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Πληθαίνουν 
οι αυτόματοι πωλητές
φρέσκου γάλακτος

σελ. 6

Τρόφιμα και ποτά
«αιχμή» για την 
ελληνική μεταποίηση

σελ. 8

Στα ηλεκτρονικά 
super market 
στρέφονται οι Έλληνες

σελ. 13

Όσα πρέπει να ξέρετε
για τις καλλιεργητικές
φροντίδες 
του βαμβακιού

σελ. 16-17

Γιατί «φουσκώνει» 
ο φόρος που θα 
πληρώσουν οι αγρότες

σελ. 9

Στην κορυφή των 
εξαγωγών ελιές, ψάρια,
τυριά και φρούτα

σελ. 18

Καταγγελίες για 
κύκλωμα παραλαϊκών
στην Αττική

σελ. 33

«Κούρεμα» 50%
σε «κόκκινα» αγροτικά
δάνεια υπόσχεται 
ο Αποστόλου

σελ. 7

15
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  

στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας
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Μεγάλη
ανταπόκριση 

στη ρύθµιση

των 100 δόσεων
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

>9

>11

∆ιευρύνεται 

η υγειονοµική

κάλυψη για

τους ανασφάλιστους

>10

Κερδίζει συνεχώς

έδαφος διεθνώς

το mobile

banking

> 8

ΟΑΕΕ: Και

ηλεκτρονικά η

ρύθµιση οφειλών

έως 5.000 ευρώ
>9

>10

Έρχονται 

αυξήσεις σε επτά

επιδόµατα

του ΟΑΕ∆
>11

Άνοιξε το «πακέτο» κατά της ανθρωπιστικής κρίσης

Πώς συµπληρώνονται οι αιτήσεις 

και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Ποιά είναι τα εισοδηµατικά κριτήρια 

για να ενταχθεί κάποιος

Ενισχύει

τη θέση της 

στην αγορά 

η Τράπεζα Πειραιώς

Ακόµα κι αν επιτευχθεί άµεσα 

συµφωνία µε τους δανειστές, 

η οικονοµία θα αργήσει 

να ξαναπάρει µπροστά

Αναθεώρηση προς τα κάτω των

προβλέψεων για την ανάπτυξη

φέτος, την ώρα που η αγορά 

έχει «παγώσει»…

H απειλή ύφεσης
(ξανά) εδώ!

είναι

> 6-7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Άνοιξε το «πακέτο» για

την ανθρωπιστική κρίση

3Διευρύνεται 
η υγειονομική κάλυψη 
για τους ανασφάλιστους

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 123 ΤΙΜΗ 2 €
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.4.2015

Ακόμα περιμένουν διευκρινίσεις
από την κυβέρνηση οι παραγωγοί

σελ. 4

Ευρω-μπλόκο

στην παράκαμψη
του εμπάργκο

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η μάχη για την πορεία που θα ακολουθήσει
η χώρα το επόμενο διάστημα έχει γίνει πλέον
πολύ σκληρή και δείχνει ατέλειωτη. Παρά
την αισιοδοξία που εξέφρασε πρόσφατα ο
πρωθυπουργός για την προοπτική των δια-
πραγματεύσεων μεταξύ της ελληνικής κυ-
βέρνησης και των θεσμών, της Tρόικα όπως
επιμένουν ορισμένοι, υπάρχουν πολλές επι-
φυλάξεις από πολλές πλευρές για το αν και
πότε θα φθάσουμε σε συμφωνία, αλλά και
για το περιεχόμενό της. Οι διαθέσεις υπάρχουν
αλλά, όπως έχουμε δει αρκετές φορές, αυτές
δεν φτάνουν για να καταλήξουμε στο επιθυμητό
αποτέλεσμα. Για να έχουμε μια συμφωνία, η
ελληνική πλευρά πρέπει με κόστος πολιτικό
να αποστασιοποιηθεί από μια μερίδα της εκλο-
γικής βάσης της, αλλά και οι δανειστές μας
να αναθεωρήσουν πολλά, που για εκείνους
θεωρούνται όροι απαράβατοι για τη χρημα-
τοδότηση μιας χώρας. Η θέση των Ευρωπαίων
πολιτών αλλά και των Ελλήνων, που κινούνται
σε μια σφαίρα και γραμμή λογικής, είναι ότι
δεν θέλουν μια χρεοκοπία της Ελλάδας, έναν
ακρωτηριασμό της Ευρωζώνης. Η συντριπτική
πλειοψηφία των πολιτών της Γηραιάς Ηπείρου,
πέρα από φανατισμούς και ιδεοληψίες, πιστεύει
ακόμα και αυτή την ώρα ότι η θέση μας, η
θέση της Ελλάδας, βρίσκεται στην Ευρώπη.
Αυτό και μόνο δεν μπορεί να αγνοηθεί από
εκείνους που αυτή την ώρα ψάχνουν για μια
συμφωνία ή θέλουν να φτάσουν σε αυτήν με
το μικρότερο κόστος σε σχέση με όσα πιστεύουν,
αλλά και όσα θέλουν να παρουσιάσουν στη
μερίδα του κόσμου που είναι εχθρικά διακεί-
μενοι, για μια σειρά λόγους, απέναντι στην
κοινή ευρωπαϊκή πορεία. Την ανάγκη που
νιώθουν οι Ευρωπαίοι πολίτες για οριστική
λύση του ελληνικού προβλήματος, δεν πρέπει
και δεν μπορούν να αγνοήσουν όσοι βρίσκονται
αυτή την ώρα στο τραπέζι των συζητήσεων.
Πρέπει να ακούσουν, επιτέλους, τη φωνή
των Ευρωπαίων πολιτών, που είναι η κινητήρια
δύναμη της Ευρώπης, που παρά τα προβλήματά
της καταφέρνει ακόμα να δείχνει ως η πλέον
ασφαλής ήπειρος στον κόσμο μας.

Tριάντα πέντε ελληνικά ελαιόλαδα κατέκτησαν
τον χαρακτηρισμό «ένα από τα παγκοσμίως
καλύτερα» στον μεγαλύτερο και πιο ονομαστό
παγκόσμιο διαγωνισμό ποιότητας λαδιού,
«NYIOOC 2015», στη Νέα Υόρκη, όπου 700
είδη ελαιολάδου από 25 χώρες αξιολογήθηκαν
από παγκόσμιους εμπειρογνώμονες. Συγ-
κεκριμένα, οι κριτές έδωσαν σε 19 ελληνικά
ελαιόλαδα το χρυσό έπαθλο και σε 16 το
ασημένιο, δικαιώνοντας όχι μόνο την παγ-
κόσμια φήμη του ελληνικού ελαιόλαδου,
αλλά και την όλο και μεγαλύτερη αποφασι-
στικότητα με την οποία οι Έλληνες παραγωγοί
διεκδικούν τη θέση που τους αξίζει στην
παγκόσμια αγορά, ενισχύοντας τα εμπορικά
τους ονόματα και προωθώντας τα μοναδικά
χαρακτηριστικά του ελληνικού προϊόντος.

Να ακούσουν τη
φωνή των πολιτών

Διακρίσεις για 
ελληνικά ελαιόλαδα

Freskon: Η «ευκαιρία» 
της Θεσσαλονίκης

Η Θεσσαλονίκη διαθέτει το κα-
τάλληλο προφίλ, ώστε να βα-
δίσει στα «χνάρια» του Περπινιάν
της Νότιας Γαλλίας, το οποίο
λειτουργεί σήμερα ως πύλη ει-
σόδου προς την Ευρώπη των
εξαγωγών του Μαρόκου και
της Τυνησίας σε φρέσκα φρούτα
και λαχανικά.

σελ. 12

ΔΩΔΩΝΗ: Έμφαση 
στην ποιότητα

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
μέγιστης απόδοσης της παρα-
γωγής, με στόχο την αύξηση
της ετήσιας παραγόμενης πο-

σότητας και τη βελτίωση των
ετήσιων ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών, υλοποιεί από το πε-
ρασμένο καλοκαίρι η γαλακτο-
βιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ.

σελ. 13

11+1 υποχρεώσεις στη
χρήση γεωργικού φαρμάκου
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εί-
ναι υποχρέωση του επαγγελ-
ματία χρήστη γεωργικού φαρ-
μάκου η ελαχιστοποίηση της
πιθανότητας δημιουργίας με-
τακινούμενου ψεκαστικού νέ-
φους και η ελαχιστοποίηση
της πιθανότητας έκθεσης αν-
θρώπων στο νέφος. 

σελ. 15

Παρέμβαση Καραμίχα 
για τον ελαιοκομικό τομέα

Ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ κά-
λεσε όσους εμπλέκονται στον
ελαιοκομικό τομέα να συνερ-
γαστούν, ώστε να χαραχτεί η
εθνική στρατηγική που χρει-
άζεται για την ανάπτυξή του. 

σελ. 34

9ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο
νέων αγροτών από τον ΟΓΑ

Ένα ακόμη σεμινάριο, αυτή τη
φορά στη Λέσβο, διοργανώνει
ο ΟΓΑ στο πλαίσιο της ενημέ-
ρωσης των νέων αγροτών, την
Τρίτη 28 Απριλίου στη Βίγλα
Μυτιλήνης. 

σελ. 35

Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις
για αναδιάρθρωση αμπελιών
Έως τις 15 Μαΐου μπορούν να
καταθέσουν αίτηση οι παρα-
γωγοί που θέλουν να επιδο-
τηθούν από το πρόγραμμα «Ανα-
διάρθρωση και Μετατροπή Αμ-
πελουργικών Εκτάσεων» στην
περιοχή της Αχαΐας.

σελ. 36

Απαραίτητο το πιστοποιητικό
για χρήση φυτοφαρμάκων

Σε εφαρμογή τίθεται η ψηφιακή
υπηρεσία για τις εξετάσεις χο-
ρήγησης πιστοποιητικού γνώ-
σεων ορθολογικής χρήσης γε-
ωργικών φαρμάκων. 

σελ. 38Γιάννης Τασσιόπουλος





Ξεφτίζει μέρα με τη μέρα το
«σχέδιο» παράκαμψης του
ρωσικού εμπάργκο για ελλη-
νικά αγροτικά προϊόντα. Παρά
τις συνεχείς διαβεβαιώσεις
εκπροσώπων της κυβέρνησης,
αλλά και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ
και παρά τον διθυραμβικό τόνο
που δόθηκε στην επίσκεψη
Τσίπρα στη Μόσχα, η πρόταση
για κοινές ρωσο-ελληνικές
επιχειρήσεις πέραν της γενι-
κευμένης ασάφειας συναντά
τεράστια προβλήματα.

Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο τα
τεχνικά ζητήματα (πώς, πού, με
ποιούς και για ποιό σκοπό θα γί-
νουν οι εταιρείες) που «φρενά-
ρουν» τη διαδικασία. Έρχεται
τώρα και η Ε.Ε., η οποία στην
ουσία απαγορεύει μεμονωμένες
κινήσεις.
Όπως ξεκαθάρισε ο προερχό-

μενος από τη Λιθουανία επικε-
φαλής της διπλωματικής αντι-
προσωπείας της ΕΕ στη Ρωσία,
Βιγκάουντας Ουσάτσκας, «καμία
χώρα δεν θα μπορεί να εξάγει
προς τη Ρωσία μεμονωμένα, παρά
μόνο μετά από άδεια της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής»! 
Όπως δήλωσε ο κ. Ουσάτσκας
στο πρακτορείο ΤΑΣ, «τόσο η ρω-
σική πλευρά όσο και οι χώρες
της ΕΕ γνωρίζουν πολύ καλά ότι
οι εμπορικές σχέσεις αποτελούν

αποκλειστική αρμοδιότητα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πα-
ρόμοια βήματα (σ.σ. χαλάρωσης)
και τέτοιες αποφάσεις θα λαμ-
βάνονται μόνο στη βάση των κοι-
νών αποφάσεων». 
Η θέση αυτή πρακτικά σημαίνει
ότι οι όποιες προσπάθειες από την
Ελλάδα δεν θα έχουν αποτέλεσμα,
καθώς όλα θα περνάνε από την
Ε.Ε., η οποία σε περίπτωση που
θα παρακαμφθεί μπορεί να επιβάλει
ακόμη και πρόστιμα!

Κάντο όπως 
οι Πορτογάλοι

Πάντως, ανεξάρτητα από το αν
η Ε.Ε. θα επιτρέψει τις εξαγωγές
ή όχι, η ελληνική πλευρά τις επό-
μενες ημέρες αναμένεται να ασχο-
ληθεί με το θέμα. Οι ροδακινο-
παραγωγοί –κυρίως– όλο αυτό
το διάστημα προσπαθούν να κα-
ταλάβουν το περιεχόμενο της
συμφωνίας, η οποία, παρά τα
όσα είπαν στην Ελλάδα υπουργοί
και μη, δεν έγινε για τους Έλληνες
παραγωγούς, αν και είχε προ-
χωρήσει πολύ νωρίτερα για τους
Πορτογάλους. 

Οι παραγωγοί, παρά τις πολλαπλές
διαβεβαιώσεις από τηλεοράσεως
του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Πε-
τράκου (ο οποίος υποστήριζε πριν
την επίσκεψη Τσίπρα στη Μόσχα
ότι θα αρθεί το εμπάργκο), σήμερα
δεν γνωρίζουν τί εννοούν οι Ρώσοι

όταν λένε «κοινές επιχειρήσεις για
επεξεργασία». Διαμηνύουν, δε, ότι
αν εννοούν χυμοποίηση και κομ-
ποστοποίηση, αυτό δεν τους αφορά,
αφού χυμοί και κομπόστα δεν εμ-
πίπτουν στις διατάξεις του εμ-
πάργκο. 
Από την πλευρά τους οι Ρώσοι,
όπως επισημαίνει το πρακτορείο
ΤΑΣ, εκτιμούν ότι οι απώλειες της
Ελλάδας από το εμπάργκο έφθασαν
τα 180 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με
δηλώσεις του Ρώσου υπουργού
Οικονομικής Ανάπτυξης, Αλεξέι
Ουλιουκάεφ, έπειτα από αίτημα
της ελληνικής κυβέρνησης η Ρωσία
ήταν αυτή που «ετοίμασε σειρά
προτάσεων, που αφορούν μια εν
δυνάμει χαλάρωση του εμπάργκο
τροφίμων ως προς την Ελλάδα». 
Παρά την ασάφεια, ελληνικές επι-
χειρήσεις και συνεταιρισμοί έχουν
ήδη ξεκινήσει τις επαφές με ρω-
σικές εταιρείες, αναζητώντας φόρ-
μουλα συνεργασίας για την εξα-
γωγή νωπών αγροτικών προϊόν-
των, ενώ στο τέλος του μήνα θα
έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από
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Βέτο από την Ε.Ε. σε παράκαμψη του       
Στον αέρα το σχέδιο για κοινές ρωσο-ελληνικές επιχειρήσεις – Στα τυφλά κινείται                

Σε παράταση του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) ελπίζει πλέον η ελληνική
κυβέρνηση, προκειμένου να μη χαθούν
σημαντικά κονδύλια, που θα δυσκολέψουν
ακόμη περισσότερο τους παραγωγούς. 
Όλα θα ξεκαθαρίσουν τις αμέσως επόμενες
ημέρες, οπότε αναμένεται η απάντηση
του Επιτρόπου Γεωργίας, Φιλ Χόγκαν,
αναφορικά με το αίτημα για παράταση
του τρέχοντος ΠΑΑ 2007-2013 (προκει-
μένου να αποφευχθούν σημαντικές απώ-
λειες κονδυλίων), που υποβλήθηκε από
τον αναπληρωτή υπουργό Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου,
κατά τη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες
αυτή την εβδομάδα. 
Εκτός της παράτασης του προγράμματος,
όπως ανακοινώθηκε –μονομερώς– από
το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, ο Επίτροπος δεσμεύθηκε ότι οι
υπηρεσίες του θα εξετάσουν άμεσα και
με θετικό πνεύμα, αναζητώντας τις πιο

πρόσφορες λύσεις, και το ζήτημα των
καταλογισμών που επιβλήθηκαν από την
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις που χο-
ρηγήθηκαν το 2008-2009 και κρίθηκαν
ως ασυμβίβαστες με την κοινοτική νο-
μοθεσία, με αποτέλεσμα να καλείται η
Ελλάδα να τις ανακτήσει. 
Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κ. Απο-
στόλου ανέφερε ότι κάτι τέτοιο είναι

Οι όποιες
προσπάθειες από
την Ελλάδα μάλλον
δεν θα έχουν
αποτέλεσμα, καθώς
όλα θα περνάνε
από την Ε.Ε., 
η οποία σε
περίπτωση που 
θα παρακαμφθεί
μπορεί να επιβάλει
ακόμη και πρόστιμα

▶

Κίνδυνος για μεγάλες                  



τις αρμόδιες αρχές της Ρωσίας σε
περίπου 30 επιχειρήσεις, προκει-
μένου αυτές να πιστοποιηθούν και
να είναι έτοιμες για εξαγωγές στη
Ρωσία όταν αρθεί το εμπάργκο. 

Από τον… φεγγίτη
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πα-
ναγιώτης Σγουρίδης, στο Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων, «ανοίξαμε
έναν φεγγίτη στις ελληνορωσικές
σχέσεις, ως προς την εξαγωγή
νωπών αγροτικών προϊόντων. 

Ο φεγγίτης έγινε μια πύλη εισόδου
μετά τη συνάντηση που είχε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Έτσι, αποφασίστηκε να μπορούν
ελληνορωσικές επιχειρήσεις να
εξάγουν χύδην νωπά αγροτικά
προϊόντα που θα συσκευάζονται
στη Ρωσία, θα διανέμονται εκεί
και το όφελος θα μοιράζεται και
στα δύο μέρη. Είναι προτιμότερο
αυτό, από το να πηγαίνουν στη
χωματερή, έναντι κάποιου αντι-
τίμου, όλα αυτά τα νωπά προϊόντα.
Ήδη, αυτή η διαδικασία έχει ξεκι-
νήσει. Ελληνικές επιχειρήσεις και
Συνεταιρισμοί βρίσκονται σε επαφή
με ρωσικές επιχειρήσεις. Ήδη, το
Ελληνορωσικό Επιμελητήριο έχει
ασχοληθεί με το ζήτημα και περι-
μένουμε τα αποτελέσματα».
Την προσέγγιση αυτή πολλοί συ-
νεταιριστές την χαρακτήριζαν
«μπακαλίστικη», καθώς η παρά-
καμψη του εμπάργκο είχε ως σκο-
πό την εξασφάλιση του εισοδή-
ματος και όχι απλώς τη διάθεση
με μεσάζοντες τους Ρώσους… 

5ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑπαραγωγή
www.paragogi.net

             εμπάργκο
                         η ελληνική πλευρά

αδύνατο και ότι το υπουργείο θα καταθέσει
γραπτές προτάσεις και χρονοδιάγραμμα
για μια ρεαλιστική διευθέτηση του θέματος.
Σημειώνεται ότι οι καταλογισμοί υπερ-
βαίνουν το 1 δισ. ευρώ. 

Η φέτα και οι βοσκότοποι
Στον αρμόδιο επίτροπο ο Έλληνας υπουργός
έθεσε και το ζήτημα της προστασία της
φέτας, στο πλαίσιο όλων των εμπορικών
συμφωνιών της ΕΕ και ιδιαίτερα της συμ-
φωνίας με τον Καναδά. Όπως είπε, «η
κοινή γνώμη, το Εθνικό Κοινοβούλιο, αλλά
και η ελληνική αντιπροσωπεία που θα
κληθεί να επικυρώσει τη συμφωνία με
τον Καναδά στο Συμβούλιο της ΕΕ, αδυνατούν
να αποδεχθούν το αποτέλεσμα αυτής της
Συμφωνίας» και ζήτησε από την Επιτροπή,
σε συνεργασία με την καναδική πλευρά
και τις ελληνικές αρχές, «να προωθήσει
μια κοινά αποδεκτή και αμοιβαία επωφελή
λύση για τη φέτα». 

Κατά τη συνάντηση ο κ. Αποστόλου πα-
ρουσίασε, επίσης, τους βασικούς άξονες
του σχεδίου νόμου που καταρτίζεται και
αφορά τη διαχείριση των βοσκοτόπων,
ενώ έκανε λόγο για θετική προσέγγιση
από την πλευρά του Επιτρόπου. 
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η νομοθεσία
θα κατοχυρώνει την ακριβή αποτύπωση
των βοσκοτόπων σε εθνική βάση δεδο-
μένων αλλά και τη βοσκοϊκανότητά τους,
με βάση εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης,
που θα εξυπηρετούν την παραχώρηση
δικαιωμάτων βόσκησης στους κτηνοτρό-
φους ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες
των ζώων που εκτρέφουν. Ο αναπληρωτής
υπουργός ζήτησε από τον Επίτροπο να
επιδείξει, εφόσον χρειαστεί, την απαραίτητα
ευελιξία, ώστε να ολοκληρωθεί απρό-
σκοπτα το έργο αυτό, εξασφαλίζοντας τις
μακροπρόθεσμες ανάγκες της κτηνοτρο-
φίας, αλλά και την αποφυγή δυσβάσταχτων
προστίμων.

Οι Ρώσοι, όπως
επισημαίνει 
το πρακτορείο ΤΑΣ,
εκτιμούν ότι 
οι απώλειες 
της Ελλάδας 
από το εμπάργκο
έφθασαν 
τα 180 εκατ. ευρώ

▶

                   απώλειες κονδυλίων

Αντίθετη η ΠΑΣΕΓΕΣ με 
τη δέσμευση διαθεσίμων του ΕΛΓΑ

90 ημέρες για επιστροφή ΦΠΑ 
σε αγρότες ειδικού καθεστώτος

Την έντονη ανησυχία και αντίθεση της εκφράζει
η ΠΑΣΕΓΕΣ για την απόφαση της κυβέρνησης
σχετικά με την υποχρεωτική μεταφορά, με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, των ταμειακών δια-
θεσίμων του ΕΛΓΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Συνομο-
σπονδία, «με αυτή τη κίνηση πανικού μπροστά
στα άδεια ταμεία, η Κυβέρνηση αποφάσισε με συ-
νοπτικές διαδικασίες να βάλει χέρι στα χρήματα
των ελλήνων αγροτών, σε μια περίοδο που οι
ανάγκες κάλυψης αποζημιώσεων φυτικής και
ζωικής παραγωγής εξαιτίας των καιρικών φαι-
νομένων είναι μεγαλύτερες από κάθε άλλη χρονιά». 
Συνεχίζοντας, η ΠΑΣΕΓΕΣ καλεί την κυβέρνηση
να επανεξετάσει την απόφαση, αλλά και τη Διοίκηση
του ΕΛΓΑ να μην αναστείλει τη διαδικασία εκτίμησης
των ζημιών εξαιτίας αυτής της ενέργειας. 

«Σε μια περίοδο που οι Έλληνες αγρότες αντιμε-
τωπίζουν έντονο πρόβλημα ρευστότητας, τα χρή-
ματα για την κάλυψη των αποζημιώσεων του
ΕΛΓΑ πρέπει να είναι διαθέσιμα αμέσως μετά την
ολοκλήρωση της εκτίμησης των ζημιών», τονίζεται
στην ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας.

Εντός προθεσμίας 90 ημερών από την υποβολή
της αίτησης επιστροφής θα πραγματοποιείται η
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ
στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, σύμφωνα
με την ΠΟΛ. 1089/2015 από την Γενική Γραμματεία
Δημοσίων Εσόδων με την οποία τροποποιήθηκε
η ΠΟΛ. 1066/2013 για το θέμα. Συγκεκριμένα,
στο άρθρο 5 της ΠΟΛ. 1066/2013, που αφορά τις
ενέργειες των ΔΟΥ για την παραλαβή και τον
έλεγχο των αιτήσεων επιστροφής και διαδικασία
καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού ΦΠΑ, αν-
τικαθίστανται οι παράγραφοι 1, 4, 5, 6 και 7 και
προστίθεται νέα παράγραφος 8. 
Με τη νέα εγκύκλιο ορίζεται ότι σε περίπτωση
που κατά τη σύγκριση των ακαθάριστων εσόδων
της αίτησης με την κανονική αξία του ΥπΑΑΤ προ-
κύπτει διαφορά φόρου μέχρι 100 ευρώ, τότε
γίνεται η επιστροφή χωρίς περαιτέρω έλεγχο,
εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης. 
Ορίζεται, επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση που ο
Προϊστάμενος της αρμόδιας ΔΟΥ διαπιστώνει
από στοιχεία ή βάσιμες πληροφορίες (π.χ. δελτία
πληροφοριών, εκθέσεις ελέγχου κ.λπ.) που πε-
ριέχονται σε γνώση του ότι ο αιτών αγρότης ενήρ-
γησε ως λήπτης εικονικού ή πλαστού φορολογικού
στοιχείου ή στοιχείου που νόθευσε αυτός ή άλλος
για λογαριασμό του, η αίτηση διαβιβάζεται οπωσ-
δήποτε στη ΔΟΥ που διαθέτει Τμήμα Ελέγχου,
προκειμένου να διενεργηθεί μερικός φορολογικός

έλεγχος που θα αφορά το σύνολο των φορολογικών
στοιχείων της αίτησης και η επιστροφή του υπό-
λοιπου ποσού, που δεν αντιστοιχεί σε τέτοιου
είδους παραστατικά, δεν πραγματοποιείται. 
Η ολοκλήρωση της διαδικασίας επιστροφής πραγ-
ματοποιείται εντός προθεσμίας 90 ημερών από
την υποβολή της αίτησης επιστροφής. 
Η ΔΟΥ υποχρεούται, πριν από την κατάθεση με
εντολή μεταφοράς του υπόλοιπου ποσού για κάθε
ΑΦΕΚ στον Ειδικό Λογαριασμό που θα χρησιμο-
ποιηθεί αποκλειστικά για την απόδοση των ποσών
επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες, να ζητά από τη συ-
νεταιριστική οργάνωση να προσκομίσει βεβαίωση,
από την τράπεζα που έχει ανοιχθεί ο εν λόγω λο-
γαριασμός, στην οποία θα βεβαιώνεται:
α) ο αριθμός του λογαριασμού,
β) ο δικαιούχος του λογαριασμού και
γ) για ποιό σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ο λογαριασμός

αυτός.
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Τις βάσεις για τη νέα εποχή
στο γάλα σε επίπεδο παραγω-
γής και οργάνωσης αλλά και
διάθεσης, βάζουν σιγά-σιγά
Συνεταιρισμοί. Παρά τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν
λόγω κρίσης και ενώ μονάδες
παραγωγής κλείνουν η μία
μετά την άλλη, υπάρχουν κά-
ποιες ομάδες που όχι μόνο δεν
«χύνουν την καρδάρα με το
γάλα», αλλά… το βάζουν σε
ΑΤΜ για να φτάνει στα χέρια
των καταναλωτών εύκολα και
χωρίς μεσάζοντες.

Της ANNAΣ AΡΑMΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Στην περιοχή της Θράκης θα δρα-
στηριοποιηθεί μέσω αυτόματων
πωλητών γίδινου γάλακτος ο Συ-
νεταιρισμός «Θρακών Αμνός».
Όπως επισημαίνει στην «Παραγωγή»
ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, κ.
Χρήστος Παρασχούδης, από το φε-
τινό καλοκαίρι θα λειτουργήσουν
πιλοτικά ΑΤΜ γίδινου γάλακτος σε
Αλεξανδρούπολη και Ξάνθη. 
Αυτόν τον καιρό στον Συνεταιρισμό
κάνουν έρευνα αγοράς και ζητούν
προσφορές για τα μηχανήματα που
θα χρησιμοποιήσουν, προκειμένου
να υλοποιηθεί η επένδυση. Το ύψος
της επένδυσης, σύμφωνα με τη με-
λέτη που έχουν κάνει οι ίδιοι, είναι
μεταξύ 35.000 και 40.000 ευρώ. 
Σύμφωνα με τον κ. Παρασχούδη,
η περιοχή του Έβρου έχει πάρα
πολλά γίδια και έπρεπε να βρεθεί
μια λύση για τη διάθεση του γίδινου
γάλακτος, το οποίο στην ουσία
έμενε στα χέρια των παραγωγών,
το διάστημα Οκτωβρίου - Νοεμ-
βρίου, που είναι και η βασικότερη
περίοδος παραγωγής. Επιπλέον,
εργαστηριακές μελέτες έχουν απο-
δείξει ότι το γίδινο γάλα είναι ευερ-
γετικότερο για τα μικρά παιδιά, από
το αγελαδινό. «Άλλωστε και ο θεός
Δίας μεγάλωσε με μια γίδα», λέει
ο κ. Παρασχούδης. 
Για τους λόγους αυτούς λοιπόν, ο
«Θρακών Αμνός» αποφάσισε να

συνεργαστεί με την Εβροφάρμα
για την παστερίωση του γάλακτος
και να προχωρήσει ο ίδιος σε επεν-
δύσεις για το στήσιμο των ΑΤΜ.
«Αν όλα πάνε καλά μέσα σε 2
χρόνια, φιλοδοξία μας είναι να
υπάρχει ένα ΑΤΜ γίδινου γάλακτος
σε κάθε πόλη της Μακεδονίας και
της Θράκης», σημειώνει ο κ. Πα-
ρασχούδης, εξηγώντας πως αν και
το γίδινο γάλα στην Ελλάδα είναι
παρεξηγημένο, θα ξανάρθει σιγά-
σιγά στο τραπέζι του Έλληνα κα-
ταναλωτή. 

Ο «Θρακών Αμνός»
O Συνεταιρισμός «Θρακών Αμνός»
ιδρύθηκε το 2012 στο Νομό Έβρου

από αιγοπροβατοτρόφους της πε-
ριοχής, με σκοπό για πρώτη φορά
να κινηθούν σαν σύνολο προς την
καταπολέμηση  των κοινών προ-
βλημάτων τους. 
Σήμερα, αριθμεί 143 μέλη από την
ευρύτερη περιοχή του Νομού, με
συνεχή αύξησή τους. 
Δραστηριοποιούνται στην εμπορία
των παραγόμενων αγαθών των
μελών τους, στην ποιοτική ανάλυση
του προϊόντος τους, στην ενημέ-
ρωσή τους για τα δρώμενα της
κτηνοτροφίας, στην επίλυση των
προβλημάτων τους μέσω τακτών
συνελεύσεων, καθώς και στην εξυ-
πηρέτησή τους για οποιοδήποτε
πρόβλημα-πληροφορία χρειάζονται

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας
τόσο από το γραφείο του Συνεται-
ρισμού, αλλά και από τους ίδιους
τους εκπροσώπους του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Στόχος τους η περαιτέρω αύξηση
των μελών, η δημιουργία δικής
τους ζώνης γάλακτος με απώτερο
σκοπό την καθετοποίηση των προ-
ϊόντων.
Βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία
με τράπεζες για εκχώρηση συμ-
βολαίου για τη μαζική αγορά ζωο-
τροφών-λιπασμάτων και άλλων
αγαθών και πρώτων υλών που
χρειάζονται τα μέλη, σε χαμηλότερες
τιμές, ώστε αφενός να μειωθούν
τα έξοδα που έχει η εκτροφή και
αφετέρου να παράγουν-προμη-
θεύσουν τόσο ποσοτικά όσο και
πιστοποιημένα ποιοτικά προϊόντα
τους στους ανθρώπους που συ-
νεργάζονται. 
Τελικός στόχος είναι η πλήρης ορ-
γάνωση διαχείριση των εκτροφών
των μελών μέσω του Συνεταιρι-
σμού, με τελική απελευθέρωση
του κτηνοτρόφου, να ασχολείται
μόνο με τις κτηνοτροφικές εργασίες
και όχι με τη γραφειοκρατία και τις
υπηρεσίες. 

Ο ΘΕΣγάλα, 
πρώτος διδάξας

Σχεδόν 2 χρόνια μετά τα πρώτα
εγκαίνια των αυτόματων πωλητών
γάλακτος στην περιοχή της Λάρισας,
ο Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα έχει κάθε
λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος.
Γιατί δεν «αγκάλιασαν» το εγχείρημα
αυτό μόνο οι Λαρισαίοι, που προ-
σέρχονται καθημερινά στα 16 κα-
ταστήματα του Νομού, αλλά το
αγάπησαν και οι Θεσσαλονικείς,
καθώς αυτή τη στιγμή αριθμούν
περίπου 16 ΑΤΜ γάλακτος στη
συμπρωτεύουσα και αναμένεται
στο εγγύς μέλλον να φτάσουν τα
20. Η ζήτηση γάλακτος φτάνει τους
25 τόνους την ημέρα και δεν λείπουν
και οι σκέψεις για επέκταση στην
Αθήνα, χωρίς όμως να υπάρχει
προς το παρόν σχεδιασμός για αυτή
την κίνηση.

Κερδίζουν έδαφος τα ΑΤΜ γάλακτος

Ακόμα ένας
Συνεταιρισμός
υιοθετεί
το νέο μοντέλο
διάθεσης του
προϊόντος του

▶

Καλά τα πάει το ΓΙΑΝΝΙΩΤ΄ΚΟ 
Αρκετά καλά τα πάει, δεδομένων των συνθηκών στην αγορά και το ΓΙΑΝΝΙΩΤ΄ΚΟ 
γάλα. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κίνησης Κτηνοτρόφων Ιωαννίνων, κ. Μιχάλη
Τζίμα, το ΓΙΑΝΝΙΩΤ΄ΚΟ γάλα και γιαούρτι, τέσσερις μήνες μετά την εμφάνιση του
περίπου, βρίσκεται σε όλα τα τοπικά καταστήματα των Ιωαννίνων. Μάλιστα,
υπάρχουν και κρούσεις από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ για να το βάλουν
στα ράφια τους. 
Ημερησίως διακινούνται 1.500 λίτρα γάλα την ημέρα και αναμένεται να φτάσουν
τα 2.000 τον επόμενο μήνα. Όσο για το γιαούρτι, διακινούνται 500 κεσεδάκια την
ημέρα. Νέα προσθήκη για το ΓΙΑΝΝΙΩΤ΄ΚΟ ήταν το πρόβειο παστεριωμένο γάλα.
Εκτιμάται, μάλιστα, πως αν και ειδικό προϊόν, πάει απρόσμενα καλά, καθώς
πωλούνται 150 λίτρα την ημέρα.
Επαφές για επέκταση και στην υπόλοιπη Ήπειρο υπάρχουν, κυρίως με την Άρτα
και την Πρέβεζα, αλλά το μεγάλο «αγκάθι» είναι το θέμα των επενδύσεων. Δεν
υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια για επέκταση, αλλά ούτε και για την επένδυση
σε ΑΤΜ γάλακτος που επιθυμούν και σύμφωνα με τον κ. Τζίμα, σε αυτό το θέμα
θα πρέπει να βοηθήσει το κράτος.



Ανάσα σε χιλιάδες οι-
κογένειες αγροτών, οι
οποίες βρίσκονται στο
όριο της επιβίωσης, θα
δώσει το υπουργείο Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, «κουρεύοντας»
τα «κόκκινα» δάνεια.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

Την είδηση προανήγγειλε
ο ίδιος ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης
Αποστόλου, ο οποίος σε
συνέντευξή του δήλωσε
πως η κυβέρνηση θα προ-
χωρήσει σε γενναίο «κού-
ρεμα» της τάξεως έως και
50% στα μη εξυπηρετού-
μενα αγροτικά δάνεια. 
Σύμφωνα με τον υπουργό,
τα δάνεια που παραμένουν
στην «κακή ΑΤΕbank» ξε-

περνούν τα 2 δισ. ευρώ και
αφορούν και ιδιώτες και
Συνεταιρισμούς. «Υπάρχει
ένα θέμα γενικότερα με τα
‘‘κόκκινα’’ δάνεια και θα
γίνει άμεσα παρέμβαση.
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Ανάσα σε χιλιάδες αγρότες 
με «κόκκινα» δάνεια

Αναβίωση της παλιάς ΑΤΕ 
ή νέα Τράπεζα;

Στα πλαίσια του έργου START CAP «Υποστηρικτικά εργαλεία της ΚΑΠ για την
ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών» που υλοποιείται από την ΠΑΣΕΓΕΣ με συγχρηματοδότηση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη «Στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ)», πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες ενημερωτικές
ημερίδες και εκδηλώσεις σε περιφερειακό επίπεδο με στόχο την ευρύτερη δυνατή
ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις και τις εφαρμογές της πολιτικής αυτής στη χώρα
μας. Ο κύκλος αυτός ολοκληρώνεται με την κεντρική εκδήλωση στην Αθήνα, η οποία
ανοίγει τις πύλες στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, στις 27 Απριλίου 2015 και
ώρα 9:00 π.μ., με την έκθεση πιστοποιημένων Συνεταιριστικών Προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ.

Τη δεύτερη ημέρα λειτουργίας της έκθεσης, Τρίτη 28 Απριλίου 2015 και ώρα
9:00, στο Αμφιθέατρο «Αθήνα 9.84», έχει προγραμματιστεί ημερίδα με θέμα «Η
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και η εφαρμογή της
στη χώρα μας», με τη συμμετοχή εκλεκτών εισηγητών, όπως του κ. Τάσου Χανιώτη,
Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Πρόδρομου
Καλαϊτζή, Συμβούλου Πολιτικής COPA-COGECA για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. 

Στην ημερίδα αυτή, αναμένεται να παραβρεθούν εκπρόσωποι φορέων του
αγροτικού χώρου, Πρόεδροι Επιμελητηρίων, Συνδέσμων, Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, Πανεπιστημίων, Δημοσιογράφοι κ.α.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα ανακοινωθούν και τα ονόματα των
νικητών για τους διαγωνισμούς φωτογραφίας και ζωγραφικής για παιδιά που διεξήχθηκαν
στα πλαίσια του έργου.

Π Α Σ Ε Γ Ε Σ

Στο πλαίσιο αυτό θα εν-
ταχθούν και τα ‘‘κόκκινα’’
δάνεια των αγροτών.
Επισημαίνω, όμως, μια ιδι-
αιτερότητα με τους αγρό-
τες. Υπάρχουν δάνεια που
έχουν μείνει στη λεγόμενη
«κακή τράπεζα» που στο
σύνολό τους -συνεταιρι-
στικά και ιδιωτών- ξεπερ-
νούν τα 2 δισ. ευρώ, όπου
εκεί επιχειρούμε να κά-
νουμε μια πιο γενναία πα-

ρέμβαση με ‘‘κούρεμα’’
μέχρι και 50%», τόνισε ο
κ. Αποστόλου. 
«Αυτό είναι ένα ζητούμενο,
που συζητάμε με τον εκ-
καθαριστή. Για να γίνει βέ-
βαια αυτό, θα πρέπει να
δούμε ποιές από αυτές τις
δραστηριότητες, μέσα από
ένα τέτοιο ‘‘κούρεμα’’,
μπορούν να λειτουργήσουν.
Δηλαδή, ‘‘κούρεμα’’ που
να προϋποθέτει την άμεση

καταβολή του 20% του
υπολοίπου του δανείου
δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει
να το δούμε σε μια λογική
που να μπορεί να «περπα-
τήσει». Μην ξεχνάτε ότι
έχουμε καταλογισμούς
ύψους 460 εκατ. ευρώ από
ρυθμίσεις δανείων από Συ-
νεταιρισμούς-φαντάσματα
που δεν έχουν καμία δυ-
νατότητα να πληρώσουν»,
συμπλήρωσε ο ίδιος. 

«Κούρεμα» έως και 50% προαναγγέλλει ο Β. Αποστόλου

Τη δέσμευση ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης θα επιχειρήσουν άμεσα να λύσουν το έντονο πρόβλημα
της έλλειψης ρευστότητας από το οποίο «υποφέρει» ο εγχώριος
πρωτογενής τομέας, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Βαγγέλης Αποστόλου. Σε συνέντευξή του στην ιστοσελίδα press
publica, ο υπουργός τονίζει πως οι αγρότες που θέλουν να επενδύσουν
περαιτέρω στη γη, αλλά δεν μπορούν λόγω της κλειστής «στρόφιγγας»
της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, θα μπορούν ξανά να έχουν πρόσβαση
σε χρηματοδότηση είτε μέσω της αναβίωσης της παλιάς ATEbank είτε
μέσω μίας νέας Τράπεζας. 
«Η κατάργηση της αγροτικής πίστης έχει προκαλέσει, λόγω της
ελλιπούς χρηματοδότησης, τη μείωση της αγροτικής παραγωγής
κυρίως εξαιτίας της αδυναμίας προμήθειας των απόλυτα αναγκαίων
εφοδίων, αλλά και ζωοτροφών. Θα υπάρξει και πάλι χρηματοδοτικό
εργαλείο στον αγροτικό χώρο, είτε με την επαναφορά της ΑΤΕ είτε με
την ίδρυση νέου εξειδικευμένου πιστωτικού φορέα», δηλώνει ο κ.
Αποστόλου. 
Παράλληλα, ο ίδιος επισημαίνει πως οι ρυθμίσεις, που θεσμοθετήθηκαν
τα τελευταία χρόνια, δεν «περπάτησαν» καθόλου και θα εξεταστεί
άμεσα το θέμα της υπερχρέωσης του αγροτικού τομέα.

