάξουν 
την επένδυσή τους σε 
πρόγραµµα µικρής 
Μεταποίησης µέχρι 
600.000 ευρώ. Στη 
Θεσσαλία λήγει η διορία 
στις 30 ∆εκεµβρίου και 
στην Αττική στις 31 
∆εκεµβρίου. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

 
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Γενική 
Επιχειρηµατικότητα

Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού 

Εξοπλισµού

Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων 

 
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Ασφαλέστερο σε συνθήκες off-road χάρη 
στα νέα Hill Descent Control και Off-Road 
Modes αλλά και πιο «άνετο» τεχνολογικά 
έρχεται το 6ης γενιάς pick-up της Mitsubishi.

Ο εκφραστής της τετρακίνησης εδώ και 
δεκαετίες διαφοροποιείται σηµαντικά από 
τον προκάτοχό του, διαθέτοντας τώρα µια 
ευρεία σειρά συστηµάτων ασφαλείας αλ-
λά και αισθητήρες που συνεργάζονται αρ-
µονικά, ώστε ο οδηγός και οι συνεπιβάτες 

του να αισθάνονται σιγουριά.
Το νέο L200 θέτει τον πήχη ακόµη πιο 

ψηλά, εφοδιασµένο στην 6η γενιά του µε 
νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως είναι 
η λειτουργία Multi Around Monitor (MAM) 
που κάνει χρήση τέσσάρων καµερών τοπο-
θετηµένων µπροστά-πίσω και στους εξωτε-
ρικούς καθρέπτες, για την παρακολούθηση 
της περιοχής γύρω από το όχηµα, προβάλ-
λοντας στην εσωτερική οθόνη µία πανορα-
µική εικόνα για τυχόν εµπόδια.

Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά κρύβει 
και το Σύστηµα Αποφυγής Πρόσκρουσης 

Με νέες προσθήκες 
ασφαλείας το έκτης 
γενιάς L200  
Υψηλότερα τον πήχη της ασφάλειας θέτει η Mitsubishi 
με μία σειρά εξελιγμένων συστημάτων και αισθητήρων

Πτυσσόµενα πιρούνια 
από την JCB

Ευέλικτο αλλά και αποδοτι-
κό χαρακτηρίζεται το νέο 
µπροστινό κιτ φόρτωσης 
ενσιρώµατος που λανσάρει 
η JCB σε λίγες ηµέρες, 
στην έκθεση LAMMA 
2020. Πρόκειται για ένα 
µπροστινό αναδιπλούµενο 
εξάρτηµα µε πιρούνια ιδα-
νικά µεγάλων όγκων υλικά, 
που θα είναι διαθέσιµο σε 
πλάτος έως 4,40 µέτρα.

Νέα έκδοση E-drill 
από Kverneland
Την ανανεωµένη της 
σπαρτική E-drill λανσάρει 
η Kverneland, κάνοντάς 
την όσο πιο ευέλικτη και 
πολυχρηστική γίνεται. Το 
ανανεωµένο µοντέλο, που 
για 4 συνεχόµενα χρόνια 
ήταν διαθέσιµο µε µονή 
χοάνη, αποκτά τώρα χώρο 
2100 λίτρων και επιλογή 
για διαµόρφωση της τοπο-
θέτησης υλικού στο µοτίβο 
60:40 ή 70:30. 

Με αισθητήρα κλίσης 
οι Impress Pottinger
Εµπλουτίζει τα προσφερό-
µενα συστήµατα ασφαλεί-
ας και υποβοήθησης των 
χορτοδετικών της Σειράς 
Impress η Pöttinger, µε 
την προσθήκη στον προαι-
ρετικό εξοπλισµό του αι-
σθητήρα κλίσης εδάφους, 
ειδικά για τα µοντέλα F και 
V. Mε τη λειτουργία αυτή 
ρυθµίζεται αυτόµατα η τα-
χύτητα λειτουργίας του 
συστήµατος περιτύλιξης.

Αύξησε φέτος τις 
πωλήσεις η Claas
Η επένδυση ρεκόρ στην 
Έρευνα και Ανάπτυξη 244 
εκατ. ευρώ (11 εκατ. ευρώ 
αύξηση σε σχέση µε την 
περασµένη χρονιά) της 
Claas είχε σαν αποτέλεσµα 

Ανανεωµένο στυλ 
για τη Sly Agri
Με την διχρωµία µαύρου-
κίτρινου έκαναν την εµφά-
νισή τους οι καλλιεργητές 
Stripcat και οι σπαρτικές 
Boss No Till της Sly Agri, 
αντί του κλασικού ασπρό-
µαυρου, αφού πλέον η 
εταιρεία περνά στα χέρια 
της Agrisem, η οποία θα 
κατέχει το «γαλλικό µερί-
διο» της Sly Agri. Η διαδι-
κασία αναδιάρθρωσης εί-
ναι ακόµα στα σπάργανα, 
µε την Sly UK να σχεδιάζει 
να δηµιουργήσει µια ξεχω-
ριστή µονάδα παραγωγής 
στο Lincolnshire.

φέτος να κυκλοφορήσει 
στην αγορά σηµαντικά προ-
ϊόντα όπως οι νέες  
Generation 2 Lexion, το 
τρακτέρ Axion 900 Terra 
Trac και τη «ναυαρχίδα» 
Jaguar 990. Επιπλέον η 
εταιρεία επένδυσε 125 
εκατ. ευρώ σε πάγιο εξο-
πλισµό. Η Claas είδε τις κα-
θαρές τις πωλήσεις να αυ-
ξάνεται κατά 0,2% µέχρι 
το Σεπτέµβριο του 2019. 



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 Agrenda 37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

Τρία βραβεία 
ASABE 2020 για 
τη New Holland
Ο Αµερικανικός Οργανισµός ASABE (American Society 
of Agricultural and Biological Engineers) επέλεξε τρεις 
καινοτοµίες της New Holland Agriculture για την απονο-
µή των βραβείων 2020 AE50: την κονσόλα SideWinder 
Ultra, το σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας του κιβωτί-
ου ταχυτήτων (Ground Speed Management II) και το 
σύστηµα ισοπέδωσης στο βοηθητικό 4ο δοχείο σπό-
ρου στις σπαρτικές µε αέρα της σειράς Ρ. Τα διάσηµα 
βραβεία αναγνωρίζουν τα προϊόντα που κατατάσσο-
νται υψηλότερα στην καινοτοµία, µε σηµαντική εξέ-
λιξη της µηχανικής και αντίκτυπο στην αγορά που υ-
πηρετεί τους τοµείς της γεωργίας, των τροφίµων και 
των βιολογικών συστηµάτων. 

Ο Κάρλο Λάµπρο, πρόεδρος της New Holland Agriculture, 
δήλωσε: «Είναι τιµή µου να λαµβάνω αυτά τα αναγνω-
ρισµένου κύρους βραβεία, που µαρτυρούν την καινο-
τόµο και διορατική προσέγγιση της New Holland  στην 
εκµηχάνιση της γεωργίας. Είναι µια αναγνώριση που 
αξίζουν οι άνθρωποι της οµάδας της New Holland σε 
όλο τον κόσµο για την ικανότητά τους να συνεχίζουν 
να παραδίδουν προϊόντα και τεχνολογίες που συνε-
χώς ανεβάζουν τον πήχη της αποδοτικότητας και της 
παραγωγικότητας».

Οι τρεις τεχνολογίες που διακρίθηκαν
Η κονσόλα SideWinder Ultra τοποθετεί όλα τα βασι-

κά χειριστήρια του τρακτέρ εργονοµικά και λογικά σε 
µια θέση. Οι οµαδοποιήσεις λειτουργιών περιλαµβά-
νουν χειριστήρια για τη διαχείριση του κινητήρα και του 
κιβωτίου ταχυτήτων, για τη ρύθµιση του ύψους του υ-
δραυλικού, για το ράδιο-USB και τον κλιµατισµό. Ένας 
µεγάλος αριθµός λειτουργιών βρίσκονται στο joystick 
για τον ακριβή έλεγχο της ταχύτητας του τρακτέρ και 
τους χειρισµούς στο κεφαλάρι. 

Το σύστηµα αυτόµατης λειτουργίας του κιβωτίου τα-
χυτήτων (Ground Speed Management II) φέρνει νέα 
και µοναδικά χαρακτηριστικά στα τρακτέρ Dynamic 
Command της New Holland, ενώ διατηρεί παράλλη-
λα τον βασικό στόχο της πρώτης γενιάς Ground Speed 
Management, αυξάνοντας την αποδοτικότητα. 

 Στις σπαρτικές µε αέρα της σειράς Ρ παρουσιάζεται 
ένα αυτόµατο σύστηµα ισοπέδωσης και ανάδευσης ό-
ταν είναι εξοπλισµένες µε τέταρτο δοχείο σπόρου. Το 
σύστηµα εξασφαλίζει ότι οι λεπτοί σπόροι ή άλλα µι-
κρόκοκκα υλικά καλύπτουν επαρκώς τους δοσοµετρη-
τές ακόµα και σε σχεδόν άδειο δοχείο. Το έξυπνο σύ-
στηµα χρησιµοποιεί µια µηχανική διάταξη οριζοντίω-
σης που κινείται από ένα ηλεκτρικό µοτέρ σε συνδυ-
ασµό µε αισθητήρες στάθµης για την αυτόµατη µετα-
κίνηση του προϊόντος στην απαιτούµενη κατεύθυνση. 

µε Ανίχνευση Πεζών Forward Collision 
Mitigation (FCM) που ανιχνεύει οχήµατα 
ή πεζούς µπροστά, κάνοντας την οδήγηση 
ασφαλέστερη. Όταν το σύστηµα διαπιστώ-
σει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, εκ-
δίδει έναν ηχητικό συναγερµό και ενεργο-
ποιεί τη λειτουργία πέδησης του FCM για 
την αποφυγή µιας σύγκρουσης ή περιο-
ρισµό των επιπτώσεών της.

Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άνεση και 
η ευκολία στην οδήγηση ιδιαίτερα τη νύ-
χτα, η Mitsubishi εξόπλισε το L200 µε προ-
βολείς που γυρίζουν αυτόµατα στη µικρή 
σκάλα όταν ανιχνευτούν αυτοκίνητα µπρο-
στά και επιστρέφουν αυτόµατα στη µεγά-
λη σκάλα, ώστε να µην χρειαστεί να απο-

µακρύνετε το χέρι σας από το τιµόνι για να 
χειριστείτε το µοχλό των φώτων.

Λόγω του µεγάλου όγκου που διαθέτουν 
τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας αλλά και 
των γρήγορων ρυθµών µε τους οποίους 
χρησιµοποιούνται τα pick-up, το  L200 ε-
φοδιάζεται µε το σύστηµα UMS, που στό-
χο έχει τον περιορισµό των ζηµιών σε µία 
σύγκρουση επιβραδύνοντας κατά την εκ-
κίνηση ή την οπισθοπορεία. Με τη βοή-
θεια αισθητήρων υπερήχων, τοποθετηµέ-
νων στους εµπρός και πίσω προφυλακτή-
ρες, όταν το σύστηµα ανιχνεύει σε εµβέ-
λεια 4 µέτρων ένα εµπόδιο προς την κα-
τεύθυνση κίνησης, ενεργοποιεί έναν συ-
ναγερµό και µειώνει την κινητήρια ισχύ 
εάν ο οδηγός κατά λάθος πατήσει πολύ 
γρήγορα ή απότοµα το γκάζι. 

Μεταξύ των προηγµένων συστηµάτων α-
σφαλείας που περιλαµβάνονται στον στά-
νταρ ή στον προαιρετικό εξοπλισµό του νέ-
ου L200, σύµφωνα µε την Mitsubishi ενδι-
αφέρον χαρακτηριστικό είναι η µονάδα ρα-
ντάρ που βρίσκεται στο εσωτερικό του πί-
σω προφυλακτήρα και συµβάλλει στην α-
ποφυγή ατυχηµάτων από αυτοκίνητα που 
πλησιάζουν από πίσω ή βρίσκονται σε τυ-
φλή γωνία για τον οδηγό.

Περγαµηνές
Το νέο L200 θέτει ακόµη πιο ψηλά 

τον πήχη της ασφάλειας, τοµέας στον 
οποίο το συγκεκριµένο pick-up, από 

την προηγούµενη γενιά του, έχει 
διακριθεί µε 4 αστέρια EURO NCAP
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Το ξένο ψωμί 
δεν χορταίνει

 ∆ιαχρονικό: Αν λαχταράς τη 
λευτεριά, σε ξένους µην ελπίζεις, 
µόνος σου πάρτην αν µπορείς 
αλλιώς δεν την αξίζεις. Νίκος 
Καζαντζάκης

 Μέλισσες: Ο χειµερινός 
θάνατος των µελισσών αυξήθηκε 
από 5% σε 25-40%. Το ένα τρίτο 
των αποικιών δεν επιβίωσε στην 
Πορτογαλία, στην Σλοβενία, το 
Ηνωµένο Βασίλειο, την Ιταλία και 
την Ισπανία. Κύριες αιτίες µείωσης 
των αποικιών είναι η αστικοποίηση, 
η µονοκαλλιέργεια, οι ασθένειες 
των µελισσών, οι µέθοδοι 
φυτοπροστασίας και άλλοι 
παράγοντες στρες. Ουγγρικό 
υπόµνηµα, 18/11/2019. Οι 
µελισσοκόµοι στην Ελλάδα, 
διατηρούν το υψηλότερο ποσοστό 

κυψελών ανά 
επαγγελµατία 
(150) στην 
Ευρώπη, ενώ, 
µειώθηκε ο 
αριθµός τους 
κατά 62% σε 
σχέση µε το 
2017. Η 

Ελλάδα έχει 1,36 εκατ. κυψέλες 
(6η ΕΕ). 
Γ. Κοντονής. agronews.gr, 
27/11/2019. 

 Γάλα: Υποχρεωτική είναι η 
αναγραφή της προέλευσης του 
γάλακτος. Από τις αρχές του 
χρόνου, έχουν διεξαχθεί έλεγχοι 
σε 45 επιχειρήσεις παραγωγής 
γαλακτοκοµικών προϊόντων στις 
οποίες ελέγχθηκαν 107 
διαφορετικά γαλακτοκοµικά 
προϊόντα. ∆ιαπιστώθηκαν 5 µη 
συµµορφούµενα προϊόντα, τα 
οποία δεν ανέγραφαν την 
προέλευση του γάλακτος. Το 
ΥπΑΑΤ καλεί: α) τις 
γαλακτοκοµικές επιχειρήσεις να 
δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στην 
υποχρεωτική αναγραφή εµφανώς 
της προέλευσης του γάλακτος 
στην επισήµανση των 
γαλακτοκοµικών προϊόντων τους 
και β) τους καταναλωτές να 
διαβάζουν προσεκτικά την 
επισήµανση ώστε το προϊόν που 
πληρώνουν να ανταποκρίνεται σε 
αυτό που πραγµατικά επιθυµούν 
να αγοράσουν. efet.gr, 4/12/2019.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Η βρετανική αλυσίδα βιβλιοπωλείων 
Waterstones διαθέτει τώρα στα κατα-
στήµατα της ένα χώρο αφιερωµένο 
αποκλειστικά στα βιβλία για µια πιο 
«πράσινη ζωή» που φιλοξενεί µετα-
ξύ άλλων, τίτλους της νεαρής ακτιβί-
στριας Greta Thunberg, η οποία αν 
µη τι άλλο χτυπά ευαίσθητες χορδές 
όχι µόνο του πρωτογενούς τοµέα και 
της βιοµηχανίας τροφίµων, αλλά και...
καλοµαθηµένων καταναλωτών που ε-
πιµένουν να αναζητούν καλοσχηµα-
τισµένα οπωρολαχανικά.

Παρότι τα ράφια των σούπερ µάρ-
κετ εξακολουθούν να κυριαρχούνται 
από πλαστικές συσκευασίες µιας χρή-
σης, ή από προϊόντα που παρέχουν εύ-
κολες λύσεις όπως για παράδειγµα έ-
τοιµα φαγητά, εµφιαλωµένο νερό, συ-
σκευασµένα σάντουιτς, σαλάτες κλπ, 
και το γεγονός ότι οι ανθρώπινες συ-
νήθειες είναι πολύ «σκληρές για να 
πεθάνουν», το λιανεµπόριο δείχνει να 
αναπροσαρµόζει τη στάση του.

Εξάλλου, όταν ο ισχυρός άντρας της 
Tesco Ντέιβ Λούις λέει ότι «η συσκευ-
ασία θα είναι µια κρίσιµη πτυχή των 

αποφάσεων µας», θα πρέπει να θεω-
ρείται σχεδόν βέβαιο ότι συνολικά η 
βιοµηχανία τρόφιµων θα κάνει κάτι 
για να αντιµετωπίσει αυτό το ζήτηµα, 
ακόµα και αν πάρει λίγο χρόνο για να 
διαπεράσει τα καταστήµατα λιανικής 
η αποφυγή της σπατάλης τροφίµων 
και των περιττών υπερ-συσκευασιών 
από µη ανακυκλώσιµα υλικά. 

∆εν είναι τυχαίο ότι η δέσµευση ε-
ταιρειών-κολοσσών όπως η Coca-Cola, 
Danone, Nestlé, Suntory, Carlsberg κλπ, 
ότι θα µειώσουν πλέον του 50% τη χρή-
ση πλαστικού µέσα στα επόµενα χρόνια 
στις συσκευασίες τους, συµπαρασύρει 
και άλλες εταιρείες προς την κατεύθυν-
ση αυτή, εντείνοντας και σε αυτό το µέ-
τωπο τον ανταγωνισµό. Και στο λιανε-

µπόριο σε εγχώριο επίπεδο ολοένα και 
µεγαλύτερες αλυσίδες όπως η ΑΒ Βα-
σιλόπουλος, η Lidl Hellas, βάζουν ψη-
λά τον πήχη για µείωση της σπατάλης 
των τροφίµων και πλαστικών σε πολ-
λές από τις συσκευασίες τους.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι το 1/3 
των φρούτων και λαχανικών που πα-
ράγονται στην Ευρώπη (περίπου 50 
τόνοι δηλαδή) δεν φτάνουν ποτέ στα 
ράφια των σούπερ µάρκετ, γιατί δεν 
πληρούν τις αισθητικές προδιαγρα-
φές. Τα τελευταία χρόνια, πάντως σε 
χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η 
Βρετανία έχει νοµοθετηθεί η προσπά-
θεια εξάλειψης του φαινοµένου ανα-
γκάζοντας τα super market να µην πε-
τούν στα σκουπίδια τροφές.

Η ακτιβίστρια Greta
διαπερνά τη ραχοκοκαλιά
των καλομαθημένων 
καταναλωτών Εμπεδώνεται ότι η σπατάλη των τροφίμων 

και οι μη ανακυκλώσιμες υπερσυσκευασίες 
έχουν αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία

Επίγνωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος αποκτούν 
ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στην Ευρώπη

Εν µέσω της αυξανόµενης ευαισθητοποίησης σχετικά µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας του πλανήτη και την παγκόσµια ρύπανση από πλαστικά, η 
έρευνα της Κοµισιόν διαπιστώνει ότι ένα ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό 
των καταναλωτών στην ΕΕ λαµβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
των αγορών τους. Οι πλέον συνειδητοποιηµένοι καταναλωτές στην ΕΕ είναι 
εκείνοι που βρίσκονται στις νότιες χώρες (59 %) και στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης (57 %). Η µεγάλη πλειονότητα των εµπόρων λιανικής 
(71 %) πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί ισχυρισµοί που διατυπώνονται για 
προϊόντα ή υπηρεσίες στον τοµέα τους είναι αξιόπιστοι. Οι καταναλωτικές 
συνθήκες βαίνουν προς το χειρότερο στη ∆υτική Ευρώπη, αλλά 
εξακολουθούν να βελτιώνονται σε άλλα µέρη της ΕΕ, µε τις νότιες και 
ανατολικές χώρες να µειώνουν τη διαφορά σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ. 

Σπατάλη
Το 1/3 των 

φρούτων και 
λαχανικών 

στην Ευρώπη 
δεν φτάνουν 
στα σούπερ 

µάρκετ    

Ετησίως
Κάθε 

νοικοκυριό 
στην Ελλάδα 
σπαταλά 98,9 

κιλά τροφικών 
περισσευµάτων 

ανά άτοµο

Πλαστικό
Εταιρείες 

δεσµεύονται 
ότι θα µειώ-
σουν 50% 

τη χρήση του 
πλαστικού

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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Η κορυφαία εµπορική έκθεση της Α-
σίας για φρέσκα φρούτα και λαχα-
νικά µετακοµίζει το Σεπτέµβριο του 
2020 στη Σιγκαπούρη από το παρα-
δοσιακό της... σπίτι στο Χονγκ Κονγκ. 
Συγκεκριµένα, η Asia Fruit Logistica 
2020 θα πραγµατοποιηθεί στις 16-
18 Σεπτεµβρίου στο εκθεσιακό κέ-
ντρο της Σιγκαπούρης EXPO, ένα 
εκθεσιακό κέντρο παγκόσµιας κλά-
σης κοντά στο αεροδρόµιο Changi, 
καθώς ο φορέας που την διοργα-
νώνει (Global Produce Events-GPE) 
έγκρινε αναγκαία αυτή τη µεταφο-
ρά, προκειµένου να την προφυλά-
ξει από τη συνεχιζόµενη αβεβαιό-
τητα στο Χονγκ Κονγκ. 

Μάλιστα, ο GPE έχει επιλέξει τη 
Σιγκαπούρη ως την τοποθεσία για 
την επόµενη έκδοση της έκθεσης, 
επειδή είναι βασικός επιχειρηµατι-
κός και εµπορικός κόµβος στην Α-
σία, προσφέροντας παγκόσµια συν-
δεσιµότητα, επιχειρηµατική απόδο-
ση και πρόσβαση σε φρέσκα φρού-
τα και λαχανικά από όλο τον κόσµο.

«Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης 
αστάθειας στο Χονγκ Κονγκ, πρέπει 
να φροντίσουµε τα συµφέροντα και 
τις ανησυχίες των εκθετών και των 
επισκεπτών του εµπορίου», εξηγεί 
ο Will Wollbold, εµπορικός διευθυ-
ντής της Asia Fruit Logistica. 

«Η Σιγκαπούρη προσφέρει ένα ζω-
ντανό και καινοτόµο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον και έχει αποδεδειγµένο 
ιστορικό στη διευκόλυνση των ποι-
οτικών εκδηλώσεων. Η Σιγκαπού-
ρη βρίσκεται σε πολύ καλή θέση στη 
Νοτιοανατολική Ασία και δηµιουργεί 
περαιτέρω εξαιρετικές επιχειρηµατι-
κές ευκαιρίες για τους πελάτες µας 
στην περιοχή», δήλωσε ο Wollbold.

Σύµφωνα µε τον εµπορικό διευθυ-
ντή της Asia Fruit Logistica οι ηµερο-
µηνίες που έχουν επιλεχθεί, δηλαδή 
16-18 Σεπτεµβρίου 2020, είναι πολύ 
κοντά στις παραδοσιακές ηµεροµη-
νίες που πραγµατοποιείται η έκθεση 

και εξυπηρετεί πολλούς εκθέτες και 
επισκέπτες από όλη την Ασία και τον 
υπόλοιπο κόσµο. Μάλιστα µετά την 
υλοποίηση της στην Σιγκαπούρης, 
η GPE θα εξετάσει τις συνθήκες της 
αγοράς και θα αξιολογήσει την επι-
τυχία στην Asia Fruit Logistica, προ-
τού αποφασίσει σχετικά µε τη θέση 
για µελλοντικές εκθέσεις.

Σηµαντικά εµπορικά ντηλ
Να σηµειωθεί ότι περισσότεροι α-

πό 12.000 επαγγελµατίες του εµπο-
ρίου υψηλής ποιότητας από 70 και 
πλέον χώρες σε όλο τον κόσµο αξι-
οποίησαν τις ευκαιρίες να συναντη-
θούν και και να συνάψουν εµπορι-
κά ντηλ µε περισσότερους από 800 
εκθέτες από περισσότερες από 40 
διαφορετικές χώρες στην διάρκεια 
της Asia Fruit Logistica 2019 που έ-
λαβε χώρα στις 4-6 Σεπτεµβρίου στο 
Χονγκ Κονγκ.

Μετακομίζει στη Σιγκαπούρη 
η Asia Fruit Logistica 2020 
λόγω αβεβαιότητας της αγοράς

Το ρευστό οικοσύστημα της Βαλτικής
θέτει νέους κανόνες για την αλίευση
Στην υιοθέτηση νέων µέτρων 
προχωρά η Κοµισιόν προκει-
µένου να βοηθήσει τους αλιείς 
να αντιµετωπίσουν τις αρνητι-
κές κοινωνικοοικονοµικές επι-
πτώσεις των αυστηρών αλιευτι-
κών περιορισµών που έχουν ή-
δη θεσπιστεί και έχουν συµφω-
νηθεί για το 2020 για τον γάδο 
και τη ρέγγα της ∆υτικής Βαλτι-
κής στη Βαλτική Θάλασσα.

Συγκεκριµένα, στην τελευταία 
πριν τα Χριστούγεννα σύνοδο Υ-
πουργών Γεωργίας στις Βρυξέλ-
λες καθορίστηκε µια γενικότερη 
προσέγγιση σχετικά µε κανονι-
σµό που τροποποιεί δύο υφιστά-
µενες νοµοθετικές πράξεις: αυτή 
για το πολυετές σχέδιο της Βαλ-
τικής και αυτή για το τρέχον Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Οι νέοι κανόνες 
που συµφωνήθηκαν από το Συµ-
βούλιο θα επιτρέψουν ειδικότε-
ρα τη χρήση της οριστικής παύ-
σης για τη διάλυση σκαφών που 
αλιεύουν στοχευµένα γάδο της 
Βαλτικής και ρέγγα της ∆υτικής 
Βαλτικής. Εντούτοις, θα πρέπει 
να εγκριθούν και από το Ευρω-
κοινοβούλιο.

Να σηµειωθεί ότι για διάφο-
ρους λόγους που συνδέονται κυ-
ρίως µε περιβαλλοντικούς και 
ανθρωπογενείς παράγοντες, το 
οικοσύστηµα στη Βαλτική Θά-
λασσα βρίσκεται σε επισφαλή 
κατάσταση εδώ και δεκαετίες. 
Το 2019, το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
για την Εξερεύνηση της Θάλασ-
σας (ICES) εξέδωσε ανησυχητι-
κές επιστηµονικές γνωµοδοτή-
σεις σχετικά µε την κατάσταση 
του αποθέµατος γάδου της Βαλ-
τικής και του αποθέµατος ρέγ-
γας της ∆υτικής Βαλτικής στη 
Βαλτική Θάλασσα.

Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από την πλευρά της, ε-
νέκρινε τα πρώτα έκτακτα µέτρα 
τον Ιούλιο του 2019 απαγορεύ-
οντας την αλιεία γάδου της Ανα-
τολικής Βαλτικής µέχρι το τέλος 
του έτους. Στη συνέχεια, τον Ο-
κτώβριο του 2019, το Συµβού-
λιο αποφάσισε να απαγορεύ-
σει τη στοχευµένη αλιεία γά-
δου της Ανατολικής Βαλτικής 
το 2020 και να µειώσει σηµα-
ντικά τις αλιευτικές δραστηρι-
ότητες που επιδρούν αρνητικά 
στο εν λόγω αλίευµα.

Η Νάουσα
Μπουτάρη 
γιορτάζει 
τα 14Ο
Η Νάουσσα 
Μπουτάρη, τον 
τελευταίο αιώνα έχει 
αφήσει ανεξίτηλα τα 
αποτυπώµατά της 
στην εξέλιξη του  
ελληνικού κρασιού. 
Με αφορµή την 
επέτειο των 140 της 
χρόνων, η οινοποιία 
Μπουτάρη επέλεξε 
να κυκλοφορήσει ένα 
εµβληµατικό κρασί, 
µε την πρώτη του 
ετικέτα, η οποία 
πρωτοσχεδιάστηκε 
πριν 100 και πλέον 
χρόνια. Η επετειακή 
ετικέτα κυκλοφορεί 
ως φόρος τιµής στις 
αµέτρητες στιγµές 
που γενιές Ελλήνων 
έχουν ζήσει στο 
καθηµερινό, αλλά 
και το γιορτινό τους 
τραπέζι µε το 
κλασσικό αυτό κρασί.

