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Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

«Ανοιχτούς λογαριασμούς» αφήνει η εγκατάλειψη των μπλόκων από τους αγρότες, κυρίως 
εξαιτίας της ανάγκης να βάλουν μπροστά τις εαρινές σπορές.
Ο προγραμματισμός τους βρίσκεται στον αέρα, όχι μόνο γιατί δεν ξέρουν τι «φασούλια» θα 
τους βγάλει το ασφαλιστικό και το νέο καθεστώς φορολογίας αλλά και γιατί δεν είναι σε 
θέση να υπολογίσουν ούτε πότε θα εισπράξουν τα χρωστούμενα από το κράτος (ενισχύσεις, 
επιστροφή πετρελαίου, αποζημιώσεις). 
Σε εκκρεμότητα είναι επίσης πολλά από τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα, όπως 
και ζητήματα που σχετίζονται με τα ενοικιαστήρια γης και τις δυνατότητές τους να μπουν σε 
επενδυτικά προγράμματα.
Η οριοθέτηση του κατ’ επάγγελμα αγρότη την οποία συχνά ευαγγελίζονται οι ιθύνοντες δεν 
έχει βρει ακόμα το δρόμο της, οι ιδιοκτήτες γης συνεχίζουν να κάνουν κόλπα με τα μισακά, 
ενώ η υπόθεση «τιμολόγια» δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Πρόσθετες αγωνίες σε όλο το φάσμα 
της αγοράς δημιουργούν και οι «ξεκάρφωτες» αναφορές του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
Βαγγέλη Αποστόλου ότι επίκειται παραπομπή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού επιχειρήσεων από 
το χώρο των εισροών για εναρμονισμένες πρακτικές (καρτέλ). 
Λάθος μηνύματα δίνουν και οι αποφάσεις που σχετίζονται με τα μηχανήματα και τις 
παρατάσεις που δίνει η χώρα σε ταξινόμηση τρακτέρ παλαιότερης τεχνολογίας. Προκύπτουν 
μάλιστα καλοθελητές που υπερασπίζονται αυτές τις επιλογές, υποστηρίζοντας ότι σ’ 
αυτή τη φάση προέχει να πληρώνονται οι αυξημένοι φόροι και εισφορές παρά να γίνονται 
επενδύσεις σε σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα θα μπορούσε να 
πει κανείς ότι οι καλλιεργητές οδεύουν σε «συντηρητικές» κατά βάση επιλογές στα εαρινά 
σπαρτά, έχοντας στο νου τους περισσότερο το πώς θα εξοικονομήσουν πόρους παρά πως θα 
πετύχουν καλύτερες αποδόσεις.   Μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει σε κάποιο βαθμό από 
φέτος τις επιλογές των καλλιεργητών, έχει να κάνει με τα στοιχεία «απελευθέρωσης» των 
συντελεστών του χώρου που υποκρύπτει η νέα ΚΑΠ. Περισσότερα στο AgroNews.

Συνέχέια του αγώνα  
τών αγροτών Στο χώραφι
Υπό την έλλειψη ρευστότητας και το βάρος των νέων μέτρων ξεκινά  
ο προγραμματισμός για τις εαρινές σπορές από τους παραγωγούς

Και περίµεναν µέχρι δυο χρόνια να εισπράξουν τις 
επιστροφές ΦΠΑ για αγροτικά προϊόντα που πούλησαν, 
και όταν το κράτος αποφάσισε να πληρώσει, δεν 
κατάφεραν να δουν το χρώµα του χρήµατος. 
Περισσότερα στο AgroNews.

Από 1η Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για τις 
νέες άδειες φύτευσης αµπελώνων του 2016, σύµφωνα µε 
νέα υπουργική απόφαση, η οποία παράλληλα θεσπίζει νέα 
κριτήρια προτεραιότητας για µοιρασιά αδειών συνολικά 
6.500 στρέµµατα. Περισσότερα στο AgroNews.