Σύμφωνα με
τον υπουργό,
τα δάνεια που
παραμένουν
στην «κακή
ΑΤΕbank»
ξεπερνούν τα 
2 δισ. ευρώ και
αφορούν τόσο
ιδιώτες όσο και
Συνεταιρισμούς

▶



Έναν από τους πιο σημαντικούς
τομείς του δευτερογενή τομέα
της εγχώριας οικονομίας εξα-
κολουθεί να συνιστά, στη δύ-
σκολη οικονομική περίοδο που
διανύουμε, η ελληνική βιομη-
χανία τροφίμων και ποτών,
σύμφωνα με την έκθεση-με-
λέτη για τον κλάδο που εκπονεί
κάθε χρόνο το Ίδρυμα Οικο-
νομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ).
Η έκθεση του ΙΟΒΕ, που εκπονή-
θηκε σε συνεργασία με τον Σύν-
δεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
Τροφίμων (ΣΕΒΤ), καταδεικνύει
ότι ο συγκεκριμένος κλάδος απο-
τελεί μία από τις κινητήριες δυ-
νάμεις της ελληνικής μεταποίησης,
με τις εξελίξεις γύρω από αυτήν
να επηρεάζουν σημαντικά και το
σύνολο της ελληνικής παραγωγής. 
Με σημαντικές επενδύσεις και επι-
χειρηματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα, στα Βαλκάνια και σε όλη
την Ευρώπη, η ελληνική βιομηχανία
τροφίμων και ποτών παρουσιάζει
μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω
ανάπτυξής και μπορεί να διαδρα-
ματίσει σημαντικό ρόλο στην τό-
νωση της ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας. 
Πιο συγκεκριμένα, καλύπτει σχεδόν

το 1/5 (21,2%) του συνόλου των
επιχειρήσεων της ελληνικής με-
ταποίησης, γεγονός που την κα-
τατάσσει πρώτη ανάμεσα στους
κλάδους της μεταποίησης, ακο-
λουθούμενη από τα μεταλλικά
προϊόντα (14,9%) και τα είδη έν-
δυσης (12%). Ταυτόχρονα, συνιστά
και το μεγαλύτερο εργοδότη της

εγχώριας μεταποίησης, αφού σε
αυτήν απασχολείται επίσης το 1/4
(25,2%) του συνόλου των απα-
σχολουμένων. Η παρουσία του
τομέα είναι, επίσης, θεμελιώδους
σημασίας υπό καθαρά οικονομικούς
όρους, αφού βρίσκεται πρώτη
ανάμεσα στους υπόλοιπους κλά-
δους της μεταποίησης σε όρους

αξίας παραγωγής (19,8%) και ακα-
θάριστης προστιθέμενης αξίας
(24,4%) και δεύτερη κατά σειρά
σε όρους κύκλου εργασιών (19,7%,
με πρώτα τον οπτάνθρακα και
προϊόντα διύλισης με 36,5%). 

Η Ευρώπη
Όσον αφορά τα ευρωπαϊκά –και
σε σύγκριση με αυτά– μεγέθη,
στην έκθεση σημειώνεται ότι ο
συνολικός κύκλος εργασιών της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων
καλύπτει το 12,9% της ευρωπαϊκής
μεταποίησης, ακολουθούμενη από
την κατασκευή μηχανοκίνητων
οχημάτων (12%), ενώ η ακαθάριστη

προστιθέμενη αξία του τομέα κα-
λύπτει περίπου το 10,5%, με την
κατασκευή μηχανημάτων και ειδών
εξοπλισμού να ακολουθεί (11,8%). 
Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών
παραμένει ο μεγαλύτερος εργο-
δότης στον τομέα της μεταποίησης,
καθώς απασχολεί πάνω από 4
εκατομμύρια εργαζόμενους, δη-
λαδή το 13,7% του συνόλου των
εργαζομένων στην ευρωπαϊκή
βιομηχανία (ακολουθούμενη από
τα μεταλλικά προϊόντα με 12%). 

Εξωστρέφεια
Η έκθεση του ΙΟΒΕ δίνει έμφαση
στην αξία της εξωστρέφειας και
των εξαγωγών, της ελληνικής
ποιότητας του προϊόντος, της ταυ-
τότητας προϊόντος, αλλά και στην
οργανωμένη προώθηση των ελ-
ληνικών τροφίμων ως εφαλτήρια
ανάπτυξης, ενώ ως παράγοντες
που μπορούν να συμβάλουν ου-
σιαστικά στην προβολή των ελ-
ληνικών προϊόντων, στη διασφά-
λιση επιλογής της σωστής στρα-
τηγικής και στη σταθερότητα υλο-
ποίησης του μακροχρόνιου σχε-
διασμού της αποτελούν ο αποτε-
λεσματικότερος συντονισμός και
η στενότερη συνεργασία των εκ-
προσώπων του κλάδου.

8 παραγωγή
www.paragogi.net

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «15 Φρέζες και 30 Ψεκαστήρες»
από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα
των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της
εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Επίσης,
τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι σύζυγοι και οι
συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 25 Απριλίου
2015.
3. Τα Δώρα: Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 15 Φρέζες και 30 Ψεκαστήρες, τα
οποία θα κερδίσουν 45 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε σαράντα πέντε φύλλα (45) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 25 Απριλίου 2015, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια κόκκινη
σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ».
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό–αναγνώστες της
εφημερίδας, οι οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις

σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας
στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015
(ώρες: 09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν
εμφανιστεί μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα
διεκδίκησης του δώρου και απόλλυται οριστικά για το συμ-
μετέχοντα. 
Σε περίπτωση που κάποιος από τους τυχερούς αναγνώστες
δεν έχει τη δυνατότητα να προσέλθει αυτοπροσώπως
στα γραφεία της διοργανώτριας, ώστε να προσκομίσει
το πρωτότυπο φύλλο, θα πρέπει να επικοινωνήσει
τηλεφωνικά με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα
των αγροτών» να δηλώσει τα στοιχεία του και στη
συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της προθεσμίας-
ταχυδρομικά το φύλλο στα γραφεία της διοργανώτριας
(Λεωφόρος Συγγρού 35 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα). 
Το δώρο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της
εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας ή θα
αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 

4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες
και λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της 25ης Απριλίου 2015,
σε περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία
της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμούθα ανακοινωθούν με οποιονδήποτε

τρόπο επιλέξει η Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί
ρητά το δικαίωμα να γνωστοποιεί τους τυχε ρούς που
θα κερδίσουν τα έπαθλα με ο ποιονδήποτε τρόπο και

κάθε πρόσφορο μέσο όπως -ενδει κτικά και όχι περιο-
ριστικά- φωτο γραφίες, φιλμ, βίντεο και ενδε χομένως να
χρησιμο ποιήσει κάθε ειδησεο γρα φικό στοι χείο σχετικό με

την απονο μή του επά θλου, χωρίς καμία πρό σθετη αμοι βή
προς τους συμμε τέχοντες.

4.4. Οι τυχεροί ή οι νικητές του διαγωνισμού ή της κληρώσεως
οφείλουν να παραλαμβάνουν το δώρο τους μέσα σε ένα μήνα
από τη στιγμή που θα ενημερωθούν ότι τα δώρα είναι έτοιμα
προς παράδοση. Μετά την παρέλευση του μήνα χάνεται το δικαίωμα

παραλαβής του δώρου. Τα έξοδα αποστολής βαρύνουν το νικητή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 15 ΦΡΕΖΕΣ ΚΑΙ 30 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 & 210/7256050.

«Αιχμή» της μεταποίησης
τα τρόφιμα και ποτά

Ο κλάδος τροφίμων-ποτών συνιστά
τον μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας
μεταποίησης, αφού σε αυτόν απασχολείται
το 1/4 (25,2%) του συνόλου
των απασχολουμένων

▶



Υψηλό φόρο θα πληρώσουν οι αγρότες

Αυξημένο αγροτικό εισόδημα – μειωμένο κόστος παραγωγής

Υψηλό φόρο αναμένεται να καταβά-
λουν φέτος χιλιάδες άτομα, τα οποία
ασκούν το επάγγελμα του αγρότη.
Όπως προβλέπεται, όσοι κατά τη διάρκεια
του 2014 απέκτησαν εισοδήματα από γε-
ωργικές δραστηριότητες, φέτος για πρώτη
φορά υποχρεωτικά θα δηλώσουν στην
εφορία και «τεκμαρτό εισόδημα από ιδιο-
χρησιμοποίηση εκτάσεων γης», για τα
αγροτεμάχια και τους αγρούς που κατέχουν
και εκμεταλλεύτηκαν προκειμένου να πα-
ράγουν τα προϊόντα τους. 
Το εισόδημα θα πρέπει να το υπολογίσουν
σε ποσοστό 3% επί των αντικειμενικών
αξιών των ιδιοκτητών εκτάσεων γης και
φυσικά να το δηλώσουν στα έντυπα Ε2
και Ε1. Επί του εισοδήματος αυτού θα
κληθούν να πληρώσουν (ανάλογα πως
αυτό θα διαμορφωθεί) φόρο, ο οποίος
αναμένεται να κυμανθεί από11% εως 33%. 
Ο αγρότης, ωστόσο, έχει τη δυνατότητα
το ποσό του τεκμαρτού εισοδήματος από
ιδιοχρησιμοποίηση εκτάσεων γης να το
δηλώσει και ως εκπιπτόμενη δαπάνη από
τα ακαθάριστα έσοδα που απέκτησε από
την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας
και με τον τρόπο αυτό να γλιτώσει φόρο

που ισοδυναμεί με το 13% επί του τεκμαρτού
αυτού ποσού. 
Επειδή ο υπολογισμός του εισοδήματος
είναι ιδιαίτερα περίπλοκος, ο αγρότης θα
πρέπει πριν καταθέσει τη φορολογική δή-
λωση να εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες
της σχετικής απόφασης. 

Απαλλαγή φόρου
μεταβίβασης 

Την ίδια ώρα, πάντως, οι αγρότες απαλ-
λάσσονται από τον φόρο μεταβίβασης ακι-
νήτων, αν και για να συμβεί αυτό θα πρέπει

να αποδείξουν επισήμως ότι δραστηριο-
ποιούνται στον πρωτογενή τομέα. Όπως
προβλέπεται από σχετική εγκύκλιο της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
επέρχεται απαλλαγή από τον φόρο μετα-
βίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις που
αφορούν συμβάσεις αγοράς ή ανταλλαγής
γεωργικών εκτάσεων από αγρότη σε αγρό-
τη. 
Για να ισχύσει το μέτρο, θα πρέπει οι εν-
διαφερόμενοι να αποδείξουν την ιδιότητα
του αγρότη με βεβαίωση, η οποία χορηγείται
μετά από αίτηση που κατατίθεται στη Δι-

εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Τη βεβαίωση
χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία μετά από τη
θετική γνωμοδότηση τριμελούς επιτροπής,
η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό. 
Το «κλειδί» για τη χορήγηση της βεβαίωσης,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2520/1997
(«Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση
Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης
και άλλες διατάξεις»), είναι ότι για την
απόδειξη της ιδιότητας του νέου αγρότη
και του αγρότη απαιτείται και η εγγραφή
των ενδιαφερομένων στο Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Όμως,
επειδή από τότε έχουν προκύψει σημαντικές
αλλαγές στη σχετική για να είναι δεσμευτική
η βεβαίωση, απαιτείται νέα Υπουργική
Απόφαση, η οποία μέχρι πριν λίγες μέρες
δεν είχε υπογραφεί. 
Έτσι, όλα εξαρτώνται από το τί θα γνω-
μοδοτήσει η τριμελής επιτροπή, ώστε να
υπάρχει απαλλαγή από τον φόρο μεταβί-
βασης, γεγονός που θα βοηθήσει τους
πραγματικούς αγρότες να αναπτύξουν τις
δραστηριοτητές τους στον πρωτογενή το-
μέα.

Αύξηση 6,1% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης
Τιμών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία
(δηλαδή τα έσοδα χωρίς επιδοτήσεις) του
μηνός Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου
2014, έναντι μείωσης 0,5%, που είχε κα-
ταγραφεί κατά την ίδια σύγκριση των δει-
κτών του έτους 2014 προς το 2013, σύμ-
φωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. 
Αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών
κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγ-
κριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2015,
σημείωσε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης
0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση των δεικτών του έτους 2014. 
Ο μέσος σταθμικός δείκτης του δωδεκα-
μήνου Μαρτίου 2014-Φεβρουαρίου 2015,
σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δω-

δεκαμήνου Μαρτίου 2013-Φεβρουαρίου
2014, παρουσίασε μείωση 1,1%, έναντι
αύξησης 1,3%, που σημειώθηκε κατά τα
αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γε-
ωργία-Κτηνοτροφία του μηνός Φεβρουα-
ρίου 2015, δηλαδή τα έξοδα που διαμορ-
φώνουν το κόστος παραγωγής, σε σύγκριση

με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου
2014, σημείωσε μείωση 2,6%, έναντι μεί-
ωσης 3,4%, που σημειώθηκε κατά την
ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014
προς το 2013. 
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών κατά
τον μήνα Φεβρουάριο 2015, σε σύγκριση
με τον δείκτη του Ιανουαρίου 2015, ση-
μείωσε αύξηση 1,2%, ενώ παρέμεινε αμε-
τάβλητος κατά την αντίστοιχη σύγκριση
των δεικτών του έτους 2014. 
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Μαρτίου
2014-Φεβρουαρίου 2015, σε σύγκριση
προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου
Μαρτίου 2013-Φεβρουαρίου 2014, πα-
ρουσίασε μείωση 2,5%, έναντι μείωσης
1,3%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα
προηγούμενα δωδεκάμηνα.
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Τί ισχύει με το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση εκτάσεων γης
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Η μονίλια (ασθένεια μυκητολογική) προσβάλλει την περίοδο αυτή την
κερασιά, τη βερικοκιά, τη ροδακινιά και τη νεκταρινιά και αντιμετωπίζεται
προληπτικά με καλλιεργητικά μέτρα, αλλά και στις περιπτώσεις έντονης
προσβολής με φυτοπροστατευτικά μέτρα. Εποχή που η ροδακινιά και η
νεκταρινιά είναι εκτεθειμένες (περίοδος άνθησης) και σε προσβολές από
το ωϊδιο, για το οποίο πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Στη
μηλιά, η ασθένεια όπως το φουζικλάδιο και εχθροί όπως ο ανθονόμος και
η ματόψειρα, προκαλούν προβλήματα και χρήζουν αντιμετώπισης. Μέριμνα
απαιτείται και για την προστασία φυτειών αχλαδιάς από το βακτηριακό
κάψιμο και την ψύλλα, καθώς και από το φουζικλάδιο, που αντιμετωπίζεται
όπως και στη μηλιά. 
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Το μόλυσμα της μονίλιας διατηρείται σε
όλη τη διάρκεια του χειμώνα στους καρ-
πούς της κερασιάς που μουμιοποιήθηκαν
και παρέμειναν πάνω στο δέντρο ή στο
έδαφος. Ο μύκητας προσβάλλει και τα
κλαδιά των δέντρων, δημιουργώντας
πληγές, από τις οποίες εκρέει κόμι και
σχηματίζονται έλκη. 
Στη συνέχεια τόσο από τους καρπούς
όσο και από τα έλκη θα προέλθουν πρω-
τογενείς μολύνσεις, που θα προσβάλουν
τα άνθη. Τα πέταλα, οι ανθήρες και το
στίγμα αποτελούν τα ευαίσθητα όργανα
του άνθους, που μπορεί να προσβληθούν
από τη μονίλια, ο δε βροχερός καιρός
ευνοεί τις πρωτογενείς μολύνσεις. 

Σημαντικό μέτρο πρόληψης αποτελεί η
καταστροφή των αρχικών εστιών μό-
λυνσης, που επιτυγχάνεται με τον καθα-
ρισμό και την απομάκρυνση όλων των
κλάδων που φέρουν έλκη, καθώς και
των μουμιοποιημένων καρπών στα δέντρα
και στο έδαφος. Επισημαίνεται ότι η
μονίλια προσβάλλει και τις ποικιλίες βε-
ρικοκιάς, πρώιμες και όψιμες και στις
περιπτώσεις έντονης προσβολής παρα-
μένει μονόδρομος ο ψεκασμός των φυ-
τειών με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο
για την καλλιέργεια μυκητοκτόνο. Ευνόητο
είναι ότι διαλέγουμε φυτοπροστατευτικό
προϊόν όσο το δυνατόν πιο φιλικό στις
μέλισσες και το περιβάλλον.

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ

ΜΗΛΙΑ
Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης της
μηλιάς από το φουζικλάδιο αρχίζουν
στο στάδιο της εμφάνισης της πράσινης
κορυφής και προέρχονται από ασκοσπόρια
του μύκητα που αναπτύσσονται τον χει-
μώνα, στα πεσμένα στο έδαφος προ-
σβεβλημένα φύλλα. Εννοείται ότι για να
βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις
ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να
μολυνθούν τα δέντρα πρέπει οι επιφάνειες
των φύλλων να είναι βρεγμένες. 
Απαιτείται ψεκασμός όλων των ποικιλιών
στο στάδιο της πράσινης κορυφής με
χαλκούχο σκεύασμα ή φυτοπροστατευτικό
προϊόν, εγκεκριμένο και κατάλληλο για
πληρέστερη προστασία. 
Γίνεται γνωστό στους παραγωγούς ότι
ο ανθονόμος είναι ένα έντομο που γεννά
τα αυγά του μέσα στα κλειστά άνθη της
μηλιάς και η προνύμφη του τρώει τους
στήμονες και τον ύπερο του άνθους, με
αποτέλεσμα το άνθος να μην ανοίγει, να
ξεραίνεται και να παίρνει χρώμα καστανό. 
Συνιστάται σε οπωρώνες που παρατη-
ρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά έντονες
προσβολές, να γίνει ψεκασμός με κα-
τάλληλα, εγκεκριμένα για τη μηλιά εν-
τομοκτόνα, από το στάδιο της πράσινης
κορυφής μέχρι και το στάδιο του ανοίγ-
ματος των ανθέων. 
Επιβάλλεται ψεκασμός με καλή διαβροχή
της κόμης και κυρίως των βλαστών και
της βάσης του κορμού σε φυτείες που
εμφάνισαν προσβολές από ματόψειρα,
με ενδεδειγμένα και εγκεκριμένα εντο-
μοκτόνα. 
Τονίζεται για μια φορά ακόμη ότι να
εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες χρήσης
που αναγράφονται στην ετικέτα των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων.

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - 
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν την
περίοδο αυτή ευνοούν την προσβολή της
ροδακινιάς και νεκταρινιάς από το ωίδιο.
Καθοριστικό για την εκδήλωση της ασθένειας
είναι το χρονικό διάστημα από το τέλος
της πτώσης των πετάλων μέχρι την αρχή
της σκλήρυνσης του πυρήνα. Ενδείκνυται
μια επέμβαση με το κατάλληλο εγκεκριμένο
ωϊδιοκτόνο, για να είναι τα δέντρα προ-
στατευμένα την κρίσιμη αυτή περίοδο. 
Στις φυτείες νεκταρινιάς και σε αυτές με
ευπαθείς ποικιλίες ροδακινιάς, πιθανό να
χρειασθεί και δεύτερη επέμβαση (επανα-
ληπτική), ανάλογα με τη διάρκεια δράσης
του μυκητοκτόνου που χρησιμοποιήθηκε
στον πρώτο ψεκασμό. Υπενθυμίζεται ότι
τόσο η ροδακινιά όσο και η νεκταρινιά
προσβάλλονται με τον ίδιο τρόπο με την
κερασιά και τη βε-
ρικοκιά από τη
μονίλια, γι’ αυτό
πρέπει να είναι
προστατευμέ-
νες σε όλη τη
διάρκεια της
άνθησης.

ΑΧΛΑΔΙΑ
Η αχλαδιά προσβάλλεται από το φουζι-
κλάδιο, ακριβώς όπως και η μηλιά, και
όταν η προσβολή είναι έντονη συνιστάται
ψεκασμός με το κατάλληλο για την καλ-
λιέργεια φυτοπροστατευτικό υλικό και
συγκεκριμένα όταν έχει πέσει το 75% των
πετάλων. Οι παραγωγοί πρέπει να κάνουν
εβδομαδιαία επιθεώρηση του οπωρώνα
τους, μετά την πτώση των πετάλων, για
να διαπιστώσουν πιθανή προσβολή των
δέντρων από το βακτηριακό κάψιμο της
αχλαδιάς και εάν διαπιστωθεί να γίνει
αφαίρεση των προσβεβλημένων κλαδίσκων,
κλάδων και βραχιόνων μαζί με υγιές
τμήμα μήκους 20-25 εκατοστών. Προσοχή
όταν υπάρξει χαλαζόπτωση και μετά την
πτώση των πετάλων, να γίνεται αμέσως
ένας ψεκασμός με χαλκούχο σκεύασμα.
Υπενθυμίζεται ότι η ψύλλα της αχλαδιάς
ζημιώνει σημαντικά τη φυτεία, γι’ αυτό
υποχρεούνται οι καλλιεργητές κατά την
άνθηση να εξετάζουν τουλάχιστον 20 κο-
ρυφές από βλαστούς της χρονιάς( 30-60
εκατοστά), έναν από κάθε δένδρο και σε
ύψος 1-2 μέτρα και εφόσον διαπιστωθεί
η παρουσία προνυμφών και σε ποσοστό
πάνω από 5%, να επέμβουν
με το κατάλληλο, εγκεκρι-
μένο σκεύασμα, μετά την
πτώση των πετάλων. 



Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός
Κορίνθου είναι από τους λί-
γους εμπόρους που τολμά να
εξάγει ελληνικό τυποποιημέ-
νο ελαιόλαδο στην Ιταλία.
«Όλοι ξέρουμε ότι χιλιάδες τόνοι
ελληνικού ελαιολάδου φεύγουν
χύμα για την Ιταλία. Όμως, είναι
πολύ διαφορετικό όταν ένα συ-
σκευασμένο επώνυμο ελαιόλαδο
από την Ελλάδα έχει καταφέρει
να βρίσκεται στα ράφια ιταλικών
σούπερ μάρκετ. Είναι σαν να
πουλάς αυτοκίνητο στους Γερ-
μανούς», λέει στην «Καθημερινή»
ο διευθυντής της πρώην Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Κο-
ρίνθου, Κώστας Μικρός. 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κο-
ρίνθου (πρώην Ένωση), που
αριθμεί πάνω από 6.000 φυσικά
πρόσωπα-μέλη (33 Πρωτοβάθ-
μιους Συνεταιρισμούς), παρά την
κακή οικονομική συγκυρία, κα-
ταφέρνει να έχει θετικό ισολο-
γισμό και να αυξάνει τον τζίρο
του κατά 12% την τελευταία πεν-
ταετία. 
Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού,
Χρήστος Μπαρλιάς, λέει με νόη-
μα: «Ξέρετε ποιό είναι το στιχάκι
που λένε όλοι οι υπουργοί Γε-
ωργίας αμέσως μόλις αναλά-
βουν; “Ο πρωτογενής τομέας εί-
ναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης”,
αλλά είναι άλλο να το λες, άλλο
να το πιστεύεις και άλλο να το
εφαρμόζεις»... 
Δεξιά από την είσοδο των εγ-
καταστάσεών του, ο Συνεταιρι-
σμός έχει στήσει ένα μαγαζί με
συνεταιριστικά προϊόντα απ’ όλη
την Ελλάδα, σε μια προσπάθεια
από τη μια να δείξει συνεταιρι-
στική αλληλεγγύη και από την
άλλη, να αποδείξει ότι οι ελλη-
νικοί Συνεταιρισμοί παράγουν

και μάλιστα ποιοτικά προϊόντα:
φασόλια Πρεσπών, φάβα και
ντοματοχυμός διπλής συμπύ-
κνωσης Σαντορίνης, φακές Βοΐ-
ου, λάδι Κορίνθου φυσικά, αλεύ-
ρια, μακαρόνια και πολλά ακόμα
σε μεγάλες συσκευασίες και τιμές
που θα ζήλευαν οι Αθηναίοι κα-
ταναλωτές. «Δοκιμάστε τα φα-
σόλια μας και θα με θυμηθείτε»
προτείνει η κυρία στο ταμείο
που, παράλληλα, ψήνει και ένα
καφεδάκι. 
Στο τυποποιητήριο και στο ερ-
γαστήριο του Συνεταιρισμού που-
θενά δεν φαίνεται το... λάδι. Όλα
καθαρά και τακτοποιημένα, το
ελαιόλαδο περνά από δεξαμενή
σε δεξαμενή χωρίς να έρθει σε
επαφή με τον αέρα, καθώς ως
γνωστόν το οξυγόνο βλάπτει
σοβαρά την ποιότητά του. 
«Όταν κάνεις εμπόριο, δεν φτάνει
μόνο να κάνεις καλό λάδι, πρέπει
να κάνεις και άλλα πράγματα,
να φτιάχνεις για παράδειγμα και
ωραία ετικέτα», λέει ο κ. Μικρός.
Σε ένα ράφι στη σειρά βρίσκονται
παρατεταγμένα ελαιόλαδα άλλων
τυποποιητών. Ο πρόεδρος του
Συνεταιρισμού εξηγεί: «Πρέπει
να ξέρεις τον ανταγωνισμό. Κά-
νουμε αναλύσεις να δούμε τί
συμβαίνει».

Προσεκτικά βήματα
Όπως εξηγούν ο πρόεδρος και
ο διευθυντής του Συνεταιρισμού,
έχουν κάνει συγκεκριμένες επι-
λογές με βάση τις δυνατότητές
τους: «Δεν αιθεροβατούμε, γι’
αυτό και είμαστε υγιείς», λέει ο
κ. Μπαρλιάς και προσθέτει: «Το
εμπόριο του ελαιολάδου είναι
δύσκολο γιατί έχει μικρό ποσοστό
κέρδους για τον τυποποιητή,
έχουμε μόνιμες συνεργασίες με

Καζαχστάν, Καναδά, Ρουμανία,
Σερβία και ξεκινάμε με το Μεξικό.
Ο Συνεταιρισμός τυποποιεί πε-
ρίπου 200 τόνους ελαιολάδου.
Την ίδια στιγμή, η συνολική πα-
ραγωγή του Νομού Κορινθίας
σε ελαιόλαδο κυμαίνεται από
7.000-16.500 τόνους, ανάλογα
τη χρονιά». 
Στην ερώτηση αν θα μπορούσαν
να τυποποιούν περισσότερο ελαι-
όλαδο, απαντά: «Ασφαλώς.
Όμως, η Κόρινθος είναι πολύ
κοντά στο μεγαλύτερο αστικό
κέντρο της χώρας. Αυτό σημαίνει
ότι η μεγαλύτερη ποσότητα φεύ-
γει χύμα απευθείας από τους πα-
ραγωγούς ή πηγαίνει στην ιδιο-
κατανάλωση. Αυτό που μένει
προς πώληση απ’ όλο το Νομό
γενικά δεν ξεπερνά τους 3.000
τόνους τις καλές χρονιές. Προς
Ιταλία φεύγουν χύμα 2.600 τόνοι,
από αυτή τη διαδικασία εμείς
απέχουμε. Από τους υπόλοιπους
400 τόνους που απομένουν, εμείς
τυποποιούμε το μισό». 

«Άνοιγμα» 
και στις ελιές

Ο Συνεταιρισμός σύντομα, πάν-
τως, ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις
εξαγωγές βρώσιμης ελιάς, ενώ
μέσω συμβολαιακής γεωργίας
αγοράζει βερίκοκο για κομπόστα. 
Όσον αφορά τον τρόπο λειτουρ-
γίας των Συνεταιρισμών, για τον
οποίο πολλά έχουν ειπωθεί, ο κ.
Μικρός είναι κάθετος: «Οι Συ-
νεταιρισμοί που είναι στην αγορά
και ήθελαν να μείνουν, έχουν
κάνει μόνοι τους το ξεκαθάρισμα.
Είναι δυνατόν μια επιχείρηση που
τζιράρει εκατομμύρια και έχει Γε-
νική Συνέλευση να αποφασίζει
με βάση αυτό που λέει ένας κά-
ποιος Μπάρμπα-Γιώργος;»… 
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«Απόβαση» ελληνικού ελαιόλαδου
στην Ιταλία!

Το λάδι του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κορίνθου «ταξιδεύει» στη γειτονική χώρα

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κορίνθου,
παρά την κακή οικονομική συγκυρία,
καταφέρνει να έχει θετικό ισολογισμό
και να αυξάνει τον τζίρο του κατά 12%
την τελευταία πενταετία

▶
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Κομβικό σημείο στις διαδρομές των
φορτίων φρέσκων φρούτων και λα-
χανικών απ’ όλη την Ελλάδα, αλλά
και από την Αίγυπτο και το Ισραήλ,
προς την κεντρική και βόρεια Ευρώπη,
εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει η
Θεσσαλονίκη λόγω της γεωγραφικής
της θέσης, υπό την προϋπόθεση ότι
θα αναβαθμιστούν οι υποδομές της
κεντρικής λαχαναγοράς και του λι-
μανιού της και ότι θα υπάρχουν τακτικά
δρομολόγια σύνδεσής της με τις με-
γάλες ευρωπαϊκές αγορές. 
Η Θεσσαλονίκη διαθέτει το κατάλληλο
προφίλ, ώστε να βαδίσει στα «χνάρια»
του Περπινιάν της Νότιας Γαλλίας, το
οποίο λειτουργεί σήμερα ως πύλη εισόδου
προς την Ευρώπη των εξαγωγών του Μα-
ρόκου και της Τυνησίας σε φρέσκα φρούτα
και λαχανικά, ενώ μέσω αυτών των συ-
νεργασιών «σπρώχνει» παράλληλα και
την τοπική του παραγωγή. 
Τα παραπάνω επισήμανε ο κ. Παναγιώτης
Ορφανός, μέλος της διοίκησης του Συν-
δέσμου Συσκευαστών Διακινητών Φρέ-
σκων Φρούτων και Λαχανικών Ελλάδας,
με αφορμή τη διοργάνωση της Έκθεσης
Freskon, που άνοιξε τις πύλες της την
Πέμπτη και ολοκληρώνεται σήμερα, στη
Θεσσαλονίκη. 
«Η επιλογή της Θεσσαλονίκης ως τόπου
διοργάνωσης της Freskon, που έχει ως
αντικείμενο τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά,
δεν είναι τυχαία, αλλά σχετίζεται με αυτόν

ακριβώς τον ρόλο που μπορεί να παίξει η
πόλη», σημείωσε ο κ. Ορφανός, προσθέ-
τοντας ότι με τη συστηματική οργάνωση
ενός τέτοιου κόμβου εκτιμάται ότι μπορεί
να διευκολυνθεί και η εξαγωγή τυποποι-
ημένων ελληνικών φρούτων και λαχανι-
κών, που θα βγαίνουν στις αγορές με
«ταυτότητα» και πιστοποίηση, αντί να πω-
λούνται ατυποποίητα και συχνά ως προϊόντα
άλλων χωρών. 
Εξάλλου, όπως επισήμανε ο ίδιος, το φαι-
νόμενο της διακίνησης ατυποποίητων προ-
ϊόντων είναι πολύ συχνό, ιδίως στη Βόρεια

Ελλάδα, αλλά όχι μόνο. «Βούλγαροι δια-
κινητές φτάνουν μέχρι τη Λακωνία και
αγοράζουν εκεί πάμφθηνα πορτοκάλια,
που κανονικά θα πήγαιναν για χυμοποίηση,
και στη συνέχεια τα πουλάνε στη χώρα
τους ως επιτραπέζια», υποστήριξε ο κ.
Ορφανός και πρόσθεσε ότι αυτό πλήττει
και τη φήμη της ποιότητας των ελληνικών
προϊόντων.

2.500 εμπορικά ραντεβού
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τη
διοργάνωση, η 1η FRESKON προσέλκυσε

περίπου 200 εκθέτες και πάνω από 200
εμπορικούς επισκέπτες από 21 χώρες,
ενώ στο πλαίσιο της έκθεσης έχουν προ-
γραμματισθεί περισσότερες από 2.500 επι-
χειρηματικές συναντήσεις, γεγονός που
έκανε τον διευθύνοντα σύμβουλο της
ΔΕΘ-Ηelexpo Α.Ε., Κυριάκο Ποζρικίδη,
να μιλάει για «μοναδική διοργάνωση του
κλάδου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτι-
οανατολικής Ευρώπης», που «έχει προ-
σελκύσει στη Θεσσαλονίκη πολύ δυνατά
ονόματα του διεθνούς λιανεμπορίου». 

Μεταξύ αυτών βρί-
σκονται ο βρετανικός
κολοσσός Tesco, που
διαθέτει 7.600 κατα-
στήματα σε 12 χώ-
ρες, η Fresca, νού-
μερο δύο στον κλά-

δο των φρέσκων φρούτων και
λαχανικών στη Βρετανία, με τζίρο 328
εκατ. λιρών, η LLC ATB Market, που είναι
η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της
Ουκρανίας, με 870 καταστήματα σε 229
πόλεις, η ολλανδική Greenery, που διακινεί
το 80% της ολλανδικής παραγωγής στα
σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας, και η KAF,
ο μεγαλύτερος εισαγωγέας του Ντουμπάι.
Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται
εκπρόσωποι τεσσάρων μεγάλων αλυσίδων
λιανεμπορίου της Κίνας, καθώς και εκ-
πρόσωποι της Faitrasa, της μεγαλύτερης
εταιρείας εμπορίας βιολογικών προϊόντων
στον κόσμο. 

Freskon: Η «ευκαιρία» της Θεσσαλονίκης

Υπερτριπλασιάστηκαν μέσα σε μια
πενταετία οι ελληνικές εξαγωγές κε-
ρασιών βάσει όγκου, που από μόλις
6.741 τόνους το 2009 εκτινάχθηκαν
στους 23.593 τόνους το 2013 και ει-
σήλθαν στην πρώτη δεκάδα των κυ-
ριότερων εξαγόμενων ελληνικών
φρούτων (δέκατη θέση βάσει όγκου
και όγδοη βάσει αξίας). 
Μάλιστα, η τάση προβλέπεται ανοδική και
για τα επόμενα χρόνια, καθώς σταδιακά
αποδίδουν καρπούς οι μεγάλες επενδύσεις
που έγιναν στην καλλιέργεια κερασόδεντρων
το προηγούμενο διάστημα και οι μαζικές
φυτεύσεις δέντρων των ετών 2005-2006,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατύπωσε

ο κ. Παναγιώτης Ορφανός, μέλος του Δ.Σ.
του Συνδέσμου Συσκευαστών Διακινητών
Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών Ελ-
λάδας, με την ευκαιρία της 1ης Διεθνούς
Έκθεσης Freskon. 
Σημαντική ήταν η εξέλιξη των εξαγωγών
και βάσει αξίας, καθώς από 13,6 εκατ.
ευρώ το 2009 έφτασαν στα 37,2 εκατ. το
2013, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής. 

Κατά τον κ. Ορφανό, ισχυρή δύναμη στο
κεράσι είναι σήμερα η Τουρκία. «Έχουν
γίνει πολλά την τελευταία δεκαετία για το
κεράσι και σήμερα μπορούμε να κοιτάμε
τους Τούρκους στα μάτια», είπε χαρακτη-
ριστικά. 
Παραγωγοί και έμποροι από τη γειτονική
χώρα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη προ-
κειμένου να μιλήσουν για την εξέλιξη της
παραγωγής του φρούτου στην Τουρκία,

στο πλαίσιο του 1oυ Διεθνούς Συνεδρίου
Κερασιού, που πραγματοποιείται στην Fre-
skon. Μάλιστα σήμερα, Σάββατο, οι σύνεδροι
θα ξεναγηθούν σε πρότυπα αγροκτή-
ματα κερασιών και συ-
σκευαστήρια στη Βόρεια
Ελλάδα.

▶Η τάση προβλέπεται ανοδική και για τα επόμενα χρόνια,
καθώς σταδιακά αποδίδουν καρπούς 
οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν στην καλλιέργεια 
κερασόδεντρων το προηγούμενο διάστημα

Εντυπωσιακή η δυναμική της καλλιέργειας κερασιού



Με μεγάλη ταχύτητα οι Έλληνες στρέ-
φουν το ενδιαφέρον τους στα ηλε-
κτρονικά super market, καθώς υπο-
λογίζεται ότι η αξία των αγορών κα-
ταναλωτικών αγαθών από αυτά θα
φτάσει το 2020 τα 383 εκατ. ευρώ. 
Την πρόβλεψη αυτή κάνει η Convert Group
eBusiness Consulting, μία εξειδικευμένη
συμβουλευτική εταιρεία στο ηλεκτρονικό
επιχειρείν, η οποία έχει καθοδηγήσει τη
στρατηγική ελληνικών αλυσίδων super
market και γνωστών FMCG brands στο
ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Θεωρώντας ότι ο συνολικός τζίρος των
super market το 2020 θα ανέλθει σε 10,5
δισ. ευρώ, τότε οι πωλήσεις των ηλεκτρο-
νικών super market θα αποτελούν το 3,6%
του συνόλου του κλάδου και το 2,9% επί
της συνολικής αξίας αγαθών και υπηρεσιών
που θα αγοράζουν οι Έλληνες από το In-
ternet. 
«Οι προβλέψεις αυτές πιθανό να είναι και
μετριοπαθείς», δήλωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Convert Group, κ. Παναγιώτης
Γκεζερλής, και συμπλήρωσε: «Στην Αγγλία
το 5% των αγορών από super market

γίνεται ήδη μέσω Internet και έχουμε δια-
πιστώσει σε πολλούς κλάδους ότι οι τάσεις
στο ηλεκτρονικό εμπόριο έρχονται στην
Ελλάδα με καθυστέρηση 5 ετών». 
Στον προσδιορισμό της αξίας των online

αγορών έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι εκτιμήσεις
των παραγόντων του κλάδου των super
market και μάλιστα αυτές έχουν αποτυπωθεί
ανά έτος και ανά είδος super market (βλ.
γράφημα). 

Τον μεγαλύτερο τζίρο, σταδιακά, θα δη-
μιουργήσουν οι μεγάλες παραδοσιακές
αλυσίδες (AB Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης,
Carrefour Μαρινόπουλος, LIDL, Μασούτης
κ.λπ.), ενώ ακολουθούν αμιγώς ηλεκτρονικά
super market, όπως το welovesupermar-
ket.gr, caremarket.gr, mamashome.gr. 
Οι μικρές παραδοσιακές αλυσίδες, που
συνήθως εστιάζουν σε συγκεκριμένες γε-
ωγραφικές περιοχές, θα έχουν μία σημαντική
ευκαιρία να επεκτείνουν το δίκτυο των
πελατών τους και να παραδίδουν μέσω
ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλη την επι-
κράτεια. Τέλος, την εικόνα συμπληρώνουν
ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα, όπως το
you.gr, το z-mall.gr κ.ά., που έχουν εντάξει
στα διαθέσιμα προς πώληση είδη τους
προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως απορ-
ρυπαντικά, πάνες, καθαριστικά κ.ά. 
Ο βασικός λόγος που κάνει τους Έλληνες
να στρέφονται στα ηλεκτρονικά super
market είναι η εξοικονόμηση χρόνου και
ακολουθούν η ύπαρξη online προσφορών
με χαμηλές τιμές και η ποικιλία προϊόντων
που μπορεί να μη διατίθενται σε συνoικιακά
super market.
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Στα ηλεκτρονικά super market
στρέφονται οι Έλληνες

ΔΩΔΩΝΗ: Έμφαση στην ποιότητα
Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα μέγιστης
απόδοσης της παραγωγής, με στόχο την
αύξηση της ετήσιας παραγόμενης ποσό-
τητας και τη βελτίωση των ετήσιων ποι-
οτικών χαρακτηριστικών, υλοποιεί από
το περασμένο καλοκαίρι η γαλακτοβιο-
μηχανία ΔΩΔΩΝΗ, στο πλαίσιο της διαρ-
κούς στήριξης των παραγωγών της. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,
το πρόγραμμα στηρίζεται στην κατάλληλη
και ελεγχόμενη διατροφή του ζωικού κε-
φαλαίου και έχει ως αποτέλεσμα την επί-
δοση μεγαλύτερης ποσότητας παραγόμενου
γάλακτος και, συγχρόνως, την ενίσχυση
των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. 
«Η εφαρμογή του γίνεται σε επιλεγμένες
κτηνοτροφικές μονάδες της ζώνης γά-

λακτος και τα πρώτα αποτελέσματα είναι
θεαματικά, καθώς, όπως διαπιστώθηκε,
στο ίδιο ζωϊκό κεφάλαιο η παραγόμενη
ποσότητα γάλακτος αυξήθηκε κατά 12%,
με παράλληλη βελτίωση της ποιότητάς
του. Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
project η ΔΩΔΩΝΗ προσέλαβε εξειδικευ-
μένο επιστημονικό προσωπικό και προ-
μηθεύτηκε σύγχρονο τεχνολογικό εξο-
πλισμό. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη
διάρκεια της γαλακτοκομικής περιόδου,
με επιτόπιες επισκέψεις του προσωπικού
στις μονάδες και περιλαμβάνει διατροφική
υποστήριξη, αναλύσεις γάλακτος, υπέ-
ρηχους εγκυμοσύνης, ομαδοποίηση ζώων,
αιμοληψίες (SCRAPIE) και μηχανοργάνωση

σε ηλεκτρονικό υπολογιστή», επισημαίνεται
στην ανακοίνωση. 
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της ΔΩΔΩΝΗ, Μιχάλης Παναγιωτάκης,
δήλωσε σχετικά: «Η ΔΩΔΩΝΗ πρωτοπορεί
και καινοτομεί. Συνεχίζουμε τον δρόμο
της στήριξης και ανάπτυξης της ζώνης
γάλακτος, με στόχο να αυξήσουμε ακόμη
περισσότερο την ποιότητα της εισκομι-
ζόμενης πρώτης ύλης. Στο επόμενο διά-
στημα θα επεκτείνουμε το πρόγραμμα,
εντάσσοντας σε αυτό και άλλες μεγάλες
κτηνοτροφικές μονάδες, αποδεικνύοντας
στην πράξη το πραγματικό και συνεχές
ενδιαφέρον μας για το παρόν και το
μέλλον της κτηνοτροφίας στον τόπο μας,
στην Ήπειρο».

