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Hµιτελής η διάταξη
για απασχόληση
παράτυπων αγρεργατων
Εκτός έμειναν εργάτες στaύλων, πτηνοτροφείων και αλιευτικών
Από τον τελικό αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων πολιτών τρίτων χωρών που θα
μπουν στην Ελλάδα και θα απασχοληθούν με εξαρτημένη εργασία -όπως συμβαίνει
κάθε χρόνο-, των εποχικών και των θέσεων που όλοι αυτοί δεν θα καλύψουν εν
τέλει, εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό ο τελικός βαθμός επιτυχίας του μέτρου για
απασχόληση παράτυπα διαμενόντων στην Ελλάδα αλλοδαπών ως εργατών γης.
Αλγεινή εντύπωση ταυτόχρονα προκαλεί το γεγονός ότι από το μέτρο εξαιρέθηκαν
οι «παράτυποι» που θα μπορούσαν να απασχοληθούν στην πτηνοτροφία, καθώς
επίσης και οι αλιεργάτες. Ακόμη μεγαλύτερα ερωτηματικά προξενεί το γεγονός ότι
με βάση την απόφαση, οι «παράτυποι» μπορούν να απασχοληθούν σε «ανοιχτές»
εκμεταλλεύσεις ως βοσκοί, όχι όμως σε στεγασμένες κτηνοτροφικές μονάδες.
Παράλληλα, η διάταξη που πέρασε πρόσφατα με νόμο και επιτρέπει την απασχόληση
των «παράτυπων», (δηλαδή όσων δεν έχουν άδεια διαμονής και εργασίας) στο
χωράφι, μπορεί να ενεργοποιήθηκε πρόσφατα από τα συναρμόδια υπουργεία
και η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, να εστάλη στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, ωστόσο αν δεν «φρεσκαριστεί» η ΚΥΑ με αριθμό πρωτοκόλλου
24990/366/04/06/2015, η οποία καθορίζει τις ανοιχτές θέσεις μετακλητών, το
μέτρο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Κατά πληροφορίες από το αρμόδιο υπουργείο
Εργασίας, ήδη ορισμένες περιφέρειες απέστειλαν τα αναθεωρημένα προς τα… πάνω
αιτήματά τους όσον αφορά στις θέσεις που ενδιαφέρονται να καλύψουν, ωστόσο
πολλές άλλες δεν το έχουν πράξει. Όλα αυτά, ενώ το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια προσπάθεια να «δρέψει δάφνες» έσπευσε ν’ απευθύνει
κάλεσμα στους ενδιαφερόμενους αγρότες, να πάνε για αιτήσεις στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις. Περισσότερα στο AgroNews.

Μέχρι τέλος Ιουλίου πληρωμή 120 εκατ.
ευρώ για παλιά προγράμματα
«Από τέλος Ιούνη-τέλος Ιούλη θα πληρωθούν πάνω από
120 εκατ. ευρώ για τα έργα γέφυρα από το προηγούμενο
ΠAA που αφορούν προγράμματα όπως leader, ΟΠΑΑΧ,
μεταποίηση, Σχέδια Βελτίωσης κ. ά.», σύμφωνα με τον
Β. Αποστόλου. Περισσότερα στο AgroNews.
Σε δοκιμασία μικρές χώρες και ΚΑΠ από
την αποχώρηση των Βρετανών απ’ την Ε.Ε.
Αφετηρία σημαντικών εξελίξεων τόσο στην περαιτέρω
αρχιτεκτονική της Ενιαίας Ευρώπης όσο και στα θέματα
που σχετίζονται με την ΚΑΠ, αναμένεται να αποτελέσει η
αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ευρωπαϊκή
οικογένεια. Περισσότερα στο AgroNews.
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δεν κοβονται αμεσα
οι συνταξεισ ενεργων
Μεταβατική περίοδο για τους εν ενεργεία αγρότες προκρίνουν στο Εργασίας
Σε μεταβατική περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργεί ο νόμος
Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό προσανατολίζεται η κυβέρνηση, για να μην κοπούν
άμεσα οι αποδοχές όσων βγουν εφεξής σε σύνταξη από τον ΟΓΑ, αλλά ταυτόχρονα μείνουν
ενεργοί αγρότες, συνεχίζοντας να καλλιεργούν ή και να παίρνουν δικαιώματα. Αυτή φαίνεται
ξεκάθαρα ότι προκρίνουν πλέον ως μέση λύση στο αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, μετά τις
έντονες αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης (κυρίως Δημοκρατική Συμπαράταξη και
ΝΔ), αλλά και πιο «χλιαρών», μερίδας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Κάτι τέτοιο φάνηκε άλλωστε
από την απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας, Τάσου Πετρόπουλου στη βουλή, σε
ερώτηση του βουλευτή Σερρών της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Μιχάλη Τζελέπη, με πιο
πιθανό το σενάριο να μην κοπεί καμιά σύνταξη τουλάχιστον ως την 1/1/2017, οπότε αρχίζει να
λειτουργεί το νέο υπερ-ταμείο (ΕΦΚΑ). Περισσότερα στο AgroNews.