Αφήνει φέτος το Χονγκ Κονγκ η 
ασιατική έκδοση της Fruit Logistica.

Συνέπειες
Οι αλιευτικοί περιο-
ρισµοί του 2020 θα 

οδηγήσουν σε σοβαρές 
κοινωνικο-οικονοµικές 

συνέπειες για τις 
παράκτιες κοινότητες 

2014 2019 

65.934

24.112 

>7.000 
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Blink

Ο αφρώδης οίνος
που κατέκτησε 
το Μανχάταν
Με το Μοσχάτο Αλεξάνδρειας της Λήμνου δύο καταξιωμένοι 
οινολόγοι προσπάθησαν να «εκλαϊκεύσουν» την σαμπάνια 

Φιάλες
 Περίπου 120.000 

µε 130.000 φιάλες 
παράγονται ετησίως µε 
100.000 εξ αυτών να 
πωλούνται στις ΗΠΑ

Το Μοσχάτο Αλεξάνδρειας 
καλλιεργείται σε επιλεγµένους 
βιολογικούς αµπελώνες στο 
Κτήµα Πιερία Ερατεινή στον 
Κολινδρό Πιερίας. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι νεωτερισµοί που εισήγα-
γαν οι Λήµνιοι Αιγυπτιώτες 
στο νησί του βορειοανατολι-
κού Αιγαίου, µεταξύ των οποί-
ων ποικιλίες και τεχνογνωσία 
παραγωγής αφρώδους οίνου, έµελλε µετά α-
πό αρκετές δεκαετίες να τοποθετήσουν αρκε-
τά υψηλά ένα ελληνικό κρασί στις προτιµή-
σεις των κατοίκων της Νέας Υόρκης. 

Το Μοσχάτο Αλεξάνδρειας που καλλιεργεί-
ται σε επιλεγµένους βιολογικούς αµπελώνες 
στη Λήµνο, κάνει µια στάση στο Κτήµα Πιερία 
Ερατεινή στον Κολινδρό, για να πάρει τη µορ-
φή του Blink zibibbo.

Εκεί, δύο καταξιωµένοι οινολόγοι, ο Παύλος 
Αργυρόπουλος και ο Ανδρέας Πάντος αποφά-
σισαν το 2006 να χαράξουν τον δικό τους δρό-
µο στην τέχνη του οίνου, καλλιεργώντας σε 150 
στρέµµατα ποικιλίες ελληνικές, όπως Ασύρτικο, 
Μαλαγουζιά, Κολινδρινό, Ξινόµαυρο αλλά και 

µερικές διεθνώς αναγνωρι-
σµένες, όπως το Chardonnay, 
Syrah και Cabernet Sauvignon. 

Το πρώτο κρασί του οινο-
ποιείου βγαίνει το 2007 και 
συνιστά την εικόνα του ουσι-
αστικά, πρόκειται για τον  Γυ-
µνό Βασιλιά. Όµως από νωρίς 

ο Παύλος Αργυρόπουλος, έχοντας σπουδάσει 
τους αφρώδεις οίνους στα νιάτα του, όπως εξη-
γεί στην Agrenda, δηµιουργεί το Blink zibibbo, 
ένα αφρώδες κρασί µε προσιτή τιµή. Παράγεται 
µε τη φυσική µέθοδο της επαναζύµωσης, ενώ 
από το ξεκίνηµα η εταιρεία απευθύνθηκε στη 
διεθνή αγορά, δεδοµένου του µικρού τότε εν-
διαφέροντος στην Ελλάδα για τους αφρώδεις 
οίνους. Η αγορά της Νέας Υόρκης έδειξε έντο-
νο ενδιαφέρον για το προϊόν και έτσι σήµερα 
µεγάλο µέρος του 80% της συνολικής παραγω-
γής που εξάγεται, το βρίσκει κανείς σε δεκά-
δες σηµεία πώλησης στο Μανχάταν, ενώ στα-
θερά βήµατα γίνονται και στην ευρύτερη γειτο-
νιά, όπως το Νιού Τζέρσεϊ και η Ουάσινγκτον. 

Η δηµιουργία ενός δροσερού και ευχάριστου αφρώδους κρασιού υπήρχε πάντα 
στο µυαλό του βετεράνου οινοποιού Παύλου Αργυρόπουλου, ο οποίος µαζί µε τον 
Ανδρέα Πάντο κατάφεραν να καθιερώσουν το Blink σε Νέα Υόρκη και Βέλγιο.

Παύλος Αργυρόπουλος και Ανδρέας Πάντος
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Είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα η 
συνήθεια κατανάλωσης σαµπά-
νιας δεν υφίσταται. Τόσο ο Παύ-
λος Αργυρόπουλος όσο και η κό-
ρη του Φανή, θέλησαν να φτιά-
ξουν ένα νεανικό και «χαρούµε-
νο» κρασί που δεν θα έχει το «βά-
ρος» της σαµπάνιας. «Εκλαϊκεύ-
σαµε λίγο τη σαµπάνια, για να 
τη φέρουµε πιο κοντά στον κα-
θηµερινό άνθρωπο, αφού είναι 
κάτι που αξίζει να καταναλώνε-
ται συχνά», εξηγεί. 

Κάπως έτσι προσπάθησε να συν-
δυάσει την ιταλική τεχνική παρα-
σκευή Prosecco µε την αξιοποί-
ηση µιας αρωµατικής ποικιλίας 
κρασιού, όπως είναι το Μοσχά-
το Αλεξάνδρειας. «Όταν ξεκίνη-
σα ήταν προφανές ότι κάποιος έ-
πρεπε να κάνει µια µεγάλη κίνη-
ση για να αναπτυχθούν οι ελλη-
νικοί αφρώδεις οίνοι. Η δουλειά 
µου ήταν να διαλέξω τους αµπε-
λώνες, να φτιάξω την πρώτη ύλη 
και να προχωρήσω», αναφέρει.

Πέρα από το Blink, τα 150 στρέµ-
µατα του κτήµατος παράγουν µερι-
κά από τα πιο ενδιαφέροντα κρα-

σιά της ελληνικής κάβας, όπως ο 
Γυµνός Βασιλιάς, οι Ευχές Ερατει-
νές, η Γυµνή Βασίλισσα και το Μετά.  

Η οινοποιητική δραστηριότη-
τα  της Πιερίας Ερατεινή έχει ε-
πιβραβευτεί µε σηµαντικές δι-
εθνείς διακρίσεις όλα αυτά τα 
χρόνια, έχοντας παράλληλα κα-
ταφέρει να αναγνωριστεί και α-
πό τους λάτρεις του κρασιού ε-
κτός της ελληνικής αγοράς. Σή-
µερα η εταιρεία έχει παραγωγή 
κοντά στις 70.000 φιάλες, µε το 
60% περίπου τω πωλήσεών της 
να γίνεται σε χώρες όπως οι Η-
νωµένες Πολιτείες, η Γερµανία, 
το Βέλγιο και η Ολλανδία. 

Σηµειώνεται τέλος ότι τα επό-
µενα χρόνια αναµένεται να ολο-
κληρωθεί µια επένδυση ύψους 
600.000 ευρώ, η οποία θα επι-
τρέψει στο Κτήµα Πιερία Ερατει-
νή να δηµιουργήσει το δικό της 
επισκέψιµο οινοποιείο, αφού µέ-
χρι σήµερα για τις ανάγκες της οι-
νοποίησης µισθώνει από κοινού 
µε την Οµάδα Παραγωγών Αµυ-
νταίου το οινοποιείο του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού Αµυνταίου.

Τεχνική Prosecco με αρωματική ποικιλία 
αναπτύσσει την ελληνική «σαμπάνια»

BLINK

Στους πρόποδες του Ολύµπου καλλιεργούνται 150 
στρέµµατα βιολογικών αµπελώνων

Τηλ: 2392 033505
https://www.ktimapieriaeratini.gr/

Τράπεζα Πειραιώς
Εκπρόσωπος του 
ΤΧΣ στο ΔΣ
Tο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Τράπεζας Πειραιώς, κατά τη 
συνεδρίαση της 18ης ∆εκεµβρίου 
2019, εξέλεξε, σε συνέχεια της από 
28.11.2019 επιστολής του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας 
και σύµφωνα µε το Ν. 3864/2010, 
τον Περικλή ∆οντά, ως νέο Μη 
Εκτελεστικό Μέλος του ∆Σ, 
Εκπρόσωπο του Ταµείου 
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, σε 
αντικατάσταση του Per Anders Fasth.

ΕΦΕΤ
νέο συμβούλιο 
∆ιορίστηκε µε απόφαση του 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Μάκη Βορίδη το νέο επταµελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο στον Ενιαίο 
Φορέα Ελέγχου Τροφίµων, µε 
εντολές για αυστηρότερους 
ελέγχους. Πρόεδρος αναλαµβάνει ο 
Καθηγητής του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αντώνης 
Ζαµπέλας,.

Κρι Κρι
Παραίτηση του Π. 
Καμαρινόπουλου
Την παραίτηση του από τη θέση του 
ανεξάρτητου, µη εκτελεστικού µέλους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κρι-
Κρι υπέβαλε ο Παναγιώτης 
Καµαρινόπουλος του Κωνσταντίνου, 
για προσωπικούς λόγους. Το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει, 
σε προσεχή συνεδρίαση του, για την 
αντικατάσταση του κ. Καµαρινόπουλου, 
ως µέλους του και µέλους της 
Επιτροπής Ελέγχου.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΗΠΑ και Γερµανία
Σήµερα η εταιρεία έχει 
παραγωγή κοντά στις 
70.000 φιάλες, µε το 
60% περίπου αυτών 

να εξάγεται 

ΚΟΛΙΝ∆ΡΟ
ΠΙΕΡΙΑ
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Άρθρο 22, Απόθεµα για δικαιώµατα 
ενίσχυσης 

1. Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει 
να χορηγήσει τη βασική εισοδηµατική 
στήριξη βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυ-
σης διαχειρίζεται εθνικό απόθεµα. 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγρα-
φο 1, όταν τα κράτη-µέλη αποφασίζουν 
να διαφοροποιήσουν τη βασική στήριξη 
εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 18 πα-
ράγραφος 2, µπορούν να αποφασίσουν 
να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµά-
δα περιοχών που αναφέρονται σύµφωνα 
µε το εν λόγω άρθρο. [...]

7. Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπί-
ζουν συµπληρωµατικούς κανόνες για 
τη χρήση του αποθεµατικού και τις πε-
ριπτώσεις που θα οδηγούσαν στην α-
νασύστασή του.

Όταν το απόθεµα συµπληρώνεται µε 
γραµµική µείωση της αξίας των δικαιωµά-
των ενίσχυσης, η εν λόγω γραµµική µεί-
ωση εφαρµόζεται σε όλα τα δικαιώµατα 
ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ή, όταν τα 
κράτη µέλη εφαρµόζουν την παρέκκλιση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2, στο 
επίπεδο της σχετικής οµάδας εδαφών α-
ναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

Εθνικό Απόθεμα ανά 
περιφέρεια ενίσχυσης

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ  
kontonis@agronews.gr

Ξεχωριστό Εθνικό Απόθεµα ανά περιφέρεια 
ενισχύσεων, παροχή στήριξης µε βάση το ζω-
ικό κεφάλαιο και όχι µόνο την έκταση στον 
Α’ Πυλώνα και η πρόβλεψη για κατ’ αποκο-
πή ενίσχυση των µικρών εκµεταλλεύσεων 
µέχρι 100.000 ευρώ, προβλέπουν οι αλλα-
γές στα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ µετά την δι-

απραγµάτευση ενός έτους. Τα αναθεωρηµέ-
να κείµενα που παρουσιάστηκαν στα µέσα 
∆εκεµβρίου στους υπουργούς Γεωργίας πα-
ράλληλα «κλειδώνουν» τη συνδεδεµένη ενί-
σχυση στο 13% (συν 2% για πρωτεϊνούχες ζω-
οτροφές), ενώ καθιστούν προαιρετικό το κα-
θεστώς της συµπληρωµατικής ενίσχυσης για 
τα κράτη-µέλη. Αναλυτικότερα οι δέκα σηµα-
ντικότερες αλλαγές στα νοµικά κείµενα της 
ΚΑΠ αναφέρουν τα εξής:

Τα κράτη-μέλη συμφωνούν εν γένει με αυτές τις τροποποιήσεις στην 
πρόταση της Επιτροπής, ωστόσο η τελική θέση επί του κειμένου μπορεί 
να ληφθεί μόνο μετά τη συμφωνία σχετικά με το Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Παράταση 
τρέχουσας περιόδου

Όλοι οι κανονισµοί για 
τη νέα ΚΑΠ θα µπουν σε 
εφαρµογή από το 2022 ή 
το 2023 µετά την παρά-
ταση που έχει αποφασι-
στεί για την τρέχουσα 

περίοδο

10Κύριες αλλαγές στα 
νομικά κείμενα ΚΑΠ

Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν στους υπουργούς Γεωργίας στις 17 ∆εκεµβρίου. 

2Άρθρο 27, Συµπληρωµατική στήριξη 
του εισοδήµατος των νέων γεωργών

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέ-
πουν συµπληρωµατική στήριξη εισοδήµα-
τος για τους νέους γεωργούς, υπό τους ό-
ρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο 
και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα 
στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ. [...]

3. Η συµπληρωµατική εισοδηµατική 
στήριξη για τους νέους γεωργούς λαµβά-
νει τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης 
ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο ή κατ 
‘αποκοπή ποσό. Τα κράτη µέλη µπορούν 
να αποφασίσουν να χορηγήσουν την ε-
νίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου µό-
νο σε ένα µέγιστο αριθµό εκταρίων ανά 
νεαρό αγρότη.

Ενίσχυση Nέων 
με περιορισμούς 

3Άρθρο 69, Εγκατάσταση νέων 
γεωργών, εκκίνηση αγροτικών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξη µικρών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορη-
γούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων 
γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών ε-
πιχειρήσεων και ανάπτυξη µικρών εκµε-
ταλλεύσεων υπό τους όρους που καθορί-
ζονται στο παρόν άρθρο και όπως καθο-
ρίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΑΠ.

Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό 
µορφή κατ ‘αποκοπήν ποσών ή χρηµατο-
πιστωτικών µέσων ή συνδυασµού και των 
δύο. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο 
ποσό ενίσχυσης ύψους 100 000 ευρώ και 
µπορεί να διαφοροποιηθεί σύµφωνα µε 
αντικειµενικά κριτήρια.

Επιστρέφει
το «14χίλιαρο»

4Άρθρο 25, Πληρωµή 
για τους µικρούς αγρότες

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
ενισχύσεις στους µικρούς γεωργούς, ό-
πως ορίζονται από τα κράτη µέλη, κατ 
‘αποκοπήν ποσό ή ποσό ανά εκτάριο, 
εντός των ορίων των εκταρίων που κα-
θορίζονται από τα κράτη µέλη, αντικα-
θιστώντας τις άµεσες πληρωµές.

 Τα κράτη µέλη σχεδιάζουν την αντί-
στοιχη παρέµβαση στο στρατηγικό σχέ-
διο της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γε-
ωργούς. Τα κράτη µέλη µπορούν να α-
ποφασίσουν να ορίσουν διαφορετικά 
κατ ‘αποκοπή ποσά ή ποσά ανά εκτάριο 
που συνδέονται µε διαφορετικά κατώ-
φλια έκτασης.

Κατ’ αποκοπή ποσό 
για τους μικρούς
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Άρθρο 26, Συµπληρωµατική στήριξη 
του αναδιανεµητικού εισοδήµατος 
για την αειφορία

1. Τα κράτη µπορούν να προβλέψουν 
συµπληρωµατική στήριξη του αναδιανεµη-
τικού εισοδήµατος για την αειφορία («στή-
ριξη αναδιανεµητικού εισοδήµατος») όπως 
ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

2. Τα κράτη που εφαρµόζουν την ανα-
διανοµή εισοδηµατικής στήριξης εξασφα-
λίζουν την ανακατανοµή των άµεσων ενι-
σχύσεων από τις µεγαλύτερες σε µικρότε-
ρες ή µεσαίες εκµεταλλεύσεις, προβλέπο-
ντας αναδιάρθρωση του εισοδήµατος µε 
τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενί-
σχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο στο γεωργό.

3. Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την 
αναδιανεµητική στήριξη εισοδήµατος κα-
θορίζουν σε εθνικό ή περιφερειακό επί-
πεδο, ένα ποσό ανά εκτάριο και ανώτατο 
αριθµό εκταρίων ανά γεωργό.

Προαιρετική 
η συμπληρωματική 
ενίσχυση

Άρθρο 66, Φυσικοί ή άλλοι 
περιορισµοί ανά περιοχή

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χο-
ρηγούν πληρωµές για φυσικούς ή άλ-
λους περιορισµούς ανά περιοχή υπό 
τους όρους που καθορίζονται στο πα-
ρόν άρθρο και όπως καθορίζονται πε-
ραιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια 
για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβάλουν 
στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων α-
πό τους ειδικούς στόχους που καθο-
ρίζονται στο άρθρο 6.

2. Οι πληρωµές αυτές χορηγούνται 
στους γεωργούς για τις περιοχές που 
ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 
του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδά-
φιο, σε δεόντως αιτιολογηµένες περι-
πτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να ε-
πανασχεδιάσουν τις περιοχές που υ-
πόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς 
ή άλλους περιορισµούς ανά περιοχή, 
σύµφωνα µε τους όρους που προβλέ-
πονται στο άρθρο 32 του κανονισµού 
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Επανασχεδιασμός 
περιοχών εξισωτικής

5Άρθρο 28, Σχέδια για το κλίµα 
και το περιβάλλον

1. Η στήριξη για ένα συγκεκριµένο οικο-
λογικό σχήµα λαµβάνει τη µορφή ετήσιας 
πληρωµής για όλα τα επιλέξιµα εκτάρια ή 
για τα επιλέξιµα εκτάρια που καλύπτονται 
από τα οικοσυστήµατα. Χορηγούνται είτε:

α) συµπληρωµατικές πληρωµές για τη 
στήριξη του βασικού εισοδήµατος ή

β) πληρωµές που αποζηµιώνουν τους 
γεωργούς ή τις οµάδες γεωργών για το 
σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπα-
νών που πραγµατοποιήθηκαν και για το 
διαφυγόν εισόδηµα ως αποτέλεσµα των 
δεσµεύσεων. Οι πληρωµές που χορηγού-
νται σύµφωνα µε το στοιχείο β) η παρά-
γραφος αυτή µπορεί επίσης να λάβει τη 
µορφή ετήσιας πληρωµής για τις µονάδες 
ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από 
τα οικολογικά συστήµατα και µπορεί να 
καλύπτει τα έξοδα συναλλαγής.

Επιδότηση ανά 
μονάδα ζώου

Άρθρο 71, Συνεργασία
Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 

στήριξη για τη συνεργασία υπό τους ό-
ρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο:

Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαί-
σιο της κληρονοµικής διαδοχής των γε-
ωργικών εκµεταλλεύσεων, τα κράτη µέ-
λη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο 
στους γεωργούς που έχουν συµπληρώσει 
την ηλικία συνταξιοδότησης ή στους γε-
ωργούς που θα φθάσουν την ηλικία αυτή 
µέχρι το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδί-
ου, όπως καθορίζεται από το κράτος µέλος 
σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία

Ευελιξία στο πριμ 
μεταβιβάσεων

Άρθρο 86, Ελάχιστη και µέγιστη χρηµατοδότηση
Οι ενδεικτικές χρηµατοδοτικές χορηγήσεις για τις πα-

ρεµβάσεις στήριξης συνδεδεµένων εισοδηµάτων περιο-
ρίζονται σε 13% κατ ‘ανώτατο όριο των ποσών.

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέ-
λη που χρησιµοποιούν, για την εθελοντική συνδεδεµέ-
νη στήριξη, περισσότερο από 13% του ετήσιου εθνικού 
ανώτατου ορίου, µπορούν να αποφασήσουν να χρησι-
µοποιήσουν ποσοστό µεγαλύτερο. Το ποσοστό που προ-
κύπτει δεν υπερβαίνει το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Ε-
πιτροπή για την εκούσια συνδεδεµένη στήριξη για το έ-
τος υποβολής αιτήσεων 2018.

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπο-
ρεί να αυξηθεί κατά µέγιστο όριο 2 ποσοστιαίες µονά-
δες, υπό τον όρο ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσο-
στό που υπερβαίνει το 13% κατανέµεται για την ενίσχυ-
ση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες δυνάµει του τίτλου ΙΙΙ 
κεφάλαιο ΙΙ τµήµα 3 τµήµα 3 του τµήµατος 3 .

Το ποσό που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο στρα-
τηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που προκύπτει από την εφαρ-
µογή του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου δεν 
µπορεί να υπερβεί. Κατά παρέκκλιση του πρώτου και 
του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν να ε-
πιλέξουν να χρησιµοποιήσουν έως και 3 εκατοµµύ-
ρια ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση της στήριξης 
συνδεδεµένης ενίσχυσης.

Στο 13% οι συνδεδεμένες

Άρθρο 65, ∆εσµεύσεις για το 
περιβάλλον, το κλίµα και άλλες 
διαχειριστικές δεσµεύσεις

1. Τα κράτη µέλη συµπεριλαµβάνουν 
τις δεσµεύσεις για το γεωργοπεριβάλλον 
και το κλίµα στις παρεµβάσεις στα στρα-
τηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ και εν-
δέχεται να περιλαµβάνουν και άλλες δε-
σµεύσεις διαχείρισης. [...]

6. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις πλη-
ρωµές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν 
µε βάση τις πρόσθετες δαπάνες και τα δι-
αφυγόντα εισοδήµατα που προκύπτουν 
από τις δεσµεύσεις που έχουν αναλη-
φθεί, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους 
που έχουν τεθεί. Οι πληρωµές αυτές χο-
ρηγούνται ετησίως και µπορούν επίσης 
να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε 
δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα 
κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στή-
ριξη ως κατ ‘αποκοπή ή ως εφάπαξ πλη-
ρωµή ανά µονάδα. [...]

9. Όταν η στήριξη βάσει του άρθρου 
χορηγείται σε δεσµεύσεις γεωργοπερι-
βαλλοντικού κλίµατος, δεσµεύσεις για 
τη µετατροπή ή τη διατήρηση πρακτικών 
και µεθόδων βιολογικής γεωργίας, ό-
πως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
834/2007, και των δασικών περιβαλλο-
ντικών και κλιµατικών υπηρεσιών, πλη-
ρωµή ανά εκτάριο. Σε δεόντως αιτιολογη-
µένες περιπτώσεις ή για άλλες δεσµεύ-
σεις, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρ-
µόζουν άλλες µονάδες από τα εκτάρια.

Το 2020
Ο ρόλος των 
οργανώσεων 
παραγωγών, 

το δίχτυ ασφαλείας 
στο πλαίσιο των
διατάξεων για 
την αγορά κ.α. 
θα χρειαστεί να 

συζητηθούν το 2020, 
µόλις αποσαφηνιστεί 

η θέση του 
Κοινοβουλίου

Ομαδικές δράσεις 
αγροπεριβαλλοντικών

Η πρόταση ορισµένων κρατών-µελών για πλήρη απαλλαγή από ελέγχους και κυρώσεις 
των µικροκαλλιεργητών δίχασε τις αντιπροσωπίες, υπήρξε ωστόσο ευρεία συµφωνία 
ως προς την ανάγκη να προβλεφθεί ένα «ελαφρύτερο» σύστηµα ελέγχων.



Σε µια δύσκολη περίοδο για την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση µε πολλές υποχρε-
ώσεις διευθέτησης να τρέχουν και τις 
συζητήσεις επί της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής και του Πολυετούς ∆ηµο-
σιονοµικού Πλαισίου να κορυφώνο-
νται, τα ηνία του Συµβουλίου της ΕΕ 
αναλαµβάνει η νεοφώτιστη Κροατία.

Αρκετοί εκτιµούν πως συγκυρια-
κά, ένας καλός φίλος της Γερµανίας 
έρχεται να πρωταγωνιστήσει στις µε-
ταρρυθµίσεις επί των σχετικών νο-
µικών κειµένων προτού αναλάβει 
δράση το Βερολίνο στο δεύτερο µι-
σό του 2020, ώστε να κλειδώσει το 
δηµοσιονοµικό µέλλον του µπλοκ 
για την επόµενη επταετία. 

Οι προετοιµασίες για τους Κροάτες 
ξεκίνησαν ήδη από τον Οκτώβριο ό-
ταν παρουσίασε το προγραµµατικό 
τους σχεδιασµό, µε την καγκελάριο 
της Γερµανίας, Άνγκελα Μέρκελ να 
επισκέπτεται το Ζάγκρεµπ τον περα-
σµένο Νοέµβριο προκειµένου να δώ-
σει την έγκρισή της στο σχέδιο αυτό. 
Σε κοινές τους δηλώσεις τότε, τόσο 
η Μέρκελ όσο και ο Κροάτης πρωθυ-
πουργός, Αντρέι Πλένκοβιτς συµφώ-
νησαν ότι τα θέµατα που βρίσκονται 

στην κορυφή της ατζέντας της κροα-
τικής Προεδρίας θα είναι το επόµενο 
στάδιο των διαπραγµατεύσεων για το 
Brexit, ο πολυετής προϋπολογισµός 
της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, 
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτι-
κής συνοχής, της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής και των κονδυλίων για την 
ασφάλεια, την αλλαγή του κλίµατος, 
τις επενδύσεις, την εκπαίδευση και 
την αναπτυξιακή πολιτική.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Κροατία 
δεν είναι ικανοποιηµένη µε τη φιν-
λανδική πρόταση γα το Π∆Π και την 
ΚΑΠ και έχει δηλώσει πως θα προ-
σπαθήσει να διαµορφώσει ένα νέο 
µεταρρυθµιστικό κείµενο, µε τον υ-

πουργό Εξωτερικών της χώρας, Γκόρ-
νταν Γκρλιτς Ραντµάν να δηλώνει πως 
«πιστεύω ότι υπάρχει περιθώριο βελ-
τίωσης της φινλανδικής πρότασης». 
Μία από τις προτάσεις της Κοµισιόν 
που αποδέχεται κάπως στρογγυλεµέ-
να η φινλανδική προεδρεία είναι η 
επιβολή περικοπών στη συνοχή και 
στην ΚAΠ, αλλά και η µείωση της πε-
ριόδου αναφοράς, η οποία επί του 
παρόντος είναι ν+3 χρόνια. Ουσια-
στικά µε τον τρόπο αυτό η Κοµισιόν 
πιέζει τα κράτη µέλη να απορροφή-
σουν πιο γρήγορα τα κονδύλια για 
την ολοκλήρωση προγραµµάτων, ε-
πιταχύνοντας τις διαδικασίες και ως 
εκ τούτου µειώνοντας και τα περιθώ-
ρια απορρόφησης πόρων. 