Στα 383 εκατ. ευρώ αναμένεται να φτάσουν οι online αγορές το 2020
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Ελαφρά αύξηση στην παραγωγή
ροδάκινων, μικρή μείωση στα
νεκταρίνια και σημαντική μεί-
ωση στην παραγωγή βερίκο-
κων προβλέπεται για φέτος
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν
στην Euro-Mediterranean Fruit
& Vegetable International
Business Trade Fair, στο Per-
pignan της Γαλλίας. 
Αναλυτικά, για τα ροδάκινα προ-
βλέπεται αύξηση παραγωγής κατά
2,2%, στους 235.000 τόνους (από
230.000 τόνους πέρυσι), ενώ για
τα νεκταρίνια προβλέπεται μείωση
1,2%, στους 82.000 τόνους (από
83.000 πέρυσι). Πάντως, η παρα-
γωγή σε βερίκοκα αναμένεται ση-
μαντικά μειωμένη, κατά 13,2%
(46.000 τόνοι, έναντι 53.000 τόνων
πέρυσι).  Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη
Ευρώπη, η παραγωγή επιτραπέζιων
ροδάκινων και νεκταρινιών ανα-

μένεται να είναι ελαφρώς αυξημένη
(+0,6%) σε σύγκριση με τη συγ-
κομισθείσα παραγωγή του 2014,
ενώ μεγαλύτερη αύξηση θα πα-
ρουσιάσει η παραγωγή βερίκοκων,
κατά 3,7% (509.570 τόνους) σε
σχέση με το 2014. 
Ειδικότερα, σε ροδάκινα και νε-
κταρίνια η Ιταλία αναμένει παρόμοιο
όγκο με το προηγούμενο έτος,
ενώ η Ισπανία αναμένει την πα-
ραγωγή να είναι υψηλότερη κατά
4,8% και 0,7%, αντίστοιχα. Τέλος,
στη Γαλλία, η παραγωγή αναμένεται
μειωμένη και στα δύο προϊόντα. 
Στα βερίκοκα, η παραγωγή στην
Ισπανία αναμένεται να αυξηθεί
κατά 11,7% σε σχέση με το 2014,
η Ιταλία αναμένει συγκομιδή
197.451 τόνων, δηλαδή 7,3% μι-
κρότερη από πέρυσι, ενώ η Γαλλία
αναμένει μια συγκομιδή 166.169
τόνων, δηλαδή 4,4% μικρότερη
σε σύγκριση με το 2014. 

Περισσότερα ροδάκινα, λιγότερα βερίκοκα φέτος

Προληπτική ενημέρωση στους κτηνοτρό-
φους, σε συνέχεια της εμφάνισης του νο-
σήματος του καταρροϊκού πυρετού σε πρό-
βατα το προηγούμενο έτος και των προ-
βλημάτων που προκάλεσε στην κτηνο-
τροφία της περιοχής, αλλά και σε όλη την
Ελλάδα –και δεδομένων των καιρικών
συνθηκών της εποχής (αύξηση της θερ-
μοκρασίας), οι οποίες ευνοούν τον πολ-
λαπλασιασμό του εντόμου collicoides, που
είναι φορέας της νόσου–, κάνει η Διεύθυνση
Κτηνιατρικής της Γενικής Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
Συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση

αναφέρονται οι ενέργειες που θα πρέπει
να γίνουν: 
1. Να γίνει ψεκασμός των κοπροσωρών

και των στάβλων (στρωμνή) με σκευά-
σματα κατάλληλα για την αντιμετώπιση
του εντόμου. 

2. Προληπτικά να γίνει ψεκασμός των
ζώων με εγκεκριμένα εντομοαπωθητικά
- εξωπαρασιτοκτόνα. 

3. Να γίνεται άμεση ενημέρωση των Κτη-
νιατρικών Υπηρεσιών με την εμφάνιση
ύποπτων κρουσμάτων, καθώς το νόσημα
είναι υποχρεωτικής δήλωσης. 

Υπενθυμίζεται ότι τα συμπτώματα της
νόσου είναι τα ακόλουθα: 

3Υψηλός πυρετός (μέχρι και 42οC).
3Οίδημα στην περιοχή της κεφαλής (κυ-

ρίως στόματος, οφθαλμών, αυτιών, κα-
θώς και της γλώσσας – κυανή γλώσσα). 
3Διαυγές ρινικό έκκριμα το οποίο προ-

οδευτικά γίνεται βλεννοπυώδες.
3 Έντονη σιελόρροια, φλεγμονή, εξέλ-

κωση, διάβρωση και νέκρωση του στο-
ματικού βλεννογόνου.

3Χωλότητα.
3Απίσχναση.
3Αποβολές ή γεννήσεις θνησιγενών αμνών.
Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας
είναι στη διάθεση των κτηνοτρόφων για
οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση. 

Πρόληψη ενόψει καλοκαιριού για τον καταρροϊκό πυρετό

Οι καινοτόμες δράσεις του Συνε-
ταιρισμού «ΘΕΣγάλα – Πιες» βρα-
βεύτηκαν από το 8ο Συνέδριο Και-
νοτομίας και Ανάπτυξης-Θεσσαλία
2015 που διεξήχθη στη Λάρισα το
περασμένο Σάββατο. Το βραβείο
παρέλαβε ο γενικός διευθυντής του
Συνεταιρισμού, Κωνσταντίνος Γκουγ-
κουλιάς, ο οποίος νωρίτερα πα-
ρουσίασε ενώπιον των συνέδρων
τον τρόπο λειτουργίας του Συνε-
ταιρισμού, τις καινοτόμες πρωτο-
βουλίες του, αλλά και το συνεργατικό
πλαίσιο που προωθεί στον πρωτο-
γενή τομέα, όπως και στην οικονομία
γενικότερα. Στη διάρκεια του συ-
νεδρίου παρουσιάστηκαν, επίσης,
καινοτόμες επιχειρήσεις της Θεσ-
σαλίας, ενώ ακούστηκαν εισηγήσεις
από οικονομικούς και επιχειρημα-
τικούς φορείς της Περιφέρειας. Το
βραβείο του Συνεταιρισμού απο-
νεμήθηκε από τον περιφερειάρχη
Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό. 

Βράβευση 
του ΘΕΣγάλα
στο Συνέδριο
Καινοτομίας

Για τα ροδάκινα στη χώρα μας προβλέπεται
αύξηση παραγωγής κατά 2,2%, 
για τα νεκταρίνια μείωση 1,2%, ενώ 
στα βερίκοκα η παραγωγή 
αναμένεται σημαντικά μειωμένη, κατά 13,2% 

▶

Οργανωμένα η Ελλάδα στην ASIA FRUIT LOGISTICA
Με οργανωμένη παρουσία και ομαδικό περίπτερο συμ-
μετέχει για πρώτη φορά φέτος η Ελλάδα στη μεγαλύτερη
Διεθνή Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών, ASIA FRUIT
LOGISTICA, που πραγματοποιείται 2-4 Σεπτεμβρίου,
στο Χονγκ Κονγκ. 
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε πέρυσι από
5 Έλληνες εκθέτες: Κεντρική Ένωση Ελληνικών Επι-
μελητηρίων, Zeus Kiwi SA, Protofanousis Fruits,

Oporello SA και Kolios Company SA, ενώ στην τελευταία
διοργάνωση εκπροσωπήθηκαν συνολικά στην έκθεση
478 επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί φρούτων και λα-
χανικών από 38 χώρες του κόσμου, ενώ την επισκέφθηκαν
8.100 ενδιαφερόμενοι. 
Μία ημέρα πριν από την έναρξη της έκθεσης, της οποίας
διοργανωτής είναι ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Βε-
ρολίνου, θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο «ASIA FRUIT

CONGRESS», στο οποίο συμμετέχουν 400 υψηλόβαθμα
στελέχη της βιομηχανίας νωπών φρούτων και λαχανικών
από 33 χώρες του κόσμου. Το Ελληνογερμανικό Επι-
μελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του εκθεσιακού
οργανισμού του Βερολίνου για την Ελλάδα, ενημερώνει
ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει για
online αγορά εισιτηρίων με έκπτωση μέχρι και 40%
στην ιστοσελίδα: www.asiafruitlogistica.com/tickets.



Σύμφωνα με τη νομοθεσία, είναι υπο-
χρέωση του επαγγελματία χρήστη γε-
ωργικού φαρμάκου η ελαχιστοποίηση
της πιθανότητας δημιουργίας μετακι-
νούμενου ψεκαστικού νέφους και η
ελαχιστοποίηση της πιθανότητας έκθεσης
ανθρώπων στο μετακινούμενο ψεκα-
στικό νέφος. 
Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να λαμβάνει
τα ακόλουθα μέτρα:

1Να διερευνήσει τα πιθανά σημεία που
μπορεί να μολυνθούν σε ακτίνα πιθανής

μετακίνησης του ψεκαστικού νέφους από
την καλλιέργειά του και να τα καταγράψει.
Τέτοια σημεία μπορεί να είναι αγροικίες,
στάβλοι, βοσκότοποι μελισσοκομία σαλιγ-
καροτοφία, άλλες καλλιέργειες, επιφανειακά
ύδατα, δρόμοι – μονοπάτια κ.λπ. 

2Να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρ-
μογής μη χημικών μεθόδων, για την

αντιμετώπιση του προβλήματος της καλ-
λιέργειάς του.

3Να διερευνήσει τη δυνατότητα εφαρμογής
σκευασμάτων, με μέσα που δεν δημι-

ουργούν μετακινούμενο ψεκαστικό νέφος. 

4Να διερευνήσει τη δυνατότητα επιλο-
γής-αγοράς ψεκαστικού εξοπλισμού με

χαμηλό κίνδυνο μεταφοράς ψεκαστικού νέ-
φους, π.χ. εξοπλισμού χωρίς τουρμπίνα ή
χαμηλής πίεσης ή πύργος κ.λπ. 

5Τα ακροφύσια (μπεκ) του ψεκαστικού
μηχανήματος να είναι ειδικού τύπου και

να είναι κατάλληλα ρυθμισμένα, ώστε να
μειώνουν την πιθανότητα δημιουργίας με-

τακινούμενου ψεκαστικού νέφους. Να επι-
λέγονται ειδικά ακροφύσια χαμηλής δια-
σποράς (drist reduction nozzles). H επιλογή
γίνεται ανάλογα με την καλλιέργεια (είδος
ύψος, πλάτος γραμμών), τον όγκο στο στρέμ-
μα (σύμφωνα με την ετικέτα) του χρησιμο-
ποιούμενου σκευάσματος, τον αριθμό των
μπέκ που πρέπει να είναι ανοικτά και την
ταχύτητα διέλευσης του ψεκαστικού μηχα-
νήματος. 

6Ο επαγγελματίας χρήστης οφείλει να
αναζητά τις οδηγίες του κατασκευαστή

και τη συμβουλή της προμηθεύτριας εταιρείας
του ψεκαστικού μηχανήματος για το είδος
των μπεκ που πρέπει να χρησιμοποιηθεί,
για τον αποτελεσματικότερο ψεκασμό με
ταυτόχρονη μείωση της πιθανότητας μετα-
φοράς ψεκαστικού νέφους. 

7Επιπλέον, ο επαγγελματίας χρήστης γε-
ωργικών φαρμάκων είναι υπεύθυνος

για την κατάσταση του ψεκαστικού εξοπλισμού
του, ως προς τη συντήρησή του και την
καλή λειτουργία του. 

8Ο ψεκασμός πρέπει διενεργείται σε μέρα
και ώρα με μειωμένη πιθανότητα έκθεσης

ανθρώπων σε μετακινούμενο ψεκαστικό
νέφος π.χ. βράδυ ή νωρίς το πρωί.

9 Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του
ψεκασμού δεν πρέπει να πνέει δυνατός

άνεμος και η θερμοκρασία και υγρασία της
ατμόσφαιρας να είναι τέτοια, ώστε να μη
δημιουργούνται ανοδικές ροές τη στιγμή του
ψεκασμού από μεγάλη εξατμισοδιαπνοή.

10 Να υπάρχουν ζώνες ανάσχεσης
(buffer zones) γύρω από την ψεκα-

ζόμενη καλλιέργεια και γενικώς να τηρούνται
οι αρχές της ορθής γεωργικής πρακτικής. 

11Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη
διασπορά του ψεκαστικού νέφους

(μορφή σκευάσματος, μέγεθος σταγόνας,
τύπος ακροφυσίων, αριθμός ανοικτών ακρο-
φυσίων, απόσταση ακροφυσίων και βλαστικού
τείχους, πίεση ψεκαστικού, ταχύτητα του
ελκυστήρα, χρήση και στροφές τουρμπίνας)
να ρυθμίζονται ανάλογα, πριν και κατά τη
διάρκεια του ψεκασμού και σε συνάρτηση
με την ένταση του πνέοντος ανέμου, ώστε
να ελαχιστοποιείται ή πιθανότητα μεταφοράς
ψεκαστικού νέφους. 

Ενημέρωση
Επιπλέον, υποχρέωση του επαγγελματία
χρήστη είναι η ενημέρωση των κατοίκων
και των επαγγελματιών της περιοχής για τη
διενέργεια του ψεκασμού. Η ενημέρωση γί-
νεται εγγράφως με χρήση τυποποιημένο εν-
τύπου, δύο μέρες πριν τον ψεκασμό. 
Η ενημέρωση αφορά: 
1. Τον εκτιμώμενο χρόνο έναρξης του ψε-

κασμού.
2. Τη θέση της καλλιέργειας.
3. Την εμπορική ονομασία του χρησιμοποι-

ούμενου σκευάσματος.
4. Τις σημάνσεις τοξικότητας και τις φράσεις

κινδύνου που αναγράφονται στην ετικέτα
του σκευάσματος. 

5. Τυχόν επιδράσεις που μπορεί να αναγρά-
φονται και να ενδιαφέρουν κτηνοτρόφους,
μελισσοκόμους και σαλιγκαροτρόφους.

Το έντυπο αναρτάται σε εισόδους οικημάτων
και σταθερά ή κινητά σημεία (κολόνες πασ-
σάλους κ.λπ.) ή επιδίδεται στους κατοίκους
και στους επαγγελματίες της περιοχής.
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υποχρεώσεις 
στη χρήση γεωργικού φαρμάκου
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Επιπλέον υποχρέωση 
του επαγγελματία χρήστη 
είναι η ενημέρωση 
των κατοίκων και 
των επαγγελματιών 
της περιοχής για την
διενέργεια του ψεκασμού 

▶



Μπορεί αρκετοί παραγωγοί
να στρέφονται πλέον σε άλ-
λες, περισσότεροι επικερδείς
καλλιέργειες, ωστόσο το βαμ-
βάκι παραμένει ένα από τα
«δυνατά χαρτιά» των ελλη-
νικών αγροτικών προϊόντων,
κυρίως λόγω της ποιότητάς
του. Άλλωστε, εξακολουθεί
να αντιπροσωπεύει ποσοστό
μεγαλύτερο του 8% της συ-
νολικής αγροτικής παραγωγής
της Ελλάδας. 
Για τη συγκεκριμένη, «δημοφιλή»
καλλιέργεια, που έχει μεγάλη
ιστορία αλλά και προοπτική στην
Ελλάδα, είναι χρήσιμο να γνω-
ρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες
που αφορούν τις καλλιεργητικές
της φροντίδες, ιδιαίτερα τώρα
που είναι η εποχή της. 

Κατεργασία εδάφους
Είναι από τις σημαντικότερες καλ-
λιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει
να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή,
όταν το χώμα είναι στο ρώγο του.
Είναι καλύτερα, πολλές φορές,
να αποφύγουμε κάποια κατεργα-
σία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι
και να ζυμωθεί το χώμα. Η ζημιά
που θα προκληθεί στη δομή του
εδάφους, μπορεί να ακολουθεί
την καλλιέργεια όλο το καλοκαίρι. 
Εντελώς απαραίτητο είναι το εδα-
φοσχίσιμο (σε πραγματικό βάθος
κατεργασίας μεγαλύτερο από 50-
60 εκατοστά), κάθε 4-5 χρόνια.
Σε χρονιές που το φθινόπωρο
δεν έχει πολλές βροχές και τα
χωράφια είναι στεγνά μετά τη
συγκομιδή, δεν πρέπει να χάνουμε
την ευκαιρία να κάνουμε αυτήν
την πολύ σημαντική επέμβαση. 

Λίπανση
Για να γίνει σωστή λίπανση είναι
απαραίτητο να προηγηθεί εδα-
φολογική ανάλυση. Οι παραγωγοί
πρέπει να κατανοήσουν την ανα-
γκαιότητά της και να την κατα-
τάξουν στις πρώτες τους προτε-
ραιότητες. 
Όταν δεν υπάρχει εδαφολογική

ανάλυση, προτείνουμε μία γενική
λίπανση, που θα δώσει στο έδαφος
άζωτο σε μεγαλύτερη αναλογία
(10-12 μονάδες), φωσφόρο (5-
6 μονάδες) και κάλιο (5-6 μονά-
δες). Για να εφαρμοσθούν αυτές
οι μονάδες, χρησιμοποιούνται συ-
νήθως τα σύνθετα λιπάσματα 20-
10-10, 18-8-8, 18-9-6 και άλλα
παρόμοια (που έχουν, δηλαδή,

αναλογία αζώτου, φωσφόρου και
καλίου 2-1-1, περίπου), σε πο-
σότητα 40-60 κιλών/στρέμμα. 

Εφαρμογή λίπανσης
Μικρό μέρος της εφαρμόζεται
στη σπορά (κατά προτίμηση γραμ-
μικά). Η υπόλοιπη, μεγαλύτερη
ποσότητα, πρέπει να εφαρμόζεται
στο τελευταίο σκαλιστήρι (τέλη

Ιουνίου), ώστε να είναι κοντά
στην εποχή των μεγάλων απαι-
τήσεων της καλλιέργειας (από
τις αρχές Αυγούστου και μετά,
όταν το βαμβάκι καταναλώνει το
70% περίπου του αζώτου, φω-
σφόρου και καλίου). 
Αξίζει να επισημάνουμε εδώ, ότι
η υπερβολική μείωση ή και πα-
ράλειψη της λίπανσης, στην οποία
παρασύρθηκαν κάποιοι βαμβακο-
παραγωγοί με την εφαρμογή της
νέας ΚΑΠ (μετά το 2006), κάτω
από την πίεση του κόστους παρα-
γωγής και τις αυξήσεις στις τιμές

των λιπασμάτων, είναι μία αντι-
οικονομική συμπεριφορά, αφού
χάνουμε πολλαπλάσια από τη μεί-
ωση της παραγωγής, απ’ όσα «κερ-
δίζουμε» με τη μείωση της λιπαν-
τικής δαπάνης. Από τη στιγμή που
καλλιεργούμε βαμβάκι, είναι απα-
ραίτητο και συμφέρον να κάνουμε
τη σωστή, επαρκή λίπανση. 

Ζιζανιοκτονία
Εφαρμόζουμε διπλή ζιζανιοκτονία
ή (πιο συχνά τα τελευταία χρόνια)
μόνο μετασπαρτικούς συνδυα-
σμούς:

16 παραγωγή
www.paragogi.net

ΘΕΜΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Όλες οι καλλιεργητικές φροντίδες         

Από τη στιγμή που καλλιεργούμε βαμβάκι, 
είναι απαραίτητο και συμφέρον 
να κάνουμε τη σωστή, επαρκή λίπανση

▶
Είναι μια απαραίτητη επέμβαση για να
πετύχουμε καλή συγκομιδή και καλή
ποιότητα βαμβακιού. Άλλωστε, μόνο
αποφυλλωμένο και στεγνό βαμβάκι μπο-
ρεί να αποθηκευτεί με ασφάλεια. 
Ο ψεκασμός των αποφυλλωτικών πρέπει
να γίνεται όταν το 50% των καρυδιών
έχει ανοίξει. Σε πολύ ανεπτυγμένες,
όψιμες φυτείες μπορούμε να επέμβουμε
με μισή δόση αποφυλλωτικού (ή ωρι-
μαντικό), όταν έχει ανοίξει το 20% -πε-
ρίπου- των καρυδιών και όταν το άνοιγμα
προχωρήσει στο 50%, να κάνουμε
δεύτερη επέμβαση με την άλλη μισή

δόση του αποφυλλωτικού. 
Τα τελευταία χρόνια μεγάλη έκταση έχει
λάβει και η εφαρμογή ωριμαντικών ή
ωριμαντικών-αποφυλλωτικών.

Αποφύλλωση



1. Ενσωμάτωση
3Neoflan: 600 WG 150 γρ. δρα-

στικής ουσίας το στρέμμα
3Pendimethalin: 130-200 γρ.

δραστικής ουσίας το στρέμμα
(χρησιμοποιείται και μετασπαρ-
τικά)

2. Μετασπαρτικά (επιφανειακά
μετά τη σπορά):
3Fluometuron (Κοτοράν και πα-

ρόμοια): 125-200 γρ. δραστικής
ουσίας το στρέμμα
3Metolachlor (Ντούαλ): 100-

130 γρ. δραστικής ουσίας το
στρέμμα

Ο ψεκασμός να γίνεται το βράδυ
που οι συνθήκες είναι, συνήθως,
ευνοϊκότερες για καλύτερη δέ-
σμευση του ζιζανιοκτόνου στο
επιφανειακό στρώμα του εδάφους
(μικρότερη εξάτμιση κ.λπ.). 
Γενικά, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στη ζιζανιοκτονία κατά
τη σπορά, γιατί στο βαμβάκι δεν
υπάρχουν μεταφυτρωτικά ζιζα-
νιοκτόνα για την καταπολέμηση
των πλατύφυλλων ζιζανίων. Με-
ταφυτρωτικά μπορούν να κατα-
πολεμηθούν μόνο αγροστώδη ζι-
ζάνια (βέλιουρας, μουχρίτσα κ.λπ.),
με τα γνωστά αγρωστοδοκτόνα. 
Για την αντιμετώπιση κυρίως δυ-
σεξόντωτων ζιζανίων (κύπερη
κ.λπ.), εφαρμόζεται με καλά απο-
τελέσματα και η γραμμική υπό
κάλυψη ζιζανιοκτονία με glyph-
osate, με τη χρήση ειδικών ψε-
καστικών μηχανημάτων.

Σπορά
Ποσότητα σπόρου: 1,7-2,0 κιλά,
περίπου, το στρέμμα.
Αποστάσεις σποράς: Ανά 5 ως 6
εκατοστά περίπου. Αραιότερα

σπέρνουμε στα χωράφια που το
βαμβάκι παίρνει ύψος.
Προσοχή στο βάθος σποράς: ΟΧΙ
ΒΑΘΕΙΑ! Το σωστό βάθος είναι
3 με 4 εκατοστά (δύο δάχτυλα
περίπου). Βαθιά σπορά οδηγεί
τις περισσότερες φορές σε επα-
νασπορά. 
Σημαντικό είναι, επίσης, ο σβω-
λοδιώχτης της σπαρτικής να μην
ανοίγει αυλάκι γιατί:

α) Απομακρύνεται, μαζί με το χώ-
μα, το ενσωματωμένο ζιζα-
νιοκτόνο και φυτρώνουν ζι-
ζάνια στη γραμμή σποράς και

β) αν μετά τη σπορά πέσουν βρο-
χές, δημιουργείται μέσα στο
αυλάκι υπερβολική υγρασία,
που προκαλεί σάπισμα του
σπόρου και αργότερα των μι-
κρών φυτών. Επίσης, το χώμα
που παρασύρεται σ’ αυτή την
περίπτωση, από τις πλευρές
του αυλακιού, μεγαλώνει το
βάθος σποράς και δυσκολεύει
το φύτρωμα. 

Εντομοκτονία εδάφους– 
Φυτοπροστασία

Η εφαρμογή των κοκκωδών εν-
τομοκτόνων εδάφους παρέχει προ-
στασία από τον σιδηροσκώληκα.
Ως γνωστόν, από πέρυσι, δεν είναι
δυνατή η χρησιμοποίηση βαμβα-
κοσπόρου επενδυμένου με εντο-
μοκτόνα. 
Η προστασία των ωφελίμων εν-
τόμων και η βιολογική ισορροπία,
θα πρέπει ν’ αποτελούν βασικό
μέλημα για κάθε καλλιεργητή βαμ-
βακιού, από το φύτρωμα και μετά.
Έτσι, δεν πρέπει να γίνεται κανένας
ψεκασμός με εντομοκτόνα μέχρι
τις αρχές Αυγούστου, αν δεν είναι
τελείως απαραίτητος. Και τον Αύ-
γουστο, να μη βιαστούμε και να
αξιοποιήσουμε τη δράση των ωφε-
λίμων εντόμων που διασώσαμε. 

Αντιμετώπιση 
σηψιρριζιών

Το βαμβάκι, όταν φυτρώνει σε
συνθήκες μεγάλης υγρασίας και
χαμηλών θερμοκρασιών, είναι

ευαίσθητο στις σηψιρριζίες. Με
σκαλιστήρια αερίζουμε το έδαφος
και προλαβαίνουμε το σάπισμα
των σπόρων ή των μικρών βαμ-
βακοφύτων. Σημαντική βοήθεια
προσφέρει και η εφαρμογή με ψε-
κασμό αυξινών (ΑΤΟΝΙΚ και πα-
ρόμοια), που μπορεί να γίνει πιο
νωρίς, μόλις καταστεί δυνατή η
κυκλοφορία του τρακτέρ – ψεκα-
στικού μέσα στο υγρό χωράφι. Τα
σκαλίσματα αυτά μπορούν, κάποιες
φορές, να γίνουν και πριν το φύ-
τρωμα, όταν ισχυρές βροχοπτώσεις
έχουν ήδη δημιουργήσει έντονη
κρούστα στο έδαφος – σε αυτές
τις περιπτώσεις και η ίδια η ανα-
τάραξη που προκαλείται στο έδαφος
από το σκαλιστήρι, βοηθά στο φύ-
τρωμα, μέσα από τις ρωγμές που
δημιουργούνται στην κρούστα. 

Ανάσχεση 
υπερβολικής ανάπτυξης
Σε χωράφια που παίρνουν υπερ-
βολικό ύψος, η εφαρμογή ανα-
σχετικών αποτελεί μια πολύ ση-
μαντική επέμβαση. Σ’ αυτά τα χω-
ράφια, παράλειψη ή καθυστέρηση

στην εφαρμογή τους, οδηγεί σε
ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, που οψι-
μίζει και μειώνει (δραματικά πολλές
φορές) την παραγωγή. Το «κλειδί»
για πετυχημένο σταμάτημα της
ανάπτυξης, είναι η έγκαιρη πρώτη
επέμβαση, όταν τα φυτά είναι
ακόμα μικρά (40-50 εκατ.). Αν αρ-
γήσουμε, η πιθανότητα επιτυχίας
είναι πολύ μικρή, αλλά θα στοιχίσει
και ακριβότερα, αφού θα απαιτη-
θούν πολύ μεγαλύτερες δόσεις
ανασχετικών. 
Μετά την πρώτη επέμβαση, και
ανάλογα με τον καιρό και την εμ-
φάνιση της βαμβακοφυτείας, μπορεί
να χρειαστεί δεύτερη ή και τρίτη
εφαρμογή. 
Τα ανασχετικά προκαλούν, συνή-
θως, συμπτώματα δίψας στα φυτά
και επομένως θα χρειαστούν πό-
τισμα νωρίτερα, απ’ ότι θα χρει-
άζονταν χωρίς την εφαρμογή
τους. Το αν όμως θα γίνει τελικά
άρδευση και πότε, μετά την εφαρ-
μογή των ανασχετικών, θα εξαρ-
τηθεί από το χωράφι και τον καιρό.
Η άποψη ανασχετικό και αμέσως
πότισμα, δεν είναι σωστή.
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          για το βαμβάκι Είναι από τις κρισιμότερες καλλιεργητικές
επεμβάσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
να γίνονται στην ώρα τους και με τη
σωστή δόση, προκειμένου να υπηρετηθεί
ο βασικός άξονας στην καλλιέργεια του
βαμβακιού, που είναι η ισορροπία μεταξύ
βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας.
Πρόωρα ποτίσματα οδηγούν σε ανεπι-
θύμητη, υπερβολική βλαστική ανάπτυξη
και οψίμηση της παραγωγής, ενώ κα-
θυστέρησή τους προκαλεί σταμάτημα
της ανάπτυξης, αλλά και πτώση χτενιών
και καρυδιών. Και στις δύο περιπτώσεις
έχουμε μείωση της παραγωγής και υπο-
βάθμιση της ποιότητας. Είναι πολύ ση-
μαντικό, λοιπόν, ο βαμβακοκαλλιεργητής
να μάθει να ξεχωρίζει πότε θέλει πότισμα
το χωράφι του. 
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν τα πο-
τίσματα φυτρώματος. Χρειάζεται προσοχή
στη δόση του νερού και στη λήψη από-
φασης για επανάληψή τους. Η ποσότητα
του νερού πρέπει να είναι τόση, όση
χρειάζεται για να δώσει στο έδαφος την
αναγκαία για τη βλάστηση του σπόρου
υγρασία, χωρίς να δημιουργεί, όμως,
συνθήκες υπερβολικής υγρασίας, που
όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ επι-
κίνδυνες για εκδήλωση σηψιρριζιών. 
Αξίζει, επίσης, να τονιστεί ο αυξημένος
κίνδυνος δημιουργίας έντονης κρούστας,

όταν χρησιμοποιείται πολυμπέκ στα πο-
τίσματα φυτρώματος. Για να αποφευχθεί
αυτό το πρόβλημα (για το οποίο πολλοί
είναι ανυποψίαστοι), πρέπει να χρησι-
μοποιούνται μικρότερα μπεκ και η πο-
σότητα του νερού να είναι περιορισμένη.
Έτσι, επιβάλλεται, πολλές φορές, να
γίνουν δύο γρήγορα, ελαφρά ποτίσματα
με το πολυμπέκ, παρά ένα με μεγαλύτερη
δόση. 
Διαρκές μέλημα των βαμβακοπαραγωγών
πρέπει να αποτελεί η καλή διαχείριση
και η αποφυγή σπατάλης του αρδευτικού
νερού. Στα πλαίσια και του σχεδίου
δράσης για τη μείωση της νιτρορύπανσης
πρέπει να προσέχουμε η δόση του αρ-
δευτικού νερού σε κάθε πότισμα να είναι
τόση, όση μπορεί να συγκρατήσει το
έδαφος, ώστε να αποτρέπονται η απορροή
ή η βαθιά διήθηση που ρυπαίνουν με
νιτρικά τα νερά. Σε χωράφια με κλίση
μεγαλύτερη από 6%, επιβάλλεται η στά-
γδην άρδευση. 

Ποτίσματα

Τρία «ΟΧΙ» 
της σποράς
3 Όχι βαθειά
3 Όχι αυλάκι από 

το σβωλοδιώχτη
3 Όχι όλο το βασικό λίπασμα 

στη σπορά

Τα ποτίσματα είναι σημαντικό να γίνονται στην
ώρα τους και με τη σωστή δόση, προκειμένου
να υπηρετηθεί ο βασικός άξονας στην
καλλιέργεια του βαμβακιού: η ισορροπία
μεταξύ βλαστικής ανάπτυξης και καρποφορίας

▶



Την ίδια περίοδο καταγράφεται και
αύξηση κατά 19,82% του συνολικού
όγκου των εξαγωγών, με μέση
ετήσια μεταβολή της τάξης του
3,36%. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν
ότι το ισχυρότερο πλήγμα από την
κρίση δέχθηκε η Ελληνική Βιομη-
χανία, γεγονός που αποτυπώνεται
και στους δείκτες ακαθάριστων
επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου. Το
αποτέλεσμα της μείωσης κατά
11,19% στην αξία εξαγωγών των
βιομηχανικών προϊόντων ήταν να
περιοριστεί η συμμετοχή του βιο-
μηχανικού κλάδου στο 13,83% του
συνόλου των εξαγωγών, από το
19,82% το 2008. 
Η εικόνα του βιομηχανικού κλάδου
χρωματίζεται περαιτέρω αρνητικά
αν συνυπολογιστούν και οι μειώσεις
εξαγωγών στις κατηγορίες των Διά-
φορων Βιομηχανικών Προϊόντων
(-14,41%) και του Μηχανολογικού
Εξοπλισμού (-12,28%), που συνει-
σφέρουν πλέον το 6,43% και το
8,35% των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών, αντίστοιχα. 
Αντίθετα, εκρηκτική είναι η αύξηση
στον κλάδο των καυσίμων
(+126,45% ή κατά 18,23% σε ετήσια
βάση), με τα καύσιμα να αντιστοιχούν
πλέον σε ποσοστό 38,52% του συ-
νόλου των ελληνικών εξαγωγών
(από 21,64% το 2008). Θετική είναι
η πορεία των Χημικών (+10,09%),
των Τροφίμων (+22,63%) και των
Πρώτων Υλών (+23,22%). 

«Αιχμή» 
η εξωστρέφεια

Σύμφωνα με την πρόεδρο του ΠΣΕ,
κα Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η θετική
πορεία των εξαγωγών καθ’ όλη τη
διάρκεια της κρίσης, εν μέσω εξαι-

ρετικά αντίξοων συνθηκών, στο εγ-
χώριο και διεθνές μακροοικονομικό
περιβάλλον, επιβεβαιώνει την πάγια
θέση του ΠΣΕ υπέρ του μετασχη-
ματισμού του αναπτυξιακού μον-
τέλου της χώρας με επίκεντρο την
εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. Χω-
ρίς αυτή την αύξηση των εξαγωγών
κατά 27,21%, δεν θα είχαν εισρεύσει
στη χώρα περίπου 140 δισ. ευρώ,
η ύφεση θα ήταν βαθύτερη κατά
τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ αυτά τα χρόνια, ενώ χιλιάδες
θέσεις εργασίας θα είχαν χαθεί. Το
σημαντικότερο είναι ότι θα είχε επι-
δεινωθεί η κατάσταση στον παρα-
γωγικό ιστό της χώρας και θα είχαν
απομειωθεί οι προοπτικές ανάκαμ-
ψης της ελληνικής οικονομίας συ-
νολικά. Η αύξηση των εξαγωγών
κατά περισσότερο από 7,5% στο
εξάμηνο Σεπτέμβριος 2014-Ιανουά-
ριος 2015, δείχνει ότι –με τη μεγάλη
υποτίμηση του ευρώ– τα ελληνικά
προϊόντα έχουν αποκτήσει πρόσθετη
δυναμική. Τώρα είναι η στιγμή της
κεφαλαιοποίησης των θυσιών της
περασμένης 7ετίας και η ανασυγ-
κρότηση των παραγωγικών δυνά-
μεων της χώρας προς μία νέα εποχή.
Η εξωστρέφεια είναι η βαριά βιο-
μηχανία της χώρας. Σε αυτή θα
πρέπει να βασιστεί το εθνικό σχέδιο
ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων
εργασίας, αλλά και η προσπάθεια
εδραίωσης της εμπιστοσύνης των
εμπορικών και πολιτικών μας εταί-
ρων. Η πορεία των εξαγωγών είναι
το καλύτερο επιχείρημα προς όλες
τις κατευθύνσεις σχετικά με τις δυ-
νατότητες, τη φερεγγυότητα, την
αποτελεσματικότητα και τη δυναμική
της ίδιας της χώρας. Για τον λόγο
αυτόν θα πρέπει να ενισχυθεί ως
προτεραιότητα η συνέχιση της ανό-
δου, στο πλαίσιο μίας συνεκτικής
Εθνικής Στρατηγικής για την Εξω-
στρέφεια, που θα οδηγεί σε ένα νέο
βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο της
οικονομίας, με εμπορικά και δημο-
σιονομικά πλεονάσματα». 
Όπως αναφέρει η ανάλυση του ΠΣΕ,

μία συνεκτική Εθνική Στρατηγική
για την Εξωστρέφεια θα πρέπει να
περιλαμβάνει κίνητρα για την ανα-
στροφή φαινομένων αποεπένδυσης
στους βασικούς κλάδους της ελ-
ληνικής οικονομίας, ειδικά στη βιο-
μηχανία-μεταποίηση, καθώς και
υποστηρικτικά μέτρα για την ενίσχυση
των ρυθμών αύξησης των εξαγω-
γών στους κλάδους εκείνους που
επέδειξαν αξιοσημείωτες αντοχές
και θετικές επιδόσεις στα χρόνια
της κρίσης, όπως για παράδειγμα
τα τρόφιμα και τα αγροτικά προϊόντα
(με αιχμή τα φρούτα και λαχανικά),
αλλά και οι πρώτες ύλες. 

Γενικά στοιχεία 
Τα στοιχεία της ανάλυσης δείχνουν
ότι το 2014 η συνολική αξία των
ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα

26,9 δισ. ευρώ, έναντι των 21,14
δισ. ευρώ το 2008, μεταβολή που
συνιστά αύξηση σε ποσοστό 27,21%.
Κατά την 7ετία αυτή, ο μέσος ετήσιος
ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε
στα επίπεδα του +4,95%. Η συνολική
αξία των εξαγωγών κατά την περίοδο
2008-2014 καταγράφηκε στα 164,67
δισ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος για το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,
δείχνουν για την ίδια περίοδο (2008-
2014) αύξηση των εσόδων από τις
εν λόγω εξαγωγές κατά 19,35%
(με μέσο ρυθμό αύξησης 3,90%).
Συνολικά, στην Ελλάδα εισέρευσαν
πληρωμές για εξαγόμενα αγαθά
140,64 δισ. ευρώ. 
Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ για την πε-
ρίοδο 2008-2012, κατά την οποία
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κα-

ταγράφει μέσες απώλειες της τάξης
του 61,6% στις ακαθάριστες επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου (από τα
61,6 το 2008 στα 37,7 δισ. ευρώ το
2012), σε όλους τους κύριους κλά-
δους οικονομικής δραστηριότητες
(με εξαίρεση τον τομέα της ψυχα-
γωγίας, +38,4%). Με άλλα λόγια,
οι ελληνικές εξαγωγές ακολούθησαν
μεν αυξητικούς ρυθμούς, αφετέρου
δε, οι επιδόσεις αυτές επετεύχθησαν
σε περιβάλλον και πλαίσιο αποε-
πένδυσης της οικονομίας. 
Τα ιστορικά υψηλά εντοπίζονται το
2012 σε όρους συνολικής αξίας
εξαγωγών (27,35 δισ. ευρώ), ενώ
ακολούθησαν οριακές μεταβολές
γύρω από την περιοχή των 27 δισ.
ευρώ κατά τη διετία 2013-2014.
Αντίστοιχα, σταθεροποιητικές τάσεις
παρατηρούνται και στα έσοδα από
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Στην κορυφή των εξαγωγών ελιές, ψάρια, τυριά και φρούτα

τις εξαγωγές, άνω των 22 δισ.
ευρώ, με την ιστορική επίδοση στην
περίπτωση αυτή να καταγράφεται
το 2014 (23,64 δισ. ευρώ). Ανάλογη
εικόνα καταγράφεται και σε επίπεδο
όγκου συνολικών εξαγωγών, ο
οποίος όμως υπολείπεται σημαντικά
σε ρυθμούς αύξησης της συνολικής
αξίας των εξαγωγών. Ο συνολικός
όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε
κατά 19,82% το 2014, σε σχέση με
το 2008, με μέσους ρυθμούς μετα-
βολής της τάξης του 3,36% (ποσοστά
ανάλογα αυτών των εσόδων από
τις εξαγωγές). 

