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Χ.Α.: ΕΦΙΚΤΗ 

Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ

1.380 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Πώς το ∆ΝΤ έκοψε 

τη δυναµική της αγοράς

και έριξε τιµές 

και τζίρους 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ 

ΤΟΥ ∆ΝΤ;
Θα συνεχιστούν 

τα λάθη του Ταµείου

στην Ελλάδα; > 10

w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

«ΑΠΟΒΑΣΗ» ΞΕΝΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ!

Αµερικανοί, Κινέζοι και Αζέροι

«αγοράζουν» Ελλάδα - Γκάζια 

τον Ιούλιο για αποκρατικοποιήσεις

>8-9

20+2 ΤΡΟΠΟΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ 

ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 

∆ΑΝΕΙΟ ΣΑΣ

�Παράθυρο ακόµα και 

για «κούρεµα» ανοίγει 

η απόφαση της ΤτΕ

�Τί πρέπει να προσέξουν 

οι δανειολήπτες

�Οι «παγίδες» και το κόστος

της επιµήκυνσης χρόνου

> 4

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ… ΕΙ∆ΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
Γιατί οι εργοδότες δεν

βρίσκουν το
κατάλληλο προσωπικό 

> 5

«ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ 

� Σχεδόν όλα έτοιµα για την έκδοση

7ετούς οµολόγου από 3 έως 5 δισ.

� Καταλυτικός ο ρόλος της JP Morgan

για την προσέλκυση κεφαλαίων

� ∆ιαπραγµατευτικό «ατού» για 

το χρέος οι αστοχίες του ∆ΝΤ

ΤΟ ΑΥΤΟΓΚΟΛ
ΚΑΙ Η ΕΞΟ∆ΟΣ

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

> 3

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 80 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 21.6.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� 20+2 τρόποι ρύθμισης 

«κόκκινων» δανείων

� Ξένοι επενδυτές 
ετοιμάζουν απόβαση
στην Ελλάδα!

ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες   στις εσωτερικές σελίδες

Μάχη Πειραιώς-Alpha
στη συμβολαιακή
Σε πεδίο υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ
των εγχώριων τραπεζικών κολοσσών,
με έπαθλο μερίδιο αγοράς στον ρα-
γδαία αναπτυσσόμενο πρωτογενή
τομέα, εξελίσσεται η συμβολαιακή
γεωργία.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Γάλα: Κατηφόρα για
την τιμή παραγωγού
«Καταπέλτης» κατά των γαλακτοβιο-
μηχανιών και των πρακτικών τους,
μετά τη νομοθετική ρύθμιση για την
αύξηση της ζωής του γάλακτος, είναι
ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Π. Πεβερέτος.

Κυβερνητικό «δωράκι»

Το ελαιόλαδο «βύθισε»
τις αγροτικές εξαγωγές 
Οι εξαγωγές ελαιολάδου σημείωσαν
«βουτιά» της τάξης του 74,2% στο
πρώτο τρίμηνο, λόγω ακαρπίας, συμ-
παρασύροντας σε πτώση το σύνολο
των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 

Ένα νέο σύστημα, το οποίο στοχεύει στο να μειώσει
άμεσα την επιβάρυνση των αγροτών από το κόστος
καυσίμων, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Η λύση που
προωθείται προβλέπει την απευθείας διάθεση αφο-
ρολόγητου πετρελαίου στους αγρότες για την παρα-
γωγή τους, μέσα από ένα νέο σύστημα καταγραφής
των διακινούμενων ποσοτήτων και των αναγκών

κάθε παραγωγού. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρω-
μένες πληροφορίες της «Παραγωγής», η τελική μορφή
που θα πάρουν τα μέτρα στήριξης του αγροτικού ει-
σοδήματος αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του
καλοκαιριού και ενδεχομένως, εκτός του πετρελαίου,
να περιλαμβάνει και άλλες θετικές εκπλήξεις. 

Έως 2.800 ευρώ/στρ.
«ασπίδα» για το χαλάζι
Με σημαντικά ποσά θα επιδοτείται
από τον ΕΛΓΑ η προστασία καλλιερ-
γειών από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Βάρος δίνεται σε αμπέλι, μηλοειδή
και πυρηνόκαρπα, ακτινιδιά και ροδιά. 

σελ. 16

σελ. 4

ΠΑΣΕΓΕΣ: «Δεν πέρασε
το πραξικόπημα»
Λίγες μέρες μετά τη δικαίωσή του
από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο πρό-
εδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καρα-
μίχας μιλάει στην «Παραγωγή» για
όλους και για όλα!

Σε περίπου ένα μήνα, στις 15 με
20 Ιουλίου, θα μπουν μπροστά
οι μηχανές στο νέο εργοστάσιο
επεξεργασίας γάλακτος της Συ-
νεταιριστικής Γαλακτοβιομηχα-
νίας ΕΒΟΛ.

Φορτσάρουν με
νέα μονάδα στην ΕΒΟΛ

σελ. 16

σελ. 17

το αγροτικό πετρέλαιο

Οδηγός επενδύσεων σε παραγωγή-μεταποίηση σελ. 19

σελ. 6-7

σελ.  11

σελ. 12

Κερδίστε

Αναλυτικοί όροι στη  σελίδα 15

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Mάθετε από τους 
ειδικούς πώς να

φτιάξετε 
τη δική σας

ιστοσελίδα 
σε τιμή έκπληξη

40
ΕΞΥΠΝΑ 
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ 20

+
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Τα πρώτα δείγματα γραφής του νέου
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων κ. Καρασμάνη περιμένει
εναγωνίως ο αγροτικός κόσμος, που
είναι πνιγμένος από μια σειρά προβλή-
ματα, τα οποία έχουν γίνει θηλιά στο
λαιμό του. «Αναμένει στο ακουστικό
του», όπως χαρακτηριστικά μου είπε
–σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε
με την «Παραγωγή»– αγρότης από την
Πελοπόννησο. Σύμφωνα με όσες συ-
νομιλίες έκανα στη συνέχεα με ανθρώ-
πους του χώρου, από την μια άκρη της
Ελλάδας έως την άλλη, το μήνυμα που
πήρα και μεταφέρω μέσω της στήλης
για τη νέα ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, λέει: «Ο υπουργός
δεν πρέπει να χάσει μια μέρα από εδώ
και εμπρός. Πρέπει να βάλει στο τραπέζι
για άμεση επίλυση όλα τα μεγάλα ζη-
τήματα που εκκρεμούν στο υπουργείο,
από έλλειψη βούλησης της προηγού-
μενης πολιτικής ηγεσίας, αλλά και των
γραφειοκρατών του». Το μήνυμα αυτό
που εισέπραξα, δείχνει ότι ο κόσμος
της περιφέρειας δεν δίνει καμία πίστωση
χρόνου στο νέο υπουργό. Θέλει εδώ
και τώρα δράσεις, που θα δημιουργή-
σουν τις προϋποθέσεις για να ξεκολλήσει
από το σημερινό τέλμα, που θα του
δώσουν τις ανάσες οξυγόνου που χρει-
άζεται για να μπορέσει και πάλι να ανα-
πνεύσει. Το «δωράκι» που έδωσε η κυ-
βέρνηση με το αγροτικό πετρέλαιο
είναι μια ασπιρίνη που ανακουφίζει,
αλλά δεν θεραπεύει. Η μηδενική πί-
στωση χρόνου που έχει ο κ. Καρασμάνης
καθιστά πολύ δύσκολο το έργο του.
Δυστυχώς, όμως, αυτές είναι οι συνθήκες
και δεν αλλάζουν.

Αναζητείται λύση 
για τις άδειες 

των οστρακοκαλλιεργειών
Θέματα αδειοδοτήσεων μυδο-
καλλιεργειών και οστρακοκαλ-
λιεργειών στη Δυτική Θεσσα-
λονίκη, αλλά και ορθολογικής
διαχείρισης των κελύφων, απα-
σχολούν τις αρχές της περιοχής,
οι οποίες αναζητούν λύσεις και
δρομολογούν παρεμβάσεις. 

σελ. 42

Ξαναδίνουν τις συντάξεις
στους ομογενείς

Τη χορήγηση συντάξεων του
ΟΓΑ σε περίπου 35.000 ομογε-
νείς, οι οποίες είχαν διακοπεί,
εξετάζει το αρμόδιο υπουργείο.
Πρόκειται για ομογενείς από τη
Βόρειο Ήπειρο και Πόντιους. 

σελ. 43

Ελληνικά σούπερ μάρκετ
VS Πολυεθνικές

Παίρνουν τα… όπλα τους οι Έλ-
ληνες επιχειρηματίες του κλάδου
των σούπερ μάρκετ απέναντι
στον ανταγωνισμό των πολυε-
θνικών. Με 540 καταστήματα και
9.000 εργαζόμενους σε όλη την
Ελλάδα, ενώνουν δυνάμεις, για
να κοντράρουν τις αλυσίδες ξέ-
νων συμφερόντων και να διεκ-
δικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο
στην εγχώρια αγορά. 

σελ. 15

Από τον ρεαλισμό 
στην ουτοπία...

Πόσο απέχει η πραγματικότητα
και οι αληθινές ανάγκες του πρω-
τογενούς τομέα από το μοντέλο
ανάπτυξης της ελληνικής γεωρ-

γίας που προωθείται το τελευταίο
διάστημα; Ο καθηγητής γεωργίας
Χρήστος Αυγουλάς καταθέτει
την άποψή του σχετικά με το
σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής
γεωργίας προτάσσοντας το στοί-
χημα της ποιότητας.

σελ. 18

Πώς έφτασε η γεωργία
στην Ευρώπη

Μικρά Ασία – Δωδεκάνησα –
Κρήτη – νησιά Αιγαίου – Πελο-
πόννησος και λοιπή ηπειρωτική
Ελλάδα – νότια Ευρώπη. Αυτό
είναι το –τολμηρό με τα πλωτά
μέσα εκείνης της εποχής– νη-
σιωτικό δρομολόγιο που ακο-
λούθησαν οι προερχόμενοι από
τη Μέση Ανατολή και την Ανα-
τολία πρώτοι νεολιθικοί γεωργοί. 

σελ. 39

Ο περονόσπορος 
«καίει» και τους 

καπνοπαραγωγούς
Εντός των επόμενων ημερών
θα φανεί το μέγεθος της ζημιάς
που προκάλεσε στους καπνο-
καλλιεργητές της Ροδόπης ο
περονόσπορος που «χτύπησε»
τα φυτά σε μια έκταση 70.000
στρεμμάτων.

σελ. 13

Θα την... πληρώσουν 
οι «καθυστερημένοι»

Περίπου 750.000 οικογένειες
ασφαλισμένων στον ΟΓΑ κιν-
δυνεύουν να μην πάρουν τη
δεύτερη δόση του οικογενει-
ακού επιδόματος, καθώς δεν
έχουν υποβάλει ακόμα φορο-
λογική δήλωση. 

σελ. 14

Κι όμως, είναι καλοκαίρι!

Σε απόγνωση βρίσκονται οι παραγωγοί σε όλη τη χώρα
και ιδιαίτερα στη βόρεια Ελλάδα, από τα «παιχνίδια»

του καιρού, που δεν λέει να σταθεροποιηθεί. Μέσα σε μια
μέρα παρουσιάζονται καιρικά φαινόμενα όλων των εποχών
του χρόνου, από ζέστη, σκόνη και υγρασία μέχρι λασποβροχή,
κεραυνούς και χαλάζι! Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα μέσα
της εβδομάδας επικρατούσε στη χώρα μίνι καύσωνας, με
το θερμόμετρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 34 βαθμούς,
την ίδια ώρα όμως, μέσα σε μία μέρα έπεσαν 10.000 κεραυ-
νοί… Πάντως, οι επιστήμονες διαβεβαιώνουν ότι αυτές οι
ξαφνικές κλιματολογικές αλλαγές δεν είναι πρωτόγνωρες
και οφείλονται σε ένα ατμοσφαιρικό φαινόμενο που συμ-
περιφέρεται σαν… μίξερ και το οποίο συμβαίνει μέχρι και
5.000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Ψυχρές
αέριες μάζες από την Κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια ει-
σβάλλουν στην Ελλάδα, όπου συναντούν θερμότερα και
υγρότερα συστήματα, συνθήκες πρόσφορες για να δημι-
ουργηθούν νέφη, από τα οποία προέρχεται το χαλάζι. Κατά
τ’ άλλα μπήκαμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου…

Γιάννης Τασσιόπουλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δεν έχετε πίστωση 
χρόνου κ. Καρασμάνη





ρεπορτάζ Σάββατο 21 Ιουνίου 20144

E
ξετάζονται, επίσης, και σε-

νάρια για την αύξηση της
επιδοτούμενης ποσότητας
πετρελαίου ή ακόμη και επι-

δότηση με βάση τις προσκομιζόμενες
από τους παραγωγούς αποδείξεις
αγοράς πετρελαίου. Με άλλα λόγια,
οι αγρότες θα επιδοτούνται για τις
ποσότητες που θα δηλώνουν και όχι
μόνο για τις ποσότητες που προκύ-
πτουν από το σύστημα αντικειμενικού
προσδιορισμού της κατανάλωσης
που ισχύει μέχρι σήμερα. Το υφιστά-
μενο σύστημα, όπως διαμαρτύρονται
οι ίδιοι, έχει ανεβάσει σημαντικά το

κόστος παραγωγής τους. 
Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρω-
μένες πληροφορίες της «Παραγωγής»,
η τελική μορφή που θα πάρουν τα
μέτρα στήριξης του αγροτικού εισο-
δήματος, αναμένεται να οριστικο-
ποιηθεί εντός του καλοκαιριού και
ενδεχομένως, εκτός του πετρελαίου,
να περιλαμβάνει και άλλες θετικές
εκπλήξεις. 
Την εξέλιξη με το αγροτικό πετρέλαιο
είχε προαναγγείλει η «Παραγωγή»
από τον περασμένο Μάρτιο. Τότε είχε
αποφασιστεί η συγκρότηση μιας 9με-
λους Ομάδας Εργασίας, με επικεφαλής

τον γενικό γραμματέα Μόσχο Κορα-
σίδη και με τη συμμετοχή ανώτερων
υπηρεσιακών παραγόντων του
υπουργείου Οικονομικών, η οποία
είχε αναλάβει να καταθέσει μέχρι τα
τέλη Ιουνίου μια ρεαλιστική πρόταση
προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα
για τους αγρότες. 

Τί προτείνεται
Βάση των προτάσεων του υπουργείου
αναμένεται να είναι το πόρισμα της
αντίστοιχης επιτροπής που είχε συ-
σταθεί για το ίδιο θέμα το 2012. Με-
ταξύ άλλων, προτεινόταν τότε η θε-
σμοθέτηση του αγροτικού πετρελαίου
κίνησης με δική του τιμή από το
υπουργείο Οικονομικών και το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων. Επίσης, προβλέπονταν ο κα-
θορισμός της μέγιστης ποσότητας
αγροτικού πετρελαίου κίνησης ανά
παραγωγική δραστηριότητα (φυτικής
και ζωικής παραγωγής), όπως δηλώ-
νεται αυτή στο ΟΣΔΕ ετήσια. 
Με το νέο σύστημα ο κάθε δικαιούχος
θα προμηθεύεται το αγροτικό πε-
τρέλαιο κίνησης, που έχει ανάγκη,
από το πρατήριο της επιλογής του
στη συμβατική τιμή και την ίδια στιγμή
της έκδοσης της απόδειξης θα ενη-
μερώνεται μέσω του συστήματος ει-
δικής κάρτας η Γενική Γραμματεία
Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)
για τη συναλλαγή και τακτά διαστή-
ματα θα πιστώνεται η διαφορά στο
λογαριασμό του αγρότη. 
Συγκεκριμένα, τα εν λόγω στοιχεία
θα παραδίδονταν από τον Οργανισμό
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στη ΓΓΠΣ του

υπουργείου Οικονομικών, η οποία
και θα προσάρμοζε την εφαρμογή
καταγραφής των αποδείξεων με τη
χρήση της ειδικής κάρτας, ώστε να
μπορεί να επεξεργάζεται τις αποδείξεις
και τα τιμολόγια αγοράς αγροτικού
πετρελαίου κίνησης όλων των δι-
καιούχων που θα του έχει αποστείλει
ο Οργανισμός. 
Η εν λόγω λύση, πέραν από την ελά-
φρυνση των αγροτών από γραφει-
οκρατικό βάρος (αίτηση επιστροφής),
μειώνει και τις δυνατότητες φορο-

διαφυγής, ενώ επιπλέον μπορεί να
συμβαδίσει με την «ξεχασμένη» κάρτα
αποδείξεων. Παράλληλα, δεν χρει-
άζεται σημαντικές επενδύσεις, καθώς
όλα τα πρατήρια διαθέτουν μηχανή-
ματα συναλλαγής και πληρωμών
μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ στη
διαδικασία μπορεί να συμβάλει με
την τεχνογνωσία της ως διάδοχος
της Αγροτικής Τράπεζας, η Τράπεζα
Πειραιώς, αλλά και οι υπόλοιπες εμ-
πορικές τράπεζες. 

Τί ισχύει σήμερα
Με βάση το υφιστάμενο σύστημα,
οι αγρότες αγοράζουν το πετρέλαιο
στην τιμή του πετρελαίου κίνησης,
δηλαδή με το σύνολο του φόρου εν-
σωματωμένο. Στη συνέχεια και μετά
την υποβολή σχετικής αίτησης και
διασταυρώσεις του επιστρέφεται η
διαφορά μεταξύ του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου
κίνησης και του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου.
Η διαφορά αυτή διαμορφώνεται στα
264 ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Ωστόσο, η
ποσότητα για την οποία τους επι-
στρέφεται ο ΕΦΚ δεν προκύπτει με
βάση την κατανάλωσή τους, αλλά με
αντικειμενικά κριτήρια. Για κάθε είδος
καλλιέργειας έχουν καθοριστεί συν-
τελεστές λίτρων ανά στρέμμα. Ο
αγρότης εισπράττει τον ΕΦΚ με βάση
το είδος, αλλά και τη συνολική επι-
φάνεια των καλλιεργειών του.
Το σύστημα αυτό δεν ικανοποιεί
τους αγρότες, οι οποίοι αναγκάζονται
να εκταμιεύουν σημαντικά ποσά
για τις καλλιέργειές τους και στη συ-
νέχεια να περιμένουν για την επι-
στροφή του ΕΦΚ. 

Ένα νέο σύστημα, το οποίο στοχεύει στο να μειώσει άμεσα την
επιβάρυνση των αγροτών από το κόστος καυσίμων, επεξεργάζεται
η κυβέρνηση. Η λύση που προωθείται, προβλέπει την απευθείας
διάθεση αφορολόγητου πετρελαίου στους αγρότες για την
παραγωγή τους, μέσα από ένα νέο σύστημα καταγραφής των
διακινούμενων ποσοτήτων και των αναγκών κάθε παραγωγού. 

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ (filippidis@paragogi.net)

Η τελική μορφή που θα

πάρουν τα μέτρα στήριξης

του αγροτικού

εισοδήματος αναμένεται

να οριστικοποιηθεί εντός 

του καλοκαιριού και

ενδεχομένως να

περιλαμβάνει και άλλες

θετικές εκπλήξεις

ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Κυβερνητικό «δωράκι»
το αγροτικό πετρέλαιο





Σ
ύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση αυτή της

δικαιοσύνης απορρίπτει και στην πράξη
τις προσπάθειες ενός μικρού αριθμού συ-
νεταιριστών, οι οποίοι, αν και υπεύθυνοι

κακοδιαχείρισης στα του οίκου τους, επιχειρούν,
χωρίς κανένα έρεισμα, την προσβολή του κύρους
της κορυφαίας συνεταιριστικής οργάνωσης της χώ-
ρας. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ ανα-
φέρει ως βασικούς υποκινητές τον πρόεδρο της
ΕΑΣ Αμυνταίου Γ. Γιαννιτσόπουλο (υπέβαλε τα ασφα-
λιστικά μέτρα) και τον Κ. Κατσούλη πρόεδρο της
πρωτοβάθμιας πλέον Ένωσης Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Μεσσηνίας. 
Υπενθυμίζεται ότι το Ειρηνοδικείο Αθηνών με από-
φασή του απέρριψε τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε
καταθέσει η ΕΑΣ Αμυνταίου, με αίτημα το διορισμό
προσωρινής διοίκησης στην ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Όπως ανέφερε σε σχετική της ανακοίνωση η κο-

ρυφαία συνεταιριστική οργάνωση: «Πραγματικά,
μετά τη συνεκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων
της ΕΑΣ Αμυνταίου και της παρέμβασης της ΠΑΣΕΓΕΣ,
εκδόθηκε στις 6/6/2014 απόφαση από την αρμόδια
Ειρηνοδίκη, σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται
η αίτηση προσωρινής διαταγής της ΕΑΣ Αμυνταίου.
Παράλληλα, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την κύρια
παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ, τις παρεμβάσεις των
μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, αλλά και
την κύρια παρέμβαση Ενώσεων Αγροτικών Συνε-
ταιρισμών». «Η απόρριψη αυτή επιβεβαιώνει τη
νομιμοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ και των αποφάσεων όλων των οργάνων της
στην εκπροσώπηση των αγροτικών συνεταιριστικών
οργανώσεων της χώρας, προκειμένου να αντιμε-
τωπισθούν οι μέχρι σήμερα ανεφάρμοστες και αδιέ-
ξοδες διατάξεις του Νόμου 4015/2011 για τους
αγροτικούς συνεταιρισμούς», καταλήγει η σχετική
ανακοίνωση. 

Γιαννιτσόπουλος – Κατσούλης
Αιχμές για εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη κατά
του προέδρου της ΕΑΣ Αμυνταίου Γ. Γιαννιτσόπουλου
και του προέδρου της Ένωσης Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Μεσσηνίας καταλογίζει η ΠΑΣΕΓΕΣ. Συγκε-
κριμένα επισημαίνει: 
- Για τον κ. Γιαννιτσόπουλο, ότι του έχει ασκηθεί
από τον Ιούνιο του 2010 κατηγορία για πλαστογραφία,
ψευδή βεβαίωση κατά εξακολούθηση, απάτη κατ’
εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σε απάτη κατ’
εξακολούθηση, μετά από καταγγελία γυναίκας δι-
καιούχου κοινοτικής επιδότησης. 
- Για τον δε κ. Κατσούλη, μετά από καταγγελία του
ΟΠΕΚΕΠΕ στις 3 Απριλίου του 2013 για μη έγκυρες
εγγυητικές επιστολές που προσκόμισε κατά την εί-
σπραξη ενίσχυσης την οργάνωση ελαιοκομικών
φορέων ΕΑΣ Μεσσηνίας, παραπέμφθηκε στη δι-
καιοσύνη προς διερεύνηση. 
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Κύριε Καραμίχα, φαίνεται ότι μέσα
στην κρίση, ο αγροτικός τομέας
αντέχει…
Δεν είναι έτσι! Η αγροτική οικονομία
πάσχει και είναι μέρος του συνο-
λικού προβλήματος που αντιμε-
τωπίζει η χώρα. Αν δούμε τα τε-
λευταία στοιχεία που δώσαμε ως
ΠΑΣΕΓΕΣ στη δημοσιότητα, θα
δούμε ότι όλοι οι δείκτες και όλα
τα μεγέθη στην αγροτική οικονομία
έχουν καθοδική τροχιά και αυτό
βεβαίως συμβαίνει όλα τα τελευταία
χρόνια. Στην πενταετία 2009-2013
το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε
κατά 21%, η απασχόληση μειώθηκε
κατά 7,8%, η τραπεζική χρηματο-
δότηση κατά 59%, οι άμεσες ενι-
σχύσεις κατά 11,5%. Ακόμα και το
ύψος της αγροτικής παραγωγής
μειώθηκε κατά 6% το 2013. Την
ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής
στην πενταετία αυξήθηκε κατά
13% και οι φόροι κατά 150%. Όλοι
οι δείκτες είναι αρνητικοί έως δρα-
ματικοί, πλην του δείκτη των εξα-
γωγών που έχει θετικό πρόσημο
και αυτό βεβαίως οφείλεται εν μέρει
στην κρίση, διότι λόγω των εσω-
τερικών προβλημάτων η ανάγκη
«έσπρωξε» ένα με-
γάλο μέρος
της αγροτι-
κής μας οι-
κονομίας
σε εξω-
στρεφή
προσανα-
τολισμό. 

Ευσταθεί ότι η αγροτική οικονομία
μπορεί να είναι ένας από τους πυ-
λώνες, μιας νέας αναπτυξιακής
πορείας του τόπου; 
Βεβαίως ευσταθεί, γιατί δεν έχουμε,
κατ’ αρχήν, εξαντλήσει τις παρα-
γωγικές δυνατότητες που έχει ο
ίδιος ο πρωτογενής τομέας. Δεύ-
τερον, είμαστε πολύ πίσω στο κομ-
μάτι της μεταποίησης και της εμ-
πορίας. Και αυτό φαίνεται από μια
άλλη μελέτη στοιχείων που κάναμε
σε ό,τι αφορά τη νέα ΚΑΠ, όπου
θα δούμε χώρες ίδιες, ή παρόμοιες
με μας, όπως Ιταλία, Ισπανία, Πορ-
τογαλία, για κάθε ένα ευρώ επιδό-
τηση να δίνουν προστιθέμενη αξία
1,5 ευρώ, ενώ εμείς δίνουμε προ-
στιθέμενη αξία 0,60. 
Είναι μεγάλη η διαφορά και συνεπώς
έχουμε «πεδίο δόξης λαμπρόν»,
αρκεί να γίνουμε πιο αποτελεσμα-
τικοί σε όλες μας τις δραστηριότητες
και κυρίως να έχουμε σαφή στρα-
τηγικό σχεδιασμό στο τί θέλουμε
να πετύχουμε από τη γεωργία. 

Αυτό που λέγεται, ότι υπάρχει πε-
ριθώριο οι άνθρωποι από τα αστικά
κέντρα να πάνε στα χωριά τους και

να βρούνε διεξόδους, έχει βάση;
Είναι εφικτό;

Ελάχιστα! Για να φύγει κάποιος
από την πόλη και να πάει στο
χωριό του, πρέπει να έχει με-

γάλη υποδομή έτοιμη. Αν
δεν έχει υποδομή το πι-

θανότερο είναι ότι θα
ταλαιπωρηθεί χωρίς

αποτέλεσμα. Είναι πολύ
κακό να τάζουμε Ελντο-

ράντο στον πρωτογενή το-
μέα. Η δικιά μας άποψη
είναι ότι εκείνο που πρέπει
να κάνουμε όλοι, φυσικά 

«Με ένα ρεσάλτο και αστεία νομικά
επιχειρήματα προσπάθησαν κάποιοι 
να πάρουν τη διοίκηση της ΠΑΣΕΓΕΣ». 
Λίγες μέρες μετά τη δικαίωσή του από το
Ειρηνοδικείο Αθηνών, ιδιαίτερα δεικτικός,
αλλά ψύχραιμος, ο πρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ
Τζανέτος Καραμίχας, επιχειρεί με 
δηλώσεις του στην «Παραγωγή» να
αποκρυπτογραφήσει τα αληθινά κίνητρα
των συνεταιριστών, που επεδίωξαν την
ανατροπή της διοίκησης της κορυφαίας
συνεταιριστικής οργάνωσης. 

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ» 

Το πραξικόπημα 
που δεν πέρασε

ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ,           

«Να αρχίσουμε τη            
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η πολιτεία, εμείς από εδώ σαν συνε-
ταιριστικό κίνημα, άλλοι εμπλεκόμενοι
φορείς, ο ιδιωτικός τομέας, είναι να
επιδιώξουμε όλοι μαζί να κάνουμε
πιο αποτελεσματικούς αυτούς που
είναι εκεί. Που έχουν αποφασίσει
από μόνοι τους να μείνουν εκεί. Αυτό
είναι το μεγάλο ζήτημα, πώς θα τους
κάνουμε αυτούς πιο αποτελεσματι-
κούς. Εκεί που σήμερα παράγουν
έναν πλούτο, σαν πρώτη ύλη φυσικά,
της τάξης των δέκα δισεκατομμυρίων,
αυτό να το κάνουν δεκαπέντε. Και
επιπλέον, πάνω σε αυτό πρέπει να
λογαριάζουμε τον πολλαπλασιαστή
που δημιουργεί όλη η αλυσίδα, η
μεταποίηση, το εμπόριο, οι μεταφο-
ρές, ο τουρισμός κ.λπ. Όλα αυτά μπο-
ρούν να συμβάλλουν πάρα πολύ
στο εθνικό ακαθάριστο εισόδημα.

Γι’ αυτό αλλά και για άλλα, για τους
συνολικότερους στόχους που θα
έπρεπε να έχουν όλες οι δυνάμεις
που εμπλέκονται στον αγροτικό το-
μέα, σίγουρα καταλυτικό ρόλο παίζει
η νέα ΚΑΠ… 
Είναι μια πρόκληση, γιατί για πρώτη
φορά –και μιλώ με την εμπειρία του
ενεργού αγρότη κοντά τρεις δεκαε-
τίες– δίνεται η δυνατότητα στη χώρα
να βάλει σαφείς στρατηγικούς στό-
χους και να διορθώσει, αν όχι όλες
–εγώ επιμένω όλες– τουλάχιστον τις
περισσότερες στρεβλώσεις του πα-
ρελθόντος. Και να δημιουργήσει μια
νέα δυναμική. Δηλαδή, για μας, για
τη χώρα μας, η νέα ΚΑΠ, αν τη δια-
χειριστούμε συνετά, με ευρύτατη
κοινωνική και πολιτική συμφωνία,
έρχεται γάντι να μας βοηθήσει στην
κρίση που έχει η χώρα μας. 

Επειδή δίνει μεγάλη ευχέρεια εθνι-
κών επιλογών, πράγμα που δεν συ-
νέβαινε παλιά; 
Όχι μόνο. Το ένα είναι αυτό. Το δεύ-
τερο είναι ότι πλέον έχει διαμορφωθεί
όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης μια
άλλη συνείδηση στους πολίτες και
στη συγκεκριμένη περίπτωση στους
αγρότες. Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον
ότι πρέπει να παράξουμε πραγματικό
πλούτο, πραγματικές αξίες. Και αυτό
που καταλαβαίνουν όλοι είναι ότι

πρέπει να διαχειριστούμε με μεγα-
λύτερη αποτελεσματικότητα τους
διαθέσιμους πόρους.