Με την ισχύουσα περίοδο αναφο-
ράς, κάποιος δικαιούχος θα είχε περι-
θώριο ολοκλήρωσης του προγράµµα-
τός του τρία χρόνια µετά την ολοκλή-
ρωση της προγραµµατικής περιόδου. 
Τώρα κόβεται ένα έτος, ενώ ενδεικτι-
κά αναφέρεται ότι η Ελλάδα πήρε για 
την τρέχουσα περίοδο ένα επιπλέον 
έτος. «Θέλουµε να διατηρήσουµε την 
τρέχουσα κατάσταση, συµπεριλαµβα-
νοµένης της περιόδου αναφοράς, και 
να µην τη µειώσουµε σε δύο χρόνια, ό-
πως µερικοί θέλουν να κάνουν» υπο-
στηρίζει ο Κροάτης υπουργός.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΡΟΑΤΙΑ 233.280

<

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

10
ΕΚΤΑΡΙΑ

1,3
EK. ΕΚΤΑΡΙΑ

5,6
EK. ΕΚΤΑΡΙΑ

 ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΣΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

89,4%

Ανάσες με την Κροατία 
πριν αναλάβει δράση ο 
γερμανικός οδοστρωτήρας 
Βερολίνο

Πιθανή μία διατήρηση
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Από την 1η Ιανουαρίου 2020 
η προεδρία του Συμβουλίου 
Γεωργίας περνά στην Βούκοβιτς

Ποδαρικό 
µε Brexit
Οι πιθανότητες να 
αφήσει η Κροατία πολλές 
εκκρεµότητες από την 
ΚΑΠ και το Π∆Π στον 
γερµανικό οδοστρωτήρα 
είναι πολλές. Το σίγουρο 
πάντως είναι ότι η 
προεδρία της Κροατίας 
θα χρειαστεί να 
επιβλέψει την είσοδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην µετά Brexit εποχή, 
µε τις εξελίξεις να 
τρέχουν ήδη από τον 
Ιανουάριο του 2020. 
Παράλληλα, 
προτεραιότητα 
της χώρας είναι η 
επανεκκίνηση των 
ενταξιακών 
διαπραγµατεύσεων των 
χωρών των ∆υτικών 
Βαλκανίων, οι οποίες 
πάγωσαν το περασµένο 
Φθινόπωρο, όταν 
Γερµανία και Γαλλία 
γύρισαν την πλάτη 
στις χώρες αυτές. 

Για να υπάρχει ευρωπαϊκός προϋπο-
λογισµός από 1η Ιανουαρίου 2021, 
από τον οποίο εξαρτώνται χιλιάδες 
πρότζεκτ, οι «27» θα πρέπει να είχαν 
φτάσει σε συµφωνία πριν το κλεί-
σιµο του 2019. Ήταν κάτι δύσκολο 
να γίνει  και τελικά πράγµατι δεν 
έγινε οπότε καλείται τώρα να το α-
ντιµετωπίσει η κροατική προεδρία 
και ποιος ξέρει... ίσως και η γερµα-
νική από την 1η Ιουλίου.

Οι προσδοκίες υπαγορεύουν ότι 
θα ήταν καλύτερο να εγκριθεί κα-
τά τη διάρκεια της προεδρίας της 
Κροατίας. «Πρόκειται για τον επτα-
ετή προϋπολογισµό και το επίπεδο 
του προϋπολογισµού παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους α-
ποκαλούµενους Φίλους της Συνο-
χής, τις µικρότερες χώρες της ΕΕ, 
τους τελευταίους που προσχώρη-
σαν στην ΕΕ, ιδίως την Κροατία, η 
οποία δεν µπόρεσε να χρησιµο-
ποιήσει αυτές τις δυνατότητες. µε 
την χρήση των πόρων του Ταµεί-
ου Συνοχής» υποστηρίζει ο υπουρ-
γός Εξωτερικών της χώρας, Γκόρ-
νταν Γκρλιτς Ραντµάν.

Ο ίδιος δεν αποκλείει το ενδεχό-
µενο να υπάρξει ειδικό Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο τον Φεβρουάριο προκει-
µένου να επισπευστούν οι διαδι-
κασίες γύρω από τον προϋπολογι-

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



Σε τέσσερεις τοµείς –το εµπόριο, την 
τεχνολογία, την άµυνα και το περι-
βάλλον- προτίθεται να βγει στην α-
ντεπίθεση η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή-
δη από τις πρώτες ηµέρες του 2020 
µε αιχµή την Πράσινη Συµφωνία της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (βλ σελ. 
47), που ουσιαστικά συνιστά σε µια 
προσπάθεια διαµόρφωσης και κα-
θοδήγησης του παγκόσµιου οικο-
νοµικού γίγνεσθαι, µε όρους ευρω-
παϊκής έµπνευσης.

Σύµφωνα µε το Politico, η µεταστρο-
φή προς τον προστατευτισµό θα είναι 
πιο εµφανής στο επίπεδο του εµπο-
ρίου, στο οποίο το µπλοκ ετοιµάζεται 
να γίνει πιο δραστήριο. Τα τελευταία 
χρόνια οι Βρυξέλλες προσπαθούσαν 
να «καλµάρουν» τον Ντόναλντ Τραµπ 
– µάταια- από το να αποσυντονίσει 
τις διαδικασίες στον Παγκόσµιο Ορ-
γανισµό Εµπορίου, όσο αυτός επιδί-
δεται σε έναν ξέφρενο εµπορικό πό-
λεµο. Μέτρα αντιντάµπινγκ, κυρωτι-
κούς µηχανισµούς και έµπειρα στε-
λέχη, όπως ο Φιλ Χόγκαν, διαµορφώ-
νουν το οπλοστάσιο της Κοµισιόν, ώ-
στε αφενός να αποτρέψει νέους δα-
σµούς και στην αγροτική παραγωγή 
της ΕΕ και στην αυτοκινητοβιοµηχα-
νίας της. Παράλληλα στο στόχαστρο 
της ΕΕ αναµένεται να βρεθούν κρά-
τη που ακολουθούν αθέµιτες πρακτι-
κές και επιδοτήσεις που συνιστούν 
εµπόδιο για την ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών προϊόντων. 

Στους υπόλοιπους τοµείς, οι πα-
ρεµβάσεις αναµένεται να γίνουν µε 
έναν περισσότερο διακριτικό τρόπο, 
όπως για παράδειγµα µε την σύστα-
ση ενός ταµείου που θα χρηµατο-
δοτεί την έρευνα στο κοµµάτι της ά-
µυνας, ή µε τη διαµόρφωση ενός ι-
σχυρού ρυθµιστικού πλαισίου στον 
τοµέα της ψηφιακής πολιτικής που 
θα βάλει σίγουρα εµπόδια στους τε-
χνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ 

και της Κίνας.
Εκεί όµως που φιλοδοξεί να ξε-

χωρίσει η ΕΕ ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του 2020, είναι η πράσι-
νη ανάπτυξη. Εδώ οι Βρυξέλλες φι-
λοδοξούν στο να φτιάξουν τους ό-
ρους στο παιχνίδι πάνω στο οποίο 
λογικά θα συνεχιστεί οι παγκόσµια 
οικονοµική δραστηριότητα κατά το 
δεύτερο µισό του 21ου αιώνα. Εδώ 
η ΕΕ θέλε να βρεθεί πολλά βήµατα 
µπροστά από τις ρυπογόνες οικονο-
µίες της ΕΕ και της Κίνας. 

Σύµµαχος στις προσπάθειες αυτές, 
σύµφωνα µε τον Φρανς Τίµµερµανς, 
είναι το µέγεθος της ευρωπαϊκής οι-
κονοµίας, η οποία ωστόσο πρέπει να 
βρει έναν τρόπο να ατσαλωθεί προ-
τού συρρικνωθεί και άλλο. 

Oι Βρυξέλλες φιλοδοξούν 
να φτιάξουν τους όρους 
του παγκόσμιου εμπορίου 

Έχει πολλή δουλειά µπροστά του,
ο Επίτροπος Εµπορίου Φιλ Χόγκαν.

Σύµµαχος στις προσπάθειες, ο Ολλανδός Φρανς Τίµµερµανς.

της πρότασης των Φινλανδών

σµό. «Εν πάση περιπτώσει, αυτό 
θα µπορούσε να συµβεί κατά τη 
διάρκεια της προεδρίας της Κρο-
ατίας, επειδή ο προϋπολογισµός 
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία α-
πό το 2021 και κάθε καθυστέρη-
ση σηµαίνει καθυστέρηση στην 
έναρξη πολύ σηµαντικών προ-
γραµµάτων» αναφέρει. 

Οι Φινλανδοί εµµένουν σε ένα 
διαχωρισµό προϋπολογισµού: το 
ένα τρίτο στη συνοχή, το ένα τρί-
το στην ΚΑΠ και το ένα τρίτο σε 
όλους τους άλλους τοµείς πολι-
τικής, µε αύξηση της χρηµατοδό-
τησης για πολιτικές προτεραιό-
τητες και νέες προκλήσεις, αλ-
λά σε χαµηλότερα επίπεδα από 
εκείνα που προτείνει η Επιτροπή. 

Η εκτίµηση αυτή υποστηρίζεται 
ακόµα και από µικρότερο Π∆Π 
σε σχέση µε αυτό που προτείνει 
η Κοµισιόν, µε τα νούµερα ωστό-
σο να µπορούν να αλλάξουν α-
νά πάσα στιγµή, όπως σχολιά-
ζει ο διακεκριµένος αγροοικο-
νοµολόγος του κολλεγίου Tρί-
νιτι στο ∆ουβλίνο, Άλαν Μάθι-
ους, καθώς η πολιτική διελκυ-
στίνδα είναι έντονη όσο προ-
χωρούν οι διαπραγµατεύσεις.

Αυτό πάντως που είναι γνω-
στό από τις ασκήσεις εργασίας 

που γίνονται µέχρι στιγµής, είναι 
πως Γερµανία, Ολλανδία, Σουη-
δία και ∆ανία δεν θέλουν να ξε-
περάσουν το 1% της εισφοράς 
στον προϋπολογισµό της ΕΕ, ο-
πότε δεν αποκλείεται να υπάρ-
ξει µέσα στο ερχόµενο  εξάµηνο 
ένας συγκερασµός που θα διατη-
ρήσει την ουσία της φιλανδικής 
προεδρίας, στην οποία οι αριθµοί 
βγαίνουν και µε λιγότερα, εξυ-
πηρετώντας όµως και τις προσ-
δοκίες µικρών σαν την Κροατία. 
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Καλύτερα να το 
κλείσει η Κροατία 

Οι προσδοκίες υπαγορεύ-
ουν ότι θα ήταν καλύτερο 
το Πολυετές ∆ηµοσιονο-
µικό Πλαίσιο να εγκριθεί 

κατά τη διάρκεια της 
προεδρίας της Κροατίας

Η υπουργός Γεωργίας 
της Κροατίας Μαρίγια 
Βούκοβιτς, θα 
αντικαταστήσει τον 
οµόλογό της Γιάρι 
Λέπα, στην προεδρία.

442,4

�∆ΙΣ. ΕΥΡΩ�

123 

ΣΥΝΟΧΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ Π∆Π

85,3

∆ΗΜΟΣΙΑ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ

34,9

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

27,5

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

187,4

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

378,9 

ΚΑΠ
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Η λίστα 
των 7,5 δις
αλλάζει
συνεχώς
Οι προτεινόµενοι δασµοί είναι η 
τελευταία  εξέλιξη στην διαµάχη της 
αµερικανικής κυβέρνησης µε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την 
επιχορήγηση της τελευταίας στους 
κατασκευαστές αεροσκαφών. 
Υπενθυµίζεται ότι στις 2 Οκτωβρίου, 
ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου 
έδωσε στις ΗΠΑ το πράσινο φως για 
την επιβολή δασµών σε ευρωπαϊκά 
αγαθά ύψους 7,5 δισ. δολαρίων. Την 
επόµενη µέρα, η αµερικανική 
διοίκηση  ανακοίνωσε επιβολή 
δασµών 25% σε ένα ευρύ φάσµα 
ευρωπαϊκών προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των κρασιών, 
τυριών, ελαιολάδου, ουίσκι και του 
κασµιριού, αρχής γενοµένης την 18η 
Οκτωβρίου. Οι δασµοί επιβλήθηκαν 
σε  όλους τους οίνους 
προερχόµενους από τη Γαλλία, την 
Ισπανία, τη Γερµανία και το Ηνωµένο 
Βασίλειο, µε εξαίρεση τους αφρώδεις 
οίνους, τους οίνους  µε αλκοόλη 
µεγαλύτερη του 14 % και τις φιάλες 
µεγάλου µεγέθους.  
Την 1η ∆εκεµβρίου, το 
δευτεροβάθµιο όργανο του ΠΟΕ 
απέρριψε µια έφεση της Ε.Ε. που 
υποστήριζε ότι δεν παρείχε πλέον 
επιδοτήσεις στην Airbus. Στις 10 
∆εκεµβρίου, Αµερικανικό υπουργείο 
Εµπορίου (USTR)  δηµοσίευσε τα 
υπό εξέταση µέτρα, στα οποία 
περιλαµβάνεται αύξηση των δασµών 
στο 100 % σε ένα ευρύ φάσµα 
τροφίµων και άλλων προϊόντων από 
όλες τις χώρες της E.U., 
συµπεριλαµβανοµένου του τυριού, 
του κρέατος, του ελαιολάδου, του 
γιαουρτιού, του ουίσκι, του κονιάκ και 
του κρασιού. 

Σοκ από την πρόταση ΗΠΑ 
για δασμούς 100% σε αγροτικά
Νέο δυνητικό εμπόδιο για τα ευρωπαϊκά κρασιά που το πάλευαν με το 25%

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μετά τις 13 Ιανουαρίου, οπότε λήγει και η δι-
αβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, ανα-
µένεται να αποφασίσει το υπουργείο Εµπο-
ρίου των ΗΠΑ αν εν τέλει θα θέσει σε εφαρ-
µογή την πρόταση επιβολής πρόσθετων δα-
σµών 100% σε κρασιά, ελαιόλαδα, επιτραπέ-
ζιες ελιές, τυριά, γιαούρτι, κονιάκ και σε άλ-
λα αγροτικά προϊόντα από όλη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, κορυφώνοντας τα αντίποινα για 
τις επιδοτήσεις στην Airbus.

Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο κύκλο ε-
πιβολής δασµών, ο οποίος επικεντρώθηκε α-
ποκλειστικά σε κρασιά από τα τέσσερα Κράτη – 
Μέλη της Ε.Ε. που επιδοτούσαν την Airbus, οι 
δασµοί αυτοί θα πλήξουν κρασιά από όλες τις 
χώρες της Ε.Ε. και θα συµπεριλάβουν και τους 
αφρώδης οίνους, τα επιδόρπια κρασιά, εκείνα 
σε φιάλες µεγάλου µεγέθους και όλα τα επίπεδα 
οινοπνεύµατος, όχι µόνο εκείνα κάτω του 14%. 

Σύµφωνα µε άρθρο του κορυφαίου περιο-
δικού Winespectator, από το γραφείο Εµπο-
ρικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ (USTR) υπάρ-
χει «ενεργή» πρόταση επιβολής πρόσθετων 
δασµών σε όλα τα ευρωπαϊκά κρασιά ποσο-
στού 100% κάτι που επιβεβαιώνει και το ελ-
ληνικό υπουργείο εξωτερικών.

Το θέµα έχει προκαλέσει συναγερµό στους 
εκπροσώπους του εγχώριου αµπελοοινικού 
κλάδου µε την ΚΕΟΣΟΕ, σε συνεργασία µε 

την Ε∆ΟΑΟ και τον ΣΕΟ να ετοιµάζονται να 
αντιδράσουν κατά τις επιβολής δασµών πα-
ρεµβαίνοντας στον Πρωθυπουργό, στον υ-
πουργό εξωτερικών, στον υπουργό Αγρο-
τικής Ανάπτυξης αλλά και τον πρέσβη των 
ΗΠΑ Τζέφρυ Πάιατ.

Στο άρθρο του Winespecator περιγράφεται 
η αγωνιώδης προσπάθεια των Ευρωπαίων οι-
νοπαραγωγών να διατηρήσουν τις πωλήσεις 
τους στις αγορές των ΗΠΑ µετά τις επιβαρύν-
σεις µε δασµούς σε ποσοστό 25% στα κρασιά 
συγκεκριµένων χωρών, οι οποίοι τώρα αντι-
µετωπίζουν ένα νέο δυνητικό εµπόδιο. «Μέχρι 
τώρα, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν ένιω-
θαν τον αντίκτυπο της επιβολής δασµών στο 
25% καθώς οι εισαγωγείς και οι οινοποιοί α-
πορρόφησαν το κόστος µε την ελπίδα διατή-
ρησης των πωλήσεων. Αυτό δεν θα είναι δυ-
νατό µε τους νέους , υψηλότερους δασµούς. 

Πολλοί εισαγωγείς αναφέρουν ότι ενώ σχε-
διάζαµε προσλήψεις, τώρα σκεφτόµαστε απο-
λύσεις.», γράφει το Winespectator.

Η αντίδραση πολλών στη βιοµηχανία οίνου 
είχε στοιχεία σοκ. «Το επίπεδο δασµών 100 % 
θα είναι πραγµατικά καταστροφικό καθώς όλα 
τα ευρωπαϊκά κρασιά θα χάσουν το µεγαλύ-
τερο µέρος της αγοράς στις ΗΠΑ», δήλωσε ο 
Renzo Cotarella, πρόεδρος του Antinori, τονί-
ζοντάς πως «σε αυτό το επίπεδο των δασµών, 
είναι πρακτικά αδύνατο να βρεθεί µια αποτε-
λεσµατική λύση.». «Εάν αυτό επιτευχθεί, αυτό 
θα είναι εξαιρετικά επιζήµιο για όλες τις κα-
τηγορίες κρασιού», δήλωσε η Sandra LeDrew, 
COO της Terlato Wine Group.

Εναπόκειται στα οινοποιεία και στους εισα-
γωγείς να αποφασίσουν πόσο από το κόστος 
θα επιρρίψουν µέσω των πωλήσεών τους. Και 
τότε οι λιανοπωλητές και τα εστιατόρια πρέπει 
να κάνουν την ίδια επιλογή. «Οι τιµές στις λί-
στες κρασιών των εστιατορίων θα µπορούσαν 
να γίνουν αστρονοµικές», ανέφερε η Le Drew 
καθώς µε µία αύξηση 100% στους δασµούς, 
κανείς στον κλάδο δεν µπορεί να απορροφή-
σει το κόστος. Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
πληρώσουν. «Οι άνθρωποι που πλήττονται πε-
ρισσότερο θα είναι οι καταναλωτές», συµπλή-
ρωσε η Le Drew. Και αυτό δηµιουργεί τον φό-
βο ότι οι καταναλωτές θα βρουν εναλλακτικές 
λύσεις από τα ευρωπαϊκά κρασιά σε άλλους 
οίνους. «Πότε θα επιστρέψουν αυτοί οι κα-
ταναλωτές; Θα επιστρέψουν;», διερωτήθηκε. 

Κληρώνει στις 13 Γενάρη
Στις 13 Ιανουαρίου αποφασίζει η 
αµερικανική διοίκηση αν θα θέσει 

σε εφαρµογή την πρόταση επιβολής 
πρόσθετων δασµών 100% σε κρα-
σιά, ελαιόλαδα, επιτραπέζιες ελιές, 
τυριά και άλλα αγροτικά προϊόντα
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Την ανάγκη να εξαλειφθούν οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ 
που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα και να 
ενισχυθεί η επανεξέταση της εφαρµογής και της 
λογοδοσίας των πολιτικών, των δράσεων και των 
δεσµεύσεων για τη φύση µε στόχο την ενίσχυση των 
δράσεων σε όλα τα επίπεδα, τονίζουν οµόφωνα τα 
κράτη-µέλη τα ΕΕ, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση 
της Κοµισιόν µε αφορµή την έγκριση για ένα 
παγκόσµιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα µετά το 
2020. Τα κράτη µέλη επίσης υπογραµµίζουν ότι είναι 

σηµαντικό οι εγχώριες και διεθνείς 
χρηµατοοικονοµικές ροές, µεταξύ άλλων στις 
δηµόσιες συµβάσεις, να συνάδουν µε το παγκόσµιο 
πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα µετά το 2020.
Σηµειώνεται εδώ, πως το Συµβούλιο θα επανέλθει 
στο θέµα αυτό, προκειµένου να εγκρίνει εντολή για 
τη θέση της ΕΕ στις διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο 
της διάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για τη 
βιοποικιλότητα (CBD COP15) τον Οκτώβριο του 
2020, στην Κουνµίνγκ της Κίνας.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Αυτή είναι µια στιγµή παρόµοια µε 
τότε που ο άνθρωπος πάτησε το πόδι 
του στη Σελήνη» υποστήριξε η Ούρ-
σουλ φον ντερ Λάιεν όταν παρουσί-
ασε πριν από λίγες ηµέρες την πολι-
τική της ναυαρχίδα στην Ευρωβου-
λή, την Πράσινη Συµφωνία (Green 
Deal). Είναι µια στρατηγική που περι-
λαµβάνει 50 συγκεκριµένα µέτρα πο-
λιτικής, που δεν θα είναι εύκολο να 
γίνουν αποδεκτά τόσο στο εσωτερι-
κό όσο και στο εξωτερικό του µπλοκ.

Είναι ένας σχεδιασµός που αποτυ-
πώνει µια ελιτίστικη αντίληψη πάνω 
στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζο-
ντας την φτηνή τεχνολογία µε τις α-
κριβές καλλιεργητικές πρακτικές και 
κατ’ επέκταση τις ακριβές προωθη-
τικές ενέργειες των τελικών προϊό-
ντων, αφού την δεδοµένη στιγµή η 
αγορά που θα απορροφούσε την «α-
φρόκρεµα» της παγκόσµιας αγροδι-
ατροφής µάλλον δεν υπάρχει. 

Απαντήσεις για τον τρόπο µε τον 
οποίο η αγορά θα µπορέσει να αντα-
ποκριθεί σε αυτήν την ελιτίστικη γε-
ωργία που οραµατίζονται οι Βρυξέλ-
λες δεν µπορούν να διατυπωθούν και 
συνεπώς είναι εύλογο να αναρωτιέται 
κανείς αν τελικά πρόκειται για µια ε-
πιλογή αποδυνάµωσης του ρόλου της 
Ε.Ε. ως παραγωγικής δύναµης στον 
τοµέα της γεωργίας. Κατά πάσα πι-
θανότητα µέσα στην επόµενη πεντα-
ετία η επιβεβαίωση ή η αποτυχία της 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα δώσει 
µερικές πρώτες απαντήσεις. 

Ανοίγει µέτωπα
Είναι πιθανό να εντείνει τη δια-

µάχη µεταξύ του «πράσινου» δυτι-
κού µισού της ηπείρου και της εξαρ-
τώµενης από τον άνθρακα ανατολι-
κής Ευρώπης. Να ενισχύσει τον α-

νταγωνισµό µεταξύ της βιοµηχανί-
ας και της ανερχόµενης αγοράς των 
ΜΚΟ και των νεοφυών. Τέλος είναι 
ένας σχεδιασµός που θα φέρει αντι-
µέτωπη την ΕΕ µε τους εµπορικούς 
της εταίρους και ιδιαίτερα τις ΗΠΑ.

Βέβαια η πολιτική ηγεσία της ΕΕ έχει 
άλλη άποψη. Επικαλούµενη το οικονο-
µικό µέλλον της Ευρώπης, κρίνει πως 
µια τέτοια µετάβαση θα έδινε το προ-
βάδισµα στην ΕΕ στο µέλλον σε πολ-
λούς τοµείς της οικονοµίας. Ως µοχλό 
πίεσης προς την στροφή αυτή είναι δι-
ατεθειµένη να χρησιµοποιήσει την οι-
κονοµική της ισχύ του σήµερα, προκει-
µένου να είναι εκείνη αυτή που θα δι-
αµορφώνει καταστάσεις στο µέλλον.

Είναι µε λίγα λόγια ο µόνος τρόπος 
κατά την σηµερινή ηγεσία, ώστε η ΕΕ 
να διαφοροποιηθεί από τις υπόλοι-
πες ισχυρές οικονοµίες και να ανα-
κτήσει την ηγετική της θέση στο πα-
γκόσµιο στερέωµα, µέσα από µια ελι-

τίστικη στρατηγική, η οποία άλλωστε 
διαχρονικά την διέκρινε ήδη από την 
Εποχή των Ανακαλύψεων.

Η Πράσινη Συµφωνία «είναι µια 
νέα στρατηγική ανάπτυξης που στο-
χεύει στη µετατροπή της ΕΕ σε µια 
δίκαιη και ευηµερούσα κοινωνία 
µε µια σύγχρονη, αποδοτική και α-
νταγωνιστική οικονοµία όπου δεν 
υπάρχουν εκποµπές αερίων θερµο-
κηπίου ως το 2050 και όπου η οι-
κονοµική ανάπτυξη αποσυνδέεται 
από την χρήση πόρων» αναφέρει η 
ανακοίνωση της Κοµισιόν.

Το σχέδιο απαιτεί επίσης έναν µη-
χανισµό συνοριακού αποκλεισµού του 
άνθρακα σε επιλεγµένους τοµείς – έ-
ναν δασµό που θα απευθύνεται σε 
προϊόντα που παράγονται σε χώρες 
µε χαλαρότερη κλιµατική πολιτική - 
ο οποίος θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
συµµορφώνεται µε τους κανόνες του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου.

Η Επιτροπή παραδέχεται ότι η επί-
τευξη µιας τέτοιας αναδιάρθρωσης 
της οικονοµίας που θα επιτρέψει την 
πράσινη µετάβαση δεν θα είναι εύκο-
λη. Θα κοστίσει µέχρι και 260 δισ. ευ-
ρώ σε πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις 
µόνο για την επίτευξη των υφιστάµε-
νων στόχων. Οι πιο φιλόδοξοι θα κο-
στίζουν ακόµα περισσότερο.

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι 
αναγνωρίζει πως η στροφή θα δη-
µιουργήσει νικητές και ηττηµένους. 
«Η οικολογική µετάβαση θα αλλάξει 
τη γεωπολιτική, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των παγκόσµιων οικονοµικών 
και εµπορικών συµφερόντων και των 
συµφερόντων ασφαλείας, γεγονός 
που θα δηµιουργήσει προκλήσεις 
για πολλά κράτη και κοινωνίες», α-
νέφερε η ανακοίνωση. Η αγροτική 
παραγωγή της ηπείρου θα µπορέσει 
να είναι στους νικητές, µόνο αν το 
κυνήγι premium αγορών αποδώσει.

Η στιγμή 
που η Ευρώπη 

πάτησε στο φεγγάρι 
Όπως κάθε φιλόδοξο 

σχέδιο, έτσι και η 
Πράσινη Συμφωνία 

της Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, 

φλερτάρει με 
την υπερβολή 

υιοθετώντας μία 
ελιτίστικη αντίληψη 
πάνω στην αγροτική 

παραγωγή

Τέλος στις επιδοτήσεις που
θεωρούνται επιβλαβείς για
την βιοποικιλότητα ζήτησαν

οµόφωνα τα κράτη-µέλη

Premium
Η αγροτική παραγωγή της 
ηπείρου θα µπορέσει να είναι 
στους νικητές, µόνο αν το 
κυνήγι premium αγορών 
αποδώσει.

260 δις
Η Επιτροπή παραδέχεται ότι η 
επίτευξη µιας τέτοιας 
αναδιάρθρωσης της 
οικονοµίας που θα επιτρέψει 
την πράσινη µετάβαση δεν θα 
είναι εύκολη. Θα κοστίσει 
µέχρι και 260 δισ. ευρώ σε 
πρόσθετες ετήσιες επενδύσεις 
µόνο για την επίτευξη των 
υφιστάµενων στόχων

Πρόκληση
Η οικολογική µετάβαση θα 
αλλάξει τη γεωπολιτική, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
παγκόσµιων οικονοµικών και 
εµπορικών συµφερόντων και 
των συµφερόντων ασφαλείας, 
γεγονός που θα δηµιουργήσει 
προκλήσεις για πολλά κράτη 
και κοινωνίες
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ΤΟΝΙ ΜΠΛΕΡ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
«Η κατάληψη του 
Εργατικού Κόµµατος από 
την άκρα αριστερά 
εξελίχθηκε σε ένα 
εξιδανικευµένο κίνηµα 
απολύτως ανίκανο να γίνει 
αξιόπιστη κυβέρνηση. Το 
(εκλογικό) αποτέλεσµα µας 
ντρόπιασε. Ακολουθήσαµε 
έναν δρόµο κωµικής 
αναποφασιστικότητας».