Από 1η ΜΑρτίόυ όί Αίτησείσ γίΑ νεεσ 
Αδείεσ φυτευσησ όίνΑΜπελων

επίστρεφεί ό φπΑ, ΑλλΑ δεν φτΑνεί 
στόυσ Αγρότεσ λόγω συΜψηφίσΜων

http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=140528&la=1
http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=140537&la=1
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/arthro/140541/prokrima-gia-adeies-se-mikrous--oreinous-abelones/
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Ενόψει τετελεσμένου γεγονότος που θα τους ακολουθεί τα επόμενα χρόνια και έως την επόμενη 
αναθεώρηση κινδυνεύουν να βρεθούν την ερχόμενη άνοιξη ή τους πρώτους καλοκαιρινούς 
μήνες (στην πιο απαισιόδοξη εκδοχή) χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, άμα την 
έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων. Η πίεση του χρόνου υπό την οποία διεκπεραιώνουν την 
διαδικασία οι υπεύθυνοι του αρμόδιου οργανισμού των πληρωμών και το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το πλήθος των ενστάσεων, που μπορεί να μην κυμαίνονται στα 
επίπεδα των 60.000, όπως περίμεναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά μόνο αμελητέος δεν είναι ο όγκος 
τους συνηγορούν στη δημιουργία ακόμη μιας «καυτής πατάτας» για τους ιθύνοντες, η οποία 
ωστόσο αναμένεται να «χτυπήσει» και στον ίδιο τον παραγωγό. Η πίεση του χρόνου υπό την 
οποία διεκπεραιώνουν την διαδικασία οι υπεύθυνοι του αρμόδιου οργανισμού των πληρωμών 
και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το πλήθος των ενστάσεων, που 
μπορεί να μην κυμαίνονται στα επίπεδα των 60.000. Περισσότερα στο AgroNews.

Τριπλάσιες από πέρυσι φαίνεται να είναι πανελλαδικά 
οι σπορές ξερού κρεµµυδιού, που έχουν ξεκινήσει 
αυτή την περίοδο. Ως κίνητρο για τις σπορές 
λειτούργησαν οι υψηλές τιµές του χειµωνιάτικου, 
που άρχισε να µαζεύεται απ’ το καλοκαίρι του 2015. 
Έτσι, όσοι ασχολούνταν µε το προϊόν αύξησαν 
αυτή τη σεζόν τις σπορές τους, ενώ προστέθηκαν 
και άλλοι, που καλλιεργούσαν βαµβάκι ή πατάτες. 
Έτσι, σύµφωνα µε παραγωγούς ξερού κρεµµυδιού 
απ’ τη Θήβα η επικείµενη σεζόν, απ’ τον Ιούλιο του 
’16, µπορεί να είναι καταστροφική, µε ορατό τον 
κίνδυνο να µην µπορέσουν να πουληθούν όλες οι 
παραγόµενες ποσότητες. Ενδεικτικό της σεζόν για 
το χειµωνιάτικο ξερό κρεµµύδι είναι ότι αυτή τη 
βδοµάδα οι τιµές παραγωγού έφτασαν στα 50-54 
λεπτά το κιλό, µετά από συνεχή ανοδική τροχιά, 
σύµφωνα µε τον παραγωγό απ’ την Ηλεία Νίκο 
Γεωργακόπουλο. Όπως επισηµαίνει, οι αντίστοιχες 
τιµές πέρυσι αυτή την περίοδο ήταν στα 40 λεπτά το 
κιλό κατά µέσο όρο. Περισσότερα στο AgroNews.