Η ΠΑΣΕΓΕΣ έκανε ενόψει της εφαρ-
μογής της ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο
μια πολύ σοβαρή δουλειά, ενημε-
ρωτική και αναλυτική. Πού κατέληξε; 
Η ΠΑΣΕΓΕΣ, με όλο αυτό το οδοιπο-
ρικό που έκανε σε όλη την Ελλάδα,
κατέγραψε συγκεκριμένα πράγματα.
Πρώτα απ’ όλα κατέγραψε την δυ-
νατότητα μιας ευρύτατης συμφωνίας.
Δεν θέλω να πω τη μεγάλη λέξη ότι
εμείς έχουμε ήδη πετύχει μια εθνική
συμφωνία στον αγροτικό κόσμο,
γιατί αυτή την ορολογία πρέπει να
την επικαλεστεί η ίδια η πολιτεία κά-
ποια στιγμή. Μια ευρύτατη λοιπόν
συμφωνία για οικονομική σύγκλιση
ανάμεσα στις περιφέρειες. Πάντα σε
σχέση με τους πόρους που διατίθενται
από την ΚΑΠ. Και το δεύτερο ζήτημα
που κατέγραψε αυτή η δουλειά, το
οποίο και αυτό εντάσσεται μες στη
συμφωνία, είναι ότι οι ίδιοι οι αγρότες
δέχονται να μεταφερθούν πόροι, και
μάλιστα σημαντικοί πόροι από την
φυτική προς τη ζωική παραγωγή,
που είναι ο μεγάλος ασθενής της
αγροτικής μας οικονομίας. 
Πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι,
όταν εμείς καθορίσαμε τη στρατηγική,
προκειμένου να προχωρήσει η μελέτη
που έκανε η ΠΑΣΕΓΕΣ με διάφορα
σενάρια, είχαμε ένα προβληματισμό
για το τί αποδοχή θα έχει στον κόσμο.
Ε, λοιπόν, ο κόσμος μας ξεπέρασε

και μας. Είχε μεγαλύτερη αποδοχή
από αυτό που εμείς υπολογίζαμε
όταν κάναμε αυτή τη δουλειά. Και
βέβαια η πρόταση της ΠΑΣΕΓΕΣ
κουμπώνει απόλυτα με τους στρα-
τηγικούς στόχους που πρέπει να έχει
η χώρα. Κυρίως στον μεγάλο στρα-
τηγικό στόχο να διασφαλίσουμε όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη διατροφική
επάρκεια στη χώρα και να διαμορ-
φώνουμε προϊόν με προστιθέμενη
αξία. Γιατί η νέα ΚΑΠ, με την προ-
σέγγιση που έχουμε κάνει εμείς, θα
ενεργοποιήσει ακόμα περισσότερο
τον αγρότη στην κατεύθυνση της
παραγωγικής διαδικασίας και κυρίως
της προστιθέμενης αξίας. 

Μιλάτε για στρατηγικούς στόχους.
Η πολιτεία έχει χαράξει στρατηγικούς
στόχους για τον αγροτικό τομέα;
Έχουμε ένα χρόνο περίπου από τότε
που αποφασίστηκε το πλαίσιο για
την νέα ΚΑΠ, από το Συμβούλιο
Υπουργών και το Ευρωκοινοβούλιο.
Τώρα υπολείπονται μόλις μερικές
εβδομάδες για να δώσουμε ως χώρα
την πρότασή μας, με ποιό τρόπο δη-
λαδή θα την εφαρμόσουμε. Δυστυ-
χώς, από την πλευρά του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης δεν υπήρξε
μια δομημένη πρόταση. Έχουν ει-
πωθεί μόνον γενικόλογα πράγματα,
τα οποία μάλιστα χαρακτηρίζονται
από ανεπάρκεια και απίστευτη προ-
χειρότητα. Και αναφέρομαι βεβαίως
στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία
του υπουργείου, για την οποία θα
μου επιτρέψετε ένα σχόλιο: Δεν ξέρω
τί άλλες δουλειές έκανε ο κ. Τσαυ-
τάρης, αλλά τη δουλειά του υπουργού
δεν την έκανε. Πάρτε για παράδειγμα
την υπόθεση του γάλακτος, όπου
σερνόταν πίσω από το Υπουργείο
Ανάπτυξης. Ή την υπόθεση της φο-
ρολογίας των αγροτών, όπου σερ-
νόταν πίσω από το Υπουργείο Οι-
κονομικών. Ή το γεγονός ότι κρα-
τούσε στο συρτάρι του τα συμπε-
ράσματα των επιτροπών που ο ίδιος
συνέστησε για τα συνεταιριστικά.
Και σας διαβεβαιώνω ότι θα μπο-
ρούσα να συμπληρώσω ένα μακρύ
κατάλογο αρνητικής προσφοράς
χωρίς να βρίσκω ένα, έστω, σημείο

θετικής πολιτικής. Και δεν τα λέω
τώρα που έφυγε από υπουργός, τα
έχω πει επανειλημμένα με δημόσιες
τοποθετήσεις μου, ακόμα και πα-
ρουσία του. Τέλος πάντων, για να
επανέλθω, τώρα έχουμε μια νέα πο-
λιτική ηγεσία στο υπουργείο και θέλω
να πιστεύω –εμείς τουλάχιστον σε
ότι μπορούμε θα βοηθήσουμε με
πολύ καλή πρόθεση– ότι θα προ-
σπαθήσει να καλύψει το χαμένο χρό-
νο και να πετύχουμε όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη και ευρύτερη συμφωνία
με τους αγρότες, με την κοινωνία,
με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά
και με το ίδιο το πολιτικό σύστημα,
η οποία και να αποτελεί την εθνική
συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ. Η εφαρ-
μογή της νέας ΚΑΠ είναι υπόθεση
όλων μας. Πρέπει, δηλαδή, στον πυ-
λώνα της αγροτικής οικονομίας να
αναστρέψουμε την αρνητική πορεία
πάση θυσία. Εδώ, λοιπόν, δεν χωράν
ούτε δογματισμοί ούτε μικροσκο-
πιμότητες ούτε προσωπικές πολιτικές
και επιδιώξεις… Μπορούμε να δια-
φωνήσουμε σε όλα τα άλλα. Σε αυτό
επιβάλλεται να κάτσουμε να συμ-
φωνήσουμε όλοι. 

Η νέα ΚΑΠ επιφυλάσσει ιδιαίτερο
ρόλο στους συνεταιρισμούς. Ωστό-
σο, σήμερα δεν βλέπουμε το συνε-
ταιριστικό κίνημα να πρωταγωνι-
στεί, να αναπτύσσει πρωτοβουλίες.
Είναι κι αυτό σε μεγάλη κρίση… 
Η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται
για τους συνεταιρισμούς είναι δυ-
σανάλογα αρνητική και άδικη σε

σχέση με την πραγματικότητα. Το
λέω αυτό γιατί, σε κρίση δεν βρίσκεται
μόνο το συνεταιριστικό κίνημα, αλλά
ολόκληρη η χώρα. Και δεν πιστεύουμε
ότι μπορεί να υπάρξει σοβαρός άν-
θρωπος που να πιστεύει ότι εξαιτίας
των συνεταιρισμών, η χώρα βρίσκεται
σε κρίση. 
Σε κρίση βρίσκονται οι τράπεζες
(ο βασικός πυλώνας της καπιταλι-
στικής οικονομίας), το πολιτικό σύ-
στημα, οι θεσμοί συνολικά. Αντίθετα,
μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον κρίσης
υπάρχει μεγάλος αριθμός συνεται-
ρισμών που κάνουν καταπληκτική
δουλειά. Κι αντί να μας διευκολύνουν
–όχι οικονομικά, όχι με διαγραφή
χρεών–, ήρθε η πολιτεία μ’ ένα
Νόμο, τον περιβόητο 4015, να μας
δημιουργήσει τα μύρια όσα προ-
βλήματα. Έρχεται να διαλύσει ακόμα
και καλούς συνεταιρισμούς, δημι-
ουργώντας χάος στις οργανώσεις.
Για παράδειγμα, η υποχρεωτική με-
τατροπή Ενώσεων σε Ανώνυμες
Εταιρείες καταργεί το συνεταιριστικό
θεσμό. 
Τα προβλήματα που έχουν, λοιπόν,
οι συνεταιρισμοί οφείλονται κυρίως
στη λογική του κρατισμού. Αν τον
συνεταιρισμό δεν τον αντιμετωπί-
σουμε συνολικά (η πολιτεία, οι αγρό-
τες κ.λπ.) ως έναν ανοιχτό, ελεύθερο
οργανισμό, θα δημιουργούνται συ-
νεχώς προβλήματα. Κι αν θέλετε,
είναι τόσο μικρά τα αγροτικά μεγέθη
στη χώρα μας που θα έπρεπε… ολό-
κληρη η χώρα να είναι ένας ανοιχτός,
απέραντος συνεταιρισμός... 

           ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΕΓΕΣ:

        συζήτηση με την κοινωνία από μηδενική βάση»

Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ
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την αρνητική πορεία 

πάση θυσία



Λέτε ότι σε κρίση είναι όλη η χώρα,
το πολιτικό σύστημα, οι οικονομικές
δυνάμεις. Είστε ένας άνθρωπος με
παρελθόν στους πολιτικούς χώ-
ρους, αλλά και σχέση άμεση με την
κοινωνία. Τί μπορεί να κάνει, λοιπόν,
η κοινωνία και οι φορείς της, μπρο-
στά σε αυτό το αδιέξοδο; 
Αν δεν αποτυπώσουμε σωστά
το τί γίνεται, δεν θα βγάλουμε
ποτέ τα κατάλληλα συμπε-
ράσματα. Σήμερα η κοινωνία
βρίσκεται σε πλήρη αμφι-
σβήτηση των πάντων. Τί πρέ-
πει να κάνουμε; Πάρτε για
παράδειγμα τον δικό μας
τον αγροτικό – συνεταιριστικό
χώρο: Με εξαίρεση αυτούς
που πάνε καλά, πρέπει να χτί-
σουμε σε νέα βάση. Παντού
λοιπόν, πρέπει ο κα-
θένας στο χώ-
ρο του, να αρ-
χίσει από την
αρχή, από
μηδενική
βάση,
ώστε να
ξεφύ-
γουμε

από τη συλλογική αμφισβήτηση
των πάντων. Δεν είναι εύκολο, είναι
δύσκολο, γιατί δυστυχώς η δημόσια
συζήτηση έχει φύγει από την στέρεη
πραγματικότητα, δεν διεξάγεται
μέσα στην κοινωνία από τους ίδιους
τους πολίτες, αλλά μόνο μεταξύ λί-

γων δημοσιολογούντων,
δημοσιογράφων,

πολιτικών, ειδη-
μόνων κ.λπ. Αυ-
τό όμως δεν
οδηγεί πουθε-
νά. Πρέπει η
συζήτηση να

διεξαχθεί στη
βάση και όχι

στα τηλεο-
πτι-

κά παράθυρα, για το συλλογικό συμ-
φέρον, για το συμφέρον της χώρας
και μέσα από αυτό για την προοπτική
του καθενός. Αλλιώς η χώρα είναι
τελειωμένη. 
Εμείς, λοιπόν, πρέπει να συζητή-
σουμε εκ νέου, μέσα στο συνεται-
ρισμό για το συνεταιρισμό, μέσα
στο χωριό για την αγροτική οικο-
νομία, σαν να ξεκινάμε τώρα τη συ-
ζήτηση. Όσοι δεν έχουν διάθεση
να κάνουν κάτι τέτοιο, καλό θα είναι
να αποχωρήσουν. 
Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο πο-
λιτικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν σή-
μερα συλλογικά πολιτικά υποκείμενα,
δεν υπάρχουν κόμματα, υπάρχουν
μερικά στελέχη από κάθε «ταμπέλα»
από κάθε χώρο, τα οποία είναι απο-
κομμένα από τη βάση. 

Άρα ποιός πρέπει να αναλάβει αυτή
την πρωτοβουλία; Ποιανού είναι
δουλειά να ξαναφέρει τη συζήτηση
από μηδενική βάση; 
Οι πολίτες φυσικά. Όσο εμείς ανε-
χόμαστε αυτό που γίνεται σήμερα,
να υπάρχει, δηλαδή, ρόλος για τρί-
τους και όχι για εμάς, δεν πρόκειται
να βγούμε από την κρίση. 

Δεν μπορεί, δηλαδή, να έρθει λύση
από πρωτοβουλίες των παλιών πο-
λιτικών στελεχών… 
Δεν μπαίνω στη λογική παλιοί και
νέοι. Είναι μια παγίδα. Πολλές φορές
οι εμφανιζόμενοι ως νέοι, κατηγο-
ρώντας τους παλιούς, είναι πιο επι-
κίνδυνοι… Όλοι μαζί θα την κάνουμε
τη συζήτηση… Η απάντηση θα
έρθει απ’ όλους μαζί…

Ως άνθρωπος που προέρχεστε από
το χώρο του ΠΑΣΟΚ, έχετε μπει
στον πειρασμό να εμπλακείτε στις
συζητήσεις για την κεντροαριστερά
και τις πρωτοβουλίες ανασύνθεσής
της; 
Κεντροαριστερά… Εγώ θα έλεγα
σοσιαλιστικός χώρος, που είναι ιδε-
ολογικός όρος και όχι «γεωγραφι-
κός». Θέλω να είμαστε πιο σαφείς,
γιατί επιμένω να πιστεύω στις ιδε-
ολογίες. Ίσως η αιτία της κρίσης,
όχι μόνον της ελληνικής αλλά και
της Ευρωπαϊκής, είναι αυτό που κα-
τάφερε το κεφάλαιο, δηλαδή την
απαξίωση έως κατάργηση των ιδε-
ολογιών. Αυτή η ισοπέδωση: όλοι
ίδιοι είναι, δεν υπάρχουν διαχωρι-
στικές γραμμές κ.λπ. ήταν κατα-

στροφική σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Πρώτα κατέρρευσαν οι ιδεολογίες
και μετά καταργήθηκαν οι υπόλοιπες
δομές: κοινωνικό κράτος, ασφαλι-
στικό σύστημα και εν γένει ευρω-
παϊκό μοντέλο… 
Στο δια ταύτα: Δεν μπορεί να υπάρξει
προοδευτικός, πολιτικός χώρος χω-
ρίς το υποκείμενο που λέγεται λαός.
Αυτή τη στιγμή η συζήτηση γίνεται
σε επίπεδο καμιά 20ριάς στελεχών
και βέβαια είναι αποτυχημένη. Προ-
σπαθούν να κάνουν ένα άθροισμα
στελεχών, κάποιοι από την «Ελιά»,
κάποιοι από το ΠΑΣΟΚ, κάποιοι από
τη ΔΗΜΑΡ κ.λπ. Τα στελέχη αυτά
όμως δεν έχουν βάση από κάτω. Η
ανασυγκρότηση του σοσιαλιστικού
χώρου ή θα γίνει μαζί με την κοινωνία
ή καθόλου. Δεν θα γίνει με τους πα-
ράγοντες και τους τηλεοπτικούς
αστέρες… 
Έχουμε τεράστια ευθύνη λοιπόν,
τα κοινωνικά στελέχη που ανήκουμε
στον ιδεολογικό αυτό χώρο. Είναι
δική μας υπόθεση η ανασυγκρότηση
του σοσιαλιστικού χώρου και στη
συζήτηση αυτή, (δηλαδή μια συζή-
τηση με το λαό και την κοινωνία),
πρέπει να είμαστε παρόντες. 
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 20 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ 40 ΕΞΥΠΝΑ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ
Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «20
Ποδήλατα και 40 Έξυπνα Βατραχάκια» από την εβδο-
μαδιαία 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 21 Ιουνίου 2014.
3. Τα Δώρα:  Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 20 ποδήλατα
και 40 έξυπνα βατραχάκια, τα οποία θα κερδίσουν 60
τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε εξήντα (60) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα
κυκλοφορήσει το Σάββατο 21 Ιουνίου 2014, υπάρχει
στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια κόκκινη σφραγίδα
με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ». 
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγω-

νισμό–αναγνώστες της εφημερίδας, οι οποίοι θα αγο-
ράσουν 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 Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 (ώρες: 09:30-
18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί
μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα διεκ-
δίκησης 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). 
Τοδώροθαπαραλαμβάνεται 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 21ης Ιουνίου 2014, σε
περίπτωση που έχει ανοιχθεί ή παραβιαστεί με
οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της εφημερίδας. 
4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα
ανακοινωθούν με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η
Διοργανώτρια, η οποία και διατηρεί ρητά το δικαίωμα
να γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν τα
έπαθλα με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε πρόσφορο
μέσο όπως -ενδει κτικά και όχι περιοριστικά- 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 δια-
γωνισμού ή
της κληρώσε-
ως οφείλουν
να παραλαμ-
βάνουν 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 χά-
νεται το δικαίωμα παραλαβής του δώρου. Τα
έξοδα αποστολής βαρύνουν τον νικητή.

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

«Να αρχίσουμε τη συζήτηση με την κοινωνία 
από μηδενική βάση»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΣΕΓΕΣ ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΑ 



µόνο
46.90 €

µόνο
49.90 €

Mεγάλο βατραχάκι 
για µεγάλους χώρους

�Εντοµοαπωθητικό, εντοµοκτόνο
από φυσικό εκχύλισµα πύρεθρου

�Είναι άοσµο 
�Με χρονοδιακόπτη  
�Λειτουργεί µε αλκαλικές

µπαταρίες.
�3.000 ψεκασµοί ανά φιάλη.
�Βάζει τέλος στα ενοχλητικά έντοµα

(κουνούπια, µύγες, σκνίπες) 
�Με την έγκριση του Υπουργείου

Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων. 

Τηλ. Παραγγελιών: 210-6084094

Αντικουνουπικό ψεκαστήρι 

Μικρό βατραχάκι 
για µικρούς χώρους

∆ώρο

τα έξοδα αποστολής ,

οι αλκαλικές µπαταρίες  

και  µία extra

φιάλη. 

www. steta.gr
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21/6 – 27/6
2014

ΗΜΕΡΟ    ΟΓΙΟλKAΛ    ΙΕΡΓΗΤΗ
Εποχή καταπολέμησης του τετράνυχου στα υπαίθρια κηπευτικά (αγγούρι,
μελιτζάνα, φασόλι), όψιμης φύτευσης της ντομάτας και της μελιτζάνας και σποράς
της ρόκας και του ραδικιού. Συνεχίζεται η αντιμετώπιση της μυίγας της Μεσογείου
στα πορτοκάλια (ποικιλίας Βαλέντσια) και στα γκρέιπφρουτ, καθώς και της
αντιμετώπισης του διαλευρώδη, του εριώδους αλευρώδους, του φυλλοκνίστη, του
ψευδόκοκκου και της κόκκινης ψώρας γενικά στους εσπεριδοειδώνες. Προσοχή
απαιτείται και για την καταπολέμηση της βαμβακάδας στα ροδάκινα και στα
ακτινίδια.

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ
Γεωπόνος

Εποχή που απαιτείται εγρήγορση για
την καταπολέμηση του τετράνυχου

στα κηπευτικά και κυρίως στις περιπτώ-
σεις έντονης προσβολής, με τη χρήση
των κατάλληλων, εγκεκριμένων φυτο-
προστατευτικών προϊόντων. Επισημαί-
νεται ότι η προσβολή από τον τετράνυχο
γίνεται εμφανής αρχικά από το μετα-
χρωματισμό και στη συνέχεια από τη
συστροφή και την πτώση των φύλλων.
Σοβαρή, επίσης, ένδειξη για την παρουσία
του τετράνυχου στα κηπευτικά είναι αυτή
του σχηματιζόμενου πλέγματος αράχνης
στα φύλλα. 
Συνιστάται στον υπαίθριο λαχανόκηπο,
που προορίζεται για κάλυψη οικογενει-
ακών κυρίως αναγκών, να φυτευτούν
όψιμα ντομάτα και μελιτζάνα και να
σπαρθούν ρόκα και ραδίκια. Για τα λα-
χανικά που σπάρθηκαν και φυτεύτηκαν
νωρίτερα και έχουν ήδη μεγαλώσει αρ-
κετά, επιβάλλεται να αυξηθεί η συχνότητα
των αρδεύσεων, αφού είμαστε σε περίοδο
ανόδου των θερμοκρασιών. Για την ντο-
μάτα δε και την πιπεριά πρέπει να προ-
βλεφθεί σκίαση, πριν από το τέλος του
μήνα. Αυξημένες ποσότητες νερού θα
απαιτηθούν και για τα κηπευτικά που
θα σπαρθούν ή θα φυτευτούν όψιμα. 
Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι
η υπαίθρια ντομάτα κινδυνεύει αυτή την
εποχή να προσβληθεί από κάμπιες ιδι-
αίτερα στις περιοχές που η καλλιέργεια
γειτονεύει με αραβόσιτο ή βαμβάκι και
συνιστάται η καταπολέμησή τους στα
αρχικά στάδια της προσβολής, επειδή
τότε οι κάμπιες είναι περισσότερο ευαί-
σθητες και η αποτελεσματικότητα των
κατάλληλων, εγκεκριμένων φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων υψηλή. Προσοχή
γιατί οι επεμβάσεις και οι εφαρμογές
πρέπει να γίνονται κατά προτίμηση αργά
το απόγευμα, οπότε παρουσιάζεται έν-
τονη δραστηριότητα των εντόμων. 

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται αυτή
την εποχή για την αντιμετώπιση της

βαμβακάδας, που προσβάλλει τη ρο-
δακινιά και την ακτινιδιά. Συνιστάται η
καταπολέμηση του εντόμου τόσο σε
οπωρώνες που παρουσιάζουν σοβαρή
προσβολή όσο και σε οπωρώνες με
μειωμένη ή μέσης έντασης προσβολή. 
Προσοχή από τους παραγωγούς ρο-
δακίνων πρέπει να δίνεται στην επιλογή
των κατάλληλων, εγκεκριμένων και
αναγκαίων φυτοπροστατευτικών ου-
σιών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος
ανάπτυξης ανθεκτικότητας και γι’ αυτό
στους οπωρώνες, που έχουμε μειωμένη
προσβολή, προτείνεται μία επέμβαση,
ενώ στις περιπτώσεις σοβαρών προ-
σβολών συνιστώνται 2-3 επεμβάσεις,
ανάλογα με το φυτοπροστατευτικό
σκεύασμα που χρησιμοποιείται. 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Συνεχίζονται οι ψεκασμοί για την
αντιμετώπιση της μυίγας της

Μεσογείου στους πορτοκαλεώνες
(ποικιλίας Βαλέντσια) και στα γκρέιπ-
φρουτ. Οι ψεκασμοί προτείνεται
να είναι δολωματικοί και όχι κάλυ-
ψης, για να προστατευθούν τα ωφέ-
λιμα έντομα, τα αρπακτικά και τα
παράσιτα που αναπτύσσονται αυτή
την εποχή. Υποχρεωτικά το δόλωμα
πρέπει να αποτελείται από νερό,
υδρολυμένη πρωτεΐνη 2% και ένα
κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομο-
κτόνο και κάθε ψεκασμός πρέπει
να εφαρμόζεται στο εσωτερικό των
δέντρων, στα κλαδιά χωρίς καρπούς,
στους κορμούς και περιμετρικά σε
θάμνους και φράκτες. Οι ψεκασμοί
πρέπει να επαναλαμβάνονται κάθε
7-10 ημέρες. 
Η εποχή είναι κατάλληλη και για

την αντιμετώπιση του διαλευρώδη,
που ευνοείται από το πυκνό φύλ-
λωμα και την αυξημένη υγρασία
της ατμόσφαιρας. Υπενθυμίζεται
ότι ο διαλευρώδης απομυζά τους
χυμούς των φύλλων και συμβάλλει
στην ανάπτυξη καπνιάς από τα με-
λιτώδη εκκρίματα των προνυμφών
του. 
Για τον περιορισμό της ασθένειας
συνιστώνται καλλιεργητικά μέτρα
που περιορίζουν την ανάπτυξη με-
γάλων πληθυσμών του και απαι-
τούνται κατάλληλο κλάδεμα, αφαί-
ρεση των λαίμαργων βλαστών, πε-
ριορισμένες αζωτούχες λιπάνσεις
και κανονικές αρδεύσεις. Τα ίδια
καλλιεργητικά μέτρα περιορίζουν
τους πληθυσμούς και του εριώδη
αλευρώδη. 
Οι καλλιεργητές γνωρίζουν ότι με

την έναρξη του καλοκαιριού και
μέχρι το φθινόπωρο αναμένονται
προσβολές από το φυλλοκνίστη,
γιατί τότε αναπτύσσονται οι πυκνοί
πληθυσμοί του. Για τον περιορισμό
του απαιτούνται προσεκτικοί καλ-
λιεργητικοί χειρισμοί, που θα ανα-
στείλουν ένα έντονο δεύτερο κύμα
βλάστησης, ενώ τα μέτρα που ήδη
αναφέρθηκαν για τους αλευρώδεις
αποτρέπουν σοβαρές προσβολές
του φυλλώματος των δέντρων πα-
ραγωγικής ηλικίας από το έντομο. 
Για τον ψευδόκοκκο των εσπερι-
δοειδών συνιστάται ψεκασμός,
ιδίως στις ομφαλοφόρες ποικιλίες
της πορτοκαλιάς, στις οποίες δια-
πιστώθηκαν πέρυσι σοβαρές προ-
σβολές και η επέμβαση πρέπει να
γίνει με το κατάλληλο, εγκεκριμένο
εντομοκτόνο στις συμβατικές καλ-

λιέργειες, ενώ στις βιολογικές μπορεί
να χρησιμοποιηθεί θερινός πολτός,
που δεν καταστρέφει τα ωφέλιμα
έντομα. Στους οπωρώνες, που θα
χρησιμοποιηθεί θερινός πολτός,
ενδείκνυται τα δέντρα να είναι σε
καλή θρεπτική κατάσταση και πο-
τισμένα, ενώ η αντιμετώπιση του
κοκκοειδούς πρέπει να γίνεται τις
πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα,
ώρες που δεν προβλέπεται καύ-
σωνας. Στα δενδροκομεία που πα-
ρατηρήθηκαν σοβαρές προσβολές
από κόκκινη ψώρα την προηγού-
μενη χρονιά, απαιτείται ψεκασμός
για την καταπολέμησή της και πρέ-
πει να επιλεγούν κατάλληλα, εγκε-
κριμένα φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα που καταπολεμούν συνδυα-
στικά μαζί με την κόκκινη ψώρα
και τον ψευδόκοκκο.
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Μ
ε γνώμονα την αρχή ότι

«η πρόληψη αποτελεί
επένδυση» στην ανά-
πτυξη της αγροτικής

παραγωγής και του πρωτογενούς
τομέα, το Δ.Σ. του ΕΛΓΑ ενέκρινε
πρόγραμμα επιχορήγησης μέσων
ενεργητικής προστασίας για το έτος
2014, συνολικού προϋπολογισμού
5.000.000 ευρώ. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου
προγράμματος, σε σχέση με αντί-
στοιχα προγράμματα του παρελθόν-
τος, είναι η διεύρυνσή του ως προς
το χρόνο υποβολής αιτήσεων και την
κάλυψη των επιλέξιμων καλλιεργειών
με αντιχαλαζικό δίχτυ και αντιβρόχινη
μεμβράνη σε όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας. 
Ειδικότερα, για το 2014 τα μέσα Ενερ-
γητικής Προστασίας που θα επιχο-
ρηγήσει ο ΕΛΓΑ είναι: 
α) Η πρόληψη ζημιών στα εσπερι-
δοειδή από παγετό, με την εγκατά-
σταση ηλεκτροκίνητων αντιπαγετικών
ανεμιστήρων. Το πρόγραμμα αυτό
εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενό-
τητες Αιτωλοακαρνανίας, Αργολίδας,
Άρτας, Αττικής (Περιοχή Δήμου Τροι-

ζηνίας), Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας,
Λακωνίας, Πρεβέζης και Θεσπρωτίας. 
β) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι
στα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, τα
ακτινίδια, τα αμπέλια και τις κερασιές,
με την κατασκευή και εγκατάσταση
συστημάτων με αντιχαλαζικά δίχτυα.
Το πρόγραμμα αφορά όλες τις Περι-
φερειακές Ενότητες της επικράτειας. 
γ) Η πρόληψη ζημιών από χαλάζι και
βροχή σε καλλιέργεια κερασιάς και
αμπέλου, με την κατασκευή συνδυα-
στικής εγκατάστασης αντιχαλαζικής
και αντιβροχικής προστασίας. Το πρό-
γραμμα αφορά όλες τις Περιφερειακές
Ενότητες της χώρας. 
Το ποσοστό επιχορήγησης όλων των
μέτρων ανέρχεται στο 60% του επι-
λέξιμου κόστους. Ειδικά για τις ανα-
γνωρισμένες ομάδες παραγωγών, το
ποσοστό ανέρχεται σε 75%.

Επιδοτούμενες καλλιέργειες
Οι καλλιέργειες που επιδοτούνται
είναι: 

3 Για διαμόρφωση καλλιέργειας που
απαιτεί πασσάλους υποστύλωσης

από 3,8 μ. και πάνω, το επιλέξιμο
κόστος ανέρχεται μέχρι του ποσού
των 2.300 ευρώ ανά στρέμμα κά-
λυψης. 

3 Για διαμόρφωση καλλιέργειας που
απαιτεί πασσάλους υποστύλωσης
3 μ., το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται
μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ
ανά στρέμμα κάλυψης. 

3 Για όλες τις καλλιέργειες με κα-
τασκευές 3 ΤΑΦ, το επιλέξιμο κό-
στος ανέρχεται μέχρι του ποσού
των 1.800 ευρώ ανά στρέμμα κά-
λυψης.

3 Για καλλιέργειες πυκνής φύτευσης,
με ελάχιστο αριθμό 250 δέντρων
ανά στρέμμα, το επιλέξιμο κόστος
ανέρχεται μέχρι του ποσού των
2.700 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης. 

3 Για καλλιέργειες κανονικής φύτευ-
σης, με ελάχιστο αριθμό 60 δέντρων
ανά στρέμμα, το επιλέξιμο κόστος
ανέρχεται μέχρι του ποσού των
2.400 ευρώ ανά στρέμμα κάλυψης. 

Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζι-
κών διχτυών σε καλλιέργεια ακτι-
νιδιάς με διαμόρφωση «παλμέτα»,
το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι
του ποσού των 2.400 ευρώ ανά
στρέμμα κάλυψης. 

Ειδικά για την καλλιέργεια της ροδιάς,
η φύτευση των δενδρυλλίων θα
πρέπει να έχει γίνει τουλάχιστον
προ τριετίας και να προσκομίζεται
πιστοποιητικό φυτοϋγειονομικού
ελέγχου των νεαρών δενδρυλλίων. 
Επισημαίνεται ότι αν η καλλιέργεια
έχει δενδρύλλια διαφόρων ηλικιών,
θα πρέπει αυτά να έχουν φυτευτεί

πριν από τρία έτη τουλάχιστον, να
είναι σε καλή φυτοϋγειονομική κα-
τάσταση, να έχουν εισέλθει στο στά-
διο της παραγωγής και να αποτελούν
το 90% τουλάχιστον του συνόλου
των δενδρυλλίων της καλλιέργειας. 
Για νέες εγκαταστάσεις αντιχαλαζι-
κών διχτυών σε καλλιέργεια ροδιάς,
το επιλέξιμο κόστος ανέρχεται μέχρι
του ποσού των 2.100 ευρώ ανά
στρέμμα κάλυψης. 