ΣΑΡΛΙΖ ΘΕΡΟΝ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ο πατέρας µου ήταν πολύ 
άρρωστος. Ο πατέρας µου 
ήταν αλκοολικός όλη του τη 
ζωή. Ήταν µια αρκετά 
απελπιστική κατάσταση. Η 
οικογένειά µας ήταν απλά 
κολληµένη σε αυτό. Νοµίζω 
ότι η οικογένειά µας ήταν 
απίστευτα ανθυγιεινή. Και 
όλα αυτά, νοµίζω, µας 
σηµαδέψανε».

ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ
Τ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Είµαι σίγουρος ότι αν για 
δύο χρόνια κάθε χώρα 
στον κόσµο κυβερνούνταν 
από γυναίκες, θα βλέπατε 
σηµαντική βελτίωση στο 
βιωτικό επίπεδο και τα 
εισοδήµατα. Κυρίες, θέλω 
να ξέρετε ότι δεν είστε 
τέλειες, αλλά αυτό που 
µπορώ να πω είναι ότι 
είστε καλύτερες από µας».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΝ Η ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε ΕΙΧΕ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΤΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΘΑ ΕΚΑΝΕ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Αυγολέµονο
Βρε τον Τάκη µε τα λεµόνια 
που ήθελε και πιστοποίηση 
κατάρτισης γνώσεων και 
δεξιοτήτων 1,5 εκατ. από το 
ΕΣΠΑ. Η πρόταση αίτησης 
χρηµατοδότησης της πράξης 
κόπηκε γιατί λέει ενείχε 
στοιχεία κρατικής ενισχύσεως 
διότι ενίσχυε επιλεκτικά τις 
επιχειρήσεις, στις οποίες 
εργάζονται οι ωφελούµενοι. 

 

Πάρτο πίσω
Περίεργα ακούστηκαν τα όσα 
είπε προ καιρού στην Βουλή 
η Ντόρα, ότι µερίδιο στις 
ελληνοποιήσεις γάλακτος 
έχουν και οι µικροί παραγωγοί 
και ότι οι µεγάλες βιοµηχανίες 
το παίρνουν ήδη αναµειγµένο 
και ως εκ τούτου είναι άµοιρες 
ευθυνών. Να ανακαλέσει τις 
αναφορές αυτές ζήτησε ο 
Γκουροµπίνος των Θεσσαλών.

 

Πρωτιά
Πρώτος λέει από όλους τους 
οµολόγους του κάλεσε ο 
Μαυρουδής τον νέο Επίτροπο 
Βοϊτσόφσκι να επισκεφθεί την 
Ελλάδα και να συνοµιλήσει µε 
τους αγρότες για τα ζητήµατα 
που αντιµετωπίζουν. Για να 
δούµε αν θα ανταποκριθεί και 
θα έχουµε τουλάχιστον αυτή 
την πρωτιά. Ο Φιλ πάντως, 
είχε έρθει κανά δυο φορές.

Στα συρτάρια αραχνιασµένες αγροτικές µελέτες

Περί τις 1.500 µελέτες από το 1990 βρίσκονται λέει αραγµέ-
νες στα συρτάρια των εκάστοτε υπουργών Γεωργίας, χωρίς να 
έχουν αξιοποιηθεί. Παραγγέλθηκαν, πληρώθηκαν αλλά πο-
τέ δεν συνδέθηκαν µε τον πρωτογενή τοµέα παρά τα µεγαλό-
πνοα σχέδια τα οποία αυτές κατέγραφαν. Βέβαια, κάποιοι θα 
πουν ότι το µόνο που άλλαξε, είναι πως ο κλάδος υπέστη πε-
ραιτέρω συρρίκνωση, εξάλλου ποιος κοιτάει την ηµεροµηνία 
λήξης... Άλλοι πάλι, θα πουν ότι πλέον τα εν λόγω κείµενα, 
αποκτούν και ιστορικό χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά περνάµε 
στην 4η Βιοµηχανική Επανάσταση, µε υλικά από την... πρώτη.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Για ενεργές 
επενδύσεις 2 δις στον 
πρωτογενή τοµέα 
µιλά ο υφυπουργός 
της πλατείας και 
για νοµοθετήµατα 
που θα µειώσουν το 
κόστος παραγωγής. 
Οι επιδόσεις δεν θα 
αργήσουν να φανούν, 
αρκεί να υπάρξουν...

Μόνο µε αύξηση του 
προϋπολογισµού η νέα 
ΚΑΠ θα πετύχει τους 
περιβαλλοντικούς 
της στόχους επιµένει 
ο Μαυρουδής, 
καθιστώντας αυτό 
σαφές και στους 
οµολόγους του, µε 
τους οποίους επιδιώκει 
να δηµιουργήσει 
σχετικό µέτωπο.

Υβρίδια
 Στα αναπτυξιακά – 

επενδυτικά µέτρα Αλιείας των 
ευρωπαϊκών πόρων κινούνταν 
σε µονοψήφιο ποσοστό, ενώ 
από τις 23 αιτήσεις για 
Περιοχές Ολοκληρωµένης 
Ανάπτυξης Ιχθυοκαλλιεργειών, 
εγκρίθηκε µόνο η µία!

 «Όλα αυτά ανήκουν 
οριστικά στο παρελθόν. ∆εν θα 
αφήσουµε αυτόν τον «εθνικό 
πλούτο» αναξιοποίητο», είπε 
τελευταία η υφυπουργός της 
πλατείας προαναγγέλλοντας 
ευρύ διάλογο µε τους 
ανθρώπους της παραγωγής.

 Ζητούµενο βέβαια, όπως 
πάντα, τα λόγια να γίνουν έργα 
και να προχωρήσουν οι 
εξαγγελίες για νέες 
επενδύσεις στις 
υδατοκαλλιέργειες και 
η αύξηση της αξίας των 
εξαγωγών στο 1 δις µε 
ορίζοντα 10ετίας... βέβαια.

;

ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΑΡΑΝΤΟΝΑ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
«Πρέπει να πάρουν έναν 
τεχνικό που θα νιώσει τι 
είναι η Μπόκα, δεν είναι 
εύκολο να καθίσεις σε αυτή 
την καρέκλα […] Πρέπει να 
καλέσουν τον Μαουρίτσιο 
Ποτσετίνο (σ.σ πρώην 
προπονητής της Τότεναµ) 
και να τον πείσουν να έρθει 
να ηγηθεί της µεγαλύτερης 
οµάδας στον κόσµο».

Αν φοβάσαι 
κλείσε τα µάτια!

Αυτό που µας αρέσει στο υπουργείο της πλατείας 
είναι ότι όλα γίνονται κατόπιν των εντολών του 
βασικού ενοίκου του. Έτσι, όπως 
σε όλα, και τα υπόλοιπα της ενιαίας βασικής 
ενίσχυσης, της πράσινης, των νεών αγροτών που 
δόθηκαν την περασµένη εβδοµάδα, µια µέρα 
νωρίτερα στους δικαιούχους, ήρθαν µετά τη 
σχετική εντολή του Μαυρουδή (για να µην 
ξεχνιόµαστε), του οποίου όπως λέει σχετική 
ανακοίνωση «καρποφόρησε η σκληρή δουλειά».

Σηµειωτέον την εποµένη µέρα, που αρχικά 
προγραµµατιζόταν η καταβολή τους είχε εξαγγελθεί 
η απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων, ως εκ τούτου, για 
να µην υπάρξουν παρατράγουδα η δισκέτα δόθηκε 
νωρίτερα. Πάντως και κάποιοι από τους υπαλλήλους 
του Οργανισµού Πληρωµών στα τηλέφωνα που τους 
γίνονταν από τους παραγωγούς, το πρωινό εκείνης 
της ηµέρας, όπως µας ενηµέρωναν, τους έλεγαν 
να µην κρέµονται από τα ΑΤΜ γιατί µπορεί και να 
µην έβλεπαν µέχρι αργά... τίποτα. 

Στις πληρωµές πριν τις άγιες µέρες των 
Χριστουγέννων και µια σειρά από de minimis για 
τρία προϊόντα....Τα αµύγδαλα του Τυρνάβου, που 
είχε πάρει επ’ ώµου ο πρώην της πλατείας Βάθη 
Κόκκαλης, τα ροδάκινα, µε τους συνεταιριστές να 
µιλούν για δικαίωση και τα καπνά, που ότι και να 
δώσουν δεν αρκεί να βγάλουν τα σπασµένα οι λίγοι 
εναποµείνανες παραγωγοί. Οι αρµόδιοι το 
ανακοίνωσαν πανηγυρικά, οι γκρίνιες όµως 
έφτασαν ήδη από την πλευρά των παραγωγών  

Αλήθεια γιατί χρήµατα που δικαιούνται οι αγρότες 
είναι δουλεµένα και προέρχονται από το µπάτζετ 
της ΚΑΠ και µονάχα η σωστή διαχείριση τους 
άπτεται της κρατικής µηχανής και όχι κάποιας 
µηχανοπαρέας (για να µην ξεχνιόµαστε και πάλι), 
θα πρέπει η καταβολή τους να αναδεικνύεται σε 
θέµα έµπρακτης πολιτικής βούλησης; Άραγε, ποιος 
θα πρέπει να έχει σε ποιόν, υποχρέωση; Όπως και 
να ‘χει τα λεφτά µπήκαν στους λογαριασµούς και το 
χριστουγεννιάτικο τραπέζι στρώθηκε. 

Η γενικότερη αίσθηση πάντως είναι ότι έστω και 
µε τη ρητορική τα πράγµατα ίσως πάνε καλύτερα 
παρά τις διεθνείς οικονοµικό-πολιτικές και 
γεωπολιτικές αναταράξεις. Εξάλλου η Ελλάδα 
κινείται διαχρονικά στην δική της στρατόσφαιρα ως 
εκ τούτου, τι µπορεί να πάει πιο άσχηµα; 

Το 2020 δεν ξέρουµε ακόµα αν θα φέρει πολιτική 
συµφωνία για την ΚΑΠ, ως εκ τούτου υπάρχει ακόµη 
δρόµος για την σύνταξη των στρατηγικών σχεδίων ή 
αν θα υπάρξει «περιβαλλοντική προσέγγιση του 
Αχελώου» για να περιοριστούν τα προβλήµατα 
ερηµοποίησης στον κάµπο της Θεσσαλίας, όπως είπε 
και ο υπουργός της πλατείας µε τους Λαρισαίους 
γεωπόνους να επιχαίρουν. Όπως και επίσης πως θα 
αξιοποιηθεί η προσέγγιση...της πράσινης συµφωνίας 
από τον πρωτογενή τοµέα που έχει µείνει 
κυριολεκτικά από καύσιµα!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ
ια από τις πρώτες απο-
φάσεις, θυµάµαι, που 
έδωσε στη δηµοσιό-
τητα, αρχές του 2015, 

η τότε πολλά υποσχόµενη πολιτι-
κή ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, αφορούσε την 
αναθεώρηση του θεσµικού πλαι-
σίου για τις άδειες 120 ηµερών σε 
προϊόντα φυτοπροστασίας. 

  Για 120 χρόνια
ΤΙ ΧΑΡΑ; Επιτέλους να µπει τά-
ξη, έλεγαν... οι αφελείς. Η από-
φαση, βγήκε για διαβούλευση, 
πήγε, ήρθε, άλλαξε, ξαναάλλα-
ξε, στο τέλος απ’ αυτό που έµει-
νε δεν καταλάβαινε τίποτα κα-
νείς. Το αποτέλεσµα; Πάλι τα ί-
δια, πάλι επετηρίδα, ξανά καθυ-
στέρηση, εκ νέου παρεµβάσεις, 
τανάπαλιν πελατειακή διαχείρι-
ση, άντε κι απ’ την αρχή νταρα-
βέρια µε την εξουσία.

  Ανασφάλειες
ΤΟ ΚΑΛΟ µε τη σηµερινή ηγεσία 
είναι ότι δεν έδειξε από την πρώ-
τη µέρα την ίδια σπουδή. Απέφυ-
γε να εκτεθεί προτείνοντας από 
νωρίς καινούργιο θεσµικό πλαί-
σιο. Λίγο η άγνοια του υπουργού, 
λίγο η ανασφάλεια του... αγαύ-
γιστου γενικού γραµµατέα, σιγή 
ασυρµάτου. Στους έξι µήνες που 
έχουν µεσολαβήσει από τις νέες 
αφίξεις, οι αποφάσεις ήταν ελά-
χιστες και περιορίστηκαν στα α-
πολύτως απαραίτητα. 

   Φόβος ή θάρρος;

ΕΙΜΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ να δω 
πως θα εξελιχθούν τα πράγ-
µατα το επόµενο διάστη-
µα. Μαθαίνω ότι οι φάκε-
λοι µε τις υποψηφιότη-
τες για κατ’ εξαίρεση εί-
ναι πολλοί. Αυτό δεν ση-
µαίνει ότι επιστηµονικά τα 
πράγµατα δεν θα µπορού-
σαν να είναι, στις περισσότε-
ρες των περιπτώσεων, απολύ-
τως ξεκάθαρα. Φόβος ή θάρρος;   

  Μαντρακούκος
ΜΑΛΛΟΝ φαίνεται να είναι κά-
πως καλύτερα τα πράγµατα µε την 
υπόθεση «κλωνική επιλογή», ό-
µως κι εκεί, ποτέ δεν ξέρεις. Μα-
θαίνω ότι κατόπιν ωρίµου σκέψε-
ως, ο Γεώργιος ο νεώτερος, δια-
βίβασε το κείµενο στον υπουρ-
γό µε θετική µάλιστα εισήγηση. 
Την ίδια ώρα, οι... καλικάντζαροι 
της οδού Ριανκούρ συνεχίζουν 
το κατενάτσιο, ετοιµάζοντας, ό-
πως µου λένε, ηµερίδα γνώµης 
επί τούτου. Σαν να λέµε, Γιάννης 
πίνει, Γιάννης κερνάει! 

  Κοψομεσίτης
ΑΥΤΟ που δεν έχω καταλάβει 
µε τις πληρωµές των άµεσων ε-
νισχύσεων, είναι, αν οι εκάστο-
τε υπουργοί και εν προκειµένω ο 
Βορίδης, αρέσκονται στο να παί-
ζουν επικοινωνιακά µε το θέµα ή 
απλώς καθίστανται -εις έκαστος 
εξ αυτών- θύµατα παραπληροφό-
ρησης από τα γνωστά κέντρα. ∆εν 
εξηγείται διαφορετικά, να λέει 
ολόκληρος υπουργός... καρπο-
φόρησε η σκληρή δουλειά µας!

  Φρικαντέλα  
ΚΑΠΟΥ πάντως πήρε το αυτί µου 
ότι ο Βορίδης προγραµµατίζει, λί-
γο µετά την αυγή του νέου χρό-
νου, ένα ταξίδι στην Αχαΐα. Αν 
δεν κάνω λάθος, το ταξίδι έρχε-
ται σαν συνέχεια µιας συνάντη-
σης που είχε πρόσφατα στην Α-
χαρνών 2, µε αντιπροσωπεία α-

γροτών (της περιοχής) που τον 
επισκέφθηκε. Εικάζεται ότι 

κατά τη διάρκεια της συνά-
ντησης, ο υπουργός ενη-
µερώθηκε για κάποια α-
ξιοπερίεργα που συµβαί-
νουν στην περιοχή µε τις 
άδειες φύτευσης οινάµπε-
λων! Οι ίδιες κακές γλώσ-
σες λένε ότι ο υπουργός 
δεν έπεσε από τα σύννε-
φα, καθώς είχε εκ των ε-
νόντων µια πρόγευση ε-
πί του θέµατος. Λες να...  

Εικάζεται ότι 
κατά τη διάρκεια 
συνάντησης µε 
αγρότες από την 
Αχαΐα, ο υπουργός 
ενηµερώθηκε 
για κάποια 
αξιοπερίεργα που 
συµβαίνουν στην 
περιοχή µε τις 
άδειες φύτευσης 
οινάµπελων! 
Οι ίδιες κακές 
γλώσσες λένε ότι ο 
υπουργός δεν έπεσε 
από τα σύννεφα, 
καθώς είχε εκ 
των ενόντων µια 
πρόγευση επί του 
θέµατος.

Γ 
ίνεται όλο και πιο προφανές ότι τα ε-
πιτόκια µε αρνητικά πρόσηµα, τα ο-
ποία εισήγαγαν αρκετές χώρες µετά 
την παγκόσµια οικονοµική κρίση, 

συνθλίβουν την κερδοφορία των τραπεζών. 
Λιγότερο προφανείς, αν και ίσως πιο σηµα-
ντικές για την κοινωνία ως σύνολο, είναι οι 
εξουθενωτικές επιπτώσεις τους στα συνταξι-
οδοτικά προγράµµατα. Κι αυτός είναι ο λό-
γος για τον οποίο οι ηµέρες του κόστους δα-
νεισµού… υπό το µηδέν ενδέχεται να φθά-
νουν στο τέλος τους […].

Η µείωση των επιτοκίων κατά 1% αυξάνει τις 
υπολογιζόµενες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις 
κατά περίπου 20% […]. Στο σύνολό τους, τα ευ-
ρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προγράµµατα αντι-
µετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από πο-
τέ. Σχεδόν το 1/4 έχει επίπεδα χρηµατοδότη-
σης 90% ή λιγότερο, µε λιγότερα από το 1/3 
να καλύπτουν πάνω από το 100% των µελλο-
ντικών τους υποχρεώσεων. Επιπλέον, το 40% 
υποφέρει από αρνητικές καθαρές ταµειακές 
ροές, σε σύγκριση µε το 33%, που έχει θετικές 
[…]. Οι χαµηλές αποδόσεις σωρεύουν προβλή-
µατα για το µέλλον. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανη-
συχητικό, καθώς η ευθύνη για την αποταµί-
ευση χρηµάτων για τη ζωή µετά την αποχώρη-

ση από την αγορά 
εργασίας µεταφέ-
ρεται όλο και πε-
ρισσότερο στους ί-
διους τους ιδιώτες, 
αποµακρυνόµενη 
από εταιρείες και 
κράτη. Ο διοικη-
τής της κεντρικής 
τράπεζας της ∆α-

νίας, Lars Rhode, έφτασε να χαρακτηρίσει το 
βάρος µιας τέτοιας προοπτικής ασήκωτο! [...]

Η Pacific Investment Management προ-
σχώρησε στη χορωδία των επικριτών τον πε-
ρασµένο µήνα, ενώ οι Nicola Mai και Peder 
Beck-Friis ανέφεραν σε έκθεσή τους ότι τα 
αρνητικά επιτόκια «δηµιουργούν σηµαντικές 
προκλήσεις» για τη βιοµηχανία των συντα-
ξιοδοτικών υπηρεσιών. Στην έκθεση σηµει-
ώνουν ότι η επικρατούσα «πολιτική αρνητι-
κών επιτοκίων δεν έχει πολλά περιθώρια συ-
νέχισης», καθώς οι αθέλητες συνέπειές της 
γίνονται όλο και πιο εµφανείς.

Αν ο νεόκοπος σκεπτικισµός της σουηδι-
κής κεντρικής τράπεζας σχετικά µε την αποτε-
λεσµατικότητα των αρνητικών επιτοκίων κα-
ταστεί τόσο διαδεδοµένος όσο ο προηγούµε-
νος ενθουσιασµός για κόστος δανεισµού υ-
πό το µηδέν, η ανακούφιση θα βρίσκεται ε-
πί θύραις για τους παρόχους συνταξιοδοτι-
κών προγραµµάτων, καθώς και για τους ερ-
γαζόµενους που εξαρτώνται από την «ασφα-
λή φωλιά» που χτίζουν για µια άνετη ζωή µε-
τά τη συνταξιοδότησή τους. 

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ ΒLOOMBERG

Αρνητικά επιτόκια 
και συντάξεις

ΤΟΥ ΜΑΡΚ ΤΖΙΛΜΠΕΡΤ *
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Πρόκληση 
το βιοαέριο για 
πτηνοτρόφους
Ο ομότιμος καθηγητής ΓΠΑ, Δ. Γεωργακάκης μιλάει 

για τις περιβαλλοντικές ευκαιρίες στην αυγοπαραγωγή

Ο οµότιµος καθηγητής ΓΠΑ, ∆ηµήτρης Γεωργακάκης   
στα πτηνοτροφεία Ν. Σκούρτη στο Χιλιοµόδι Κορινθίας.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
fotopoulou@agronews.gr

Κύριε Καθηγητά, πώς κρίνετε την 
παραγωγή αυγών στην εγχώρια αγο-
ρά σε σχέση µε το Ευρωπαϊκό χώρο;

 Στην χώρα µας λειτουργούν σήµε-
ρα µεγάλες σύγχρονες πτηνοτροφικές 
µονάδες αυγοπαραγωγής, υψηλών τε-
χνικών προδιαγραφών, οι οποίες δεν 
έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα από τις 

αντίστοιχες ευρωπαϊ-
κές, ούτε σε ποιότητα, 
ούτε σε ποσότητα αυ-
γών. Στην ουσία µιλάµε 
για την ραχοκοκαλιά 
του σηµαντικού αυτού 
κλάδου της οικονοµί-
ας. Η πλήρης «κατάλη-
ψη» των ραφιών των 
ελληνικών υπεραγο-
ρών από το ελληνικό 
αυγό, επιβεβαιώνει τα 
παραπάνω. Χάρις στις 
συνεχείς προσπάθει-
ες των πτηνοτρόφων 
να προσαρµόζουν τις 
µονάδες τους στις όλο 
και πιο αυστηρές προ-

διαγραφές λειτουργίας που επιβάλλει 
κατά καιρούς η ΕΕ, το ελληνικό αυγό 
καταφέρνει, παρά τον σκληρό αντα-
γωνισµό, να διατηρεί την πρωτοπορία 
του στις αγορές. 

∆ηλαδή η καλή φήµη που έχουν τα 
ελληνικά αυγά είναι δικαιολογηµένη;

 Την καλή φήµη διαχρονικά του ελ-
ληνικού αυγού στην αγορά, το «καλό 
όνοµα», κατά την λαϊκή έκφραση, δεν 
νοµίζω πως µπορεί να την αµφισβη-

τήσει κανείς σήµερα. Στον αντίποδα 
όµως, το γεγονός της έκλυσης «ποικί-
λης» έντασης ελεγχόµενων περιστα-
σιακών οσµών, από τους χώρους δια-
κίνησης των αποβλήτων, ως αποτέλε-
σµα της εντατικής, αλλά απόλυτα κα-
λοσχεδιασµένης ορθολογικής εκτρο-
φής των πτηνών, ίσως προκαλεί σε ο-
ρισµένους, όχι καλά ενηµερωµένους ή 
καλοπροαίρετους κύκλους ερωτηµατι-
κά και απορίες για την διαδικασία πα-
ραγωγής ποιοτικών αυγών και την δι-
αχείριση των αποβλήτων.

Σήµερα τα αυγά παράγονται σε ατο-
µικές φωλιές από καλοζωισµένες όρ-
νιθες, διατηρούµενες ανά 7, σε ευρύ-
χωρους, ειδικών προδιαγραφών κλω-
βούς ή στο δάπεδο, κινούµενες ελεύ-
θερα, σύµφωνα µε τις αυστηρές επιτα-
γές περί ευζωϊας της ΕΕ., που υποχρε-
ωτικά τηρούνται από όλα τα πτηνοτρο-
φεία αυγοπαραγωγής.

Μπορείτε να µας εξηγήσετε αν και 
κατά πόσο επιβαρύνονται οι περιοχές 
στις οποίες λειτουργούν τέτοιες µο-
νάδες και τι γίνεται µε το θέµα των 
αποβλήτων τους;

Η διαχείριση των στερεής µορφής α-
ποβλήτων συνίσταται στην τακτική και 
προγραµµατισµένη αποµάκρυνση της 
παραγόµενης κοπριάς µε µηχανικά µέ-
σα από τους χώρους εκτροφής των πτη-
νών προς ένα κεντρικό θερµοκηπιακού 
τύπου κλειστό κτίριο συλλογής των α-
ποβλήτων. Στις περισσότερες µονάδες 
η µεταφορά των αποβλήτων γίνεται τα-
κτικά και αυτόµατα µε µεταφορικές ται-
νίες. Με τον τρόπο αυτό εξουδετερώ-
νεται ο κίνδυνος έκλυσης δυσοσµίας 
από τα κτίρια εκτροφής των ορνίθων 

Επιπλέον 
έσοδα

Η επιλογή της πώλη-
σης στη συνέχεια 
της ηλεκτρικής 

ενέργειας στη ∆ΕΗ 
αποφέρει πρόσθετα 
έσοδα στους πτηνο-

τρόφους

και περιορίζεται µόνο στο κεντρικό αυ-
τό κτίριο, µήκους 95-100 µέτρων και 
πλάτους 10-12 µέτρων περίπου. Μέ-
σα σε αυτό διενεργείται η βιολογική 
επεξεργασία των στερεών αποβλήτων 
µε το κλασικό σύστηµα της κοµποστο-
ποίησης. Το σύστηµα αυτό εφαρµόζε-
ται τυπικά σε όλα τα στερεά οργανικά 
απόβλητα. Ειδικά όµως στα απόβλη-
τα των πτηνοτροφικών µονάδων, το 
ως άνω σύστηµα βιολογικής επεξερ-
γασίας εφαρµόζεται παραλλαγµένο, 
για λόγους οικονοµίας χώρου και χρό-
νου µέχρι το στάδιο της αδρανοποίη-
σης. Το στάδιο αυτό εµφανίζεται δια-
δοχικά µετά την µεσόφιλη και θερµό-
φιλη φάση της διαδικασίας κοµποστο-
ποίησης και χαρακτηρίζεται από φυσι-
κή ξήρανση – απόσµηση του υλικού.

 Το αδρανοποιηµένο τελικό προϊόν 
(αδρανής κοµπόστα) στη συνέχεια κο-
σκινίζεται και σακιάζεται, πριν σταλεί 
στην αγορά ως ειδικό φυτόχωµα ή ε-
δαφοβελτιωτικό και λίπασµα. Στις πε-
ριπτώσεις που συµπληρώνεται η δια-
δικασία κοµποστοποίησης µε την φά-
ση της ωρίµανσης-χουµοποίησης, το 
τελικό προϊόν (ώριµη κοµπόστα) είναι 
ποιοτικά ανώτερο της προαναφερθεί-
σας αδρανούς) και µπορεί να διατίθε-
ται σε µεγαλύτερο εύρος αποδεκτών 
στην αγορά . Με τον τρόπο αυτό οι ο-
σµές περιορίζονται και αντιµετωπίζο-
νται επί τόπου µέσα στο κεντρικό θερ-
µοκηπιακού τύπου κτίριο (µε κατάλ-
ληλο εξαερισµό και «πλύσιµο» του ε-
ξερχόµενου αέρα κλπ). Τα θρεπτικά 
στοιχεία που απελευθερώνονται κα-
τά την διαδικασία εµπλουτίζουν µε 
την σειρά τους το τελικό προϊόν, κυ-
ρίως, µε αµµωνιακό άζωτο, το οποίο 
βρίσκεται σε περίσσεια. 

Έτσι το εµπλουτισµένο τελικό προ-
ϊόν (κοµπόστα) αξιοποιείται πλήρως 
µε αποτέλεσµα όχι µόνο να µην έχει 
δυσµενείς επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον, αλλά αντίθετα να αποκτά και ε-
µπορική αξία. 

Η απουσία οργανωµένων κεντρικών 
µονάδων επεξεργασίας αποβλήτων, ό-
πως συµβαίνει στα περισσότερα προ-
ηγµένα κράτη της ΕΕ, οι αυστηροί πε-
ριβαλλοντικοί όροι καθώς και το ιδι-
αίτερο κλίµα της χώρας µας, αναγκά-
ζουν τις σύγχρονες, ιδιαίτερα τις µε-
γάλες ελληνικές µονάδες στην πραγ-
µατοποίηση πολύ µεγάλων ατοµικού 
χαρακτήρα επενδύσεων αποκλειστικά 
για την προστασία του περιβάλλοντος 
και µόνο, όπως την προαναφερθείσα 
«κοµποστοποίηση» σε κλειστού τύ-
που υψηλού κόστους εγκαταστάσεις.

∆. ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ, ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΤΗΝΟ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ 

ΩΣ Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

Τελικά ζηµιώνεται το περιβάλλον 
από την λειτουργία των 
πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής; 

Πολύ λιγότερο από όσο θα ανέµενε κανείς.