Την προσπάθεια εξίσωσης του διπλώματος ΙΧ με την άδεια οδήγησης για τρακτέρ και 
θεριζοαλωνιστικές αποτυπώνει η νέα υπουργική απόφαση, που ορίζει ιατρικές εξετάσεις 
για τους χειριστές ανάλογες με εκείνες των οδηγών αυτοκινήτων ενώ εισάγει ένα νέο 
πλαίσιο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ανανέωσης και ισχύς των αδειών 
αγροτικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση (ΦΕΚ 378/Β’/2016) 
ορίζει τη διοικητική ισχύ στα 15 έτη για την άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικών 
μηχανημάτων και παράλληλα προβλέπει την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το 
χρονικό διάστημα που έχουν αφαιρέσει στο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο το δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου. Επιπλέον σύμφωνα με την ΚΥΑ, από τη συμπλήρωση της ηλικίας 
των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα 80 ετών, η διοικητική ισχύς της 
άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα 
3 έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την 
ημέρα της ανανέωσής της. Όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις αυτές θα χωρίζονται 
σε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες που θα ελέγχουν τη σωματική και διανοητική 
ικανότητα του υποψήφιου οδηγού. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 1 της 
απόφασης η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης αγροτικών μηχανημάτων ορίζεται ως 
εξής: 1. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος έχει διοικητική ισχύ 
δεκαπέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της 
ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των 
εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας. Περισσότερα στο AgroNews.

χώριΣ ένΣταΣέιΣ τα 
οριΣτικα δικαιώματα 

Πολλοι μαζι Στο 
ξέρο κρέμμυδι

χώριΣ διΠλώμα  
δέν έχέιΣ τρακτέρ

Κενό νόμου δεν επιτρέπει αιτήσεις αναθεώρησης από τους αγρότες

Με 15ετή διάρκεια και διαδικασία χορήγησης παρόμοια με αυτή στα Ι.Χ.,  
τα νέα διπλώματα για τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές
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ΒΑζεί νεεσ πρόϋπόθεσείσ ό ελγΑ γίΑ 
πρόχωρησεί πίό γρηγόρΑ σε πληρωΜεσ 

ΑγωνΑσ δρόΜόυ Από είδίκόυσ  
κΑί Μη γίΑ την κλωστίκη κΑννΑΒη

Μεγάλο ξεσκαρτάρισµα σε δικαιούχους αποζηµιώσεων 
επιχειρεί το διοικητικό συµβούλιο του ΕΛΓΑ, εισάγοντας 
αυστηρότερες προϋποθέσεις, που τελικά «πετούν έξω» 
από τις λίστες πληρωµών µεγάλο αριθµό παραγωγών. 
Με ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΑ τονίζει ότι «η εµπρόθεσµη 
υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής 
του έτους ασφάλισης, η εµπρόθεσµη καταβολή 
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ του 
έτους ασφάλισης και η εξόφληση των ασφαλιστικών 
εισφορών των τριών παρελθόντων ετών, αποτελούν 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή 
αποζηµίωσης από τον οργανισµό...». 
Περισσότερα στο AgroNews.

Ανοίγει το παιχνίδι για την καλλιέργεια βιοµηχανικής 
κάνναβης και στη χώρα µας µε παραγωγούς, 
µεταποιητές και εµπόρους να βρίσκονται σε 
ετοιµότητα άµα και της πολυαναµενόµενης 
υπουργραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
που θα δώσει το σήµα για την έναρξη των 
φυτεύσεων. Με τους επίδοξους καλλιεργητές 
να βρίσκονται σε αναµονή  χρόνια και χιλιάδες 
νέους γεωργούς που δεν εισπράττουν παχυλά 
δικαιώµατα να «ψάχνονται», η είδηση ήρθε από τις 
Βρυξέλλες και το στέλεχος Άννα Φουλίδη, η οποία 
προανήγγειλε υπογραφή της απόφασης «εντός των 
επόµενων ηµερών». Περισσότερα στο AgroNews.

http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=140544&la=1
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/140551/epikinduno-basimo-sto-xero-kremmudi-kanoun-oi-kalliergites/
http://www.agronews.gr/tech/trakter-kai-mihanimata/arthro/140547/me-15eti-diarkeia-to-diploma-trakter-kai-exetaseis-san-ih-/
http://www.agronews.gr/agora/apozimioseis-/arthro/140559/ektos-apozimioseon-elga-oi-ekprothesmoi-ton-diloseon-osde/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/vamvaki-kai-viomihanika-futa/arthro/140566/sunostismos-eidikon-kai-mi-gia-tin-klostiki-kannavi/
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VÄDERSTAD OPUS 600
Με 22 πλατιά υνιά ο καλλιεργητής Opus 600  
της Väderstad έχει κατασκευαστεί µε στόχο 
να καλύψει τις ανάγκες για βαθιές αυλακιές.