Οι εισαγωγές 
Για την αποτύπωση μίας πληρέστε-
ρης εικόνας του εξωτερικού εμπο-
ρίου της χώρας κατά την περίοδο
2008-2014, αξίζει κανείς να ανα-
φερθεί και στην πορεία των ελλη-
νικών εισαγωγών κατά το ίδιο διά-
στημα. Συγκεκριμένα, κατά την εν
λόγω 7ετία, η Ελλάδα εισήγαγε
προϊόντα συνολικής αξίας 350,7
δισ. ευρώ, ακολουθώντας πτωτική

πορεία σε όρους μέσης ετήσιας με-
ταβολής (-4,82%). Σε σχέση με το
2008, προέκυψε υποχώρηση της
τάξης του 27,05% μετά το τέλος
και του 2014, ενώ στη διάρκεια της
περιόδου άνοδος εισαγωγών κα-
ταγράφηκε μόνο το 2012 (έναντι
του 2011) και το 2014 (έναντι του
2013), οπότε και σημειώθηκαν ση-
μαντικές εισαγωγές πλοίων από
Τρίτες Χώρες. 
Όπως είναι φυσικό, το υψηλό 7ετίας
εντοπίζεται το 2008 (64,1 δισ. ευρώ),
ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα κατα-
γράφηκαν το 2013 (46,1 δισ. ευρώ).
Σύμφωνα, πάντως, με τα στοιχεία
της Τραπέζης της Ελλάδος, οι συ-
νολικές πληρωμές της χώρας για
εισαγόμενα προϊόντα ανήλθαν στα
325,7 δισ. ευρώ (-7,1% σε σχέση
με την καταγεγραμμένη συνολική
αξία των εισαγωγών από την ΕΛ-
ΣΤΑΤ, την ίδια περίοδο), ακολου-
θώντας έντονα πτωτική πορεία (-
34,82% σε σχέση με το 2008 ή μέση
ετήσια υποχώρηση κατά 6,15%). 
Αντίθετα με την πορεία της αξίας
των εισαγωγών, σημαντικά πιο πε-
ριορισμένες είναι οι διακυμάνσεις
του όγκου των εισαγωγών της χώ-
ρας για την ίδια περίοδο. Ειδικότερα,
ο όγκος εισαγωγών εμφανίζεται
μειωμένος κατά 13,96% το 2014
σε σχέση με το 2008 (έναντι μείωσης
κατά 27,05% της αξίας των εισα-
γωγών), ακολουθώντας πτωτική
μέση ετήσια μεταβολή της τάξης
του 2,35%. 
Ως αποτέλεσμα της πορείας του
εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας
κατά την περίοδο 2008-2014, σε
ό,τι αφορά το εμπορικό της ισοζύγιο
από την ανάλυση των στοιχείων
προκύπτει μείωση εμπορικού ελ-
λείμματος κατά 53,8%, στα 19,8
δισ. ευρώ (από 42,9 δις ευρώ το
2008). Μάλιστα, η μείωση αυτή θα
ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν
υπήρξε η χειροτέρευση του ελλείμ-
ματος κατά την περυσινή χρονιά,
για πρώτη φορά μετά από 6 συναπτά
έτη βελτίωσης. 

Αύξηση της συνολικής αξίας
των ελληνικών εξαγωγών κα-
τά 27,21%, με μέσο ρυθμό αύ-
ξησης 4,95% κατ’ έτος, κατα-
γράφει ανάλυση του Πανελ-
ληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων
(ΠΣΕ), σε συνεργασία με το
Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών
και Μελετών (ΚΕΕΜ) για την
7ετία 2008-2014. 

Η πορεία του εξωτερικού εμπορίου της χώρας ανά κλάδο την περίοδο 2008-2014
Ως αποτέλεσμα
της πορείας του
εξωτερικού
εμπορίου της
Ελλάδας κατά την
περίοδο 2008-
2014, σε ό,τι
αφορά το
εμπορικό της
ισοζύγιο από
την ανάλυση των
στοιχείων,
προκύπτει μείωση
εμπορικού
ελλείμματος
κατά 53,8%

▶
Τα κορυφαία εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας ανά κλάδο 2013-2014 

Σειρά
κατάταξης

2014

Σειρά
κατάταξης

2013
Τρόφιμα - Ζώντα ζώα 

Αξία
(εκατ. 
ευρώ) 

5 6 Άλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
(εκτός από συκώτια, αυγά και σπέρματα) 418,1

6 8 Ελιές 346
7 10 Τυριά 324,5

11 11 Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα 257,2
22 25 Φρούτα με κουκούτσια, μ.α.κ. νωπά  139,1
24 28 Σταφύλια, νωπά 137
26 26 Πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα 127,2

27 30 Άλλα παρασκευάσματα διατροφής, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 127

29 42 Γιαούρτι εμπλουτισμένο ή μη που περιέχει ζάχαρη ή άρωμα ή καρύδια ή φρούτα 111,9
36 72 Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο 101,9
41 38 Άλλα φρούτα, νωπά 90,2

49 44 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ 77,6

59 56 Άλλα λαχανικά, νωπά  ή διατηρημένα με απλή ψύξη 56,3
68 99 Ντομάτες, παρασκευασμένες  ή διατηρημένες χωρίς ξύδι ή οξικό οξύ, μ.α.κ. 46
72 73 Φράουλες, νωπές 44,4

75 95 Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής
ή μπισκοτοποιΐας της υποδιαίρεσης 048.4 42,9

80 93 Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα  χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται
και η λευκή σοκολάτα), εκτός από τσίχλες 41,8

81 75 Σταφύλια, αποξεραμένα (π.χ. σταφίδες) 41,3
83 67 Πεπόνια (και καρπούζια και καρποί papayas), νωπά 40

86 78 Μακαρόνι, σπαγγέτι και όμοια προϊόντα (ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα
ή παραγεμισμένα, ούτε αλλιώς παρασκευασμένα) 39,1

89 94
Καρποί και φρούτα άψητα, ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα,

έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, εκτός από τις φράουλες,
τα σμέουρα, τα μούρα ή βατόμουρα και τα φραγκοστάφυλα κάθε είδους

37,8

96 Ψάρια (περιλαμβάνονται και τα φιλέτα) καπνιστά, έστω και ψημένα
πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος 35,5

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2.682,80( -9,97%)
ΠΟΤΑ - ΚΑΠΝΟΣ

57 60 Κρασιά από νωπά σταφύλια (άλλα από τα αφρώδη κρασιά), μούστοι σταφυλιών που
η ζύμωση έχει ανασταλεί με προσθήκη αλκοόλης 61,6

58 63 Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά, μ.α.κ. 57,5
14 14 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 211,2
19 18 Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 151,3
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 481,6 (1,79%)

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
9 7 Βαμβάκι 308,7

60 66 Σπέρματα βαμβακιού 55,5
50 45 Αλουμίνα (οξείδιο αργιλίου) 76,2
63 39 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού 52,9
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 493,3 (1,83%)

ΕΛΑΙΑ - ΛΙΠΗ
12 4 Παρθένο λάδι 237,1
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 237,1 (0,88%)
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Διευρύνεται 
η υγειονομική
κάλυψη για
τους ανασφάλιστους
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Κερδίζει συνεχώς
έδαφος διεθνώς
το mobile
banking
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ΟΑΕΕ: Και
ηλεκτρονικά η
ρύθμιση οφειλών
έως 5.000 ευρώ
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Έρχονται 
αυξήσεις σε επτά
επιδόματα
του ΟΑΕΔ

>11

Άνοιξε το «πακέτο» κατά της ανθρωπιστικής κρίσης
Πώς συμπληρώνονται οι αιτήσεις 
και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Ποιά είναι τα εισοδηματικά κριτήρια 
για να ενταχθεί κάποιος

Ενισχύει
τη θέση της 
στην αγορά 
η Τράπεζα Πειραιώς

Ακόμα κι αν επιτευχθεί άμεσα 
συμφωνία με τους δανειστές, 
η οικονομία θα αργήσει 
να ξαναπάρει μπροστά

Αναθεώρηση προς τα κάτω των
προβλέψεων για την ανάπτυξη
φέτος, την ώρα που η αγορά 
έχει «παγώσει»…

H απειλή ύφεσης
(ξανά) εδώ!είναι

> 6-7
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Ο φαύλος κύκλος
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΣΕΕ, στην
Ελλάδα το διάστημα της ύφεσης (2009-
2013) διέκοψαν τη δραστηριότητά τους
περίπου 250.000 μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις, ενώ την ίδια περίοδο η ακαθάριστη
αξία των ΜμΕ σημείωσε κάμψη κατά 38,2%.
Και εκεί που λέγαμε ότι δειλά-δειλά από
πέρυσι αφήσαμε πίσω μας την ύφεση, έρ-
χεται το ΙΟΒΕ και αναθεωρεί επί τα χείρω
την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη φέτος,
στο 1% από 3% που ήταν η προηγούμενη
εκτίμηση, ενώ προειδοποιεί ότι αν δεν
επέλθει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης
και δανειστών, είναι πολύ πιθανό να επι-
στρέψουμε στην ύφεση! 
Τα στοιχεία της ΕΣΕΕ είναι ένα μικρό δείγμα
των επιπτώσεων της ύφεσης (αν και για
τους μικρομεσαίους που το βίωσαν και
συνεχίζουν να το βιώνουν στο πετσί τους,
μόνο μικρό δεν είναι). Κι αν αναρωτιέστε
ποιός μπορεί να θέλει να επιστρέψουμε
εκεί –ή και ακόμα πιο κάτω–, ρίξτε μια
ματιά στην επίμονη επανάληψη του ίδιου
λάθους (που, όμως, είναι πλέον διογκωμένο
όσο δεν παίρνει): Η κυβέρνηση εξαντλεί
και τα τελευταία ταμειακά διαθέσιμα για
να πληρώσει δημόσιους υπαλλήλους και
συνταξιούχους, αλλά στο μεταξύ η αγορά
διαλύεται. Η εσωτερική στάση πληρωμών
προς τους ιδιώτες εξαντλεί τις αντοχές
επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εργα-
ζόμενων, που παρόλα αυτά καλούνται να
συνεχίσουν να παράγουν και να είναι συ-
νεπείς στις φορολογικές και λοιπές υπο-
χρεώσεις τους, προκειμένου το κράτος
να συνεχίσει να καταβάλλει μισθούς και
συντάξεις. Δηλαδή, αφήνει κάποιους απλή-
ρωτους, για να μπορεί να πληρώνει κά-
ποιους άλλους! Αυτό, όμως, δεν είναι
απλώς άδικο ή άνισο. Είναι ΛΑΘΟΣ! Και
ακόμα και αν επέλθει τελικά συμφωνία
με τους δανειστές (κάτι που κάθε λογικός
άνθρωπος εύχεται), ίσως η κατάσταση να
έχει γίνει πλέον μη αναστρέψιμη, αφού
τα σημάδια ακόμα και από τον «ανθηρό»
κλάδο του τουρισμού προβληματίζουν για
φέτος. Ο χρόνος τελειώνει –για όλους. Η
κυβέρνηση για πόσο πιστεύει ότι μπορεί
να συντηρεί αυτό τον φαύλο κύκλο;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΑΡΔΑΣ
Λίγο τα 400 εκατ. ευρώ
που του έλειπαν για να
καλυφθούν οι υποχρε-
ώσεις του Δημοσίου έως

το τέλος Απριλίου και πε-
ρισσότερο η Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου για τη δέσμευση των ταμειακών
διαθεσίμων δήμων και περιφερειών –
μεταξύ άλλων–, έκαναν τον αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών πρωταγωνιστή
της επικαιρότητας την εβδομάδα που
πέρασε. Εκείνος, άλλωστε, σήκωσε από
την πλευρά της κυβέρνησης το βάρος
της «διαπραγμάτευσης» με την τοπική
αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει τις δύο
πλευρές στα όρια της ρήξης. Κάποιες

καρέκλες είναι όντως… ηλεκτρικές!

ΜΟΥΣΤΑΦΑ 
ΑΚΙΝΤΣΙ
Η υποψηφιότητα του με-
τριοπαθούς Τουρκοκύπρι-
ου πολιτικού για την προ-
εδρία του ψευδοκράτους

χαρακτηρίζεται από πολλές
πλευρές ως μια «χρυσή ευκαιρία» για
θετική έκβαση στο Κυπριακό, σε περίπτωση
νίκης του στις εκλογές της Κυριακής επί
του σκληροπυρηνικού νυν προέδρου
Ντερβίς Έρογλου. Και μόνο το γεγονός
ότι ο Ακιντσί πέρασε στον β’ γύρο των
προεδρικών εκλογών θεωρήθηκε έκπληξη,
ωστόσο «γεννά» ελπίδες για μια νίκη,
που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στο
χρονίζον πρόβλημα της μεγαλονήσου.
Σε λίγες ώρες θα ξέρουμε αν θα ανοίξει

μια νέα σελίδα για το Κυπριακό…

ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ανησυχία όχι μόνο για
το ενδεχόμενο διεθνούς
«απομόνωσης» του ελ-
ληνικού ποδοσφαίρου,

αλλά και για ντόμινο που
θα παρασύρει και το ερασιτεχνικό ελληνικό
ποδόσφαιρο –το οποίο, εν πολλοίς, συν-
τηρείται από τις ΠΑΕ– εκφράζουν παρά-
γοντες του αθλήματος, με αφορμή τη
σκληρή στάση του υφυπουργού Αθλητισμού
στις συζητήσεις με FIFA και UEFA για το
αθλητικό νομοσχέδιο που προωθεί η ελ-
ληνική κυβέρνηση. Οι πιο αισιόδοξοι,
πάντως, θυμίζουν ότι είναι η 5η κόντρα
ελληνικής κυβέρνησης με τις διεθνείς ορ-
γανώσεις από τη δεκαετία του ’70 και

πάντα στο τέλος τα βρίσκουμε…

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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Είπε
ΝΑΝΤΙΑ 

ΒΑΛΑΒΑΝΗ
Αναπληρώτρια υπουργός

Οικονομικών

«Στόχος του υπουρ-
γείου Οικονομικών εί-
ναι τα παιδιά να στα-
ματήσουν να αποτελούν
τεκμήρια και αντίθετα
να ενισχυθούν οι οι-
κογένειές τους».

Σε 24.000 δισεκατομμύρια δολάρια αποτιμάται η αξία των ωκεανών σε όλο τον κόσμο, κάτι
που αντιστοιχεί στον πλούτο που παράγεται από τις πιο ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη,
σύμφωνα με μελέτη που έδωσε στη δημοσιότητα το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, WWF.
Πάντως, την ίδια ώρα το WWF προειδοποιεί ότι η υπερεκμετάλλευση των ωκεανών, η κακή
διαχείρισή τους και οι κλιματικές αλλαγές συνιστούν μία όλο και μεγαλύτερη απειλή για
αυτόν τον οικονομικό πλούτο και γι’ αυτό προτείνει έναν κατάλογο 8 μέτρων, μεταξύ των
οποίων τη συμπερίληψη των ωκεανών στους στόχους βιωσιμότητας του ΟΗΕ, καθώς και την
υιοθέτηση μέτρων κατά της κλιματικής αλλαγής και την υποχρέωση να ενισχυθεί η προστασία
των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών.
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Αποθεματικά, διαθέσιμα, τα πήραν όλα... Δεν
άφησαν απολύτως τίποτα. Πολλοί είναι εκείνοι
που δεν εξεπλάγησαν. «Για τον ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε»,
λένε. Και υπενθυμίζουν πως η αντίληψη των στε-
λεχών του είναι απόλυτα ισοπεδωτική. Φάνηκε,
άλλωστε, αυτό στο θέμα των πειραματικών και
των πρότυπων σχολείων, στο νέο νομοσχέδιο για
την Παιδεία, στην απίθανη αντίληψη για την
αριστεία, όπως αυτή εκφράστηκε. Φάνηκε στην
επαναλαμβανόμενη άρνηση σε ό,τι θα πρόσθετε
στην οικονομία, σε ό,τι θα έβαζε τη χώρα μας στο
δρόμο της ανάπτυξης. Φάνηκε, επίσης, και σε
μεγάλο αριθμό άλλων επιλογών της κυβέρνησης
που προέκυψε από την κάλπη της 25ης Ιανουαρίου. 
Οι προκλήσεις της εποχής είναι μεγάλες. Η χώρα
πάλευε να βγει από την κρίση και με τις θυσίες
των πολιτών είχε πετύχει πολλά, ειδικά στην κα-
τεύθυνση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, που
αποτελεί την απαραίτητη βάση για την επίτευξη
θετικών ρυθμών ανάπτυξης. Με λίγα λόγια, έπρεπε
και πρέπει να χτίσουμε πολύ γερά θεμέλια για
την οικονομία μας. Και αντί για την προστασία
των διαθεσίμων, με τα οποία πολλά θα μπορούσαν
να γίνουν, βλέπουμε την κυβέρνηση να αδειάζει
όλους τους κουμπαράδες του Δημοσίου, κάτι που
καμία κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να κάνει στο
παρελθόν, μιλώντας, μάλιστα, για εγγυήσεις που
δεν είναι σε θέση να παράσχει, δεδομένης της
κατάστασης της οικονομίας και της αλλοπρόσαλλης
πολιτικής της. Δεν ήταν αυτοί που μας έλεγαν προ
δύο μηνών ότι δεν χρειάζονται τα επτά δισεκα-
τομμύρια; 
Υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας, που δεν έχουν
αντιληφθεί τον κίνδυνο. Αυτό είναι παραπάνω
από φανερό. Ο λόγος για τον κίνδυνο της οικονομικής
κατάρρευσης και του χάους, που μια τέτοια εξέλιξη
θα έφερνε στη ζωή μας. Όμως, αργά ή γρήγορα,
θα βρεθούμε όλοι αντιμέτωποι με τις συνέπειες
της πολιτικής της κυβέρνησης, μιας πολιτικής χωρίς
αρχή, μέση και τέλος, η οποία αν δεν αναστραφεί,
θα οδηγήσει τη χώρα στον όλεθρο. Ο χρόνος
τρέχει και είναι αμείλικτος και ουδείς στην κυβέρνηση
πρέπει να τον ξοδεύει, κυνηγώντας ιδεολογικές
(και δη ουτοπικές) Χίμαιρες. Και δυστυχώς, το
μόνο που βλέπουμε εκ μέρους της κυβέρνησης,
είναι επικοινωνιακά πειράματα, με σκοπό τη δια-
χείριση του εσωτερικού «μετώπου», χωρίς καμία
πρόνοια για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό,
αλλά και χωρίς καμία πρόνοια για τις επερχόμενες
γενεές και το μέλλον.

Αντί επικοινωνιακών
πειραμάτων, 
λίγη ουσία 

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΔΕ
Δικηγόρου Πώς αλλάζουν οι καιροί!

Το προχθεσινό ήταν το τρίτο τετ-α-τετ του Αλέξη Τσίπρα με
την Άνγκελα Μέρκελ, από την ημέρα που ανέλαβε τη διακυβέρνηση
της χώρας. Μέσα σε αυτούς τους περίπου 2,5 μήνες, ο Έλληνας
πρωθυπουργός πέρασε από το «go back madam Merkel»,
που έλεγε όταν βρισκόταν στην αντιπολίτευση, στο να διεκδικεί
ρόλο τακτικού συνομιλητή της Γερμανίδας καγκελαρίου στην
προσπάθεια εξεύρεσης λύσης για το «ελληνικό πρόβλημα».
Και είναι αλήθεια ότι έπειτα από κάθε τετ-α-τετ, η διαπραγμάτευση
έδειχνε να «ξεκολλάει» και να γίνονται κάποια –έστω μικρά–
βήματα προόδου. Όσοι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα
στην Ευρώπη, διαβεβαιώνουν ότι η Άνγκελα Μέρκελ είναι μια

–από τις λίγες εναπομείνασες, ομολογουμένως– προσωπικότητα
που «κερδίζει» τους συνομιλητές της, παρά το δημόσιο προφίλ
που της αποδίδεται. Προφανώς, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος
δεν έχει και ιδιαίτερη εμπειρία από διεθνείς διαπραγματεύσεις
–ιδιαίτερα σε επίπεδο αρχηγών κρατών–, δεν θα μπορούσε
να αποτελέσει εξαίρεση. Ωστόσο, το ζητούμενο για την Ελλάδα
δεν είναι να πείσει η κα Μέρκελ τον Έλληνα πρωθυπουργό
για όσα πρέπει να γίνουν όσο να πείσει ο δεύτερος τα στελέχη
και τους υπουργούς του να υποστηρίξουν αυτές τις επιλογές.
Αν και, βάσει της εμπειρίας της, δεν αποκλείεται η Γερμανίδα
καγκελάριος να είχε να του πει κάτι και γι’ αυτό… 

Ποιός δεν θυμάται το πάθος με το οποίο ο
ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση κατήγγελλε τη «βιο-

μηχανία Πράξεων Νομοθετικού Περιεχο-
μένου» από την κυβέρνηση Σαμαρά,

σε βαθμό που την εξίσωνε με
τις μεθοδεύσεις της Χούντας;
Μια απλή αναζήτηση σε δημο-
σιεύματα αλλά και σε δελτία
Τύπου του κόμματος, λίγους
μήνες πριν, θα φρεσκάρει και
τις πιο… αδύναμες μνήμες.

Και για όσους αναρωτι-
ούνται πώς εξηγείται ότι
μέσα σε μόλις 2 μήνες ως
κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ έχει
υπογράψει 2 ΠΝΠ, την
απάντηση ανέλαβε να δώ-

σει ο Δημήτρης Στρατούλης,
ο οποίος είπε ότι η διαφορά

είναι πως οι ΠΝΠ της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχουν «προοδευτικό
και πατριωτικό πρόσημο». Τι να πεις;   

Αναρίθμητα χιουμοριστικά σχόλια
προκάλεσε η τηλεοπτική δήλωση
του αναπληρωτή υπουργού Οικο-
νομικών ότι έλειπαν 400 εκατ. ευρώ
για τις υποχρεώσεις του Δημοσίου
τον Απρίλιο και η, μέσα σε δύο ώρες,
διευκρίνισή του ότι τα βρήκε πη-
γαίνοντας στο γραφείο του! Η αλήθεια
είναι ότι κάτι τέτοια δίνουν «τροφή»
στις επιθεωρήσεις…

Αίσθηση προκάλεσε δημοσίευμα που
«αποκάλυπτε» ότι ο πρώην πρωθυ-
πουργός και η σύζυγός του, Άντα, χω-
ρίζουν. Το περιβάλλον του εξέδωσε ανα-
κοίνωση που διέψευσε την πληροφορία,
ωστόσο για μία ακόμα φορά έμεινε μια
πικρή γεύση για τον τρόπο με τον οποίο
κάποιοι αντιμετωπίζουν την προσωπική
ζωή των δημόσιων προσώπων…

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...Το… πρόσημο 
των ΠΝΠ
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Ότι η χώρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση
συνομολογείται, πλέον, ακόμα και από τους υπεραι-
σιόδοξους. Ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με
ρυθμό χελώνας, επίσης είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο.
Όπως, επίσης, είναι διαρκώς επιδεινούμενο το κλίμα
στην αγορά. Αν, μάλιστα, συνδυάσει κάποιος τη
ρητορεία της αντιπολίτευσης για τον Αρμαγεδδώνα
που έρχεται, σε συνδυασμό με τις διαρροές των «θε-
σμών» για επικείμενο γεγονός, ασφυκτικό ή πιστωτικό,
τότε δεν είναι παράξενη η μετακίνηση στην αλλοδαπή
60 δισ. καταθέσεων το τελευταίο δίμηνο. Και σε αυτό
το κλίμα η κυβέρνηση πώς αντιστέκεται; Με φήμες
περί βοήθειας από αλλού, με προκαταβολές συμβάσεων
που ακόμη δεν έχουν υπογραφεί, με κινήσεις πανικού
για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ρευστότητας
και με πρωτοβουλίες όπως οι πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου, που εξόρκιζε μετά βδελυγμίας ως αν-
τιπολίτευση. Προσθέστε και τη δημιουργική ασάφεια
του υπουργού Οικονομικών, που έχει διαποτίσει όλο
το σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο παρουσιάζει
εικόνα Βαβέλ. 
Θα μπορούσε κάποιος να πει πως η έλλειψη εμπειρίας
δικαιολογεί κάποια από τα φαινόμενα αυτά, όταν
μάλιστα πρόκειται για στελέχη μιας κυβέρνησης λίγων
μηνών. Αυτό θα μπορούσε να ισχύσει σε οποιαδήποτε
άλλη περίοδο, αλλά όχι στην προκειμένη, που η χώρα
βρίσκεται στην εντατική, διασωληνωμένη και επιβιώνει
κάνοντας αυτο-αφαίμαξη με τα αποθεματικά των Ορ-
γανισμών του Δημοσίου. Η κατάσταση μοιάζει επι-
δεινούμενη, παρά τις καθησυχαστικές προσπάθειες
του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, με τη βροχή
των ανακοινώσεων για κάθε θέμα που προκύπτει,
σημαντικό ή ασήμαντο. Ωστόσο, η κυβέρνηση διαθέτει
ένα ισχυρότατο «όπλο», που είναι η τεράστια δημοφιλία
του πρωθυπουργού, ο οποίος έχει μεγάλα αποθέματα
στο πολιτικό του κεφάλαιο, αρκεί να τολμήσει να
κινηθεί με γνώμονα την αληθινή κατάσταση που
βρίσκεται ο τόπος και να λάβει τις επώδυνες εκείνες
αποφάσεις που θα τον βάλουν και πάλι σε ρότα κα-
νονικότητας. Οι ρητορείες περί βοήθειας εκτός Ευρώπης,
οι εξαγγελίες για λίστες φοροφυγάδων που ουδέποτε
συλλαμβάνονται και η περίφημη και ουδέποτε γενόμενη
πάταξη της διαφθοράς, είναι επικοινωνιακά τεχνάσματα
που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον από τους προ-
ηγούμενους και γρήγορα θα ξεθυμάνουν. Και ο συμ-
βιβασμός με τους «θεσμούς», με αμοιβαίες υποχωρήσεις,
σίγουρα όσο σκληρός κι αν είναι, μπορεί να γίνει πιο
εύκολα αποδεκτός από τον κόσμο, παρά μια επώδυνη
και χωρίς πυξίδα παράταση της αβεβαιότητας. Πόσο,
μάλιστα, αν αποφασιστεί από μια κυβέρνηση που θε-
ωρητικά δεν κουβαλάει τις αμαρτίες της μεταπολιτευτικής
διακυβέρνησης.

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)

Μπορεί 
να αναστραφεί 

το κλίμα;

Προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο…

Άρωμα εκλογών είδαν κάποιοι πίσω από την
τηλεοπτική –και μάλιστα ζωντανή– συνέντευξη
του Αντώνη Σαμαρά στο Mega, την Τετάρτη, σε
συνδυασμό μάλιστα με την επικείμενη τηλεοπτική
παρουσία του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα στο
Star. Ωστόσο, όσοι παρακολούθησαν τη συνέν-
τευξη και γνωρίζουν τα εσωκομματικά της Ν.Δ.,
διέγνωσαν μάλλον μια προσπάθεια να γίνει το
πρώτο βήμα προς τη μετεκλογική «επαναφορά»
του κόμματος, αλλά και να κόψει ο πρώην πρω-
θυπουργός τη «φόρα» σε όσους ορέγονται
αλλαγή ηγεσίας στη Συγγρού. Χωρίς, φυσικά,

να μπορεί κανείς να αποκλείσει το εν-
δεχόμενο δραματικών πολιτικών εξε-
λίξεων (ακόμα και εκλογών), ανάλογα
με την πορεία της οικονομίας, είναι
προφανώς άκαιρο να εγείρει η Ν.Δ.
θέμα εκλογών μόλις 2,5 μήνες μετά
τη βαριά ήττα της στις κάλπες.
Άλλωστε, ο Αντώνης Σαμαράς έχει αρ-
κετούς «πονοκεφάλους» μέσα στο κόμμα
του. Ωστόσο, φαίνεται πως έκανε το απο-
λύτως λογικό: άρχισε να προετοιμάζεται
για παν ενδεχόμενο…

Ποιά βου-
λευτίνα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ πρότεινε σε
στέλεχος της κυβέρνη-

σης να δοθεί ψήφος
στους μετανάστες που

εισέρχονται στην
Ελλάδα;

Μια σχέση που ξεκίνησε από αμοιβαία
εκτίμηση και επισφραγίστηκε με μια
απρόσμενη κυβερνητική συνεργασία,
έχει περάσει πλέον στη φάση της πλήρους
ρήξης. Ο λόγος για τη σχέση Σαμα-
ρά-Κουβέλη, που είχε μεν διαρ-
ραγεί μετά την αποχώρηση
της ΔΗΜΑΡ από την τρικομ-
ματική κυβέρνηση, ωστόσο
φαίνεται πως «έσβησε» ορι-
στικά μετά την αποκάλυψη του
πρώην πρωθυπουργού ότι
είχε προτείνει τον περασμένο
Δεκέμβριο στον κ. Κουβέλη
να είναι υποψήφιος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας (με σημαν-
τικές πιθανότητες εκλογής),
αλλά εκείνος αρνήθηκε. Ο
ίδιος ο κ. Κουβέλης, πάντως,
διέψευσε την εκδοχή Σα-
μαρά, αν και ουδείς εξε-
πλάγη γι’ αυτό…

Ποικίλα σχόλια προκάλεσε η εικόνα
από το γραφείο του αναπληρωτή
υπουργού Υποδομών, τον τοίχο του
οποίου «κοσμεί» ένα μοντέρνο πορ-
τρέτο του Άρη Βελουχιώτη! Όπως
έλεγαν οι «κακές γλώσσες», δεν
είναι κακό να έχεις πρότυπα, αλλά
καλό είναι να θυμάσαι και από πού
προέρχεσαι πολιτικά και ποιούς εκ-
προσωπείς…

Έκοψαν και την 
τελευταία γέφυρα

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιμένει
ότι ουδείς στη Ν.Δ. θέτει θέμα αλλαγής
ηγεσίας, ωστόσο ο πρώην υπουργός
–που δεν έχει κρύψει τις φιλοδοξίες
του– κινείται εντατικά το τελευταίο
διάστημα, ώστε να ξεκινήσει από καλή
θέση όποτε υπάρξουν εξελίξεις. Προς
την κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, έχει
επαφές και με επιχειρηματίες…

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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Την ώρα που η Αθήνα εκφράζει
αισιοδοξία για την επίτευξη συμ-
φωνίας με τους δανειστές ακόμα
και έως το τέλος του μήνα, αλλά
οι «θεσμοί» επιμένουν ότι μένουν
ακόμα πολλά να γίνουν, η «ασφυ-
ξία» στην ελληνική οικονομία
χτυπάει… κόκκινο και οι ειδικοί
προειδοποιούν ότι η χώρα μπορεί
να επιστρέψει στην ύφεση, έπειτα
από ένα μικρό διάλειμμα ανάκαμ-
ψης, το 2014.

Μπορεί μετά το τετ-α-τετ του Αλέξη
Τσίπρα με την Άνγκελα Μέρκελ, την
Πέμπτη, όλοι να έκαναν λόγο για καλό
κλίμα και σύγκλιση μεταξύ των δύο
πλευρών και ο Έλληνας πρωθυπουργός
να εξέφραζε αισιοδοξία για συμφωνία
έως το τέλος του μήνα, ωστόσο στο
χθεσινό Eurogroup, στη Λετονία, το
κλίμα μόνο καλό δεν ήταν για τη χώρα
μας και φάνηκε ότι υπάρχει ακόμα
πολύς δρόμος για να γεφυρωθούν οι
διαφορές μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης
και δανειστών. Το ερώτημα είναι αν
υπάρχει ο χρόνος, ιδιαίτερα για την
Ελλάδα. 
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει,
κατ’ αρχήν, σύγκλιση απόψεων σχετικά
με το πρωτογενές πλεόνασμα για το
2015 και το 2016, για τις ιδιωτικο-
ποιήσεις, αλλά και για τον χαρακτήρα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων ως ανεξάρτητης αρχής, ενώ πα-
ραμένουν οι διαφορές για τα εργασιακά,
το ασφαλιστικό και τον ΦΠΑ, μεταξύ
άλλων. 
Ωστόσο, η πιεστική ανάγκη χρηματο-
δότησης της ελληνικής οικονομίας υπο-
χρεώνει την κυβέρνηση να αναζητήσει
λύση νωρίτερα από τον Ιούνιο και γι’
αυτό επιχειρεί να «αναβιώσει» τη συμ-
φωνία της 20ης Φεβρουαρίου, προ-
κειμένου να αποδεσμεύσει τουλάχιστον
τα 7,2 δισ. της τελευταίας δόσης από
την Τρόικα. 
Η «παγίδα» σε αυτή την περίπτωση
λέγεται «ολοκλήρωση της αξιολόγησης»,
κάτι που ξεκαθάρισαν οι δανειστές και
στο χθεσινό Eurogroup, στο οποίο το
κλίμα για την Ελλάδα ήταν βαρύ, με
τους υπουργούς Οικονομικών της Ευ-
ρωζώνης να ζητούν για μία ακόμα
φορά συγκεκριμένο, ολοκληρωμένο

πλάνο από την ελληνική πλευρά, προ-
κειμένου να ενεργοποιηθεί η συμφωνία,
παραπέμποντας το όλο θέμα στο επό-
μενο προγραμματισμένο Eurogroup,
τον Μάιο! 
Στον αντίποδα, δημοσίευμα της Wall
Street Journal ανέφερε ότι το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο δέχθηκε την πε-
ρασμένη εβδομάδα να περιορίσει τις
απαιτήσεις του για μεταρρυθμίσεις
στην Ελλάδα, ώστε να δώσει το «πρά-
σινο φως» σε μία συμφωνία. 
Οι μεταρρυθμίσεις που ζητούσε το
ΔΝΤ περιλάμβαναν τη μεταρρύθμιση
του συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως
και των αγορών εργασίας, προϊόντων
και υπηρεσιών, του φορολογικού συ-
στήματος και της δημόσιας διοίκησης. 
Την ίδια ώρα, πάντως, η ελληνική κυ-
βέρνηση φαίνεται πως παραμένει
δέσμια των εσωτερικών ισορροπιών
της και, παρά τη σύγκλιση απόψεων
Τσίπρα - Μέρκελ, επιλέγει για το εγ-
χώριο –και το εσωκομματικό– ακρο-
ατήριο πιο σκληρή γλώσσα έναντι των

δανειστών, συντηρώντας έτσι σε πρώτο
πλάνο το σενάριο της ρήξης ή ακόμα
και του Grexit. 

Επιστροφή στην ύφεση;
Μέσα σε αυτό το κλίμα, και με την
εντός Ελλάδας πολιτική αντιπαράθεση
να κινείται κυρίως γύρω από την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με
την οποία η κυβέρνηση δεσμεύει τα
ταμειακά διαθέσιμα δήμων, περιφε-
ρειών, οργανισμών και ασφαλιστικών
ταμείων για να καλύψει τις υποχρεώσεις
της, το ΙΟΒΕ προειδοποιεί ότι ακόμα
και αν υπάρξει άμεσα συμφωνία με
τους δανειστές, η ανάκτηση της επεν-
δυτικής εμπιστοσύνης για την Ελλάδα
θα είναι σταδιακή, αφού προϋποθέτει
την υλοποίηση συμφωνημένων πολι-
τικών.
Χαρακτηρίζει, δε, «βαριά αποτυχία
για όλες τις πλευρές» ενδεχόμενο
εκτροχιασμό του προγράμματος, την
ώρα που έχει ολοκληρωθεί το μεγα-
λύτερο τμήμα της προσαρμογής, ενώ
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αναθεωρεί προς τα
κάτω την πρόβλεψή
του για την ανάπτυξη
της ελληνικής οικο-
νομίας το 2015, στο
1% από 3% που ήταν
αρχικά, με την προ-
ϋπόθεση βέβαια ότι
θα υπάρξει συμφωνία
με τους δανειστές, κα-
θώς σε αντίθεση περί-
πτωση είναι πιθανή η
επιστροφή στον φαύλο κύκλο της ύφε-
σης, μόλις 1 χρόνο μετά την ανάκαμψη
που σημειώθηκε το 2014. 
Μάλιστα, ο γενικός διευθυντής του
Ιδρύματος, Νίκος Βέττας, δήλωσε ότι
είναι αναπόφευκτο ένα νέο, τρίτο δά-
νειο, καθώς η χώρα δεν μπορεί να
βγει στις αγορές, ενώ εκτίμησε πως η
νέα συμφωνία μπορεί να μοιάζει με
ένα «πτυσσόμενο πρόγραμμα», με τα
πρώτα βήματα να αποτελούν ουσιαστικά
«ουρά» του προηγούμενου, αλλά στη
συνέχεια ένα μέρος των δανείων που
θα έχουν προϋπολογιστεί να λειτουρ-
γήσουν ως προληπτική γραμμή. 

Όσο προλαβαίνουμε…
Όσο για τη βλάβη που έχει προκαλέσει
η τρέχουσα αβεβαιότητα στην οικονομία,
το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι εξακολουθεί προς
το παρόν να είναι «διορθώσιμη»,
ωστόσο η εκκρεμότητα ως προς την
έκβαση των διαπραγματεύσεων με
τους πιστωτές επιβαρύνει τα οικονομικά
δεδομένα, με αποτέλεσμα, ακόμα και
αν στο μέλλον η χώρα αποκτήσει πρό-
σβαση στις διεθνείς αγορές και κινείται
ως μία «κανονική» οικονομία, να χρει-
άζεται χρηματοδότηση από το εξωτερικό
και υψηλό κύμα επενδύσεων λόγω της
χαμηλής αποταμίευσης, και η οικονομία
να παραμένει υπό συνεχή «παρακο-
λούθηση». 
Η λύση, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, είναι η
προώθηση των απαραίτητων, βαθιών
δομικών αλλαγών: να αρθούν τα εμ-
πόδια στην επιχειρηματικότητα, να
απλουστευτούν δραστικά οι διαδικασίες
στη δημόσια διοίκηση και να αναβαθ-
μιστούν ποιοτικά τα συστήματα εκπαί-
δευσης και δικαιοσύνης. 

Σε κάθε περίπτωση,
δε, εκτιμά ότι για το
επόμενο διάστημα δεν

επιτρέπεται αισιοδοξία
για υψηλούς ρυθμούς ανά-

πτυξης, όπως πριν από ένα χρό-
νο, ενώ υπογραμμίζει τη συνεχή

επιδείνωση των επιχειρηματικών προσ-
δοκιών, σε αντίθεση πάντως με τις
καταναλωτικές προσδοκίες. 
Προς επίρρωση αυτών των ανησυχιών,
αξίζει να αναφερθεί ότι, σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου Οικονο-
μικών, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
χρεών προς το δημόσιο τον Μάρτιο
ανήλθε στο ποσό των 76,4 δισ. ευρώ,
καθώς μόνο τον προηγούμενο μήνα
προστέθηκαν νέες ληξιπρόθεσμες οφει-
λές από φορολογουμένους ύψους 989
εκατ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του
έτους οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς το Δημόσιο ανήλθαν σε 3,469
δισ. ευρώ. 

Τέσσερα σενάρια για την Ελλάδα 
Πέντε χρόνια συμπληρώθηκαν την Πέμπτη από την
είσοδο της Ελλάδας στο μνημόνιο και το μέλλον της
χώρας φαντάζει σήμερα εξίσου αβέβαιο με το 2010, με
όλα τα σενάρια να παραμένουν ανοιχτά. Τα 4 κυριότερα
από αυτά τα σενάρια παρουσίασε η γερμανική εφημερίδα
«Süddeutsche Zeitung». 
Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, πρόκειται για τις εξής
πιθανότητες: 
• Πρώτον, συμφωνία με τους δανειστές με αποδοχή με-

ταρρυθμίσεων. 
• Δεύτερον, «βλέποντας και κάνοντας». 
• Τρίτον, στάση πληρωμών, κατ’ αρχήν εντός ευρώ,

αλλά με περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων και
άλλα μέτρα. 

• Τέταρτον, έξοδος από το ευρώ. 