Δικαιούχοι-προθεσμίες
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι
τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, κα-
θώς και ενώσεις προσώπων που
έχουν την πλήρη κυριότητα, την
επικαρπία ή μόνο την εκμετάλλευση
αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώ-
ρας, πλην της περιοχής του Αγίου
Όρους. 
Δικαίωμα επιχορήγησης έχουν όσοι
αποδεδειγμένα έχουν εκπληρώσει
τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές
τους υποχρεώσεις και είναι ασφα-
λιστικά ενήμεροι σύμφωνα με το Ν.
3877/2010. 
Οι αιτήσεις μπορούν ήδη να υπο-
βάλλονται στα αρμόδια υποκατα-
στήματα ΕΛΓΑ και μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2014. 
Aνά τακτά διαστήματα θα εκδίδεται
απόφαση έγκρισης δικαιούχων έν-
ταξης στο πρόγραμμα από το Δ.Σ.
του ΕΛΓΑ. 
Κατόπιν αυτού, ο ΕΛΓΑ προσδοκά
σε μεγαλύτερη συμμετοχή των πα-
ραγωγών στο νέο πρόγραμμα και
τους καλεί να υποβάλλουν αίτηση
για υπαγωγή τους. 

Αμπέλια

Μηλοειδή-πυρηνόκαρπα

Ακτινιδιά

Ροδιά

Με σημαντικά ποσά θα επιδοτείται από τον ΕΛΓΑ 
η προστασία καλλιεργειών από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Ειδικότερα, βάρος δίνεται στο αμπέλι, τα μηλοειδή και 
τα πυρηνόκαρπα, την ακτινιδιά και τη ροδιά. 

Το νέο πρόγραμμα είναι

διευρυμένο ως προς 

το χρόνο υποβολής

αιτήσεων και την κάλυψη

των επιλέξιμων

καλλιεργειών 

με αντιχαλαζικό δίχτυ και

αντιβρόχινη μεμβράνη

Εντονη είναι η κινητοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, προκειμένου να
δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες προς τους πληγέντες αγρότες και να γίνουν

οι πρώτες εκτιμήσεις των ζημιών που προκάλεσαν, σε διάφορες περιοχές της
χώρας, οι χαλαζοπτώσεις και οι ανεμοθύελλες του περασμένου Σαββατοκύριακου. 
Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν περιοχές της Κορινθίας, της Βοιωτίας,
της Φθιώτιδας, της Καρδίτσας, των Τρικάλων, της Λάρισας, της Πιερίας, της
Κοζάνης και των Σερρών και προκάλεσαν ζημιές κυρίως σε καλλιέργειες
σιτηρών, κηπευτικών, αμπελιών, ελιάς, βαμβακιού και οπωροφώρων δέντρων. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο στο δημοτικό διαμέρισμα Καμήλας του Δήμου
Σερρών, οι αγρότες είδαν τη σοδειά τους κατεστραμμένη ολοσχερώς από το
χαλάζι, που έπληξε περισσότερα από δύο χιλιάδες στρέμματα καλλιεργημένων
εκτάσεων, με βαμβάκι, καλαμπόκι, ντομάτες, καρπούζια και πεπόνια.
Μετά την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων και την έκδοση των πορισμάτων από
τον ΕΛΓΑ, θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις προς τους πληγέντες αγρότες. 

ενισχυμενο στα 5 εκατ. ευρω το φετινο προγραμμα του ελγα

Έως 2.800 ευρώ ανά στρέμμα
για προστασία από το χαλάζι

Κινητοποίηση για τις εκτιμήσεις ζημιών από το χαλάζι



Ο
πως λέει ο κ. Πεβερέτος,

«οι τιμές παραγωγού
από την ψήφιση του νό-
μου και μετά έχουν μει-

ωθεί από 3 έως 3,5 λεπτά το κιλό
απ’ όλες τις βιομηχανίες, με εξαίρεση
τις συνεταιριστικές. Μάλιστα, ο ρυθ-
μός της μείωσης των τιμών είναι
συνεχιζόμενος και φτάνει το μισό
λεπτό του ευρώ το κιλό κάθε μήνα». 
Ο ίδιος επισημαίνει ότι ταυτόχρονα
«οι βιομηχανίες έχουν μειώσει τις
ποσότητες που παραλαμβάνουν
από τους παραγωγούς, με χαρα-
κτηριστική περίπτωση αυτή της
βιομηχανίας Όλυμπος, η οποία άφη-
σε πλήρως ακάλυπτους τους αγε-
λαδοτρόφους της περιοχής Σοχό,
στο Νομό Θεσσαλονίκης». 
Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές, η εκτί-
μηση που υπάρχει είναι ότι έχουν
αυξηθεί σημαντικά, κυρίως από τη
Ρουμανία, ωστόσο επίσημη επιβε-
βαίωση, όπως αναφέρει ο κ. Πεβε-
ρέτος, αναμένεται να υπάρξει σε
περίπου 1 μήνα. 

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση,
ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτρο-
φίας (ΣΕΚ) ζητάει να επανέλθει στις
5 μέρες η διάρκεια ζωής τους φρέ-
σκου γάλακτος, επισημαίνοντας,
εκτός των άλλων, κινδύνους για τη
δημόσια υγεία, ιδιαίτερα κατά τους
θερινούς μήνες, οπότε σημειώνεται
ραγδαία αύξηση του μικροβιακού
φορτίου του γάλακτος. 

Συνεταιριστικό σήμα
Ως τρόπο άμυνας απέναντι στις
αθρόες εισαγωγές των άλλων γα-
λακτοβιομηχανιών, οι συνεταιρι-
στικές γαλακτοβιομηχανίες σχε-
διάζουν την καθιέρωση σήματος
συνεταιριστικού γάλακτος, με το
οποίο ο καταναλωτής θα γνωρίζει
ότι θα είναι το γάλα ελληνικό. 
Την ίδια στιγμή, στην απόφαση να
μην αλλάξει η ΕΒΟΛ τις συσκευασίες
στο παστεριωμένο γάλα, προχώ-
ρησε η Ένωση Αγροτικών Συνεται-
ρισμών Βόλου. 
Η απόφαση της κορυφαίας συνε-

ταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας
είναι ότι θα συνεχίσει να αναγρά-
φεται στις συσκευασίες γάλα 5 ημε-
ρών και όχι 2 ημερών. Και ο λόγος
είναι απλός: «Είτε πιεις γάλα 2 ημε-
ρών είτε 5 ημερών, έχουν υποστεί
την ίδια θερμική επεξεργασία, στους
71,7 βαθμούς Κελσίου». 
Στην απόφαση αυτή έπαιξε ρόλο
η στάση των καταναλωτών, καθώς
σε έρευνα που έκανε η ΕΒΟΛ στο
Βόλο, το 93% των καταναλωτών
απάντησε ότι δεν θέλει καμία αλ-
λαγή στις συσκευασίες. 

«Αγκάθι» και στην Ε.Ε.
Το θέμα του γάλακτος, πάντως, πα-
ραμένει «αγκάθι» και σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύ-
πτει και από τα συμπεράσματα του
πρόσφατου Συμβουλίου υπουργών
Γεωργίας και Αλιείας της Ένωσης,
του τελευταίου επί ελληνικής προ-
εδρίας. Σύμφωνα με τη σχετική ανα-
κοίνωση, μεταξύ των θεμάτων που
εξετάστηκαν από τους 28 υπουργούς
ήταν και η έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την κατάσταση της
ευρωπαϊκής αγοράς γαλακτοκομι-
κών προϊόντων. Όπως αναφέρεται,
«οι συζητήσεις κατέδειξαν την ύπαρ-
ξη σημαντικά διαφορετικών από-
ψεων ανάμεσα σε εκείνα τα κρά-
τη-μέλη που ζητούν τη λήψη μέτρων
πριν τη λήξη του καθεστώτος των
εθνικών ποσοστώσεων παραγωγής
αγελαδινού γάλακτος –όπως για
παράδειγμα την άμεση προσαρμογή
των διορθωτικών συντελεστών για
τις λιπαρές ουσίες στο γάλα– και
των κρατών-μελών που πιέζουν για
τη λήψη πρόσθετων μέτρων ρύθ-
μισης της αγοράς και διαχείρισης
κρίσεων μετά την κατάργηση των
ποσοστώσεων». 
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«Καταπέλτης» κατά των γαλακτοβιομηχανιών και των
πρακτικών τους, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση
της ζωής του γάλακτος, είναι μιλώντας στην «Παραγωγή» 
ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
Παναγιώτης Πεβερέτος, επιβεβαιώνοντας πλήρως 
δημοσίευμα της εφημερίδας μας στα τέλη Μαΐου.

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ (filippidis@paragogi.net)

Ο ΣΕΚ ζητάει να

επανέλθει στις 5 μέρες 

η διάρκεια ζωής 

του φρέσκου γάλακτος,

επισημαίνοντας, εκτός

των άλλων, κινδύνους

για τη δημόσια υγεία,

ιδιαίτερα κατά 

τους θερινούς μήνες

Όλυμπος: 
Δεν έχουμε εισαγάγει
ούτε μια σταγόνα γάλα!

Τη διαμαρτυρία της για τα αναφε-
ρόμενα στο ρεπορτάζ της «Πα-

ραγωγής» από τις 23 Μαΐου 2014,
σχετικά με καταγγελίες κτηνοτρόφων
ότι ο Όμιλος Σαράντη (Όλυμπος) αύ-
ξησε «κατά 30 τόνους ημερησίως το
εισαγόμενο γάλα», εκφράζει η εταιρεία
με εξώδικη διαμαρτυρία-δήλωση
που απέστειλε στην εφημερίδα μας. 
Η Όλυμπος μας γνωστοποιεί ότι δεν
έχει εισαγάγει ούτε μία σταγόνα γάλα,
ουδέποτε και από οπουδήποτε, κάτι
το οποίο προκύπτει και από έγγραφα
του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
ΔΗΜΗΤΡΑ, του πλέον αρμόδιου κρα-
τικού φορέα, ο οποίος ελέγχει το ισο-
ζύγιο γάλακτος και παραγόμενων
προϊόντων. Το ίδιο πιστοποιείται,
εξάλλου, σε έγγραφη απάντηση του
ΕΛΟΓΑΚ σε σχετικό αίτημα της εταιρείας
για χορήγηση βεβαίωσης περί μη ει-
σαγωγής γάλακτος. 
Η Όλυμπος επαναλαμβάνει ότι έχει
επενδύσει στο γεγονός ότι είναι 100%
ελληνική εταιρεία, που εισκομίζει
100% ελληνική πρώτη ύλη και παράγει
προϊόντα από 100% ελληνική πρώτη
ύλη, κάτι που για την εταιρεία αποτελεί
αδιαπραγμάτευτη φιλοσοφία και
στάση, την οποία σε καμία περίπτωση
το δημοσίευμα της «Παραγωγής»
δεν είχε πρόθεση να αμφισβητήσει. 

Μισό λεπτό τον μήνα μειώνεται 
η τιμή παραγωγού γάλακτος



Ο
πως εξήγησε στο

Αθηναϊκό Πρακτο-
ρείο Ειδήσεων ο
πρόεδρος του Συ-

νεταιρισμού Καπνοπαραγω-
γών Θράκης, Εσάτ Χουσεΐν,
η άνοδος των θερμοκρασιών,
σε συνδυασμό με τις βροχο-
πτώσεις και τη μεγάλη ατμο-
σφαιρική υγρασία, επέτρεψαν
στον περονόσπορο να κάνει
αισθητή την παρουσία του
στα χωράφια, ακόμα και σε
εκείνα που ήταν ραντισμένα. 
«Οι καπνοκαλλιεργητές, βρί-
σκονται σε ιδιαίτερα δεινή
θέση, αφού δεν φτάνει που
βλέπουν τον κόπο και το ει-
σόδημά τους να οδηγείται
στον… γκρεμό, αλλά και ο
ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει για τη
συγκεκριμένη ασθένεια», επε-
σήμανε ο ίδιος. 
Έτσι, ενώ μέχρι τις 20 Ιουνίου

θα έπρεπε να έχει ολοκλη-
ρωθεί η φύτευση του καπνού,
σύμφωνα με τον κ. Χουσεΐν,
όπως όλα δείχνουν, η όλη
διαδικασία θα πάρει παρά-
ταση, λόγω του περονόσπο-
ρου, αλλά και των καιρικών
συνθηκών, που εξακολου-
θούν να προκαλούν «πονο-
κέφαλο» στους παραγωγούς. 
Η ασθένεια του περονόσπο-
ρου στο χωράφι εκδηλώνεται
με τη μορφή κίτρινων κηλί-
δων στα φύλλα, ενώ στην
κάτω επιφάνεια εμφανίζεται
άσπρο-γκρι χνούδι (καρπο-
φορίες του μύκητα). Σε με-
γαλύτερη προσβολή, η ασθέ-
νεια εξαπλώνεται και στον
κορμό του φυτού (διασυστη-
ματική προσβολή), προκα-
λώντας νέκρωση της κορυ-
φής και του στελέχους. 

Για την αντιμετώπιση του πε-
ρονόσπορου συστήνονται
προληπτικοί ψεκασμοί με κα-
τάλληλα μυκητοκτόνα από
το σπορείο, στο «σταύρωμα»
και στη συνέχεια σύμφωνα
με το πρόγραμμα προληπτι-
κών επεμβάσεων. Στο χωρά-
φι, μετά τη μεταφύτευση, οι
ψεκασμοί για τον περονό-
σπορο ξεκινούν ύστερα από

15 ημέρες κι επαναλαμβά-
νονται ανά επτά με δέκα ημέ-
ρες, ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες.
Για την επιτυχή καταπολέ-
μηση, οι ψεκασμοί θα πρέπει
να γίνονται έγκαιρα και να
αποφεύγονται όψιμες εφαρ-
μογές. Ειδικά στο σπορείο,
επιβάλλεται η απολύμανση
του εδάφους πριν από την
εγκατάστασή του, ενώ θα
πρέπει η σπορά να γίνεται
σε κανονικές αποστάσεις,
ώστε τα φυτά να αερίζονται
καλά. Πολύ βασικό είναι, επί-
σης, η μεταφύτευση να γίνεται
με χαμηλές σχετικά θερμο-
κρασίες εδάφους και τα φυτά
που θα οδηγηθούν στο χω-
ράφι να είναι απολύτως υγιή.

Χωρίς μεσάζοντες
Αναφορικά με την απόφαση
του Συνεταιρισμού Καπνο-
παραγωγών Θράκης να ιδρυ-
θεί ανώνυμη εταιρεία, ώστε
να απομακρυνθούν οι μεσά-
ζοντες και οι έμποροι και οι
καλλιεργητές να πετυχαίνουν
καλύτερες τιμές στην πώληση
του προϊόντος, ο κ. Χουσεΐν
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Δεν
είναι εύκολη υπόθεση να γίνει
κάτι τέτοιο και ο δικηγόρος
μας το δουλεύει εντατικά,
ώστε να επιτευχθεί και με
την “ευλογία” της Πολιτείας».
Γνωστοποίησε, μάλιστα, ότι
στο τέλος του επόμενου μήνα
πρόκειται να υπάρξει σχετική
συνάντηση στο υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, προκειμένου να
συζητηθεί το εν λόγω θέμα. 
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική
παραγωγή καπνών ανέρχεται
σήμερα σε περίπου 26 εκατ.
κιλά ετησίως (110 εκατ. κιλά
το 2005), εκ των οποίων τα
20 εκατ. κιλά αφορούν καπνά
ανατολικού τύπου μπασμά
και τα υπόλοιπα καπνά ποι-
κιλίας Βιρτζίνια. Ο δε κλάδος
της καπνοκαλλιέργειας απα-
σχολεί σήμερα 15.000 καλ-
λιεργητές και πάνω από
12.000 εργάτες. 
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Εντός των επόμενων
ημερών θα φανεί το 
μέγεθος της ζημιάς που
προκάλεσε στους καπνο-
καλλιεργητές της Ροδό-
πης ο περονόσπορος, 
που «χτύπησε» τα φυτά
σε μια έκταση 70.000
στρεμμάτων, εξαιτίας
των καιρικών συνθηκών
που επικρατούν στην 
ευρύτερη περιοχή από
τις αρχές Απριλίου.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Ο περονόσπορος «καίει»
και τους καπνοπαραγωγούς

Τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση, προκειμένου λάβουν την
τρίτη δόση (8%) για το Μέτρο 144, έχουν πλέον 630 κα-

πνοπαραγωγοί –οι οποίοι είχαν δηλώσει μονοκαλλιέργεια
(μόνο καπνό)– που είχαν «κοπεί» από το σύστημα. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Συνεταιρισμού
Καπνοπαραγωγών Θράκης, το σύστημα άνοιξε και θα παραμείνει
ανοιχτό αποκλειστικά και μόνο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014.
Στο πλαίσιο αυτό, από τον Συνεταιρισμό απευθύνεται έκκληση
στους δικαιούχους «να φανούν συνεπείς».
Το Μέτρο 144, με τίτλο «Εκμεταλλεύσεις υπό αναδιάρθρωση
λόγω μεταρρύθμισης Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ)»,
υπάγεται στην ομάδα μέτρων που κατευθύνονται προς τις
περιοχές καπνοπαραγωγής. 
Επισημαίνεται ότι οι τελευταίες πληρωμές για το Μέτρο 144
και συγκεκριμένα για τη Γ’ Δόση έγιναν στις 30/12/2013 σε
311 δικαιούχους και το ποσό που δόθηκε ήταν 208.774,17
ευρώ. 

Και κάποια καλά νέα 
για τους παραγωγούς

Ο περονόσπορος «καίει»
και τους καπνοπαραγωγούς

Η άνοδος των θερμοκρασιών, σε

συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και 

τη μεγάλη ατμοσφαιρική υγρασία, 

επέτρεψαν στον περονόσπορο να κάνει 

αισθητή την παρουσία του ακόμα 

και σε ραντισμένα χωράφια 
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O
πως δήλωσε σε τηλεο-

πτικό σταθμό ο διοικητής
του Οργανισμού, Ξενο-
φών Βεργίνης, «βασική

προϋπόθεση για να καταβληθεί την
Παρασκευή 11 Ιουλίου η 2η δόση
των οικογενειακών επιδομάτων, είναι
να έχουν υποβληθεί από το σύνολο
των δικαιούχων (περίπου 750.000
οικογένειες) η φορολογική δήλωση
και το έντυπο Α21. Αν δεν συμβεί
αυτό, τότε δεν πρόκειται οι δικαιούχοι,
που είχαν πάρει την πρώτη δόση το
περασμένο Πάσχα, να λάβουν καμία
επόμενη δόση». Η προθεσμία μέχρι
την οποία θα θεωρείται έγκυρη η
κατάθεση είναι αύριο, Κυριακή 22
Ιουνίου. Όπως φαίνεται, το υπουργείο
Οικονομικών χρησιμοποιεί τα επι-

δόματα του ΟΓΑ ως μέσο πίεσης σε
εκατοντάδες χιλιάδες φορολογου-
μένους, ώστε να υποβάλουν άμεσα
τις φορολογικές τους δηλώσεις, διότι
τα ως τώρα στοιχεία από το ρυθμό
υποβολής των εντύπων της εφορίας
είναι άκρως απογοητευτικά. 

Ποιοί δικαιούνται το επίδομα
Το επίδομα για τις τρίτεκνες και πο-
λύτεκνες οικογένειες καταβάλλεται
σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρ-
τώμενα τέκνα και το ποσό ανέρχεται
στα 500 ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.

Σε οικογένειες με τρία προστατευό-
μενα τέκνα το επίδομα καταβάλλεται
εφόσον το συνολικό οικογενειακό
εισόδημα είναι έως 45.000 ευρώ. Αν
η οικογένεια έχει τέσσερα τέκνα, το
εισοδηματικό όριο είναι 48.000 ευρώ
και για κάθε επόμενο τέκνο το όριο
προσαυξάνεται κατά 4.000 ευρώ. 
Τα νέα οικογενειακά επιδόματα χο-
ρηγούνται εφόσον ο δικαιούχος κα-
τοικεί ή διαμένει μόνιμα και συνεχώς
την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα,
φορολογείται στη χώρα μας και τα
εξαρτώμενα τέκνα βρίσκονται στην

Ελλάδα. Η επόμενη δόση θα κατα-
βληθεί σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό του ΟΓΑ στις 11 Ιουλίου και
θα ακολουθήσουν άλλες δύο δό-
σεις, το Σεπτέμβριο και τον
Δεκέμβριο. 

Περίπου 750.000 οικογένειες
ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
κινδυνεύουν να μην πάρουν
τη δεύτερη δόση του
οικογενειακού επιδόματος,
καθώς δεν έχουν υποβάλει
ακόμα φορολογική δήλωση. 

Ικανοποίηση επικρατεί στην ηγεσία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων για τα αποτελέσματα της τελευταίας

συνεδρίασης του Συμβουλίου Υπουργών Γε-
ωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
αλλά και γενικότερα για την έκβαση της Ελ-
ληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο, που χα-
ρακτηρίζεται επιτυχημένη, παρά τις ανακα-
τατάξεις που επέφερε στην ηγεσία του υπουρ-
γείου ο τελευταίος ανασχηματισμός. Στο τε-
λευταίο επί Ελληνικής Προεδρίας Συμβούλιο,
που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο,
προήδρευσε ο νέος υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμάνης. 
Ανάμεσα στα θέματα που εξετάσθηκαν από
τους 28 υπουργούς ήταν: 

3 Το εμπόριο βιολογικών αγροτικών προ-
ϊόντων: Υιοθετήθηκε ομόφωνα η απόφαση
του Συμβούλιου, με την οποία ορίζονται
σαφείς και οριοθετημένοι κανόνες, τους
οποίους οφείλει να ακολουθεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις περιπτώσεις διαπραγματεύ-

σεων για τη σύναψη συμφωνιών με τρίτες
εκτός Ε.Ε. χώρες, αναφορικά με το εμπόριο
αγροτικών βιολογικών προϊόντων. Με την
εν λόγω απόφαση εισάγεται ένα νέο, βελ-
τιωμένο σύστημα που θα επιτρέπει να ανα-
γνωρίζεται η ισοδυναμία των προτύπων
που ακολουθούν οι τρίτες χώρες, μόνον
εφόσον τηρούνται από αυτές τα αυστηρά
πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστα-
τεύοντας, έτσι, την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών βιολογικών προϊόντων. 

3Οι προτάσεις για το πρόγραμμα διανομής
γεωργικών προϊόντων στα σχολεία: Η
πλειοψηφία των υπουργών ζήτησε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη διεύρυνση του κα-
ταλόγου με τα προς διανομή προϊόντα,

καθώς και την επανεξέ-
ταση των κριτηρίων για
την κατανομή των κοινο-
τικών πιστώσεων του προ-
γράμματος σε κάθε κρά-
τος-μέλος. 

3Οι θέσεις-συμπεράσμα-
τα για τον τομέα των
νωπών και μεταποιημέ-
νων φρούτων και λα-
χανικών: Με βάση τα
συμπεράσματα που εγ-
κρίθηκαν ομόφωνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
δεσμεύεται πριν το τέλος του 2018 να ειση-
γηθεί προτάσεις για τη βελτίωση της λει-
τουργίας των Ομάδων Παραγωγών, προκει-
μένου αυτές να γίνουν περισσότερο ελκυ-
στικές στους καλλιεργητές των προϊόντων
και να διακινούνται μέσω αυτών περισσότερες
ποσότητες φρούτων και λαχανικών. 

3Η εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ) στα κράτη-μέλη με τρόπο
που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους
και να αξιοποιεί αποδοτικά τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά τους. Αρκετές αντιπροσωπείες
κρατών-μελών δήλωσαν ότι δεν έχουν ολο-
κληρώσει ακόμα τις εσωτερικές τους διαδι-
κασίες λήψης των απαιτούμενων αποφάσεων,

όπως για παράδειγμα για το μοντέλο σύγ-
κλισης-αναδιανομής των άμεσων ενισχύσεων,
του τρόπου υπολογισμού της λεγόμενης
πράσινης ενίσχυσης και των συνδεδεμένων
ενισχύσεων. 

3Η επισήμανση κρέατος: Η Επιτροπή ενη-
μέρωσε το Συμβούλιο για το ψήφισμα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την
υποχρεωτική ένδειξη της χώρας παραγωγής
ή του τόπου προέλευσης. 

3Τα αλιευτικά θέματα: Ο κ. Καρασμάνης
ενημέρωσε τους ομολόγους του αναφορικά
με την επιτευχθείσα συμφωνία για την εφαρ-
μογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης αλιευ-
μάτων, στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αλιευ-
τικής Πολιτικής. Οι υπουργοί είχαν την ευ-

καιρία, επίσης, να ανταλ-
λάξουν απόψεις όσον
αφορά τα σχέδια απορ-
ρίψεων αλιευμάτων στη
θάλασσα, σε σχέση με την
υποχρέωση εκφόρτωσης.

Τα αποτελέσματα του τελευταίου Συμβουλίου υπουργών Γεωργίας

Θα την... πληρώσουν οι «καθυστερημένοι»
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ



Σ
την αντεπίθεση αποφάσισε να

περάσει ο Ελληνικός Όμιλος Αλυ-
σίδων Σούπερ Μάρκετ. Με νέα
επικοινωνιακή στρατηγική οι 35

ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, από
το βορειότερο έως το νοτιότερο άκρο
της χώρας, επιχειρούν να διεκδικήσουν
τη θέση που τους αρμόζει ανάμεσα στον
ανταγωνισμό. Από τα μέσα του Ιουνίου
τα μέλη του ΕΛΟΜΑΣ αποφάσισαν να
αποκτήσουν μια «φωνή», προχωρώντας
σε διαφημιστική προβολή στα Μέσα εθνι-
κής εμβέλειας. Σε τοπικό επίπεδο, από
την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη, οι
επιχειρήσεις αυτές στέκονται επάξια απέ-
ναντι στον ανταγωνισμό των πολυεθνικών,
οι οποίες μέχρι τώρα είχαν ένα σοβαρό
πλεονέκτημα απέναντί τους, την προβολή
στην τηλεόραση. Τα ελληνικά σούπερ
μάρκετ είχαν τις ίδιες προσφορές, π.χ.
προϊόντα ένα συν ένα δώρο, μειωμένες
τιμές κ.ά., αλλά δεν μπορούσαν να το
διαδώσουν. Έτσι, από τα μέσα Ιουνίου
μέχρι και το Δεκέμβριο, ο ΕΛΟΜΑΣ αποκτά

τηλεοπτικό χρόνο και διαφημίζει τις προ-
σφορές που περιμένουν τον καταναλωτή
στα ράφια των 540 καταστημάτων των
μελών του. Στόχος τους είναι να κρατήσουν
τα μερίδια αγοράς τους ή ακόμα και να
τα αυξήσουν, μπαίνοντας σε περισσότερα
ελληνικά σπίτια. 

Η εντοπιότητα κάνει τη διαφορά
Στις τοπικές κοινωνίες που δραστηριο-
ποιούνται τα μέλη του ΕΛΟΜΑΣ είναι
«δυνατοί παίκτες». Έχοντας ως αρχή να
στηρίζουν την ελληνική παραγωγή και
να προτιμούν ό,τι κατασκευάζεται εδώ,
αποκτούν ισχυρούς δεσμούς με τους εγ-
χώριους παραγωγούς της περιοχής τους.
«Το μεγαλύτερο ‘‘όπλο’’ του ΕΛΟΜΑΣ είναι
η εντοπιότητα», τονίζει στέλεχος του Ομί-
λου, εξηγώντας τα νέα πλάνα τους στην
«Παραγωγή». Για παράδειγμα, μια γαλα-

κτοπαραγωγική επιχείρηση της επαρχίας
ή παραγωγοί φρούτων και λαχανικών,
θα χτυπήσουν πρώτα την πόρτα του το-
πικού σούπερ μάρκετ για να διαθέσουν
τα προϊόντα τους. Με τη σειρά τους, οι
εργαζόμενοι της επιχείρησης αυτής ψω-
νίζουν από το τοπικό σούπερ μάρκετ και
κατά συνέπεια, το χρήμα μένει και ανα-
κυκλώνεται στην περιοχή. Έτσι, δημιουρ-
γούνται δεσμοί ανάμεσα στις επιχειρήσεις.
Π.χ. το ΙΝ.ΚΑ Χανίων πρωτοστάτησε στο
να ξαναδουλέψουν τα σφαγεία της πε-
ριοχής και το κρέας που παίρνουν είναι
από ντόπιους παραγωγούς πρώτα. 

Η ιδιωτική ετικέτα
«Ό,τι μπορούμε να παράξουμε στην Ελ-
λάδα, το κάνουμε» είναι το μότο του
ΕΛΟΜΑΣ. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
που φτιάχνονται από ελληνικές επιχει-
ρήσεις και διαθέτουν, έχουν γνωρίσει
ιδιαίτερη άνθηση. Σήμερα, πλέον οι κω-
δικοί φτάνουν τους 650 και βαίνουν
διαρκώς αυξανόμενοι. 
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 

Η «Παραγωγή», η εφημερίδα των αγροτών και το paragogi.net σας προσφέρουν την ευκαιρία να μάθετε 
πώς να κατασκευάσετε τη δική σας ιστοσελίδα, παρακολουθώντας το Web-Seminar της Ελληνικής Γεωργίας 

«Κατασκευάζοντας την ιστοσελίδα για το αγροτικό μου προϊόν»

από 90€ μόνο 60€ για τους αναγνώστες της ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Όροι Συμμετοχής στο Σεμινάριο
Δικαίωμα της έκπτωσης έχουν όλοι οι
αναγνώστες της εφημερίδας ΠΑΡΑΓΩΓΗ
και του paragogi.net, οι οποίοι θα συμ-
πληρώσουν και θα αποστείλουν τη συγ-

κεκριμένη Αίτηση
Εγγρα-

φής που
θα βρουν

στο www.pa-
ragogi.net

Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.

Μετά τη συμπλήρω-
ση-αποστολή της Αί-
τησης Εγγραφής και

κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων
από την Ελληνική Γεωργία, για την
κατοχύρωση της θέσης θα πρέπει
εντός 3 ημερών να κατατεθεί το ποσό
των 60€ σε έναν από τους τραπεζικούς
λογαριασμούς που θα έχουν αποσταλεί
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που
θα έχει συμπληρωθεί στην Αίτηση Εγ-
γραφής.

Προσφορές ΤΡΙΩΝ (3) ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗ-
ΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Στο πλαίσιο του πρώτου Web-Seminar
της Ελληνικής Γεωργίας «Κατασκευάζοντας
την ιστοσελίδα για το αγροτικό μου προ-

ϊόν», η Ελληνική Γεωργία προσφέρει σε
όλους τους συμμετέχοντες την ευκαιρία
να κερδίσουν:
1) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Περιλαμβάνει: Δωρεάν hosting για 2
χρόνια, SSD δίσκους για υψηλή ταχύτητα,
Δημιουργία δυναμικών σελίδων (pages),
Δημιουργία σελίδων (Προφίλ Εταιρείας,
Στοιχεία επικοινωνίας), Μηχανισμό
Νewsletter, Καταχώρηση στην Google,
Σύνδεση με Google analytics, Σύνδεση
με Social Media (Facebook, Twitter)
2) ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Περιλαμβάνει: Οn page SEO (Canoni-
calization, URL Structure,SEF URLs best
practices, 404, 403, 5, Duplicate titles

& meta descriptions, Site speed), Έλεγχος
Google Penalty
3) GOOGLE AD WORDS
Περιλαμβάνει: Δημιουργία λογαριασμού,
Ρύθμιση παραμέτρων χρέωσης, Δημι-
ουργία καμπάνιας διαφήμισης, Δημιουργία
επιμέρους διαφημίσεων, Μελέτη για τις
κατάλληλες λέξεις κλειδιά.