Νίκης 24, 105 57, Αθήνα
Τηλ: 2103232905
Fax: 2103232967

e-mail: profi@agronews.gr
www.agronews.gr

ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΑΡΜΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ
Με το αρχαιότερο καθαρόαιµο κοπάδι βοοειδών 
Charolais και µία γενναία επένδυση στην ασφάλεια 
των ζώων οι αποδόσεις εκτοξεύονται.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ BOGBALLE
Ξέρει πόσους κόκκους ρίχνει, δεν διπλοπερνά, 
ούτε αφήνει αλίπαντα. Οι λιπασµατοδιανοµείς
Bogballe είναι πραγµατικά «κοµπιούτερ».

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ GRIMME
Η Grimme κατασκεύασε τις δύο σπαρτικές 

τεσσάρων σειρών, GL 430 και GB 430, έχοντας 
στο νου της τις ανάγκες µίας µεγάλης 
εκµετάλλευσης. Το Profi βάζει και τις 

δύο να δουλέψουν σε 
πραγµατικές συνθήκες 

κι ας κερδίσει ο 
καλύτερος

Kυκλοφορεί 5 Μαρτίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA

ΣΠΑΣΤΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗ 
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ MS 8230 

ΤΗΣ MATERMACC
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Προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας από 45 - 150 ώρες και ανάλογα τον προϋπολογισμό του 
έργου τους, θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν όσοι συμμετέχουν σε επενδυτικά Μέτρα 
όπως Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση στα πλαίσια του νέου ΠΑΑ, για να εισπράξουν την τελική 
δόση της πληρωμής, σύμφωνα με τον οδηγό του Β’ Πυλώνα. Περισσότερα στο AgroNews

Στα θρανια οι δικαιουχοι 
Προγραμματών
Υποχρεωτικά μαθήματα στα νέα Σχέδια Βελτίωσης για να πληρωθούν οι δικαιούχοι

Να αγοράσουν ρίζες, δονητές, θρυμματιστές, αρδευτικά συστήματα και να επιδοτηθούν μπαίνοντας 
σε ειδικά προγράμματα χλωρής λίπανσης και θρυμματισμού ελαιοκλάδων, θα έχουν τη δυνατότητα 
στα πλαίσια των νέων Προγραμμάτων, οι συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο 
ελαιόλαδο και στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών. Περισσότερα στο AgroNews

έιδικέΣ ένιΣχυΣέιΣ για 
Συλλογικα Σχήματα Σέ 
έλιέΣ και αμΠέλια

Νέες επενδυτικές ευκαιρίες ανοίγουν σε Σχέδια, Μεταποίηση και Αγροπεριβαλλοντικά 

τό πρόΒΑτό σερρων σωζετΑί Μεσω Από  
τό επωνυΜό γΑλΑ Αυτόχθόνων φυλων

Με συΜΒόλΑίΑ τησ Venus σε ΒόίωτίΑ κΑί 
σερρεσ η ελληνίκη πόίκίλίΑ ΑχλΑδίων sissy 

«Πρόκειται για µια ελληνική ποικιλία, µε µεγάλη 
ανθεκτικότητα στο βακτηριακό κάψιµο, στην προσβολή 
από τη ψύλλα, και στο φουζικλάδιο και στη σεπτόρια, σε 
σχέση µε ανταγωνιστικές», τονίζει η γεωπόνος Σοφία 
Κεµπαπίδου. Περισσότερα στο AgroNews.