Είναι προφανές ότι οι δανειστές προτιμούν το πρώτο
σενάριο. Αλλά με τί αντάλλαγμα; Σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες της Süddeutsche Zeitung οι δανειστές είναι
διατεθειμένοι να αποδεχτούν, σε μεγάλο βαθμό, τη λίστα
των μεταρρυθμίσεων που είχε αποστείλει η Ελλάδα στις
Βρυξέλλες, αλλά θέλουν να τη συμπληρώσουν με με-
ταρρυθμίσεις στα εργασιακά και στο συνταξιοδοτικό σύ-
στημα, τις οποίες είχε υποσχεθεί η προηγούμενη
κυβέρνηση. 
Ο Γερμανός οικονομολόγος Γιενς Μπάστιαν, ο οποίος
εργαζόταν στην ευρωπαϊκή Task Force στην Αθήνα,
θεωρεί ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να γίνει τελικά
δεκτό ένα «μετριοπαθές» πακέτο μεταρρυθμίσεων.
«Αυτό θα ήταν και το καλύτερο σενάριο για την ίδια την
Ελλάδα», υποστηρίζει ο καθηγητής Οικονομικών στο
πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης Φόλκερ Βίλαντ, διευ-
κρινίζοντας, ωστόσο, ότι μία τέτοια εξέλιξη «προϋποθέτει
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις». 
Το δεύτερο σενάριο, όπως εκτιμά η Süddeutsche Zeitung,
είναι το «βλέποντας και κάνοντας», δηλαδή να συνεχιστεί,
μεν, το σημερινό πλαίσιο και να εκταμιευθεί περαιτέρω
βοήθεια, αλλά χωρίς να συμφωνηθούν νέες μεταρρυθμίσεις
ή να υλοποιηθούν εκείνες που είχαν συμφωνηθεί πα-
λαιότερα. Ο οικονομολόγος της γερμανικής τράπεζας

Commerzbank, Κρίστοφ Βάιλ, εκτιμά ότι αυτό ακριβώς
το σενάριο επιθυμεί η σημερινή ελληνική κυβέρνηση
και σε αυτήν την κατεύθυνση εντάσσονται τακτικοί
ελιγμοί, όπως οι απειλές περί δημοψηφίσματος ή στάσης
πληρωμών, καθώς και η προσέγγιση με τη Ρωσία και
την Κίνα. 
Ωστόσο, αυτό το «σενάριο» θα είχε σημαντικές οικονομικές
επιπτώσεις για τους δανειστές, ιδιαίτερα αν επαληθευθούν
οι εκτιμήσεις αναλυτών ότι στα επόμενα 3 χρόνια η
Ελλάδα χρειάζεται επιπλέον 30 δισ. ευρώ. 

Τα «μαύρα» σενάρια
Εάν δεν υποχωρήσουν, εκτιμά η Süddeutsche Zeitung,
η Ελλάδα οδεύει με ταχύτητα προς το τρίτο σενάριο:
στάση πληρωμών και χρεοκοπία του κράτους, με επα-
κόλουθη χρεοκοπία των τραπεζών που έχουν εκτεθεί
σε ελληνικά ομόλογα. Σύμφωνα με την Goldmann
Sachs, αυτή η εξέλιξη δεν σημαίνει την αυτόματη απο-
χώρηση από το ευρώ. Σημαίνει, ωστόσο, ότι οι δημόσιοι
υπάλληλοι στην Ελλάδα θα πληρώνονται κατ’ αρχήν με
ομόλογα, τα οποία θα μπορούν να ανταλλάσσουν με
ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και ένα παράλληλο νόμισμα.
Επιπλέον, για να αποφευχθεί το bank run, θα πρέπει
να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων
για τις ελληνικές τράπεζες, όπως είχε γίνει πριν από
δύο χρόνια στην Κύπρο. 
Τέλος, υπάρχει το σενάριο της εξόδου από το ευρώ.
Κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται στη συνθήκη της ΕΕ, υπεν-
θυμίζει η εφημερίδα. Ο οικονομολόγος Χανς Βέρνερ
Ζιν θεωρεί, παρ’ όλα αυτά, τονίζει ότι η επιστροφή
στη δραχμή και η επακόλουθη δραστική υποτίμησή της
είναι ο μόνος δρόμος για να ανακτήσει η Ελλάδα την
ανταγωνιστικότητά της... 
Σε κάθε περίπτωση, η Süddeutsche Zeitung σημειώνει:
«Μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης η έξοδος
της Ελλάδας από το ευρώ θεωρείται ακόμη απίθανη,
αλλά πάντως πιο πιθανή απ’ ότι πριν μερικά χρόνια. Και
αυτό γιατί οι εταίροι δεν πιστεύουν πλέον ότι μία
αποχώρηση της Ελλάδας θα είχε δυσάρεστες επιπτώσεις
για χώρες όπως η Ισπανία ή η Πορτογαλία».

Θα χαθεί η… μπάλα;
Μία πτυχή, η οποία δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς, προβάλλει η έκθεση του
ΙΟΒΕ σχετικά με το πιθανό Grexit του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις
διεθνείς ομοσπονδίες. Σύμφωνα με την έρευνα του Ιδρύματος, στην
απευκταία αυτή περίπτωση το ελληνικό κράτος θα απολέσει έσοδα της
τάξης των 550 εκατομμυρίων ευρώ, το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 2,4 δισ. ευρώ
και θα χαθούν περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας, οι οποίες
αφορούν τους άμεσα εμπλεκόμενους με το χώρο, αλλά και τα επαγγέλματα
που υποστηρίζουν τις συγκεκριμένες δράσεις. 
Τα συμπεράσματα της μελέτης που πραγματοποίησαν το ΙΟΒΕ και η «ΣΤΟΧΑΣΙΣ
– Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» για τη Super League είναι ιδιαίτερα
σημαντικά: ο «πυρήνας» δραστηριοτήτων της Super League (εισιτήρια και
συμμετοχή σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις), δημιουργεί πάνω από 180 εκατ.
ευρώ σε όρους ΑΕΠ, ενώ σημαντικά υψηλότερη είναι η επίδραση στο ΑΕΠ
(2,1 δισ. ευρώ) από τη δραστηριότητα στο «οικοσύστημα» των ΠΑΕ. 
Συνολικά, σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (περίπου
το 1,2% του ΑΕΠ) προκύπτουν ως αποτέλεσμα της τελικής ζήτησης για
υπηρεσίες που προσφέρονται από τις ελληνικές ΠΑΕ και το «οικοσύστημά»
τους. Σε όρους απασχόλησης, η επίδραση εκτιμάται σε περισσότερες από
40 χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενώ οι δραστηριότητες που συνδέονται με τη
Super League προσφέρουν, άμεσα και έμμεσα, συνολικά σχεδόν 550 εκατ.
έσοδα στο κράτος από φόρους και εργοδοτικές εισφορές.

Στο χθεσινό
Eurogroup, στη
Λετονία, το κλίμα
μόνο καλό δεν ήταν
για τη χώρα μας 
και φάνηκε 
ότι υπάρχει ακόμα
πολύς δρόμος για
να γεφυρωθούν 
οι διαφορές 
μεταξύ ελληνικής
κυβέρνησης 
και δανειστών

Ακόμα κι αν επιτευχθεί συμφωνία με τους δανειστές, η οικονομία θα αργήσει να ξαναπάρει μπροστά

Η απειλή της ύφεσης είναι (ξανά) εδώ!



Δωρεάν επανασύνδεση και πα-
ροχή ηλεκτρικού ρεύματος, επί-
δομα ενοικίου και επιδότηση σί-
τισης, περιλαμβάνουν τα μέτρα
της κυβέρνησης για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρί-
σης, που έγιναν Νόμος του κρά-
τους μετά την έγκρισή της από
τη Βουλή. 

Ο Νόμος 4320/2015 περιλαμβάνει
ρυθμίσεις άμεσων μέτρων για την αν-
τιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης
και με την υπ’ αρ. ΟΙΚ. 494 (ΦΕΚ
577Β’/9-4-2015) Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) εξειδικεύτηκαν οι
όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες
υλοποίησης των παροχών των άρθρων
1-3 του Νόμου. Σύμφωνα με την ΚΥΑ,
εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: 

α. Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα
έως 18 ετών, ή ενήλικα μέχρι 25
ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία
ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκ-
παίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής
ή αλλοδαπής, ή ενήλικα μέχρι 25
ετών και είναι εγγεγραμμένα στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπη-
ρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Σε κάθε περίπτωση, δεν θεωρούνται
εξαρτώμενα μέλη εάν έχουν τα ίδια
ετήσιο ατομικό εισόδημα πάνω από
3.000 ευρώ. 

β. Άτομα με ποσοστό αναπηρίας του-
λάχιστον 67%, ανεξαρτήτως ηλικίας,
εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα
ή σε χηρεία και είναι παιδιά ενός ή
και των δύο συζύγων/γονέων ή
αδελφοί και αδελφές ενός εκ των
δύο συζύγων/γονέων, και εφόσον
δεν έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω
από 6.000 ευρώ. 

γ. Οι γονείς ενός ή και των δύο συ-
ζύγων/γονέων, εφόσον δεν έχουν
εισόδημα πάνω από 3.000 ευρώ. 

δ. Τα ανήλικα που στερούνται και των
δύο φυσικών τους γονέων και
έχουν συγγένεια μέχρι τρίτου βαθ-
μού με έναν εκ των δύο συζύγων/
γονέων της οικογένειας, εφόσον
δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση
που αναθέτει την επιμέλειά τους
σε άλλο πρόσωπο και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι δεν διαθέτουν τα ίδια
ατομικό ετήσιο εισόδημα πάνω
από 3.000 ευρώ. 

Άλλες προϋποθέσεις
Συγχρόνως, για να δικαιούται ένα
άτομο ή μία οικογένεια μια η περισ-
σότερες από τις παροχές, δεν θα πρέπει
να έχουν: 
•Ακίνητη περιουσία αξίας 90.000
ευρώ αν είναι μεμονωμένο άτομο,
όριο που αυξάνεται κατά 10.000 ευρώ
για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο μέλος
ή 15.000 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος,
μέχρι τις 200.000 ευρώ. 
•Καταθέσεις, αθροιστικά όλων των

μελών της οικογένειας, (τις δηλώνουν
μόνοι τους στην αίτηση) διπλάσιες
από το εισοδηματικό όριο της κατη-
γορίας τους. 
•Έτος εισοδήματος: 2014 (εισοδήματα
αποκτηθέντα μέσα στο 2013). 
•Το δηλωνόμενο εισόδημα θα είναι
το συνολικό του ατόμου ή της οικο-
γένειας, αφού αφαιρεθούν οι φόροι
και η εισφορά αλληλεγγύης. 
•Δεν λαμβάνεται υπόψη, ούτε δηλώ-
νεται το τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη κι
αν είναι μεγαλύτερο του αποκτηθέντος. 

Στο εισόδημα περιλαμβάνονται όλα τα
επιδόματα, βοηθήματα κ.λπ., εκτός
από διατροφές ανηλίκων τέκνων, επί-
δομα αναδοχής, εξωϊδρυματικά επι-
δόματα και επιδόματα αναπηρίας που
χορηγούνται από το κράτος, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 3
του Ν. 4172/2013. 

Οι παροχές
α. Δωρεάν επανασύνδεση κομμένων

ηλεκτρικών παροχών κύριας κα-
τοικίας και παροχή δωρεάν ποσό-
τητας ρεύματος 300 kwh ανά μήνα
(1.200 kwh ανά τετραμηνία). 

β. Επίδομα ενοικίου για νέες μισθώσεις
ή ανανεώσεις παλιών, 70 ευρώ/μήνα
για το μεμονωμένο άτομο και 30
ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπλέον
άτομο της οικογένειας μέχρι του
ποσού των 220 ευρώ μηνιαίως. 
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Άνοιξε το «πακέτο» κατά της ανθρωπιστικής      
Πώς συμπληρώνονται οι αιτήσεις και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

η αίτηση υποβάλλεται μέσω της σχετικής ηλε-
κτρονικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου κοινωνικής αλληλεγγύης (www.ypakp.gr).
για ενδιαφερόμενους που δεν έχουν πρόσβαση
σε ηλεκτρονικό μέσο εισόδου στο διαδίκτυο, η
αίτηση συμπληρώνεται στα κΕΠ από υπάλληλο
βάσει των όσων δηλώνουν οι αιτούντες. 
Ο αιτών δηλώνει εάν ενδιαφέρεται για μία, δύο
ή και τις τρεις παροχές. Οι αιτούντες που δεν
είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο
(κΟτ) και ενδιαφέρονται για την παροχή της
δωρεάν επανασύνδεσης του ρεύματος και τη
δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει
να υποβάλουν συγχρόνως αίτηση ένταξης στο
κΟτ. το ίδιο εάν προστατεύουν τέσσερα ή περισ-
σότερα παιδιά και δεν έχουν ήδη ενταχθεί στο
Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών. δικαιούχοι των
παροχών των άρθρων 1 έως 3 του νόμου οι

οποίοι, αν και είχαν την υποχρέωση, δεν υπέβαλαν
δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2 και Ε3)
και δήλωση ακίνητης περιουσίας για το οικονομικό
έτος 2014 (χρήση 2013), δεν μπορούν να λάβουν
τις παροχές, εκτός εάν υποβάλουν εκπρόθεσμα
τις αντίστοιχες δηλώσεις. 
Οι αιτούντες θα πρέπει να δηλώνουν οπωσδήποτε
συγκεκριμένο κΕΠ όπου επιθυμούν να απευ-
θυνθούν μελλοντικά για να διεκπεραιώσουν δια-
δικασίες που δεν μπορούν να γίνουν με ηλε-
κτρονικό τρόπο (π.χ. παραλαβή καρτών σίτισης,
πιθανή υποβολή αίτησης επανεξέτασης σε περί-
πτωση απόρριψης κ.λπ.). 
Ο αιτών θα μπορεί να εισέρχεται στην ηλεκτρονική
του αίτηση ιδιωτικά ή μέσω του κΕΠ που έχει
δηλώσει στην αίτησή του και να ενημερώνεται
για την πορεία της αίτησής του. από την ηλε-
κτρονική του αίτηση, αλλά και στη διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει
στην αίτησή του θα πληροφορηθεί και το τελικό
αποτέλεσμα στο αίτημά του για χορήγηση μιας
ή περισσότερων παροχών. 
σε περίπτωση έγκρισης της παροχής επιδόματος
ενοικίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνάψουν
νέα μισθωτήρια σύμβαση ή ανανέωση υφιστάμενης
και στη συνέχεια να εισέλθουν εκ νέου στην ηλε-
κτρονική τους αίτηση για να συμπληρώσουν τον
αΦΜ του εκμισθωτή τους (ιδιοκτήτη της κατοικίας),
ο οποίος θα εισέλθει στη συνέχεια για να εισαγάγει
στοιχεία του, ώστε να του δοθεί απ’ ευθείας το
δικαιούμενο ποσό. 
σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος χορήγησης
παροχής ή παροχών επιτρέπεται η υποβολή
αιτήματος επανεξέτασης, μόνο για τον συγκεκριμένο
λόγο απόρριψης, ο οποίος θα αναφέρεται ρητά
στο μήνυμα ενημέρωσης του δικαιούχου. 

Η αίτηση

Εισοδηματικά κριτήρια
ΟικΟγΕνΕιακη κατασταση ΕτησιΟ ΕισΟδηΜα 

Μεμονωμένο άτομο 2.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) χωρίς εξαρτώμενο μέλος 
ή άτομο με 1 εξαρτώμενο μέλος 3.600 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 1 εξαρτώμενο μέλος 
ή άτομο με 2 εξαρτώμενα μέλη 4.200 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 2 εξαρτώμενα μέλη 
ή άτομο με 3 εξαρτώμενα μέλη 4.800 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 3 εξαρτώμενα μέλη 
ή άτομο με 4 εξαρτώμενα μέλη 5.400 €

Οικογένεια (ζευγάρι) με 4 και άνω εξαρτώμενα 
μέλη ή άτομο με 5 και άνω εξαρτώμενα μέλη 6.000 €
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           κρίσης
γ. Επιδότηση σίτισης: Δίδεται υπό

μορφή ηλεκτρονικής κάρτας για την
προμήθεια τροφίμων από καταστή-
ματα, συνολικής αξίας 70 ευρώ/μήνα
για το μεμονωμένο άτομο και 30
ευρώ ανά μήνα για κάθε επιπλέον
άτομο της οικογένειας μέχρι του πο-
σού των 220 ευρώ μηνιαίως. 

Τις παροχές αυτές δεν μπορούν να
λάβουν άτομα που είναι ενταγμένα
στο πρόγραμμα «Στέγαση και Επα-
νένταξη» ή φιλοξενούνται σε Μονάδες
Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υπο-
στηριζόμενης Διαβίωσης. 
Παροχή ρεύματος δεν δικαιούνται
άτομα που φιλοξενούνται. 
Επίδομα ενοικίου δεν δικαιούνται όσοι
διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια
του Νομού στον οποίο ζουν μονίμως,
όσοι παίρνουν επίδομα ενοικίου από
άλλον φορέα και όσοι ενοικιάζουν κα-
τοικία από συγγενείς πρώτου βαθμού
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. 

Ποιοί έχουν 
προτεραιότητα
Προτεραιότητα στη χορήγηση των πα-
ροχών θα δίδεται κατά σειρά σε άτομα
με εξαρτώμενα παιδιά, πολυμελείς οι-
κογένειες, οικογένειες με εξαρτώμενα
παιδιά και μηδενικό εισόδημα και οι-
κογένειες με μακροχρόνια ανέργους
ή ανέργους γονείς. Η κατάταξη των
δικαιούχων θα γίνει σύμφωνα με σύ-
στημα μοριοδότησης των ανωτέρω
χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με
τα εισοδηματικά κριτήρια και την ερ-
γασιακή κατάσταση του αιτούντος.

Τις παροχές δεν
μπορούν να λάβουν
όσοι είναι ενταγμένοι
στο «Στέγαση και
Επανένταξη» ή
φιλοξενούνται σε
Μονάδες Κλειστής
Φροντίδας ή σε Στέγες
Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης

Μεγάλη ανταπόκριση στη ρύθμιση 
των 100 δόσεων

Σημαντική είναι η έως τώρα αντα-
πόκριση των φορολογούμενων
στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων
χρεών προς το Δημόσιο με ευνοϊ-
κούς όρους και σε έως 100 δόσεις,
η εφαρμογή για την ένταξη στην
οποία έχει ανοίξει στο Taxisnet
από την περασμένη Παρασκευή. 
Οι αιτήσεις αφορούν είτε την υπα-
γωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων
με καταβολή της ελάχιστης δόσης
είτε την υπαγωγή στο πρόγραμμα
προκαταβολής μέρους της συνολικής
οφειλής και διαγραφής αντίστοιχου
ποσού τόκων, πρόσθετων φόρων
και προσαυξήσεων. 
Στο υπουργείο Οικονομικών εκ-
φράζουν ικανοποίηση, ενώ η ανα-
πληρώτρια υπουργός Νάντια Βα-
λαβάνη, με απόφασή της, έδωσε
διευκρινίσεις σχετικά τις διαδικασίες
υπαγωγής, τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις της ρύθμισης. 
Σε αυτήν τονίζεται, μεταξύ άλλων,
ότι η αίτηση για υπαγωγή στο πρό-
γραμμα ρύθμισης υποβάλλεται

μέχρι και την 26η Μαΐου 2015 ηλε-
κτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρ-
μογής. Εξαιρετικά και σε περίπτωση
που υφίσταται τεχνική αδυναμία
διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση
υποβάλλεται στη ΔΟΥ ή Τελωνείο
ή άλλη Υπηρεσία, ο προϊστάμενος
της οποίας είναι αρμόδιος για την

επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. 
Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι
καταβλητέα μέσα σε 3 εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης για υπαγωγή
στη ρύθμιση και τη χορήγηση μο-
ναδικού κωδικού πληρωμής, οι δε
επόμενες δόσεις την τελευταία ερ-

γάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.
Η καταβολή των δόσεων της ρύθ-
μισης δύναται να πραγματοποιείται
μέσω εντολής αυτόματης χρέωσης
λογαριασμού με την υποβολή σχε-
τικής αίτησης του οφειλέτη σε
φορέα είσπραξης.
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται:
α. Οι οφειλές που αφορούν σε

ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων
που χορηγήθηκαν με τη σύσταση
ειδικών αφορολόγητων απο-
θεματικών ή σύμφωνα με άλλες
ειδικές διατάξεις και 

β. οφειλές από τις δηλώσεις φόρου
εισοδήματος φορολογικού έτους
2014. 

Το ελάχιστο ποσό δόσης ρύθμισης
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από
20 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που
υφίστανται οφειλές βεβαιωμένες
σε περισσότερες της μίας υπηρεσίες
της Φορολογικής Διοίκησης και λη-
ξιπρόθεσμες την 1η Μαρτίου 2015,
το ελάχιστο ποσό δόσης διαμορ-
φώνεται σε 10 ευρώ.

ΟΑΕΕ: Και ηλεκτρονικά η ρύθμιση οφειλών
κάτω των 5.000 ευρώ

Μέσω διαδικτύου μπορούν να υπο-
βάλλουν οι ασφαλισμένοι του Ορ-
γανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) αίτηση για
τη ρύθμιση οφειλών, οι οποίες είναι
κάτω των 5.000 ευρώ. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να υποβάλουν
την αίτησή τους μέσα από την ιστο-
σελίδα Οργανισμού (www.oaee.gr.). 
Υπενθυμίζεται ότι οι ασφαλισμένοι
του ΟΑΕΕ που θα ενταχθούν στη
ρύθμιση, αποκτούν παράλληλα το
δικαίωμα της επιλογής να καταταγούν
σε έως και τρεις κατώτερες ασφα-
λιστικές κατηγορίες. Ακόμη, με τη
ρύθμιση παρέχονται στους ασφα-
λισμένους, ασφαλιστική ικανότητα
για παροχές περίθαλψης και ασφα-
λιστική ενημερότητα. 

Η προθεσμία για την υποβολή της
αίτησης για τη ρύθμιση των οφειλών
λήγει στις 30 Απριλίου. 
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της ρύθ-
μισης των οφειλών στους ασφαλι-

στικούς φορείς με το νέο σχήμα,
τις πρώτες 15 ημέρες της εφαρμογής
του έχουν ρυθμιστεί, σύμφωνα με
τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας,
οφειλές 32.293 οφειλετών, ύψους

1.230.185.743,96 ευρώ και έχουν
εισπραχθεί 27.330.035,61 ευρώ. 
Από το σύνολο των 32.293 απο-
φάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν,
ποσοστό 92,09% αφορά οφειλέτες
που δεν είχαν παλαιότερες ενεργές
ρυθμίσεις. 
Το υπόλοιπο 7,91% αφορά οφειλέτες
που απώλεσαν παλαιότερες ρυθ-
μίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα
ρύθμισης. Από αυτούς, οι 2.125
είναι οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με ποσό
οφειλής 176.737.877,38 ευρώ. 
Οι 428 είναι οφειλέτες του ΟΑΕΕ,
που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ,
με ποσό οφειλής 3.349.660,67
ευρώ. 



Συνολικά 13 τραπεζικά δίκτυα
τραπεζών, ελληνικά και ξένα,
που δραστηριοποιήθηκαν στη χώρα
μας στη διάρκεια της τελευταίας
20ετίας, εξαγοράστηκαν και στην
πορεία απορροφήθηκαν και συγ-
χωνεύθηκαν από την Τράπεζα
Πειραιώς.
Τελευταία περίπτωση αυτή της Πανελ-
λήνιας Τράπεζας, που ολοκλήρωσε
την ιστορική της πορεία στην εγχώρια
τραπεζική αγορά, καθώς το «υγιές»
τμήμα της τράπεζας απορροφάται από
την Τράπεζα Πειραιώς. 
Μαζί με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις
στο εξωτερικό η Τράπεζα Πειραιώς
έχει υλοποιήσει πάνω από 20 παρόμοιες
συναλλαγές στη διάρκεια των τελευ-
ταίων 20 ετών.

Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
Το 1998 η Τράπεζα Πειραιώς προχώ-
ρησε στην απορρόφηση των εργασιών
της Chase Manhattan στην Ελλάδα,
στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδο-
νίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευ-
μένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas,
ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση
του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και
στην απορρόφηση των εργασιών της
National Westminster Bank PLC στην
Ελλάδα. 
Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε
την ενοποίηση των τραπεζικών δρα-
στηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω
της απορρόφησης των εμπορικών Τρα-
πεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. 
Το 2002 η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε

τον έλεγχο της ΕΤΒΑ bank, ενώ η
απορρόφησή της ολοκληρώθηκε τον
Δεκέμβριο 2003. Το 2012, η Τράπεζα
Πειραιώς απέκτησε το «υγιές» τμήμα
της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος
(επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και

παθητικού) και τη Γενική Τράπεζα. 
Τον Μάρτιο του 2013, η Τράπεζα Πει-
ραιώς απέκτησε τις τραπεζικές δρα-
στηριότητες στην Ελλάδα της Τράπεζας
Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και
της Ελληνικής Τράπεζας. 

Τον Ιούνιο 2013, η Τράπεζα Πειραιώς
απέκτησε τη Millennium Bank Ελλάδας. 
Σήμερα, η Τράπεζα έχει ήδη ενσωμα-
τώσει πλήρως στα συστήματά της την
πρώην ATE bank και τις εγχώριες δρα-
στηριότητες των δικτύων της Τράπεζας
Κύπρου, CPB, Ελληνικής Τράπεζας,
Millennium Bank Ελλάδας και της Γενικής
Τράπεζας. 

Η Πανελλήνια
Την περασμένη Παρασκευή η Τράπεζα
Πειραιώς ανακοίνωσε την απόκτηση
του «υγιούς» τμήματος της Πανελλήνιας
Τράπεζας, μετά από ανοικτή διαδικασία
υποβολής προσφορών που διεξήγαγε
η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 

Η προσφορά της Τράπεζας Πειραιώς
διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης
των εργαζομένων της Πανελλήνιας
Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και
δέσμευση της Διοίκησης, η οποία κα-
λωσορίζει τους νέους εργαζόμενους
στην Τράπεζα Πειραιώς. 
Μετά την Παρασκευή 17 Απριλίου
2015 το δίκτυο της Πανελλήνιας Τρά-
πεζας λειτουργεί υπό την πλήρη ευθύνη
της Τράπεζας Πειραιώς και όλες οι συ-
ναλλαγές των πελατών της Πανελλήνιας
Τράπεζας συνεχίζουν να εξυπηρετούνται
χωρίς καμία διακοπή. Το ίδιο ισχύει
και για τις υπηρεσίες που πρόσφερε
η Πανελλήνια Τράπεζα προς συνεται-
ριστικές τράπεζες. 
Τα «υγιή» τμήματα των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού της Πα-
νελλήνιας Τράπεζας που αποκτώνται
από την Τράπεζα Πειραιώς αφορούν
την προσδιορισμένη από την ΤτΕ πε-
ρίμετρο και περιλαμβάνουν (στοιχεία
31 Δεκεμβρίου 2014): 
4 645 εκατ. ευρώ παθητικού, εκ των
οποίων 574 εκατ. ευρώ καταθέσεις
πελατών.
4 372 εκατ. ενεργητικού, εκ των
οποίων 280 εκατ. ευρώ δάνεια μετά
από προβλέψεις.
4 26 καταστήματα και 163 εργαζό-
μενους.
Η διαφορά των 273 εκατ. ευρώ μεταξύ
της προσωρινώς αποτιμηθείσας αξίας
των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενερ-
γητικού και παθητικού θα καλυφθεί
πλήρως σε μετρητά από το Ταμείο Εγ-
γύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. 
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Ενισχύει τη θέση της στην αγορά η Πειραιώς

Μαζί με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στο
εξωτερικό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει υλοποιήσει
πάνω από 20 παρόμοιες συναλλαγές 
στη διάρκεια των τελευταίων 20 ετών

Το mobile banking (παροχή τραπε-
ζικών προϊόντων και υπηρεσιών
μέσω κινητής τηλεφωνίας) θα εξε-
λιχθεί σε «κυρίαρχο παίκτη» τόσο
σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εγ-
χώριο τραπεζικό σύστημα, ανοίγοντας
νέους ορίζοντες στην ψηφιακή τρα-
πεζική, όπως επισήμανε ο β’ γενικός
διευθυντής και επικεφαλής των ηλε-
κτρονικών δικτύων της Eurobank,
Άγγελος Καρακερέζης, από το βήμα
του τραπεζικού φόρουμ της Ελληνικής
Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων.
Στην Ελλάδα οι προοπτικές ανάπτυξης
του mobile banking είναι ιδιαίτερα
σημαντικές, καθώς η διείσδυση της

κινητής τηλεφωνίας φθάνει το 130%,
είπε ο κ. Καρακερέζης. 
Δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγ-
ματα χρήσης κινητών σε άλλες χώρες,
ο κ. Καρακερέζης είπε ότι η British
Banking Associations σε μια από τις
πρόσφατες αναλύσεις της επισημαίνει
ότι στην Barclays ένας τακτικός
πελάτης της χρησιμοποιεί κατά μέσο
όρο 24 φορές το κινητό του για υπη-
ρεσίες m-banking! Επίσης, απαιτούνται
3 λεπτά για ένα άνοιγμα λογαριασμού
από το i-pad σε σχέση με 60 λεπτά
που απαιτούνται στον υπολογιστή. 
Επίσης, σε μία τελευταία έκθεση της
American Banking Associations επι-

σημαίνεται ότι υπάρχουν παγκοσμίως
300 εκατομμύρια χρήστες m-banking
και οι τράπεζες μπορούν να αυξήσουν
κατά 60% τις πωλήσεις τους και να
μειώσουν κατά 20% τα έξοδα κίνησης
πελατών τους. Αναφερόμενος σε πα-
ραδείγματα που ήδη ισχύουν στο
εξωτερικό, σχετικά με τις τραπεζικές
συναλλαγές και υπηρεσίες μέσω κι-
νητού και διευκολύνουν τον πολίτη,
επεσήμανε τη δυνατότητα ελέγχου
του υπολοίπου λογαριασμού με ένα
απλό κούνημα του κινητού, την
παροχή ενημέρωσης ανάλογα με τη
γεωγραφική τοποθεσία με αντίστοιχες
πληροφορίες, την υποστήριξη μέσω

video banking κ.λπ. Τέλος, ο κ. Κα-
ρακερέζης αναφέρθηκε σε παραδείγ-
ματα ηλεκτρονικού πορτοφολιού,
μέσω κινητού, που επιτρέπουν στους
καταναλωτές να χειρίζονται σημαντικές
πληροφορίες (προσφορές, κουπόνια,
δωροκάρτες, ηλεκτρονικές αποδείξεις,
προϊοντικές πληροφορίες). 
Στρατηγικά, οι επόμενοι πελάτες των
τραπεζών είναι οι Millennial’s gene-
rations (18-34). Οι τράπεζες θα
πρέπει να σχεδιάζουν στρατηγικές
έχοντας στο μυαλό τους, τους μελ-
λοντικούς πελάτες εάν θέλουν να
επιβιώσουν, κατέληξε ο κ. Καρακε-
ρέζης.

Κερδίζει έδαφος το mobile banking
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«Αυτόματες» αυξήσεις 10,91% από την 1η Οκτω-
βρίου του 2015 και επιπλέον 15,55% από την 1η
Ιουλίου 2016, θα φέρει σε 7 επιδόματα του ΟΑΕΔ
η αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
που δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
Kατ’ αρχήν, το επίδομα ανεργίας θα υπολογίζεται
με βάση τον κατώτατο μισθό, ο οποίος θα αυξηθεί
στα 650 ευρώ τον Οκτώβριο και στα 751 τον
Ιούλιο του 2016, σύμφωνα με το νομοσχέδιο
Σκουρλέτη, που δόθηκε στη δημοσιότητα. 
Ειδικότερα, το επίδομα από 360 ευρώ που είναι
σήμερα θα διαμορφωθεί στα 399,25 από 1η Οκτω-
βρίου και στα 461,50 από 1η Ιουλίου του 2016. 
Τα υπόλοιπα επιδόματα που θα αυξηθούν είναι:

3 Τα ειδικά ετήσια εποχιακά βοηθήματα ξενοδο-
χοϋπαλλήλων, οικοδόμων, μουσικών-τραγου-
διστών, ηθοποιών, δασεργατών κ.ά. (σήμερα
κυμαίνεται, ανάλογα με την κατηγορία, από
458,15 ευρώ έως 916,30 ευρώ). 

3 Το ειδικό εφάπαξ βοήθημα των 187,20 ευρώ
που χορηγεί ο ΟΑΕΔ μετά τη λήξη της επιδότησης
λόγω ανεργίας με προϋποθέσεις. 

3 Το ειδικό βοήθημα των 216 ευρώ που χορηγείται
έως 3 φορές τον χρόνο μετά την τρίμηνη πα-
ραμονή στα μητρώα ανέργων.

3 Το επίδομα των αποφυλακισμένων (216 ευρώ
για 3 φορές τον χρόνο).

3 Το βοήθημα για επίσχεση εργασίας.

3 Η καταβολή του κατώτατου μισθού ως ειδική
παροχή μητρότητας για περίοδο 6 μηνών.

Ευρύτερη υγειονομική 
κάλυψη για ανασφάλιστους

Δέσμη προτάσεων για την υγειονομική
κάλυψη των ανασφάλιστων, με επί-
κεντρο τη διεύρυνση του επιπέδου των
παροχών και του πεδίου των δικαιού-
χων, έχει επεξεργαστεί το υπουργείο
Υγείας και θα την θέσει σύντομα σε
δημόσια διαβούλευση, όπως αποκάλυψε
ο αναπληρωτής υπουργός Ανδρέας
Ξανθός.

Άνεργοι, ανασφάλιστοι, φτωχοί που έχουν
ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και
χάνονται στον «λαβύρινθο» της γραφειοκρατίας,
ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας που σε αρκετές
περιπτώσεις τους αντιμετωπίζει εχθρικά, κα-
ταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία προκειμένου
να τους παρακολουθήσει κάποιος γιατρός και
να λάβουν τα φάρμακά τους. Σύμφωνα με τον
κ. Ξανθό, οι «αποκλεισμένοι» από το Σύστημα
Υγείας υπολογίζονται σε 2,5 με 3 εκατομμύρια
και, ευτυχώς, από την αρχή της κρίσης λει-
τούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο Κοινωνικών
Ιατρείων, που πρόσφερε βοήθεια σε αυτούς
τους ανθρώπους. 
Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός, με βάση
τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί το υπουρ-
γείο, οι πολίτες που έχουν απολέσει την ασφα-
λιστική τους ικανότητα θα έχουν πλέον εύκολη
πρόσβαση στην πρόληψη και τη νοσηλεία.
Επιπλέον, αποκτούν το δικαίωμα διενέργειας
και δωρεάν διαγνωστικών εξετάσεων και γε-
νικότερα αποκτούν «τα δικαιώματα των ασφα-
λισμένων». Επίσης, στο πεδίο των δικαιούχων
θα συμπεριλαμβάνονται και τα παιδιά ανα-
σφαλίστων, κυρίως μεταναστών, που δεν
έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα στη χώρα μας,
προκειμένου να καλύπτονται εμβολιαστικά και
να παρακολουθούνται. 
Ο κ. Ξανθός εξηγεί ότι η όλη διαδικασία για
τη νοσηλεία ανέργων και ανασφαλίστων στο
Σύστημα Υγείας απλοποιείται και ιδιαίτερα για
τη νοσηλεία τους στα νοσοκομεία, καθώς κα-
ταργούνται οι τριμελείς επιτροπές που είχαν
συγκροτηθεί με προηγούμενες ρυθμίσεις και
οι οποίες εισηγούνταν στις διοικήσεις τα
αιτήματα νοσηλείας από ανασφάλιστους πολίτες. 
Επίσης, θεσμοθετείται η ύπαρξη βιβλιαρίου
Υγείας ανασφαλίστου, το οποίο θα λαμβάνουν
οι δικαιούχοι με εισόδημα έως 12.000 ευρώ,
μέσω των ΚΕΠ, ώστε να μπορούν να απευ-
θύνονται στις δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας
Υγείας και στα Νοσοκομεία για δωρεάν πε-
ρίθαλψη. 

Ο κ. Ξανθός επισημαίνει, παράλληλα, ότι η
διευκόλυνση πρόσβασης στο Σύστημα Υγείας
θα αυξήσει τη ζήτηση υπηρεσιών και, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργικότητά
του, το υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει
σχέδιο για την ενίσχυση του ΕΣΥ με προσωπικό
και την κάλυψη των τραγικών ελλείψεων,
καθώς τα κενά γιατρών και νοσηλευτών ανέρ-
χονται περίπου σε 20.000. 

Τα κοινωνικά ιατρεία
Πάντως, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του
Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού
Γιώργο Βήχα, τα 14 κοινωνικά ιατρεία στην
Αττική και τα 39 πανελλαδικά θα συνεχίσουν
να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ευπαθείς
ομάδες πληθυσμού, ώστε «κανείς να μην αι-
σθάνεται μόνος στην κρίση». 
Το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού
λειτουργεί από το 2011, σε εθελοντική βάση,
και έως σήμερα έχουν καταγραφεί 38.500

επισκέψεις. Στα πλαίσια των παροχών συμ-
περιλαμβάνονται: δωρεάν πρωτοβάθμια ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη, παροχή ειδών
βρεφικής ανάγκης, όπως γάλα, βρεφικές
τροφές και πάνες, αλλά και ψυχολογική υπο-
στήριξη. Όπως λέει ο κ. Βήχας, ο άνεργος
και ανασφάλιστος κουβαλάει ένα σύνολο αρ-
νητικών συναισθημάτων, όπως ενοχή, θλίψη,
απογοήτευση, αλλά και καχυποψία, για το
γεγονός ότι κάποιος του προσφέρει κάτι
χωρίς αντάλλαγμα. 
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το Ιατρείο Κοι-
νωνικής Αποστολής, που λειτουργεί στα γρα-
φεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ),
την πόρτα του οποίου, σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του ΙΣΑ Γιώργο Πατούλη, έχουν περάσει
έως σήμερα περίπου 55.000 άτομα. Στο
ιατρείο γίνεται εξέταση των ασθενών από
εθελοντές γιατρούς, χορήγηση φαρμάκων,
καθώς και εμβολιασμός παιδιών, ευπαθών
ομάδων και ηλικιωμένων. 

Έρχονται αυξήσεις
σε επιδόματα 

του ΟΑΕΔ

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, 
οι «αποκλεισμένοι» από το Σύστημα Υγείας 
υπολογίζονται σε 2,5 με 3 εκατομμύρια
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Πανικό έχει προκαλέσει
στη Δυτική Ελλάδα η ασθέ-
νεια xylella fastidiosa που
πλήττει τα ελαιόδεντρα. Η
ασθένεια παρατηρήθηκε
στην Ιταλία, αλλά πλέον
είναι ορατός ο κίνδυνος
να «περάσει» σε Ιόνιο,
Ήπειρο και Αλβανία, με
τραγικές συνέπειες για τους
παραγωγούς.

Το βακτήριο έχει προκαλέσει
εκτεταμένες ζημιές με νεκρώ-
σεις ελαιοδέντρων στην πε-
ριοχή του Λέτσε της Νότιας
Ιταλίας (κάποιοι υπολογισμοί
κάνουν λόγο μέχρι και για 1
εκατομμύριο ελαιόδεντρα που
έχουν πιθανόν προσβληθεί).
Μάλιστα, οι Φυτοϋγειονομικές
Αρχές της γειτονικής χώρας,
με πρόσφατο έγγραφό τους,
ενημέρωσαν τις αντίστοιχες
αρχές της Ελλάδας ότι: 

1. Πέντε νέες εστίες προσβο-
λής εντοπίστηκαν στην Πε-
ριφέρεια της Απουλίας.

2. Τρία νέα είδη βρέθηκαν να
αποτελούν ξενιστές του επι-
κίνδυνου βακτηρίου: τα Ros-
marinus officinalis (Δεν-
τρολίβανο), Myrtus com-
munis (Μυρτιά) και Rham-
nus alaternus (Ράμνος, καλ-
λωπιστικός θάμνος με ευ-
ρεία χρήση στην κηποτεχνία). 

Το ανησυχητικό που προκύπτει
από το ιταλικό έγγραφο είναι
ότι κάποιες από τις νέες εστίες
βρίσκονται εκτός της οριοθε-
τημένης περιοχής, καθώς η
ασθένεια φαίνεται να επεκτεί-
νεται βοριότερα προς την πε-
ριοχή του Πρίντεζι. 
Εν τω μεταξύ, την επιβολή
μποϊκοτάζ απέναντι στο ιταλικό
ελαιόλαδο ανακοίνωσε ο Γάλ-

λος υπουργός Γεωργίας
Stéphane Le Foll, καθώς η
Ιταλία δεν φαίνεται να απο-
δέχεται τη λύση που προβλέπει
την εκρίζωση των προσβε-
βλημένων ελαιοδέντρων από
την xylella fastidiosa, στην
περιοχή της Απουλίας. 
Από την πλευρά τους, οι πα-
ραγωγοί της Απουλίας αρ-
νούνται να ξεριζώσουν τα
ελαιόδεντρά τους, μερικά από
τα οποία είναι αιωνόβια, καθώς
θεωρούν ότι η λύση αυτή στην
πραγματικότητα δεν αποτρέπει
την εξάπλωση του βακτηρίου,
εφόσον τα δέντρα μπορούν
να είναι και ασυμπτωματικά
μολυσμένα. «Αντί για την εκρί-
ζωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση

θα έπρεπε να επενδύσει στην
έρευνα για την αντιμετώπιση
του βακτηρίου», λένε χαρα-
κτηριστικά. 