Θα ήταν λάθος να ισχυριστούµε πως µια 

βιοµηχανική µονάδα παραγωγής τροφίµων, έχει 

µηδενική ρύπανση, ούτε είναι αυτή ο τελικός 

στόχος. Η ουσία είναι η προκαλούµενη ρύπανση 

να είναι η ελάχιστη δυνατή και αντιµετωπίσιµη, 

σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα και µέσα. 

Εδώ φαίνεται πως οι θεοί είναι µε το µέρος των 

πτηνοτροφείων, καθόσον τα απόβλητα των 

τελευταίων, είναι πυκνά, περιέχουν λίγο νερό, 

είναι στερεής µορφής, δεν ρέουν έξω από την 

µονάδα. Ως εκ τούτου, είναι εύκολη η µεταφορά 

και γενικότερα η διακίνησή τους. Στο σηµείο 

αυτό θα ήθελα να επισηµάνω την ιδιαίτερη 

σηµασία που έχει για τον κλάδο της 

αυγοπαραγωγής στη χώρα µας σήµερα, η 

προοπτική, αλλά και πρόκληση συγχρόνως για 

περαιτέρω αξιοποίηση-εκµετάλλευση των 

αποβλήτων στην παραγωγή βιοαερίου και 

µετατροπής του τελευταίου σε ηλεκτρική και 

θερµική ενέργεια (ΣΗΘ). Η επιλογή της πώλησης 

στη συνέχεια της ηλεκτρικής ενέργειας στη ∆ΕΗ 

αποφέρει πρόσθετα έσοδα στους πτηνοτρόφους, 

ενώ παράλληλα τους εξασφαλίζει άδεια 

λειτουργίας λόγω «δανεισµού» ή πώλησης των 

αποβλήτων τους στο σταθµό παραγωγής 

βιοαερίου. Ελπίζω να έχω σύντοµα την ευκαιρία 

να ενηµερώσω τους αναγνώστες σας πάνω στη 

δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ενός 

συστήµατος παραγωγής βιοαερίου µε βάση τα 

απόβλητα των πτηνοτροφείων αυγοπαραγωγής.
Το ελληνικό αυγό καταφέρνει, παρά 
τον σκληρό ανταγωνισµό, να διατηρεί 
την πρωτοπορία του στις αγορές. 

Σήµερα τα αυγά παράγονται σε ατοµικές 
φωλιές από καλοζωισµένες όρνιθες, 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ευζωίας.

Πρωτοπορία Ευζωία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Συµπόσιο λιπασµάτων
CIEC για 28η χρονιά
To Κέντρο Θρέψης Φυτών και Ποιότητας Εδάφους 
του ΓΠΑ µε τον Σύνδεσµο Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων και διεθνείς επιστηµονικούς εταίρους, 
διοργανώνουν το 28th International Symposium of 
the Scientific Centre for Fertilizers (CIEC) µε θέµα 
«Fertilization and Nutrient Use Efficiency in 
Mediterranean Environments» . Το συνέδριο θα 
πραγµατοποιηθεί 16-20 Μαρτίου στο Ξενοδοχείο 
Τιτάνια. Για περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα www.ciec2020.aua.gr.

∆ιεθνής Πράσινη
Εβδοµάδα Βερολίνου
Τις πύλες τις θα ανοίξει από τις 17 έως τις 26 
Ιανουαρίου η 85η ∆ιεθνή Έκθεση Τροφίµων και 
Αγροτικών Παραδοσιακών Προϊόντων µε 
απευθείας πώληση στο κοινό, International 
Green Week Berlin 2020. Η έκθεση 

δραστηριοποιείται 
από το 1926 και 
είναι µία από τις 
λίγες εκθέσεις στη 
χώρα µε πώληση  
απευθείας στο 
κοινό. Στην 
προηγούµενη 
διοργάνωση 
έλαβαν µέρος 
πάνω από 1.750 
εκθέτες, από 61 
χώρες, ανάµεσά 
τους και 4 

Έλληνες, παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους σε 
περισσότερους από 400.000 επισκέπτες και 
πάνω από 85.000 εµπορικούς επισκέπτες µε 
αποτέλεσµα να ξοδέψουν πάνω από 51 
εκατοµµύρια ευρώ σε αγορές προϊόντων. 
Ιστοσελίδα της έκθεσης: www.greenweek.de. 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Νέοι chef 
δοκιµάζουν τις 
ικανότητές τους
Ο πρώτος Μεσογειακός 
διαγωνισµός για Chef και Pastry 
Chef θα διοργανωθεί από 17-19 
Ιανουαρίου στο Στάδιο Ειρήνης 
και Φίλιας. Εκεί θα στηθούν 20 
πλήρως εξοπλισµένες κουζίνες 
για διαγωνισµό µαγειρικής και 
ζαχαροπλαστικής, µε το κοινό 
να παρακολουθεί live. Ακόµα, 
θα υπάρχει ειδικά 
διαµορφωµένος χώρος για 
έτοιµα εκθέµατα και µία 
σύγχρονη κουζίνα στην οποία 
θα παρουσιάζονται 
εξειδικευµένα masterclasses. 
Περισσότερα: https://
medchefscompetition.com.

ΣΕΦ

 ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

∆ιαγωνισµός 
καινοτοµίας στον 
ελαιοκοµικό τοµέα

Νέες και νέοι κάθε ηλικίας (18 και 
άνω) µπορούν να στείλουν την ιδέα 
τους στον διαγωνισµό καινοτοµίας και 
επιχειρηµατικότητας για τον 
ελαιοκοµικό τοµέα «Olive Challenge» 
µέχρι τις 7 Φεβρουαρίου και να 
διεκδικήσουν τη διάκρισή τους. Η 
Πρωτοβουλία Olive Challenge 
σχεδιάσθηκε µε σκοπό τη δηµιουργία 
νέων υπηρεσιών και προϊόντων, τη 
σύνδεση της παραγωγής ελαιολάδου 
και ελιάς µε τις τεχνολογικές 
εξελίξεις και άλλες προοπτικές 
ανάπτυξης του ελαιολάδου και της 
επιτραπέζιας ελιάς µέσω συνεργειών 
και ενδοτοµεακής συνεργασίας. Για 
περισσότερα www.olivechallenge.org. 
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 90 πρόβατα µαζί µε τα δι-
καιώµατα ή και χωριστά. Περιοχή Λαµί-
ας. Τηλ. 6974/426911.

Πωλούνται µοσχάρια κρεοπαραγωγής 
Λίµουζιν 350-450 κιλά, άριστα.

Τηλ. 6906/779402.

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

Πωλουνται από σύγχρονη βιολογική 
µονάδα,   επιλεγµένα αρσενικά φυλής 
Χίου, πιστοποιηµένα µε pedigree, ανθε-
κτικά στην τροµώδη νόσο.

Πωλούνται δώδεκα κατσίκια Μούρθια, 
δύο αρσενικά και δέκα θηλυκά, υγιή, γα-
λακτοπαραγωγά και ετοιµόγεννα. Περι-
οχή Βέροιας. Tηλ. 6972/867040.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγω-
γής, υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Τηλ. 6974/930627.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγω-
γής, υψηλών αποδόσεων σε πολύ κα-
λή τιµή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας. Τηλ. 6974/930627.

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

Πωλούνται 400 γίδια. Περιο-
χή Κατερίνης. Κος Παναγιώτης. Τηλ. 
6989/911035.

Πωλούνται 210 καθαρόαιµα πρόβατα 
φυλής Χίου πολύ υψηλών αποδόσεων 
(450 κιλά µέσος όρος κοπαδιού). Με 
όλα τα στοιχεία του γενεαλογικού δέ-
ντρου και των αποδόσεων τους (µηνιαία 
γαλακτοµέτρηση). Είναι όλα απαλλαγµέ-
να από τη νόσο scratiei.Περιοχή Kατερί-
νης. Κος Ανδρέας. Τηλ. 6975/068501.

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

Πωλούνται θηλυκά και αρσενικά φυλής 
Ασαφ και Αβάσι εµβολιασµένα σε πολύ 
καλές τιµές. Τηλ.6985/692012.

Πωλούνται 40 ζώα frisarta τα 20 
γεννηµένα ηλικίας 1 και 2 ετών.
Τηλ.6940/151407.

Πωλείται τραγί ράτσας ΖΑΝΝΑ, 2 χρο-

νών. Σοχός Μαυρούδας. Περιοχή Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6974677830.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Υπάτης  τρι-
ορισµένος σοδειάς 2019 σακιασµένος 
των 25κιλών. Τηλ. 6976/516447. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµέ-
νος, καθαρισµένος φετινής σοδιάς άρι-
στης ποιότητας. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 
6942/282472. 

Περιοχή Καλαµάτας, πωλείται από πα-
ραγωγό εντός αποθήκης ψιλοκάλαµο 
τριφύλλι σε µπάλες των 24 κιλών στην 
τιµή των 6€ / µπάλα. ∆έχοµαι και επιτα-
γές από τυροκόµο. Τηλ. 6944/067610.

 Πωλείται βιολογικό τριφύλλι µε πιστο-
ποίηση και µε τιµολόγια. Περιοχή  Με-
σολογγίου. Τηλ. 6937/226036.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυ-
µασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

Πωλείται τριφύλλι  Α ποιότητας.  Τηλ. 
6982/551234.

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

Πωλείται ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 
φετινής εσοδείας. Περιοχή Μεσολογγί-
ου. Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται µπάλες σανός, άχυρα, λιό-

λιο, βρώµη µε καρπό, τριφύλλι, όλα εξαι-
ρετικής ποιότητας και µε δυνατότητα µε-
ταφοράς στο χώρο σας. Περιοχή Αχαΐ-
ας. Τηλ. 6999/672735.

Πωλείται χορτάρι και τριφύλλι σε µι-
κρά δέµατα, περιοχή Ιωαννίνων.
Τηλ.6940/151407.

Πωλείται τριφύλλι, περιοχή Ναυπάκτου 
Tηλ.6943/920 243.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται οικόπεδο σε τιµή ευκαιρίας 
στο Θρόνιο Καµένων Βούρλων, 800 
µέτρα. Tηλ. 6945/927150. 

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

Ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµ-
µάτων, διαθέτει σταβλικές εγκαταστά-
σεις  900τ.µ., αποθήκες, οικία, πτηνο-
τροφείο, φως, νερό, µε µικρό ενοίκιο. 
Συζητείται συνεργασία. Περιοχή Χαλ-
κηδόνα (30χλµ από Θεσσαλονίκη). 
Τηλ.6945/934725.

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

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

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνερ-
γασία, για καλλιέργεια αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστι-
κά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται οικόπεδο σε τιµή ευκαιρίας 
στο Θρόνιο Καµένων Βούρλων, 800 
µέτρα. Tηλ. 6945/927150

Πωλείται κτήµα 4,5στρ. , ίσιο, 500µ. 
από τον οικισµό ,200µ. οικοδοµήσιµο. 
Τιµή 13,500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται κτήµα 7 στρ. 500 µ. από τον 
οικισµό 200µ  οικοδοµήσιµο πάνω στο 
κεντρικό δρόµο µε  πρόσοψη  35 επι  
200µ Τιµή 25.000€. Περιοχή Πρόχω-
µα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 

τετραγωνικά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/
ανά τετραγωνικό. Έχει γεφυροπλά-
στιγγα και γραφεία. Στο ∆ήµο ∆έλτα. 
Τηλ.6944/174111.

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

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται  4 στρεµµατα µε 70 ελιές 
στο Μπαρµπαλιακι Κερατεας στην Αττι-
κή. Κος Γιαννούλης 6976439453

Πωλούνται  αγροτεµάχια 8 και 17 
στρεµµάτων  στην περιοχή Αγίου ∆η-
µητρίου Ορχοµενού Βοιωτίας. Τηλ. 
6974/129572.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται µία κορδέλα 80αρα κατάλ-
ληλη για καυσόξυλα, ένα πλυστικό βεν-
ζινοκίνητο µάρκας SUBARU, ένα πλυ-
στικό µάρκας ALTO ζεστό κρύο και µία 
δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.6936/988485.

Πωλείται τρακτέρ Case CVX 1170, 
170 ίππων, µοντέλο 2006, full extra. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Claas αµπελουρ-
γικό-δενδροκοµικό 70 PS, 4Χ4, µε 
καµπίνα, µοντέλο 2007, full extra. 
Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ Landini 85 ίπ-
πων, 4Χ4, µε καµπίνα, δενδροκοµικό. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρ-
κας Κωνσταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς.  
Τηλ.6945/818073.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται 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  βαρέου  τύ-
που   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.   µήκος  το 
καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. Τηλ. 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253.

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

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

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

Πωλούνται ένας σφυρόµυλος, µια χαρ-
µανιέρα, ένα σιλό, ένας µειωτήρας, ένα 
αλµεκτήριο 12 θέσεων ψαροκόκκαλο, 
µια γεννήτρια 32 KWA, δύο ανεµιστή-
ρες και 16 κλουβιά για νεογέννητα µο-
σχαράκια. Σίνδος. Τηλ. 6944614947. 

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτραΤηλ. 
6940/726405.

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

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

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

Πωλείται σπορέας-λιπαντήρας  
Vicon Γαλλικός σε άριστη κατά-
σταση 500€. Περιοχή Μεσολόγγι. 
Τηλ.6937/226036.

Πωλείται κινητήρας από Jeep 
renegade- wrangler βενζίνη, 6 κύλιν-
δρο, 8 4,2 λίτρα. Τιµή 500€. Περιοχή 
Μεσολόγγι. Τηλ.6937/226036.  

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων βα-
ρέως τύπου (Σόρογκας) µε υδραυλική 
µετατόπιση δίσκων και ανύψωση τρο-
χών. Τιµή 4.000€ συζητήσιµη.  Περιοχή 
Μεσολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται Ripper βαρέως τύπου µε 7 
νύχια (Σόρογκας) σε άριστη κατάσταση. 

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

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

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

Ενδιαφερόµενοι:

• κατά προτίµηση γεωπόνος

•  άριστη γνώση τουλάχιστον
µίας ξένης γλώσσας.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων  • πατάτας

• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών 

• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων

• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας 

• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

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

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



AgrendaΣάββατο 28 & Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019 53

  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Μετά από έναν αγώνα δέκα χρόνων 
και από µία πολύωρη διαβούλευ-
ση µε 154 µέλη από όλο τον κό-
σµο, στη Μπογκοτά της Κολοµβί-
ας αποφασίστηκε η Μετακινούµε-
νη Κτηνοτροφία να µπει στην πα-
γκόσµια πολιτιστική κληρονοµιά.

Πρόκειται για ένα τεράστιο πο-
λιτιστικό γεγονός, για το οποίο Ι-
ταλία, Ελλάδα, Αυστρία και Ισπα-
νία έδωσαν τη µεγάλη µάχη. Οι 
Έλληνες κτηνοτρόφοι είναι οι µε-
γάλοι πρωταγωνιστές, είναι αυτοί 
που φυλάττουν Θερµοπύλες, δι-
ατηρούν την πολιτισµική κληρο-
νοµιά του τόπου µας και παρά-
γουν προϊόντα υψηλής διατρο-
φικής αξίας.

Ο όρος «µετακινούµενη κτηνο-
τροφία» δηλώνει την ετήσια µετα-
κίνηση των κοπαδιών αιγοπροβά-
των µεταξύ θερινών και χειµερι-
νών βοσκοτόπων, ανεξάρτητα α-
πό το µέσο και την απόσταση που 
διανύουν. Η πρακτική της µετακί-
νησης βρίσκεται στον πυρήνα της 
πολιτισµικής και κοινωνικής συ-
γκρότησης των ορεινών κτηνοτρο-
φικών κοινοτήτων, ενώ έχει συµ-
βάλει σε µεγάλο βαθµό στη δια-
µόρφωση του τοπίου των περιο-

χών που αναπτύχθηκε ιστορικά. 
Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι 
είναι φορείς γνώσεων και πρακτι-
κών, που σχετίζονται αφενός µε 
τη βέλτιστη αξιοποίηση των δια-
θέσιµων φυσικών πόρων (λιβά-
δια, υδάτινες πηγές κ.ά.) και των 
κλιµατικών δεδοµένων, και αφε-
τέρου µε την παραγωγή ποιοτι-
κών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετή-
ριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονο-
µιάς το 2017. Το σύντοµο φιλµ 

για την Mετακινούµενη Κτηνοτρο-
φία που περιλαµβάνεται στον φά-
κελο υποψηφιότητας εγγραφής 
του στοιχείου στον Αντιπροσω-
πευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτι-
στικής Κληρονοµιάς της Ανθρω-
πότητας (Unesco, 2003), ο οποί-
ος κατατέθηκε από κοινού µε την 
Αυστρία και την Ιταλία, µπορούν 
να παρακολουθήσουν οι ενδια-
φερόµενοι στον ακόλουθο σύν-
δεσµο: Μετακινούµενη Κτηνο-
τροφία_ ICH_Unesco. 

Εγγραφή
Η µετακινούµενη 

κτηνοτροφία Εγγράφηκε 
στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης 

Πολιτιστικής Κληρονοµιάς

Ανερχόµενη τουριστικά 
η Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σε δυναµικά ανερχόµενο 
τουριστικό προορισµό µε  διεθνή 
αναγνωρισιµότητα αναδεικνύεται τα 
τελευταία χρόνια η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας. Σύµφωνα µε τα επίσηµα 
στοιχεία, καταγράφεται αύξηση στις 
διανυκτερεύσεις σε ποσοστό 12%, 
αύξηση στις επισκέψεις σε Μουσεία 
της τάξης του 47%. Επιπλέον, η 
Θεσσαλία έχει αναπτύξει νέες 
µορφές τουρισµού όπως ο 
καταδυτικός τουρισµός και τα 
υποβρύχια µουσεία.

Η άγνωστη Τήνος 
στο Μουσείο Μπενάκη  
Ενας «Ταπεινός παράδεισος». Η 
άγνωστη Τήνος, βραχώδης, µε 
τους περιστερώνες, άγρια, έτσι 
όπως την παρουσιάζει σε έκθεσή 
του το Μουσείο Μπενάκη µέχρι τις 
9 Φεβρουαρίου. Συγκεκριµένα, η 
Ευγενία Κουµαντάρου εκθέτει 
έργα από τις φωτογραφικές 
περιηγήσεις της στην Τήνο τα 
τελευταία είκοσι χρόνια, 
αποτυπώνοντας κάθε φορά µια 
διαδροµή εξωτερικής και 
εσωτερικής αναζήτησης.

Αρχιτεκτονικές µατιές
στην πόλη από το ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει, το 
Σάββατο 4 Ιανουαρίου (ώρες 
10:00-11:30), την τέταρτη 
διαδροµή στο ιστορικό κέντρο της 
Αθήνας, στο πλαίσιο της 
επιτυχηµένης δράσης 
«Αρχιτεκτονικές µατιές στην 
πόλη». Οι συµµετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να γνωρίσουν 
σηµαντικά κτήρια του 19ου και 
20ού αιώνα, τα οποία διατρέχουν 
τον αστικό ιστό της πόλης. 

Θολωτοί τάφοι έξω από το
Ανάκτορο του Νέστορος
∆ύο νέους ασύλητους θολωτούς 
τάφους µε συναρπαστικά 
ευρήµατα, στη Μεσσηνία, στον 
χώρο έξω από το Ανάκτορο του 
Νέστορος, έφεραν στο φως τα 
αποτελέσµατα της ανασκαφικής 
συνέχειας την περίοδο 2018-19. 
Ανάµεσα στα πιο συναρπαστικά 
νέα ευρήµατα συγκαταλέγεται ένα 
χρυσό δαχτυλίδι, το οποίο 
απεικονίζει δύο βοοειδή που 
πλαισιώνονται από στάχυα 
κριθαριού.

Η µετακινούµενη κτηνοτροφία για αιώνες υπήρξε βασικός οικονοµικός µοχλός για µεγάλο µέρος των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων και σήµερα πρέπει να διατηρήσουµε αυτή την παραδοσιακή µορφή εκτροφής.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Οι μετακινούμενοι 
κληρονομιά Unesco
Οι κτηνοτρόφοι φυλάττουν Θερμοπύλες, διατηρούν την πολιτισμική 
κληρονομιά του τόπου μας και παράγουν προϊόντα υψηλής αξίας

  
Τιµή 2.000€ συζητήσιµη. Περιοχή Με-
σολόγγι . Τηλ.6937/226036.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Πε-
ριοχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται Φρέζα 12 ίππων Αngria.Τιµή 
500€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται 2 Πολυµπέκ 60µ. 150€ 
έκαστος. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονί-
κης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλούνται  4.000µ. σταγονίδια Ισραη-
λίτικα 75αρια. Τιµή 200€. Περιοχή Πρό-
χωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12αρι, ψιλο-
στάβαρο. Τιµή 300€. Περιοχή Πρόχω-
µα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 23107/11133.

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400€. Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ. 23107/11133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων Ζορ-
µπά, καινούριους δίσκους και κουζινέτα, 
επισκευασµένη, βαµµένη. Τιµή 1.700€. 
Περιοχή Πρόχωµα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
23107/11133.

Πωλούνται πρέσα Welger  530 µε 
σχοινί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone 
µε πλάτος κοπής 280 αναρτώµενη. Πε-
ριοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234.

Πωλείται δισκοβάρνα   32άρα µάρ-
κας Ζορµπά. Περιοχή Γιαννιτσά.  
Τηλ.6982/551234

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

Πωλείται χορτοδετική πρέσα 
Ρ10  Volagri  σε καλή κατάσταση. Τιµή 
6.000€. Tηλ.6985/918133.

Πωλείται παγολεκάνη 220 λίτρα Τηλ. 
6940726405

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

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

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

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

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

Πωλείται γκαρι µε νυχάκι φάρδος 3,6 
µέτρα µε ψάθα. Περιοχή Νοµού Θεσσα-
λονίκης Τηλ6972/872921.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά  σιλό  δηµητρι-
ακών µεταλλικά µεταχειρισµένα σε κα-
λή κατάσταση µε κώνο  από 50 έως 100 
τόνους. Τηλ. 6947560683
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Ήρθε η ώρα
για τα ψώνια
Ανοίγει η χειμερινή μεταγραφική περίοδος

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Θα αφήσει τη Γιουβέντους για χά-
ρη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο 
Μάριο Μάτζουκιτς; Ο Ζινεντίν Ζι-
ντάν θα καταφέρει να φέρει τον 
Καντέ της Τσέλσι µε 100 εκατ. ευ-
ρώ στη Μαδρίτη και ποια θα είναι 
η τύχη του 33χρονου πλέον Λουίς 
Σουάρες αν η Μπαρτσελόνα κινη-
θεί για τον 19χρονο Έρλινγκ Χά-
αλαντ; Οι απαντήσεις σε αυτά τα 
ερωτήµατα έρχονται τη χειµερι-
νή µεταγραφική περίοδο που α-
νοίγει επίσηµα την πρωτοχρονιά, 
µε το παράθυρο να µένει ανοιχτό 
για περίπου ένα µήνα. Πολλά α-
κούγονται και για τους Χάρι Κέιν 

και Μάρκους Ράσφορντ οι οποίοι 
βρίσκονται στο ραντάρ της Μπαρ-
τσελόνα, η οποία κοιτάει να απο-
δεσµεύει τον Κροάτη Ιβάν Ράκι-
τιτς  τον οποίο καλοβλέπει η Σε-
βίλλη. Πάντως, µία µεταγραφή 
που θα κάνει πάταγο αν επιβε-
βαιωθεί θα είναι αυτή του Ζλά-
ταν Ιµπραΐµοβιτς που εντυπωσι-
άζει µε την κατάστασή του ακόµα 
και στα 38, ο οποίος ακούγεται έ-
ντονα για Έβερτον. 

Πέρα από τις µεταγραφές, µατς 
αυτό το σαββατοκύριακο 28-29 ∆ε-
κεµβρίου θα διεξαχθούν, όπως πα-
ραδοσιακά γίνεται, µόνο στην Πρέ-
µιερ Λιγκ, µε το ντέρµπι του Λον-
δίνου, µεταξύ Άρσεναλ και Τσέλ-
σι να µονοπωλεί το ενδιαφέρον. 

Επιστροφή νωρίς-νωρίς, µία µέρα µόλις µετά την 
Πρωτοχρονιά για την Ευρωλίγκα. Συγκεκριµένα στις 
2 Ιανουαρίου η Ζαλγκίρις υποδέχεται τη Μακάµπι 
ενώ την ίδια ηµέρα ο Ολυµπιακός υποδέχεται τη 
Φενέρ του Ζέλικο Οµπράντοβιτς. Στις 3 του µήνα ο 
Παναθηναϊκός έχει δύσκολη αποστολή στην έδρα της 
ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Γρήγορη επιστροφή
για την Ευρωλίγκα  

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μπράιτον – Μπόρνµουθ 14.30 COSMOTE SPORTS 

Σαουθάµπτον – Κρίσταλ Πάλας 17.00 COSMOTE SPORTS 

Νιουκάσλ – Έβερτον 17.00 COSMOTE SPORTS

Γουότφορντ – Άστον Βίλα 17.00 COSMOTE SPORTS

Γουέστ Χαµ – Λέστερ 19.30 COSMOTE SPORTS

Μπέρνλεϊ – Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ 21.45  COSMOTE SPORTS

Μπάσκετ (NBA)

Ντένβερ Νάγκετς – Μέµφις Γκρίζλις 24.00  COSMOTE SPORTS 4

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Ιντιάνα Πέισερς 02.00 COSMOTE SPORTS 4

Μαϊάµι Χιτ Φιλαδέλφια 76ερς 03.00 COSMOTE SPORTS 4

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άρσεναλ – Τσέλσι 16.00 COSMOTE SPORTS

Λίβερπουλ – Γουλβς 18.30 COSMOTE SPORTS

Μάντσεστερ Σίτι – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ 20.00 COSMOTE SPORTS
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 28 ∆εκεµβρίου 

Κυριακή, 29 ∆εκεµβρίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Στον κάµπο 
τα λεβεντόπαιδα 
δεν λένε να μείνουν
με σταυρωμένα χέρια 

Οι νέες αφίξεις   
τρακτέρ με ειδική 
αποστολή στη φετινή 
28η Agrotica 

Οι πληρωµές 
των ενισχύσεων  
γίνονται, το θέμα είναι  
ποιος τις πιστώνεται

Ψάχνεται για McLaren
Σε αναζήτηση νέα αγωνιστικής 
στέγης βρίσκεται ο Σεµπάστιαν 
Φέτελ σύµφωνα µε τον ισπανικό 
Τύπο. Οι πρώτες πληροφορίες 
θέλουν τον Γερµανό να βρίσκεται 
σε διαπραγµατεύσεις µε την 
οµάδα της McLaren για µια 
ενδεχόµενη µετακίνηση στο 
Woking το 2021. Σηµειώνεται 
πως την αµέσως επόµενη σεζόν το 
συµβόλαιο του Φέτελ µε τη Ferrari 
ολοκληρώνεται.

Τα σερβίς του 2020
To Μπρισµπέιν και το Σίδνεϊ είναι 
οι δύο από τις τρεις πόλεις που θα 
φιλοξενήσουν το ATP Cup στις 
αρχές του 2020. Οι δύο πόλεις 
που φιλοξενούν δύο από τα 
σηµαντικότερα warm-up τουρνουά 
για το Australian Open, θα 
αποτελέσουν την έδρα του ATP 
Cup το οποίο, από το 2020, θα 
αποτελέσει τον προάγγελο του 
πρώτου γκραν σλαµ της σεζόν.