Καιρός να κλείσει
το κεφάλαιο ΟΣΔΕ
Εδώ και 23 χρόνια το ΟΣΔΕ είναι δείγμα κακοδαιμονίας της δημόσιας διοίκησης
Η υπόθεση του ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενισχύσεων) αποτελεί
απτό δείγμα κακοδαιμονίας στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης και μόνιμη πηγή
αποπροσανατολισμού των υγειών δυνάμεων του αγροτικού χώρου από τα ζητήματα
της παραγωγής. Πρόκειται, επί της ουσίας, για μια ανάγκη που δημιουργήθηκε πριν από
23 χρόνια περίπου (τέθηκε σε εφαρμογή 1-1-1993, με βάση τον Κανονισμό 3508/1992),
σε μια εποχή που ο κομματισμός «έλυνε και έδενε», τα συγκοινωνούντα δοχεία μεταξύ
κράτους, συνεταιρισμών, Αγροτικής Τράπεζας και επιτήδειων του ιδιωτικού τομέα
λειτουργούσαν απρόσκοπτα και φυσικά οι διαθέσιμες λύσεις στο πεδίο της πληροφορικής
ήταν ακόμα υπό διαμόρφωση. Κάπως έτσι, ένας δαιμόνιος μηχανογράφος, έπεισε τους
έχοντες λόγο, μέχρι τότε, συνεταιριστές, ότι θα μπορούσαν να «στήσουν» μια δουλειά,
από την οποία θα έβγαζαν καλό «μεροκάματο» και για την οποία επί της ουσίας, ούτε η
δημόσια διοίκηση, πολλώ δε μάλλον η Αγροτική Τράπεζα, θα είχαν κάποια αντίρρηση.
Για τους αγρότες ούτε λόγος, καθώς τους εκπροσωπούσαν υποτίθεται οι συνεταιριστές,
όσο για τους γεωπόνους-μελετητές, καμιά συζήτηση, καθώς δεν συνιστούσαν μέχρι τότε
μετρήσιμο μέγεθος. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι με βάση την εξέλιξη των πραγμάτων
και από μια άλλη οπτική γωνία, το έργο του ΟΣΔΕ, αποτέλεσε το «ξεροκόμματο»
που ξεγελούσε την πείνα των συνεταιρισμών ή αλλιώς το «κόκκαλο» με το οποίο
ξεγελιόταν για χρόνια, ένα ισχυρό από τη φύση του συνεργατικό δίκτυο. Αυτό το οποίο
από πολιορκητικός κριός της μεταποίησης και διακίνησης της αγροτικής παραγωγής
μετατράπηκε σε επαίτη του κράτους και των διαπλεγμένων μ’ αυτό συμφερόντων για μια
υπηρεσία - εφεύρημα της πεντάρας. Περισσότερα στο AgroNews.
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Σε ακόμα 23 ζώνες
ενισχύσεις για
την ένταξή στη
νιτρορύπανση
Οριστικά σε ακόμα 23 γεωργικές ζώνες
συμπεριλαμβανομένων αρκετών περιοχών
στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και τμήματα
από τους νομούς Κοζάνης, Χαλκιδικής, Έβρου
και Εύβοιας, θα δίνονται ενισχύσεις για την
ένταξή τους στο Μέτρο της νιτρορύπανσης.
Σύμφωνα με σχετική απόφαση του γενικού
γραμματέα Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου
Κασίμη, οι ευπρόσβλητες ζώνες θα φτάσουν
τις τριάντα (αναλυτικός πίνακας δεξιά),
για τις οποίες ξεκίνησε η σύνταξη των
Προγραμμάτων Δράσης της νέας περιόδου.
Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση το
έργο των διαχειριστικών αρχών δύναται
να διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2017,
καθιστώντας εξαιρετικά αμφίβολη την
περίπτωση προκήρυξης του μέτρου, εντός του
επόμενου έτους. Περισσότερα στο AgroNews.
Εγκρίθηκαν για πληρωμή β’
και γ’ δόσης 13.482 Νέοι Αγρότες
Συνολικά 13.482 παραγωγοί, οι οποίοι εντάχθηκαν
στο Πρόγραμμα Νέων Γεωργών με τις προσκλήσεις
του 2009 και του 2014, βρίσκονται στη λίστα των
διαχειριστικών αρχών με όσους θα συνεχιστούν
οι πληρωμές τους, την τρέχουσα προγραμματική
περίοδο. Δέσμευση όσων μπήκαν πριν δύο χρόνια
ήταν να έχουν υποβάλλει τουλάχιστον δύο φορές
ΟΣΔΕ από την ημερομηνία ένταξής τους στο Μέτρο,
προκειμένου από το φθινόπωρο να ξεκινήσουν και
οι πρώτες πληρωμές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
πρώτα να συμπληρώσουν 150 ώρες μαθημάτων
από τα τμήματα κατάρτισης του ΕΛΓΟ Δήμητρα.
Περισσότερα στο AgroNews.
Από φθινόπωρο η πρώτη δόση
ανακλήσεων του πακέτου Χατζηγάκη
Εν μέσω θέρους φτάνουν στους υπόχρεους επιστροφής
του πακέτου Χατζηγάκη τα πρώτα ειδοποιητήρια.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την επιστροφή
να ξεκινά με 12.000 αγρότες που έλαβαν ποσά άνω
των 5.000 ευρώ, με συμψηφισμό των απαιτήσεων
από άμεσες ενισχύσεις του 2016. Εν τω μεταξύ, όσο
πλησιάζει ο καιρός ταυτοποίησης των υποχρεώσεων,
εντείνονται οι αντιδράσεις από την πλευρά των
παραγωγών, ενώ το όλο θέμα προσλαμβάνει και
πολιτικές διαστάσεις με βουλευτές και εκπροσώπους
κομμάτων να ασκούν δριμεία κριτική για τον τρόπο
χειρισμού του θέματος στη διαπραγμάτευση με τις
Βρυξέλλες. Περισσότερα στο AgroNews.
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GREEN
BOX
ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