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση
έχουν όλοι όσοι κατοχυρώσουν εγγραφή
στο Σεμινάριο «Κατασκευάζοντας την
ιστοσελίδα για το αγροτικό μου προ-
ϊόν».

2. Ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης
ορίζεται η Πέμπτη 31 Ιουλίου. Η κλήρωση
θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από
την «Ελληνική Γεωργία».

3. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν
στο δικτυακό τόπο της Ελληνικής Γεωργίας
και στην εφημερίδα ΠΑΡΑΓΩΓΗ στο
φύλλο 2 Αυγούστου 2014. Η Ελληνική
Γεωργία διατηρεί ρητά το δικαίωμα να
γνωστοποιεί τους νικητές με οποιονδήποτε
τρόπο και κάθε πρόσφορο μέσο.

4. Το χρονικό περιθώριο για την παράδοση
των δώρων καθορίζεται αποκλειστικά
από την Ελληνική Γεωργία.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Έκπτωση 

30%!

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής και ταυτόχρονα πάρτε μέρος στην κλήρωση για ΔΩΡΕΑΝ παροχή υπηρεσιών από την Ελληνική Γεωργία.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 23 Ιουνίου

Ελληνικά σούπερ μάρκετ VS Πολυεθνικές

ΜΕΓΑΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Παίρνουν τα… όπλα τους οι Έλληνες επιχειρηματίες
του κλάδου των σούπερ μάρκετ απέναντι στον
ανταγωνισμό των πολυεθνικών. Με 540 καταστήματα
και 9.000 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα και αφού
εφαρμόζεται πλέον το «η ισχύς εν τη ενώσει», είναι σε
θέση να κοντράρουν τις μεγάλες αλυσίδες ξένων συμ-
φερόντων και να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο
στην εγχώρια αγορά. 

Της ANNAΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ (arampatzi@paragogi.net)
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ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Σ
την αδιαμφισβήτητη

πρωτοκαθεδρία της Τρά-
πεζας Πειραιώς, με τα
δεκάδες υπογεγραμμέ-

να συμβόλαια που έχει συνάψει
με αγρότες και επιχειρήσεις, έρ-
χονται να προστεθούν τα πρώτα
βήματα της μέχρι πρότινος «αστι-
κής» Alpha Bank, η οποία τις τε-
λευταίες εβδομάδες επιχειρεί

«κάθοδο στο χωριό». 
Ήδη, η δεύτερη σε μέγεθος ελ-
ληνικής συστημική τράπεζα ανα-
κοίνωσε τις πρώτες 4 συμφωνίες
της στους τομείς του ελαιολάδου,
των μεταποιημένων οπωροκη-
πευτικών και το βαμβάκι. 
Οι 4 πρώτες επιχειρήσεις, με τις
οποίες η τράπεζα έθεσε σε εφαρ-
μογή τα ανωτέρω προγράμματα
είναι οι ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., INTERCOMM
FOODS A.E., ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡ-
ΓΟΥ ΑΒΕΕ και ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜ-
ΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ. 
Ειδικότερα:
8H εταιρεία ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε., με
παρουσία στο χώρο για περισ-
σότερες από 4 δεκαετίες, επε-
ξεργάζεται ροδάκινο, βερίκοκο
και αχλάδι, ενώ η βασική παρα-
γωγική της δραστηριότητα είναι
το συμπύρηνο ροδάκινο. Είναι
κατά 95% εξαγωγική επιχείρηση
και συνεργάζεται κάθε χρόνο με
περίπου 10.000 παραγωγούς στις
περιοχές Πέλλας, Ημαθίας, Λά-
ρισας, Κορίνθου και Αργολίδας.
8H εταιρεία ΙΝΤΕRCOMM FO-
ODS Α.Ε. ιδρύθηκε στη Λάρισα
το 1990. Είναι η μεγαλύτερη με-
ταποιητική βιομηχανία ελαίων
στην Ελλάδα και μία από τις δυ-
ναμικότερες εταιρείες στην επε-
ξεργασία και εμπορία τυποποι-

ημένων φρούτων (βερίκοκων και
ροδάκινων). Εξάγει το 98% της
παραγωγής της και διαθέτει 3
ιδιόκτητα εργοστάσια σε σύγ-
χρονες εγκαταστάσεις 140.000
τ.μ.
8 H εταιρεία ΑΦΟΙ Ν.ΚΑΡΑ-
ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε πριν
από 6 δεκαετίες. Δραστηριοποι-
είται στην εκκόκκιση και στην
εμπορία προϊόντων βάμβακος
και δημητριακών. 
Το 85% των ετήσιων πωλήσεων
προέρχεται από εξαγωγικές δρα-
στηριότητες. Προμηθευτές της
είναι 8.000 περίπου παραγωγοί,
κυρίως από τη Λάρισα, τα Τρίκαλα,
την Καρδίτσα και το Νομό Μα-
γνησίας.
8Η εταιρεία ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΒΑΜ-
ΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το
2000, με έδρα τη Βιομηχανική
Περιοχή Δράμας και αντικείμενο
την εκκόκκιση σύσπορου και εκ-
κοκκισμένου βάμβακος. Διαθέτει
ημερήσια δυναμικότητα 600 τό-
νων. Από το 2009 δραστηριοποι-
είται και στο χώρο των δημη-
τριακών. 
Τα Ευέλικτα Προγράμματα Συμ-
βολαιακής Επιχειρηματικότητας
της Alpha Bank προβλέπουν τη
διάθεση μίας σειράς τραπεζικών
προϊόντων και υπηρεσιών, για
τη χρηματοδότηση:
� των αγροτών/παραγωγών, προ-

κειμένου να καλυφθεί το κόστος
παραγωγής κατά τη διάρκεια
της καλλιεργητικής περιόδου,

� των μεταποιητικών επιχειρή-
σεων, που συνδέονται με την
αγροτική παραγωγή, προκει-
μένου να εξοφλούν έγκαιρα
και απρόσκοπτα τους παρα-
γωγούς/αγρότες, 

� των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
για την προετοιμασία των πα-
ραγγελιών προς εξαγωγή, κα-
θώς και για την ασφάλιση της
εξαγωγικής δραστηριότητας.

Μάχη Πειραιώς – Alpha στη συμβολαιακή
Σε πεδίο υγιούς
ανταγωνισμού μεταξύ 
των εγχώριων τραπεζικών
κολοσσών, με έπαθλο
μερίδιο αγοράς στον
ραγδαία αναπτυσσόμενο
πρωτογενή τομέα,
εξελίσσεται η
συμβολαιακή γεωργία.

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Σε ανανέωση και επέκταση του προγράμματος συμβολαιακής
γεωργίας, που αφορά παραγωγούς καπνού σε Καβάλα, Σέρρες,

Δράμα, Πιερία και Ημαθία, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε
συνεργασία με την εταιρεία «Μισσιριάν Α.Ε.». H εταιρεία έχει τις εγ-
καταστάσεις της στην Εθνική Οδό Καβάλας-Δράμας και δραστηριοποιείται
στην επεξεργασία και εμπορία φύλλων καπνού ανατολικού τύπου.
Λειτουργεί δύο μονάδες παραγωγής, μία στη Καβάλα και μία στη
Βουλγαρία, ενώ έχει κατά κύριο λόγο εξαγωγικό προσανατολισμό. 
Παράλληλα, η Πειραιώς προχώρησε σε νέο πρόγραμμα, που αφορά
παραγωγούς συμπύρηνου ροδάκινου σε Ημαθία και Πέλλα, σε
συνεργασία με την εταιρεία «Πρόδρομος Παυλίδης ΑΒΕΕ». Η εταιρεία
έχει τις εγκαταστάσεις της στην πόλη των Γιαννιτσών, δραστηριοποιείται
στον τομέα επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων στην ελληνική
και διεθνή αγορά, και διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και άρτια
εξοπλισμένα εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων στην Ευρώπη. 
Η εταιρεία επενδύει σε νέες τεχνολογίες, που συμβάλλουν στη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας της παραγωγής και της ποιότητας των
προϊόντων της. Μέσω των παραπάνω προγραμμάτων οι παραγωγοί
έχουν στη διάθεσή τους ρευστότητα με ανταγωνιστικούς όρους, αλλά
και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής, που έχουν συμφωνήσει να
παραδώσει στις εταιρείες. 

Νέα προγράμματα από την Πειραιώς

Φορτσάρουν με τη νέα
μονάδα στην ΕΒΟΛ 

Σε περίπου ένα μήνα, στις 15 με 20 Ιουλίου,
θα μπουν μπροστά οι μηχανές στο νέο

εργοστάσιο επεξεργασίας γάλακτος της Συ-
νεταιριστικής Γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΟΛ. Μια
επένδυση της τάξεως των 6,5 εκατ. ευρώ, εν-
ταγμένη στο Πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλ-
τατζής, για την οποία
χρησιμοποιήθηκαν
ίδια κεφάλαια, παίρνει
επιτέλους σάρκα και
οστά, τώρα που «με-
γαλώνουν οι δουλειές»
του Συνεταιρισμού. 
Πλέον, αυξάνεται ση-
μαντικά η δυναμικό-
τητα του εργοστασίου.
Από τους 40 τόνους
γάλακτος το οκτάωρο,
όπου δούλευαν τρεις βάρδιες, τώρα η δυνα-
τότητα επεξεργασίας γάλακτος πηγαίνει στους
100 τόνους ανά οκτάωρο με μια βάρδια. Τη
νέα μονάδα πρόκειται να εγκαινιάσει αργότερα
ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς,
πιθανότατα λίγο πριν τεθεί σε εφαρμογή το
σχέδιο επέκτασης της μονάδας γιαουρτιού. 
Καθώς πλέον υπάρχει νέο κτίριο, όπου θα με-
ταφερθεί η μονάδα γάλακτος, οι παλιές εγκα-
ταστάσεις θα αξιοποιηθούν για την παραγωγή
περισσότερων κωδικών γιαουρτιού. Νέα προ-
ϊόντα, όπως γιαούρτι στραγγιστό, ευρωπαϊκού
τύπου με φρούτα, κρέμα και ρυζόγαλο θα
βρεθούν στα ράφια των καταστημάτων, αρχής
γενομένης από το Σεπτέμβριο. Και φυσικά με
το άνοιγμα της γκάμας των προϊόντων γιαουρ-
τιού, αυξάνεται η δυναμικότητα, από 15.000
τεμάχια το οκτάωρο σε 40.000 τεμάχια. 

Το δίκτυο διανομής
Με τα εγκαίνια της νέας μονάδας στήνονται
και τα δίκτυα διανομής της ΕΒΟΛ. Πλέον, στρέ-
φονται και δίνουν βάρος στις περιοχές της
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, όπου μέχρι
τώρα πήγαιναν στοχευμένα σε αλυσίδες σούπερ
μάρκετ. 
Λίγο αργότερα, θα ακολουθήσει και η σταδιακή
επέκταση στην περιοχή της Πελοποννήσου. 

Οι εξαγωγές και οι πωλήσεις 
Οι συζητήσεις της ΕΒΟΛ για εξαγωγές γιαουρτιού
στις ΗΠΑ είναι σε εξέλιξη εδώ και αρκετό
καιρό. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΕΑΣ
Βόλου, κ. Νικήτας Πρίντζος, με τη λειτουργία
της νέας μονάδας, όταν και θα αυξηθεί η πα-
ραγωγή, θα υπάρχουν νεότερα. Προς το παρόν,
τηρείται στάση αναμονής. «Έχουμε μεγάλο
τραχανά απλωμένο στην Ελλάδα», τονίζει με
νόημα ο κ. Πρίντζος. 
Για το 2014 η βολιώτικη γαλακτοβιομηχανία
περιμένει άνοδο των πωλήσεων σε όγκο και
σε τζίρο. Εκτιμάται μάλιστα, πως η αύξηση
αυτή θα είναι μεταξύ 5% με 8% και στις δυο
κατηγορίες. 

AΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ



Ο
ι εξαγωγές του

ελαιολάδου, του
κύριου εξαγώγι-
μου προϊόντος της

χώρας μας, σημείωσαν «βου-
τιά» της τάξεως του 74,2%
στο πρώτο τρίμηνο, λόγω
ακαρπίας, συμπαρασύροντας
σε πτώση κατά 15,5% το σύ-
νολο των εξαγωγών των αγρο-
τικών προϊόντων. 
Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι, ενώ το 2013 το λάδι κατείχε
τη δεύτερη θέση στην 20άδα
με τα πιο εξαγώγιμα προϊόντα,
στο φετινό πρώτο τρίμηνο
διολίσθησε στη 13η. Τουναν-
τίον, τα ψάρια, τα λαχανικά,
το βαμβάκι και τα τυριά κινή-
θηκαν υψηλότερα. Σημειώνε-
ται, δε, ότι η εγχώρια παρα-
γωγή ελαιολάδου την περίοδο
2013-2014 δεν ξεπέρασε τους
120 χιλιάδες τόνους. 
Στο ίδιο χρονικό διάστημα,
σταθερές παρέμειναν οι εξα-
γωγές των βιομηχανικών προ-
ϊόντων και των πρώτων υλών. 
Αναλυτικότερα, με βάση τα
επίσημα στοιχεία του ΠΣΕ για
τα αγροτικά προϊόντα, η μεί-
ωση 15,5% των εξαγωγών σε
1.020,5 εκατ. ευρώ, από 1.207,4
εκατ. ευρώ, οφείλεται στην
πολύ μεγάλη συρρίκνωση των
εξαγωγών της υποκατηγορίας
«λάδια και λίπη ζωικής ή φυ-
τικής προέλευσης» κατά -
74,2% (σε 68,2 εκατ. ευρώ από
264,3 εκατ. ευρώ). 
Η υποκατηγορία «τρόφιμα και
ζώα ζωντανά» εμφανίζει ορια-

κή αύξηση κατά 1,1% και
απορροφά το περίπου 85%
των εξαγωγών αγροτικών προ-
ϊόντων και το 13,5% των συ-
νολικών ελληνικών εξαγωγών,
με την αξία τους να διαμορ-
φώνεται σε 848,1 εκατ. ευρώ
από 839,2 εκατ. ευρώ. 
Τέλος, ουσιαστικά στάσιμες
παρουσιάζονται οι εξαγωγές
της έτερης υποκατηγορίας
«ποτά και καπνός» στα 104,1
εκατ. ευρώ, από 103,9 εκατ.
ευρώ. 
Οι εξαγωγές βιομηχανικών
προϊόντων ενισχύθηκαν ορια-
κά κατά 0,9%, με την αξία τους
να διαμορφώνεται σε 2.395,4
εκατ. ευρώ, από 2.375 εκατ.
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του
2013. 
Αυξημένες είναι οι εξαγωγές
δύο εκ των υποκατηγοριών
και συγκεκριμένα τα «χημικά
προϊόντα και συναφή (μ.α.κ.),

τα οποία έφτασαν τα 643,4
εκατ. ευρώ από 590 εκατ. ευρώ
(+9%) και τα «διάφορα βιο-
μηχανικά είδη» σε 407,7 εκατ.
ευρώ από 385,8 εκατ. ευρώ.
(+5,7%). 
Σημειώνεται ότι μεγάλη έκ-
πληξη προκάλεσε η είσοδος
των παρακάτω προϊόντων
στη λίστα των 100 πιο εξα-
γώγιμων της Ελλάδας: το
σκληρό σιτάρι βρέθηκε στην
34η θέση, τα μήλα στην 79η
θέση, τα ψεκαστικά γεωργίας
και κηπουρικής στη 89η θέση,
τα δίχτυα αλιείας στη 91η
θέση, το ρύζι στη 95η θέση
και τα ζαχαρώδη στην 98η
θέση. 

Οι εξαγωγές
γενικότερα…
Σε γενικές γραμμές, οι ελλη-
νικές εξαγωγές, συμπεριλαμ-
βανομένων των πετρελαι-
οειδών, μειώθηκαν κατά 3,2%
στο τρίμηνο Ιανουαρίου-
Μαρτίου 2014 και η αξία τους
διαμορφώθηκε σε 6,28 δισ.
ευρώ. 
Όσον αφορά το χάρτη των
εξαγωγών, η Τουρκία παρα-
μένει σταθερά πρώτη στους
προορισμούς, έπονται η Ιτα-
λία, η Γερμανία, η Βουλγαρία,
η Κύπρος και το Γιβραλτάρ. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΠΣΕ, οι εξαγωγές της χώρας
μας προς την Ε.Ε. υποχώρη-
σαν κατά 0,7%. Πτωτική πο-
ρεία καταγράφεται για τις
εξαγωγές προς τη Β. Αμερική

κατά -15%, προς τις Άλλες
Αναπτυγμένες Χώρες κατά -
3,3%, προς τις υπόλοιπες χώ-
ρες του ΟΟΣΑ (Ισλανδία, Νορ-
βηγία, Ελβετία, Τουρκία) κατά
-2,4% και προς την Ινδία κατά
-4,1%. Οι εξαγωγές προς Κίνα
έχουν «βυθιστεί» κατά 50,4%
και προς τη Λατινική Αμερική
κατά 70,4%. 
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«Καμπανάκι» χτυπά ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) για τη σημαντική μείωση 
των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, με βάση 
τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδο-
μάδα για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, όταν 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι οι εξαγωγείς 
ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιημένοι!

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΣΕ ΓΙΑ ΠΤΩΣΗ 15,5% ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κρούοντας τον κώδωνα
του κινδύνου, η πρόεδρος

του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλα-
ρίδη, επισημαίνει ότι το ζη-
τούμενο είναι να δρομολο-
γηθούν άμεσα λύσεις διευ-
κόλυνσης πρόσβασης των
ελληνικών επιχειρήσεων σε
νέες γραμμές χρηματοδότησης
με ανταγωνιστικό κόστος, σε
σχέση με τους Ευρωπαίους
εταίρους, καθώς και να μει-
ωθούν βάρη από τη φορο-
λογία, το μη μισθολογικό κό-
στος εργασίας και το κόστος
ενέργειας. 
«Ο συνδυασμός αυτών των
μεταρρυθμίσεων και αυτών
των αναπτυξιακών κινήτρων
είναι που θα απελευθερώσει
το παραγωγικό δυναμικό της
χώρας και θα επιτρέψει όχι
μόνο την αύξηση κατά 30%
των εξαγωγών προϊόντων
και υπηρεσιών, αλλά και τον
εκ νέου υπερδιπλασιασμό
τους στα επίπεδα του 50%
του ΑΕΠ», τονίζει η ίδια. 

Το ζητούμενο 

Ενδεικτικό είναι 

το γεγονός ότι ενώ 

το 2013 το λάδι

κατείχε τη δεύτερη

θέση στην 20άδα με

τα πιο εξαγώγιμα

προϊόντα, στο φετινό

πρώτο τρίμηνο

διολίσθησε στη 13η

Το ελαιόλαδο
«βύθισε» τις εξαγωγές
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Ε
κεί που είχαμε θεωρήσει

ότι έχουμε πείσει ο ένας
τον άλλο, ότι η ανάπτυξη
του πρωτογενούς τομέα

στη χώρα μας περνά μέσα από το
τετράπτυχο «μικρή χώρα-μικρή γε-
ωργική παραγωγή-πλήθος παραγο-
μένων γεωργικών προϊόντων-Ποι-
ότητα, με Π κεφαλαίο», εκεί που με
προμετωπίδα την Ποιότητα των ελ-
ληνικών γεωργικών προϊόντων γα-
λουχηθήκαμε, αλλά και γαλουχήσαμε
γενιές και γενιές νεαρών αλλά και
παλαιότερων συναδέλφων, εκεί που
αρνηθήκαμε και απορρίψαμε τις εύ-
κολες προσεγγίσεις των «άσχετων»
που τα ξέρουν όλα και «τυρβάζουν
περί πάντων», κατέφτασαν «σοβαρές»
μελέτες, «απίθανων» και «αδιάβα-
στων» σχετικά με την ελληνική γε-
ωργική παραγωγή, να μας προσγει-
ώσουν σε μια εφιαλτική πραγματι-
κότητα που σκοπό έχει… 
Σκοπό έχει την κατεδάφιση του
πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας
και τον ενταφιασμό των όποιων
προσπαθειών για την αναβάθμισή
του. Μαζί θα ενταφιαστούν και οι
Έλληνες παραγωγοί και μεταποιητές,
αφού το πολυσχιδές έργο τους και
οι άοκνες προσπάθειές τους θα αν-
τικατασταθούν από σχήματα θη-
ριώδους μεγέθους, που θα έχουν
ως κύριο στόχο τους την Ποσότητα
αντί της Ποιότητας και τις χαμηλές
αντί των αξιοπρεπών τιμών. 
Έτσι, όμως, κινδυνεύει άμεσα με
αφανισμό ό,τι έχει απομείνει από
την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα
μας, που αντιπροσωπεύει πια μόνο
το 3% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος και θα προσθέσει ένα ση-
μαντικό αριθμό ατόμων στις στρατιές
των ανέργων. Θα πληγεί άμεσα και
καίρια η μικρή και μικρομεσαία γε-
ωργική εκμετάλλευση, που αποτε-

λούν το 95% του οικοδομήματος
της ελληνικής γεωργίας, και θα απο-
θαρρυνθούν όλοι οι νέοι (μορφω-
μένοι κατά τεκμήριο) που αναζητούν,
εν μέσω της σοβούσης οικονομικής
κρίσεως, μια καλύτερη προοπτική
για τη ζωή τους, στο πλαίσιο ενός
νέου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης
του ελληνικού αγροτικού τομέα. 
Έτσι, επίσης, διολισθαίνουν οι ση-
μαντικές προσπάθειες της μικρής
και μικρομεσαίας γεωργικής εκμε-
τάλλευσης και θα πληγεί βάναυσα
η ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία
αποτελεί τον κύριο πυλώνα ανάπτυ-
ξης στον πρωτογενή τομέα, με τη
συνεχή αναζήτηση, με την έντονη
δημιουργικότητα και με την προθυμία
επένδυσης εργασίας και οικονομικών
πόρων που τη διακρίνει. 
Οι «οικονομίες κλίμακας», άγνωστες
και επικίνδυνες έννοιες για την ελ-
ληνική πρωτογενή παραγωγή, θα
ισοπεδώσουν την εκλεκτή ποιότητα
όλων των ελληνικών αγροτικών προ-
ϊόντων και θα αποστερήσουν την
ελληνική γεωργία και την ελληνική
μεταποιητική βιομηχανία από την
προστιθέμενη αξία των εκατοντάδων
δημιουργημάτων του Έλληνα πα-
ραγωγού και της ελληνικής γης. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα
Θα ξαναπώ αυτό που πολλές φορές
έχω γράψει: Η Ελλάδα είναι μια μικρή
γεωγραφικά χώρα, με πολύ μικρή
γεωργική παραγωγή σε σχέση με
την παραγωγή άλλων χωρών της
Ευρώπης, αλλά και τρίτων χωρών.
Έναντι αυτού του μειονεκτήματος,

διατηρεί ακέραιο ένα μέγα συγκριτικό
πλεονέκτημα: την άριστη ποιότητα
των αγροτικών της προϊόντων, απο-
τέλεσμα κυρίως των ιδανικών κλι-
ματολογικών της συνθηκών (άπλετος
φωτισμός - ήπιες θερμοκρασίες) και
του πλήθους των μικροκλιμάτων
της. Αυτό το τελευταίο είναι που δια-
φοροποιεί τον χαρακτήρα της ελ-
ληνικής γεωργίας από τις αντίστοιχες
γεωργίες των άλλων κρατών-μελών
της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών και
κάνει τα ελληνικά προϊόντα αντα-
γωνιστικά και ασυναγώνιστα, τόσο
στην εσωτερική αγορά όσο και στις
αγορές του εξωτερικού. 
Αποτέλεσμα είναι να πρέπει να τί-
θενται στο περιθώριο οι χαμηλές,
μαζικές τιμές πώλησης των προϊόν-
των και να επιδιώκονται υψηλές
τιμές, ως αντιστάθμισμα της πολύ
υψηλής ποιότητας. Αυτός πρέπει να
είναι ο κύριος στόχος κάθε σχεδίου
ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας,

γιατί μόνο μέσω αυτού μπορεί να
προαχθεί το εισόδημα των μικρών,
στο σύνολο της χώρας, Ελλήνων
αγροτών και να διατηρηθεί αδιατά-
ρακτος ο ιστός που συνδέει τα διά-
φορα τμήματα του ελληνικού αγρο-
τικού τομέα. 

Η ποιότητα κοστίζει...
Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρουν οι
χαμηλές τιμές και η ανταγωνιστικό-
τητα των προϊόντων που οφείλεται
μόνο σε αυτές, γιατί έτσι και μετά
από πολλά-πολλά χρόνια, το έξτρα
παρθένο ελληνικό ελαιόλαδο θα
πουλιέται προς 2 ευρώ το κιλό και
τα εκλεκτής ποιότητας ελληνικά πορ-
τοκάλια δεν θα συγκομίζονται, γιατί
οι χαμηλές τιμές πώλησης δεν θα
αντισταθμίζουν ούτε τα έξοδα συγ-
κομιδής. 
Τα τοπικά παραδοσιακά προϊόντα,
τα προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ, που είναι
όλα απαράμιλλης ποιότητας και εξαί-
ρετων οργανοληπτικών χαρακτηρι-
στικών θα συνθλιβούν από τις «οι-
κονομίες κλίμακας», θα μαζικοποι-
ηθούν και δεν θα μπορούν να υπο-
στηρίξουν σε καμιά περίπτωση το
ήδη γλίσχρο εισόδημα της πλειοψη-
φίας των Ελλήνων αγροτών. 
Το σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής
γεωργίας πρέπει να είναι ρεαλιστικό,
ανθρωποκεντρικό, προσαρμοσμένο
στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των
μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
με προμετωπίδα την παραγωγή επώ-
νυμων αγροτικών προϊόντων. Ας
αφήσουμε όλους τους άλλους να
παράγουν με κριτήριο την ποσότητα! 

Πρέπει να τίθενται 

στο περιθώριο οι χαμηλές,

μαζικές τιμές πώλησης

των προϊόντων

και να επιδιώκονται

υψηλές τιμές, 

ως αντιστάθμισμα της 

πολύ υψηλής ποιότητας 

Πόσο απέχει η πραγματικότητα
και οι αληθινές ανάγκες 
του πρωτογενούς τομέα 
από μοντέλο ανάπτυξης 
της ελληνικής γεωργίας που
προωθείται το τελευταίο
διάστημα; 

Γράφει ο ΧΡΗΣΤΟΣ Ε. ΑΥΓΟΥΛΑΣ
Καθηγητής Γεωργίας στο ΓΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Από το ρεαλισμό στην ουτοπία...
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οδηγός

Εκατοντάδες είναι 
οι δραστηριότητες 
που ενισχύονται στον
πρωτογενή τομέα μέσα
από νέα επενδυτικά
σχέδια, με τα οποία
αλλάζει –εάν
υλοποιηθούν
ορθολογικά– ο χάρτης
της παραγωγής στη
χώρα μας. Με τα σχέδια
αυτά γίνεται, επίσης,
προσπάθεια να μπει 
μια τάξη σε όλη την
αλυσίδα παραγωγής, 
με σεβασμό 
στον άνθρωπο και 
το περιβάλλον.

εμπορία του γεωργικού
προϊόντος ήταν πάντα
για την Ελλάδα ο αδύνα-
μος κρίκος στην παρα-
γωγική διαδικασία. Για

την αντιμετώπιση του προβλήματος,
νέα επενδυτικά σχέδια –όπως αυτά
δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (αρ. φύλλου 5851)– έρ-
χονται για να βάλουν τάξη και να προ-
ωθήσουν την ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών προϊόντων. Τα σχέδια αυτά
καλύπτουν το σύνολο των δραστη-
ριοτήτων για πρώτη φορά και αφορούν
την ίδρυση νέων ή επέκταση ή και τον
εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκα-
τάσταση, υφιστάμενων μονάδων, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους
διατάξεις. Από τα νέα σχέδια ανάπτυξης
ενισχύονται: 

Στη Φυτική Παραγωγή

3Εκμεταλλεύσεις όλων των παραγω-
γικών κατευθύνσεων και τύπων πα-
ραγωγής (συμβατική, πιστοποιημένη
–ολοκληρωμένη, βιολογική κ.λπ.–,
υπαίθρια, υπό κάλυψη). 

3Νέες, εναλλακτικές καινοτόμες καλ-
λιέργειες αρωματικών-φαρμακευτι-
κών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια,
γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.),
οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. 

Στη Ζωική Παραγωγή

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυ-
ση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση,
με ή χωρίς μετεγκατάσταση, των υφι-
στάμενων εγκαταστάσεων. 
Οι εκμεταλλεύσεις όλων των παραγω-
γικών κατευθύνσεων, καθώς και όλων
των τύπων εκτροφής, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. 
Συγκεκριμένα, ενισχύονται σχέδια επι-
χειρήσεων-εκμεταλλεύσεων που αφο-
ρούν σε:
3Βοοτροφικές μονάδες κρεατοπαρα-

γωγής και γαλακτοπαραγωγής
3Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες
3Χοιροτροφικές μονάδες
3Μονάδες μονόπλων
3Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων

ζώων

3Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και
θηραματικών ειδών (με την επιφύλαξη
των ισχυουσών δασικών διατάξεων
για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές)

3Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών
3Σηροτροφικές μονάδες
3Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής

μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών
προϊόντων κυψέλης

3Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι
το όριο δυναμικότητας των 2.000
θηλυκών αναπαραγωγής

Επίσης, πτηνοτροφικές μονάδες για
τους ακόλουθους τύπους εκτροφών: 
3 Εναλλακτικούς τύπους εκτροφών,

πλην στρουθοκαμήλων, για την πα-
ραγωγή κρέατος πουλερικών βιο-
λογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής,
παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής,
απεριόριστης ελευθέρας βοσκής.

3 Εναλλακτικούς τύπους εκτροφών,
πλην στρουθοκαμήλων, για την πα-
ραγωγή αυγών πουλερικών βιολο-
γικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής,
αχυρώνα.

3Συμβατικών εκτροφών πουλερικών,
πλην στρουθοκαμήλων, για παρα-
γωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγ-
χρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάστα-
ση. Ειδικά για τις συμβατικές μονάδες
εκτροφής ινδιάνων, ενισχύεται, επίσης,
η ίδρυση και η επέκταση, με ή χωρίς
μετεγκατάσταση. 

3Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και
εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια

της καθετοποίησης πτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων, ως προς την ίδρυσή
τους. 

Για τους συνεταιρισμούς, για εταιρείες
νεοσσών και για εταιρείες με συνερ-
γαζόμενους πτηνοτρόφους (εταιρείες
που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση
σε πτηνοτροφικές μονάδες και μετά
την ολοκλήρωση της πάχυνσης, πα-
ραλαμβάνουν τα έτοιμα για σφαγή
κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του
δικτύου τους προς πώληση), η συνολική
δυναμικότητα δεν θα υπερβαίνει τη
μέση παραγωγή ή και διακίνηση της
τελευταίας πενταετίας αυξημένη κατά
20%. 
3 Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκ-

κολαπτήρια αυγών ως προς τον εκ-
συγχρονισμό ή την επέκτασή, με ή
χωρίς μετεγκατάσταση.