Συναγερμός 
στην Ελλάδα

Χαρακτηριστική της ανησυ-
χίας που έχει προκαλέσει το
θέμα και στην Ελλάδα είναι
η σύσκεψη που έγινε στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
με πρωτοβουλία του Περι-
φερειάρχη Θ. Γαλιατσάτου.
Στη διάρκεια της σύσκεψης
περιγράφηκαν και αξιολογή-
θηκαν τα μέτρα, τα οποία
έχουν ήδη παρθεί από τις
υπηρεσίες της Περιφέρειας,
σε εφαρμογή της κοινοτικής

και της εθνικής νομοθεσίας.
Παράλληλα, αποφασίστηκε
να ληφθούν μέτρα ενημέ-
ρωσης των αγροτών και
όσων εμπορεύονται δενδρύλ-
λια, την ενεργοποίηση πρω-
τοβουλιών της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, των αρμόδιων
κρατικών υπηρεσιών στα σύ-
νορα της Περιφέρειας μας,
καθώς και των γειτονικών
Περιφερειών, Ηπείρου και
Αλβανίας. 
Να επισημάνουμε, πάντως,
ότι ο κίνδυνος και για την
Ήπειρο είναι άμεσος, με το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας να
αποτελεί στην ουσία «ανοιχτή
πόρτα» για την είσοδο της
ασθένειας, καθώς είναι αδύ-
νατος (και νομικά, αλλά και
πρακτικά) ο έλεγχος των δεν-
δρυλλίων που μπαίνουν από
την Ιταλία. Η διακίνηση φυτών
από την Ιταλία αποτελεί εν-
δοκοινοτικό εμπόριο και είναι
πρακτικά ελεύθερη. Από τη
στιγμή που δεν υπάρχει μό-
νιμος Φυτοϋγειονομικός
Σταθμός στην Ηγουμενίτσα
να ελέγχει τις εισαγωγές φυ-
τών, μόνο τυχαία και συνή-
θως «κατόπιν εορτής» μπο-
ρούν οι αρμόδιες Φυτοϋγει-
ονομικές Αρχές της χώρας
μας να εντοπίσουν παρτίδες
ύποπτων δενδρυλλίων, προ-
ερχόμενων από τις μολυσμέ-
νες περιοχές. 
Εξάλλου, το γεγονός ότι η
ασθένεια έχει βρεθεί να προ-
σβάλλει και μεγάλο αριθμό
άλλων ειδών πλην της ελιάς,
κάνει τα πράγματα ακόμα πιο
δύσκολα, καθώς δεν απο-
κλείεται να μπει στην Ελλάδα
και με κάποια παρτίδα καλ-
λωπιστικών ή άλλων φυτών. 

Απειλούνται άμεσα τα ελαιόδεντρα
της Δυτικής Ελλάδας

Συναγερμός για το βακτήριο που έχει φέρει σε απόγνωση τους Ιταλούς 

To Xylella fastidiosa είναι ένα νέο φυτοπαθογόνο βακτήριο
που προσβάλλει τα ελαιόδεντρα. Πρόκειται για πολύ επικίνδυνο
οργανισμό καραντίνας που δεν έχει εμφανιστεί ακόμη στην
Ελλάδα, αλλά έχει ήδη προκαλέσει μέσα σε 18 μήνες από
την πρώτη εμφάνισή του, τεράστιες ζημιές στη Νότια Ιταλία.
Το Xylella fastidiosa, σε συνεργία με διάφορα είδη μυκήτων
ξύλου και ξυλοφάγων εντόμων, φράσσει τα αγγεία του ξύλου
των φυτών-ξενιστών (αδροβακτηρίωση) προκαλώντας κα-
ψάλισμα, χλώρωση και μαρασμό στα φύλλα, νέκρωση των
κορυφών στα κλαδιά, ξηράνσεις κλάδων και τελικά ταχεία
εξασθένηση και ξήρανση-αποπληξία ολόκληρου του δέντρου. 

Τρόποι μετάδοσης
Μεταδίδεται με το πολλαπλασιαστικό υλικό (νεαρά δενδρύλλια
που προορίζονται για φύτευση), καθώς και με μυζητικά
έντομα φορείς του βακτηρίου (Τζιτζικάκια, Cicadelidae, Cer-
copidae, Aphroridae, hemiptera) που μεταδίδουν το βακτήριο
σε πολλά φυτικά είδη. 
Οι ξενιστές του βακτηρίου είναι πολλοί: Ελιά, Εσπεριδοειδή
(Citrus sinensis), Αμπέλι, Ροδακινιά, Αμυγδαλιά, Πλάτανος,
Βελανιδιά, Πικροδάφνη, Μηδική. Πρόσφατα έγινε γνωστό
ότι τρία νέα είδη το Δεντρολίβανο, η Μυρτιά και ο Ράμνος
(καλλωπιστικός θάμνος) αποτελούν ξενιστές του βακτηρίου. 
Η ανάπτυξη του παθογόνου ευνοείται από ήπιο χειμώνα με
σχετικά υψηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία. Σε θερ-
μοκρασίες κάτω των 0 βαθμούς Κελσίου δύσκολα επιβιώνει.
Η εξάπλωση της ασθένειας ευνοείται από θερμό και ξηρό
καλοκαίρι, οπότε τα συμπτώματα της αδροβακτηρίωσης
γίνονται εντονότερα.

Μέτρα αντιμετώπισης
Δεν υπάρχει κάποια εγκεκριμένη χημική καταπολέμηση για
το βακτήριο. Η αντιμετώπιση βασίζεται σε μέτρα πρόληψης,
με στόχο την παρεμπόδιση της εισόδου του βακτηρίου
καραντίνας στη χώρα μας. 
Απαιτούνται αυστηροί έλεγχοι στη διακίνηση των φυτικών
ειδών που αναφέρονται ως ενδημικά του βακτηρίου. Τα
φυτικά είδη και το πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να συ-
νοδεύονται μεφυτοϋγειονομικό διαβατήριο, να είναι πιστο-
ποιημένα και απαλλαγμένα από τα έντομα-φορείς του
βακτηρίου. Στους χώρους αναπαραγωγής φυτών πρέπει να
μην επιτρέπεται η είσοδος εντόμων, τα θερμοκήπια να έχουν
παντού σήτες, να γίνονται εφαρμογές εντομοκτόνων όταν
απαιτείται και να υπάρχει συνεχής επιτήρηση και συχνοί
έλεγχοι για τυχόν μόλυνση. 
Η απαγόρευση εισόδου δενδρυλλίων ελιάς από περιοχές
της Ιταλίας που έχει βρεθεί το βακτήριο, είναι το πιο σημαντικό
μέτρο. Εισαγωγές φυτών πρέπει να γίνονται μόνο από
ελεγμένα φυτώρια, περιοχών απαλλαγμένων από το βακτήριο. 
Οι καλλιεργητές πρέπει να ελέγχουν συστηματικά τις καλλιέργειές
τους ώστε, αν διαπιστώσουν κάποιο από τα προαναφερθέντα
συμπτώματα, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες φυτοϋ-
γειονομικές αρχές και να προμηθεύονται φυτά που φέρουν
απαραιτήτως φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Ποιο είναι το επικίνδυνο βακτήριο

Ο κίνδυνος και για την Ήπειρο είναι
άμεσος, με το λιμάνι της Ηγουμενίτσας
να αποτελεί στην ουσία «ανοιχτή πόρτα»
για την είσοδο της ασθένειας 

▶
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Μεγάλο κύκλωμα  
«παραλαϊκών» στην Αττική;

«Από καιρό στην Αττική λειτουργεί
απροκάλυπτα εκτεταμένο δίκτυο (κύ-
κλωμα) παραεμπορίου/παραλαϊκών,
που αυτοαποκαλούνται με διάφορες
παραπλανητικές και εξωραϊσμένες
ονομασίες, όπως “αγορές χωρίς με-
σαζόντες” ή “χωριά παραγωγών”,
“απευθείας από τους παραγωγούς
στους καταναλωτές” και άλλες ονο-
μασίες». 
Αυτό καταγγέλλουν, με εξώδικη διαμαρ-
τυρία-δήλωση προς το υπουργείο Οικονομίας,
την Περιφέρεια Αττικής και τον Ενιαίο Φορέα
Ελέγχου Τροφίμων, που κοινοποιείται και
στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων Πα-
ραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών
Αγορών και η Πανελλήνια Ομοσπονδίας
Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών. 
Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο σχετικό έγ-
γραφο, «η παράνομη αυτή πρακτική, καλυ-
πτόμενη από την ανοχή των συναρμοδίων
φορέων, έχει λάβει ιδιαίτερη έκταση και εκ-
δηλώνεται σε πλήθος Δήμων ανά την Αττική,
όπως ενδεικτικά στους Δήμους Νέου Ηρα-
κλείου, Νίκαιας- Ρέντη, Πεύκης, Αμαρουσίου,
Καλλιθέας, Αιγάλεω, Ηλιούπολης, Ελληνικού,
Γλυφάδας, Ελευσίνας, Μεγάρων, Ταύρου,
Βύρωνα και Αγίας Βαρβάρας. Είναι, μάλιστα,
τόσο το θράσος των συμμετεχόντων στην
έκνομη αυτή δραστηριότητα, ώστε να δια-
φημίζουν με πλείστους τρόπους την παρα-
νομία τους (π.χ. με αφίσες και αναρτήσεις
στο διαδίκτυο)». 
Συγκεκριμένα, οι παραγωγοί και οι πωλητές
αγροτικών προϊόντων επισημαίνουν τα εξής: 
1. Η ανωτέρω περιγραφόμενη παράνομη
κατάσταση διενεργείται κατά πλήρη παραβίαση
των οικείων διατάξεων του Ν. 4264/2014
«Λαϊκές Αγορές - Υπαίθριο Εμπόριο», ο
οποίος καθορίζει διεξοδικά τις προϋποθέσεις
ίδρυσης και λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
καθώς και τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή σε αυτές των αδειούχων παρα-
γωγών και πωλητών Λαϊκών Αγορών. 
2.Πέρα από την τυπικώς παράνομη δρα-
στηριότητά τους, επιπλέον οι συμμετέχοντες
στις προαναφερόμενες «παραλαϊκές» αγορές

δεν τηρούν καμία από τις προϋποθέσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας και την
προστασία του καταναλωτή και την είσπραξη
των δημοσίων εσόδων που αυτονόητα
απορρέουν εξ αυτής, αφού: 
8Δεν υπάρχει τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές
σημείο. 
8Δεν υφίσταται καμία απολύτως μέριμνα
για καθαριότητα των χώρων, ούτε φυσικά
για τη στοιχειώδη υγιεινή που διασφαλίζεται
με την τοποθέτηση κινητών τουαλετών.
8Δεν ελέγχεται από καμία αρμόδια αρχή η
προέλευση των πωλουμένων στους κατα-
ναλωτές προϊόντων. Αντιθέτως, μάλιστα,
αποδεδειγμένα στις εν λόγω παράνομες
αγορές λαμβάνει χώρα συστηματική ανα-
γραφή αναληθούς προέλευσης και παρα-
πλάνηση των καταναλωτών, αφού σε αναρ-
τημένες πινακίδες αναγράφονται αναληθείς
τόποι προέλευσης των προϊόντων. Παράλ-
ληλα, πωλούνται απομιμητικά προϊόντα,
που κατά νόμο κρύβουν σοβαρούς κινδύνους
για τους ίδιους τους καταναλωτές, οι οποίοι
εν αγνοία τους αγοράζουν προϊόντα επικίν-
δυνα για την υγεία τους. 
8Δεν διενεργείται οποιοσδήποτε έλεγχος

σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων,
τόσο από τον ΕΦΕΤ, τη Δημοτική Αστυνομία
και τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών,
όσο και από οποιονδήποτε άλλο αρμόδιο
φορέα. 
8 Ομοίως, στις παράνομες αγορές δεν
υφίστανται τριπλότυπα δελτία αποστολής
ούτε εκδίδονται τιμολόγια ούτε εν γένει
σχετικά παραστατικά συναλλαγών, με απο-
τέλεσμα, «γύρω από το παραεμπόριο να
στήνεται ένας χορός μαύρου χρήματος δε-
κάδων εκατομμυρίων ευρώ, δεδομένου ότι
τα διακινούμενα προϊόντα εισάγονται, δια-
κινούνται και πωλούνται χωρίς να καταβληθεί
ούτε 1 ευρώ σε φόρο εισοδήματος. ΦΠΑ,
δασμού, τέλη και ασφαλιστικές εισφορές»
[όπως γλαφυρά αναφέρεται στην σχετική
εγκύκλιο του υπουργείου Ανάπτυξης (Κ1-
2466)]. 
8 Άδηλα τυγχάνουν τα στοιχεία των συμ-
μετεχόντων στις αγορές αυτές, οι οποίοι
δεν τυγχάνουν κατ’ επάγγελμα αγρότες,
ούτε ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. 
8Εκτός των άλλων, η δραστηριότητα αυτή
πλήττει τις ομοσπονδίες και τα μέλη τους,
αφού οι παράνομες αγορές τους ανταγω-
νίζονται παρανόμως, καθώς μπορούν να
λειτουργούν χωρίς:
α) Tην επιβάρυνση με το ποσό του ημερησίου
δικαιώματος, 
β) την επιβάρυνση των συναλλαγών με
οποιονδήποτε φόρο, 
γ) καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και 
δ) κανένα περιορισμό στην προέλευση και
την ποιότητα των πωλουμένων προϊόντων. 
Οι παραγωγοί και οι πωλητές υπογραμμίζουν
ότι η κατάσταση συνιστά πράξη αθέμιτου
ανταγωνισμού «και κατά μείζονα λόγο θέτει
σε κίνδυνο την οικονομική επιβίωση των
νόμιμων αδειούχων παραγωγών και πω-
λητών λαϊκών αγορών-μελών των Ομο-
σπονδιών, που αγωνίζονται καθημερινά, εν
μέσω της οικονομικής κρίσης, καταβάλλοντας
το ημερήσιο τέλος, καθώς και τηρώντας
τις υποχρεώσεις τους έναντι των οικείων
ασφαλιστικών φορέων και των αρμοδίων
φορολογικών αρχών».

Σοβαρές καταγγελίες από τους παραγωγούς και τους πωλητές λαϊκών αγορών

Οι Ομοσπονδίες
καταγγέλλουν ότι 
σε αυτές τις αγορές 
δεν ελέγχεται από καμία
αρμόδια αρχή 
η προέλευση 
των πωλουμένων στους
καταναλωτές προϊόντων

▶
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Παρέμβαση Καραμίχα για 
τον ελαιοκομικό τομέα

«Το μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο
για την ελαιοκομία αλλά συ-
νολικά για τη γεωργία, είναι
ότι δεν υπάρχει καμία εθνική
στρατηγική, εξαιτίας της αδια-
φορίας των εκάστοτε κυβερ-
νήσεων». 
Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο
πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος
Καραμίχας, κατά τη διάρκεια της
ομιλίας του με θέμα «Οι προοπτικές
ανάπτυξης της ελαιοκομίας και ο
συνεργατισμός», στην έναρξη του
1ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ελαι-
ολάδου και Ελιάς Καλαμάτας.
Όπως εκτίμησε ο κ. Καραμίχας,
αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει
και με τη σημερινή κυβέρνηση,
γι’ αυτό και κάλεσε όσους εμπλέ-
κονται στον ελαιοκομικό τομέα
να συνεργαστούν, ώστε να χαρα-
χτεί από τη βάση η εθνική στρα-
τηγική που χρειάζεται για την ανά-
πτυξή του. 
Άλλο μεγάλο πρόβλημα, όπως
υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΠΑ-

ΣΕΓΕΣ, είναι η πολυδιάσπαση των
δυνάμεων, «το γεγονός ότι κάθε
συνεταιρισμός σχεδόν και κάθε
μεταποιητική επιχείρηση φτιάχνουν
το δικό τους λάδι, αντί να ενωθούν,
να συνεργαστούν και να καταφέ-
ρουν κάτω από μια κοινή ετικέτα
να φτιάξουν ένα λάδι σε επαρκείς
ποσότητες». 
Ο κ. Καραμίχας ανέφερε, επίσης,
ότι υπάρχουν δίκτυα στην Αμερική,
στην Κίνα και σε άλλες χώρες,

που θέλουν να πάρουν λάδι από
την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι,
όμως, ότι δεν βρίσκουν τις πο-
σότητες που θέλουν. Πρότεινε,
λοιπόν, να συνεργαστούν Συνε-
ταιρισμοί και ιδιώτες, ώστε να
είναι σε θέση να πετύχουν πολύ
καλύτερα αποτελέσματα απ’ ότι
σήμερα, όπως και να αποτρέψουν
την πώληση του χύμα ελαιολάδου,
γεγονός που χαμηλώνει τις τιμές
εις βάρος των παραγωγών.

Σύμβαση με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου
υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Βαγγέλης Αποστόλου, για την υλοποίηση
προγράμματος με τίτλο «Δράσεις ενημέρωσης φρέσκων
φρούτων και λαχανικών σε σχολεία στην Ελλάδα». 
Το πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 2.233.020 ευρώ
και η χρηματοδότησή του γίνεται κατά 60% από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, κατά 20% από το ελληνικό κράτος και
κατά 20% από τον φορέα υλοποίησης. 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ενημερωτικές
επισκέψεις μαθητών σε εκθεσιακούς και εκπαιδευτικούς
χώρους, τη δημιουργία ιστοσελίδας και έντυπου προ-
ωθητικού υλικού, την υλοποίηση διαφημιστικής καμπάνιας,
τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών κ.λπ. 

Το αργότερο μέχρι τις 10 Μαΐου
θα πρέπει οι κτηνοτρόφοι να
δηλώσουν στο Τμήμα Κτηνια-
τρικής και τα Αγροτικά Κτη-
νιατρεία της περιοχής τους τον
κτηνίατρο εκτροφής επιλογής
τους, ώστε στη συνέχεια να
υπογραφεί σύμβαση μεταξύ
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής
και των κτηνιάτρων εκτροφής
για το έργο της εφαρμογής του
προγράμματος του μελιταίου
στους συγκεκριμένους κτηνο-
τρόφους, όπως ενημερώνει η
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφε-
ρειακής Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 
Ήδη, στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παραγωγικής

Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (www.
minagric.gr) έχει αναρτηθεί
ο κατάλογος με τους εγκε-
κριμένους κτηνιάτρους
εκτροφής, οι οποίοι θα συμ-
μετάσχουν στην εφαρμογή
του προγράμματος του με-
λιταίου πυρετού. 
Σημειώνεται ότι η διαδικασία
δεν απαιτεί την κατάθεση
ιδιωτικού συμφωνητικού με-
ταξύ κτηνοτρόφου και κτη-
νιάτρου εκτροφής, παρά μόνο
την έγγραφη δήλωση έναρξης
συνεργασίας που αναφέρεται
στην Υπουργική Απόφαση και

δεν προκύπτει (για την εφαρμογή του προγράμματος)
κόστος για τον παραγωγό.

Κτηνίατροι εκτροφής για τον μελιταίο

Πρόγραμμα προώθησης
φρέσκων φρούτων 
και λαχανικών

Μέχρι και την Παρασκευή 29 Μαΐου απαγορεύεται η ενάσκηση
της αλιείας (επαγγελματικής και ερασιτεχνικής) ιχθύων και
λοιπών υδρόβιων οργανισμών στον Πηνειό ποταμό, στους
παραποτάμους, χείμαρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και
υδάτινα κανάλια αυτών, καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα
ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, με κάθε μέσο
και κάθε εργαλείο, με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Στόχος είναι η προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων
και των λοιπών υδρόβιων οργανισμών. 
Οι παραβάτες αυτής της Απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις που ισχύουν (άρθρο 11 και 17 του Ν.Δ.
420/1970, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο
9 παρ. 2 και 3 του Ν. 2040/1992). 
Υπεύθυνες Αρχές για την τήρηση-εφαρμογή της Απόφασης
είναι οι Αστυνομικές Αρχές, οι Δασικές Υπηρεσίες και όλες
γενικά οι ανακριτικές Αρχές στην περιοχή αρμοδιότητάς
τους. 

Απαγόρευση αλιείας 
στη Λάρισα

Ζητά εθνική στρατηγική και συνεργατικά σχήματα για την ανάπτυξή του
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9ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο
νέων αγροτών από τον ΟΓΑ

Ένα ακόμη σεμινάριο, αυτή τη φορά
στη Λέσβο, διοργανώνει ο ΟΓΑ στο
πλαίσιο της ενημέρωσης των νέων
αγροτών. Στο σεμινάριο, που θα διε-
ξαχθεί την Τρίτη 28 Απριλίου, στο
ξενοδοχείο «Ηλιοτρόπιο στη Βίγλα
Μυτιλήνης (συνεδριακή αίθουσα
«Τερψιχόρη»), θα γίνουν εισηγήσεις
για θέματα που αφορούν την οινο-
ποίηση, τα αρωματικά και φαρμα-
κευτικά φυτά, τις κηπευτικές καλ-
λιέργειες, την ελιά, τη ζωική παρα-
γωγή, τη μελισσοκομία, καθώς και
την επιχειρηματικότητα και τη γε-
ωργία, με στόχο την περαιτέρω επι-
μόρφωση και κατάρτιση των νεοει-
σερχόμενων στον κλάδο επαγγελ-

ματιών αγροτών. Με το πέρας του
σεμιναρίου θα χορηγηθεί βεβαίωση
παρακολούθησης στους συμμετέ-
χοντες και δωρεάν διανομή βιβλίων
αγροτικού ενδιαφέροντος.

Προϋποθέσεις
συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμ-
μα, χωρίς καμία οικονομική επιβά-
ρυνση, έχουν οι άμεσα ασφαλισμένοι
του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγρο-
τών του ΟΓΑ, ηλικίας 22 έως 40
ετών, που έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει
τις ασφαλιστικές τους εισφορές κατά
τον χρόνο υποβολής της αίτησης
συμμετοχής τους.

Ανανεωμένη ξεκίνησε η φετινή,
61η Ανθοκομική Έκθεση Κη-
φισιάς, που μας προσκαλεί να
την «Ανακαλύψουμε Ξανά»,
έως τις 10 Μαΐου, στο Άλσος
Κηφισιάς «Δημήτρης Ζωμό-
πουλος». 
Η ιστορική Ανθοκομική Έκθεση
φέτος αλλάζει, με σκοπό να
αναδείξει την ευζωία που μας
προσφέρουν τα άνθη και τα
φυτά, να προτείνει νέες εμπει-
ρίες στους επισκέπτες της και
να αποτελέσει μια ευχάριστη
ανοιξιάτικη βόλτα για όλη την
οικογένεια. 
Για 19 ημέρες, σε έκταση 20
στρεμμάτων με ανανεωμένη
διάταξη του χώρου και με τη

συμμετοχή 70 ανθοπαραγωγών,
η 61η Ανθοκομική Έκθεση Κη-
φισιάς μας υποδέχεται με πε-
ρισσότερα από 2.000 είδη φυ-
τών, μυρωδικών και βοτάνων. 
Οι εξειδικευμένοι γεωπόνοι του
Δήμου Κηφισιάς μάς συμβου-
λεύουν πώς να φτιάξουμε τον
κήπο ή τη βεράντα, ποιά φυτά
να επιλέξουμε και με ποιόν τρό-
πο να τα περιποιηθούμε. 
Κάθε μέρα στην 61η Ανθοκομική
Έκθεση Κηφισιάς είναι διαφο-
ρετική με ομιλίες για τη φύση,
μαγειρέματα με φρέσκα μυρω-
δικά στην υπαίθρια κουζίνα,
ψυχαγωγία με διαδραστικά ερ-
γαστήρια, θεατρικές παραστά-
σεις και μουσικές εκδηλώσεις. 

61η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Επιστολή για 
τις ζημιές στα αμπέλια 

της Κρήτης
Την άμεση καταγραφή των ζημιών στους αμπελώνες
της Κρήτης ζητά ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ
Σωκράτης Βαρδάκης, με επιστολή του προς τον ανα-
πληρωτή υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Βαγγέλη Αποστόλου. Αναλυτικά, το περιεχόμενο της
επιστολής έχει ως εξής:
«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε πολλές περιοχές του Νομού Ηρακλείου και γενικότερα
στην Κρήτη, οι ψυχρές αέριες μάζες και το χαλάζι των
προηγούμενων ημερών προκάλεσαν ολοκληρωτικές
καταστροφές σε αμπέλια, φέρνοντας απώλεια εκατομ-
μυρίων ευρώ στους αμπελουργούς της Κρήτης.
Κύριε Υπουργέ,
Εκτιμώντας ότι κατανοείτε απολύτως το πρόβλημα, πα-
ρακαλώ όπως προβείτε σε κάθε ενέργεια, προκειμένου
να καταγραφούν οι ζημιές που υπέστησαν οι αμπελουργοί». 

Παράταση 
συγκεντρωτικών 
και για αγρότες

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαβ-
βαΐδου, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής, στους
φορολογούμενους, πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνσή
τους ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής
καταστάσεων φορολογικών στοιχείων ημερολογιακού
έτους 2015, εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία: 
α) Καταχωρούνται συγκεντρωτικά (καθαρή αξία), χωρίς
αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, τα στοιχεία
λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση Φο-
ρολογικών Ταμειακών Μηχανών (ΦΤΜ), με μια εγγραφή
ανά αριθμό ΦΤΜ ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία
λιανικών συναλλαγών. 
β) Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και
τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, υπο-
βάλλονται μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2015. 
γ)Σε περίπτωση αποκλίσεων, δεν απαιτείται η διόρθωση
των καταστάσεων πελατών-προμηθευτών εφόσον η
διαπιστωθείσα, μετά από έλεγχο, συνολική αξία της
απόκλισης ανά αντισυμβαλλόμενο δεν ξεπερνά το ποσό
των 100 ευρώ. 

Σε 12 ευρώ ανά παραγωγική καταγεγραμμένη κυψέλη και
μέχρι του συνολικού ποσού ενίσχυσης των 1.200.000 ευρώ,
καθορίζεται η ετήσια ενίσχυση βάσει του εγκριθέντος Προ-
γράμματος των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους από
τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σχετική Κοινή
Υπουργική Απόφαση. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την με
αριθμό 580/35912 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

625/Β/15.4.2015, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθ.
687/295610/24−5−2007  προηγούμενη απόφαση των υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
του Κοινοτικού καθεστώτος όσον αφορά τις ενισχύσεις για
τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

12 ευρώ ανά κυψέλη οι ενισχύσεις για μελισσοκόμους του Αιγαίου
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Έως 15 Μαΐου οι αιτήσεις για 
αναδιάρθρωση αμπελιών στην Αχαΐα

Έως τις 15 Μαΐου μπορούν
να καταθέσουν αίτηση οι πα-
ραγωγοί που θέλουν να επι-
δοτηθούν από το πρόγραμμα
«Αναδιάρθρωση και Μετα-
τροπή Αμπελουργικών Εκτά-
σεων» στην περιοχή της
Αχαΐας. Οι αγρότες θα πρέπει
να προσέρχονται οι ίδιοι ή
εξουσιοδοτημένοι εκπρό-
σωποί τους στη Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας
της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά. 
Σύμφωνα με την απόφαση
της Περιφέρειας της Δυτικής
Ελλάδας, τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για ένταξη
στο πρόγραμμα είναι:
8 Αίτηση – Υπεύθυνη δή-
λωση (έντυπο από υπηρε-
σία).
8 Απόσπασμα αμπελουρ-
γικού μητρώου.
8 Δηλώσεις συγκομιδής
για τις 2 τουλάχιστον αμπε-
λουργικές περιόδους που
προηγούνται της περιόδου
ένταξης στο πρόγραμμα για

όλα τα υφιστάμενα αμπελο-
τεμάχια του παραγωγού.
8 Δήλωση εκμετάλλευσης
στα πλαίσια της ενιαίας ενί-
σχυσης (ΟΣΔΕ) του 2015.
8Φωτοτυπία των δύο όψε-
ων της ταυτότητας.
8 Φωτοτυπία του εκκα-
θαριστικού της εφορίας ή
της φορολογικής δήλωσης
ή άλλου φορολογικού εγ-
γράφου, όπου θα αναγρά-
φεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου
- παραγωγού.

8 Φωτοτυπία της 1ης σε-
λίδας του βιβλιαρίου τρα-
πέζης, με τον αριθμό τρα-
πεζικού λογαριασμού ταμι-
ευτηρίου.
8 Φωτοαντίγραφο τίτλων
νομής και κατοχής για ιδιό-
κτητα ή μισθωτήρια (άνω
των 9 ετών) για ενοικιαζό-
μενα αμπελοτεμάχια.
Οι κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες, για την ένταξή
τους στο πρόγραμμα, πρέπει
να είναι κάτοχοι αμπελουρ-

γικής εκμετάλλευσης του-
λάχιστον 3 στρεμμάτων στις
ορεινές και μειονεκτικές
περιοχές και τουλάχιστον
5 στρεμμάτων στις πεδινές
περιοχές. 
Η ελάχιστη έκταση αμπελο-
τεμαχίου για την συμμετοχή
στο πρόγραμμα καθορίζεται
σε 1 στρέμμα. 
Οι παραγωγοί που είχαν υπο-
βάλλει αίτηση τα προηγού-
μενα χρόνια πρέπει να κα-
ταθέσουν καινούρια αίτηση.

Σε λίγες ημέρες, το άτυπο Συμβούλιο
των υπουργών Υγείας της Ευρω-
παϊκής Ένωσης θα πρέπει να εξετάσει
μια έκθεση που δημοσιεύθηκε τον
Δεκέμβριο του 2014. Η έκθεση συν-
τάχθηκε από επιτροπή Ευρωπαίων
εμπειρογνωμόνων και τάσσεται
υπέρ της ανάπτυξης της ευρωπαϊκής
πολιτικής για την υγεία και το αλκοόλ,
θεωρώντας ότι οι διαπιστώσεις που
έγιναν πριν από 10 χρόνια, τώρα
έχουν αλλάξει. Η έκθεση κάνει μια
σειρά προτάσεων:

1. Ενισχύσεις στο πλαίσιο της
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
Η έκθεση δεν είναι καταπέλτης,
αλλά υποστηρίζει τη χορήγηση χα-
μηλότερων ενισχύσεων στην πα-
ραγωγή κρασιών και οινοπνευμα-

τωδών ποτών και «στροφή» προς
την παραγωγή οίνων ποιότητας.
Αυτή η ιδέα δεν ενισχύει την κα-
τεύθυνση της ανάπτυξης οίνων
χωρίς γεωγραφική ένδειξη και θε-
ωρείται ως ένας τρόπος για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας του
τομέα. Αυτή η πολιτική θα επιφέρει,
σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες,
«μείωση της επικίνδυνης κατανά-
λωσης αλκοόλ και την ίδια στιγμή
την ανάπτυξη της ανταγωνιστικό-
τητας των παραγωγών στις ευρω-
παϊκές και διεθνείς αγορές. 

2. Φορολόγηση και θέσπιση
ελάχιστης τιμής
Η έκθεση τονίζει τη σημασία της
εφαρμογής του φόρου οινοπνευ-
ματωδών ποτών. Συμβουλεύει να

συντονιστούν οι διάφορες πολιτικές
(συμπεριλαμβανομένων των γεωρ-
γικών), έτσι ώστε να μην παρεμ-
ποδίζεται η αποτελεσματικότητα
των φόρων από τη μείωση της κα-
τανάλωσης (με τη μείωση των τι-
μών). Η έκθεση εξετάζει, επίσης,
την καθιέρωση μιας ελάχιστης τιμής
ανά μονάδα αλκοόλ, ώστε να έχει
«σημαντικό αντίκτυπο στους αν-
θρώπους που καταναλώνουν αλ-
κοόλ σε μεγάλες ποσότητες». 

3. Συντονισμός δράσεων που
επηρεάζουν τη διασυνοριακή
κατανάλωση 
Οι ειδικοί φαίνεται να ενδιαφέρονται
ιδιαίτερα για τη διασυνοριακή κα-
τανάλωση, η οποία αναστέλλει τις
πολιτικές που εφαρμόζει ένα κράτος,

δίνοντας ευκολότερη πρόσβαση σε
κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά
με χαμηλότερο κόστος για τους πο-
λίτες της. Οι εμπειρογνώμονες προ-
τείνουν μια συντονισμένη πολιτική
σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον πε-
ριορισμό αυτής της επίδρασης της
κατανάλωσης των συνόρων, η οποία
πλήττει κυρίως τους νέους.

4.Ετικέτες με αναγραφή συ-
στατικών και θερμίδων
Η υποχρεωτική σήμανση των θερ-
μίδων και των συστατικών για το
αλκοόλ είναι μια πρόταση που είναι
ήδη σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρό-
νια. Η έκθεση απηχεί την άποψη
αυτή και δηλώνει ότι μπορεί να προ-
κύπτει συμφέρον από τη διαφήμιση
μέσω Διαδικτύου.

Την Πελοπόννησο 
τιμούν οι «Ημέρες 

Γαστρονομίας» 2015
Τον Τιμώμενο Προορισμό για το 2015 στις «Ημέρες
Γαστρονομίας», την πρότυπη διοργάνωση για τον
πολιτισμό, την καινοτομία και τους ανθρώπους της
ελληνικής γαστρονομίας, που προσελκύει εδώ και
δυο χρονιές το ενδιαφέρον της εγχώριας και διεθνούς
γαστρονομικής κοινότητας, θα αποτελέσει η Περι-
φέρεια Πελοποννήσου. 
Για πρώτη φορά, σε συνεργασία με την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, θα παρουσιαστεί τον ερχόμενο Μάιο
στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες του Μουσείου
Μπενάκη, ένα αντιπροσωπευτικό και ολοκληρωμένο
πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής του συναρπα-
στικού οικοσυστήματος γεύσεων και πολιτισμού
της Πελοποννήσου με τη συμμετοχή δεκάδων αν-
θρώπων και φορέων ανάδειξης της γεύσης, του
πολιτισμού και της καινοτομίας της περιοχής. 
Ο ετήσιος θεσμός του Τιμώμενου Γαστρονομικού
Προορισμού αποτελεί σημαντικό κεκτημένο των
Ημερών Γαστρονομίας και ένα παράδειγμα του πώς
μια συλλογική προσπάθεια από τοπικούς φορείς,
ανθρώπους και κοινότητες δύναται να μετεξελιχθεί
σε μια χρήσιμη δυνατότητα για την ενδυνάμωση
της περιφερειακής ανάπτυξης. 
Για τις φετινές Ημέρες Γαστρονομίας, οι διοργανωτές
επέλεξαν ως Τιμώμενο Γαστρονομικό Προορισμό,
την Πελοπόννησο ως αντιπροσωπευτικό πρεσβευτή
της γαστρονομικής μας κληρονομιάς, αλλά και ως
μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τη σύγχρονη
δημιουργική κουζίνα της χώρας μας.

Ευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία και το αλκοόλ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 68 τ.μ., πλησίον
πλατείας Ιλίου, 1oυ ορόφου, φρεσκο-
βαμμένο, φωτεινό, διαμπερές, σε καλή
τιμή. Τηλ. 697/0398675. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Oικόπεδο 525 τ.μ.,
τιμή 20.000 ευρώ. Τηλ. 6983/725039. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας 3 αγρο-
τεμάχια, προτεινόμενα για το σχέδιο
πόλης στο Σχιστό Κορυδαλλού Αττικής.
Τηλ. 6932/238436. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο, 18 στρεμμάτων,
ενιαίο, κατάλληλο για αμπελώνα ή αρω-
ματικά φυτά κ.ά., απεριόριστη θέα, νερό,
ύδρευση, στην περιοχή Τσοτυλίου Κοζάνης.
Τηλ: 6972/727826. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρόκτημα 9,5 στρεμμάτων,
με δίκτυο άρδευσης, στον κάμπο Στυμ-
φαλίας, ορεινή Κορινθία, τιμή 14.000
ευρώ (συζητήσιμη). Τηλ. 6945/930607. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Οκτώ στρέμματα, με πολύ νερό, στην
περιοχή Μαρκόπουλου, Βραυρώνα, Αττική.
Τηλ. 210/6644208 και 6944/157737. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαιοτριβείο έτοιμο για λει-
τουργία δεν χρειάζεται καμία επισκευή.
Τιμή 30.000 ευρώ. Τηλ 6983/393632. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο διαμέρισμα,
πρώτου ορόφου, με δική του είσοδο και
αέριο, για επαγγελματική στέγη, φροντιστήριο
ελληνικών-ξένων μαθημάτων. Έτοιμο για

λειτουργία. Στο κέντρο κάτω Ηλιούπολης,
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 2310/689705. 

MANH: Αγρόκτημα 30 στρεμμάτων με 200
ελιές, πάνω σε δρόμο, ιδανικό για ελαιώνα
λαδιού-κτηνοτροφία-παραγωγή βοτάνων.
Ενοίκιο: 3.500 ευρώ τον χρόνο (ή πωλείται).
Τηλ. 210/8815110, 6978/058098.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ: Πωλείται πέτρινη μονοκα-
τοικία, 80 τ.μ. εντός αγροκτήματος 17.000
μέτρων, με πρόσοψη 130 μέτρων, επί
της Εθνικής οδού Λαμίας-Καρπενησί-
ου-Αγρινίου, στο 51χλμ μεταξύ Αγίου
Γεωργίου και νέας σήραγγας Καρπενησίου.
Κατάλληλο για αγροτική ή τουριστική
επιχείρηση(επιδοτείται). Τηλ. 6932/347152. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ βιομηχανικό κτίριο γαλβανιζέ
500τ.μ. στην περιοχή Λαμίας. Τηλ.
6977/232427. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσόξυλων και
λοιπά 2.500 τ.μ. στον παράδρομο Θεσ-
σαλονίκης Χαλκιδικής (Κάτω Σχολάρι)
με αποθήκες, γραφεία, έκθεση, φορτηγάκι,
πελάτες, λόγω συνταξιοδότησης, ευκαιρία.
Τηλ. 6972/727826. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ξυλουργείο 200 τ.μ. με
40 τ.μ. εκθεσιακό χώρο πλήρως εξοπλι-
σμένο, 50 χρόνια στην ίδια θέση με
πελάτες κ.λπ., περιοχή Μπότσαρη Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ. 6972/727826. 

ΔΙΑΦΟΡA

Μελισσοκόμος διαθέτει μελίσσια για επι-
κονίαση σε βιολογικά κτήματα, δωρεάν.
Τηλ. 6949/205132. 

Διατίθεται προς πώληση ΖΕΑ, βιολογικής
καλλιέργειας, τύπου farro, προς σπορά
ή αλεύρι. Τηλ. 6977/673262. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι δίκοκκο (ζέα). Πληρο-
φορίες κ. Αθανάσιος Μωρόπουλος, Τρί-
πολη. Τηλ. 2710/232115 και 697/4714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφυλλόσπορος σε τιμή σοδειάς,
τριαρισμένος, ποικιλία υλίκη. Αποστολή
σε όλη την Ελλάδα. Τηλ. 6947/070942

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πολυτελή νυφικά, 285 ευρώ
και η επιδιόρθωση στα μέτρα σας δωρεάν.
Τηλ. 2310244787. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ειδικά και εκτατικά δικαιώ-
ματα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εκτατικό δικαίωμα. Τηλ.
6976/141565. 