Την ανάγκη συνεργασίας κτηνοτρόφων και 
γαλακτοβιοµηχανιών, στην παραγωγή επώνυµων 
προϊόντων από γάλα αυτοχθόνων φυλών, έδειξε ως 
έναν από τους τρόπους διάσωσης και διατήρησης της 
µοναδικής φυλής προβάτου Σερρών, σε πρόσφατη 
συνάντηση η πλατεία Βάθη. Περισσότερα στο AgroNews.

http://www.agronews.gr/business/programmata/arthro/140569/upohreotika-sta-thrania-oi-dikaiouhoi-programmaton/
http://www.agronews.gr/business/programmata/arthro/140575/anoigei-i-vedalia-draseon-tou-v-pulona-gia-sullogikous-foreis-/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/dendrokipeutika/arthro/140571/katevainoun-ta-suburina-notiotera/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/ktinotrofikes-farmes/arthro/140570/diasosi-provatou-serron-mesa-apo-to-eponumo-gala-ton-autohthonon-fulon-/
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Με δυσκολίες εξελίσσεται µέχρι στιγµής η φετινή 
εµπορική σεζόν για τα ελληνικά ακτινίδια λόγω της 
αυξηµένης παραγωγής τους στην Ιταλία και στην 
Ελλάδα, όπου µπήκαν στην παραγωγή δέντρα που 
είχαν φυτευτεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, απ’ τα 
µέσα Φεβρουαρίου παρατηρείται µία αύξηση της 
ζήτησης στη χώρα µας. Περισσότερα στο AgroNews.

Με συνεχή ροή φεύγει το ελαιόλαδο προς τις ελληνικές τυποποιητικές εταιρείες, καθώς η 
ζήτηση του συσκευασμένου απ’ τις αγορές του εξωτερικού είναι αισθητή. 
«Δεδομένης της ζήτησης και της ολοένα μικρότερης προσφοράς, οι τιμές παραγωγού 
πιθανότατα θα κινηθούν ανοδικά, από τα 3,30-3,40 που είναι τώρα για το συμβατικό», 
εκτιμά ο τυποποιητής και εξαγωγέας Παναγιώτης Γκούμας από τη Μεσσηνία.  Μάλιστα, η 
παραπάνω πιθανότητα ισχυροποιείται όσο οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και συνεχίζεται 
η ανομβρία, καθώς οι μεγάλες εταιρείες θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ελαιόλαδο. 
Περισσότερα στο AgroNews.

Ανοδική πορεία διέγραψαν οι τιµές για τους 
λεµονοπαραγωγούς της Κρήτης, όπου το Φεβρουάριο 
ξεκίνησε η συγκοµιδή, έναν µήνα τουλάχιστον νωρίτερα 
απ’ ό,τι άλλες χρονιές λόγω της αυξηµένης ζήτησης από 
το εξωτερικό. Έτσι, χάρη στην αυξηµένη ζήτηση, αλλά και 
στην είσοδο στην αγορά περισσότερων εµπόρων φέτος 
µε αποτέλεσµα να έχει αυξηθεί η διαπραγµατευτική ισχύς 
των παραγωγών, οι τιµές τις τελευταίες µέρες είναι στα 
45-50 λεπτά το κιλό απ’ τα 35 λεπτά το κιλό που ήταν αρχή 
Φεβρουαρίου. Περισσότερα στο AgroNews.

Για άνοδο κατά 10 εκατ. τόνους στους 465 εκατ. τόνους των παγκόσμιων αποθεμάτων 
σιτηρών το 2015-2016, από τους 455 εκατ. τόνους που είχαν αρχικά προβλεφθεί τον 
περασμένο μήνα, κάνει λόγο στην τελευταία του έκθεση το Διεθνές Συμβούλιο Δημητριακών 
(IGC). Πρόκειται για αύξηση κατά 2,19% και ουσιαστικά αποτελούν τα μεγαλύτερα αποθέματα 
σιτηρών των τελευταίων 3 δεκαετιών. Περισσότερα στο AgroNews.