Ποδαρικό στα Πηγάδια
Στην Ξάνθη θα δώσει το πρώτο 
αγωνιστικό τεστ για το 2020 η 
Λάρισα και συγκεκριµένα στις 5 
Ιανουαρίου. Η οµάδα του 
θεσσαλικού κάµπου δεν έχει 
περιθώρια για πολλές απώλειες αν 
θέλει να βρεθεί στο τέλος της 
αγωνιστικής περιόδου στην εξάδα 
που οδηγεί στα play-offs και 
ενδεχοµένως στην Ευρώπη. 
Επιπλέον, η ΑΕΛ δεν έχει φέτος και 
το Κύπελλο, ως κάποια... παρηγοριά 
αν τα πράγµατα στραβώσουν.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’







 ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αναλυτές και θεσµοί 
χαρτογραφούν µε «εγκράτεια» τις προοπτικές στις αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, αποφεύγοντας τις αναφορές σε έντονες υφεσιακές 
ενδείξεις, αλλά και τον υπερτονισµό των παραγόντων που θα µπορούσαν 
να κουβαλήσουν τις τιµές των τροφίµων σε επόµενο ανοδικό κύκλο.

Μπαίνοντας στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αναλυτές και θεσµοί 
 ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ χαρτογραφούν µε «εγκράτεια» τις προοπτικές στις αγορές αγροτικών  ΑΝΑΜΙΚΤΕΣ

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το κλείσιµο των «διεθνών εκκρεµο-
τήτων» του 2019 δίνει την εντύπωση 
πως η παγκόσµια οικονοµία βρίσκει 
ξανά τον χαµένο της βηµατισµό µε 
τα χρηµατιστήρια σε Ευρώπη και Η-
ΠΑ να πετυχαίνουν εντυπωσιακές ε-
πιδόσεις, όσο η δραστηριότητα αµερι-
κανικών εταιρειών ανακάµπτει και οι 
βιοµηχανικοί και καταναλωτικοί δεί-
κτες στην Κίνα επιταχύνουν. 

Φαίνεται πως τελικά το 2019 απο-
χωρεί µε λιγότερη αβεβαιότητα από 
όση έφερε, µε τις αναλύσεις ωστόσο 
να µην έχουν προλάβει ακόµα να α-
ποτυπώσουν την αναµενόµενη αλλα-
γή στις εκτιµήσεις ανάπτυξης της πα-
γκόσµιας οικονοµίας, η οποία υπολο-
γίζεται στο 2,9% για το 2020. 

Στο πλαίσιο αυτό ορισµένα από τα 
πιο βασικά αγροτικά εµπορεύµατα α-
ναµένεται να ακολουθήσουν µια ελα-
φρώς διαφορετική πορεία από αυτήν 
που καταγράφηκε µέχρι τώρα. Στο βαµ-

βάκι µια µείωση της παραγωγής από 
την πλευρά των ΗΠΑ είναι πιθανή, µε 
την Rabobank να αξιολογεί πως δεν 
αποκλείεται µια επιστροφή χρηµατι-
στηριακά στα 72 σεντς ανά λίµπρα. 

Για τα σιτηρά, έκθεση της Κοµισιόν 
αναµένει µια µείωση των καλλιερ-
γούµενων εκτάσεων, ενώ ειδικά για 
το σκληρό µέχρι το 2030 η παραγω-

γή θα κυµαίνεται µερικές χιλιάδες τό-
νους πάνω από τα επίπεδα που σηµει-
ώθηκαν το 2019, επιτρέποντας ανά-
καµψη τιµών. Στο ελαιόλαδο, οι αυ-
ξηµένες παραγωγές αναµένεται να 
συνεχιστούν, µε την ζήτηση ωστόσο 
να βαίνει αυξανόµενη ετησίως κατά 
3,3%, κάνοντας τους όγκους παρα-
γωγής περισσότερο διαχειρίσιµους.  

Με καλά θεμελιώδη 
μεγάλες καλλιέργειες 
ασάφεια στο ελαιόλαδο
Η κόντρα εδραίωσης νέων εμπορικών και γεωπολιτικών ισορροπιών 
που σημάδεψε το 2019 φαίνεται πως έχει πλέον προεξοφληθεί ως 
ένα βαθμό από τις αγορές, όσο παράλληλα φρενάρονται οι άμεσες 
ανησυχίες αφού ΗΠΑ και Κίνα έρχονται πιο κοντά σε μια συμφωνία 

 13 Ιανουαρίου 
Μετά τις 13 Γενάρη το υπουργείο 
Εµπορίου των ΗΠΑ αποφασίζει 
αλλαγές στη λίστα µε δασµούς.

Ύφεση 
Στην αµερικανική οικονοµία 
καταγράφονται υφεσιακές 
προοπτικές το β’ εξάµηνο 2020.

Επιβράδυνση
Το επόµενο καλοκαίρι αναµένεται 
επιβράδυνση στο ρυθµό ανάπτυξης 
της κινεζικής οικονοµίας.
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Αυτό που σώζει τις αγορές αγροτικών εµπορευµάτων το 2020 σύµφωνα µε τη Rabobank από την 
προσγειωµένη ζήτηση, θα είναι οι µετριασµένες παραγωγές που αναµένονται το επόµενο έτος σε 
βασικά εµπορεύµατα όπως καλαµπόκι και βαµβάκι. Για το καλαµπόκι, οι Αµερικανοί στράφηκαν σε 
άλλες καλλιέργειες και το προϊόν είδε βελτίωση τιµής, λόγω περιορισµένης προσφοράς. Στήριξη 
αναµένεται και στο βαµβάκι αν δεν υπάρξει νέα αναζωπύρωση του εµπορικού πολέµου.

Μετά το 
δεύτερο µι-
σό της δε-
καετίας του 
2020, η Κο-
µισιόν περι-
µένει ότι τα 
εισοδήµατα 
των Ευρω-
παίων παρα-
γωγών  θα 
ενισχυθούν.

ΣΤΗΡΙΞΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΑΓΟΡΑΣ

ΜΕΡΙ∆ΙΩΝ

Σε τροχιά οικονοµικής ανάπτυξης το-
ποθετεί η έκθεση της Rabobank για 
τις προοπτικές των αγροτικών προϊ-
όντων µέσα στο 2020, τον κλάδο του 
βάµβακος. Ωστόσο προαπαιτούµενο 
για τη στήριξη του προϊόντος θεωρεί 
πως είναι η επίλυση της διαµάχης α-
νάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα σε τέτοιο βαθ-
µό που να επιτρέπει τουλάχιστον την 
επανεκκίνηση των εξαγωγών αµερι-
κανικού βάµβακος προς την ασιατική 
υπερδύναµη. Ωστόσο ακόµα και έτσι, 
σύµφωνα µε άλλους αναλυτές, ο δρό-
µος προς την ανάκτηση µεριδίων που 
κέρδισαν µέσα σε ενάµιση  χρόνο χώ-
ρες, όπως η Βραζιλία θα είναι µια δύ-
σκολη υπόθεση, κάτι που θα υποχρε-
ώσει τους Αµερικανούς να βγουν πιο 
ανταγωνιστικοί στην αγορά. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως η τρά-
πεζα δεν αποκλείει το ενδεχόµενο ε-
πιστροφής στα επίπεδα των 72 σεντς 
ανά λίµπρα µέχρι το τέλος του 2020. 
Από την άλλη η δυσπιστία και η απο-
γοήτευση των Αµερικανών παραγω-

γών θα οδηγήσει παράλληλα σε µια 
µείωση των εκτάσεων µε βαµβάκι στις 
ΗΠΑ, που µπορεί να ξεπεράσει και τα 
12 εκατ. στρέµµατα σύµφωνα µε εκτι-
µήσεις του τµήµατος Βάµβακος του 
Πανεπιστηµίου A&M Texas.

Μείωση στρεµµάτων στις ΗΠΑ
Εκεί, ο καθηγητής οικονοµικών Τζον 

Ρόµπινσον, υποστηρίζει ότι µια εκε-
χειρία ανάµεσα στις δυο υπερδυνά-
µεις θα έθετε αυτοµάτως τις βάσεις 
για µια διόρθωση της αγοράς, η ο-
ποία  ωστόσο εξακολουθεί, κοιτάζο-
ντας κανείς την µεγάλη εικόνα, όλο 
αυτό το διάστηµα να επηρεάζεται ου-
σιαστικά από τους κανόνες προσφο-
ράς και ζήτησης παρά τα όσα ράλι κα-
τέγραψε µε αφορµή τις φήµες επίλυ-
σης της διαµάχης. Για τον λόγο αυτό, 
η επιστροφή σε µια υγιή εµπορική ει-
κόνα θα καθυστερήσει.  

«Οι αγορές δεν µπορεί να ανέβουν 
ψηλά και να παραµείνουν  στα υψηλά. 
Κατά πάσα πιθανότητα θα υποχωρή-

σουν και πάλι, ωστόσο στην στήριξη 
των τιµών θα παίξει καθοριστικό ρό-
λο η µείωση των καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων στις ΗΠΑ που µπορεί να φτά-
σει και τα 12 εκατ. στρέµµατα. Κάτι τέ-
τοιο θα είχε ως αποτέλεσµα την µεί-
ωση των αποθεµάτων της χώρας, δι-
αµορφώνοντας, µε τα σηµερινά πά-
ντα δεδοµένα, θετικές προοπτικές και 
για το 2021» αναφέρει ο ίδιος. Ας ση-
µειωθεί ότι για την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο καλλιεργήθηκαν 42 εκατ. 
στρέµµατα στις ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η αγορά της Κίνας θα συ-
νεχίσει να αποτελεί στοίχηµα, αφού 
όταν το 2016 και 2017 οι ΗΠΑ κάλυ-
πταν το 45% της αγοράς αυτής, τα δύο 
τελευταία έτη το µερίδιο υποχώρησε 
κατά 18%. Από την άλλη η Βραζιλία 
ανέβασε το µερίδιό της στην Κίνα α-
πό το 7% που είχε το 2017, στο 23% 
µέσα στο 2018. Αυτό το χαµένο µε-
ρίδιο έχει άµεσο αντίκτυπο στις εξα-
γωγές βάµβακος αλλά και στις τιµές 
του προϊόντος. 

Ανακάμπτει το βαμβάκι 
Μειωμένες εκτάσεις παγκοσμίως 
ενθουσιάζουν το χρηματιστήριο 

Δεν αποκλείει επιστροφή στα επίπεδα 
των 72 σεντς μέχρι το τέλος του 2020 
η έκθεση της επενδυτικής τράπεζας

Με θετικό πρόσηµο 
ως το τέλος
του 2029
Περιθώρια ενίσχυσης του αγροτικού 
εισοδήµατος εντοπίζει έκθεση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναλύει 
τον τρόπο µε τον οποίο οι τάσεις της 
αγοράς µεταφράζονται σε πωλήσεις 
και επιπλέον έξοδα για τους 
παραγωγούς. Η έκθεση λοιπόν 
υποστηρίζει, παίρνοντας ως δεδοµένο 
την αύξηση της αποδοτικότητας των 
εκµεταλλεύσεων αλλά και την 
ανάκαµψη των τιµών αγροτικών 
εµπορευµάτων, επικαλούµενη 
µκροοικονοµικούς παράγοντες όπως 
η αύξηση  του παγκόσµιου πληθυσµού 
και η εισοδηµατική αναβάθµιση 
πολιτών της Ασίας και της Αφρικής, 
ότι µέχρι το τέλος της δεκαετίας που 
ξεκινά, τα εισοδήµατα των 
Ευρωπαίων παραγωγών µπορούν να 
ενισχυθούν. Ωστόσο το φαινόµενο 
αυτό αναµένεται να εκδηλωθεί µετά 
το δεύτερο µισό της δεκαετίας του 
2020, αφού στις αρχές αναµένεται 
µια αναδιάρθρωση του εµπορίου και 
προσαρµογής της παραγωγής στα νέα 
δεδοµένα. Αυτό µάλιστα θα οδηγήσει 
σε περαιτέρω υποχώρηση του 
αγροτικού εισοδήµατος, ειδικά στα 
παλιά κράτη µέλη. Παράλληλα, η 
µελέτη υποστηρίζει ότι θα µειωθεί 
η ένταση του φαινοµένου έλλειψης 
εργατικών χεριών και η εκροή 
εργατών από την ύπαιθρο. Μάλιστα 
εκτιµά ότι στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού 
της αγροτικής παραγωγής, το προφίλ 
των νέων απασχολούµενων στην 
ύπαιθρο θα είναι αναβαθµισµένο από 
άποψη κατάρτισης και περισσότερο 
καταρτισµένο.
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Η ζήτηση 
για γαλα-
κτοκοµικά 
προϊόντα 
ιδιαίτερα τυ-
ροκοµικά θα 
βαίνει αυξα-
νόµενη, 
οδηγώντας 
σε άνοδο 
της παρα-
γωγής γά-
λακτος στην 
ΕΕ για το 
χρονικό 
διάστηµα 
2020-2030.

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ

ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Κατά 4% µικρότερη παραγωγή σκληρού σι-
ταριού αναµένει η Κοµισιόν µέχρι το 2030 
συγκριτικά µε τον µέσο όρο της τρέχουσας 
πενταετίας, γεγονός που αποδίδεται στην 
µείωση των καλλιεργούµενων εκτάσεων 
κατά 0,5% ετησίως από το 2020 µέχρι και 
το τέλος της επόµενης δεκαετίας. 

Ωστόσο στα στοιχεία της Κοµισιόν, κατα-
γράφουν µια αύξηση της παραγωγής για 
το επόµενο έτος, αφού από τους 7,9 εκατ. 
τόνους αναµένεται να φτάσει τους 9 εκατ. 
τόνους, µε την αύξηση να σηµειώνεται κυ-
ρίως σε Ελλάδα και Ιταλία. Από την άλλη, 
η κατανάλωση αναµένεται να υποχωρήσει 
κατά 0,7 εκατ. τόνους, για να ανακάµψει 
και πάλι µέχρι το 2025 στους 9,2 εκατ. τό-
νους και να παραµείνει σταθερή µέχρι και 
το 2030. Μέχρι τότε η παραγωγή θα έχε ε-
πιστρέψει στους 8,2 εκατ. τόνους. 

Σύµφωνα µε την έκθεση, η παγκόσµια 
κατά κεφαλήν κατανάλωση τροφής θα αυ-
ξάνεται καθώς και η αυτάρκεια σε ορισµέ-
να µέρη του κόσµου. Αυτό θα έχει αντίκτυ-
πο στο παγκόσµιο εµπόριο και θα προσφέ-
ρει ευκαιρίες σε ορισµένες αγορές γεωρ-
γικών προϊόντων της ΕΕ, ενώ παράλλη-
λα θα δηµιουργήσει αύξηση του ανταγω-

νισµού για άλλες. Για παράδειγµα, η έκ-
θεση προβλέπει αύξηση της παγκόσµιας 
ζήτησης για τα σιτηρά, οδηγώντας σε αύ-
ξηση της παραγωγής σιταριού της ΕΕ, πα-
ρά την αύξηση του ανταγωνισµού από τη 
Μαύρη Θάλασσα.

Η συνολική γεωργική γη αναµένεται 
να µειωθεί στην ΕΕ κατά την περίοδο των 
προβλέψεων, φθάνοντας τα 178,3 εκα-
τοµµύρια εκτάρια το 2030. Αντίθετα, η έ-
κταση που χρησιµοποιείται για πρωτεϊ-
νούχες καλλιέργειες, ζωοτροφές και ε-
λαιούχους σπόρους αναµένεται να αυξη-
θεί κατά 46%, 2% και 1% σε σύγκριση µε 
το 2020. το 2019, οι πιο σηµαντικοί πα-
ράγοντες για τους καταναλωτές της ΕΕ ό-
ταν αγοράζουν τρόφιµα περιλαµβάνουν 
το κόστος, την ασφάλεια των τροφίµων, 
την ηθική και τις πεποιθήσεις.

Αυτές οι ανησυχίες θα αποτελέσουν µια 
ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη εναλλα-
κτικών συστηµάτων διανοµής της παρα-
γωγής, αλλά και την ανάγκη για άλλα πι-
στοποιηµένα προϊόντα τα οποία θα απαι-
τούν και πιστοποιηµένες πρώτες ύλες, 
για τις οποίες ανεβαίνε όλο και περισσό-
τερο η ζήτηση.

Υποχωρεί η παραγωγή
σκληρού στην Ευρώπη

Όσο λιγότερο προϊόν 
πέφτει στην αγορά, τόσο 
θα στηρίζεται η τιμή του 

Κριθάρι 
Ελαφριά υποχώρηση 
καταγράφει η 
παραγωγή κριθαριού 
στην Ευρώπη τόσο για 
το 2020 όσο και για το 
2030, µε την 
παραγωγή ωστόσο να 
διατηρεί την κεκτηµένη 
αύξηση που σηµείωσε 
το 2019 σε σχέση µε 
τρεις χρονιές πριν.

Καλαμπόκι 
Μειωµένη αναµένεται 
η παραγωγή 
καλαµποκιού στην ΕΕ 
το 2020 κατά 1 εκατ. 
τόνους, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Κοµισιόν, 
πέφτοντας στους 65,5 
εκατ. τόνους. Ωστόσο η 
παραγωγή αναµένεται 
να ξεπεράσει τους 71,5 
εκατ. τόνους το 2030.

Ρύζι 
Αµετάβλητη εκτιµάται 
η παραγωγή όσο και η 
κατανάλωση ρυζιού 
στις ευρωπαϊκές 
αγορές καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επόµενης 
δεκαετίας, στις οποίες 
καταλήγουν περί τους 
4 εκατ. τόνους ετησίως 
ενώ η παραγωγή 
βρίσκεται σταθερά λίγο 
πιο κάτω από τους 1,8 
εκατ. τόνους.

Γάλα 
Αυξηµένη παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος 
µε µειωµένο ωστόσο 
αριθµό αγελάδων 
καταγράφει έκθεση 
της Κοµισιόν για τα 
αγροτικά εµπορεύµατα 
µέχρι το 2030. Η 
παραγωγή γάλακτος 
αναµένεται να φτάσει 
τους 179 εκατ. τόνους 
µε την βιοµηχανία να 
απορροφά µερί τους 
173 εκατ. τόνους.

Περνάει µπροστά 
η ΕΕ στο εµπόριο 
γαλακτοκοµικών 
µέχρι το 2030
Μερίδιο 27% επί του παγκόσµιου 
εµπορίου γαλακτοκοµικών προϊόντων 
αναµένεται να ελέγχει ως το 2030 η 
Ευρωπαίκή Ένωση, αφήνοντας πίσω της 
τη Νέα Ζηλανδία µε µερίδιο 25% και τις 
ΗΠΑ (16%). Το ίδιο διάστηµα ωστόσο 
αναµένεται να σηµειωθεί µια µείωση 
των παγκόσµιων εισαγωγών 
γαλακτοκοµικών προϊόντων, 
περιορίζοντας έτσι τον όγκο των 
ευρωπαϊκών εξαγωγών. Ωστόσο το 
κλειδί στην ανάπτυξη της παραγωγής 
και των εσόδων από το παγκόσµιο 
εµπόριο γαλακτοκοµικών βρίσκεται στο 
τυρί. Η ΕΕ θα ενισχύσει τη θέση της στο 
εµπόριο τυριών, το οποίο αναµένεται να 
συµβάλλει περισσότερο στο συνολικό 
ποσοστό εξαγωγής γαλακτοκοµικών 
στην ΕΕ, καλύπτοντας το 44% του 
όγκου. Μάλιστα τα τυροκοµικά θα 
απορροφήσουν το 24% της αύξησης 
παραγωγής γάλακτος που αναµένει η 
Ευρώπη ως το 2030. Επιπλέον, να 
σηµειωθεί πως πάνω από το 50% της 
αναµενόµενης αύξησης θα 
απορροφηθεί από τις ευρωπαϊκές 
αγορές και δη τη βιοµηχανία, µε 
κατεύθυνση τα έτοιµα γεύµατα και την 
εστίαση. Έτσι, η κατά κεφαλήν 
κατανάλωση τυρού στην ΕΕ αναµένεται 
να αυξηθεί κατά 1 κιλό ξεπερνώντας τα 
20 κιλά ετησίως. 
Στις εξαγωγές, η ΕΕ θα ενισχύσει τις 
επιδόσεις της κατά 6%, µε µερίδιο 
µεγαλύτερο από το 1/3 του συνολικού 
παγκόσµιου εµπορίου. 
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Κατά 0,3% αναµένεται να αυξηθεί η κατανάλωση βιοµηχανικής ντοµάτας, στηριζόµενη από τις απαιτήσεις 
της βιοµηχανίας τροφίµων και της ενίσχυσης της αγοράς έτοιµων γευµάτων, υποστηρίζει η έκθεση της 
Κοµισιόν. Η Ιταλία αναµένεται να εκµεταλλευτεί σε µεγαλύτερο βαθµό τη συγκυρία, αυξάνοντας κατά 
0,9% τις εξαγωγές της ανά έτος. Την ίδια στιγµή αυξάνονται οι αποδόσεις σε Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία 
και Πορτογαλία, οδηγώντας σε µια αύξηση της παραγωγής της τάξης του 0,3%. 
Σε ό,τι αφορά την επιτραπέζια ντοµάτα, ενισχύεται η τάση στροφής των καταναλωτικών προτιµήσεων 
στις µικρότερες ποικιλίες, µε την κατανάλωση και την παραγωγή να παραµένουν σταθερές. Τα 14 κιλά 
κατά κεφαλήν κατανάλωσης θα παραµείνει ο κανόνας στην Ευρώπη, µε την παραγωγή να 
σταθεροποιείται στους 7 εκατ. τόνους. Τόσο η παραγωγική περίοδος όσο και οι εκτάσεις αυξάνονται, 
ωστόσο θα αφορά σταθερά τις µικρές ποικιλίες ντοµάτας. Παράλληλα, ισχυρή αύξηση των εξαγωγών 
αναµένει η Κοµισιόν στην νωπή ντοµάτα, καταγράφοντας περιθώρια αύξησης τους κατά 3,6% ετησίως. 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ 

ΝΤΟΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η κατανάλωση ελαιολάδου αυξάνε-
ται, µαζί της και οι εξαγωγές, ωστό-
σο η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να 
λύσει τον γρίφο των αποστολών σε 
µια βασική αγορά για το συγκεκριµέ-
νο προϊόν, αυτή των ΗΠΑ, προτού τα 
µερίδια των κρατών µελών βρεθούν 
στις λίστες ανταγωνιστριών τρίτων χω-
ρών, όπως είναι η Τυνησία. 

Αρχής γενοµένης από το 2020, οι 
ρυθµοί µείωσης της κατανάλωσης στα 
κράτη µέλη που παράγουν αναµένεται 
να προσεγγίσουν το 0% όταν τα προη-
γούµενα χρόνια η αγορές αυτές συρ-
ρικνώνονταν κατά 3% ετησίως, µε µια 
ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης στις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές κατά 
3,3%, υπογραµµίζει η έκθεση της Κο-

µισιόν για τις προοπτικές των αγρο-
τικών εµπορευµάτων µέχρι το 2030. 
Αύξηση 3,3% θα σηµειώσουν και οι ε-
ξαγωγές, µε βασικούς αγοραστές χώ-
ρες της Ασίας, στις οποίες προβλέπε-
ται µεγάλη δυναµική που απορρέει α-
πό την ενίσχυση της δηµοτικότητας 
του προϊόντος συνδυαστικά µε την 
χαµηλή κατά κεφαλήν κατανάλωση. 

Αυτό πάντως που ανησυχεί τώρα την 
ευρωπαϊκή βιοµηχανία ελαιολάδου, εί-
ναι η εξέλιξη της υπόθεσης µε τους α-
µερικανικούς δασµούς, αφού στις αρ-
χές Ιανουαρίου αναµένεται να υπάρ-
ξουν νέες εξελίξεις, οι οποίες δεν απο-
κλείεται να φέρουν και ελαιόλαδα από 
την Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτο-
γαλία στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον.  

Στην κοινοτική αγορά, καµπάνιες 
προώθησης που ήδη έχουν ξεκινήσει, 
είναι αυτές πάνω στις οποίες ποντάρει 
η Επιτροπή, προκειµένου να επιβεβαι-
ωθούν τα νούµερα που αναµένει. Πα-
ράλληλα όµως αναµένεται µια αύξη-
ση της παραγωγής κατά 400.000 τό-
νους, µε πρωταγωνιστή εδώ την Πορ-
τογαλία, της οποίας οι δυνατότητες 
θα επεκταθούν κατά 88% συγκριτικά 
µε τον µέσο όρο της πενταετίας 2014-
2018. Το ενδιαφέρον για την καλλι-
έργεια φαίνεται πάντως ότι ατονεί, µε 
την αύξηση των καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων να βρίσκεται στο 0,2% ετησί-
ως, ωστόσο ας σηµειωθεί ότι στο µε-
ταξύ θα γίνουν  παραγωγικά κτήµατα 
που έχουν εγκατασταθεί ήδη. 

Η ζήτηση για ελαιόλαδο επιστρέφει
με αύξηση εξαγωγών 3,3% ετησίως

Δεν θα επεκταθεί σημαντικά ο ευρωπαϊκός 
ελαιώνας στη νέα δεκαετία, όμως αρχίζουν 
και αποδίδουν οι πρόσφατες φυτεύσεις  

Οι κατανα-
λωτικές τά-
σεις αποτε-
λούν µια ευ-
καιρία για 
περαιτέρω 
ανάπτυξη 
εναλλακτι-
κών συστη-
µάτων καλ-
λιεργειών 
και περαιτέ-
ρω ένταξης 
των οσπρί-
ων στην ευ-
ρωπαϊκή δί-
αιτα.

Η ζήτηση οσπρίων 
ένα βήµα µπροστά 
από την προσφορά

Μεγεθύνεται η αγορά οσπρίων της 
Ευρώπης, µε στοίχηµα την κάλυψη 
της από την ενδοκοινοτική 
παραγωγή. Ένα βήµα µπροστά από 
την παραγωγή προβλέπεται ότι θα 
βρίσκεται η ζήτηση για όσπρια στην 
ΕΕ, σύµφωνα µε την έκθεση, παρά 
το γεγονός ότι οι καλλιεργούµενες 
εκτάσεις θα αυξάνονται κατά 4% 
ετησίως µε την συνολική παραγωγή 
να φτάνει  τους 6,3 εκατ. τόνους 
µέχρι το 2030. Η Κοµισιόν εκτιµά 
πως οι παραγωγή θα αυξηθεί  µε πιο 
αργούς ρυθµούς σε σχέση µε την 
προηγούµενη περίοδο, µε τα έως 
τώρα δεδοµένα, αφού υπήρξαν 
πολιτικές κατά την τρέχουσα 
επταετία που ενίσχυσαν την 
παραγωγή για τις οποίες δεν 
υπάρχει ακόµα κάποια σαφής 
ένδειξη συνέχισής τους. Επιπλέον 
εκφράζει επιφυλάξεις αναφορικά 
µε την εξέλιξη των καιρικών 
φαινοµένων, δεδοµένου ότι οι 
καλλιέργειες αυτές είναι ευαίσθητες 
στις µεταβολές του κλίµατος.    
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Αύξηση κατανάλωσης και δυναµικές 
εξαγωγές, µε µοχλό τις απαιτήσεις 
της βιοµηχανίας και τα έτοιµα γεύµατα
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Επιβίβαση στο «τρένο» 
των αποδόσεων του 2020
Οι επιδόσεις των ελληνικών ομολόγων και του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2019 όχι απλώς 
εντυπωσίασαν, αλλά και αιφνιδίασαν πολλούς οι οποίοι 
δεν είχαν... διαβάσει σωστά το ελληνικό story και, έτσι, 
έχασαν σημαντικό μέρος των υπεραποδόσεων. 
Ωστόσο, το γεγονός ότι οι προοπτικές της Ελλάδας, 
των εταιρειών και των συστημικών τραπεζών 
αναμένεται να βελτιωθούν περαιτέρω και ακόμα πιο 
έντονα το προσεχές διάστημα οδηγεί τους διεθνείς 
επενδυτικούς οίκους να θελήσουν να προλάβουν να 
επιβιβαστούν στο «τρένο» των αποδόσεων του 2020.

MΠΟΥΤΑΡΗΣ: Η γενική 
συνέλευση των μετόχων στις 
19 Αυγούστου 2019 αποφάσισε 

τη μετατροπή 25.179.640 
ανωνύμων μετοχών και 1.540.000 
προνομιούχων ανωνύμων μετοχών 
σε ισάριθμες 25.179.640 κοινές 
ονομαστικές μετοχές και 1.540.000 
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. 
Ημερομηνία εισαγωγής και ένταξής 
τους σε αναστολή διαπραγμάτευσης 
ορίζεται η 31/12/2019.