Από τα Ζαγοροχώρια της Ηπείρου πω-
λούνται μέλι δάσους, βασιλικός πολτός
και σπιτικές κεραλοιφές. Τηλ. 6977/780800. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ποικιλίες φυτών και τριαν-
ταφυλλιάς για παραγωγή σε αιθέρια έλαια
και ξηρά. Tηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά, τσάι, σιδερίτης και
σπόροι χαμομηλιού. Tηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φυτά βατόμουρου γκότζι
μπέρι, αρώνια, ιπποφαές και μύρτιλο.
Τηλ. 69807/47059.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρεβίθια, νόστιμα και βλαστερά
από παραγωγό. Τηλ. 69873/00767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δενδρύλλια καρυδιάς, αμε-
ρικάνικης ποικιλίας, τσάντλερ, φράνκετ
και fernette. Τηλ. 69873/00767.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κεραμίδια βυζαντινά 5.000
τεμάχια μόνο 1.800 ευρώ, ευκαιρία. Τηλ.
6972/727826. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα αμπέλου για
κρασί. Τηλ. 6948/831958, 210/9637724.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα φύτευσης αμ-
πέλου, 7,6 στρέμματα. Τηλ. 6945/148394
(κ. Ηλίας). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ λάδι παραγωγής μας, 3,5 ευρώ
το λίτρο. Τηλ. 22260/22840. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριφύλλι καλής ποιότητας από
2ο μέχρι και 3ο χέρι σε αρκετή ποσότητα.
Τηλ. 6975/326873. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελιές ποικιλία αρμπεκίνα,
ισπανικές. προς 2 ευρώ το δέντρο για
πυκνή φύτευση. Τηλ. 6972/291528. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρύδια σπιτικά, βιολογικά,
από την Κρήτη, από μικροπαραγωγό, δί-
νονται σπασμένα ή άσπαστα. Περιοχή
Αθήνα. Τηλ. 6938/285535. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουβάς, ειδικός για belarus,
ενισχυμένος μαζί με τις βάσεις. Τηλ.
6944/270584.

ΖΩΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ παπιά πρασινοκέφαλα,
άγρια, με πολύ ωραία χρώματα, μηνών,
10 ευρώ, στο Βόλο. Τιμές συζητήσιμες.
Τηλ. 24210/56010, 6977/876175. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χήνες τουλούζ μεγαλόσωμες,
ενός έτους, 50 ευρώ, στο Βόλο. Μικρά,
μηνών, 15 ευρώ. Τηλ. 24210/56010,
6977/876175. 

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ εισαγωγής κατά
παραγγελία από δημοπρασίες εξωτερικού.
Ενδεικτικές τιμές: 
-Same-Case 80-90 ίππους, 4Χ4 από
12.000-17.000 ευρώ. 
-New Hollande 90-110 ίππους από 17.000-
20.000 ευρώ 
-John Deere 90-140 ίππους από 17.000-
28.000 ευρώ Τηλ.: 6997/712111. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καρούλι ποτίσματος στο Κιλκίς,
τύπου Πατενίδη, Φ90, 300 μέτρα, δύο
χρόνων, με πολυμπέκ, φάρδους 54 μέ-
τρων και έξτρα καρότσι γιαπεκ. Τιμή:
6.900 ευρώ. Τηλ. 6976/760915. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούριο ραντιστικό 500 κιλών
με μεταλλική ράμπα. Πληροφορίες: κ.
Αθανάσιος Μωρόπουλος, Τρίπολη. Τηλ.
2710/232115 και 697/4714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φρέζα, τύπου ROTARY, Κορινθία.
Τηλ. 6939/629968. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ συρόμυλος 20 ίππων και μια
χαρμανιέρα 7,5 ίππων 1.200 λίτρων. Τηλ.
6945/326873. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αρμεκτήριο αιγοπροβάτων,
24 θέσεων. Τηλ. 6931/919710. 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Κυρία ζητά εργασία στο Ναύπλιο. Μα-
γείρεμα, εξωτερικές εργασίες και συν-
τροφιά ηλικιωμένων. Τηλ. 6982/182059. 

Από εταιρεία λιπασμάτων ζητούνται 2
γεωπόνοι: Α. Γεωπόνος – Πωλητής με
εμπειρία στον κλάδο πέραν των 5 ετών.
Περιοχή ευθύνης: Δυτική Ελλάδα με προ-
τεινόμενη διαμονή Αχαΐα – Βάρδα – Ηλεία.
Β. Γεωπόνος γραφείου με διαμονή στην
Αθήνα. Ταλαντούχος, με θέληση για ερ-
γασία, πολύ καλά Αγγλικά, προγράμματα
υπολογιστών. Αποστολή βιογραφικών
στο: greeklifert@gmail.com. 

Αναλάμβάνω ανακαινίσεις χώρων και
ελαιοχρωματισμούς σε χαμηλές τιμές.
Τηλ. 6977/893876.

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας στην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
•Τηλ.: 210/9249571-72 -210/7256050 •Fax: 210/9249573 •Ε-mail: info@paragogi.net.



Σε εφαρμογή τίθεται η ψη-
φιακή υπηρεσία για τις εξε-
τάσεις χορήγησης πιστοποι-
ητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμά-
κων μετά από κοινή των
Υπουργών Οικονομίας, Υπο-
δομών, Ναυτιλίας και Τουρι-
σμού και Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης. 
Το κόστος του τέλους συμμετοχής
των ενδιαφερομένων στις εξε-
τάσεις χορήγησης πιστοποιητικού
γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων, ορίζεται
ως εξής:
Α) Μέχρι τις 31η Αυγούστου 2015,
το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορί-
ζεται σε 25 ευρώ. 
Β) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015,
το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορί-
ζεται σε 50 ευρώ. 
Η κοινή απόφαση των αρμοδίων
υπουργών είναι σημαντική, αφού
πλέον από τις 26 Νοεμβρίου 2015
η πώληση γεωργικών φαρμάκων
εγκεκριμένων για επαγγελματική
χρήση θα γίνεται μόνο σε όσους
διαθέτουν το πιστοποιητικό γνώ-
σης ορθολογικής χρήσης γεωρ-
γικών φαρμάκων. 
Μετά την ημερομηνία αυτή, η λια-
νική πώληση γεωργικών φαρ-
μάκων για επαγγελματική χρήση
γίνεται εφόσον αποδεικνύεται ότι
η συγκεκριμένη δράση θα γίνει
από άτομο, το οποίο έχει το πι-
στοποιητικό γνώσης ή από κά-
ποιον τρίτο, ο οποίος όμως επι-
βλέπεται από πρόσωπο που έχει
λάβει τη σχετική άδεια, στον οποίο
ανήκει και η ευθύνη για την ορθή
χρήση των γεωργικών φαρμάκων. 

Ποιούς αφορά
Υποχρεωμένοι να αποκτήσουν
το πιστοποιητικό γνώσης είναι
εκείνοι στο όνομα των οποίων
εκδίδονται τα παραστατικά προ-
μήθειας των φυτοπροστατευτικών

προϊόντων ή ο επιβλέπων τη χρή-
ση των φυτοπροστατευτικών
προϊόντων. 
Όπως προβλέπεται: 
8Οι φορείς παροχής κατάρτισης
στην ορθολογική χρήση των γε-
ωργικών φαρμάκων οφείλουν
να εγγραφούν στη ψηφιακή εφαρ-
μογή. Η εγγραφή γίνεται από τον
υπεύθυνο κάθε Παραρτήματος.
8Με την εγγραφή των φορέων
παροχής κατάρτισης στην ορθο-
λογική χρήση των γεωργικών
φαρμάκων, γίνεται η αναγραφή
τους στην ιστοσελίδα του Υπουρ-
γείου, έτσι ώστε να είναι διαθέ-
σιμοι για την ενημέρωση κάθε
ενδιαφερομένου.
8 Η εγγραφή αφορά ιδιωτικούς

και δημόσιους φορείς. 
8 Τα Κέντρα Εξέτασης πιστο-
ποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων
οφείλουν να εγγραφούν στη ψη-
φιακή εφαρμογή. Για κάθε Πα-
ράρτημα των Κέντρων Εξέτασης
γίνεται διαφορετική εγγραφή και
ορίζεται ο υπεύθυνος του Κέντρου
Εξέτασης στον οποίο χορηγούνται
ειδικοί κωδικοί. Η εγγραφή κάθε
Παραρτήματος Κέντρου Εξέτασης
θα εγκρίνεται από τη Διεύθυνση
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
του υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. 
8 Μετά την εγγραφή τους, τα
Κέντρα Εξέτασης πιστοποιητικού

γνώσεων ορθολογικής χρήσης
γεωργικών φαρμάκων συγκεν-
τρώνουν ενδιαφερόμενους για
εξέταση και συγκροτούν για τον
σκοπό αυτόν Τμήματα Εξέτασης,
που αποτελούνται από ομάδες
των 10 έως είκοσι 20 ατόμων. 

Εξέταση
των ενδιαφερόμενων 
Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν των
ατομικών στοιχείων τους (ονο-
ματεπώνυμο και ΑΦΜ), οφείλουν
να καταβάλλουν στα Ιδιωτικά και
Δημόσια Κέντρα Εξέτασης πιστο-
ποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων
την αξία του Τέλους εξέτασης,
καθώς η έκδοση και πληρωμή

του διενεργείται αποκλειστικά
από τα Κέντρα Εξέτασης πιστο-
ποιητικού γνώσεων ορθολογικής
χρήσης γεωργικών φαρμάκων
για το σύνολο των ατόμων κάθε
Τμήματος Εξέτασης. 
Τα Κέντρα Εξέτασης οφείλουν
να εκδώσουν το προβλεπόμενο
«ηλεκτρονικό παράβολο» (e−Πα-
ράβολο), σύμφωνα με τη διαδι-
κασία που αναφέρεται στο «Εγ-
χειρίδιο Χρήσης της Ψηφιακής
Υπηρεσίας Πιστοποίησης». Το e-
Παράβολο αναρτάται στη ψηφιακή
εφαρμογή και μέσω αυτής κα-
ταχωρούνται τα στοιχεία των
ατόμων που αποτελούν το Τμήμα
Εξέτασης, η ημερομηνία και η
ώρα εξέτασής τους, τουλάχιστον
7 ημέρες μετά την ανωτέρω κα-
ταχώρηση. 
Τα στοιχεία των εξετάσεων (Κέν-
τρο Εξετάσεων, ημερομηνία και
ώρα εξετάσεων) αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, με
σκοπό την ενημέρωση των Δι-
ευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των
κατά τόπους Περιφερειακών Ενο-
τήτων, οι οποίες δύναται να απο-
στείλουν ελεγκτικό κλιμάκιο για
τον απροειδοποίητο έλεγχο. 
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Απαραίτητο το πιστοποιητικό 
για τη χρήση γεωργικών φαρμάκων

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι μελισσοκόμοι στην Ήπειρο
καθώς, λόγω της αλόγιστης χρήσης των φυτοφαρμάκων,
χάνονται μεγάλοι πληθυσμοί μελισσών. Ο κ. Αναστάσιος
Ποντίκης, πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ιωαν-
νίνων «Αρισταίος», που αριθμεί 700 ενεργά μέλη, κάνει
έκκληση μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων
οι γεωργοί και γενικότερα οι χρήστες φυτοφαρμάκων
να τηρούν τις οδηγίες που αναγράφονται στις συσκευασίες,
καθώς επίσης να ραντίζουν τα χόρτα αργά το βράδυ ή
νωρίς το πρωί, δηλαδή ώρες που τα μελίσσια είναι στις
κυψέλες, ενώ παράλληλα να ενημερώνονται οι μελισσοκόμοι
48 ώρες νωρίτερα. Ο κ. Ποντίκης εξηγεί, πως η άνοιξη
είναι η εποχή που μεταφέρονται οι μέλισσες σε περιοχές
με ανθοφορία, για παράδειγμα της πορτοκαλιάς, και

υπάρχει ο κίνδυνος σε μια νύχτα να χαθεί μια περιουσία. 
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο κ. Ποντίκης, και
ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Μελισσοκομικών
Συλλόγων Ελλάδας, ανάλογα προβλήματα αντιμετωπίζουν
όλοι οι συνάδελφοί του στη χώρα. Η Ομοσπονδία, όπως
είπε, κινείται στην κατεύθυνση να ζητήσει βοήθεια από
το αρμόδιο υπουργείο προς την κατεύθυνση της ενημέρωσης.
Ωστόσο, ένα μέτρο που αναμένεται να εφαρμοστεί το Νο-
έμβριο του 2015, είναι μία διάταξη, σύμφωνα με την
οποία εκείνος που χρησιμοποιεί φυτοφάρμακα θα πρέπει
να έχει το ανάλογο πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης
από τον αρμόδιο κρατικό φορέα, το οποίο θα παρέχουν
στον καταναλωτή όσοι παράγουν οι εμπορεύονται φυτο-
φάρμακα.

Σήμα κινδύνου για τις μέλισσες
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Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,
με την υπ’ αριθ. 528/2015 απόφασή της, με
προσωρινό «ναι» ανοίγει το δρόμο στα σχε-
διαζόμενα έργα κατασκευής αιολικών πάρ-
κων σε ολόκληρη την Κρήτη, αλλά εκκρεμεί
η έκδοση άλλης απόφασης που θα έχει κα-
θοριστικό ρόλο για την τύχη υλοποίησης
των επίμαχων έργων.
Ειδικότερα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει 1.369
φορείς και κάτοικοι της Κρήτης και ζητούσαν
να ακυρωθεί η από 28.5.2012 απόφαση της
διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επεν-
δύσεων (ΔΕΣΕ) για την ένταξη του επεν-
δυτικού σχεδίου «αιολικό σύστημα παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμ-
βάνει την κατασκευή 33 αιολικών σταθμών
ισχύος 1.077 ΜW στους τέσσερεις νομούς
της Κρήτης και κοινή διασύνδεση τους με
το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα ενέργειας
μέσω υποβρυχίου καλωδίου» κυριότητας
της εταιρείας «Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ».
Η εν λόγω εταιρεία είχε ασκήσει παρέμβαση
στο ΣτΕ υπέρ του επίμαχου έργου και έγινε
δεκτή από το δικαστήριο.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή
των φορέων και κατοίκων και όλους τους
ισχυρισμούς τους ως αβάσιμους, ενώ έκρινε
ότι το πλαίσιο της επενδυτικής δραστηριό-
τητας στρατηγικού μεγέθους με το οποίο
ευνοείται η οικονομική ανάπτυξη, δεν προ-
σκρούει στις συνταγματικές επιταγές για
την προστασία του περιβάλλοντος και της
χωροταξικής αναδιάρθρωσης της χώρας.
Σε άλλο σημείο της δικαστικής απόφασης
σημειώνεται ότι στο στάδιο αυτό, δεν γίνεται
«η αξιολόγηση των χωροταξικών, πολεο-
δομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της δραστηριότητας που περιέχεται στην

επενδυτική πρόταση, αλλά εκτιμάται, απλώς,
για τις ανάγκες και τους σκοπούς του νόμου
το κατ’ αρχήν επιτρεπτό της, με βάση τα
στοιχεία που προσκομίζει ο επενδυτής, προ-
κειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες
στον νόμο διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης
επενδυτικών προτάσεων που εμφανίζουν
υψηλές πιθανότητες υλοποίησης, βάσει του
υποβαλλόμενου από τον επενδυτή επιχει-
ρησιακού σχεδίου και της ανάλυσης των
άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επέν-
δυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυ-
πρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρό-
θεσμο ορίζοντα».
Και προσθέτει η Ολομέλεια του ΣτΕ ότι στο
στάδιο αυτό κρίνεται «αν το επενδυτικό
σχέδιο έχει καταρχήν πιθανότητα υλοποίησης
και αν είναι ικανό να συμβάλει στην ανάπτυξη
της εθνικής οικονομίας και την έξοδο της
χώρας από την οικονομική κρίση».

Οι περιβαλλοντικοί όροι
Καθοριστική για την πορεία των επίμαχων
έργων, σύμφωνα με τον πνεύμα της δικα-

στικής απόφασης, είναι το εάν θα είναι
νόμιμη η απόφαση έγκρισης περιβαλλον-
τικών όρων του έργου, η οποία εκδόθηκε
μεταγενέστερα και έχει ήδη κατατεθεί άλλη
δεύτερη προσφυγή και πάλι από κατοίκους
και φορείς της Κρήτης η οποία εκκρεμεί.
Αναλυτικότερα, έχουν προσφύγει στο ΣτΕ
11 Σωματεία και Σύλλογοι κάθε μορφής
και 1.123 κάτοικοι και από όλους τους
νομούς της Κρήτης και ζητούν να ακυρωθεί
ως αντισυνταγματικη, παράνομη και αντίθετη
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η απόφαση
για τους περιβαλλοντικούς όρους που εγ-
κρίθηκαν για την κατασκευή των επίμαχων
αιολικών πάρκων.
Κάτοικοι και προσφεύγοντες φορείς υπο-
στηρίζουν ότι η υπουργική απόφαση που
ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους του
επίμαχου έργου παραβιάζει το άρθρο 24
του Συντάγματος, καθώς θα βλάψει ανε-
πανόρθωτα, τόσο το φυσικό περιβάλλον
όσο και την ποιότητα ζωής των κατοίκων
της Κρήτης, καθ’ όσον παραβιάζει τη δασική
και οικιστική νομοθεσία.

Fish Forward: Βιώσιμες λύσεις για τον άνθρωπο και τη θάλασσα

Κρήτη: Ανοίγει ο δρόμος για έργα 
κατασκευής αιολικών πάρκων;

Γνωρίζεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο
μεγαλύτερος εισαγωγέας ψαρικών και το
50% προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώ-
ρες; Έχεις σκεφτεί πως επιλέγοντας σωστά
ψάρια και θαλασσινά, υποστηρίζεις τους αν-
θρώπους που εξαρτώνται από τη θάλασσα
για να επιβιώσουν και τους πληθυσμούς
ψαριών να ανακάμψουν, στις αναπτυσσόμενες
χώρες και σε όλο τον κόσμο; Ποιά ψάρια και
θαλασσινά μπορείς να καταναλώνεις και πότε; 
Το WWF, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους

για την Ανάπτυξη 2015, απαντά σε αυτά και
άλλα βασικά ερωτήματα, με μια εκστρατεία
ενημέρωσης που προωθεί βιώσιμες λύσεις
για τον άνθρωπο και τη θαλάσσια ζωή. 
Μέσα από την εκστρατεία «Fish Forward»,
που πραγματοποιείται σε 11 ευρωπαϊκές
χώρες, το WWF καλεί τους πολίτες να δουν
τη «μεγάλη εικόνα» και να μάθουν περισσότερα
για τον αντίκτυπο των καταναλωτικών μας
επιλογών στον άνθρωπο και τη θάλασσα. 
Το WWF θα ενημερώσει πολίτες, επιχειρήσεις

και φορείς για το πως οι βιώσιμες επιλογές
μας σε ψάρια και θαλασσινά μπορούν να
κάνουν τη διαφορά. Η μείωση της παγκόσμιας
φτώχειας και η οικολογική πρόοδος βρίσκονται
στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. 
Οι χώρες που συμμετέχουν στην εκστρατεία
είναι: Αυστρία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία,
Ρουμανία, Γερμανία, Κροατία, Γαλλία, Πορ-
τογαλία, Σλοβενία, Ισπανία. 

«Let's Do it»
στο Ηράκλειο

Από εθελοντές, που καθάρισαν και δευν-
δροφύτευσαν την πόλη, «πλημμύρισε»
το Ηράκλειο, στο πλαίσιο της διεθνούς
εθελοντικής καμπάνιας «Let's Do it»,
στην οποία συμμετέχει και η περιφέρεια
Κρήτης. Η ελληνική δράση υπό τον τίτλο
«Let's Do it Greece» είναι μία από τις
μεγαλύτερες και ταχέως αναπτυσσόμενες
εθελοντικές καμπάνιες, που καταφέρνει
να συντονίσει πολλές εθελοντικές ομάδες
ανά την Ελλάδα για να πραγματοποιήσουν
δράσεις προστασίας και ανάδειξης του
περιβάλλοντος.
Στο Ηράκλειο, φορείς, σχολεία, σύλλογοι,
συντροφιές συμμετείχαν στην προσπάθεια
καθαρίζοντας τα περισσότερα σημεία
της πόλης, πάρκα, τα Ενετικά τείχη, πα-
ραλίες, το αεροδρόμιο, το Ενετικό λιμάνι,
τον περιβάλλοντα χώρο των εγκατα-
στάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης
στην Κνωσό, τις εργατικές κατοικίες
Μπεντεβή, την εκβολή του ποταμού Καρ-
τερού, γειτονιές κ.ά.Την προσπάθεια συν-
τόνισε η εθελοντική ομάδα των Minoistas,
σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης,
τον δήμο Ηρακλείου και το Europe Di-
rect.



Το γεγονός ότι περίπου 1 στους
3 ενήλικες Έλληνες έχει αρ-
τηριακή πίεση πάνω από τα
φυσιολογικά όρια, κάνει επι-
τακτική την παρέμβαση σε
πληθυσμιακό επίπεδο, διότι
η υπέρταση εκτός από παρά-
γοντας κινδύνου καρδιαγγει-
ακών νοσημάτων, έχει, επί-
σης, συσχετιστεί με χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια, δυσλει-
τουργία της αριστερής κοιλίας
(καρδιά) και υπερτασική αμ-
φιβληστροειδοπάθεια (πάθηση
στα μάτια).

Γράφει η ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Διαιτολόγος- Διατροφολόγος 

Από το www.eligast.gr

Έχει υπολογιστεί ότι η μείωση της
συστολικής πίεσης κατά 5 mm Hg
επιφέρει μείωση της θνητότητας
από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
κατά 14%. Μάλιστα, έρευνες κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα
άτομα με υπέρταση που έπαιρναν
λιγότερο από 1.000 mg νατρίου
καθημερινά, κατάφεραν να ρίξουν
τη συστολική τους πίεση κατά 4
mm Hg και τη διαστολική τους
πίεση κατά 2,5 mm Hg. Το Νάτριο,
μαζί με το σωματικό βάρος, επη-
ρεάζουν ιδιαίτερα τα επίπεδα της
αρτηριακής πίεσης. Ο οργανισμός
Food Standard's Agency συστήνει
ότι οι ενήλικες δεν πρέπει να κα-
ταναλώνουν περισσότερο από 6
γραμμάρια αλάτι την ημέρα, που
αντιστοιχούν σε 2.300 mg νατρίου
(περίπου ένα κουταλάκι του γλυ-
κού), αλλά εκτιμά ότι η μέση πρόσ-
ληψη στην πραγματικότητα φτάνει
τα 9 γραμμάρια. Ωστόσο, τα άτομα
με καρδιακές παθήσεις, οι μεσή-
λικες και τα άτομα που ήδη έχουν
υπέρταση δεν πρέπει να ξεπερνούν
τα 1.500 mg Νατρίου. 
Προτεινόμενες ποσότητες αλατιού
για όλες τις ηλικίες, σύμφωνα με
τον Διαιτολογικό Σύλλογο της Αγ-
γλίας: 
1 με 12 μηνών – 1 γρ. αλάτι την
ημέρα (0,4 γρ. νάτριο) 
1 με 3 χρονών – 2 γρ. αλάτι την

ημέρα (0,8 γρ. νάτριο) 
4 με 6 χρονών – 3 γρ. αλάτι την
ημέρα (1,2 γρ. νάτριο) 
7 με 10 χρονών – 5 γρ. αλάτι
την ημέρα (2 γρ. νάτριο)
11 και άνω– 6γρ. αλάτι την ημέρα
(2,4 γρ. νάτριο) 

«Κλειδί» οι ετικέτες
Το μεγάλο πρόβλημα προέρχεται,
όμως, από το γεγονός ότι και αν
ακόμα ο κόσμος σταματήσει να
αλατίζει κατά το μαγείρεμα και να
αλατίζει το φαγητό στο τραπέζι, η
πρόσληψη νατρίου μπορεί να είναι
ακόμα υψηλή. Περίπου τα ¾ του
αλατιού που προσλαμβάνουμε,

προέρχεται από επεξεργασμένα
τρόφιμα. Οι ετικέτες τροφίμων
μπορούν να σώσουν ζωές, αν
γνωρίζουμε πως να τις χειριστούμε.
Διαβάζετε πάντοτε τα συστατικά
σε κάθε προϊόν που αγοράζετε. Αν
αναφέρουν τους όρους χλωριούχο
νάτριο, βενζοϊκό νάτριο, γλουτα-
μινικό μονονάτριο (MSG), μαγειρική
σόδα, αυτόματα σημαίνει ότι πε-
ριέχουν αλάτι. Έτσι, νάτριο περιέ-
χουν επίσης: 
8Το Χλωριούχο Νάτριο, δηλαδή
το κοινό αλάτι, που χρησιμοποιείται
επιτραπέζια, στο μαγείρεμα, κατά
την επεξεργασία τροφίμων, στις
κονσέρβες κ.λπ. 
8 Το Γλουταμινικό Μονονάτριο,
ένα καρύκευμα που χρησιμοποιείται
στο σπίτι, σε εστιατόρια και σε
πολλά συσκευασμένα τρόφιμα
(κονσέρβες, κατεψυγμένα κ.λπ.).
8Το Baking-Powder, που χρησι-
μοποιείται για την επιτάχυνση του
φουσκώματος στο ψωμί και στο
κέικ. 
8 Το Διττανθρακικό Νάτριο, η
μαγειρική σόδα, που χρησιμοποιείται
κατά την παρασκευή ψωμιού, αρ-
τοσκευασμάτων και γλυκών. 

8 Η Άλμη, που χρησιμοποιείται
στην επεξεργασία τροφίμων για
την εμπόδιση της ανάπτυξης βα-
κτηρίων. Περιέχεται σε κονσέρβες,
σε κατεψυγμένα τρόφιμα, σε τουρ-
σιά κ.λπ. 
8Το Φωσφορικό Δινάτριο Άλας.
Περιέχεται σε ορισμένα δημητριακά,
καθώς και σε βιομηχανικά τυριά. 
8 Το Αλγινικό Νάτριο, που προ-
στίθεται στα σοκολατούχα γάλατα
και στα παγωτά για να μαλακώσει
την υφή τους. 
8 Το Βενζοϊκό Νάτριο, που χρη-
σιμοποιείται σαν συντηρητικό σε
διάφορα παρασκευάσματα (μα-
γιονέζα, dressings, αναψυκτικά). 
8 Το Υδροξείδιο του Νατρίου ή
καυστικό Νάτριο, το οποίο χρησι-
μοποιείται στην επεξεργασία τρο-
φίμων για να μαλακώσει τη φλούδα
της ελιάς, του καλαμποκιού κ.λπ. 
8 Το Προπιονικό Νάτριο, που
χρησιμοποιείται για την παστερίωση
τυριών και ορισμένων αρτοσκευα-
σμάτων και κέικ, ώστε να εμπο-
διστεί η ανάπτυξη μούχλας.
8 Το Θειώδες Νάτριο, που χρη-
σιμοποιείται για τη λεύκανση ορι-
σμένων φρούτων που χρειάζονται
τεχνητό χρώμα (κεράσια μαρασκίνο,
φρουί-γλασέ κ.λπ.) και ως συν-
τηρητικό κάποιων ξηρών φρούτων
(π.χ. δαμάσκηνα).

Τί τρώμε
Το 90% της ημερήσιας κατανά-
λωσης αλατιού προέρχεται από
τα τρόφιμα, ακόμη κι από πηγές
που δεν τις «πιάνει» το μάτι μας.
Έτσι, τα 100 γρ. παστού ψαριού
περιέχουν 5 γρ. αλατιού, τα 100
γρ. επεξεργασμένου κρέατος (μπέι-
κον, λουκάνικο, ζαμπόν) 2-6 γρ.,
ενώ τα σνακς, όπως τα πατατάκια,
τα γαριδάκια και οι αλατισμένοι
ξηροί καρποί, περισσότερα από 5
γρ. αλατιού ανά 100 γρ. προϊόντος.
Σημαντική πηγή Νατρίου στη δια-
τροφή μας είναι και το λευκό ψωμί,
καθώς εκτιμάται ότι μόλις σε 3
φέτες καλύπτουμε την ημερήσια
πρόσληψη αλατιού. 
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Προσοχή στο κρυμμένο αλάτι!

Το Κάλιο 
Πολλοί διεθνείς οργανισμοί, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή
Εταιρεία Υπέρτασης, η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία αναγνωρίζουν ότι μια
διατροφή, πλούσια σε Κάλιο βοηθά στη διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης
και μειώνει τον κίνδυνο εμφραγμάτων. Η αυξημένη πρόσληψη Καλίου βοηθά στην
αποβολή νατρίου και νερού από το σώμα, μειώνοντας την αρτηριακή πίεση. 
Τροφές, πλούσιες σε Κάλιο είναι τα φρούτα (οι μπανάνες περιέχουν 422 mg Καλίου),
τα λαχανικά, το μαγειρεμένο κρέας και ψάρι, το γάλα (ημιάπαχο 366 mg Καλίου/ποτήρι),
το γιαούρτι, ενώ κυκλοφορούν και εμπλουτισμένα με Κάλιο ροφήματα γιουρτιού. Όταν
καταναλώνετε έτοιμες τροφές, επιλέξτε εκείνες που περιέχουν χαμηλή περιεκτικότητα
σε Νάτριο και υψηλή σε Κάλιο.
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Επιμέλεια:

Χρόνος
προετοιμασίας 8h Χρόνος

μαγειρέματος 45’ Χρόνος
αναμονής 2 h 10 Χρόνος

προετοιμασίας 20’ Χρόνος
μαγειρέματος 60’ Χρόνος

αναμονής 15’ 6
ΥΛΙΚΑ 
120 ml νερό
120 γρ. μαγιά
7 γρ. μαχλέπι, σκόνη
2 κ.γ. γλυκάνισο (σπασμένο)
2 γρ. σκόνη μαστίχας Χίου

2 βανίλιες
2 πορτοκάλια (ξύσμα)
200 γρ. βούτυρο φρέσκο
250 γρ. ζάχαρη
Λίγο αλάτι
4 αυγά

50 ml τσίπουρο
150 ml γάλα
1 κιλό αλεύρι triticum 
dicocum bio
1 κρόκο αυγού
100 γρ. φουντούκι (χοντροκομ.)

ΥΛΙΚΑ
230 γρ. μπισκότα σοκολατένια (όχι
γεμιστά)
100 γρ. καρυδόψιχα
100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία
δωματίου

250 γρ. τυρί κρέμα
200 γρ. γιαούρτι στραγγιστό
50 γρ. καστανή ζάχαρη
80 γρ. μέλι πευκοθύμαρο
1 κ.γ. κανέλα, τριμμένη 
2 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

50 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα (τριμ-
μένη)
50 γρ. μέλι πευκοθύμαρο
1 πορτοκάλι (ξύσμα)

Όλα τα υλικά των συνταγών μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το www.yolenis.com, το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό delicatessen.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΔΩΡΟ Λαζανόφυλλα με πατάτα "Χιώτικο Κελάρι" 200g, 
με αγορές 15€ και τον κωδικό: yolpg004

στο 2o βήμα του checkout
Δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και δεν

παρέχεται δυνατότητα εξαργύρωσης Κάρτας Δώρου με την
προωθητική ενέργεια. Mέχρι τις 30/04! Τηλ: 800 11 12 13 14 

ΔΩΡΟ Χαλβάς σκέτος "Κοσμίδη - Γαβρίλη" 450g, 
με αγορές 14€ και τον κωδικο:́ yolpg005 

στο 2o βήμα του checkout
Δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και

δεν παρέχεται δυνατότητα εξαργύρωσης Κάρτας Δώρου με την
προωθητική ενέργεια. Mέχρι τις 30/04! Τηλ: 800 11 12 13 14 

ΔΩΡΟ Λαζανόφυλλα με πατάτα και Χαλβάς σκέτο, 
με αγορές 35€ και τον κωδικο:́ yolpg006 

στο 2o βήμα  του checkout
Δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες και

δεν παρέχεται δυνατότητα εξαργύρωσης Κάρτας Δώρου με την
προωθητική ενέργεια. Mέχρι τις 30/04! Τηλ: 800 11 12 13 14 

Τσουρέκι με πορτοκάλι και φουντούκια Cheesecake με γιαούρτι και μέλι

Η ευωδιά του βουτύρου, τα μυρωδικά, η
αφράτη και μαλακή ζύμη, ξεσηκώνουν!
Bήμα 1: Βάζετε σε ένα μπολ το χλιαρό νερό, τη
μαγιά και μία κ.σ. ζάχαρη. Ανακατεύετε μέχρι να
λιώσει η μαγιά και η ζάχαρη και προσθέτετε
λίγο αλεύρι, τόσο ώστε να καλύψετε όλη την
επιφάνεια του υγρού (περίπου 3 κ.σ.). Σκεπάζετε
το μπολ και το αφήνετε σε ζεστό περιβάλλον
μέχρι να αρχίσει η μαγιά να βγάζει φουσκάλες. 
Βήμα 2: Βάζετε σε ένα μπολ το μαχλέπι, τη μα-
στίχα, τις βανίλιες, το ξύσμα πορτοκαλιού και
το σπασμένο γλυκάνισο. Ανακατεύετε και το
κρατάτε στην άκρη. 
Βήμα 3: Βάζετε στο μίξερ το μισό βούτυρο με
τη ζάχαρη και χτυπάτε σε δυνατή ταχύτητα, μέχρι
να γίνουν μια αφράτη κρέμα. Προσθέτετε διαδοχικά
το αλάτι, τα αυγά, το τσίπουρο, το γάλα, το
μείγμα μυρωδικών και τελευταίο το προζύμι. 
Βήμα 4: Αλλάζετε το σύρμα του μίξερ σε γάντζο

και σε χαμηλή ταχύτητα χτυπάτε το μείγμα ενώ
προσθέτετε το αλεύρι. Ελέγχετε τη ζύμη, ώστε
να είναι μαλακή αλλά να μην κολλάει. Προσθέτετε
το υπόλοιπο βούτυρο, λιωμένο αλλά κρύο και
συνεχίζετε να χτυπάτε μέχρι να το πάρει όλο. 
Βήμα 5: Βγάζετε τη ζύμη από το μίξερ και την
βάζετε σε βουτυρωμένο μπολ. Την σκεπάζετε
και αφήνετε να διπλασιάσει τον όγκο της για 3-
4 ώρες τουλάχιστον. Στη συνέχεια την ξεφου-
σκώνετε, την ζυμώνετε ξανά για λίγα λεπτά και
την αφήνετε να φουσκώσει ξανά για 1-2 ώρες. 
Βήμα 6: Χωρίζετε τη ζύμη σε 6 μπάλες και τις
φτιάχνετε σε ό,τι σχήμα θέλετε. Βάζετε τα τσου-
ρέκια σε ένα ή δύο ταψιά, στρωμένα με λαδόκολλα
και τα αφήνετε να φουσκώσουν, για 30 λεπτά. 
Βήμα 8: Αλείφετε με τον κρόκο και πασπαλίζετε
με το χοντροκομμένο φουντούκι. Ψήνετε σε
προθερμασμένο φούρνο στους 170°C για 40-
45 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν.

Καταπληκτικό γλυκό με έναν υπέροχο
και συναγώνιστο συνδυασμό του γιαουρ-
τιού με το μέλι, τα καρύδια και την κα-
νέλα.
Bήμα 1: Ετοιμάζετε τη βάση. Προθερμαίνετε
το φούρνο στους 175οC. Βάζετε στο μπλέντερ
τα μπισκότα και τα καρύδια, και τα πολτοποιείτε.
Αδειάζετε τα τρίμματα μέσα σε ένα μπολ και
προσθέτετε το βούτυρο. Ανακατεύετε καλά.
Μοιράζετε το μείγμα σε 6 ατομικές φόρμες για
cheesecake ή το βάζετε σε μια μεγάλη φόρμα
cheesecake. Πιέζετε με τα χέρια σας για να
στρωθεί καλά και να καλυφθεί ο πάτος. Ψήνετε
τη βάση για 10 λεπτά και στη συνέχεια βγάζετε
τις φόρμες από το φούρνο και τις αφήνετε
στην άκρη να κρυώσουν καλά. 
Bήμα 2: Ετοιμάζετε την κρέμα. Χαμηλώνετε
το φούρνο στους 150οC. Βάζετε στο μίξερ το
τυρί, το γιαούρτι, τη ζάχαρη, το μέλι και την

κανέλα, και χτυπάτε μέχρι να γίνουν μια ομοι-
όμορφη κρέμα. Προσθέτετε τα αυγά ένα-ένα
και συνεχίζετε να χτυπάτε για 2-3 λεπτά ακόμα,
μέχρι να ενσωματωθούν τα αυγά με τα υπόλοιπα
υλικά. Μοιράζετε το μείγμα στις ψημένες βάσεις
και το απλώνετε ομοιόμορφα.
Bήμα 3: Ψήνετε τα cheesecakes για 35 λεπτά
μέχρι να πάρουν χρώμα (το πάνω μέρος θα
ταλαντεύεται ελαφρώς). Στη συνέχεια κλείνετε
το φούρνο και ανοίγετε την πόρτα. Τα αφήνετε
μέσα για 15 λεπτά. Τέλος, τα βγάζετε από το
φούρνο και τα αφήνετε να κρυώσουν σε θερ-
μοκρασία δωματίου. 
Bήμα 4: Όταν κρυώσουν εντελώς, τα βάζετε
για 10-15 λεπτά στο ψυγείο. 
Bήμα 5: Βγάζετε τα cheesecakes από το ψυγείο
και τα πασπαλίζετε με την τριμμένη σοκολάτα
και το ξύσμα, ενώ περιχύνετε με λίγο μέλι το
καθένα και σερβίρετε. 

Η γλυκιά γεύση της Άνοιξης!
Με την… κεκτημένη από τις γαστριμαργικές απολαύσεις του Πάσχα, συνεχίζουμε 
να απολαμβάνουμε ξεχωριστές γεύσεις, που αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο 

τα υλικά που τόσο απλόχερα προσφέρει η ελληνική γη.
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Η ασύγκριτη γοητεία του βο-
ρειότερου νησιού του Αιγαίου
αποδίδεται χαρακτηριστικά στην
προσωνυμία του: το Σμαράγδι!
Όμως, δεν είναι μόνο η φυσική
του ομορφιά που το καθιστά
αξιόλογο και τόσο ελκυστικό.
Είναι και οι διάσπαρτοι αρχαι-
ολογικοί του χώροι, που προ-
σφέρουν ένα ξεχωριστό ιστο-
ρικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον
για τον επισκέπτη. 
Η Θάσος είναι ορεινή και κατάφυτη,
με έναν περιφερειακό παραλιακό
δρόμο (περίπου 100 χλμ.) που εδώ
κι εκεί στολίζεται από θαυμάσιες
παραλίες. Πρόκειται για μια ονειρική
διαδρομή, ανάμεσα στα πεύκα και
τις ελιές από τη μια και το απέραντο
γαλάζιο από την άλλη. 

Πού θα πάτε
Τα όμορφα χωριά, σκαρφαλωμένα
στον ορεινό όγκο της Θάσου, χα-
ρακτηρίζονται από παραδοσιακά
δείγματα θρακομακεδονικής αρ-
χιτεκτονικής. Αυτό το στοιχείο, σε
συνδυασμό με τη θεσπέσια τοπική
κουζίνα, προκαλεί για ημερήσιες
εκδρομές στην ενδοχώρα του νη-
σιού. Ωστόσο, το σαγηνευτικό τοπίο
των παραλιών και των γραφικών
όρμων, ιδιαίτερα όταν λούζονται
από τα χρώματα του δειλινού,
αποδεικνύεται πολύ δύσκολος αν-
τίπαλος για την τελική σας επιλογή. 
Πρωτεύουσα και βασικό λιμάνι
του νησιού είναι ο Λιμένας. Η μα-
κραίωνη ιστορία της Θάσου έχει
αφήσει αξιόλογα σημάδια στην
ευρύτερη περιοχή του Λιμένα. Περ-
πατήστε στα σημεία αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, επισκεφθείτε το
αρχαίο θέατρο –ή παρακολουθήστε
κάποια από τις παραστάσεις που
φιλοξενεί κατά τους θερινούς μή-
νες– και επισκεφθείτε το Αρχαι-
ολογικό Μουσείο για μια πιο συ-
στηματική προσέγγιση στις αρχαι-
ότητες του νησιού. 
Το μέρος που παρουσιάζει την πιο
αναλλοίωτη εικόνα στο χρόνο
είναι, χωρίς αμφιβολία, η Παναγιά,
η παλιά πρωτεύουσα του νησιού.

Ο παραδοσιακός οικισμός με την
πλούσια πολιτιστική δραστηριότητα,
τα όμορφα αρχοντικά και τα στενά,
πλακόστρωτα δρομάκια αποτελεί
τέλειο σκηνικό για τον εορτασμό
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τον
Δεκαπενταύγουστο, που πραγμα-
τοποιείται με όλη τη μεγαλοπρέπεια
των παραδοσιακών εθίμων. 
Η κοντινή παραλία, η «Σκάλα Πα-
ναγιάς», με τη χρυσή άμμο, τα
ρηχά νερά και την πλούσια βλά-
στηση, συγκαταλέγεται στις ομορ-
φότερες του νησιού. Αξίζει να δείτε
και τη σπηλιά Δρακότρυπα, η οποία

οφείλει την ονομασία της σε στα-
λακτίτη όμοιο με τη μορφή δράκου. 
Το όρος Υψάριο με τα 1.204 μέτρα
του είναι το ψηλότερο του νησιού.
Στους πρόποδές του κείται η Πο-
ταμιά. Κρυμμένη στη μεγαλόπρεπη
αγκαλιά των ελαιόδεντρων, η Πο-
ταμιά έχει ως επίνειό της τη «Σκάλα
Ποταμιάς». Η εναλλακτική της
ονομασία, «Χρυσή Ακτή» αποτυ-
πώνει τη σαγήνη που ασκεί στους
επισκέπτες η αμμουδερή παραλία. 
Η Σκάλα Ραχωνίου, ο Πρίνος, ο
Σωτήρας, τα Λιμενάρια, οι Μαριές,
ο Ποτός και ο Θεολόγος είναι

όμορφοι οικισμοί που αξίζουν
μια επίσκεψή σας. 