Νίκης 24, 105 57, Αθήνα
Τηλ: 2103232905
Fax: 2103232967
e-mail: profi@agronews.gr
www.agronews.gr

ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ ΧΟΡΤΟ∆ΕΣΙΑ
Την πρώτη παγκοσµίως χορτοδετική χωρίς
θάλαµο τροφοδότησης για εργασία non-stop,
φέρνει από το 2017 στο εµπόριο η Lely

ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ JOHΝ DEERE

SILOKING 4.0 SELFLINE PREMIUM
Καθώς τα µεγέθη των κοπαδιών αυξάνονται όπως και ο χρόνος στο
τάισµα, η λύση ενός αυτοκινούµενου βαγονιού προβάλει ως
η πλέον κατάλληλη. Στο Profi Ιουλίου, δοκιµάζουµε το
νέο βαγόνι σίτισης Siloking 4.0 Selfline
Premium 2215 µε κινητήρα Volvo, που
υπόσχεται άκοπο τάισµα µε µόλις
έναν εργάτη να βγάζει όλη
τη δουλειά

Με πέντε σειρές χλοοκοπτικών τρακτέρ και µία
πλήρη γκάµα επιλογών στον εξοπλισµό, η John
Deere προσφέρει πραγµατικά κάτι για όλους

ΕΝΣΙΡΩΤΙΚΟ KRONE BIG X 480
Μπορεί να διαθέτει έναν από τους µικρότερους
κυλίνδρους τεµαχισµού στην αγορά, ωστόσο το
ενσιρωτικό Big X παίζει στην µεγάλη κατηγορία

ΣΠΟΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ CCL100

Kυκλοφορεί 2 Ιουλίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA
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παγωσε το μεγαλο
ντηλ στο λιανεμποριο
Φαίνεται να «παγώνει» η συμφωνία Σκλαβενίτη-Μαρινόπουλου
Ανησυχία επικρατεί στον επιχειρηματικό κόσμο καθώς φαίνεται να «παγώνει» η συμφωνία
«Σκλαβενίτη-Μαρινόπουλου», αφού η δεύτερη δείχνει να αδυνατεί να επανέλθει στην
κανονικότητα εξαιτίας των τεράστιων οικονομικών απαιτήσεων προς τους προμηθευτές της.
Οι συζητήσεις συνεχίζονται σε υψηλό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση και να
ξεπεραστούν τα νομικά και τεχνικά κωλύματα και να μην εγκαταλειφθεί το σχέδιο για σύσταση
κοινής εταιρείας μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. Περισσότερα στο AgroNews.

Πρώτοι φορά σοβαρά
οι συνεταιριστές

Ανακτήσεις βιολογικών
8,5 εκατ. ευρώ για 2.500 αγρότες
Μετά τις ανακτήσεις του πακέτου Χατζηγάκη που
θεσμοθετήθηκαν, ένα ακόμη σοκ επιφυλάσσει η
κυβέρνηση για 2.500 αγρότες που εντάχθηκαν σε
προγράμματα βιολογικής γεωργίας, λαμβάνοντας
επιδοτήσεις. Περισσότερα στο AgroNews.
Ενστάσεις για άδεια φύτευσης
αμπέλου μέχρι 25 Ιουλίου

Εννιαμελής επιτροπή διαμορφώνει το καταστατικό για κοινή πορεία
Με τη συγκρότηση νέας 9μελούς επιτροπής αποτελούμενης από τους Παύλο Σατολιά,
Ανδρέα Δημητρίου, Νίκο Κουτλιάμπα, Θανάση Βακάλη, Δημήτρη Ντούρο, Νίκο Στεργίου,
Χρήστο Τσιχήτα, Χρήστο Γιαννακάκη και Γιώργο Δασκαλάκη προχώρησε η διαδικασία για τη
συγκρότηση νέου συνεταιριστικού φορέα. Περισσότερα στο AgroNews.

Παράταση μέχρι τις 15 Ιουλίου για την οριστικοποίηση
των αιτήσεων και μέχρι τις 25 Ιουλίου για τη διαδικασία
των ενστάσεων δίνει τροποποιητική απόφαση σχετικά
με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
για το έτος 2016. Περισσότερα στο AgroNews.
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Καλή αρχή κάνει
το συμπύρηνο
Με μικρή παραγωγή και λίγα αποθέματα ξεκινά το βιομηχανικό ροδάκινο
Υπέρ των παραγωγών γέρνει το ισοζύγιο στα συμπύρηνα ροδάκινα που αρχίζουν να
μαζεύονται αυτές τις μέρες στη Β. Ελλάδα και φαίνεται ότι θα είναι αρκετά μειωμένα
σε σχέση με μία κανονική σεζόν, όπως έγινε και πέρυσι. «Ενδεικτικό της ζήτησης είναι
ότι έχουν κυκλοφορήσει φήμες από ιδιώτες πως οι τιμές θα κινηθούν γύρω στα 40
λεπτά το κιλό», λέει στην Agrenda ο Δήμος Βαδόλας από την Γεωργική Εμπορική
Ημαθίας. Ωστόσο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της κονσερβοποιίας εμφανίζονται
περισσότερο συγκρατημένοι. Περισσότερα στο AgroNews.