PESCANOVA: Ανοδικά κινήθηκε ο 
κύκλος εργασιών της Pescanova, η 
οποία δραστηριοποιείται στο εμπόριο 
αλιευμάτων, για τη χρήση του 2018. 
Οι πωλήσεις της διαμορφώθηκαν στα 
40,95 εκατ. ευρώ έναντι 37,93 εκατ. 
ευρώ το 2017. Τα κέρδη μετά από 
φόρους ανήλθαν στα 1,44 εκατ. ευρώ 
έναντι 1,53 εκατ. ευρώ την 
προηγούμενη χρήση. 

AGRINO: Με ένα χρυσό βραβείο στα 
Made in Greece Awards 2019 και με 
μια μοναδική εταιρική διάκριση στα 
Οικόπολις 2019 επισφράγισε η 
Agrino την επιτυχημένη πορεία της 
για μια ακόμα χρονιά. Η εταιρεία 
κατέκτησε το Χρυσό Βραβείο 
Επώνυμου Καταναλωτικού 
Προϊόντος για τις ρυζογκοφρέτες 
της και διακρίθηκε για τους κανόνες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής σε κάθε 
στάδιο παραγωγής των προϊόντων 
της, ρυζιών και οσπρίων.

EUROBANK: Την πώληση του 80% 
της εταιρείας διαχείρισης κόκκινων 
δανείων FPS καθώς και του 20% των 
ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης 
που θα προκύψουν από τιτλοποίηση 
7,5 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στο σχήμα doValue-Fortress 
ενέκρινε το ΔΣ της Eurobank.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Η νέα χρονιά πλησιάζει και ήδη οι επεν-
δυτές γράφουν τη λίστα για τον... Άη Βασί-
λη. Οι αγορές φαίνεται πως θα αποχαιρε-
τήσουν το 2019 σε επίπεδα-ρεκόρ και ει-
δικότερα η Wall Street με τον S&P 500 να 
έχει ενισχυθεί από τις αρχές του έτους πά-
νω από 27%. Την ίδια ώρα, μια δική της, δι-
αφορετική λίστα έχει γράψει και η Morgan 
Stanley, καταγράφοντας εννέα κινδύνους 
και ρίσκα που θα μπορούσαν να απειλή-
σουν τις αγορές το αλλά και μία δυσάρε-
στη έκπληξη που θα κρατήσουν επενδυ-
τές και αναλυτές σε επαγρύπνηση ήτοι:

 Τέλεια «καταιγίδα» ηγεσίας στον κό-
σμο των Δημοκρατικών.

 Εμφάνιση ανταγωνιστικών εμπορι-
κών μπλοκ.

 Απότομη πολιτική και οικονομική προ-
σγείωση της Κίνας.

 Αβεβαιότητα λόγω των προεδρικών ε-
κλογών στις ΗΠΑ.

 Τα ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης έρχο-
νται λίγο αργά για να στηρίξουν το ευρώ.

 Λαϊκισμός, ανισότητα και... υπεροχή 
των μετόχων.

 Οι αγορές προετοιμάζονται για ιαπω-
νοποίηση.

 Οι κυβερνοεπιθέσεις και ο κίνδυνος 
της Τεχνητής Νοημοσύνης.

 Μεγαλύτερη πίεση στο «μπαλόνι» Ιράν.
 Η γονιδιακή επεξεργασία πάει στραβά.

Στα του οίκου μας ανάπτυξη άνω του 
1,9% φέτος, η οποία θα ενισχυθεί σε 2,4% 
το 2020 και 2,5% το 2021, αναμένει η Τρά-
πεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την Ενδι-
άμεση Έκθεση Νομισματικής Πολιτικής, 
η οποία υποβλήθηκε στη Βουλή. Η έκθε-
ση επικροτεί τη μεταρρυθμιστική δυναμι-
κή της κυβέρνησης, αλλά διαπιστώνει ότι 
η οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπί-
ζει συνθήκες λιτότητας και σημαντικούς 
κινδύνους από το εξωτερικό περιβάλλον. 

ΘΕΣγάλα
Δύο σημαντικά βραβεία έλαβε ο 
συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα σε εκδήλωση 
στο Μέγαρο Μουσικής, στα πλαίσια 
των Made in Greece Awards που 
διοργάνωσε η Ελληνική Ακαδημία 
Μάρκετινγκ. Η οργάνωση κατέκτησε 
το χρυσό βραβείο Καινοτόμου 
Καταναλωτικού Προϊόντος και το 
ασημένιο Καινοτόμου Προϊόντος-
Μικρομεσαίας Επιχείρησης.

EZA
Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης 
κατέκτησε χρυσό βραβείο στα Interiors 
Awards 2020, εντυπωσιάζοντας με ένα 
εξαιρετικής αισθητικής περίπτερο στη 
Ηoreca, ενώ απέσπασε διάκριση και στα 
Treasures of Greek Tourism 2019. Το 
περίπτερο της ΕΖΑ ξεχώρισε για την 
πρωτοτυπία του, ενώ σχεδιάστηκε με 
βάση την ταυτότητα, τα προϊόντα της 
εταιρείας και τα συστατικά της μπίρας. 

H νέα επενδυτική
λίστα του Αϊ Βασίλη

 Εννέα κίνδυνοι και μία έκπληξη για το 2020 
 Θετικές προοπτικές αλλά λιτότητα, λέει η ΤτΕ
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. 0,2200 10,00%

F.G. EUROPE Α.Ε. 0,3860 9,66%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,2560 9,40%

MEDICON HELLAS A.E. 1,2400 7,83%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,6000 5,88%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1650 - 10,81% 

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,5400 - 8,88%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣ/ΩΝ 4,4000 - 8,33%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 0,0334 - 7,22%

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ 4,2900 - 6,33%

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23.208,62 - 0,51%
 NASDAQ Comp 6.615,02 - 0,31 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2.991,55 - 0,33%
Λονδίνο FTSE 100 6.734,23 + 0,091%
Φρανκφούρτη DAX-30 10.580,19 + 0,20%
Παρίσι CAC-40 4.689,39 - 0,87%
Ζυρίχη SMI 8.429,30 + 2,85 %
Τόκιο NIKKEI-225 20.014,77 - 0,31%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,75 30.10.2019 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,50 12.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,72 01.11.2019
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,27 02.12.2019
 EURIBOR -1M - 0,472  02.12.2019
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Τι υποχρεώσεις πρέπει να έχουν κατά νου 
οι αγρότες για το κλείσιμο του έτους

Π
λησιάζουµε στο τέλος του χρόνου και κα-
λό είναι να δούµε τα δικαιολογητικά που 
χρειάζεται να συγκεντρώσει ο αγρότης, προ-
κειµένου να διαµορφώσει το αποτέλεσµα 

προς φορολόγηση. 

ΕΣΟ∆Α, ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ: Ολοκληρώθηκε η εξόφληση της 
βασικής ενίσχυσης, το πρασίνισµα, 
ίσως και κάποιες άλλες. Έχουµε ε-
ποµένως πλήρη εικόνα όσον αφορά 
τη φορολόγηση της βασικής από το 
1ος ευρώ και θα µπορούµε να προσ-
διορίσουµε σε αρκετά µεγάλο βαθ-
µό το φορολογητέο εισόδηµα. Πω-
λήσεις: Για τις  πωλήσεις των παρα-
χθέντων προϊόντων, παραλαµβά-
νουν τα τιµολόγια (τιµ. πώλησης ή 
τιµ. αγοράς). Για τις περιπτώσεις που 
δεν έχουν πουλήσει και δεν θα που-
λήσουν εντός του τρέχοντος έτους, 
καλό είναι να δουν το θέµα της α-
πογραφής.

ΕΞΟ∆Α ΕΛΓΑ: Η δαπάνη του ΕΛΓΑ κα-
ταχωρείται στα βιβλία είτε είναι εξο-
φληµένη είτε όχι. Από το site του ΕΛ-
ΓΑ, µέχρι και τη στιγµή που µιλάµε, 
δεν µπορούµε να δούµε το σύνολο 
της ασφαλιστικής εισφοράς. Αυτό 
θα εµφανιστεί στο σύστηµα του ΕΛ-

ΓΑ το περίπου το Μάρτη, εκτός κι αν προσκοµίσετε τη 
δήλωση καλλιέργειας στο λογιστή σας.

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Να προσκοµίσετε τα συµ-
φωνητικά µίσθωσης, ανεξάρτητα αν είναι πληρωµέ-
να ή όχι. ∆απάνη είναι η έγγραφη συµφωνία και όχι 
η εξόφληση της. 

ΕΡΓΟΣΗΜΑ: Για τον παραγωγός ο οποίος πληρώνει, τα 
εργόσηµα αποτελούν δαπάνη στο 
χρόνο πληρωµής (και όχι είσπραξης). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν υπάρχει κάποιος πί-

νακας που να ορίζει πόσα εργόσηµα πρέπει να βάλει 
κάποιος ως έξοδα στα χωράφια του. Η απόδειξη της 
πραγµατοποίησης των µεροκάµατων από εργάτες γης, 
είναι υποχρέωση του παραγωγού. Αν θα δηλώσει 100 
ευρώ εργόσηµα ή 100.000 ευρώ εργόσηµα, ο παραγω-
γός είναι αυτός που θα κληθεί να αποδείξει, εάν είναι 
πραγµατικά ή όχι. Τα εργόσηµα, αν δεν εισπραχθούν 
από τον δικαιούχο σε συγκεκριµένο χρονικό διάστη-
µα, επιστρέφονται τα χρήµατα στον παραγωγό που τα 
κατέβαλε. Ο παραγωγός είναι  υποχρεωµένος να ενη-
µερώσει το λογιστή του για την ακύρωση του εργόση-
µου, προκειµένου να αφαιρέσει τη δαπάνη αυτή από τα 
έξοδα. Γιατί, εφόσον έχει επιστραφεί δεν αποτελεί δα-
πάνη. Αν δεν ενηµερώσει το λογιστή για την ακύρωση 
των εργόσηµων, φέρει ακέραια την ευθύνη στην περί-
πτωση που ο έλεγχος στο µέλλον του βγάλει λογιστι-
κές διαφορές και αναπροσαρµόσει τους φόρους της 
συγκεκριµένης χρονιάς.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΟΣ∆Ε: Την ά-
νοιξη 2017 συντάχθηκε η δήλωση ΟΣ∆Ε, για την οποία 
πληρώθηκε αµοιβή στους φορείς που τη σύνταξαν. Ε-

πειδή την πληρωµή του εξόδου αυτού, κάποιοι δήλω-
σαν να πληρωθεί µέσω της τράπεζας µε την καταβολή 
των επιδοτήσεων, οι φορείς αυτοί εξέδωσαν ένα παρα-
στατικό το οποίο το ονόµασαν προσφορά η οποία περι-
λάµβανε το συνολικό κόστος. Αυτό το παραστατικό δεν 
είναι δαπάνη για τα βιβλία. Πρέπει να εκδώσουν Τ.Π.Υ. 
αλλιώς δεν καταχωρείται τίποτε στα βιβλία.  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Προσκοµί-
ζετε το συµβόλαιο και όχι την απόδειξη πληρωµής του 
συµβολαίου. Η καταχώρηση γίνεται αναλογικά αφού 
στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα συµβόλαια πε-
ριλαµβάνουν δύο χρήσεις και θα πρέπει να γίνει επι-
µερισµός της δαπάνης. Μπορούν να καταχωρηθούν 
αποδείξεις λιανικής πώλησης (Α.Λ.Π.) όταν η δαπάνη 
είναι µέχρι 100 ευρώ ενώ για µεγαλύτερα ποσά απαι-
τείται τιµολόγιο για να αναγνωριστεί η  δαπάνη. Για α-
ναγνώριση εξόδων Α’ & Β’ υλών, καλό είναι να υπάρ-
χουν τιµολόγια ανεξάρτητα του ποσού. 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ∆ΕΗ  ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙOYNTAI  ΣΕ ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Στις περιπτώσεις που τη δαπάνη της ∆ΕΗ 
την επιβαρύνονται περισσότεροι αγρότες, βγάζετε φω-
τοτυπία το λογαριασµό της ∆ΕΗ και κάνουµε κατανο-
µή της δαπάνης, ανάλογα µε τα ποσά που πλήρωσε ο 
καθένας, (όπως ακριβώς γίνονταν και πριν τα βιβλία).

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Η δαπάνη η οποία πληρώνεται 
τώρα και αποτελεί δαπάνη για το επόµενο έτος. ∆εν 
χρειάζεται να εκτυπώσετε κανένα έντυπο αλλά για 
την πληρωµή τους πηγαίνετε κατευθείαν στην τράπε-
ζα έχοντας µαζί σας την άδεια κυκλοφορίας και γνω-
ρίζοντας τον ΑΦΜ σας, πληρώνετε στο ταµείο της τρά-
πεζας και φεύγετε. 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Για όλες 
τις εργασίες που έχουν γίνει στα χωράφια των αγροτών 
από τρίτους, πρέπει οι ιδιοκτήτες των µηχανηµάτων που 
έχουν χρησιµοποιηθεί, να εκδώσουν παραστατικό προ-
κειµένου η δαπάνη αυτή να καταχωρηθεί στα βιβλία. Η 
επιβάρυνση ΦΠΑ δεν πρέπει να είναι λόγος για κάποιον 
να µην ζητάει το παραστατικό. Ο ΦΠΑ συµψηφίζεται στα 
γενικότερα έξοδα.

∆απάνες
Μπορούν να καταχωρη-
θούν αποδείξεις λιανικής 
πώλησης όταν η δαπάνη 

είναι µέχρι 100 ευρώ

Εκτύπωση
Πρέπει σε κάθε περί-

πτωση να εκτυπώνεται η 
κατάσταση δηµοσιοποίη-

σης πληρωµών

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)

«ΤΩΝ ΦΡΟΝΙΜΩΝ 
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ»

Όσοι είστε αγρότες του ειδικού 
θα πρέπει να γνωρίζετε µέχρι 

τις αρχές Ιανουαρίου, εάν 
έχετε υποχρέωση να 

ενταχθείτε στο κανονικό 
καθεστώς. 

Επιδοτήσεις και βεβαιώσεις

Η βεβαίωση των επιδοτήσεων καλό είναι και 
πρέπει να εκτυπώνεται. ∆εν αρκεί όµως. 
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκτυπώνεται και 
η κατάσταση δηµοσιοποίησης πληρωµών. Στις 
κατάσταση αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι 
επιδοτήσεις, το είδος τους και ο χρόνος 
καταβολής τους. Ό,τι χρειαζόµαστε δηλαδή, για 
τη σωστή σύνταξη της φορολογικής δήλωσης 
του υπόχρεου.



Μέχρι 90 λεπτά το γάλα
του «Θρακών Αμνός»

 Σε ισχύ από 1η Γενάρη νέα συμφωνία για παραδόσεις στην Εβροφάρμα
 Σχέδιο του συνεταιρισμού για δική του ζώνη γάλακτος στο Βόρειο Έβρο

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Με επιπλέον 10 λεπτά το κιλό στο πρόβειο γάλα κι 
άλλα 5,30 ευρώ στο γίδινο, σε σχέση µε τις µέσες 
τιµές που ίσχυσαν πέρυσι, θα πωλούν την παραγω-
γή τους για τη γαλακτοκοµική περίοδο του 2020 
οι περίπου 140 κτηνοτρόφοι - µέλη του Αγροκτη-
νοτροφικού Συνεταιρισµού «Θρακών Αµνός», στο 
Βόρειο Έβρο. Η διοίκηση της συνεταιριστικής ορ-
γάνωσης, έπειτα από έκτακτη γενική συνέλευση, 
που συγκλήθηκε τη ∆ευτέρα 16 ∆εκεµβρίου, απο-
φάσισε να ανανεώσει τη συνεργασία της µε τη γα-
λακτοβιοµηχανία Εβροφάρµα για έναν ακόµη χρό-
νο, µε τη µέση τιµή για το πρόβειο να «κάθεται» στα 
81 λεπτά το κιλό έναντι 71 λεπτών το κιλό στην ι-
σχύουσα σύµβαση και στα 49,30 λεπτά για το γίδι-
νο, από 44 λεπτά το κιλό αντίστοιχα.

«Η τιµή συνδέεται µε το επίπεδο των πρωτεϊνών 
του γάλακτος, κάτι που σηµαίνει πως ορισµένοι 
παραγωγοί που παραδίδουν πρόβειο γάλα µε υ-
ψηλή πρωτεΐνη θα λάβουν έως και 90 λεπτά το κι-

λό, ενώ εκείνοι που δεν έχουν τόσο ποιοτικό γά-
λα θα πληρωθούν και µε 70 λεπτά το κιλό», ανέ-
φερε στην Agrenda ο πρόεδρος του Συνεταιρισµού 
«Θρακών Αµνός» Χρήστος Παρασχούδης, τονίζο-
ντας πως «τα µέλη της οργάνωσης έχουν µέσο ό-
ρο πρωτεΐνη στο γάλα τους της τάξης του 5,40%».

Με τη νέα συµφωνία, που θα τεθεί σε ισχύ από 
1/1/2020, προβλέπεται επίσης ότι για το πρόβειο 
γάλα που θα παραδίδεται τους µήνες Νοέµβριο έ-
ως και Ιανουάριο, οι κτηνοτρόφοι θα λαµβάνουν 
επιπλέον bonus 10% επί της συµφωνηµένης τιµής, 
το οποίο γίνεται 20% για το γίδινο γάλα των µηνών 
Νοεµβρίου – Φεβρουαρίου. Ο λόγος είναι να κινη-
τροδοτηθούν οι κτηνοτρόφοι για να παράξουν πιο 
πολύ γάλα τους χειµερινούς µήνες, καθώς στο δι-
άστηµα αυτό, η γαλακτοπαραγωγή στην περιοχή 
σχεδόν µηδενίζεται, λόγω και των καιρικών συν-
θηκών (σ. σ. η θερµοκρασία πέφτει έως -20ο Κελ-
σίου), υποχρεώνοντας τις γαλακτοβιοµηχανίες να 
ψάχνουν πρώτη ύλη ακόµη και σε µακρινούς νο-
µούς όπως τα Ιωάννινα, ώστε να καλύπτουν τις α-
νάγκες τους για την παραγωγή γιαούρτης.

Για πρώτη φορά, πάντως, εδώ και πολλά χρόνια 
η Εβροφάρµα δεν είχε την αίσθηση ότι παίζει 
χωρίς αντίπαλο στις διαπραγµατεύσεις της µε 
το συνεταιρισµό «Θρακών Αµνός», δείγµα ότι 
έχει αλλάξει πλέον το βαρύ σκηνικό στο χώρο 
του αιγοπρόβειου γάλακτος, που επικράτησε 
όλα τα προηγούµενα χρόνια.

Συγκεκριµένα, η διοίκηση του συνεταιρι-
σµού βρέθηκε να έχει στα χέρια της άλλες 4 
προσφορές για συνεργασία, από τη Μεβγάλ, 
τη Ροδόπη, την Όµηρος και µια µικρή τυροκο-
µική εταιρεία µε µονάδα στους Ευζώνους, οι 
οποίες, όµως, έθεταν ως όρο να κάνει η οργά-
νωση τη συγκέντρωση του γάλακτος από τις ε-

πιµέρους εκµεταλλεύσεις, που θα σήµαινε έ-
να κόστος το οποίο έπρεπε να αφαιρεθεί από 
την τελική προσφορά τους. Η Εβροφάρµα αντι-
θέτως στο σηµείο αυτό πλεονέκτησε και η ζυ-
γαριά της γενικής συνέλευσης του συνεταιρι-
σµού έγειρε προς το µέρος της.

Για τη γαλακτική περίοδο του 2021, ο «Θρα-
κών Αµνός» ευελπιστεί να είναι σε καλύτερη 
διαπραγµατευτική θέση, καθώς σχεδιάζει να 
στήσει τη δική του ζώνη γάλακτος στο Βόρειο 
Έβρο. Πρακτικά αυτό σηµαίνει πως θα συγκε-
ντρώνει την πρώτη ύλη των µελών του σε ιδι-
όκτητες παγολεκάνες και θα κάνει τη µεταφο-
ρά µε δικά του φορτηγά-βυτία.

Η Εβροφάρμα δεν είχε την αίσθηση ότι παίζει 
χωρίς αντίπαλο στις διαπραγματεύσεις

∆ιευρύνει τη διείσδυσή 
της στην αγορά έτοιµων 

γευµάτων η PotPan
Τη διεύρυνση της διείσδυσής της στην 

αγορά έτοιµων γευµάτων δροµολογεί η 
ελληνική εταιρεία PotPan. Η εταιρεία παρέχει 
σήµερα υπηρεσίες και έτοιµα γεύµατα τόσο σε 
εταιρικούς πελάτες όσο και σε άλλες δοµές 
(νοσοκοµεία, στρατόπεδα, σχολεία, κ.λπ.), σε 
επιχειρήσεις εστίασης (ξενοδοχεία κ.λπ.), ενώ 
διαθέτει και έτοιµα γεύµατα ιδιωτικής ετικέτας 
σε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ. 
Παράλληλα, εξάγει έτοιµα γεύµατα σε µεγάλες 
ευρωπαϊκές αλυσίδες (Delhaize, ASDA, Lidl).

Αποσύρει οριστικά τα πλαστικά 
µιας χρήσης η Lidl Hellas
Η Lidl Ελλάς ανακοίνωσε ότι αποσύρει οριστικά 
από τα καταστήµατά της στις 31.12.2019 τα 
πλαστικά µίας χρήσης, όπως καλαµάκια, ποτήρια, 
πιάτα, µαχαιροπίρουνα και µπατονέτες. Μέχρι το 
2025 η Lidl Ελλάς δεσµεύεται για περαιτέρω 
µείωση του πλαστικού κατά 20% και τη χρήση 
100% ανακυκλώσιµων υλικών στις συσκευασίες 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Μείωση σπατάλης τροφίµων 
κατά 50% στους στόχους της ΑΒ
Σηµαντικές πρωτοβουλίες στη µάχη για την 
προστασία του περιβάλλοντος και για την 
προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης παρουσιάζει 
η ΑΒ Βασιλόπουλος βάζοντας στους στόχους 
τον περιορισµό της σπατάλης τροφίµων και 
πλαστικού κατά 50% µέχρι το 2025. 

Ο πρόεδρος του 
συνεταιρισµού 
«Θρακών 
Αµνός» Χρήστος 
Παρασχούδης.

Η διοίκηση του 
συνεταιρισµού βρέθηκε να 
έχει στα χέρια της άλλες 4 

προσφορές για συνεργασία, 
από τη Μεβγάλ, τη Ροδόπη, 

την Όµηρος και µια µικρή 
τυροκοµική εταιρεία µε 

µονάδα στους Ευζώνους, 
εκτός από την προσφορά 

της Εβροφάρµα.

ΝΕΑ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Νέο αέρα στον τρόπο µε τον οποίο διε-
νεργείται η µεταποίηση φρούτων στην 
Ελλάδα επιχειρεί να φέρει η εταιρεία 
AgroPhoenix SA, η οποία ένα χρόνο µε-
τά από την εξαγορά των εργοστασίων 
χυµοποίησης της Alberta σε Ηµαθία και 
Πελοπόννησο ετοιµάζεται να εισέλθει 
δυναµικά και στην επεξεργασία αγρο-
τικών προϊόντων, αλλά µε µια τελείως 
διαφορετική προσέγγιση.

Την περίοδο αυτή η νέα επιχείρηση, 
που έχουν συστήσει οι οικογένειες Σα-
ΐτη (της κονσερβοποιίας Κρόνος) κι Ιω-
αννίδη (µε µακρά εµπειρία στο χώρο), 
έχει σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο επενδυ-
τικό project για ανέγερση µιας σύγ-
χρονης µονάδας µεταποίησης φρού-
των, στο χωριό Ζερβοχώρι της Νάουσας.

«Η επένδυση ξεκίνησε περίπου στα 
µέσα του καλοκαιριού του 2019, σε α-
κίνητο 70 στρεµµάτων της πρώην ΖΑ-
ΝΑΕ, όπου κατασκευάζονται νέες εγκα-
ταστάσεις καλυµµένης επιφάνειας 25 
στρεµµάτων» ανέφερε στην Agrenda ο 
Χρήστος Ιωαννίδης, διευθύνων σύµβου-
λος της AgroPhoenix SA, προσθέτοντας 
πως «τα κτηριακά θα έχουν ολοκληρω-
θεί µέσα στον Ιανουάριου του 2020 και 
τον Φεβρουάριο θα γίνει η τοποθέτηση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού για τις 

σύγχρονες γραµµές παραγωγής».
Το συνολικό κόστος της επένδυσης, 

χωρίς να λογίζεται η δαπάνη για την 
αγορά του ακινήτου, εκτιµάται ότι θα 
υπερβεί αρκετά τα 10 εκατ. ευρώ και ο 
στόχος είναι να τεθεί σε παραγωγική 
λειτουργία από το καλοκαίρι του 2020, 
σε µια πρώτη χρονιά µε περισσότερο 
πιλοτικό χαρακτήρα και προετοιµα-
σία για δυναµικό µπάσιµο από τη σε-
ζόν του 2021.

Φιλοδοξία της AgroPhoenix µε τη νέα 
επένδυση που υλοποιεί είναι να εισά-
γει στον κλάδο της µεταποίησης φρού-

των µια νέα οπτική, που θα την κάνει 
πιο ελκυστική για τους καταναλωτές 
και πιο βιώσιµη µε όρους οικονοµικό-
τητας και αειφορίας.

«Θα κάνουµε µεταποίηση φρούτων, 
αλλά το προϊόν που θα παράγεται δεν 
θα είναι η κλασσική κοµπόστα όπως 
τη γνωρίζουµε όλοι. Άλλωστε, το πρώ-
το κουτί κοµπόστας φρούτου το συνα-
ντάµε το 1880 και έκτοτε, µε µικρές πα-
ραλλαγές, παραµένει στην ίδια µορφή. 
∆εν µπορούµε έτσι να προσελκύσου-
µε νέους καταναλωτές και ιδίως σε µι-
κρές ηλικίες» µας είπε ο κ. Ιωαννίδης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ

ΕΚΤΑΣΗ

ΚΟΣΤΟΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
70

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
10 2020 2021

Φρέσκια προσέγγιση στην αγορά 
κομπόστας επιχειρεί η AgroPhoenix 

 Επένδυση 10 εκατ. ευρώ στη Νάουσα από οικογένεια Σαΐτη και Χρήστο Ιωαννίδη 
 Στόχος η λειτουργία 9-10 μήνες το χρόνο για προϊόντα με βάση το συμπύρηνο  

Σε ακίνητο της 
πρώην ΖΑΝΑΕ 

Η επένδυση ξεκίνησε 
περίπου στα µέσα 

του καλοκαιριού του 
2019, σε ακίνητο 

70 στρεµµάτων της 
πρώην ΖΑΝΑΕ

Μεταποίηση 
«Θα κάνουµε µετα-
ποίηση φρούτων, 

αλλά το προϊόν που 
θα παράγεται δεν 

θα είναι η κλασσική 
κοµπόστα όπως τη 
γνωρίζουµε όλοι» 

λέει ο κ. Ιωαννίδης

Το συνολικό κόστος της επένδυσης, χωρίς να λογίζεται η δαπάνη για την 
αγορά του ακινήτου, εκτιµάται ότι θα υπερβεί αρκετά τα 10 εκατ. ευρώ.