Μεταποίηση φυτικών
γεωργικών προϊόντων

Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια του
δευτερογενή τομέα που αφορούν με-
ταποίηση γεωργικών προϊόντων είναι
τα εξής:
3 Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτρο-

φικών και δημητριακών φυτών
3Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών

και παραγωγής αλεύρων, σιμιγδα-
λιών

3 Μονάδες κάθετων και οριζόντιων
αποθηκευτικών χώρων, με εγκατά-
σταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα

3Ίδρυση silos σε κόμβους διαμετα-
κομιστικών κέντρων

3 Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για
επενδυτικά σχέδια που αφορούν την
παραγωγή προϊόντων, τα οποία υπό-
κεινται σε επεξεργασία λείανσης ή
και χρωματοδιαλογής ή και υγρο-
θερμικής επεξεργασίας

3Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών
για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλου-
τένης

3Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας
και συντήρησης-απεντόμωσης
οσπρίων

Τομέας ελαιούχων προϊόντων

3 Ιδρύσεις-επεκτάσεις μονάδων, εφό-

σον διαπιστώνεται έλλειψη μεταποι-
ητικής υποδομής στην περιοχή και
επάρκεια πρώτης ύλης, η οποία θα
αποδεικνύεται με στοιχεία της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας, με προτεραιότητα σε μο-
νάδες που θα παράγουν σημασμένα
προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαι-
οκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονομασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προ-
στατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
(ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλ-
λιεργειών στις οποίες εφαρμόζονται
Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης)

3 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μο-
νάδων, με προτεραιότητα σε εκείνα
των δύο φάσεων

3Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του το-
μέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής
δυναμικότητας ανάλογης, με την
προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν
τη λειτουργία υφιστάμενων. Αφορά
και σε όμορους Νομούς

3Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης
και συσκευασίας ελαιολάδου σε συ-
σκευασίες καταναλωτή

3 Εκσυγχρονισμός ραφιναριών ελαι-
ολάδου

3Μονάδες σπορελαιουρ-
γείων

3Μονάδες επεξεργα-
σίας επιτραπέζιων
ελιών

3

ΕΥΡΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι δραστηριότητες που ενισχύονται
στον πρωτογενή τομέα

Η

Η εμπορία ήταν πάντα για

την Ελλάδα ο αδύναμος

κρίκος στην παραγωγική

διαδικασία. Για 

την αντιμετώπιση 

του προβλήματος νέα

επενδυτικά σχέδια

έρχονται να προωθήσουν

την ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων
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οδηγός

Τομέας οίνου

Μονάδες οινοποιείων:
3 Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης

τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυ-
πηρέτησης της τοπικής παραγω-
γής, με προτεραιότητα στην πα-
ραγωγή οίνων Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ),
Προστατευόμενης Γεωγραφικής
Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους,
καθώς και οίνους από προϊόντα
συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης

3 Εκσυγχρονισμός-επέκταση-με-
τεγκατάσταση οινοποιείων, με προ-
τεραιότητα στην παραγωγή οίνων
Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-
έλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιο-
λογικούς οίνους [Καν(ΕΚ) 834/2007
του Συμβουλίου], καθώς και οίνων
από προϊόντα συστημάτων ολο-

κληρωμένης διαχείρισης.
Μονάδες παραγωγής ξυδιού από
οίνο και από άλλα αμπελοοινικά
προϊόντα, καθώς και από προϊόντα
της αμπέλου.

Τομέας οπωροκηπευτικών

3Μονάδες μεταποίησης-τυποποί-
ησης-επεξεργασίας-διαλογής-
συντήρησης-ψύξης-αποθήκευσης
οπωροκηπευτικών

3 Μονάδες χυμοποίησης και κον-
σερβοποίησης νωπών οπωρο-
κηπευτικών

3 Μονάδες αξιοποίησης υπολειμ-
μάτων των χρησιμοποιουμένων
πρώτων υλών του τομέα μετα-
ποίησης οπωροκηπευτικών, για
την παραγωγή λιπασμάτων ή και
ζωοτροφών

3 Μονάδες επεξεργασίας ξηρών
καρπών.

Τομέας ανθέων

Μονάδες μεταποίησης-τυποποίησης
ανθέων

Τομέας πολλαπλασιαστικού 
υλικού

3 Μονάδες επεξεργασίας πιστο-
ποιημένου πολλαπλασιαστικού
υλικού

3 Μονάδες αρωματικών και φαρ-
μακευτικών φυτών για την επε-
ξεργασία ξηράς δρόγης

3 Μονάδες επεξεργασίας νέων-
εναλλακτικών-καινοτόμων καλ-
λιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια,
γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.)

3 Μονάδες μεταποίησης ενεργει-
ακών καλλιεργειών και υπολειμ-
μάτων της γεωργικής παραγωγής
και επεξεργασίας δασοκομικών
προϊόντων, για αξιοποίηση της
βιομάζας για παραγωγή pellets

ή βιοαερίου
3Μονάδες επεξεργασίας ακατέρ-

γαστου ή μη βιομηχανοποιημένου
καπνού

3Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων
και σακχαροκάλαμου

3Μονάδες επεξεργασίας λιναριού,
κάνναβης, μη νηματοποιημένων

3Μονάδες επεξεργασίας φυσικού
ακατέργαστου φελλού και απορ-
ριμμάτων αυτού.

Μεταποίηση προϊόντων 
ζωικής προέλευσης 

Στη μεταποίηση γεωργικών προ-
ϊόντων ζωικής προέλευσης ενι-
σχύονται τα επενδυτικά σχέδια που
αφορούν:
3 Εκσυγχρονισμό σφαγείων, ώστε

να πληρούν τις απαιτήσεις για την
προστασία της δημόσιας υγείας

3 Ιδρύσεις-επεκτάσεις σφαγείων

ΕΥΡΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ      

Ποιές δραστηριότητες ενισχύονται   

Ενισχυόμενες δαπάνες
Από τα σχέδια επιδοτούνται:
3Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός

κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκα-
ταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνομων
και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με
ολοκληρωμένο χαρακτήρα. 

3Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προ-
οριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή
τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχεί-
ρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προ-
σωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή
που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

3 Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων
διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του
χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μέσα
εσωτερικής μεταφοράς).

3 Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων
μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσε-
ων.

3 Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γε-
ωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές,
ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη αυτοκινούμενα
γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυ-
στήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται
στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα
κ.λπ.).

3Αγορά καινούριων οχημάτων-ισοθερμικών
βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γά-
λακτος προς το χώρο τυποποίησης-μετα-
ποίησης.

3Αγορά καινούριων οχημάτων ψυγείων μόνο
για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου
Πελάγους (τομείς κρέατος και οπωροκηπευ-
τικών).

3 Αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των
ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων, με
προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νο-
μοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά
σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μο-
νάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφα-
γής.

3 Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε
ιδρύσεις σφαγείων ή και εκσυγχρονισμού-
συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής
υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής
ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση
κοινοτική κλίμακα ταξινόμησης, θεωρείται
επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού. 

3 Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων σύγ-
χρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού. 

3 Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης
καινούριων, σύγχρονων μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού, του οποίου αποκτάται η
χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση
περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών
κατά τη λήξη της μίσθωσης. 

3Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που
συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μο-
νάδα.

3 Εξοπλισμός εργαστηρίων, στο βαθμό που

εξυπηρετεί τη λειτουργία παραγωγικής
μονάδας γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα
με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις
αυτών.

3 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων,
όχι ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα
της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

3Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθησης
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας
(ιδιοκατανάλωση). 

3 Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και
ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων
πλήρους ιχνηλασιμότητας, πιστοποιήσεις
προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού
και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης,
σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων
ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά
σχεδία, καθώς και σχεδιασμό και εφαρμογή
συστημάτων περιβαλλοντικής. 

3 Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας
μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρε-
σιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων
τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προ-
ώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες
για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες
ερευνών αγοράς κ.ά. 

3Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης
και Καινοτομίας που σχετίζονται με τη δρα-
στηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης

και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση
είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά
ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και
Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας
και της Ε.Ε.

3Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται
κατ’ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων
Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι
ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού
σχεδίου και έως του ποσού των 50.000 ευρώ. 

3Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες
για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετι-
κέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την δια-
μόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συ-
σκευασία, επισήμανση). 

3 Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από
αρμόδιους οργανισμούς. 

Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν αποσβεστέα
στοιχεία του ενεργητικού, που θα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο στην ενισχυόμενη
επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους με
τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης,
θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά
στοιχεία της επιχείρησης και να παραμένουν
στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαμβάνει
την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών.
Το κόστος των ενισχυόμενων άϋλων περιουσιακών
στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%
του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του
επενδυτικού σχεδίου.
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Χ.Α.: ΕΦΙΚΤΗ 
Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΙΣ
1.380 ΜΟΝΑΔΕΣ
Πώς το ΔΝΤ έκοψε 
τη δυναμική της αγοράς
και έριξε τιμές 
και τζίρους 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 
Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ 
ΤΟΥ ΔΝΤ;
Θα συνεχιστούν 
τα λάθη του Ταμείου
στην Ελλάδα; 

> 10

w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

«ΑΠΟΒΑΣΗ» ΞΕΝΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ!
Αμερικανοί, Κινέζοι και Αζέροι
«αγοράζουν» Ελλάδα - Γκάζια 
τον Ιούλιο για αποκρατικοποιήσεις

>8-9

20+2 ΤΡΟΠΟΙ 
ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ 
ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 
ΔΑΝΕΙΟ ΣΑΣ
�Παράθυρο ακόμα και 

για «κούρεμα» ανοίγει 
η απόφαση της ΤτΕ

�Τί πρέπει να προσέξουν 
οι δανειολήπτες

�Οι «παγίδες» και το κόστος
της επιμήκυνσης χρόνου

> 4

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕ… ΕΙΔΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ
Γιατί οι εργοδότες δεν
βρίσκουν το
κατάλληλο προσωπικό 

> 5

«ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 

� Σχεδόν όλα έτοιμα για την έκδοση
7ετούς ομολόγου από 3 έως 5 δισ.

� Καταλυτικός ο ρόλος της JP Morgan
για την προσέλκυση κεφαλαίων

� Διαπραγματευτικό «ατού» για 
το χρέος οι αστοχίες του ΔΝΤ

ΤΟ ΑΥΤΟΓΚΟΛ
ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ
ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

> 3
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: MEDIHOLD A.E.

ΕΚΔΟΤΗΣ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑΡΟΣ

ΑΤΕΛΙΕ: 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΕΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ, 
ΑΝΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

Επίθεση με χαρακτηριστικά πο-
λιτικού εκβιασμού εναντίον του
κατήγγειλε ο υποψήφιος δήμαρχος
Αθηναίων με τον ΣΥΡΙΖΑ, με
αφορμή τη διακίνηση από συγ-
κεκριμένη ιστοσελίδα, πληρο-
φοριών σχετικά με ένα βίντεο
σεξουαλικού περιεχομένου, που

αφορά τον ίδιο και τις «απειλές»
δημοσιοποίησής του. Δυστυχώς
το φαινόμενο δεν είναι καινούριο
και στο παρελθόν έχει κοστίσει
την υπόληψη, αλλά και τη στα-
διοδρομία αρκετών δημόσιων
προσώπων, ενώ επαναφέρει και
τη συζήτηση σχετικά με τα όρια
μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής
ζωής των επωνύμων. Ο κ. Σα-
κελλαρίδης διεμήνυσε, μέσω του
facebook, ότι «τέτοιες σκοτεινές
πρακτικές δε θα επικρατήσουν
στην πολιτική ζωή» και ότι «η
Αριστερά δεν εκβιάζεται». Αν και
το ζήτημα εδώ δεν είναι η αριστερά
ή η δεξιά, αλλά η αξιοπρέπεια,
τα όρια και ο σεβασμός τους… 
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Το ζήτημα έχει τεθεί στο παρελθόν,
με πολλές και διάφορες αφορμές
(χουντικοί, επιχειρηματίες με
προβλήματα υγείας κ.λπ.), ωστόσο
στην προκειμένη περίπτωση το
πρόσωπο και η φόρτιση για τις
πράξεις του δίνουν άλλη διάσταση
στη σχετική συζήτηση. Ο λόγος

για το αίτημα που υπέβαλε ο
ισοβίτης της 17Ν να εκτίσει την
ποινή του κατ’ οίκον, λόγω σο-
βαρών προβλημάτων υγείας.
Αίτημα, για το οποίο βρήκε αμέ-
ριστη στήριξη από βουλευτές
και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και σφο-
δρές αντιδράσεις από τα κόμματα
της συμπολίτευσης. Σε θέματα
για τα οποία καλείται να αποφανθεί
η Δικαιοσύνη, παρεμβάσεις και
ρεβανσισμοί δεν έχουν θέση.
Ωστόσο, όταν ο Σάββας Ξηρός
δηλώνει «Αυτό που βιώνω να
μην το περάσει ούτε ο εχθρός
μου», ανθρώπινο είναι να ανα-
ρωτηθεί κανείς αν εννοεί και
τους «εχθρούς» που εκτέλεσε…
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Η στελέχωση του υπουργείου Οι-
κονομικών στην μετά Στουρνάρα
εποχή μοιάζει με… επικίνδυνη
αποστολή για την κυβέρνηση,
που κινδυνεύει όχι μόνο να χάσει
πολύτιμο χρόνο στην άσκηση της
«νέας» οικονομικής της πολιτικής,
αλλά και να «κάψει» την όποια

δυναμική από τον πρόσφατο ανα-
σχηματισμό. Κερασάκι στην τούρτα
ήταν η περίπτωση του νέου επι-
κεφαλής του Συμβουλίου Οικο-
νομικών Εμπειρογνωμόνων, ο
οποίος σε άρθρο του στην «Κα-
θημερινή», το Δεκέμβριο του
2011, είχε υποστηρίξει ως λύση
για την Ελλάδα την επιστροφή
στη δραχμή! Ο κατά τ’ άλλα έμπειρος
οικονομολόγος, Χρ. Στεφανάδης,
χρειάστηκε να εκφράσει την από-
λυτη συμφωνία του με τις επιλογές
της κυβέρνησης και να διευκρινίσει
ότι στο άρθρο του ανέπτυσσε
«διαφορετικές εναλλακτικές πι-
θανότητες και σενάρια». Scripta
manent, όμως… 
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Δεν βάζουμε μυαλό

«Το υφιστάμενο χαοτικό σύστημα
μετακινήσεων δημοσίων

υπαλλήλων, με θολά
κριτήρια, πρέπει να

αντικατασταθεί από ένα
σταθερό, διαφανή και

αντικειμενικό μηχανισμό,
προς όφελος της
δημόσιας διοίκησης και

των πολιτών»

Οι πρωταγωνιστές της εβδομάδας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης O
Καναδάς είναι από τις φιλικότερες χώρες στη φορολόγηση επιχει-
ρήσεων ανά τον κόσμο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα, γεγονός που
θα μπορούσε να έλξει νέες επενδύσεις στη χώρα. Η έρευνα με τίτλο

«Το επίκεντρο στη φορολογία» πραγματοποίησε συγκριτικές μελέτες σε
χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, προσθέτοντας όλους τους φόρους σε
μια επιχείρηση, από έμμεσους μέχρι άμεσους, και συγκρίνοντάς τους με
εκείνους των ΗΠΑ. Ο Καναδάς ήρθε πρώτος σε φιλική φορολόγηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά τον κόσμο, ενώ το Τορόντο, το
Βανκούβερ και το Μόντρεαλ είναι οι κορυφαίες τρεις πόλεις στις φορολογικές
διευκολύνσεις των επιχειρήσεων. Πολλές εταιρείες θέλουν να μεταφέρουν
τις δραστηριότητές τους από τις ΗΠΑ στον Καναδά, σε σημείο που το αμε-
ρικάνικο Κογκρέσο να επιδιώκει να νομοθετήσει σκληρότερες ρυθμίσεις
για τη μετακίνηση των αμερικάνικων εταιρειών στη βόρειο γείτονα…

Στο βιβλίο «Το Χρονικό της Μεγάλης Κρίσης – Η
Τράπεζα της Ελλάδος 2008-2013» περιγράφεται η

επιχείρηση τροφοδότησης των τραπεζών με ευρώ τις
παραμονές των εκλογών του 2012, που έγινε κάτω από
απόλυτη μυστικότητα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
το γιγάντιο κύμα αναλήψεων, αλλά και τα εναλλακτικά
σενάρια που έπεσαν στο «τραπέζι» αγνώστων έως
σήμερα συσκέψεων για κλείσιμο τραπεζών και εφαρμογή
χαμηλού ορίου αναλήψεων από τα ΑΤΜs. 
Στις 15 Ιουνίου, την τελευταία εργάσιμη πριν από τις
εκλογές, είχαν κάνει… φτερά από τις τράπεζες 3,5 δισ.
ευρώ. 
Για την αποφυγή του πανικού που θα προκαλούσαν
στους πολίτες τα άδεια ATMs στις 14 και 15 Ιουνίου
2012, λίγο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, 76 και 71
φορτηγά αντίστοιχα, έφυγαν κάτω από άκρα μυστικότητα,
φορτωμένα μετρητά από το Νομισματοκοπείο με προορισμό
τις τράπεζες. 
Όλα αυτά ήταν ένα αποτέλεσμα των λάθος εκτιμήσεων
των τότε κομμάτων, που στήριζαν την κυβέρνηση Πα-
παδήμου και κυρίως του τότε πρωθυπουργού Α. Σαμαρά
να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές. Μάλιστα, την περίοδο
αυτή, όπως φαίνεται από τα γραφόμενα στο βιβλίο του
Γκάιτνερ, η Γερμανία σκεφτόταν να μας οδηγήσει εκτός
ευρώ. 
Η πολιτική αναταραχή που ξεκίνησε το Νοέμβριο του
2011 και κράτησε μέχρι στις αρχές του 2012, είναι η
αιτία για το ότι η Ελλάδα δεν εξήλθε ακόμη από το πρό-
γραμμα που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι εταίροι της, εκτιμά,
ο επικεφαλής του ΔΝΤ στην χώρα μας Πολ Τόμσεν. 
Σήμερα, ενώ η χώρα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια
της, σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά εκλογές, οι οποίες,
όποτε και να γίνουν, δεν φαίνεται ότι θα βγάλουν ισχυρή
κυβέρνηση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα μας πάνε πίσω. 
Μυαλό δεν φαίνεται να βάζουν οι πολιτικοί μας.

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
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Σ
τον κυβερνητικό συνασπισμό
έχουν ξεσπάσει σοβαρές
διαμάχες σχετικά με την κα-
τάργηση θέσεων εργασίας

στο δημόσιο τομέα. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται
να στέκεται εμπόδιο στον πυρήνα
των μεταρρυθμίσεων, που είναι η
μείωση των θέσεων στο Δημόσιο. Ο
Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να
δηλώσει την προσήλωσή του στη
συμφωνία της κυβέρνησης, που επι-
τεύχθηκε με την Τρόικα, σχετικά με
τις απολύσεις στο δημόσιο, υπενθυ-
μίζοντας ταυτόχρονα, ότι λόγω συ-
νέπειας στις διαπραγματεύσεις με
τους εκπροσώπους των δανειστών
της χώρας, αποφεύχθηκε η απαίτηση
που έθεσαν στην τελευταία διαπραγ-
μάτευση για ακόμη 16.000 διαθεσι-
μότητες και 8.000 απολύσεις το 2015. 
Εκτιμώντας ότι η Ελλάδα βρίσκεται
πλέον σε μακρά άτυπη προεκλογική
περίοδο, οι Ευρωπαίοι και η Τρόικα
σπεύδουν να προλάβουν παρασπονδίες
εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης,
ώστε να διασφαλισθεί η τήρηση των

συμπεφωνημένων και η επίτευξη των
δημοσιονομικών στόχων. 
Το μήνυμα της Κομισιόν ήταν: Χωρίς
τα προαπαιτούμενα δεν έχει… δόση! 
Η ικανοποίηση των προαπαιτούμενων
είναι βασική προϋπόθεση για την
εκταμίευση των δύο δόσεων που εκ-
κρεμούν προς την Ελλάδα, συνολικού
ύψους 2 δισ., υπενθύμισε ανώτερος
αξιωματούχος της Ευρωζώνης. 
Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι
δόσεις που εκκρεμούν είναι αυτές
του Μαΐου και του Ιουνίου, ύψους 
1 δισ. έκαστη και πρόσθεσε ότι η
κάθε μία συνδέεται με την υλοποίηση
έξι προαπαιτούμενων δράσεων. 

Έξοδος στις αγορές
Η κυβέρνηση όμως εάν δεν πάρει τις
δόσεις έχει έναν «άσσο στο μανίκι
της».
Μπορεί η κυβερνητική εκπρόσωπος
να διαψεύδει νέα έξοδο της Ελλάδας
στις αγορές το καλοκαίρι, αλλά αθό-
ρυβα το υπουργείο Οικονομικών προ-
ετοιμάζεται για νέα ομολογιακή έκ-

δοση, τη δεύτερη κατά σειρά μετά
την υπαγωγή της χώρας στον Μηχα-
νισμό Στήριξης, ίσως και μέσα στο
καλοκαίρι, εφόσον το επιτρέψουν οι
συνθήκες στην αγορά. 
Η έξοδος στις αγορές ποτέ δεν προ-
αναγγέλλεται και σωστά διαψεύστηκε
επισήμως. Λοιπόν, η Ελλάδα θα βγει
όντως στις αγορές και θα εκδώσει
7ετες ομόλογο ύψους από 3 έως 5
δισ. ευρώ με επιτόκιο κάτω του 5%.
Όλα είναι σχεδόν έτοιμα. Και τα ταξίδια
των στελεχών του ΟΔΔΗΧ σε Παρίσι
και Ρώμη αποδίδουν τα δέοντα. 
Άλλωστε, το φθινόπωρο αναμένεται
να εξεταστεί σε νέα βάση ο «φάκελος
Ελλάδα» με την κυβέρνηση να επι-
διώκει ουσιαστικές διορθώσεις στην
ακολουθούμενη πολιτική και μία νέα
αναδιάρθρωση του χρέους. 
Ευελπιστεί έτσι να σηματοδοτήσει
την έναρξη σταδιακής απεξάρτησης
από το Μνημόνιο, υποστηρίζοντας
πως μπορεί να καλύψει, χωρίς νέο
δάνειο, το χρηματοδοτικό κενό των
12,5 δισ. ευρώ, που εντοπίζεται στο
ελληνικό πρόγραμμα από τα μέσα
του 2015 και μετά. 

Οι παρασκηνιακές
διαβουλεύσεις για 
το χρέος
Μπορεί οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
να δηλώνουν πως οι συζητήσεις για
το ελληνικό χρέος θα ξεκινήσουν το
φθινόπωρο, ωστόσο αποτελεί κοινό
μυστικό πως ήδη πίσω από τις κλειστές
πόρτες πραγματοποιούνται επαφές

για το συγκεκριμένο θέμα. 
Αυτό ήταν το αντικείμενο της συνάν-
τησης που είχαν στο Παρίσι ο τότε
υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρ-
νάρας και ο σύμβουλος του πρωθυ-
πουργού Σταύρος Παπασταύρου με
τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν
Λαγκάρντ και τον Πόουλ Τόμσεν. Σε
αυτό το ραντεβού η Ελλάδα παρου-
σίασε τις θέσεις της για την ελάφρυνση
του χρέους, ενώ ο κ. Τόμσεν, εκπρο-
σωπώντας το ΔΝΤ, επέμεινε πως οι
Ευρωπαίοι θα πρέπει να πάρουν γεν-

ναίες αποφάσεις που να φθάνουν ως
το «κούρεμα». 
Το πρόβλημα του ελληνικού χρέους
συζητήθηκε και στη συνάντηση που
είχαν την Τετάρτη στο Βερολίνο ο
Γιάννης Στουρνάρας και ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών, Βόλφανγκ
Σόιμπλε. O Γερμανός υπουργός Οι-
κονομικών εξέφρασε την πεποίθηση
ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις μεταρ-
ρυθμίσεις και μετά τον ανασχηματισμό
και διαβεβαίωσε ότι το Βερολίνο είναι
πρόθυμο να προσφέρει επιπρόσθετη
βοήθεια στη χώρα αν χρειαστεί. 
Να σημειωθεί πως το ΔΝΤ στην τε-
λευταία του έκθεση για την Ελλάδα
τόνισε πως για να καταστεί το χρέος
βιώσιμο απαιτείται περαιτέρω ελά-
φρυνσή του. 
Μάλιστα, το Ταμείο αναθεώρησε προς
το χειρότερο τις προβλέψεις του για
το ύψος του χρέους στα 128% περίπου
του ΑΕΠ το 2020 και στο 117% του
ΑΕΠ το 2022. 
Το ΔΝΤ προειδοποιεί ότι το δημόσιο
χρέος της χώρας παραμένει ιδιαίτερα
υψηλό και χαρακτηρίζει καίριας ση-
μασίας τη βοήθεια της Ε.Ε. για να κα-
ταστεί το χρέος βιώσιμο. «Με το χρέος
να προβλέπεται ότι θα υπερβεί τον
στόχο, είναι ζωτικής σημασίας οι Ευ-
ρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας να τη-
ρήσουν τις δεσμεύσεις τους σε σχέση
με τη συμφωνηθείσα στρατηγική για
το χρέος και να είναι έτοιμοι να πα-
ράσχουν πρόσθετη ελάφρυνση, ώστε
να διατηρηθεί το χρέος σε (βιώσιμη)
οδό». 

Δεν ήταν μόνο η Εθνική Ελλάδας που στο πρώτο 
της παιχνίδι στο Μουντιάλ δεν τα κατάφερε. Και 
στο εσωτερικό, κάθε άλλο παρά καλά πηγαίνουν 
τα πράγματα. Στο Μπέλο Οριζόντε, ο Αρμάρο, 
ο Γκουτιέρεζ και ο Ροντρίγκεζ έβαλαν τα γκολ 
της Κολομβίας και νίκησαν την Ελλάδα. Στην Αθήνα,
αντιθέτως, η ομάδα του πρωθυπουργού Αντώνη
Σαμαρά βάζει αυτογκόλ, όπως γράφει χαρακτηριστικά
η γερμανική εφημερίδα Tagesspiegel.

Στην Ελλάδα θα βρίσκεται στις αρχές Ιουλίου ο επικεφαλής της JP
Morgan, J. Dimon, ώστε να συναντήσει τον πρωθυπουργό Αντώνη

Σαμαρά, μέλη της κυβέρνησης και τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. 
Ο ελληνικής καταγωγής κορυφαίος τραπεζίτης, ο οποίος έπαιξε καταλυτικό
ρόλο στην έκδοση 5ετούς ομολόγου της Ελλάδος στις 10 Απριλίου 2014,
στηρίζοντας σθεναρά τον Έλληνα πρωθυπουργό και την προσπάθειά του
για να αναστρέψει την πορεία της οικονομίας. 
Οι επαφές του Dimon στην Ελλάδα θα εστιαστούν σε τρεις κρίσιμους
τομείς: 
8Την έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου, για το οποίο, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται να είναι 7ετούς διάρκειας.
8Την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που θα εξεταστεί τους
επόμενους μήνες. 
8Την πορεία της οικονομίας και την εισροή κεφαλαίων που θα στηρίξουν
τις αποκρατικοποιήσεις. 

«ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ

Το αυτογκόλ και η έξοδος στις αγορές

4 Η επίσκεψη J. Dimon στην Αθήνα

Όλα είναι σχεδόν έτοιμα
για την έκδοση 7ετούς
ομολόγου από 3 έως 
5 δισ. και τα ταξίδια των
στελεχών του ΟΔΔΗΧ
για να συναντήσουν
επενδυτές αποδίδουν
καρπούς, ενώ η JP
Morgan θα έχει και πάλι
καταλυτικό ρόλο στο να
προσελκύσει κεφάλαια



Στο μεταξύ, «καυτός» αναμέ-
νεται να είναι ο Ιούλιος για

τις αποκρατικοποιήσεις, ο πήχης
για τις οποίες έχει ανέβει στο 1,5
δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
και των εσόδων από τα ακίνητα,
είτε μέσω της τιτλοποίησης που
θα τεθεί σε εφαρμογή από το
φθινόπωρο είτε μέσω της ίδρυσης
επενδυτικής εταιρείας που θα ει-
σαχθεί στο Χρηματιστήριο. 
Μέσα στον επόμενο μήνα, στο
επίκεντρο των ιδιωτικοποιήσεων
θα βρεθούν αεροδρόμια και ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, για τα οποία αναμένονται
οι δεσμευτικές προσφορές, ενώ
το ΤΑΙΠΕΔ θα προκηρύξει και
τους διαγωνισμούς για τη μαρίνα
Λαυρίου και την παραχώρηση της
Εγνατίας Οδού. 
Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού
για τα αεροδρόμια έχουν περάσει
οι κοινοπραξίες Zurich Airport
(Ελβετία) - J&P ΑΒΑΞ, Athens
International Airport (διαχειρίζεται
το Ελευθέριος Βενιζέλος), Fraport
(Γερμανία) - όμιλος Κοπελούζου,
Aeroports De La Cote d’Azur
(Γαλλία), Corporacion America
(Αργεντινή) - ΜΕΤΚΑ, Vinci (Γαλ-
λία) - Ελλάκτωρ και η επενδυτική
εταιρεία Αdvent. Συγκεκριμένα,
στο μέτωπο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ανα-
μένεται με ενδιαφέρον πόσοι από
τους τρεις υποψηφίους, που έχουν
περάσει στην τελική φάση -οι
Ρωσικοί Σιδηρόδρομοι (RZD), οι
Ρουμάνοι της Grup Feroviar Roma
(GFR) και οι Γάλλοι της Societe
Nationale des Chemins de fer
Francais (SNCF)- θα καταθέσουν
προσφορές. 
Στις μαρίνες εκκρεμεί η ημερο-
μηνία υποβολής δεσμευτικών
προσφορών για τις μαρίνες Χίου
και Πύλου, για τη μαρίνα Αλίμου,
ενώ θέμα εβδομάδων θεωρείται
ότι είναι η προκήρυξη του δια-

γωνισμού για
τη μαρίνα

Λαυρίου
που, σύμ-
φωνα με

τον σχεδια-
σμό, θα φι-
λοξενεί

mega yachts. 