μονη αμυνα για τη
ζάχαρη οι ομαδεσ
Μετά τη λήξη των ποσοστώσεων, η οργάνωση είναι η λύση, λέει η Ευρωβουλή
Άνοδο της τάξης του 30% έχουν σημειώσει οι διεθνείς τιμές ζάχαρης από τα μέσα
Απριλίου καθώς το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης είναι ελλειμματικό, ενώ την ίδια
ώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) οι τιμές παραμένουν σταθερές στο επίπεδο των 433
ευρώ ο τόνος, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Κομισιόν.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Κάμψη τιμών
σε εγχώρια και
διεθνή αγορά
για το σκληρό
Πτωτική πορεία καταγράφει η ελληνική
αγορά για το σκληρό σιτάρι, -καθώς από το
επίπεδο των 20 λεπτών το κιλό που αφορούσε
λίγους παραγωγούς με συμβόλαια- οι τιμές
που ακούγονται μετά και την ολοκλήρωση
του αλωνισμού, κινούνται σε ένα εύρος που
ξεκινά από τα πολύ χαμηλά των 16-17 λεπτών
το κιλό, για να προσεγγίσει τα 18 λεπτά.
Περισσότερα στο AgroNews.
Περισσότερες περιοχές της Ευρώπης
μπαίνουν δυναμικά στα μούρα
Και στην δυτική Ευρώπη αυξάνεται τα τελευταία
χρόνια η έκταση των μαλακών φρούτων (σμέουρα,
μύρτιλα, βατόμουρα), τα οποία καλλιεργούνται
κυρίως στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη
(Ρουμανία, Πολωνία, Βουλγαρία). Στην Ελλάδα, από
την άλλη, κυριαρχεί η επιφυλακτικότητα από πλευράς
παραγωγών. Περισσότερα στο AgroNews.
Ομαλή χρονιά για τα υπαίθρια
καρπούζια που είδαν καλές τιμές
Καλή μπορεί να χαρακτηριστεί η φετινή χρονιά
για τους παραγωγούς και εξαγωγείς καρπουζιών,
όπως λένε οι ίδιοι στην Agrenda, καθώς οι
τιμές έχουν κρατηθεί στα 16-18 λεπτά το κιλό
για τις βαρέλες το τελευταίο διάστημα, ενώ τα
προηγούμενα 2 χρόνια οι αντίστοιχες τιμές ήταν το
πολύ 8-10 λεπτά το κιλό και τα καρπούζια ήταν στα
αζήτητα. Περισσότερα στο AgroNews.
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Στην πόρτα της ΕτΕΠ
η Wonderplant
Στόχος επενδύσεις 200 εκατ. μέσω πακέτου Γιούνκερ για 5 μονάδες υδροπονίας
Την πόρτα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση από το πακέτο
Γιούνκερ νέας επένδυσης, ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υλοποιηθεί επενδυτικό
πλάνο για δημιουργία πέντε νέων μονάδων υδροπονικής καλλιέργειας τομάτας ανά την
Ελλάδα, ετοιμάζεται να χτυπήσει η Wonderplant. Απώτερος στόχος η ετήσια παραγωγή να
φτάσει τους 50.000 τόνους, με όφελος για την ελληνική οικονομία 50 εκατ. ετησίως, ενώ
εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περί τις 600-700 θέσεις απασχόλησης. Η Wonderplant, με
τη μία μονάδα που διαθέτει στη Δράμα, έχει καλύψει τα 15,334 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2014)
από τα 50 εκατ. του στόχου. Περισσότερα στο AgroNews.

Στο χαλούμι μπαίνει
τωρα η Δωδώνη
Σκοπός η παραγωγή 3.000 τόνων ετησίως μέσω θυγατρικής στην Κύπρο
Στην τελική ευθεία για την υλοποίησή του, εισέρχεται το πλάνο της Δωδώνη ΑΕ για την
απόκτηση παραγωγικής παρουσίας και στην αγορά της Κύπρου. Το εργοστάσιο παραγωγής
χαλουμιού, που ετοιμάζει η ηπειρώτικη γαλακτοβιομηχανία, στη Λεμεσό από το Σεπτέμβριο
του 2015, ολοκληρώνεται κατασκευαστικά και εξοπλιστικά εντός Ιουνίου και εκτός
απροόπτου θα ξεκινήσει την παραγωγή του μέσα στον Ιούλιο. Περισσότερα στο AgroNews.