αμέιώτή ή έγχώρια 
ζήτήΣή για έλαιολαδο

ψήλα τα λέμονια 
κρήτήΣ ένοψέι 
τουριΣτικήΣ Σέζον

ΣΠιραλ ΠιέΣέών  
Στα Σιτήρα έλέώ Στοκ

Αποθηκεύουν οι τυποποιητές προϊόν, εν μέσω ανομβρίας σε Ελλάδα και Ισπανία

Αποθέματα σε υψηλά 30 ετών προβλέπει το Διεθνές Συμβούλιο Δημητριακών
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η πόλυ κΑί φθηνη ξενη πρωτη υλη κόΒεί 
τίσ τίΜεσ στό εγχωρίό ΑγελΑδίνό γΑλΑ

Το πλεόνασµα παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη, 
που επιτρέπει εύκολες και κυρίως φθηνές εισαγωγές, 
σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα ρευστότητας ενός 
τµήµατος του εγχώριου λιανεµπορίου, που αδυνατεί 
να πληρώσει εγκαίρως τις γαλακτοβιοµηχανίες 
δηµιουργούν έναν κοκτέιλ αρνητικών παραγόντων που 
στήνει στον τοίχο την γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.
Περισσότερα στο AgroNews.

Με δυσκόλίεσ η φετίνη εΜπόρίκη  
σεζόν γίΑ τό Ακτίνίδίό

http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/140496/futeuseis-horis-psugeia-apeiloun-to-aktinidio-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/140485/zoiro-tebo-ehei-i-zitisi-ap-tous-ellines-metapoiites-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/140492/speusan-fetos-oi-xenoi-gia-to-lemoni-tis-kritis-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/140483/se-upsila-30etias-vlepei-to-igc-ta-apothemata-sitiron-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/140486/oi-europaioi-vlepoun-pano-edo-kovei-timi-to-ageladino-/
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στην Chipita η ΒίόΜηχΑνίΑ  
ΑλλΑντίκων νίκΑσ

Στην τελική ευθεία µπαίνει η εξαγορά της Νίκας από 
την Chipita και την Impala Invest. Το επενδυτικό σχήµα, 
αποτελούµενο κατά 50% από την εταιρεία του οµίλου 
Chipita και κατά 50% από την Impala Invest του Οµίλου 
Βιτζηλαίου. Περισσότερα στο AgroNews.

Την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα παράδοσης φρέσκων φρούτων και 
λαχανικών ανακοίνωσαν οι κορυφαίες αμερικάνικες διαδικτυακές εταιρίες Google και Amazon. 
Πρώτη στις διαδικτυακές πωλήσεις νωπών οπωροκηπευτικών μπήκε από το καλοκαίρι του 2015 
με την υπηρεσία Prime Fresh η Amazon. Βέβαια, είχε προηγηθεί το επιτυχημένο παράδειγμα της 
Instacart, που ιδρύθηκε το 2012 στις ΗΠΑ. Περισσότερα στο AgroNews.

GooGle και AmAzon 
Πουλουν online φρουτα
Στο λιανεμπόριο νωπών οπωροκηπευτικών μπαίνουν οι αμερικανικές εταιρίες 
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Την πόρτα της αγοράς του λεκανοπεδίου της Αττικής, με κλειδί την ιδιόκτητη νέα μονάδα 
παστερίωσης αγελαδινού γάλακτος, που ολοκλήρωσε και θα θέσει σε λειτουργία στις 
επόμενες 10-15 ημέρες, ετοιμάζεται να ανοίξει ο συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας, 
«ΘεσΓάλα Πιες». Όπως πληροφορείται η Agrenda ο συνεταιρισμός έχει, ήδη, ενοικιάσει 
στην πρωτεύουσα 13 προνομιακά ακίνητα σε διάσπαρτα σημεία -και συζητά για τουλάχιστον 
άλλα επτά- στα οποία θα αναπτύξει το ιδιόκτητο δίκτυο αυτόματων πωλητών φρέσκου 
παστεριωμένου γάλακτος και τυροκομικών, φιλοδοξώντας να το θέσει σε λειτουργία ακόμη 
και εντός Μαρτίου. Περισσότερα στο AgroNews.

έρχέται αθήνα  
ο θέΣγαλα

Θέµα ηµερών θεωρεί το χρόνο αποπληρωµής των 
τευτλοπαραγωγών ο νέος πρόεδρος της ΕΒΖ ΑΕ, 
Γιώργος Λάµτζας. Μάλιστα, σύµφωνα µε την διοίκηση 
αυτό τοποθετείται αµέσως µετά την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει κατατεθεί στην Τράπεζα 
Πειραιώς, που θα επιτρέψει την εξόφληση του 80% των 
εναποµεινασών οφειλών. Περισσότερα στο AgroNews.