Α
μερικανοί, Κινέζοι και Αζέροι
δηλώνουν μεγάλο ενδια-
φέρον για τουρισμό, ενέρ-
γεια, real estate, τράπεζες,

μεταφορές, αεροδρόμια και logistics,
ενώ ελκυστικός εμφανίζεται και ο
πρωτογενής τομέας, καθώς η εκμε-
τάλλευση της ελληνικής γης έχει να
δώσει πολλά! 
Πρώτο και καλύτερο το Πεκίνο, δε-
δομένης της εκτενούς συνεργασίας
με τους Έλληνες εφοπλιστές και της
ισχυρής του παρουσίας στο λιμάνι του
Πειραιά μέσω της γιγαντιαίας Cosco,
υπέγραψε με την Ελλάδα την περα-
σμένη Πέμπτη μπαράζ επιχειρηματικών
συμφωνιών και διακρατικών μνημονίων
συνεργασίας ύψους κοντά στα 7 δισ.
ευρώ, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
του Κινέζου πρωθυπουργού Λι Κε-
τσιάνγκ στην Αθήνα. 
Τα deals αφορούν κυρίως σε logistics,
κατασκευές, ακίνητα, μάρμαρα και
ναυτιλία. Η Κίνα, ωστόσο, δίνει έμφαση
στις σιδηροδρομικές μεταφορές, στα
αεροδρόμια και στην ενέργεια. Σε αυ-
τούς τους κλάδους προσβλέπει το
Πεκίνο να αφήσει το στίγμα του, έχοντας
ως… «ατού» την τριπλή συμμαχία
Cosco - HP - ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η οποία ύστερα

από 20 μήνες από την ανακοίνωσή
της, «τροχοδρομεί» αυτές τις εβδο-
μάδες, καθώς ξεκινούν οι πρώτες πι-
λοτικές μεταφορές προϊόντων από
τον Πειραιά προς την Τσεχία. 
Το ενδιαφέρον της Κίνας για τον Πειραιά
είναι γνωστό! Σε πρόσφατη συνέντευξή
του ο Κινέζος πρωθυπουργός δήλωσε
ότι προσδοκεί το λιμάνι του Πειραιά
να γίνει το καλύτερο στο είδος του σε
όλη τη Μεσόγειο. Ωστόσο, ο Λι Κετσιάνγκ
και το επιτελείο του αναχωρούν σήμερα,
Σάββατο, από τα ελληνικά εδάφη,
χωρίς να έχει υπογραφεί ο φιλικός
διακανονισμός μεταξύ της Cosco και
του ΟΛΠ, μέσω του οποίου θα άνοιγε
ο δρόμος για επενδύσεις περί τα 250
εκατ. ευρώ στον προβλήτα ΙΙΙ του λι-
μανιού. Η απόφαση του Ταμείου Αξιο-
ποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του
ελληνικού Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) να
αφαιρέσει από την ημερήσια διάταξη
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΛΠ την
έγκριση του φιλικού διακανονισμού,
έχει επιφέρει κυβερνητικές «γκρίνιες». 

Οι βασικές υπογραφές
Στις βασικές συμφωνίες Ελλάδας -
Πεκίνου συμπεριλαμβάνονται στο μνη-
μόνιο συνεργασίας της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με

τον κινεζικό κατασκευαστικό κολοσσό
Sinohydro, την 6η μεγαλύτερη τεχνική
εταιρεία της Κίνας, με παρουσία σε
55 χώρες και κεντρικά ευρωπαϊκά
γραφεία στο Βελιγράδι. Επίσης, η συμ-
φωνία συμμετοχής της κινεζικής Fosun
στον όμιλο, που έχει ανακηρυχθεί
προσωρινός ανάδοχος για την εκμε-
τάλλευση του Ελληνικού. 
Ακόμη ξεχωρίζουν επιχειρηματικές
συμφωνίες, όπως η υπογραφή συμ-
μαχίας της China Development Bank
με την Costamare του ομίλου Κων-
σταντακόπουλου, της Diana Shipping
συμφερόντων του ομίλου Παλιού με
την ICBC, της Libra Group του ομίλου
Γ. Μ. Λογοθέτη με την ICBC, της
Thenamaris του ομίλου Μαρτίνου με
κινεζική τράπεζα, της Ocean Bulk του
Π. Παππά με την ExIm Bank και της
Veritas Ship Management, επίσης, με
κινεζική τράπεζα. Υπογραφές «έπεσαν»
και με οινοποιητικές εταιρείες, όπως
τις Μπουτάρη, Creta Olympias, Medit-
tera Winery και Alpha Estate. Τέλος,
ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμ-
φωνία του ομίλου Παυλίδη για την
εξαγωγή μαρμάρων στην Κίνα. 

Άλλες συμφωνίες
Τρεις συμφωνίες συνεργασίας, που
αφορούν: α) τη χρηματοοικονομική
βοήθεια της Κινεζικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας σε μικρομεσαίες ελληνικές
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται
στην Κίνα, β)την προστασία της θά-
λασσας και γ) την παροχή υπηρεσιών
από τον κινεζικού νηογνώμονα «China
Classification Society» σε πλοία που
φέρουν την ελληνική σημαία, υπο-
γράφτηκαν από τον υπουργό Ναυτιλίας
και Αιγαίου Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη και
μέλη της κινεζικής αποστολής του
Λι Κετσιάνγκ. 

Το Μνημόνιο Κατανόησης για τη Θα-
λάσσια Συνεργασία μεταξύ της Κρατικής
Διοίκησης Ωκεανών της Κίνας (SOA)
και της ελληνικής κυβέρνησης, που
θα πραγματώνεται μέσω συνεργασίας
επιστημονικών ιδρυμάτων, σεμιναρίων,
ανταλλαγής πληροφοριών και επι-
σκέψεων, αναφέρεται στη συνεργασία
των δύο μερών στους τομείς της θα-
λάσσιας περιβαλλοντικής προστασίας,
της αξιοποίησης των θαλασσίων πόρων,
της θαλάσσιας παρατήρησης πρόβλεψης
και προειδοποίησης καταστροφών και
στην έρευνα, ανάπτυξη και εκπαίδευση
επί θαλάσσιων επιστημονικών ζητη-
μάτων. Επίσης, η συμφωνία εξουσιο-
δότησης του Οργανισμού China Clas-
sification Society για παροχή υπηρεσιών
σε πλοία που φέρουν την ελληνική
σημαία, θα ενισχύσει περισσότερο το
υφιστάμενο, σταθερό και πολύπλευρο
θεσμικό πλαίσιο διμερούς συνεργασίας,
αλλά και την εξυπηρέτηση των ελ-
ληνικών πλοίων που κατασκευάζονται
ή προσεγγίζουν στην Κίνα. 

Έρχονται Αμερικανοί…
Αμερικανικά κεφάλαια θα εισέλθουν
στην ελληνική αγορά προς το τέλος
του χρόνου, σύμφωνα με τον επικε-
φαλής του Ελληνοαμερικανικού Επι-
μελητηρίου Σίμο Αναστασόπουλο και
τον πρόεδρο του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών Σωκράτη Λαζαρίδη, επικαλούμενοι
τα συμπεράσματα από το τρίτο διεθνές
roadshow της ΕΧΑΕ στη Νέα Υόρκη. 
Παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι
οι κλάδοι του τουρισμού, του real
estate, της ενέργειας, των τραπεζών
και των logistics βρίσκονται στο επί-
κεντρο του ενδιαφέροντος αμερικα-
νικών funds. 
Σύμφωνα με τον κ. Λαζαρίδη, οι Αμε-
ρικανοί επενδυτές αναζητούν πλέον
μικρότερες εταιρείες για να επενδύσουν
μέσω του Χρηματιστηρίου. 
Ενδεικτικό είναι το ενδιαφέρον του
private equity fund York Capital Man-
agement, το οποίο μπήκε στο μετοχικό
κεφάλαιο της Πειραιώς, στην Πανγαία
ΑΕΕΑΠ, επένδυσε 100 εκατ. ευρώ
στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ είχε πε-
ράσει και στο τελικό στάδιο του δια-

γωνισμού για το 82,33%
της Ελληνικής
Βιομηχανίας Ζά-
χαρης (ΕΒΖ),
σχέδιο, το οποίο
και εγκατέλειψε.
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«Γκάζια» 
τον Ιούλιο για
αποκρατικοποιήσεις

«Απόβαση»
ξένων επενδυτών!

Την Ελλάδα στον επενδυτικό τους χάρτη επαναφέρουν
οι ξένοι. Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους η
αξία των εξαγορών και των συγχωνεύσεων ανήλθε
στα 3,4 δισ. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι
ολοένα και περισσότερα διεθνή κεφάλαια «βλέπουν»
σημαντικές ευκαιρίες στην εγχώρια αγορά. 

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ (malainou@xrimaonline.gr)

«Απόβαση»
ξένων επενδυτών!



Ε
ιδικότερα, σύμφωνα με την
έρευνα της ManpowerGroup
για το 2014, το 42% των ερ-
γοδοτών στην Ελλάδα αντι-

μετωπίζει δυσκολία να βρει υποψηφίους
με τα απαιτούμενα προσόντα για τη
σωστή λειτουργία των επιχειρήσεών
τους. Την ίδια ώρα, το 43% των Ελ-
λήνων (και το ένα τέταρτο των Ευ-
ρωπαίων πολιτών) υποστηρίζει ότι η
εκπαίδευση και η κατάρτιση τους δεν
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας, σύμφωνα με στοιχεία
της ευρωπαϊκής δημοσκόπησης «Ευ-
ρωβαρόμετρο». 
Αναλυτικά, σε ό,τι αφορά την έρευνα
της Manpower, το ποσοστό των ερ-
γοδοτών, που δυσκολεύεται να βρει
το προσωπικό που επιθυμεί –το οποίο
είναι αυξημένο κατά 4% σε σχέση με
πέρυσι και 6% πάνω από τον παγκόσμιο
μέσο όρο– καταδεικνύει το σημαντικό
έλλειμμα απαιτούμενης εμπειρίας
(42%), τεχνικών δεξιοτήτων (29%),
επαγγελματικών δεξιοτήτων (19%)
και διαθέσιμων υποψηφίων (18%)
που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά
εργασίας, σύμφωνα με τις απόψεις
των ίδιων των εργοδοτών. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το α’ τρί-
μηνο του 2014, για ένατη συνεχόμενη
χρονιά, σε 42 χώρες απ’ όλο τον κόσμο,
σε περισσότερους από 37.000 εργο-
δότες. Η Ελλάδα συμμετείχε στην
έρευνα για έβδομη συνεχόμενη χρονιά,
με αντιπροσωπευτικό δείγμα 750 ερ-
γοδοτών. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το
ποσοστό των εργοδοτών που δυσκο-
λεύεται να βρει υποψηφίους με τα
απαιτούμενα προσόντα για τη σωστή
λειτουργία των επιχειρήσεών τους
ανέρχεται σε 36%, στο υψηλότερο

επίπεδο των τελευταίων επτά χρόνων. 
Στην Ελλάδα, για έβδομη συνεχόμενη
χρονιά οι εργοδότες αντιμετωπίζουν
τη μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη
θέσεων επαγγελματιών πωλητών, με
δεύτερη σε δυσκολία κάλυψης ειδι-
κότητα αυτή των υψηλόβαθμων στε-
λεχών. Την τρίτη θέση κατέχουν οι
εξειδικευμένοι τεχνίτες. Στις 10 πρώτες
θέσεις της λίστας μπήκαν φέτος και
οι εργάτες και οι χειριστές μηχανημάτων. 
Στο Νο 1 και Νο 2 της παγκόσμιας κα-
τάταξης με τις θέσεις που οι εργοδότες
δυσκολεύονται περισσότερο να κα-
λύψουν, παραμένουν για τρίτη συνεχή
χρονιά οι εξειδικευμένοι τεχνίτες και
οι πτυχιούχοι μηχανικοί. 
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της
έρευνας, δύο στους τρεις Έλληνες ερ-
γοδότες (66%) εκτιμούν ότι οι θέσεις
απασχόλησης που παραμένουν κενές,
λόγω δυσκολίας εύρεσης κατάλληλων
εργαζόμενων, έχουν από μέτρια

έως υψηλή επίπτωση στην ικανότητα
της επιχείρησης να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των πελατών της. 

Θέμα κατάρτισης
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ευρω-
παϊκή δημοσκόπηση «Ευρωβαρόμε-
τρο», το 43% των Ελλήνων θεωρεί
ότι η εκπαίδευση ή η κατάρτισή τους
δεν τους παρείχε τις απαιτούμενες δε-
ξιότητες ώστε να βρουν μια θέση ερ-
γασίας, η οποία να ανταποκρίνεται στα

επαγγελματικά τους προσόντα. Το πο-
σοστό αυτό κατατάσσει την Ελλάδα
πρώτη στην Ε.Ε. –ακολουθούν η Ισπανία
(38%) και η Ιταλία (35%). Το αντίστοιχο
ποσοστό στην Ε.Ε. είναι 23%, ενώ τα
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται
στη Σουηδία (10%), στη Δανία (11%)
και στη Γερμανία (13%).
Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί Έλληνες
ερωτηθέντες (49%, έναντι 56% στην
Ε.Ε.) πιστεύουν ότι τα επαγγελματικά
τους προσόντα θα αναγνωρίζονταν σε

άλλα κράτη - μέλη. Το 6% των Ελλήνων
και των Ευρωπαίων πολιτών προσπά-
θησε να εργαστεί ή να σπουδάσει σε
άλλο κράτος-μέλος, αλλά δεν τα κα-
τάφερε, είτε επειδή δεν αναγνωρίζονταν
τα εν λόγω προσόντα του από τους
δυνητικούς εργοδότες ή τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα είτε επειδή οι ερωτηθέντες
δεν είχαν επαρκείς πληροφορίες για
την αναγνώριση των προσόντων τους
στο εξωτερικό. 
Επίσης, το 81% των Ελλήνων ερω-
τηθέντων αξιολογούν «καλή» την
ποιότητα της εκπαίδευσης που έλαβαν
στο σχολείο, έναντι 86% στην Ε.Ε.
Όσον αφορά την ποιότητα της ανώτατης
εκπαίδευσης, αξιολογείται «καλή»
μόνο από το 29% των Ελλήνων και
το 39% των Ευρωπαίων πολιτών. 
Οι σημαντικότερες πτυχές της εκπαί-
δευσης και της κατάρτισης, σύμφωνα
με τους πολίτες της Ε.Ε., αφορούν
ιδίως την ικανότητα των εκπαιδευτικών
να κινήσουν το ενδιαφέρον των φοι-
τητών και να τους κάνουν να δραστη-
ριοποιηθούν. Το σημείο αυτό φαίνεται
ότι απαιτεί τις περισσότερες βελτιώσεις,
σύμφωνα με το 61% των Ελλήνων
ερωτηθέντων και το 51% στην Ε.Ε. 
Άλλοι τομείς που επιδέχονται βελτίωση
είναι τα μαθησιακά περιβάλλοντα,
ώστε να τονώσουν τη δημιουργικότητα
και το ενδιαφέρον (49% στην Ελλάδα
και 41% στην Ε.Ε.) και η πρακτική
επαγγελματική πείρα σε εταιρεία ή
οργάνωση (46% στην Ελλάδα και
37% στην Ε.Ε.). 
Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών
της Ένωσης (95%) θεωρεί ότι οι δε-
ξιότητες μπορούν να αποκτώνται εκτός
της επίσημης εκπαίδευσης, ιδίως οι
δεξιότητες ξένων γλωσσών και δε-
ξιότητες που μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν σε διάφορες θέσεις εργασίας. 
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Αγορά εργασίας με… ειδικές ανάγκες
Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται 
στην αγορά εργασίας, με
διαφορετικές ανάγκες 
των εργοδοτών σε επίπεδο
στελέχωσης και των εργαζομένων
σε επίπεδο εκπαίδευσης και
κατάρτισης, αναδεικνύουν 
δύο νέες έρευνες, μία 
της ManpowerGroup και 
μία του Ευρωβαρόμετρου. 

Η έρευνα της Manpower καταδεικνύει το έλλειμμα
εμπειρίας, τεχνικών και επαγγελματικών
δεξιοτήτων και διαθέσιμων υποψηφίων, που
χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι με την πάροδο του
χρόνου εφαρμόστηκαν διάφορες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες,
προκειμένου να προωθηθεί η αναγνώριση των δεξιοτήτων και
των επαγγελματικών προσόντων, ωστόσο, παραμένουν σημαντικές
δυσκολίες. «Ο στόχος μας είναι απλός: Οι δεξιότητες και τα
επαγγελματικά προσόντα του καθενός στην Ευρώπη θα πρέπει
να μπορούν να γίνονται κατανοητά και να αναγνωρίζονται,
εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, από τους εργοδότες και
τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Πρέπει να αναγνωρίζονται με δίκαιο,
συγκρίσιμο και διαφανή τρόπο, έτσι ώστε να βελτιώνουν την
απασχολησιμότητα των ενδιαφερομένων και να ανοίγουν το
δρόμο για περαιτέρω μάθηση», δήλωσε η κα Ανδρούλλα
Βασιλείου, Ευρωπαία επίτροπος, αρμόδια για την εκπαίδευση,
τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη νεολαία. 

4 Ο στόχος της Κομισιόν



Δ
εν κρύβουν την ικανοποίησή
τους στο Μαξίμου για το κλίμα
που διαμορφώθηκε την εβδο-
μάδα που πέρασε, η οποία

χαρακτηρίστηκε από έντονη εξωστρέφεια
προσωπικά του Αντώνη Σαμαρά, τα
οφέλη της οποίας μπορεί να αποδειχθούν
μεγάλης εθνικής σημασίας. Πέρα από
τις επαφές που είχε ο πρωθυπουργός
με Ευρωπαίους ηγέτες στην Πορτογαλία,
στο περιθώριο της Συνόδου του ΕΛΚ,
στη διάρκεια των οποίων τέθηκε το

θέμα του ελληνικού χρέους αλλά και
της «στροφής» στην οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης, η εβδομάδα τελειώνει
όπως ξεκίνησε: με «απόβαση» ξένων
επενδυτών στη χώρα μας! 
Η αρχή έγινε με την επίσημη επίσκεψη
στην Αθήνα του προέδρου του Αζερμ-
παϊτζάν, που έφερε σημαντικές συμ-
φωνίες, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας
και η συνέχεια δόθηκε με τον πρωθυ-
πουργό της Κίνας, ο οποίος με την τριή-
μερη επίσκεψή του στη χώρα μας και

τις γεμάτες με επενδυτικά σχέδια απο-
σκευές του –ιδιαίτερα στον τομέα των
μεταφορών– έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης
στην ελληνική οικονομία. 
Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι το στοί-
χημα των ξένων επενδύσεων στη χώρα
μας είναι εξαιρετικά κρίσιμο στην προ-
σπάθεια να «ανοίξει» η αγορά και να
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας,
γι’ αυτό και το έχει πάρει επάνω του ο
ίδιος ο πρωθυπουργός. Και, όπως λένε,
έπεται συνέχεια…

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Ο πρόεδρος της Νομικής προβάλλει ως φαβορί
για νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών,
στις εκλογές που θα γίνουν στα μέσα Ιουλίου,
καθώς φαίνεται να συγκεντρώνει διακομματική
στήριξη. Μακάρι το ΕΚΠΑ να μπει σε επο-
χή… σοβαρότητας.

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Να διακόψει εν τη γενέσει τους τα σενάρια
που τον θέλουν προτεινόμενο για Πρόεδρο
της Δημοκρατίας, έσπευσε ο πρώην πρόεδρος
του ΣΥΝ, μετά τις δηλώσεις του γραμματέα
της Ν.Δ. Μάλλον ελπίζει να τον προτείνει ο
ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές… 
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ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΚΟΝΤΕΡ
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Το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑΜΗΛΟΣ
«Άμα δεν τα βγάζεις πέρα μαζί της, τί της χώνεσαι;» ρώτησε ο πρόεδρος της Επιτροπής
Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κ. Τριαντάφυλλο, 
για την κόντρα του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έγραψε!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΟΣ
Στους Ανεξάρτητους Δημοκρατικούς βουλευτές εντάχθηκε ο πρόσφατα ανεξαρτητοποιηθείς
βουλευτής. Οι ΑΝ.ΕΛ. από 4ο κόμμα περιορίζονται στην 6η θέση και βλέπουμε… 

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΟΠΠΑ
Δεύτερη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΔΗΜΑΡ, με 9.260 σταυρούς, ήταν η πρώην ευρωβουλευτής
του ΠΑΣΟΚ. Μάλλον «έδιωξε» πιο πολλές ψήφους απ’ όσες έφερε…

ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
Να πείσει για τα κίνητρα υπεράσπισης του Σάββα Ξηρού θέλησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ,
λέγοντας ότι θα έκανε το ίδιο για βιαστή ή χουντικό. Το πρώτο το έκανε συντρόφός του… 

Πήγαν, συνηγόρησαν υπέρ ενός
τρομοκράτη και έκαναν και δη-
λώσεις. Δύο βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, οι Κατριβάνου και Κουράκης,
στήριξαν έμπρακτα την προ-
σπάθεια για αποφυλάκιση για
λόγους υγείας ενός τρομοκράτη,
του Σάββα Ξηρού, που καταδι-
κάστηκε σε πέντε φορές ισόβια
και 25 χρόνια κάθειρξη για πέντε
ανθρωποκτονίες και άλλα πολλά
εγκλήματα, χωρίς ποτέ να ζητήσει
συγνώμη από την κοινωνία. Φυ-
σικά, ούτε μια κουβέντα συμ-
πάθειας από τους ανθρώπους
της Κουμουνδούρου για τα θύ-
ματα της 17Ν, για όσους είδαν
τους ανθρώπους τους να δολο-
φονούνται σε καιρό δημοκρατίας. 
Στην Κουμουνδούρου δεν σέ-
βονται την ανθρώπινη ζωή.
Υπάρχει κόσμος εκεί που «εμ-
πνέεται» με την τρομοκρατία
και αυτό από μόνο του λέει τί
θα συμβεί στον τόπο αν ο ΣΥΡΙΖΑ
αναλάβει τα ηνία. Κοιτάζω τη
βιβλιοθήκη μου και βλέπω έναν
τίτλο: «Η Ούλρικε μετά το θάνατο
της Μάινχοφ – Βιβλίο πρώτο:
ο θάνατος ως déjà vu», Μυθι-
στορία, Πλους 6ος, Βιβλιοπέλαγος
(Αθήνα 2003). Ο συγγραφέας
του, ο Δημήτρης Μπελαντής,
είναι δικηγόρος, αλλά και στέλεχος
του ΣΥΡΙΖΑ. Μυθιστορία με συγ-
κεκριμένο ύφος: «γινόταν αό-
ρατος άνθρωπος και γλίστραγε
από τους μπάτσους και τις ειδικές

δυνάμεις του στρατού…‘Μάιν-
χοφφ’, με δύο φι, για να γίνει
πιο πειστική η απειλή μας στην
τάξη τους που μύριζε ανθρώπινο
κρέας». Βέβαια, είναι μυθιστορία,
αλλά παραμένει –μυθιστορη-
ματικός– ύμνος σε μια εγκλη-
ματία, την Ούλρικε Μάινχοφ,
που συμμετείχε σε πέντε τρο-
μοκρατικές επιθέσεις, που είχαν
ως αποτέλεσμα το θάνατο τεσ-
σάρων ανθρώπων. 
Ο κάθε ιδεολογικοπολιτικός χώ-
ρος, έχει την αισθητική του και
φυσικά και την οπτική του. Είναι
απλό. Η αισθητική του χώρου
της άκρας αριστεράς, είναι για
τον μέσο Έλληνα αστό, απο-
κρουστική. Μυρίζει βία, μυρίζει
αίμα, μυρίζει χάος και ελευθε-
ριότητα, μυρίζει αποϊεροποίηση
της ανθρώπινης ζωής. Η δε
οπτική τους, δεν έχει να κάνει
με την εκάστοτε εθνική ή κοι-
νωνική πραγματικότητα, αλλά
μόνο με αυτό που εκείνοι επι-
διώκουν. «Στην τάξη τους»...
Προσέξτε το μένος που μπορεί
να κρύβουν τρεις μόλις λέξεις.
Μόνος τρόπος να μην υποστεί
το μένος τους η κοινωνία, είναι
να κρατήσει μακριά τους αρι-
στεριστές από την εξουσία. Και
για να κλείσουμε με το θέμα της
τρομοκρατίας, η θέση όλων όσοι
δεν σέβονται την ανθρώπινη
ζωή, όπως ο Σάββας Ξηρός,
είναι στη φυλακή. 

Του ΝΙΚΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ
(niko.hidi@yahoo.com)

Λόγος για «απειλή» 

Έστησε σόου
Για «σόου» κατηγορούν τον υπουργό
Παιδείας Ανδρέα Λοβέρδο συνά-
δελφοι του στην κυβέρνηση, αλλά
και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν
ότι ο νέος υπουργός μπορούσε να
λύσει το θέμα που προέκυψε με τον
κ. Μητσοτάκη σχετικά με τη δια-
θεσιμότητα, χωρίς θόρυβο, αλλά

δεν το έπραξε γιατί ήθελε να στρέψει
τα φώτα της δημοσιότητας από την
πρώτη στιγμή πάνω του. Επειδή,
μάλιστα, πολλοί εξ’ αυτών ξέρουν
καλά τον κ. Λοβέρδο, θεωρούν ότι
πολύ σύντομα θα κάνει κι άλλες…
πιρουέτες, όπως λένε χαρακτηριστικά. 

Κάνουν… δίδυμο
«Αδελφοποιημένοι» φαίνονται τε-
λευταία ο υπουργός Διοικητικής
Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσο-
τάκης και ο πρώην υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης. Ο ένας μιλά με
τα καλύτερα λόγια για τον άλλον.
Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης, με την
ιδιότητα πλέον του κοινοβουλευτικού

εκπροσώπου της Ν.Δ., πήρε καθαρή
θέση υπέρ του κ. Μητσοτάκη στην
κόντρα του με τον υπουργό Παιδείας. 

Μετά τις εντυπώσεις, τί;
Εύστοχη επικοινωνιακά θεωρήθηκε
η τακτική των αιφνιδιαστικών επι-
σκέψεων του νέου υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια,
στα Αστυνομικά Τμήματα Ομονοίας



Σ
ε όλα τα ζητήματα της πολιτικής συνυπάρχουν
η ουσία με τις εντυπώσεις. Το ζήτημα της δι-
κογραφίας για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Και μπορεί η ουσία της διαβίβασης της δικογραφίας
στη Βουλή –με αναφορές στους κ.κ. Βενιζέλο και
Παπακωνσταντίνου– να είναι αυτή που περιγράφει
το ΠΑΣΟΚ, ότι δηλαδή η εισαγγελία του Αρείου Πάγου
απλώς έστειλε πίσω στη Βουλή τα πολιτικά επιχειρήματα
του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχαν καταγραφεί στα πρακτικά
της συζήτησης για την πρόταση σύστασης προανακριτικής
επιτροπής (η οποία απορρίφθηκε), ωστόσο η… βολική

σύμπτωση της διαβίβασης της δι-
κογραφίας στο χρόνο που η
Βουλή είχε κλείσει, χρέωσε
αρνητικές εντυπώσεις στον
κ. Βενιζέλο και στην κυβέρ-
νηση συνολικά. Και οι εν-
τυπώσεις γίνονται πιο αρ-
νητικές όταν το ΠΑΣΟΚ τα
«χώνει» στη Δικαιοσύνη, την
ίδια ώρα που καταγγέλλει τις
παρεμβάσεις άλλων. Αυτογ-
κόλ…

Σχεδόν σε λόγο… ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατρέψει
η ηγεσία του κόμματος την αποτροπή εκλογής

Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή,
ώστε να προκληθούν εκλογές. Τα σενάρια για «αιφνιδιασμό»
Σαμαρά και εκλογή Προέδρου το φθινόπωρο (αντί του
Φεβρουαρίου 2015), έχουν σημάνει «συναγερμό»

στην Κουμουνδούρου και οδήγησαν στη δήλωση
του Αλέξη Τσίπρα ότι «δεν θα βρεθεί νέος Τσιριμώκος»,
ως μήνυμα για όσα ακούγονται περί επιλογής υπο-

ψηφίου από το χώρο της Αριστεράς. Πάντως, ο
στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι άμεσα συνδεδεμένος
με την οργανωτική προετοιμασία του κόμματος
και εκεί τα πράγματα είναι λίγο… μπερδεμένα:
οι διαφορετικές τάσεις προσπαθούν να τραβήξουν

η κάθε μια προς τη δική της κατεύθυνση το «κάρο»,
προκαλώντας γκρίνιες και κλίμα εσωστρέφειας, που
απειλεί να ακυρώσει το «κεφάλαιο» από τη νίκη στις
ευρωεκλογές. Πιο έντονη είναι η διελκυστίνδα ανάμεσα
στην «αριστερή πτέρυγα» των προεδρικών, που
αντιτίθενται στα «ανοίγματα» προς το κέντρο και τη
σοσιαλιστική τάση (πασοκογενείς) που ζητά σύγκλιση
με το κέντρο. Η αμηχανία είναι εμφανής και στο
προεδρικό γραφείο, με τον Αλέξη Τσίπρα να ζητά εν-
σωμάτωση του κέντρου, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μην γίνει
ΕΔΑ και τον διευθυντή του γραφείου του, Νίκο Παππά,
να κατακεραυνώνει όσους θέλουν τον ΣΥΡΙΖΑ «κεντρώο».
Ίσως θα πρέπει να το ξανασκεφτούν στην Κουμουνδούρου
για τα καλοκαιρινά μπάνια…

QUIZ: 
Ποιός νέος υπουργός έπεσε

αμέσως με τα μούτρα στη δου-

λειά, με απόλυτη προτεραιότη-

τα… να επανεκλεγεί

βουλευτής;
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Ηταν θέμα χρόνου να επικρατήσει
η κοινή λογική, ακόμα και σε

εκείνους που κόμιζαν γλαύκα εις
Αθήνας, χωρίς ωστόσο να έχουν
πειστικές απαντήσεις για τις πιθανές
συνεργασίες τους και για τα σχέδια
τους για απομείωση του χρέους.
Γιατί μπορεί ο επίσημος λόγος της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να κινείται σε
επίπεδα θριαμβολογίας για την
πρωτιά στις ευρωεκλογές, ωστόσο
δεν είναι λίγα τα στελέχη που εκ-
φράζουν προβληματισμό για την
επόμενη μέρα. Προβληματισμό
που έγκειται αφενός στην ανυπαρξία
συμμάχων στο μετεκλογικό τοπίο
και αφετέρου στους τρόπους αν-
τιμετώπισης των σχέσεων με τους
δανειστές. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο,
και παρά της κορώνες περί «μερ-
κελιστών», παρατηρούνται -στη
γνωστή πεπατημένη της διγλωσ-
σίας- κινήσεις προσέγγισης του
διευθυντηρίου της Ε.Ε., όπως η
πρόσφατη συνάντηση του Α. Τσίπρα
με τον κεντρικό Ευρωπαίο τραπεζίτη
Μάριο Ντράγκι. Στο πρώτο θέμα,
όμως, τα πράγματα διαμορφώνονται
δυσοίωνα για την κυβερνητική
προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ, αφού όλες
οι εκτιμήσεις τον φέρνουν να έχει
«πιάσει οροφή» στα ποσοστά του
και η νίκη του να οφείλεται κυρίως
στη δικαιολογημένη από τη συγ-
κυρία πτώση των συγκυβερνώντων
κομμάτων. Αν συνυπολογίσουμε
την κατάρρευση των ΑΝΕΛ και την
εξαφάνιση της ΔΗΜΑΡ, καθώς και
τις εχθρικές σχέσεις με ΠΑΣΟΚ και
ΚΚΕ, μπορεί μια ανάλογη νίκη στις

εθνικές εκλογές να αποδειχθεί
μπούμερανγκ και να σημάνει την
αρχή του τέλους του ετερόκλητου
συνασπισμού συνιστωσών. Η μο-
ναδική εξάλλου ιστορική περίοδος
που οι αριστερές ιδέες ηγεμόνευσαν
και έγιναν απόπειρες κυβερνητικής
εφαρμογής τους, ήταν με το ΠΑΣΟΚ
του Α. Παπανδρέου, όταν στις
τάξεις του είχαν προσχωρήσει εμ-
βληματικές μορφές της αριστεράς,
όπως ο Γλέζος και ο Βαφειάδης.
Όμως, το σήμερα δεν έχει καμία
σχέση με τη μεταχουντική περίοδο,
ούτε ο Τσίπρας έχει σχέση με τον
Ανδρέα, ούτε και η παρέμβαση
του ΣΥΡΙΖΑ συγκρίνεται με την
τότε σαρωτική επικράτηση του
ΠΑΣΟΚ. Αυτά προκαλούν σκεπτι-
κισμό στα σοβαρά στελέχη της
αξιωματικής αντιπολίτευσης και
σε αυτό το κλίμα εντάσσεται η πα-
ρέμβαση των «53», που ασκούν
σκληρή κριτική στην ηγεσία και
ζητούν αριστερή και ριζοσπαστική
στροφή. Μάλιστα, η ένταση αυτή
τη φορά δεν προέρχεται από την
«Αριστερή Πλατφόρμα» του Π.
Λαφαζάνη, αλλά από την «Αριστερή
Ενότητα», τη συνιστώσα του ιδίου
του Α. Τσίπρα. Προφανώς κάποιοι
αντιλήφθησαν πως ανοίγματα δεν
γίνονται χωρίς αλλοιώσεις στη φυ-
σιογνωμία του κόμματος και ζητούν
επιστροφή στις ρίζες. Άλλοι δια-
βλέπουν το πιθανότατο μετεκλογικό
αδιέξοδο και κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου. Να βρεθούν, δηλαδή,
με μια νίκη στα χέρια και τελικά
να μην μπορούν να τη διαχειριστούν.  