Ενδοιασμοί για το επιχειρηματικό
σχέδιο ΜΕΒΓΑΛ-ΔΕΛΤΑ
Αβέβαιο προβάλλει το μέλλον της γαλακτοβιομηχανίας
Μεβγάλ, καθώς οι πιστώτριες τράπεζες φέρονται να
εγείρουν ενστάσεις για το κατά πόσο το επιχειρησιακό
πλάνο που εκπόνησε και τους υπέβαλε η πλευρά των
Μαίρη Χατζάκου και ΔΕΛΤΑ είναι βιώσιμο.
Περισσότερα στο AgroNews.
Βραβείο καινοτομίας σε δύο νέους
αγρότες απένειμε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Τους αριστεύσαντες νέους αγρότες του πανευρωπαϊκού
διαγωνισμού που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα βράβευσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο
αγρότες, Θοδωρής και Γιώργος Βασιλόπουλος,
πρώτευσαν συναγωνιζόμενοι 200 υποψηφίους από 17
χώρες της Ευρώπης. Περισσότερα στο AgroNews.
Περιθώριο μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου
για υποβολή αιτήσεων για νέα Leader
Τους φακέλους τους ως 16 Σεπτεμβρίου καλούνται να
υποβάλλουν οι Ομάδες Τοπικής Δράσης, που θέλουν
να συμμετάσχουν στα νέα προγράμματα Leader,
μετά την έκδοση της απόφασης στο ΦΕΚ Β΄1839.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Λανσάρει το μεγάλο
ταλέντο η Fiat
Πρώτη πανευρωπαϊκή παρουσίαση στο Τορίνο για τα νέα Fullback και Talento
Στο εργοστάσιο Mirafiori στο Τορίνο, έγινε πριν από λίγες μέρες η πανευρωπαϊκή παρουσίαση
των μοντέλων της FIAT Professional. Προσκεκλημένοι της ελληνικής Fiat Chrysler Automobiles, είδαμε την ολοκληρωμένη γκάμα της εταιρίας, ακούσαμε από ανώτατα στελέχη της τα
σχέδια του μέλλοντος και οδηγήσαμε όλα τα μοντέλα σε γοητευτικές διαδρομές στο Πιεμόντε.
Με το νέο Fullback, η μάρκα μπαίνει στην κατηγορία των pick-ups. Το αυτοκίνητο προσφέρεται
σε αμαξώματα Extended Cab και Double Cab με μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο, συνδυάζοντας
δύναμη, λειτουργικότητα επαγγελματικού και άνεση SUV. Περισσότερα στο AgroNews.

μεγαλοκαρπα και λιγα
φετος τα κερασια
Κάλυψη απ’ τον ΕΛΓΑ αναμένουν τα κερασοχώρια με πολύ λίγη παραγωγή
Σε σχετικά καλά επίπεδα βρέθηκε η ζήτηση για τα κεράσια της Ημαθίας αυτή την εβδομάδα που
τελείωσε η συγκομιδή στις πεδινές περιοχές και αναμένεται να αρχίσει στις ορεινές, με την τιμή
στους παραγωγούς για το προϊόν καλής ποιότητας να κυμαίνεται μεταξύ 1,20 και 1,40 ευρώ
το κιλό. Βέβαια, αν και οι τιμές αυτές είναι αρκετά αυξημένες από τις αντίστοιχες περσινές, που
ήταν γύρω στο 1,10-1,15 ευρώ το κιλό, φαίνεται ότι δε θα αντισταθμίσουν τη μεγάλη μείωση της
σοδειάς. Μάλιστα, φέτος λόγω της ακαρπίας το εργατικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά, καθώς η
συγκομιζόμενη ποσότητα «δεν ξεπερνούσε τα 30 κιλά την ημέρα», λέει ο υπεύθυνος ποιοτικού
ελέγχου του Αγροτικού Συνεταιρισμού «Νέος Αλιάκμων», Ανδρέας Οβεζίκ. Παγετός, μεγάλη
διαφορά θερμοκρασιών στη διάρκεια της ίδιας ημέρας, δυνατοί άνεμοι και παρατεταμένες
έντονες βροχοπτώσεις, στην περίοδο της ανθοφορίας, αλλά και κατά τη συγκομιστική σεζόν,
είναι ορισμένα από τα αίτια της μειωμένης καρποφορίας. Περισσότερα στο AgroNews.