Από ΜερΑ σε ΜερΑ όί πληρωΜεσ  
στΑ τευτλΑ, υπόστηρίζεί η εΒζ

Ανανέωση εµπιστοσύνης στον ελληνικό ποιοτικό καπνό 
για την επόµενη 3ετία µε παράπλευρα οφέλη για 30.000 
εργαζόµενους του κλάδου σηµατοδοτεί η πρόθεση του 
πολυεθνικού κολοσσού «Philip Morris International 
Management S.A.». Περισσότερα στο AgroNews.

ΑνΑνεωσε ωσ τό 2018 η phillip Morris 
τό συΜΒόλΑίό Με τΑ ελληνίκΑ κΑπνΑ

Επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην πρωτεύουσα ο θεσσαλικός συνεταιρισμός

http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/140596/stin-chipita-perna-i-viomihania-alladikon-nikas/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/140573/-frouta-kai-lahanika-paradidoun-google-kai-amazon/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/140520/kathodo-stin-athina-xekinise-o-sunetairismos-thesgala/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/140583/thema-imeron-i-pliromi-sta-teutla-leei-i-evz-/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/140595/-kaparose-kai-pali-to-50-tis-ellinikis-paragogis-kapnou-i-philip-morris/
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Μείωση της τάξης του 2 µε 2,5% παρουσιάζουν 
οι τιµές παραλαβής βιοµηχανικής ντοµάτας, 
που ανακοίνωσε ο Κύκνος για τις φετινές 
συµβάσεις, που υπέγραψε µε 70 περίπου 
παραγωγούς στην Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα, 
αναµένεται να παραλάβει µεγαλύτερη ποσότητα 
περί τους 50.000 τόνους, από τους 44.000 
τόνους πέρυσι. Περισσότερα στο AgroNews.
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Με τις κρίσιμες δεσμεύσεις στα λόγια και πολλά ζητήματα ανοιχτά, δείχνει να κλείνει ο φετινός 
κύκλος κινητοποιήσεων των αγροτών και η κάθοδος των τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Δύο 
πολύωρες συναντήσεις αντιπροσωπειών στο Μαξίμου, ήταν αρκετές για να «γλυκάνει το χάπι» 
και τα τρακτέρ να πάρουν το δρόμο της επιστροφής. 
Ρόλο σ’ αυτό έπαιξε η ανάγκη να «τρέξουν» τις εαρινές σπορές αλλά και η χαώδης απόσταση 
μεταξύ των εμπλεκομένων στο όλο ζήτημα. Με δεδομένο ότι όλα είναι στα λόγια, θα περάσει 
καιρός για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των υπαναχωρήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. 
Άλλωστε, εκτός από το Μαξίμου θα πρέπει να συμφωνήσουν σε πολλά και οι... δανειστές.  
Περισσότερα στο AgroNews.

αγροτικο μοντέλο 
ανατολικου τυΠου

ραντέβου μέ τΣιΠρα 
ζήτουν οι κτήνοτροφοι

Προς γεωργία «ανατολικού τύπου» ελέω ερασιτεχνικών κυβερνητικών χειρισμών

Από τη μια τα λοξοκοιτάγματα της κυβέρνησης από την άλλη οι φιλονικίες μεταξύ των αγροτών, 
οι εκπρόσωποι της κτηνοτροφικής κοινότητας έμειναν παντελώς έξω από τις συζητήσεις για τα 
μεγάλα θέματα του κλάδου. Υποχρεώθηκαν έτσι να υποβάλλουν ξεχωριστό αίτημα στο Μαξίμου για 
συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Την πρωτοβουλία πήρε πρωτοβουλία η Ομοσπονδία Συλλόγων 
Θεσσαλίας. Σε επιστολή οι Θεσσαλοί, καταγγέλλουν το γεγονός ότι αποκλείστηκαν αναίτια από 
τις συναντήσεις στο Μαξίμου, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος κλάδος να είναι απών. Στο πλαίσιο 
αυτό η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό 
«για την επιβίωση του κλάδου της κτηνοτροφίας», όπως αναφέρει, καθώς εκπρόσωποί της 
δεν συμμετείχαν στις δυο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών και με το σκεπτικό ότι η 
κτηνοτροφία έχει διαφορετικά προβλήματα, από τον αγροτικό τομέα. Περισσότερα στο AgroNews.