Όταν επικρατεί η λογική…

αρχίζει η εσωστρέφεια

>>
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
Την τρίτη έδρα της Χρυσής Αυγής στην Ευ-
ρωβουλή διεκδικεί ο πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ.,
ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά
του πλαφόν 3% για την εκλογή βουλευτή.
Τι κι αν η Δικαιοσύνη έχει ήδη αποφανθεί
σχετικά; Φασαρία να γίνεται…

Πολιτικός καύσωνας χωρίς… μπάνια;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
Με αγιασμό στο νέο γραφείο του θέλησε ο
νέος υφυπουργός Ανάπτυξης να ξορκίσει
το… κακό πνεύμα του Άκη Τσοχατζόπουλου,
ο οποίος στεγαζόταν στον ίδιο χώρο όταν
διετέλεσε υπουργός. Προφανώς, φοβήθηκε
τη γρουσουζιά ο κ. Γιακουμάτος…

Tου KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 
(info@xrimaonline.gr)

και Αγίου Παντελεήμονα, αφού οι
περιοχές αυτές έχουν τα περισσότερα
προβλήματα στην πρωτεύουσα,
στο θέμα της τήρησης της τάξης.
Οι επισκέψεις έπαιξαν επικοινωνιακά
και αυτό ικανοποίησε το Μαξίμου.
Το θέμα είναι να δούμε και πρακτικά
αποτελέσματα στην πολιτική τακτική
που θα ακολουθήσει ο κ. Κικίλιας… 

Στην πρώτη γραμμή
και… συνεχίζει!

Με την ανώτατη τιμητική διάκριση
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
το μετάλλιο Ρομπέρ Σουμάν, τιμήθηκε
η επικεφαλής των απελθόντων ευ-
ρωβουλευτών της Ν.Δ. Μαριέττα

Γιαννάκου, για τη συμβολή της στην
Ευρώπη και το ευρωπαϊκό όραμα.
Το μετάλλιο απένειμε στην κα Γιαν-
νάκου ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΕΛΚ
Μ. Βέμπερ, σε ειδική τελετή, στην
Αλμπουφέιρα της Πορτογαλίας,
όπου διεξήχθη η Σύνοδος του ΕΛΚ.
Η ίδια η Μαριέττα Γιαννάκου δήλωσε
ότι παραμένει «στην πρώτη γραμμή
για την Ευρώπη των πολιτών» ...

Αυτογκόλ



νεχεία να το ενοικιάσει για του-
λάχιστον 3 χρόνια ή ακόμα και
να μετατρέψει το δάνειο σε χρη-
ματοδοτική μίσθωση, με ελάχιστη
διάρκεια 5 ετών, αποκτώντας
δικαίωμα επαναγοράς του σε
προκαθορισμένη τιμή. 
Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων,
συμπεριλαμβάνεται και η εθε-
λοντική παράδοση του ενυπό-
θηκου ακινήτου στην τράπεζα.
Οι Ενώσεις Καταναλωτών εκ-
φράζουν, πάντως, ανησυχίες,
ότι θα είναι πολύ χαμηλό το
ύψος των ελάχιστων δαπανών
διαβίωσης που θα αναγνωρί-
ζονται από τις τράπεζες, για το
ύψος των μηνιαίων δόσεων στις
νέες ρυθμίσεις. 
Υπολογίζεται ότι οι ρυθμίσεις
αφορούν κατ’ αρχήν σε περίπου
2 εκατομμύρια δάνεια παντός
τύπου, που ήδη βρίσκονται στο
«κόκκινο». Στο 9μηνο του 2013
τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι
δεν εξυπηρετούνταν το 31,2%
των δανείων, που αντιστοιχούν
σε 70 δισ. ευρώ, ενώ με τη συμ-
πλήρωση του περασμένου έτους
εκτιμάται ότι ο «πήχης» ανέβηκε
στο 35% ή στα 76 δισ. ευρώ. 
Το νέο πλαίσιο θα ενεργοποιείται

ακόμα και με την υπόνοια ότι
κάποιο δάνειο είναι πιθανόν να
μπει στο «κόκκινο», λόγω οι-
κονομικής στενότητας του δα-
νειολήπτη. 
Όπου καταγράφεται αρχική κα-
θυστέρηση στην αποπληρωμή,
ο δανειολήπτης πριν χαρακτη-
ριστεί «μη συνεργάσιμος» θα
παίρνει προειδοποιητική επιστολή
σε περίπτωση καθυστέρησης
τριών μηνιαίων δόσεων, ενώ
για τα δάνεια που είναι ήδη σε
καθυστέρηση, προβλέπεται προ-
θεσμία 15 ημερών για ένταξη
στο νέο πλαίσιο. 
Οι αποφάσεις της ΤτΕ για τη ρύθ-
μιση των «κόκκινων» δανείων
υπάγονται σε τρεις κατηγορίες:
α) τις βραχυπρόθεσμες λύσεις
ρύθμισης που διαρκούν μέχρι
5 χρόνια, β)τις μακροπρόθεσμες
λύσεις ρύθμισης με διάρκεια
πάνω από την πενταετία και γ)
τις λύσεις οριστικής διευθέτησης,
αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι
υπόλοιπες μορφές λύσεων. 

Βραχυπρόθεσμες
ρυθμίσεις
Πρόκειται για ρυθμίσεις με διάρ-
κεια μικρότερη των πέντε ετών

και επιλέγονται συνήθως σε πε-
ριπτώσεις που οι δυσκολίες απο-
πληρωμής κρίνονται βάσιμα
προσωρινές. Ενδεικτικά, προ-
τείνονται οι εξής λύσεις-επιλογές: 
α) Μόνο τόκοι: Κατά τη διάρκεια
καθορισμένης βραχυπρόθεσμης
περιόδου, καταβάλλονται μόνο
τόκοι.
β) Μειωμένες δόσεις:Μειώνεται
το ποσό των τοκοχρεολυτικών
δόσεων αποπληρωμής (το νέο
ποσό δόσης ενδέχεται να είναι
μεγαλύτερο ή μικρότερο από το
ποσό δόσης το οποίο θα αντι-
στοιχούσε σε ρύθμιση μόνο τό-
κων) για καθορισμένη βραχυ-
πρόθεσμη περίοδο.
γ) Περίοδος Χάριτος:Παρέχεται
στο δανειολήπτη η δυνατότητα
προκαθορισμένης περιόδου ανα-
στολής πληρωμών.
δ) Αναβολή πληρωμής δόσης/
εων: Παρέχεται στο δανειολήπτη
συμβατικά η δυνατότητα να με-
ταφέρει χρονικά μία δόση του
δανείου.
ε) Τακτοποίηση καθυστερούμενου
υπολοίπου: Τακτοποίηση του
ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, συ-
νήθως μέσω συμφωνίας ρευ-
στοποίησης περιουσιακών στοι-
χείων και διατήρηση της απαί-
τησης για το άληκτο υπόλοιπο.
στ) Κεφαλαιοποίηση ληξιπρό-
θεσμων οφειλών:Κεφαλαιοποί-
ηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
και αναπροσαρμογή του προ-
γράμματος αποπληρωμής του
οφειλόμενου υπολοίπου.

Μακροπρόθεσμες
ρυθμίσεις
Αφορά ρυθμίσεις με διάρκεια
μεγαλύτερη των πέντε ετών με
στόχο τη μείωση της δόσης, σε
συνδυασμό, με αύξηση του αριθ-
μού τους και παράταση του χρό-
νου αποπληρωμής, λαμβάνοντας
σε κάθε περίπτωση υπόψη συν-
τηρητικές παραδοχές για την
εκτιμώμενη μελλοντική ικανό-

τητα αποπληρωμής του δανει-
ολήπτη μέχρι τη λήξη του προ-
γράμματος αποπληρωμής. Εν-
δεικτικά προτείνονται οι εξής
λύσεις-επιλογές:
α) Μόνιμη μείωση του επιτοκίου
ή του συμβατικού περιθωρίου.
β)Αλλαγή τύπου επιτοκίου από
κυμαινόμενο σε σταθερό ή αν-
τίστροφα.
γ) Παράταση της διάρκειας απο-
πληρωμής του δανείου, δηλαδή
της ημερομηνίας της τελευταίας
συμβατικής καταβολής δόσης
αυτού.
δ) Διαχωρισμός της χορήγησης.
Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα συμ-
φωνεί να διαχωρίσει ένα π.χ.
ενυπόθηκο δάνειο δανειολήπτη
σε δύο τμήματα:

i.ένα ενυπόθηκο δάνειο, το
οποίο ο δανειολήπτης εκτιμάται
ότι μπορεί να αποπληρώνει
με βάση την υφιστάμενη και
την εκτιμώμενη μελλοντική
ικανότητα αποπληρωμής αυ-
τού και

ii.στο υπόλοιπο τμήμα του αρ-
χικού δανείου, το οποίο τα-
κτοποιείται μεταγενέστερα
με ρευστοποίηση περιουσίας
ή με άλλου είδους διευθέτηση
η οποία συμφωνείται εξαρχής
από τα δύο μέρη.

ε) Μερική διαγραφή χρεών. Αυτή
η επιλογή προβλέπει την οριστική
διαγραφή μέρους της συνολικής
απαίτησης του πιστωτικού ιδρύ-
ματος, ώστε να διαμορφωθεί σε
ύψος που, εκτιμάται ότι, είναι
δυνατόν να εξυπηρετηθεί ομαλά. 
στ) Πρόσθετη εξασφάλιση από
το δανειολήπτη, στο πλαίσιο μιας
ευρύτερης ευνοϊκότερης γι’ αυτόν
ρύθμισης. 
ζ) Λειτουργική αναδιάρθρωση
επιχείρησης. Αλλαγή της διοί-
κησης αυτής όταν οι πιστώτριες
τράπεζες θεωρούν την επιχείρηση
βιώσιμη υπό προϋποθέσεις, αλλά
η υφιστάμενη διοίκηση δεν συ-
νεργάζεται προς αυτή την κα-

τεύθυνση. Η συγκεκριμένη επι-
λογή δεν συνιστά από μόνη της
τύπο ρύθμισης για τους σκοπούς
αναφορών της παρούσας (από-
φασης), αλλά δύναται να συν-
δυάζεται με τις υπόλοιπες επι-
λογές ρύθμισης. 
η) Συμφωνίες ανταλλαγής χρέους
με μετοχικό κεφάλαιο. Εφαρ-
μόζεται σε αναδιαρθρώσεις εται-
ρειών, όπου μέρος του χρέους
μετατρέπεται σε μετοχικό κε-
φάλαιο και το πιστωτικό ίδρυμα
καθίσταται μέτοχος της επιχεί-
ρησης, ώστε το υπόλοιπο του
χρέους να μπορεί να εξυπηρετηθεί
από τις προβλεπόμενες ταμειακές
ροές του δανειολήπτη. 

Οριστική διευθέτηση
Στη συγκεκριμένη περίπτωση
ορίζεται οποιαδήποτε μεταβολή
του είδους συμβατικής σχέσης
μεταξύ του πιστωτικού ιδρύματος
και δανειολήπτη ή ο τερματισμός
αυτής, με στόχο την οριστική
τακτοποίηση της απαίτησης του
πιστωτικού ιδρύματος έναντι του
δανειολήπτη. 
Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί
να συνδυάζεται με παράδοση
(εθελοντική ή υποχρεωτική) της
εμπράγματης εξασφάλισης στο
πιστωτικό ίδρυμα προς μείωση
του συνόλου της απαίτησης ή
ακόμη και με ρευστοποίηση των
εξασφαλίσεων προς κάλυψη της
απαίτησης. Ενδεικτικά προτεί-
νονται οι εξής λύσεις-επιλογές: 
α) Εθελοντική παράδοση ενυ-
πόθηκου ακινήτου, χωρίς να
απαιτηθεί προσφυγή σε δικα-
στικές ενέργειες εκ μέρους του
πιστωτικού ιδρύματος. Στη σχετική
συμφωνία προβλέπεται ο τρόπος
διευθέτησης του τυχόν υπολοί-
που.
β)Μετατροπή σε χρηματοδοτική
μίσθωση. Ο δανειολήπτης με-
ταβιβάζει την κυριότητα του ακι-
νήτου στην τράπεζα υπογρά-
φοντας σύμβαση χρηματοδοτικής

μίσθωσης, η οποία του εξασφα-
λίζει τη δυνατότητα μίσθωσης
και χρήσης για ορισμένη ελάχιστη
χρονική περίοδο (συνήθως πέντε
έτη). 
γ) Πώληση και ενοικίαση. Ο δα-
νειολήπτης μεταβιβάζει την κυ-
ριότητα του ακινήτου είτε στην
τράπεζα είτε σε τρίτο. Η συμφωνία
μπορεί να συνοδεύεται από πα-
ραχώρηση του δικαιώματος δια-
μονής στο ακίνητο έναντι μι-
σθώματος (συνήθως για ελάχιστη
περίοδο τριών ετών). Στη συμ-
φωνία προβλέπεται σαφώς ο
τρόπος διευθέτησης του τυχόν
υπολοίπου.
δ) Μεταβίβαση - πώληση του
δανείου/αναπροσαρμοσμένο
υπόλοιπο, σε άλλο ίδρυμα, πι-
στωτή ή χρηματοδοτικό σχήμα.
ε) Ανταλλαγή με στεγαστικό δά-
νειο μικρότερης αξίας. Συμφωνία
που επιτρέπει σε δανειολήπτη
με οικονομικές δυσκολίες που
έχει υποθηκευμένη την κύρια
κατοικία του ή την επαγγελματική
του στέγη να την πωλήσει, αγο-
ράζοντας νέα χαμηλότερης αξίας. 
στ) Διαχείριση σε εκκαθάριση.
Ορίζεται η κατάσταση στην οποία
η απαίτηση της τράπεζας αντι-
μετωπίζεται στο πλαίσιο πτω-
χευτικής διαδικασίας.
ζ) Ρευστοποίηση εξασφαλίσεων.
Ορίζεται η κατάσταση στην οποία
το πιστωτικό ίδρυμα, έχοντας
καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση,
εκκινεί διαδικασίες ρευστοποίησης
των εξασφαλισμένων για την
ικανοποίηση της απαίτησής του. 
η) Δικαστικές/Νομικές Ενέργειες:
Ορίζονται οι ενέργειες οριστικής
διευθέτησης που μπορεί να λαμ-
βάνονται σε περίπτωση απουσίας
ή εξάντλησης των εξασφαλίσεων
και αφορούν την εκκίνηση δι-
καστικών ενεργειών, έναντι πε-
ριουσιακών στοιχείων του δα-
νειολήπτη για την κάλυψη των
απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύ-
ματος. 
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Τους τρόπους με τους οποί-
ους θα αντιμετωπίζουν
στο μέλλον οι τράπεζες
τις επιπτώσεις από τις κα-

θυστερήσεις πληρωμών και την
υπερχρέωση φυσικών και νομικών
προσώπων, ορίζει απόφαση της
Τράπεζας της Ελλάδας που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (αριθμός
φύλλου 1.582). 
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΤτΕ,
θέτει το «Πλαίσιο εποπτικών υπο-
χρεώσεων για τη διαχείριση των
ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγ-
μάτων», μέσω του οποίου πα-
ρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένοι,
στη διεθνή πρακτική, τύποι ρυθ-
μίσεων για διευθέτηση της υπερ-
χρέωσης. 
Μεταξύ αυτών είναι η μερική δια-
γραφή χρεών, η παροχή πρόσθετης
εξασφάλισης από το δανειολήπτη,
η πώληση και ενοικίαση του ακι-
νήτου, η οποία μπορεί να συνο-
δεύεται με παραχώρηση του δι-
καιώματος διαμονής στο ακίνητο
έναντι μισθώματος (συνήθως για
μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών). 
Επίσης, στις ρυθμίσεις είναι η με-
ταβίβαση/πώληση του δανείου/

αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο,
σε άλλο ίδρυμα, πιστωτή ή χρη-
ματοδοτικό σχήμα, η ανταλλαγή
με στεγαστικό δάνειο μικρότερης
αξίας, αλλά και η ρευστοποίηση
εξασφαλίσεων. 
Για τις επιχειρήσεις, μεταξύ των
ενδεικτικών ρυθμίσεων που πα-
ρουσιάζονται, είναι η λειτουργική
αναδιάρθρωση με αλλαγή της δι-
οίκησης της επιχείρησης, όταν οι
πιστώτρια/ες τράπεζες θεωρούν
την επιχείρηση βιώσιμη υπό προ-
ϋποθέσεις, αλλά η υφιστάμενη
διοίκηση δεν συνεργάζεται προς
αυτή την κατεύθυνση, καθώς επί-
σης και οι ανταλλαγές χρέους με
μετοχικό κεφάλαιο. 
Η εν λόγω πράξη τίθεται σε εφαρ-
μογή από την 31η Δεκεμβρίου
του 2014. 
Αξιολογώντας τις οικονομικές
αντοχές του δανειολήπτη, η τρά-
πεζα θα μπορεί να προτείνει αν-
τικατάσταση του παλαιού δανείου
με νέο μικρότερου υπολοίπου,
κάτι που ισοδυναμεί ουσιαστικά
με «κούρεμα». 
Θα δίνεται, επίσης, η δυνατότητα
στο δανειολήπτη να πουλήσει το
ακίνητο στη τράπεζα και εν συ-

Οι «παγίδες» στις ρυθμίσεις
των «κόκκινων» δανείων

Οι τράπεζες προσφέρουν νέα προ-
ϊόντα, αλλά και επιπλέον επιλογές

αναχρηματοδότησης. Με μείωση επι-
τοκίων, αύξηση διάρκειας και προση-
μείωση ακινήτων, η δόση μπορεί να
πέσει έως και στο 50%, ενώ αν κάποιος
αντιμετωπίζει πρόσκαιρο πρόβλημα,
οι τράπεζες προσφέρουν περίοδο χά-
ριτος, που μπορεί να τον απαλλάξει
από τις δόσεις διάστημα έως δύο χρό-
νων. Όμως, εδώ βρίσκονται μεγάλες
«παγίδες», τις οποίες πρέπει να έχουν
υπόψη τους οι δανειολήπτες. 
Για να ενταχθούν οι δανειολήπτες στη
ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια»,
πρέπει να υπάρχουν οι εξής προϋπο-
θέσεις: 1. Το συνολικό ετήσιο καθαρό
οικογενειακό εισόδημα να ανέρχεται
μέχρι τις 35.000 ευρώ. 2.Η συνολική
αξία της κινητής και ακίνητης περι-
ουσίας του οφειλέτη να μην ξεπερνά
τις 270.000 ευρώ και 3. Το σύνολο
των καταθέσεων και των κινητών
αξιών του οφειλέτη στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό στις 20/11/2013 να
μην υπερβαίνει το ποσό των 15.000
ευρώ. 
Οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι προχωρούν
σε καθημερινή βάση σε ρυθμίσεις εκα-
τοντάδων δανείων ιδιωτών, που αντι-

μετωπίζουν δυσκολίες στην αποπλη-
ρωμή τους. 
Καθώς οι περικοπές στο εισόδημα
προκαλούν μεγάλες δυσκολίες στους
καταναλωτές, στην εξυπηρέτηση των
δόσεων που «τρέχουν», ο δανειζόμενος
μπορεί να «κουρέψει» σημαντικά τη
δόση που πληρώνει, τις περισσότερες
φορές με το… αζημίωτο για τις τρά-
πεζες, καθώς οι αναδιαρθρώσεις δα-
νείων κρύβουν αρκετές «παγίδες». 
Οι αναδιαρθρώσεις δανείων είναι μία
προσωρινή λύση για τους δανειολήπτες
και αφορούν, στην παρούσα φάση,
κυρίως μείωση της μηνιαίας δόσης
στο μισό και συνήθως για περίοδο
ενός έτους, καθώς επίσης και περίοδο

χάριτος, 3 ή 6 μηνών συνήθως, για
δανειολήπτες που έχουν χάσει τη δου-
λειά τους και απαλλάσσονται για το
διάστημα αυτό από κάθε καταβολή.
Μετά την πάροδο του εξαμήνου η τρά-
πεζα επανεξετάζει την περίπτωση του
δανείου. 

Πληρωμή μόνο τόκων 
Οι τράπεζες προχωρούν σε προγράμ-
ματα με τα οποία ο δανειολήπτης πλη-

ρώνει μόνο τους τόκους για ένα διά-
στημα, ειδικά αν κάποιος έχει επικα-
λεστεί απώλεια θέσεως εργασίας. Π.χ.
εάν κάποιος χρωστά στεγαστικό ύψους
120.000 ευρώ για δάνειο που λήγει
σε 15 χρόνια, ενώ το επιτόκιό του
φθάνει π.χ. το 4,5%, η μηνιαία δόση
ανέρχεται σε 920 ευρώ. Αν επιλεγεί η
πληρωμή μόνο τόκων για ένα διάστημα,
π.χ. 3 ετών, η δόση του δανείου γι’
αυτά τα 3 έτη θα «πέσει» στα 450
ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα κατά 50%.
Ωστόσο, μετά τα 3 αυτά χρόνια, το νοι-
κοκυριό θα χρωστά εκ νέου 120.000
ευρώ, τα οποία θα πρέπει να αποπλη-
ρώσει σε 12 χρόνια. Δηλαδή, η δόση
του αμέσως μετά θα αυξηθεί στα 1.080
ευρώ και θα πληρώσει επιπλέον τόκους
16.200 ευρώ σε σχέση με πριν! 
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τρόποι για να ρυθμίσετε
το «κόκκινο δάνειό» σας
από το 2015 

Η αντίστροφη μέτρηση, για την αλλαγή 
του τρόπου με τον οποίο μέχρι σήμερα 
τα πιστωτικά ιδρύματα αντιμετώπιζαν 
την υπερχρέωση φυσικών και νομικών
προσώπων, μόλις ξεκίνησε. 
Την ντιρεκτίβα για τη διαχείριση δεκάδων
χιλιάδων «κόκκινων» δανείων, ανοίγοντας
νέους δρόμους για τη ρύθμισή τους, ακόμα
και «παράθυρο» για «κούρεμα» ως έσχατη
λύση δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
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Οσοι δεν μπορούν να πλη-
ρώσουν στεγαστικά δά-

νεια, δεν διστάζουν να πουν
στις τράπεζες να… πάρουν
το σπίτι που αγόρασαν με
δάνειο, το οποίο δεν μπορούν
να το αποπληρώσουν. Οι τρά-
πεζες για να μη συγκεντρώ-
σουν σπίτια, καθώς δεν τους
συμφέρει κάτι τέτοιο σε πε-
ρίοδο κρίσης και με την κτη-
ματαγορά «παγωμένη», του
προτείνουν προγράμματα,
τα οποία επιμηκύνουν το

χρόνο αποπληρωμής των
στεγαστικών δανείων. 
Π.χ. εάν κάποιος έλαβε το
2005 στεγαστικό δάνειο
150.000 ευρώ, με διάρκεια
20 έτη. Η δόση του σήμερα,
πέντε χρόνια μετά, με επι-
τόκιο 5%, ανέρχεται σε 990
ευρώ, ενώ το υπόλοιπο που
χρωστάει στην τράπεζα φθά-
νει τις 125.000 ευρώ. 
Το νοικοκυριό θέλει να μει-
ώσει τη δόση του
και επιλέγει

τη μέθοδο της επιμήκυνσης
της διάρκειας ως την πλήρη
εξόφληση του δανείου. Αν
επαναφέρει την αρχική διάρ-
κειά του στα 20 χρόνια, η
δόση πέφτει στα 825 ευρώ,
δηλαδή θα διαμορφωθεί χα-
μηλότερα κατά 17%. Ωστόσο,
προσοχή! Μέσα σε αυτή την
έξτρα πενταετία, ο δανει-
ολήπτης θα κληθεί να κα-
ταβάλει επιπλέον τόκους
περί τις 20.000 ευρώ ή 4.000

ευρώ κατ’ έτος. 

Η αύξηση διάρκειας του δα-
νείου ναι μεν εξασφαλίζει
χαμηλότερη δόση, αλλά αυ-
ξάνει το συνολικό ποσό των
τόκων που πρέπει να κατα-
βάλει ο δανειολήπτης μέχρι
την πλήρη εξόφληση. Πόσο
μάλλον όταν η συγκεκριμένη
διευκόλυνση είναι πολύ πι-
θανό να συνοδευθεί και από
αύξηση του επιτοκίου. Π.χ.
δάνειο 100.000 ευρώ με
15ετή περίοδο εξόφλησης
και επιτόκιο 3,5% έχει μη-
νιαία δόση 720 ευρώ. Μέχρι

την πλήρη εξόφληση
πρέπει να καταβληθούν
29.742 ευρώ σε τόκους. Αν

η διάρκεια του δανείου
αυξηθεί στα 25

χρόνια και το επι-
τόκιο στο 4%, ναι

μεν η δόση θα
μειωθεί στα

534 ευρώ, αλλά
το σύνολο των τό-

κων θα διπλασιαστεί φτά-
νοντας στα 60.345 ευρώ. 

Η επιμήκυνση χρόνου πληρώνεται… 
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Κ
αμία ζημιά δεν προκλή-
θηκε από τη χοντροκομ-
μένη προειδοποίηση του
Ταμείου προς τη βρετανική

κυβέρνηση ότι «παίζει με τη φωτιά»,
επειδή εφάρμοζε τη δική της στρα-
τηγική μείωσης του ελλείμματος,
αφού εν τέλει αποδείχθηκε πως η
Βρετανία εισήλθε σε μία αξιοθαύμαστη
ανάκαμψη. Όμως, τα λάθη του ΔΝΤ
στην Ελλάδα είχαν πραγματικές επι-
πτώσεις. 
Η άρνηση του Ταμείου να δεχθεί ότι
η Ελλάδα θα επετύγχανε πρωτογενές
πλεόνασμα εντός του 2013 οδήγησε
σε επτάμηνη καθυστέρηση της εκτα-
μίευσης σημαντικών δόσεων του
προγράμματος, με επακόλουθο την
καθυστέρηση της επιστροφής της
χώρας στις αγορές, επιστροφή που
πυροδότησε την τόνωση της εμπι-
στοσύνης. Πράγματι, αν η Αθήνα
είχε ενδώσει στις απαιτήσεις του
ΔΝΤ για επιπλέον δημοσιονομικά
μέτρα για την κάλυψη του φαντα-
στικού ελλείμματος, τότε είναι σχεδόν
βέβαιο πως η χώρα θα ήταν αντιμέ-
τωπη με τον έβδομο διαδοχικά χρόνο
ύφεσης. Όπως έχουν τα πράγματα,
η Ελλάδα παρουσίασε πλεόνασμα
0,8% του ΑΕΠ για το 2013 και τα
πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το
πλεόνασμα «τρέχει» με ρυθμό 1,5%
σε ετήσια βάση. 
Ακόμη όμως και αν το ΔΝΤ δεν μπό-
ρεσε να αρθρώσει τη λέξη που αρχίζει
από «Σ» (σ.σ. Συγγνώμη), η τελευταία

έκθεσή του για το ελληνικό πρό-
γραμμα φέρει σημάδια μετάνοιας.
Γίνεται λόγος για «σημαντική πρόοδο
προς την εξισορρόπηση της οικο-
νομίας», ενώ αναγνωρίζεται ως
«εξαιρετικό επίτευγμα διεθνώς» η
μετατροπή της ασθενέστερης κυκλικά
προσαρμοσμένης θέσης στην Ευ-
ρωζώνη σε ισχυρότερη, μέσα σε
τέσσερα μόλις χρόνια. Στην έκθεση
αναφέρεται ότι «οι δομικές μεταρ-
ρυθμίσεις προχωρούν, αν και άνισα»,
ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη εν-
δέχεται να αυξηθούν το 2014, ενώ
εκφράζεται «συγκρατημένη αισιο-
δοξία» για το μέλλον. 
Η αναγνώριση αυτή της προόδου
της Ελλάδας είναι δικαιολογημένη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρω-
θυπουργός Α. Σαμαράς είναι ειλικρινά
αποφασισμένος να μεταμορφώσει
την Ελλάδα σε χώρα με σύγχρονη
οικονομία. Έχει σημειωθεί πρόοδος
στην αποσυναρμολόγηση του πο-
λύπλοκου δικτύου προνομίων, προ-
στασίας, επιδοτήσεων και ασυλίας,
που χαρακτήριζε το παλαιό πελα-
τειακό πολιτικό σύστημα, παρά την
ισχυρή αντίθεση από οργανωμένα
συμφέροντα. Τα αποτελέσματα είναι
ορατά από την απότομη μείωση σχε-
δόν όλων των τιμών, από την ενέργεια
μέχρι τα κόμιστρα και το βρεφικό
γάλα. Οι επιπτώσεις θα γίνονται
περσσότερο αισθητές όσο η οικονομία
ανακάμπτει, οι συμπεριφορές θα αλ-
λάξουν σταδιακά και νέοι επιχειρη-

ματίες θα επωφεληθούν από τις νέες
ευκαιρίες. 