Φάκελο de minimis για τη φωτιά
στη Ρόδο υποσχέθηκε ο Αποστόλου
Περίπου 17.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων και
αγροτικών εκμεταλλεύσεων με κηπευτικά, σιτηρά
και ελιές κατέκαψε η πρόσφατη φωτιά στη Ρόδο.
Μάλιστα, κατά την επίσκεψή του στο νησί ο υπουργός
Βαγγέλης Αποστόλου έκανε λόγο για αποζημιώσεις
ΕΛΓΑ στους κτηνοτρόφους, ενώ όπως ανακοίνωσε
ξεκινά η σύνταξη του φακέλου για τις ζημιές που
θα καλυφθούν μέσω κρατικών ενισχύσεων και de
minimis. Περισσότερα στο AgroNews.
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Σε υψηλά 10ετίας οι
αποδόσεις στο σκληρό
Στις αποθήκες κρατά φέτος το σιτάρι ο ΘΕΣγη αναμένοντας βελτίωση της αγοράς
Την καλύτερη παραγωγή της τελευταίας δεκαετίας στο σιτάρι συγκόμισε φέτος ο
Συνεταιρισμός Αγροτών Θεσσαλίας ΘΕΣγη, όπως τονίζει στην Agrenda ο πρόεδρός
του Παναγιώτης Καλφούντζος, επισημαίνοντας ότι η ολοκλήρωση του θερισμού έδειξε
θεαματικά νούμερα: Άνω το 55% ανήκει στην Α΄κατηγορία με αποδόσεις έως και 40%
πάνω από τις περσινές ανά στρέμμα. Περισσότερα στο AgroNews.

τριπλα ασφάλιστρα
ελγα για μεγαλουσ
Λόγω κατάργησης στο ταβάνι των 3.700 ευρώ ως ανώτατη εισφορά
Σε εξωπραγματικά ύψη αναμένεται να οδηγήσει το κόστος ασφάλισης της αγροτικής
παραγωγής ο σχεδιασμός των επιτελών του ΕΛΓΑ για κατάργηση στο «ταβάνι» της
ασφαλιζόμενης αξίας και ταυτόχρονα της εισφοράς, που δεν ξεπερνά τώρα τα 3.700 ευρώ. Αν
ισχύσουν οι αλλαγές που προωθεί ο οργανισμός σε μια προσπάθεια να πάρει εισφορές «για όλα
τα στρέμματα», θεωρείται βέβαιο πως οι προϋπολογισμοί των συγκεκριμένων εκμεταλλεύσεων
θα πέσουν… έξω. Περισσότερα στο AgroNews.

Δέσμη μέτρων
υπέρ αγροτών
Πενταετή απαλλαγή από ΦΠΑ και ασφάλιστρα για Νέους, προτείνει η Γεννηματά
Το ενδιαφέρον των κομμάτων της αντιπολίτευσης δείχνει να συγκεντρώνει η κατάσταση
στον αγροτικό χώρο. Η ανάλυση λέει ότι το κυβερνών σχήμα μετά το βαρύ πακέτο μέτρων
που εισήγαγε έχει κόψει ουσιαστικά τις γέφυρες με τον αγροτικό πληθυσμό, οπότε το γήπεδο
παραμένει πρόσφορο. Μετά τη Φώφη Γεννηματά που ανακοίνωσε ήδη μια δέσμη κινήτρων για
την ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας, οι πληροφορίες θέλουν και τη Νέα Δημοκρατία να
επεξεργάζεται πυρετωδώς προτάσεις για τους αγρότες. Περισσότερα στο AgroNews.
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57,
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr
www.agronews.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Γιάννης Πανάγος
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Φανή Γιαννακοπούλου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αλέξανδρος Μπίκας
Ελένη Δούσκα
Μαρία Κρόκου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΛΙΕ:
Αθηνά Βέη
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:
Παναγιώτης Αραβαντινός
Ελισάβετ Μπουζαλάκου

Farming Report 11 I 12

NewsLetter

∆ΕΥΤΕΡΑ 27 IOYNIOY 2016 νο 171

Για να εξερευνήσετε τις δυνατότητες του νέου L200, http://ikanogiaola.gr/
Για να δείτε 8 ακραίες οδηγικές δοκιµασίες, http://ikanogiaola.gr/dokimasies/
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