Τί θα δείτε
Αξιόλογα αρχαιολογικά μνημεία
ναών, αγορών, κατοικιών και
φρουρίων στολίζουν τους παρα-
δοσιακούς οικισμούς με την ιδι-
αίτερη αρχιτεκτονική. Πλατείες,
σοκάκια και πηγές συμπληρώνουν
το σκηνικό. 
Σε κοντινή απόσταση από τον οι-
κισμό Ποτό θα συναντήσετε τον
αρχαιολογικό χώρο της Αλυκής,
με τα αρχαία λατομεία μαρμάρου,
το ιερό των Διόσκουρων και τις
δυο τρίκλιτες παλαιοχριστιανικές
βασιλικές (4ου-7ου αι.). Στην άκρη
της χερσονήσου της ομώνυμης
χερσονήσου υπάρχει ένα βυθισμένο
λατομείο, του οποίου οι λαξεμένες
πέτρες φαίνονται με μια απλή
μάσκα θαλάσσης. 
Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν οι αναρίθμητες εκκλησίες
και τα μοναστήρια. Μην παραλεί-
ψετε να επισκεφθείτε το μοναστήρι
του Αρχαγγέλου Μιχαήλ (11ου ή
13ου αι.), στον Ποτό, που μοιάζει
να αιωρείται πάνω από τη θάλασσα,
καθώς είναι θεμελιωμένο στην
απόκρημνη πλαγιά του βουνού.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
και η εκκλησία της Αγίας Παρα-
σκευής στο Θεολόγο, όπου θα
θαυμάσετε την εικόνα της Παναγίας
φτιαγμένη από κερί και μαστίχα.
Το έργο εικάζεται ότι ανήκει στον
Ευαγγελιστή Λουκά. 

Το ετήσιο καλοκαιρινό φεστιβάλ
Καβάλας-Θάσου, ένα από τα ωραι-
ότερα στην Ελλάδα, φιλοξενεί ση-
μαντικές παραστάσεις, αλλά και
αξιόλογες συναυλίες. Οι πολιτι-
στικές εκδηλώσεις κορυφώνονται
με την αναπαράσταση του «Θασί-
τικου Γάμου», όπου αναβιώνουν
πανάρχαια διονυσιακά έθιμα, μέσα
από τις τοπικές γαμήλιες παρα-
δόσεις. 

Τί θα κάνετε
Δεν υπάρχει τύπος παραλίας, και
μάλιστα στον υπερθετικό βαθμό
ομορφιάς, που να μη φιλοξενείται
στη μοναδική ακτογραμμή της Θά-
σου. Ολόχρυσες αμμουδιές με
νερά ρηχά η βαθιά, αρωματικά
πεύκα που «χαϊδεύουν» παραλίες
δυσπρόσιτες με πεντακάθαρους
βυθούς, παραλίες περισσότερο ή
λιγότερο οργανωμένες για απλό
κολύμπι ή κάμπινγκ. Η διαφορο-
ποίηση καλύπτει όλες τις προτι-
μήσεις και εξασφαλίζει εξαίσιες
επιλογές όχι μόνο για οικογενειακές
διακοπές, αλλά και για μοναχικές,
ήσυχες στιγμές.

Θάσος: Tο Σμαράγδι του Αιγαίου

Το μορφολογικό ανάγλυφο και η φυσική ομορφιά του νησιού δίνουν τη δυνατότητα
για μια αστείρευτη σειρά από εναλλακτικές δραστηριότητες. Τα πεύκα, οι βελανιδιές,
τα έλατα και τα πλατάνια, που καλύπτουν τους ορεινούς όγκους και τα δασωμένα
μονοπάτια, προσφέρουν αξέχαστες συγκινήσεις μέσα από αναζωογονητικές πεζοπορίες.
Ο μεγάλος πλούτος σε είδη άγριων πτηνών έχει καθιερώσει τη Θάσο σε αγαπημένο
επιστημονικό προορισμό και για ορνιθολόγους. Ζήστε την περιπέτεια, κάνοντας
ορειβασία, ποδήλατο βουνού, μότο κρος, εξερεύνηση σπηλαίων. Οι θαλάσσιες ομορφιές
από την άλλη, προσφέρονται για κολύμπι, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, εκδρομές με
πλεούμενο και ψάρεμα.

Δραστηριότητες

Τί θα φάτε
Η υπέροχη τοπική κουζίνα

νοστιμίζει από τη γεύση εξαί-
σιων ντόπιων προϊόντων, όπως
το φρέσκο ψάρι, το κρασί και

φυσικά το περίφημο θασί-
τικο μέλι και το ελαι-

όλαδο. 

(ΠΗΓΗ: www.visitgreece.gr)
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Πιο όμορφο σχεδιαστικά, περισσότερο
ποιοτικό εσωτερικά και με αναβαθμι-
σμένους κινητήρες χαμηλότερης κα-
τανάλωσης σε σχέση με τις προηγού-
μενες γενιές του, το Nissan Navara
στοχεύει στην κορυφή.
Η 12η γενιά του κλασικού ιαπωνικού pick-
up προσθέτει ένα ακόμα κεφάλαιο στην
80χρονη ιστορία της εταιρείας σε αυτή την
κατηγορία, με 14 εκατομμύρια οχήματα σε
κάθε γωνιά του πλανήτη. Το νέο Navara
κρατά όλη την παράδοση σε ό,τι αφορά την
αντοχή και την αξιοπιστία σε κάθε είδους
συνθήκες, προσθέτοντας όλα τα σύγχρονα
στοιχεία που απαιτούνται σε αυτή την κα-
τηγορία, όπως η άνεση, η πολυτέλεια, τα
ηλεκτρονικά συστήματα κ.λπ. 
Η νέα σχεδίαση δείχνει εξ αρχής τις ηγετικές
προθέσεις του αυτοκινήτου για την κατηγορία.
Κρατώντας κάποια από τα στοιχεία της 11ης
γενιάς, είναι σαφώς εκμοντερνισμένο σε
κάθε του σημείο. Η εντυπωσιακή μάσκα το
κάνει να δείχνει πιο σύγχρονο και επιβλητικό
στον δρόμο, ενώ στοιχεία, όπως τα LED

φώτα ημέρας, προσθέτουν το κάτι παραπάνω
που λείπει από την κατηγορία. Οι προσθήκες
χρωμίου, τα φλας στους καθρέφτες, καθώς
και οι «χυτές» γραμμές στο αμάξωμα δημι-
ουργούν ένα ιδιαίτερα όμορφο σχήμα, που
μπορεί να καλύψει εκτός από τις ανάγκες
του επαγγελματικού και τη χρήση ενός οχή-
ματος για τον ελεύθερο χρόνο.

Εσωτερικό
Πιο έντονη είναι η αναβάθμιση του εσω-
τερικού, που πραγματικά δεν έχει να ζηλέψει
κάτι από ένα οικογενειακό τετρακίνητο. Η
σχεδίαση είναι εντελώς ανανεωμένη, με
πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως η
χρήση «μεταλλικών» τμημάτων που δίνουν
έναν άλλον «αέρα» στο σαλόνι. Τα υλικά
είναι πιο μαλακά και πιο ποιοτικά, στον
πίνακα οργάνων υπάρχει οθόνη TFT υψηλής
ανάλυσης, στην οποία προβάλλονται από
τα στοιχεία του συστήματος πλοήγησης
μέχρι και πυξίδα. Τεράστια έμφαση έχει
δοθεί και στην ποιότητα κατασκευής και
συναρμολόγησης, με στόχο να δημιουργηθεί

το καλύτερο και πιο πολυτελές όχημα της
κατηγορίας του. Να σημειώσουμε ότι υπάρ-
χουν και πάλι οι γνωστές εκδόσεις (μο-
νοκάμπινο, King Cab, διπλοκάμπινο), ενώ
υπάρχουν πολλές εκδόσεις εξοπλισμού.

Δοκιμασμένη συνταγή 
και καινοτομίες

Το πλαίσιο που αποτελεί τη βάση για το
καινούριο Navara είναι μια ανανεωμένη
έκδοση της προηγούμενης γενιάς, με ανα-
βαθμισμένη πίσω ανάρτηση για βελτιωμένη
άνεση, ενώ η μικρότερη ακτίνα στροφής
βοηθά τόσο μέσα στην πόλη όσο και τις
μανούβρες. Φυσικά υπάρχει και πάλι το
«έξυπνο» και δοκιμασμένο σύστημα τε-
τρακίνησης που μπορεί να εμπλακεί ή
απεμπλακεί και εν κινήσει, ενώ το «παρών»
δηλώνουν και διάφορα ηλεκτρονικά συ-
στήματα, όπως τα VDC (Vehicle Dynamic
Control), Hill Descent Control, Hill Start
Assist, Active Brake Limited Slip, καθώς
και το ABLS (ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο
«μπλοκέ» διαφορικό). 

Η διετία 2015-2016 ανα-
μένεται εξαιρετικά εν-
διαφέρουσα για την αγο-
ρά των Pick-Up σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, καθώς
σημαντικοί εκπρόσωποι
της εν λόγω κατηγορίας
ελαφρών επαγγελματι-
κών αναμένεται να ανα-
νεωθούν πλήρως. Ανά-
μεσά τους με ενδιαφέρον
αναμένεται το νέο Hilux
της Toyota. 
Αν και από το 1967, που
πρωτοπαρουσιάστηκε, το
Toyota Hilux έχει πουλήσει
περισσότερα από 11 εκατ.
οχήματα, καταφέρνοντας
να αναδειχθεί σε ένα από
τα πιο εμπορικά μοντέλα
της κατηγορίας του σε παγ-
κόσμιο επίπεδο (και ιδιαίτερα
στην ελληνική αγορά), οι

υπεύθυνοι της ιαπωνικής
εταιρείας δεν σκοπεύουν
να αφήσουν τον ιδιαίτερα
έντονο ανταγωνισμό να μει-
ώσει τα μερίδια αγοράς του.
Για τον λόγο αυτόν ήδη
έχουν ξεκινήσει την εξέλιξη
του νέου Hilux και μάλιστα
έχουν παρουσιαστεί αρκετές
«κατασκοπευτικές» φωτο-
γραφίες του νέου μοντέλου,
που ήδη υποβάλλεται σε
εκτεταμένες δοκιμές εξέ-
λιξης. 

Ανανεωμένη 
σχεδίαση 

Το νέο Toyota Hilux θα έχει
αρκετές τροποποιήσεις στην
εξωτερική σχεδίαση του
αμαξώματος, αλλά και του
εσωτερικού. Η νέα μάσκα
θα είναι μεγαλύτερη σε δια-

στάσεις και με φαρδιές γρί-
λιες, ενώ από κάτω θα
εδράζεται μια μεγάλη ει-
σαγωγή αέρα, καθώς και
ένας επίσης τροποποιημέ-
νος προφυλακτήρας. Με-
γαλύτερο και με έντονες
αυλακώσεις αναμένεται να
είναι και το κάλυμμα του
κινητήρα. 
Το εσωτερικό του νέου Hi-
lux φέρνει σημαντικές αλ-
λαγές στον διάκοσμο, τη
θέση του πίνακα οργάνων,
αλλά και της κεντρικής
κονσόλας, ενώ η καμπίνα
των επιβατών θα εξακο-
λουθεί να προσφέρεται σε
τρεις τύπους (κοντή, επι-
μηκυμένη και διπλή). 
Σε ό,τι αφορά τους κινη-
τήρες του νέου Hilux, ανα-
μένονται εκδόσεις με καύ-

Νέο Toyota Hilux: Με το          

Nissan Navara: Αξιόπιστος συνεργάτης

Πιο έντονη είναι 
η αναβάθμιση 
του εσωτερικού, 
που πραγματικά δεν 
έχει να ζηλέψει κάτι 
από ένα οικογενειακό
τετρακίνητο

▶

Η Dunlop, o διεθνής κατασκευαστής γνωστός
για τα ελαστικά υψηλών επιδόσεων που παράγει
και διαθέτει, ανακοίνωσε την έναρξη της νέας
καμπάνιας για την υπογραφή της μάρκας. Πιστή
στο DNA της εταιρείας, η καμπάνια με τη νέα
υπογραφή «Forever Forward» είναι χτισμένη
γύρω απ’ όλα αυτά που κάνουν την οδήγηση
συναρπαστική –συμπεριλαμβανομένου του μη-
χανοκίνητου αθλητισμού υψηλών επιδόσεων,
με τον οποίο η Dunlop συνδέεται μέσα από μια
μακρά επιτυχημένη πορεία. Ωστόσο, η νέα
καμπάνια της Dunlop δεν εστιάζει αποκλειστικά
σε αυτήν την κληρονομιά, αλλά αποδεικνύει ότι
υπάρχουν ακόμη πολλά περισσότερα. 
Η καμπάνια που έχει δημιουργηθεί από την
Dunlop, σε συνεργασία με τη Leo Burnett, θα
παρουσιαστεί σε όλα τα μέσα στην Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και την Αφρική (ΕΜΕΑ), από
αυτόν τον μήνα. Ανάμεσα στα κυριότερα σημεία
της είναι το «One Moment», ένα μεγάλης διάρκειας
διαφημιστικό σποτ, για το οποίο η Dunlop συ-
νεργάστηκε με τον συνεργάτη της Mercedes
AMG και τον αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Chri-
stopher Hewitt. Η ταινία προβάλλεται στους κι-
νηματογράφους, σε online περιβάλλον, καθώς
και στην τηλεόραση. 

Στο πλαίσιο της νέας καμπάνιας της μάρκας, η
Dunlop θα αναθεωρήσει, επίσης, την εταιρική
της ταυτότητα, παρουσιάζοντας μια μοναδική
νέα εμφάνιση γι’ αυτήν την ιστορική μάρκα. 

Dunlop: Στο δρόμο προς την επιτυχία
για πάντα
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           βλέμμα στο μέλλον

Κινητήρες
Η γκάμα των κινητήρων αποτελείται
από τις δύο εκδοχές, με 163 ίππους
και 403 Nm ή με 190 ίππους και 450
Nm, του ανανεωμένου diesel των 2.500
κυβικών, ο οποίος εμφανίζεται και πιο
οικονομικός κατά 11%. 
Παράλληλα, υπάρχει και ένας κινητήρας
βενζίνης, επίσης 2.500 κυβικών, ενώ
τα κιβώτια είναι χειροκίνητα με 6 σχέσεις

ή αυτόματα με 7. Η μετάδοση της κίνησης
γίνεται είτε στους δύο είτε στους 4
τροχούς. 
Το καινούριο Nissan Navara αναμένεται
στην Ευρώπη προς τα τέλη της χρονιάς.
Και όπως όλα δείχνουν από αυτές τις
πρώτες εικόνες και τις σχετικές πλη-
ροφορίες, έχει όλα τα φόντα να γράψει
μία ακόμα λαμπρή σελίδα στην ιστορία
των pick-up της εταιρείας. 

σιμο τόσο τη βενζίνη όσο
και το πετρέλαιο και για
επιλογές με 4 ή 6 κυλίν-
δρους, ενώ «ακούγεται»
πως η Toyota ενδέχεται
να κάνει την... έκπληξη,
προσφέροντας ακόμη και
υβριδικές εκδόσεις του

νέου ελαφρού ημιφορ-
τηγού της. 
Η εισαγωγή του ευρω-
παϊκού πρωτοκόλλου Eu-
ro6, σε συνδυασμό με τις
βλέψεις της Toyota να
παρουσιάσει 14 νέους κι-
νητήρες μέσα στην επό-

μενη 2ετία, ενδεχομένως
να αφορά και την περί-
πτωση του νέου Hilux, με
αποτέλεσμα η γκάμα των
μηχανικών του συνόλων
να είναι πλήρως διαφο-
ροποιημένη σε σχέση με
το υπάρχον μοντέλο.

H BMW αυξάνει τις πωλήσεις της
κόντρα στην κρίση 

Η επιδεινούμενη οικονομική κρίση σε όλο
τον κόσμο δεν στάθηκε εμπόδιο στο γερμανικό
γκρουπ BMW για να αυξήσει τον όγκο των
πωλήσεών του. Οι πολυτελείς μάρκες, που
εκπροσωπεί το συγκεκριμένο γερμανικό
γκρουπ, τον περασμένο Μάρτιο σημείωσαν
σημαντική αύξηση στον τομέα των πωλήσεων.
Όπως ανακοινώθηκε, η επίδοση του Μάρτιου
συνέβαλε στην επίτευξη νέου ρεκόρ πωλή-
σεων το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. 
Σε όλον τον κόσμο πουλήθηκαν συνολικά
232.556 οχήματα BMW, Mini και Rolls-Royce,
σημειώνοντας αύξηση 9,2% από πέρυσι. Το
πρώτο τρίμηνο του 2015, το BMW Group
κατέγραψε αύξηση 8,1%, με παραδόσεις
526.669 οχημάτων στους πελάτες. 
«Ήταν το ισχυρότερο πρώτο τρίμηνο στην
ιστορία μας και αυξήσαμε τις πωλήσεις σε
όλες τις περιοχές, σε όλο τον κόσμο», σχο-
λίασε ο κ. Ιαν Ρόμπερτσον, μέλος του Διοι-
κητικού Συμβουλίου. «Είναι πολύ ευχάριστο
να βλέπεις την ανάκαμψη στην Ευρώπη να
συνεχίζεται και τις πωλήσεις στη Β. Αμερική
να παραμένουν ισχυρές. Με την ώθηση που
θα δώσει η γκάμα νέων προϊόντων που
λανσάρουμε φέτος, είμαι σίγουρος ότι θα
πετύχουμε τον φετινό στόχο που είναι να
παραδώσουμε στους πελάτες μας περισ-
σότερα αυτοκίνητα από ποτέ», πρόσθεσε. 
Συνολικά 195.593 οχήματα μάρκας BMW
παραδόθηκαν στους πελάτες τον Μάρτιο,
σημειώνοντας νέο ρεκόρ μήνα (+5,1%).
Επίσης, ήταν το καλύτερο πρώτο τρίμηνο
στην ιστορία της μάρκας, με συνολικές πω-
λήσεις 451.576 οχημάτων σε όλο τον κόσμο,
αύξηση 5,4% συγκριτικά με την ίδια περίοδο
πέρυσι. 
Η σειρά 2, τον Μάρτιο πέτυχε 14.696 πω-
λήσεις. Η σειρά 4 είχε 18.373 παραδόσεις
τον ίδιο μήνα. Η σειρά 5 διατήρησε τη δύναμή
της με συνολικές πωλήσεις 36.028 τον

Μάρτιο, αύξηση 0,3%. Παράλληλα, η τρίτη
γενιά X5 αύξησε τις πωλήσεις της κατά
+12,1%, φτάνοντας τα 15.289 οχήματα. Η
X6 σημειώσει άνοδο 5,4%, 3.880 μονάδες. 

Και ηλεκτρικά!
Πάνω από 2.600 ηλεκτρικά οχήματα BMW
i πουλήθηκαν τον Μάρτιο. Οι πωλήσεις του
i3 ήταν υψηλότερες από οποιονδήποτε προ-
ηγούμενο μήνα, φτάνοντας συνολικά τα
2.067 οχήματα, ενώ θετικά κινήθηκε και η
ζήτηση για το i8, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε
World Green Car of the Year. 
Οι πωλήσεις Mini αυξήθηκαν σημαντικά.
Τον Μάρτιο του 2015 οι παραδόσεις αυξή-
θηκαν κατά 38,9%, φτάνοντας τις 36.635
μονάδες, ενώ οι πωλήσεις του πρώτου τρι-
μήνου έφτασαν στα 74.312 οχήματα, αύξηση
28,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο. Συγκριτικά με το περυσινό πρώτο
τρίμηνο, που ήταν ιδιαίτερα ισχυρό για τη
Rolls-Royce, λόγω της δημοτικότητας του
πρόσφατου μοντέλου Wraith, οι πωλήσεις
για το πρώτο τρίμηνο του 2015 ήταν μέτριες.
Οι δύσκολες συνθήκες της αγοράς πολυ-
τελών οχημάτων στην Κίνα ήταν μια ση-
μαντική αιτία γι’ αυτήν την επιδοση. Η Rolls-
Royce έχει παραδώσει μέχρι στιγμής φέτος
781 αυτοκίνητα σε πελάτες (-12,9%). 
Στην Ευρώπη, οι παραδόσεις BMW και Mini
αυξήθηκαν κατά 11,8% τον Μάρτιο, με πω-
λήσεις 114.290 οχημάτων. Το πρώτο τρίμηνο
σημειώθηκε, επίσης, σταθερή αύξηση 9,6%
με τις συνολικές παραδόσεις να ανέρχονται
σε 234.658. 
Η BMW Motorrad παρέδωσε 15.912 μοτο-
σικλέτες και maxi-scooters τον Μάρτιο,
αύξηση 4,8% έναντι του περσινού αντίστοιχου
μήνα. Το πρώτο τρίμηνο οι παγκόσμιες πω-
λήσεις αυξήθηκαν κατά 9,2%, με το συνολικό
αριθμό να κυμαίνεται στις 31.370 μονάδες. 
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Η Πανελλήνια Ένωση Νέων
Αγροτών (ΠΕΝΑ) συμμετείχε
στη βράβευση έργων του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-
2013, από το Εθνικό Αγροτικό
Δίκτυο. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η ανάδειξη και προβολή των
δυνατοτήτων που προσφέρει
το ΠΑΑ όσο και των αποτελε-
σμάτων του, μέσω της βρά-
βευσης αξιόλογων έργων, που
υλοποιήθηκαν από δικαιούχους
του ΠΑΑ της Προγραμματικής
Περιόδου 2007-2013. Η αρ-
μόδια επιτροπή του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων επέλεξε για βράβευση

συνολικά 9 έργα στις κατηγο-
ρίες «Καινοτομία και ανάπτυξη
της υπαίθρου», «Νεανική Επι-
χειρηματικότητα» και «Βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής στην
ύπαιθρο». Σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο Συνε-
δριακό Αμφιθέατρο του Γεω-

πονικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ο πρόεδρος της ΠΕΝΑ
βράβευσε στην κατηγορία «Βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής στην
ύπαιθρο» τον επενδυτή Μάρκο
Κόττορο για το έργο «Τουρι-
στικές επιπλωμένες κατοικίες
και εστιατόριο στο Αγαθονήσι»,
ενταγμένο στο τοπικό πρό-
γραμμα LEADER. Στο εστιατόριο
η παρασκευή των εδεσμάτων
πραγματοποιείται χρησιμοποι-
ώντας τοπικές πρώτες ύλες,
αξιοποιώντας την παραγωγή
του πρωτογενούς τομέα της
περιοχής. Επιπρόσθετα, η επι-
χείρηση θα χρησιμοποιεί τοπικά
παραγόμενα τυροκομικά προ-
ϊόντα και κρασί.

Η ΠΕΝΑ στηρίζει τις καινοτόμες ιδέες

Την πρώτη θέση στην κατηγορία του (4 - 20 εκατ.
επιβάτες) για την ολοκληρωμένη υποστήριξη που
προσφέρει στις αναπτυξιακές δραστηριότητές του,
κατέκτησε το αεροδρόμιο Αθηνών, στη μεγαλύτερη
συνάντηση του κλάδου των αερομεταφορών «Routes
Europe 2015». Συγκεκριμένα, το «Ελ. Βενιζέλος»
πήρε την πρωτιά σε ψήφους των αεροπορικών
εταιρειών στα φετινά Routes Europe, που πραγ-
ματοποιήθηκαν στο Αμπερντίν της Σκωτίας. 
Στον θεσμό «Routes» οι αεροπορικές εταιρείες
αξιολογούν τα προγράμματα υποστήριξης των αε-
ροδρομίων, που ανταποκρίνονται με τον πιο απο-
τελεσματικό τρόπο στις προσπάθειές τους για την
ανάπτυξη νέων δρομολογίων και την ενδυνάμωση
της παρουσίας τους στην τοπική. Στον θεσμό αυτό,
ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών είναι το πιο πο-
λυβραβευμένο αεροδρόμιο παγκοσμίως, με 14
διακρίσεις σε 11 χρόνια. 

Η ΔΕΛΤΑ, με προτεραιότητα την καινοτομία
και επίκεντρο τον καταναλωτή, εμπλουτίζει τη

σειρά συσκευασμένων τυροκομικών προ-
ϊόντων «Μικρά Τυροκομεία ΔΕΛΤΑ» με

ένα νέο προϊόν αυθεντικής συνταγής
και εξαιρετικής γεύσης, τη νέα γραβιέρα
Αιτωλοακαρνανίας. Η γραβιέρα ΔΕΛΤΑ

«Μικρά Τυροκομεία» παράγεται στο οι-
κογενειακό τυροκομείο Γρατσάνη, στο Στρογ-

γυλοβούνι Αιτωλοακαρνανίας, από 100% ελ-
ληνικό φρέσκο, παστεριωμένο, αιγοπρόβειο
γάλα κατά πατροπαράδοτη συνταγή. 
Επιλέγεται και ελέγχεται για την κορυφαία ποι-
ότητά της και έτσι αποκτά τη μοναδική σφραγίδα
εγγύησης ΔΕΛΤΑ. Διανέμεται σε μοναδικό πρα-
κτικό σκαφάκι, που ξανακλείνει, για να διατηρεί
αναλλοίωτη όλη τη γεύση και την ποιότητα
του προϊόντος.

Το ArGOODaki των Goody’s στηρίζει τα ακριτικά νησιά

H πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία του κλάδου l-
ogistics SARMED, ανακοίνωσε τη συνεργασία
της με τη σύγχρονη βιομηχανία τροφίμων Ε.Ι.
Παπαδόπουλος Α.Ε., αναλαμβάνοντας τη μεταφορά
συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων της εταιρείας
από και προς την περιοχή της Θεσσαλονίκης, με
τη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια, έρχεται σε συνέχεια
της στρατηγικής συνεργασίας της SARMED με
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, γεγονός, το οποίο, εκτός από το
περιβαλλοντικό όφελος που προσφέρει στις δύο
συνεργαζόμενες εταιρείες, μειώνει σημαντικά
και το κόστος μεταφοράς στον άξονα Αθήνας-
Θεσσαλονίκης. 
H εταιρεία SARMED, έπειτα από πολυετή παρουσία
στην ελληνική αγορά, έχει καταφέρει να κατακτήσει
ηγετική θέση στον κλάδο των 3PL και των με-
ταφορών, δημιουργώντας ένα διευρυμένο χαρ-
τοφυλάκιο που την εμπιστεύεται για τις υπηρεσίες
της. Με την παρούσα συνεργασία η SARMED
προσθέτει ακόμη έναν αξιόλογο συνεργάτη από
τον κλάδο των Τροφίμων. 

Νέα συνεργασία 
της SARMED με 
την Ε.Ι. Παπαδόπουλος Α.Ε. 

Το ArGOODaki των Goody’s, ο μακροβιό-
τερος θεσμός κοινωνικής προσφοράς για
παιδιά στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε τη φετινή
εκστρατεία αγάπης στα ακριτικά νησιά
Ψαρά και Άγιος Ευστράτιος, με την καθο-
ριστική βοήθεια δεκάδων χιλιάδων επι-
σκεπτών των Goody’s, οι οποίοι και φέτος
επέλεξαν τα γεύματα ArGOODaki. 
Έχοντας στηρίξει χιλιάδες παιδιά σε ανάγκη
και τις οικογένειές τους, στα 13 χρόνια έμ-
πρακτης προσφοράς του προγράμματος,
αυτή τη χρονιά το ArGOODaki αγκάλιασε
τα νησιά Ψαρά και Άγιος Ευστράτιος. Στόχος
της φετινής εκστρατείας αγάπης ήταν η
βελτίωση της ποιότητας ζωής και η κάλυψη
βασικών και εκπαιδευτικών αναγκών των

παιδιών που κατοικούν στα δύο πανέμορφα
ακριτικά νησιά της χώρας. 
Η ομάδα των Goody’s, παρέα με το αγα-
πημένο ArGOODaki, επισκέφθηκε τα Νη-
πιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια

των Ψαρών και Άγιου Ευστράτιου για να
παραδώσει στα παιδιά και το διδακτικό
προσωπικό τα αγαθά που θα διευκολύνουν
την εκπαιδευτική καθημερινότητά τους:
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικούς
πίνακες, φωτοτυπικά μηχανήματα, παιχνίδια,
βιβλιοθήκες, βιβλία και άλλα χρήσιμα εκ-
παιδευτικά υλικά. 
Από το 2002 το κοινωνικό πρόγραμμα Ar-
GOODaki έχει βοηθήσει έμπρακτα πάνω
από 15.000 παιδιά και έμμεσα τις οικογένειές
τους, έχει υλοποιήσει 14 διαφορετικά έργα
σε κάθε γωνιά της χώρας, έχει διαθέσει
περίπου 4.000.000 ευρώ σε δράσεις και
έργα του, ενώ 6.000.000 είδη ArGOODaki
υπάρχουν στα ελληνικά σπίτια. 

Νέα σημαντική διάκριση 
για το «Ελ. Βενιζέλος»

Νέα γραβιέρα Αιτωλοακαρνανίας 
«Μικρά Τυροκομεία» από τη ΔΕΛΤΑ
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Το 42ο πρωτάθλημα της ιστο-
ρίας του πανηγυρίζει και μα-
θηματικά από την προηγού-
μενη εβδομάδα ο Ολυμπιακός,
με το ενδιαφέρον να επικεν-
τρώνεται πλέον στη μάχη για
την παραμονή και την είσοδο
στα playoffs. 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Πλατανιάς, Εργοτέλης, Λεβαδει-
ακός και Πανθρακικός φαίνεται
πως θα «μονομαχήσουν» μέχρι
τελικής πτώσεως για να παραμεί-
νουν στη Super League, με δύο
από τους τρεις να ακολουθούν τη
Νίκη Βόλου και τον ΟΦΗ στη Foot-
ball League. «Μάχη» για την 5άδα
θα δώσουν ΠΑΣ Γιάννινα, Ατρό-
μητος, Παναιτωλικός και Ξάνθη
στις τρεις αγωνιστικές που απο-
μένουν.
Η 32η αγωνιστική ανοίγει την αυ-
λαία της το Σάββατο, στις 19:30
στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθη-
ναϊκός υποδέχεται την Ξάνθη. Οι
«πράσινοι» μετά την ήττα από τον
Πανθρακικό έπεσαν στην 3η θέση
της βαθμολογίας και θέλουν να
επιστρέψουν στις νίκες, περιμέ-
νοντας κάποιο στραβοπάτημα του
ΠΑΟΚ. Ακόμη, θέλουν να πάρουν
μια άτυπη ρεβάνς από τους Ακρίτες
για τον αποκλεισμό στο Κύπελλο,
αλλά και την ήττα στον πρώτο
γύρο με το εντυπωσιακό 4-2. Μά-
λιστα, η ομάδα του Λουτσέσκου
είναι αήττητη φέτος σε τρία ματς

απέναντι στην ομάδα του Αναστα-
σίου και θέλει να συνεχίσει με θε-
τικές εμφανίσεις κυνηγώντας μέχρι
τέλους τις ελπίδες της για είσοδο
στα playoffs.

Το πρόγραμμα 
της Κυριακής

Συνέχεια δίνεται στην αγωνιστική
δράση την Κυριακή, στις 15:00,
με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον
ΠΑΣ Γιάννινα. Οι γηπεδούχοι θέλουν
να παραμείνουν στη 2η θέση της
κατάταξης και να τερματίσουν εκεί
στο τέλος της κανονικής περιόδου,
παίρνοντας πλεονέκτημα για τα
playoffs. Από την άλλη, οι παίκτες
του Γιάννη Πετράκη ξέρουν πως
απέχουν μόλις τρία παιχνίδια από
την είσοδο της ομάδας στην 5άδα
και τη συμμετοχή της στις ευρω-
παϊκές διοργανώσεις και θα κάνουν

τα πάντα για να πάρουν κάτι θετικό
στην Τούμπα.
Στις 17:15, στην Τρίπολη, διεξάγεται
ένα άκρως ενδιαφέρον παιχνίδι
με τον Αστέρα να υποδέχεται τον
Πανθρακικό. Οι Αρκάδες έχουν
συνεχή ανεπιτυχή αποτελέσματα
και έχουν αρχίσει να βρίσκονται
σε δύσκολη θέση ακόμα και για
την συμμετοχή τους στα playoffs.
Από την άλλη, η ομάδα του Μά-
νουελ Ρόκα προέρχεται από σπου-
δαία νίκη απέναντι στον Παναθη-
ναϊκό και ψάχνει παντού βαθμούς,
στην προσπάθεια που κάνει για να
παραμείνει στην κατηγορία.
Την ίδια ώρα, στη Λειβαδιά, ο
Λεβαδειακός υποδέχεται τον
Ατρόμητο, σε ένα ματς που οι
δύο ομάδες καίγονται για τους
τρεις βαθμούς. Από τη μία, οι
γηπεδούχοι θέλουν να πανηγυ-

ρίσουν μία νίκη-μισή κατηγορία
με «όπλο» την έδρα τους. Από
την άλλη, οι φιλοξενούμενοι θέ-
λουν να πάρουν το «διπλό» και
σε συνδυασμό με στραβοπάτημα
των Ιωαννίνων στην Τούμπα να
ανέβουν στην 5η θέση.

Ταυτόχρονα στην Κρήτη, ο Πλα-
τανιάς θα παίζει, επίσης, την πα-
ραμονή του κόντρα στον Παναι-
τωλικό. Οι γηπεδούχοι θέλουν
πάση θυσία τους τρεις βαθμούς,
ώστε να έχουν βάσιμες ελπίδες
σωτηρίας, ειδικά σε περίπτωση
που σκοντάψει κάποιος άμεσος
αντίπαλος για τη σωτηρία. Από
την άλλη, ο Παναιτωλικός δεν
είναι αδιάφορος, καθώς θέλει να
εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες και
να επωφεληθεί ενδεχόμενων απω-
λειών Ατρόμητου, Ξάνθης και
Ιωαννίνων και να μειώσει τη δια-
φορά από την 5άδα.
Το πρόγραμμα της Κυριακής κλείνει
στη Ν. Σμύρνη (19:30), όπου Πα-
νιώνιος και Ολυμπιακός συγκρούον-
ται στο μοναδικό, ίσως, αδιάφορο
βαθμολογικά ματς, καθώς οι μεν
«κυανέρυθροι» έχουν σωθεί και οι
δε «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη ανα-
κηρυχθεί πρωταθλητές.

Αυλαία τη Δευτέρα
Την αυλαία της 32ης αγωνιστικής
κλείνουν στην Κρήτη, ο Εργοτέλης
με την Κέρκυρα, τη Δευτέρα στις
19:30. Οι γηπεδούχοι αναζητούν
ένα θαύμα, καθώς βρίσκονται έξι
βαθμούς από τις ομάδες που σώ-
ζονται, ωστόσο θα διεκδικήσουν
μέχρι τέλους τις ελπίδες τους.
Από την άλλη, οι «Φαίακες» θέλουν
να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα,
που θα τους φέρει πολύ κοντά
στη σωτηρία και μαθηματικά.

Σωτηρία Vs Playoffs…

Στις 30 Απριλίου, στην επικείμενη συνάντηση
του υφυπουργού Αθλητισμού Σταύρου Κον-
τονή με εκπροσώπους της FIFA και της
UEFA, εντοπίζεται το μεγάλο ενδιαφέρον
για την επίλυση της διαμάχης που έχει ξε-
σπάσει μεταξύ της Πολιτείας και των διεθνών
ποδοσφαιρικών αρχών, που απειλούν τις
ελληνικές ομάδες με αποκλεισμό από τις
διεθνείς διοργανώσεις σε περίπτωση που
ψηφιστεί στη Βουλή το αθλητικό νομοσχέδιο
για τη βία στα γήπεδα.

Ο κ. Κοντονής διεμήνυσε ότι θα συζητήσει
με τους αρμόδιους φορείς για να βρεθεί μια
λύση στο θέμα, ξεκαθάρισε, όμως , ότι «δεν
πρόκειται να αλλάξει η φιλοσοφία του αθλη-
τικού νομοσχεδίου» και «δεν δέχεται τελε-
σίγραφα». Επισήμανε, ακόμη, ότι η «εποπτεία
που ασκούσαν στο ελληνικό ποδόσφαιρο η
FIFA και η UEFA έχει αποτύχει». Αναφερό-
μενος, μάλιστα, στην σκληρή ανακοίνωση
των διεθνών Ομοσπονδιών, είπε ότι «αποτελεί
τελεσιγραφική παρέμβαση στο έργο της ελ-

ληνικής κυβέρνησης και της Βουλής των
Ελλήνων», ενώ επισήμανε ότι «προκαλεί
ποικίλα ερωτηματικά το γεγονός ότι, ενώ
ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η τριήμερη συζήτηση
στη αρμόδια επιτροπή της Βουλής, όπου
αναλυτικά θα συζητηθούν οι προτάσεις των
κόμματων και των εμπλεκομένων φορέων,
οι διεθνείς Ομοσπονδίες από κοινού προ-
τρέχουν να προκαταλάβουν την κρίση των
Eλλήνων και Eλληνίδων βουλευτών, εκτο-
ξεύοντας απειλές περί αποκλεισμού».

Προς Grexit από τις διεθνείς διοργανώσεις;

Πλατανιάς,
Εργοτέλης,
Λεβαδειακός 
και Πανθρακικός
φαίνεται πως 
θα «μονομαχήσουν»
μέχρι τελικής
πτώσεως για να
παραμείνουν 
στην Super League

▶
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Πληθαίνουν 
οι αυτόματοι πωλητές
φρέσκου γάλακτος

σελ. 6

Τρόφιμα και ποτά
«αιχμή» για την 
ελληνική μεταποίηση

σελ. 8

Στα ηλεκτρονικά 
super market 
στρέφονται οι Έλληνες

σελ. 13

Όσα πρέπει να ξέρετε
για τις καλλιεργητικές
φροντίδες 
του βαμβακιού

σελ. 16-17

Γιατί «φουσκώνει» 
ο φόρος που θα 
πληρώσουν οι αγρότες

σελ. 9

Στην κορυφή των 
εξαγωγών ελιές, ψάρια,
τυριά και φρούτα

σελ. 18

Καταγγελίες για 
κύκλωμα παραλαϊκών
στην Αττική

σελ. 33

«Κούρεμα» 50%
σε «κόκκινα» αγροτικά
δάνεια υπόσχεται 
ο Αποστόλου

σελ. 7

15
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  

στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

ΦΡΕΖΕΣ30
ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ

EE: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Μεγάλη
ανταπόκριση 

στη ρύθµιση

των 100 δόσεων

wwwwww..xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr   iinnffoo@@xxrriimmaaoonnlliinnee..ggrr
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>9

>11

∆ιευρύνεται 

η υγειονοµική

κάλυψη για

τους ανασφάλιστους

>10

Κερδίζει συνεχώς

έδαφος διεθνώς

το mobile

banking

> 8

ΟΑΕΕ: Και

ηλεκτρονικά η

ρύθµιση οφειλών

έως 5.000 ευρώ
>9

>10

Έρχονται 

αυξήσεις σε επτά

επιδόµατα

του ΟΑΕ∆
>11

Άνοιξε το «πακέτο» κατά της ανθρωπιστικής κρίσης

Πώς συµπληρώνονται οι αιτήσεις 

και ποιοί είναι οι δικαιούχοι

Ποιά είναι τα εισοδηµατικά κριτήρια 

για να ενταχθεί κάποιος

Ενισχύει

τη θέση της 

στην αγορά 

η Τράπεζα Πειραιώς

Ακόµα κι αν επιτευχθεί άµεσα 

συµφωνία µε τους δανειστές, 

η οικονοµία θα αργήσει 

να ξαναπάρει µπροστά

Αναθεώρηση προς τα κάτω των

προβλέψεων για την ανάπτυξη

φέτος, την ώρα που η αγορά 

έχει «παγώσει»…

H απειλή ύφεσης
(ξανά) εδώ!

είναι

> 6-7

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3Άνοιξε το «πακέτο» για

την ανθρωπιστική κρίση

3Διευρύνεται 
η υγειονομική κάλυψη 
για τους ανασφάλιστους

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 123 ΤΙΜΗ 2 €
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Ακόμα περιμένουν διευκρινίσεις
από την κυβέρνηση οι παραγωγοί

σελ. 4

Ευρω-μπλόκο

στην παράκαμψη
του εμπάργκο

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
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