Στα σχέδια δίκτυο 
συµβολαιακής 
µε βιοκαλλιεργητές 

«Οι βιοµηχανίες του κλάδου 
µέχρι και σήµερα δουλεύουν 
στο φουλ για τρεις µήνες, για 
να εξασφαλίσουν τα προς το 
ζην των υπόλοιπων εννέα 
µηνών των έτους. Αυτό το 
µοντέλο δεν είναι πλέον 
βιώσιµο. Η πίτα δεν φτάνει 
και οδηγεί νοµοτελειακά και 
σε συγκρούσεις µε τους 
παραγωγούς παρότι είµαστε 
στην ίδια βάρκα, απλώς 
τραβάµε διαφορετικά κουπιά», 
επισηµαίνει ο κ. Ιωαννίδης κι 
αποκαλύπτει πως στόχος της 
AgroPhoenix είναι η νέα 
παραγωγική µονάδα να παράξει 
καινούρια προϊόντα, που θα της 
επιτρέπουν να λειτουργεί 
τουλάχιστον 9-10 µήνες το 
χρόνο. Χωρίς να υπεισέρχεται 
σε λεπτοµέρειες για την υφή 
και τη συσκευασία των 
σχεδιαζόµενων προϊόντων, 
ο συνοµιλητής µας αρκείται 
να πει πως το συµπύρηνο 
ροδάκινο που θα µεταποιεί το 
νέο εργοστάσιο αν και θα είναι 
βασικός πυλώνας των νέων 
προϊόντων, ως πρώτη ύλη, 
δεν θα ξεπερνά σε όγκο τους 
15.000 τόνους ετησίως. 
Επεξεργασία θα γίνεται επίσης 
και σε άλλα φρούτα εποχής 
που παράγονται στην Ηµαθία, 
ενώ θα υπάρξουν και 
συνέργειες µε το τοπικό 
χυµοποιείο της επιχείρησης.
Σε επόµενο στάδιο -αφού 
δηλαδή ολοκληρωθούν 
όλα τα τεστ στο χώρο της 
µεταποιητικής διαδικασίας και 
η µονάδα αρχίσει να ρολλάρει 
όπως την οραµατίζονται οι 
ιδιοκτήτες της- στόχος είναι 
να αναπτυχθεί και ένα δίκτυο 
επιλεγµένων συνεργαζόµενων 
αγροτών, στη βάση του 
µοντέλου της συµβολαιακής 
γεωργίας, οι οποίοι θα 
καλλιεργούν βιολογικά 
συγκεκριµένες ποικιλίες 
φρούτων.

ΝΕΑ
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Ο  καλλιεργητής από το Μαραθώνα Χρήστος 
Ζάγαρης ξεκίνησε µε λίγα στρέµµατα και 
σήµερα έχει φτάσει τα 1.000, παράγοντας 
έναν τεράστιο όγκο και µια εντυπωσιακή 
γκάµα καλλιεργειών, ανοιχτών και 
θερµοκηπίου.  Ασχολείται µόνο µε τη 
χονδρική και στα µελλοντικά του σχέδια είναι 
η βελτίωση του προϊόντος, η επέκταση της 
καλλιέργειας και η είσοδος στα βιολογικά.

Συνδυάζοντας αµπελουργική παράδοση 
µε σύγχρονες πρακτικές, ο Συνεταιρισµός 
«Ορεάλιος Γη» έχει δηµιουργήσει µια 
γκάµα εκλεκτών και πιστοποιηµένων 
ΠΟΠ προϊόντων, εξάγει στο εξωτερικό και 
υποδέχεται 100.000 επισκέπτες το χρόνο 
στο ειδικά διαµορφωµένο οινοποιείο του. 

ΑΓΡΟΤΗΣ 
της Χρονιάς

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
της Χρονιάς

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦOΣ
της Χρονιάς

Ένας παραγωγός κηπευτικών από το Μαραθώνα, ένας κτηνοτρόφος από τη Ζίτσα Ιωαννίνων και ένας Αγροτικός 
Συνεταιρισμός με επώνυμο προϊόν από τα Ομαλά Κεφαλονιάς συναντιούνται φέτος στις τρεις πρώτες θέσεις των βραβείων 
Αγρότης της Χρονιάς, που διοργανώνει για 11η συνεχή χρονιά η Agrenda. 

Η πτηνοτροφία αποτελεί οικογενειακή 
παράδοση για τον παραγωγό από το 
Πετσάλι. Ο Ηρακλής Μπαλαντάνης µπήκε 
στη δουλειά από τα 13 του και 30 χρόνια 
µετά έχει φτάσει τα 6 πτηνοτροφεία και 
τα 85.000 πτηνά, ενώ ασχολείται και µε 
την αγελαδοτροφία. Είναι στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΑΣ Πίνδος και έχει 
ενεργή συµµετοχή στα κοινά.

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥAgroNews.gr
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Γεννηµένος στο Μαραθώνα, ο Χρή-
στος Ζάγαρης µεγάλωσε σε αγρο-
τικό περιβάλλον. Ο πατέρας του 
είχε κάποια στρέµµατα, τα οποία 
καλλιεργούσαν και πουλούσαν 
στις  λαϊκές αγορές, σταδιακά ό-
µως επεκτάθηκαν στο χονδρικό 
εµπόριο.

Σήµερα, 30 χρόνια µετά την α-
ποφοίτησή του από το Λύκειο και 
παντρεµένος µε 3 παιδιά, ο Ζάγα-
ρης όχι µόνο συνεχίζει την οικο-
γενειακή επιχείρηση, αλλά την 
έχει επεκτείνει σηµαντικά, µε τη 
βοήθεια του αδερφού του.  

Οι καλλιέργειες αλλάζουν ανά 
χρονική περίοδο. Όλο το χρόνο 
υπάρχει διαθεσιµότητα σε σαλά-
τες (γαλλικές, λόλα πράσινη και 
κόκκινη, πλατύφυλλη, αντίδια, 
εσκαρόλ), δυόσµο και µαϊντανό 
και ανάλογα µε την εποχή παρά-
γουν λάχανα, σπανάκι, ρόκα, µά-
ραθο, παντζάρι, τοµάτες, αγγουρά-
κια, κολοκυθάκια, πιπεριές πράσι-
νες και κόκκινες, µελιτζάνες φλά-
σκες και τσακώνικες. Συνολικά, 
ως καλλιεργήσιµα στρέµµατα έ-
χουν 750 υπαίθρια και 250 θερ-
µοκήπια. Τα προϊόντα διανέµονται 

µόνο χονδρική σε όλες τις µεγά-
λες αλυσίδες σούπερ µάρκετ, σε 
εταιρείες µε τυπωµένη κοµµένη 
σαλάτα, σε µεγάλα οπωροπωλεία 
αλλά και σε άλλους παραγωγούς 
της περιοχής.

Εκτός από τους αδερφούς Ζάγα-
ρη, το εργατικό δυναµικό της επι-
χείρησης αποτελούν τρεις οδηγοί, 
ένας επιστάτης, ένας υπάλληλος 
γραφείου και οµάδες εργατών χω-
ρισµένοι σε αρµοδιότητες (φύτευ-
ση, συγκοµιδή, συσκευασία ανά 
είδος). Για τις ανάγκες των καλ-
λιεργειών της, η επιχείρηση δια-

ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Χρήστος Ζάγαρης

Με καλλιέργειες που αλλάζουν ανά χρονική περίοδο, 
τα προϊόντα που παράγονται σε 750 υπαίθρια και 250 
θερµοκηπιακά στρέµµατα κατευθύνονται προς τις µεγάλες 
αλυσίδες σούπερ µάρκετ, οπωροπωλεία και παραγωγούς.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΣΤΟ ΧΟΝ∆ΡΕΜΠΟΡΙΟ

ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ

ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΟΥ

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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θέτει 10 τρακτέρ (τύπου δενδρο-
κοµικά και standard) και όλο τον 
απαραίτητο εξοπλισµό: Σβολοκό-
φτες, καλλιεργητές, αλέτρι, ραντι-
στικά, φρέζες και λιπασµατοδια-
νοµέα. Τακτικοί συνεργάτες του 
είναι οι εταιρείες Rijk Zwaan και 
Γαιογνώση στους σπόρους και οι 
εταιρίες Παύλος Ι. Κοντέλλης ΑΕ-
ΒΕ και Agrotech SA στα µηχανή-
µατα. Τέλος, σε επίπεδο εγκατα-
στάσεων, µέχρι στιγµής υπάρχουν 
2 µεγάλες αποθήκες – συσκευα-
στήρια σε Μαραθώνα και Αυλώνα. 

Στα µελλοντικά σχέδια, περιλαµ-
βάνεται η βιολογική καλλιέργεια 
καθώς και η επέκταση της υπάρ-
χουσας καλλιέργειας θερµοκηπίου 
κατά 100 στρέµµατα. Μέχρι να γί-
νουν αυτά, ο Ζάγαρης προσπαθεί 

να αυξήσει ποσοτικά αλλά και να 
βελτιώσει ποιοτικά το – πιστοποι-
ηµένο µε Global GAP – προϊόν του. 
Κατά καιρούς συµµετέχει σε σεµι-
νάρια πάνω στην καλλιέργεια και 
τη σπορά, αλλά και σε πειράµατα 
µε νέους σπόρους που βγαίνουν 
στην αγορά: για παράδειγµα, γί-
νεται φύτευση µε νέους σπόρους 
δίπλα σε παλαιότερη ποικιλία, για 
να διαπιστωθεί αν το νέο υβρίδιο 
είναι καλύτερο µε το παλιό, γίνε-
ται µια σύγκριση και ταυτόχρονα 
ελέγχεται το πώς αναπτύσσεται 
στην περιοχή το νέο φυτό. 

Η προσπάθεια για βελτίωση δε 
σταµατάει ποτέ, και αυτό είναι έ-
να από τα βασικά συστατικά της 
επιχειρηµατικότητας. Και της ε-
πιτυχίας.

Προσπαθεί 
να αυξήσει 
ποσοτικά αλλά 
και να βελτιώσει 
ποιοτικά το – 
πιστοποιημένο 
με Global GAP – 
προϊόν του

Η οµαδική 
δουλειά 

συµβαδίζει 
µε την 

εξειδίκευση: 
οι εργάτες της 

επιχείρησης 
είναι 

χωρισµένοι σε 
αρµοδιότητες  

(φύτευση, 
συγκοµιδή, 

συσκευασία 
ανά είδος).
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GRAND SERAI
HOTEL

ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΑΓΑΡΗΣ
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ΕΚΤΑΣΕΙΣ  

ΕΤΗΣΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΑΛΑΤΑΣ

1000 ΣΤΡΜ 2.240.132,00 ΤΜΧ
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
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Hρακλής Μπαλαντάνης

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Ο Ηρακλής Μπαλαντάνης γεννήθηκε και ζει στο 
Πετσάλι, στη Ζίτσα Ιωαννίνων. Απόφοιτος επαγ-
γελµατικού Λυκείου, είναι παντρεµένος και πατέ-
ρας τεσσάρων παιδιών (δύο κόρες και δύο γιοι).

Όπως µας λέει, η ενασχόληση µε την πτηνο-
τροφία και τη γεωργία προέκυψε από την «κλη-
ρονοµιά» της οικογένειας, αλλά και από το εν-
διαφέρον του για τον πρωτογενή τοµέα από νω-
ρίς. Υπήρχε µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση, 

την οποία αποτελούσαν µια µικρή πτηνοτροφι-
κή µονάδα (4.000 πτηνά κρεατοπαραγωγής) και 
ένα τρακτέρ. Ουσιαστικά, η δική του επιχείρηση  
ξεκίνησε το 1987, όταν σε ηλικία 13 χρόνων (!) 
αγόρασε το πρώτο του τρακτέρ µαζί µε µια πρέ-
σα χορτοδεσίας, βάζοντας προκαταβολή 300.000 
δραχµές που είχε µαζέψει δουλεύοντας.

Στην πορεία, τα πράγµατα µεγάλωσαν. Έκανε µια 
πρώτη επέκταση του πτηνοτροφείου από 4.000 σε 

Ξεκίνησε στα 13 του χρόνια, αγοράζοντας 
το πρώτο του τρακτέρ, βάζοντας ως 

προκαταβολή 300.000 δραχµές που είχε 
µαζέψει δουλεύοντας. 

35 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ... ΣΤΑ 45 

ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΜΠΟΥΡΤΖΗΣ

ΜΗΘΥΜΝΑ ΛΕΣΒΟΥ 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΛΟΥ

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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Οι συνολικές επενδύσεις της επιχείρησης ξεπερνούν 
τα 2.500.000 ευρώ, χωρίς καμία συμμετοχή 

σε πρόγραμμα

14.000 πτηνά και το 2000 πήρε το πρώτο του δάνειο 
για την κατασκευή µιας σύγχρονης µονάδας 17.000 
πτηνών πάχυνσης. Το 2009 ακολούθησαν άλλα 2 
πτηνοτροφεία, δυναµικότητας 36.000 πτηνών και 
άλλο ένα κατασκευάστηκε το 2017. Σήµερα, στα 6 
πτηνοτροφεία του Μπαλαντάνη εκτρέφονται συνο-
λικά 85.000 πτηνά πάχυνσης, τα οποία και πωλού-
νται στον Συνεταιρισµό «Πίνδος» στον οποίο είναι 
µέλος. Από το 2018 όµως, ασχολείται και µε την α-
γελαδοτροφία. Έχει 60 αγελάδες ελευθέρας βοσκής 
(φυλή ελληνική, κόκκινη) το κρέας των οποίων πω-
λείται σε τοπικά κρεοπωλεία. Όλα τα ζώα εκτρέφο-
νται µε φυτικές ζωοτροφές.

Σε ό,τι αφορά σε καλλιέργειες, γίνονται σε κτή-
µατα είτε ιδιόκτητα – τα οποία έχουν αγοραστεί στα-
διακά όλα αυτά τα χρόνια – είτε σε ενοικιαζόµενα, 
τόσο για ίδια χρήση όσο και για εµπορική χρήση. 
Πρόκειται για καλλιέργειες µηδικής (700 στρέµ-
µατα) και καλαµποκιού (500 στρέµµατα).

Ο τεχνολογικός εξοπλισµός έχει και αυτός ε-
µπλουτιστεί στη διάρκεια του χρόνου: αυτή τη στιγ-

µή ο Μπαλαντάνης έχει 9 τρακτέρ, 2 θεριζοαλωνι-
στικές, 4 φορτωτές, 8 φορτηγά και όλα τα απαραί-
τητα παρελκόµενα. 

Οι οικονοµικές επιδόσεις του Μπαλαντάνη εί-
ναι σηµαντικές: ο κύκλος εργασιών του φτάνει τα 
850.000 ευρώ ενώ οι συνολικές επενδύσεις του 
σε πτηνοτροφία, αγελαδοτροφία, µηχανήµατα και 
εξοπλισµό ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ. Εδώ α-
ξίζει να σηµειωθεί ότι όλα αυτά έχουν επιτευχθεί 
χωρίς συµµετοχή σε προγράµµατα.

Σε όλη αυτή την αξιοσηµείωτη πορεία η οποία 
συνεχίζεται, ο Μπαλαντάνης έχει τη βοήθεια του 
νεώτερου αδερφού του Βασίλη και των παιδιών 
τους. Βρήκε όµως χρόνο να ασχοληθεί και µε τα 
κοινά: είναι εκλεγµένος Σύµβουλος του ∆ιοικητι-
κού Συµβουλίου του ΑΠΣΙ ΠΙΝ∆ΟΣ, εκλεγµένος 
Πρόεδρος στο Νοµικό του ∆ήµου Ζίτσας και Πρό-
εδρος στο ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, ενώ έχει διατε-
λέσει και  δηµοτικός σύµβουλος & αντιδήµαρχος 
του ∆ήµου Εκάλης (2006-2010) και πρόεδρος στην 
Κοινότητα Πετσαλιού (2014-2018).

Ο Ηρακλής 
Μπαλαντάνης 

είναι 
παντρεµένος µε 
τέσσερα παιδιά  

(δύο κόρες 
και δύο γιους). 

Συµµετέχει 
ενεργά στα 

κοινά και είναι 
εκλεγµένος 
Σύµβουλος 

του ∆Σ του ΑΣ 
Πίνδος.

25|01|20
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

GRAND SERAI
HOTEL

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

HΡΑΚΛΗΣ 
ΜΠΑΛΑΝΤΑΝΗΣ

ΠΕΤΣΑΛΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΤΗΝΑ ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

85,000 60

ΠΕΤΣΑΛΙ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΕΤΣΑΛΙ ΠΕΤΣΑΛΙ ΠΕΤΣΑΛΙ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ

Ένας µαγικός τόπος όπου η φύση 
σε ξαφνιάζει µε το αέναο παιχνίδι 
των εναλλαγών της: πότε καλύπτει 
µε πελώρια νέφη τα ελατοδάση και 
τους ορεινούς αµπελώνες και πότε 
τους τυλίγει µε τη λαµπρότητα του 
ήλιου, ενώ η θάλασσα του Ιονίου 
δροσίζει µε την αύρα της ό,τι ζει και αναπνέει 
στην σκιά του Αίνου. Σε αυτή τη γη-αµάλγαµα 
ορεινής φύσης και θαλάσσιας οµορφιάς, 300 
Κεφαλονίτες αµπελουργοί, γενιά τη γενιά, καλ-
λιεργούν τους αµπελώνες τους. 

Ο Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισµός 
Παραγωγών Ροµπόλας µε τον διακριτικό τίτ-
λο «Ορεάλιος Γη» (από το Όρος και Αλς, που 
σηµαίνει θάλασσα) εδρεύει στην εντυπωσιακή 
κοιλάδα των Οµαλών Κεφαλονιάς, η οποία συ-
ναρπάζει µε τις έντονες εναλλαγές απότοµων 
βουνών και ευφόρων πεδιάδων και µε τους α-
µπελώνες σε υψόµετρο από 400 έως 800 µέτρα. 
Είναι µια από τις κυριότερες µονάδες στον πρω-
τογενή τοµέα και η κορυφαία αµπελοοινική. 

∆ιαχειρίζεται και καθετοποιεί από το 1982, 
ένα από τα κύρια γεωργικά προϊόντα του νη-

σιού, την λευκή ποικιλία Ροµπόλα, 
καθιστώντας τον αµπελουργικό το-
µέα ως τοµέα αιχµής στην κοινωνι-
κή, οικονοµική ευηµερία και προκο-
πή του τόπου, αλλά και στον πολιτι-
σµό και την προβολή του νησιού και 
της χώρας ευρύτερα.

∆ιαθέτει σύγχρονο εργοστάσιο επιφάνειας 
2.450 τ.µ, µε εφαρµογή συστηµάτων ποιότη-
τας και ασφάλειας τροφίµων, µε εξειδικευµέ-
νο ανθρώπινο δυναµικό, µε επενδύσεις σε νέ-
ες τεχνολογίες και µε πρατήριο των προϊόντων 
του στο Αργοστόλι. Το οινοποιείο είναι επισκέ-
ψιµο και υποδέχεται τους περίπου 100.000 ε-
πισκέπτες το χρόνο, στον ειδικά διαµορφωµέ-
νο οινοτουριστικό χώρο γευσιγνωσίας και ε-
στίασης µε κτίριο 300 τ.µ και υπαίθριο χώρο 
600 τ.µ, όπου οι επισκέπτες εκτός από τα κρα-
σιά µπορούν να γευτούν τοπικά προϊόντα και 
πιάτα της κεφαλλονίτικης κουζίνας.   

Η ετήσια παραγωγή του Συνεταιρισµού ξε-
περνά τους 500 τόνους σταφυλιών απορροφώ-
ντας σχεδόν το 80% της σταφυλικής παραγω-
γής της Κεφαλονιάς. Την Ροµπόλα που αποτε-

Ο νέος διακριτικός τίτλος του Αγροτικού 
Οινοποιητικού Συνεταιρισµού Παραγωγών 
Ροµπόλας προέρχεται από τις λέξεις «Όρος» 
και «Αλς» (θάλασσα) και υποδηλώνει το 
συνδυασµό ορεινής φύσης και θαλάσσιας 
οµορφιάς της Κεφαλονιάς.

ΚΡΑΣΙ, ΒΟΥΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΦΙΝΑΛΙΣΤ

ΑΓΡΟΤΗΣ 
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΛΗΜΝΟΥ 

ΘΡΑΚΩΝ
ΑΜΝΟΣ

ΕΒΡΟΣ 
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λεί το κυριότερο σταφύλι του νησιού συµπληρώ-
νουν ποικιλίες όπως το Τσαούσι, το Βοστιλίδι, 
το Μοσχάτο, το Ζακυνθινό και η Μαυροδάφνη.

Στην γκάµα των προϊόντων του Συνεταιρι-
σµού περιλαµβάνονται 4 οίνοι Π.Ο.Π. Ροµπό-
λα Κεφαλληνίας. Η Κλασική Ροµπόλα, το San 
Gerasimo, η Βιολογική Ροµπόλα και η Ροµπό-
λα µε ωρίµανση 6 µηνών σε γαλλικά δρύινα 
βαρέλια. Αυτά τα κύρια προϊόντα συµπληρώ-
νουν ένας οίνος ΠΓΕ Πλαγιές Αίνου και άλλοι 
9 επιτραπέζιοι λευκοί, ροζέ και ερυθροί οίνοι. 

Ο κύριος όγκος των πωλήσεων του Συνεται-
ρισµού πραγµατοποιείται στο νησί, στην κάθε 
χρόνο αναπτυσσόµενη τουριστική του αγορά, 
ενώ σηµαντικές είναι οι πωλήσεις του στην υ-
πόλοιπη Ελλάδα, την Ευρώπη, τον Καναδά και 

τις ΗΠΑ. Η τελευταία αγορά αναπτύσσει αξιοση-
µείωτο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης πωλήσεων και 
θα αποτελέσει αιχµή του δόρατος στο µέλλον. 

Από το 2015, ο Συνεταιρισµός ξεκίνησε µια 
νέα δραστηριότητα, τη δηµιουργία αυτοτελούς 
γραφείου αγροπεριβαλλοντικών µέτρων στο 
Αργοστόλι, βάζοντας ως στόχο το ολοκληρω-
µένο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣ∆Ε). 
Σε αυτό το γραφείο εξασφαλίζει την ορθή και 
έγκαιρη ενηµέρωση των αγροτών, των κτηνο-
τρόφων και των ασχολούµενων µε τη γεωργική 
δραστηριότητα, αλλά και την υποστήριξή τους 
σε ευρωπαϊκά και εθνικά µέτρα και προγράµ-
µατα ώστε να µπορούν να αξιοποιούν στο µέ-
γιστο βαθµό τις δυνατότητες χρηµατοδότησης 
των δραστηριοτήτων τους.

Στην γκάμα περιλαμβάνονται 4 οίνοι ΠΟΠ Ρομπόλα 
Κεφαλληνίας: Κλασική, San Gerasimo, Βιολογική 

και Ρομπόλα ωρίμανσης 6 μηνών 

25|01|20
ΙΩΑΝΝΙΝΑ

GRAND SERAI
HOTEL ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΟΙΝΟΙ500 ΤΟΝΟΙ 13

Ο ειδικά διαµορφωµένος χώρος γευσιγνωσίας και εστίασης του Συνεταιρισµού µε κτίριο 300 τ.µ 
και υπαίθριο χώρο έκτασης 300 τ.µ δέχεται 100.000 επισκέπτες όλο το χρόνο. 

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σήµερα που ο Πτηνοτροφικός Συνε-
τιαρισµός ΠΙΝ∆ΟΣ προσεγγίζει ή και 
ξεπερνάει τα 300 εκατ. ευρώ τζίρο, ό-
λοι είναι χαρούµενοι. Αν υπάρχει ω-
στόσο ένας άνθρωπος που µε την προ-
σήλωση και την εργατικότητά του κρά-
τησε το συνεταιρισµό όρθιο στα δύσκο-
λα χρόνια της πορείας του, αυτός δεν 
είναι άλλος από τον Λάζαρο Τσακα-
νίκα. Ο ακούραστος Γενικός ∆ιευθυ-
ντής, αποτέλεσε και σε δύσκολες επο-
χές τον κυµατοθραύστη του συνεταιρι-
σµού και µ' αυτό κυρίως το σκεπτικό, 
η συντακτική οµάδα της Agrenda και 
η Επιτροπή Αξιολόγησης του θεσµού 
του απονέµουν οµόρφωνα την τιµητι-
κή διάκριση της χρονιάς. 

Ο ρόλος της Επιτροπής Αξιολόγησης
Τα µέλη της εννεαµελούς επιτροπής 

Αξιολόγησης που εξέλεξε τους νικητές 
του διαγωνισµού Αγρότης της Χρονιάς 
2020, συνήλθε για τρίτη κατά σειρά 
χρονιά στις 16 ∆εκεµβρίου στην Αθή-
να. Είχε µάλιστα τη χαρά, αυτή τη φο-
ρά να καλωσορίσει δύο νέα µέλη. Τον 
καταξιωµένο συνεταιριστή, Ανδρέα ∆η-
µητρίου πρόεδρο του συνεταιρισµού 
ΠΙΝ∆ΟΣ και τον Αλέξανδρο ∆ιαµαντί-
δη, γενικό διευθυντή του ΣΕΠΥ. 

Στο άνοιγµα της αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων, ο πρόεδρος της Επι-
τροπής, καθηγητής και πρώην υπουρ-
γός, Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε 
ευτυχής για την πρόοδο που καταγρά-
φει ο θεσµός του Αγρότη της Χρονιάς. 

∆εσµεύθηκε για την προσπάθεια όλων 
να συµβάλουν στην περαιτέρω εξέλιξή 
του, προτείνοντας µάλιστα συγκεκρι-
µένες πτυχές, όπως καινοτοµία, χρή-
ση νέων τεχνολογιών, επιστηµοσύ-
νη, που θα πρέπει να απασχολούν τις 
επιλογές από µέρους της Επιτροπής.     

Νωρίτερα στο καλωσόρισµα, ο δι-
ευθυντής της Agrenda, Γιάννης Πα-
νάγος, ευχαρίστησε την Επιτροπή για 
την φροντίδα µε την οποία περιβάλ-
λει τον Αγρότη της Χρονιάς.

Όπως είπε, ο Αγρότης της Χρονιάς 
ξεκίνησε σαν ανάγκη να αναδειχθούν 
κάποια πρόσωπα στο τέλος κάθε χρό-
νου από την Agrenda και έχει φθά-
σει να είναι σήµερα µια µεγάλη γιορ-
τή της αγροτικής παραγωγής, ένα βή-
µα επιβράβευσης των γνήσιων επαγ-
γελµατιών του χώρου, ένα εργαστήρι 
εµψύχωσης των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής, ένα σηµείο α-
ναφοράς για τις εξελίξεις στην αγρο-
τική οικονοµία. 

Θα θέλαµε να τον δούµε, τόνισε, να 
εξελίσσεται µε τον καιρό σε έναν γνή-
σιο Όµιλο Προβληµατισµού, µε συνεχή 
παρουσία στα αγροτικά πράγµατα.Με 
δυνατότητα να παράγει µελέτες και να 
παρεµβαίνει εποικοδοµητικά στο δη-
µόσιο διάλογο για την οργάνωση της 
αγροτικής παραγωγής. Χρειάζεται µε-
γάλος αγώνας, είπε, έτσι ώστε να πει-
σθούν όλοι οι συντελεστές του αγρο-
τικού χώρου ότι µια τέτοια εξέλιξη, όχι 
µόνο θα είναι χρήσιµη αλλά θα µπο-
ρούσε και να επιστρέψει σηµαντικά ο-
φέλη στους συντελεστές της αγροτικής 
παραγωγής και κυρίως στους αγρότες. 
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Στον ακούραστο 
εργάτη του 
Πτηνοτροφικού  
Συνεταιρισµού, 
Λάζαρο Τσακανίκα, 
(αριστερά) η φετινή 
τιµητική διάκριση. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έκανε οµόφωνα αποδεκτή την 
πρόταση της συντακτικής οµάδας της Agrenda για απονοµή 
της τιµητικής διάκρισης της χρονιάς στον Λάζαρο Τσακανίκα.   

Επιτροπή Αξιολόγησης Αγρότη της Χρονιάς

Η τιμητική διάκριση 
της χρονιάς στον 
Λάζαρο Τσακανίκα
Ο Γενικός Διευθυντής του Συνεταιρισμού 

ΠΙΝΔΟΣ πρωτεργάτης στο success story Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ Υ∆ΡΑΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΒΑΛΑΣΣΑΣ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΙ∆ΗΣ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΜΕΛΗ
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