Δεν έφτασαν στο Μαξίμου τα προβλήματα του κλάδου καταγγέλλουν οι Θεσσαλοί

Μίκρη Μείωση τίΜων στΑ συΜΒόλΑίΑ 
ΒίόΜηχΑνίκησ ντόΜΑτΑσ Από τόν κυκνό

http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/vamvaki-kai-viomihanika-futa/arthro/140591/me-mikri-meiosi-stin-timi-pio-polli-domata-o-kuknos/
http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=140598&la=1
http://www.agronews.gr/agora/organoseis/arthro/140600/sta-logia-i-agapi-gia-tous-ktinotrofous-pou-emeinan-ektos-maximou/
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Στην κάλυψη του κόστους παραγωγής των παραγωγών – προμηθευτών μεγάλων εμπορικών 
και μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας εντός της καλλιεργητικής περιόδου -και με πρόσθετα 
οικονομικά οφέλη- στοχεύει το μοντέλο Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Εθνικής 
Τράπεζας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Δ/ντή Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 
Εθνικής Τράπεζας, Σ. Φλώρο, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας 
του, το πρόγραμμα της τράπεζας αναπτύσσεται δυναμικά μες το 2016. Περισσότερα στο AgroNews.

τα δικτυα αξιαΣ 
αΠαιτουν ΣυνέργαΣιέΣ
Υποστηρίζει ο Σπύρος Φλώρος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων ΜμΕ της Εθνικής 
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Με την επωνυμία «Θεϊκό Όλυμπος», που κατοχύρωσε στην ΕΕ, θα κυκλοφορεί στην 
εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό, το εξαιρετικά παρθένο πολυποικιλιακό ελαιόλαδο της 
Ομάδας Ελαιοπαραγωγών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Ένωσης Παραγωγών Κάτω 
Αγιάννη Πιερίας, η οποία πούλησε φέτος, μέρος της παραγωγής της στην τιμή των 4,489 
ευρώ το κιλό. Περισσότερα στο AgroNews.

«θέϊκο» έλαιολαδο 
αΠο τον ολυμΠο
Με την σφραγίδα της ΕΕ η μπράντα «Θεικό Όλυμπος» ταξιδεύει στον κόσμο 

Με φαξ από τον Οργανισμό Πληρωμών ενημερώθηκε μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες, για να 
πληρωθούν ως 15 Μαρτίου οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα καρτελάκια σε σκληρό σιτάρι, 
βρώσιμα όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή και σπαράγγια (συνολικού ποσού 22,5 εκατ. ευρώ) 
και ως το τέλος του μήνα για τα υπόλοιπα προϊόντα του καθεστώτος και για το βαμβάκι, συν 
εκκρεμότητες ενισχύσεων του 2014 (ύψους 200,1 εκατ. ευρώ). Περισσότερα στο AgroNews.

Συνδέδέμένή Στο 
Σκλήρο ώΣ 15 μαρτιου
Τέλος του μήνα οι υπόλοιπες και τέλη Απρίλη υπόλοιπα ενιαίας και πρασίνισμα

http://www.agronews.gr/sunedeuxis/arthro/140489/stin-epohi-ton-diktuon-axias-kaneis-den-vgainei-monos-tou-stin-agora/
http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/tautotita-proiodon/arthro/140584/katohurose-to-theiko-olupos-o-kato-agiannis/
http://www.agronews.gr/agora/pliromes/arthro/140589/eos-15-martiou-kartelakia-sklirou-telos-tou-mina-loipes-sundedemenes/
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