Κέρδισε χρόνο 
η κυβέρνηση
Το σημαντικότερο είναι ότι η Ελλάδα
επιβίωσε από τον μεγαλύτερο άμεσο
κίνδυνο για την ανάκαμψη. Η αποτυχία
του ριζοσπαστικού ΣΥΡΙΖΑ να κατα-
γράψει αποφασιστική νίκη στις ευ-
ρωεκλογές ενίσχυσε την κυβέρνηση
συνασπισμού, αυξάνοντας τις πιθα-
νότητες επιβίωσής της, τουλάχιστον
μέχρι την εκλογή νέου Προέδρου
το 2015, πιθανότατα και μετά από
αυτήν. Το γεγονός αυτό αγοράζει
χρόνο για την κυβέρνηση, ώστε να
επιταχύνει τα φιλόδοξα προγράμματα

δομικών μεταρρυθμίσεων και απο-
κρατικοποιήσεων. Η απόφαση του
κ. Σαμαρά να τοποθετήσει ως υπουργό
Οικονομικών έναν σεβαστό τεχνο-
κράτη στέλνει μήνυμα ότι η κυβέρ-
νηση γνωρίζει τις σκληρές αποφάσεις

που πρέπει να λάβει, χωρίς πολιτικές
παρεμβολές. 
Ακόμη και έτσι, το ΔΝΤ σωστά επι-
σημαίνει ότι η μακροπρόθεσμη προ-
οπτική της Ελλάδας εξαρτάται από
την υγεία του τραπεζικού τομέα. Το

Ψάχνει η Ελλάδα τη συγγνώμη του        

Η τελευταία έκθεση του
Ταμείου για το ελληνικό
πρόγραμμα φέρει
σημάδια μετάνοιας.
Γίνεται λόγος για
«σημαντική πρόοδο
προς την εξισορρόπηση
της οικονομίας»

Την προηγούμενη

εβδομάδα η Κριστίν

Λαγκάρντ ζήτησε

συγγνώμη από την

Βρετανία. Τί κρίμα που 

η επικεφαλής του ΔΝΤ δεν

προχώρησε σε παρόμοια

αβροφροσύνη προς 

την Ελλάδα... 

ΤΑ ΛΑΘΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ – ΘΑ ΣΥΝΕΧΙ          

Γράφει ο  ΣΑΪΜΟΝ ΝΙΞΟΝ 
Από την εφημερίδα 

Οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι μπορούν να απορροφήσουν πιθανές ζημιές,
αφού περιμένουν κέρδη ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους χρημα-
τοδότησης, του ανταγωνισμού και των δραστηριοτήτων τους. Αυτό εξαρτάται
από τρεις προϋποθέσεις: 
� Η πρώτη είναι η κυβέρνηση να τηρήσει τη δέσμευσή της να άρει την απα-
γόρευση των πλειστηριασμών στο τέλος του έτους και να νομοθετήσει ένα
αυστηρότερο πτωχευτικό δίκαιο τον Οκτώβριο. Αυτό θα δώσει στις τράπεζες
ισχύ να ωθήσουν οφειλέτες σε χρεοκοπία. Με τη σειρά του αυτό θα δώσει
κίνητρο στους δανειολήπτες να αναζητήσουν συμβιβασμούς με τις τράπεζες. 
�Η δεύτερη είναι ότι οι τράπεζες μπορούν να εκκαθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιά
τους, χωρίς να προκαλέσουν καταστροφικές μειώσεις των τιμών των
ακινήτων. Οι τράπεζες θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει, βασιζόμενες στην
κατανόηση της ψυχολογίας των Ελλήνων δανειοληπτών, όταν αντιμετωπίζουν
την απώλεια της κατοικίας τους. Ο λόγος δανείων προς αξίες παραμένει
χαμηλός, παρά την πτώση κατά 30% των τιμών των ακινήτων, γεγονός
που δίνει στους δανειολήπτες κίνητρο να αποφεύγουν την κατάσχεση. 
� Η τρίτη είναι ότι οι καταθέσεις που εξαφανίστηκαν στο εξωτερικό και
κάτω από τα... στρώματα είναι διαθέσιμες για την αποπληρωμή των χρεών.
Περίπου 90 δισ. ευρώ αποσύρθηκαν μεταξύ 2010 και 2012. Μήπως, όμως,
οι δανειολήπτες αποθαρρυνθούν να επαναπατρίσουν τα χρήματά τους, φο-
βούμενοι τον έλεγχο, που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε αμετάκλητες
ποινές; Κάποιοι τραπεζίτες θεωρούν ότι χωρίς αμνηστία μικρό μόνο ποσό
θα επαναπατριστεί, όμως η Τρόικα εξακολουθεί να το αποκλείει, τουλάχιστον
μέχρις ότου ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός να γίνει τόσο ισχυρός, ώστε
να μεγισατοποιεί τις εισπράξεις και να ελαχιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο. 
Κατά τους προσεχείς μήνες, θα αρχίσει να ξεκαθαρίζει ποιός έχει δίκιο. Αν
έχει δίκιο το ΔΝΤ και οι τράπεζες είναι υπεραισιόδοξες για τις δυνατότητές
τους να επανακτήσουν μέρος των κακών δανείων, τότε η έλλειψη ρευστότητας
θα συνεχιστεί, βλάπτοντας την ανάκαμψη. Αν όμως οι τράπεζες –και οι
επενδυτές– έχουν δίκιο, τότε τα στοιχεία ενεργητικού θα βελτιώνονται
ταχύτατα, όσο επιστρέφει η εμπιστοσύνη. Τα «κακά» δάνεια θα αναδιαρθρωθούν
γρήγορα, ο τραπεζικός δανεισμός θα επαναρχίσει, η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί
–καθιστώντας αναπόδραστη την ανάγκη του ΔΝΤ να απολογηθεί. 

Τρεις προϋποθέσεις
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Σ
το παρελθόν, η διοργάνωση αυτή ήταν
πάντα μια μεγάλη γιορτή για τους Βρα-
ζιλιάνους. Οι κάτοικοι έβαφαν τους δρό-
μους πράσινους και κίτρινους, παντού

κυμάτιζαν σημαίες, ενώ πολλοί φορούσαν τη
φανέλα της εθνικής ομάδας. 
Αυτή τη φορά, όμως, η ατμόσφαιρα είναι πολύ
πιο ζοφερή. Βλέπει κανείς σημαίες στους δρόμους,
αλλά πολύ λιγότερες από παλιά. Και οι κινητο-
ποιήσεις είναι καθημερινές. Όλα αυτά αποτελούν
τη συνέπεια των διαδηλώσεων του 2013, από
τις οποίες προέκυψαν τόσο καλά όσο και κακά
πράγματα. Ανάμεσα στα τελευταία είναι η ανάδυση
μιας νέας άκρας Δεξιάς, που δεν είναι μόνο συν-
τηρητική, αλλά και αντιδημοκρατική. Οι οπαδοί
της μιλούν ξανά για «κομμουνισμό», τάσσονται
εναντίον των αμβλώσεων και καταδικάζουν την
ομοφυλοφιλία. Κατά την άποψή τους, η Βραζιλία
ακολουθεί το δρόμο της Κούβας και της Βενε-
ζουέλας. Οι κοινωνικές τους προκαταλήψεις
είναι ισχυρές. 
Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την πολιτική
άνθηση θρησκευτικών ομάδων και την ερμηνεία
που έχει γίνει για μερικές ομιλίες του Ιουνίου
του 2013. Αν λες, για παράδειγμα, ότι πληρώνεις
υψηλούς φόρους και δεν απολαμβάνεις ικανο-
ποιητικές κοινωνικές υπηρεσίες, μπορεί να εννοείς
ότι θέλεις καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Για
τις ομάδες αυτές, όμως, εννοείς ότι θέλεις να
φύγει η κυβέρνηση και να πληρώνεις λιγότερους
φόρους. 
Οι διαδηλώσεις έφεραν στην επιφάνεια κι άλλα
ζητήματα. Το θέμα των κοινωνικών επιδομάτων,
για παράδειγμα, εισήλθε οριστικά στην πολιτική
ατζέντα της Βραζιλίας. Η κυβέρνηση του Φερνάντο
Ενρίκε Καρντόσο κατόρθωσε να προσδώσει στα-
θερότητα στην οικονομία της Βραζιλίας και να
καταπολεμήσει τον πληθωρισμό, που έπληττε
τους φτωχούς. Η κυβέρνηση του Λούλα Ινάτσιο
Λούλα ντα Σίλβα, στη συνέχεια, περιέλαβε την
κοινωνική ατζέντα στην πολιτική της. Στους
τομείς όμως των κοινωνικών επιδομάτων και
των ίσων ευκαιριών δεν έχει υπάρξει καμιά με-

ταρρύθμιση στη νεαρή δημοκρατία, από τότε που
έπεσε το στρατιωτικό καθεστώς. 

Απατηλή «βιτρίνα»
Η Βραζιλία έχει τη μεγαλύτερη τράπεζα δημοσίων
επενδύσεων στον κόσμο, μια πολύ πλούσια αγορά
και οικονομία, ενώ μπορεί να φιλοξενεί το Παγ-
κόσμιο Κύπελλο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στερείται όμως των βασικών. Η αίσθηση ότι η
κυβέρνηση δαπανά χρήματα για εκδηλώσεις στις
οποίες μπορούν να πάνε μόνο οι πλούσιοι, ενώ
η εκπαίδευση, η υγεία και η ασφάλεια δεν λει-

τουργούν, είναι πολύ διαδεδομένη, ιδιαίτερα
μεταξύ των μεσαίων τάξεων στις μεγάλες πόλεις. 
Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι διαδηλώσεις των
τελευταίων ημερών είναι ανάλογες με εκείνες
του Ιουνίου του 2013. Δεν είναι. Στις σημερινές
κινητοποιήσεις πρωταγωνιστούν επαγγελματικές
ομάδες που θεωρούν ότι αυτή την περίοδο
μπορούν να προβάλουν καλύτερα τα αιτήματά
τους. Πρόκειται για ανθρώπους που εργάζονται
σε άθλιες συνθήκες στις δημόσιες μεταφορές,
στη δημόσια ασφάλεια, στη δημόσια εκπαίδευση.
Η δράση τους είναι ένα μίγμα πολιτικής στρατηγικής
και διαμαρτυρίας εναντίον των συνθηκών αυτών. 

Επιχείρηση το Μουντιάλ
Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει τη διάθεση
των Βραζιλιάνων απέναντι στη διοργάνωση είναι
η αίσθηση –που δεν ήταν τόσο έντονη άλλες
φορές– ότι το Μουντιάλ είναι ένα μείζον επιχει-
ρηματικό γεγονός. Αυτό εξηγείται από τις εντάσεις
στη σχέση μεταξύ πολιτισμού και καπιταλισμού.
Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα ένα μείζον πολιτισμικό
φαινόμενο στη Βραζιλία. Τα παιδιά -και ιδιαίτερα
τα αγόρια- «αναπνέουν» ποδόσφαιρο. Τα τελευταία
χρόνια, όμως, το ποδόσφαιρο έγινε ένα επιχει-
ρηματικό γεγονός. 
Η παρακολούθηση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα
δεν είναι πια κάτι φτηνό, ιδιαίτερα μετά τις
αλλαγές που έγιναν στα στάδια, ώστε να αν-
ταποκρίνονται στις απαιτήσεις της FIFA. Οι απο-
λαβές των παικτών και των προπονητών εκτο-
ξεύτηκαν στα ύψη. Οι καλύτεροι παίκτες δεν
αγωνίζονται πλέον στη Βραζιλία. Η FIFA είναι
σήμερα αυτό που ήταν το ΔΝΤ τη δεκαετία του
’80, μετά την κρίση του χρέους... 

ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ ΑΝΑ∆ΕΙΚΝΥΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

ΑΠΟΨΗ

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο
είναι χωρίς αμφιβολία
διαφορετικό από τα
προηγούμενα. Μια ένδειξη 
του γεγονότος αυτού είναι 
οι δρόμοι του Ρίο ντε Ζανέιρο.

Βραζιλία: FIFA όπως... ΔΝΤ           ΔΝΤ  
                   ΣΤΟΥΝ ΟΜΩΣ;

Ταμείο προβληματίζεται αν οι κε-
φαλαιακές ανάγκες 5,8 δισ. ευρώ
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών,
όπως προέκυψαν από τα τεστ αντοχής
της ΤτΕ, είναι επαρκείς για να επι-
τρέψουν στο τραπεζικό σύστημα να
αντέξει πιθανές ζημιές, δεδομένων
των μη αξυπηρετούμενων δανείων,
που ανέρχονται στο 35% του συνόλου,
ή στο ένα τρίτο του ΑΕΠ. Το ΔΝΤ πα-
ρουσίασε τη δική του ανάλυση, εκτι-
μώντας τις κεφαλαιακές ανάγκες
αυξημένες κατά 6 δισ. ευρώ. Ωστόσο,
τον σκεπτικισμό του Ταμείου δεν
συμμερίζονται οι ξένοι επενδυτές,
που «έριξαν» 8,5 δισ. στις ελληνικές
τράπεζες, διευκολύνοντας την έκδοση
ομολογιακών δανείων. 

Το στοίχημα τραπεζών
και επενδυτών
Το ποιός έχει δίκιο εξαρτάται από το
αν οι τράπεζες διαχειριστούν γρήγορα
τον όγκο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, αναδιαρθρώνοντας τα δάνεια
των βιώσιμων επιχειρήσεων, ώστε
αυτές να μπορέσουν να επενδύσουν
και να αναπτυχθούν και ρευστοποι-
ώντας τις μη βιώσιμες, ώστε οι πόροι
που θα απελευθερωθούν να επεν-
δυθούν παραγωγικότερα. Μέχρι τώρα,
οι τράπεζες δίσταζαν να το κάνουν.
Ένας λόγος ήταν η αδυναμία τους
να αντέξουν τις ζημιές. Επίσης, οι
τράπεζες υποψιάζονταν ότι πολλές
από τις αδυναμίες αποπληρωμής
ήταν «στρατηγικές». Στο αποκορύ-
φωμα του φόβου για ένα Grexit,
πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις
σταμάτησαν να εξυπηρετούν τα δάνειά
τους και συσσώρευαν μετρητά. Την
ίδια στιγμή, η κυβέρνηση απαγόρευσε
τους πλειστηριασμούς κατοικιών,
ενώ οι δικαστικές προσφυγές κατά
επιχειρήσεων θα διαρκούσαν χρόνια.
Οι τράπεζες πόνταραν ότι, τηρώντας
στάση αναμονής, θα πετύχαιναν υψη-
λότερα επιτόκια. 
Αυτό είναι και το στοίχημα των επεν-
δυτών σήμερα. Οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες έχουν συστήσει τις δικές
τους «κακές τράπεζες», με στόχο
να επανακτήσουν γρήγορα όσο με-
γαλύτερο ποσοστό αξιών από αυτά
τα προβληματικά στοιχεία. Μετά την
ανακεφαλαιοποίησή τους, διαθέτουν
επάρκεια για να διαγράψουν τουλά-
χιστον το 52% των προβληματικών
δανείων, αφού είναι τώρα από τις
ισχυρότερες της Ευρώπης.  

Γράφει ο ΑΡΘΟΥΡ ΙΤΟΥΑΣΟΥ
Από τον ιστότοπο 
OpenDemocracy

Το ποδόσφαιρο ήταν πάντα 
ένα μείζον πολιτισμικό
φαινόμενο στη Βραζιλία. 
Τα παιδιά, και ιδιαίτερα 
τα αγόρια, «αναπνέουν»
ποδόσφαιρο. 
Τα τελευταία χρόνια,  όμως, 
το ποδόσφαιρο έγινε ένα
επιχειρηματικό γεγονός...



Η
αγορά αφού αντέ-
δρασε θετικά στον
κυβερνητικό ανα-
σχηματισμό την πε-

ρασμένη Τρίτη, εισήλθε στη
συνέχεια σε τροχιά διόρθωσης.
Εξέλιξη, απόλυτη φυσιολογική
μετά από μία ανοδική κίνηση
τριών εβδομάδων και συνολι-
κών κερδών άνω του 20% από
τα χαμηλά της 19ης Μαΐου,
των 1.066,54 μονάδων. 
Αφορμή για τη διόρθωση έδωσε
η έκθεση του ΔΝΤ, η οποία ήταν
αρνητική για τις τράπεζες,
καθώς προσδιόριζε κεφαλαιακό
έλλειμμα 6 δισ. ευρώ, ενώ και
οι τζίροι υποχώρησαν αισθητά,
γεγονός που αποτυπώνει ότι η
αγορά έχασε τη δυναμική της. 
Τις προηγούμενες ημέρες, ση-
μειώθηκε μια απροσδόκητη
εξέλιξη με τη μορφή της απειλής
της πρωτεύουσας του Ιράκ από
φανατικούς μουσουλμάνους,
ωθώντας την τιμή του πετρε-
λαίου στα ύψη εν μέσω ύφεσης
(στην Ευρώπη κυρίως), καθώς
επανέφερε κλίμα γεωπολιτικής
αστάθειας. Οι αγορές, ωστόσο,

εθισμένες από τη συνεχιζόμενη
ουκρανική κρίση, αντιμετώπισαν
με ψυχραιμία τις εξελίξεις. Με
ανάλογη ψυχραιμία, χωρίς την
αναζωπύρωση του πολιτικού
κινδύνου, αντιμετωπίστηκαν
και οι ενδοκυβερνητικές τριβές,
καθώς γίνεται αντιληπτό ότι οι
προσδοκίες για αλλαγή του
μείγματος οικονομικής πολι-
τικής δεν αφορούν την τρέχουσα
χρήση. Η αγορά αφού αντέ-
δρασε θετικά στον κυβερνητικό
ανασχηματισμό την περασμένη
Τρίτη, εισήλθε στη συνέχεια
σε τροχιά διόρθωσης. Εξέλιξη,
απόλυτη φυσιολογική μετά
από μία ανοδική κίνηση τριών
εβδομάδων και συνολικών
κερδών άνω του 20% από τα
χαμηλά της 19ης Μαΐου, των
1.066,54 μονάδων. 
Σύμφωνα με την τεχνική ανά-
λυση, η διόρθωση της αγοράς
μπορεί να συνεχιστεί προς τη
ζώνη στήριξης των 1.250-1.260
μονάδων, ενώ η περιοχή των
προηγούμενων υψηλών των
1.380 μονάδων αποτελεί τον
ανοδικό στόχο. 

Ο στόχος για νέα κορυφή του
Γενικού Δείκτη του ελληνικού
χρηματιστηρίου είναι εφικτός
μέσα στο καλοκαίρι, παρά τα
όποια προβλήματα εμφανίζονται

στο προσκήνιο. Η Ελλάδα πλέον
είναι προσφιλής χώρα για επεν-
δύσεις στους ξένους. 
Το πλαίσιο των προσδοκιών
προσδιορίζει ως την επόμενη
κορυφή την ζώνη μεταξύ των
1.400 και 1.500 μονάδων. Δεν
μπορεί να αποκλεισθεί το σε-
νάριο με υψηλότερες τιμές, οι
οποίες όμως αν πραγματοποι-
ηθούν, μπορεί από ορισμένους
να θεωρηθούν ως διέξοδο δια-
φυγής. 
Οι υψηλές τιμές του Γενικού
Δείκτη διαμορφώνουν και τις
χαμηλές, δηλαδή την περιοχή
στήριξής του. 
Η διόρθωση των τιμών των με-
τοχών στην παρούσα χρηματι-
στηριακή φάση μόνο ως ευ-
καιρία μπορεί να την αντιμε-
τωπίζει κάποιος επενδυτής που
έχει μεσομακροπρόθεσμο ορί-
ζοντα, σύμφωνα με αρκετούς
αναλυτές. Στην περιοχή που
μπορούν να εξαντληθούν οι
πιέσεις εντοπίζονται μεταξύ
των 1.240 και 1.250 μονάδων. 
Η υποχώρηση των τιμών είναι
αναγκαία, έτσι ώστε να επέλθει
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΕΚΤ
Τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ως εγγύηση
δάνεια ύψους 139 δισ. για να λάβουν από την ΕΚΤ
φθηνή χρηματοδότηση ύψους 21 δισ. θα έχουν οι
ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Goldman
Sachs. 
Αξιολογώντας τις πρόσφατες εξαγγελίες της ΕΚΤ
για τις πράξεις χρηματοδότησης ύψους 669 δισ. η
Goldman Sachs υπογραμμίζει πως οι τράπεζες της
περιφέρειας της Ευρωζώνης θα μπορούσαν να εξα-
σφαλίσουν από αυτές χαμηλότοκα δάνεια έως 342
δισ. από την ΕΚΤ, εκ των οποίων τα 21 δισ. αφορούν
στα δάνεια των ελληνικών τραπεζών. 
Το ποσό είναι σημαντικό εάν συγκριθεί με τα 95 δισ.
που αντιστοιχούν στις γερμανικές τράπεζες ή με τα
77 δισ. που αντιστοιχούν στις ιταλικές τράπεζες.
Αυτό συμβαίνει διότι βάσει της μεθοδολογίας της
ΕΚΤ οι ελληνικές τράπεζες θα μπορούσαν να δώσουν
ως εγγυήσεις στην ΕΚΤ δάνεια που αντιστοιχούν
στο 34,5% του ενεργητικού τους, ήτοι δάνεια ύψους
139 δισ. ευρώ. 
Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από
την ΕΚΤ υποχώρησε το Μάιο κατά 8,18 δισ., στα
50,66 δισ., ενώ η χρηματοδότησή τους από την
έκτακτη ενίσχυση της ρευστότητας μέσω του ELA,
μειώθηκε κατά 3,12 δισ. στα 3,6 εκατ. 
Η JP Morgan εκτιμά ότι τα μέτρα της ΕΚΤ θα ωφελήσουν
τις περιφερειακές τράπεζες και ιδίως τις ελληνικές.
Τονίζει ότι η σύσταση είναι «overweight» για τις
ελληνικές τράπεζες. 

ΕΘΝΙΚΗ
Η μετοχή της Εθνικής είναι σε καλή θέση για να
επωφεληθεί από την ανάκαμψη της ελληνικής οι-
κονομίας, τη στιγμή που παράγει υγιή κερδοφορία
σε Νοτιοανατολική Ευρώπη και Τουρκία, υπογραμμίζει
σε ανάλυσή του το Barrons. 
Η μετοχή θα μπορούσε να ενισχυθεί κατά περίπου
20% στους επόμενους 12 μήνες, σημειώνει το πε-
ριοδικό στην ηλεκτρονική του έκδοση. 
Υπενθυμίζει τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών,
που δίνουν τιμή-στόχο στα 4,54 δολάρια από τρέχουσα
τιμή στα 3,83 δολάρια για το δικαίωμα της Εθνικής
που διαπραγματεύεται στη Wall Street. 
Η Εθνική διαπραγματεύεται σε επίπεδα 1,2 φορές
τη λογιστική της αξία, στις 26 φορές επί των εκτι-
μώμενων κερδών του 2014 και στις 12 φορές επί
της εκτιμώμενης κερδοφορίας του 2015, σημειώνει
το Barrons. 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ 
Έως το τέλος του έτους αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της
Εθνικής Πανγαία, με στόχο την εισαγωγή στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών. 
Η Invel, η νέα διοίκηση της Eθνικής Πανγαία, εκτιμά
ότι μέσω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου
θα αντλήσει ρευστότητα 1 δισ., λόγω και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας
930,8 εκατ. 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αναταραχή προκλήθηκε στην αγορά από τη φημολογία
για επικείμενο placement μετοχών της Πειραιώς. 
Η Τράπεζα αναφέρει σε ανακοίνωσή της πως δεν
έχει γνώση για απόφαση του ΤΧΣ περί διάθεσης των
μετοχών της, ενώ διαψεύδει συμφωνία με το Ταμείο
για συμμετοχή στη διαδικασία διάθεσής τους. 
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8 ALPHA BANK: Με επιτυχία προχώρησε
η Alpha Bank σε έκδοση ομολόγου ύψους
500 εκατ., τριετούς διάρκειας και αποδόσεως
3,5%. To Βιβλίο Προσφορών μέσα σε λίγες
ώρες ανήλθε στα 2 δισ. (υπερκάλυψη 4
φορές). Η μεγάλη συμμετοχή θεσμικών επεν-
δυτών από 15 χώρες επιβεβαιώνει την απήχηση
που είχε η έκδοση στο διεθνές επενδυτικό
κοινό. Εν τω μεταξύ, η Alpha Bank υπέγραψε
οριστική συμφωνία για την εξαγορά των ερ-
γασιών Λιανικής Τραπεζικής της Citi, συμπε-
ριλαμβανομένου του Diners Club στην Ελλάδα. 
Σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως, η

εν λόγω συναλλαγή περιλαμβάνει τις εργασίες
Wealth Management, με υπό διαχείριση κε-
φάλαια 2,1 δισ. –εκ των οποίων καταθέσεις
ύψους 1,0 δισ.–, καθαρό υπόλοιπο χορηγήσεων,
κυρίως πιστωτικών καρτών, ύψους 0,4 δισ.,
καθώς και το δίκτυο λιανικής τραπεζικής με
20 καταστήματα, τα οποία εξυπηρετούν 480
χιλ. πελάτες. 
8 JUMBO: Στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου
διατηρήθηκε ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων
του ομίλου Jumbo στους 11 μήνες της πα-
ρούσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2013
- Ιούνιος 2014). Ο ρυθμός αύξησης των πω-

Σοφο...
κλέουσα

ΠΩΣ ΤΟ ∆ΝΤ ΕΚΟΨΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ             

Χ.Α.: Εφικτή η άνοδος προς   

Αφορμή για 
τη διόρθωση έδωσε
η έκθεση του ΔΝΤ, 
η οποία ήταν
αρνητική για 
τις τράπεζες, καθώς
προσδιόριζε
κεφαλαιακό
έλλειμμα 6 δισ.
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η ισορροπία στην αγορά. Άλ-
λωστε, δεν πρέπει να μας δια-
φεύγει ότι η ανοδική κίνηση
του Γενικού Δείκτη... έρχεται
από την περιοχή των 1.066
μονάδων. Το ίδιο διάστημα αρ-
κετές μετοχές είχαν σημαντική
άνοδο και κέρδη, τα οποία
έσπευσαν να τα κατοχυρώσουν
με... την ευκαιρία δημοσιο-
ποίησης της έκθεσης του ΔΝΤ,
στην οποία υπήρχαν αναφορές
για τα «κόκκινα» δάνεια των
τραπεζών. 
Ο τραπεζικός κλάδος μετά την
ολοκλήρωση των αυξήσεων
μετοχικού κεφαλαίου απέκτη-
σαν μεγαλύτερη βαρύτητα στη
σύνθεση του Γενικού Δείκτη
και να σημειωθεί έγινε πιο κα-
θοριστική για την πορεία της
αγοράς. 
Το επίπεδο των 1.320 μονάδων
αποτέλεσε στην παρούσα φάση

οροφή για τον Γενικό Δείκτη,
καθώς η αξία των συναλλαγών
σημείωσε εμφανή υποχώρηση,
διαμορφωνόμενος μάλιστα και
κάτω από τριψήφια επίπεδα. Η
συναλλακτική κόπωση είχε σαν
αποτέλεσμα την αδυναμία δια-
τήρησης στη ζώνη των 1.300
μονάδων, χωρίς ωστόσο να
σημειώνεται κύμα σημαντικών
ρευστοποιήσεων επί του πα-
ρόντος, με εξαίρεση την συνε-
δρίαση της περασμένης Παρα-
σκευής. 
Από την άλλη πλευρά, ο συ-
νωστισμός των επενδυτικών
φορέων για ελληνικούς τίτλους
που καταγράφηκε στο road
show της Ν. Υόρκης, δημιουργεί
τις βάσιμες προσδοκίες για νέο
κύκλο τοποθετήσεων στο ελ-
ληνικό χρηματιστήριο μετά το
φθινόπωρο, λαμβάνοντας υπ’
όψιν την αναμενόμενη εξασθέ-

νηση των συναλλαγών την κα-
λοκαιρινή περίοδο. Για το αμέ-
σως προσεχές διάστημα, το πι-
θανότερο είναι να παραμείνει
σε χαμηλά επίπεδα ο πήχης
των προσδοκιών. 

Μεγαλοεπενδυτές
στρέφονται στα
ελληνικά ομόλογα
Οι μεγαλύτεροι επενδυτές του
κόσμου εμπιστεύονται τα ελ-
ληνικά κρατικά ομόλογα, κα-
θώς πιέζονται από τις χαμηλές
αποδόσεις - ρεκόρ στην Ευ-
ρώπη, αναφέρει δημοσίευμα
του Bloomberg. Η χρηματο-
πιστωτική εταιρεία Prudential
Financial έχει στο χαρτοφυ-
λάκιό της ελληνικά ομόλογα
που λήγουν σε πέντε χρόνια
ή λιγότερο. 
Η εταιρεία διαχείρισης ενερ-
γητικού Jupiter Asset Man-

agement αυξάνει τις θέσεις
της σε ελληνικούς τίτλους από
τον Οκτώβριο, ενώ η εταιρεία
Fidelity Worldwide Investment
δήλωσε ότι χτίζει σταθερά με-
γαλύτερες θέσεις το τελευταίο
εξάμηνο. 
Οι συγκεκριμένοι επενδυτές,
που έχουν ενεργητικό μεγα-
λύτερο από 1,4 τρισ. δολάρια,
έχουν προστεθεί στις γραμμές
άλλων επενδυτών -όπως των
εταιρειών Invesco, BlackRock
και Legal & General Investment
Management- που κατέχουν
ελληνικό χρέος, επισημαίνει
το δημοσίευμα. 
Η Prudential, που διαχειρίζεται
ενεργητικό μεγαλύτερο από
1 τρισ. δολάρια, είχε στο χαρ-
τοφυλάκιό της ελληνικά 5ετή
ομόλογα αξίας 9 εκατ. δολα-
ρίων τον Απρίλιο, σύμφωνα
με στοιχεία του Bloomberg.

λήσεων του ομίλου, που συμπεριλαμβάνει
και τις πωλήσεις της πασχαλινής περιόδου,
ήταν περίπου στα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου
(+7,23%), παραμένοντας σε υψηλότερα
επίπεδα από την εκτίμηση για το έτος που
ήταν αύξηση πωλήσεων μεταξύ 4%-6%. Κατά
τον Απρίλιο και Μάιο, οι πωλήσεις σε Κύπρο
και Βουλγαρία συνέχισαν να αυξάνονται με
διψήφιο ρυθμό, ενώ οι πωλήσεις στην Ελλάδα
κατέγραψαν μικρή αύξηση. 
8 ΜΟΤΟR OIL - CYCLON: H Motor Oil την
17η Ιουνίου 2014 απέκτησε επιπλέον ποσοστό
11,25% των δικαιωμάτων ψήφου της εισηγ-

μένης CYCLON ΕΛΛΑΣ. Το συνολικό ποσοστό
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Μόtor Oil
στη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διαμορφώνεται πλέον
σε 37,96%, ήτοι άνω του προβλεπόμενου
ορίου του 33,33% που υπαγορεύει την υποβολή
υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για το σύ-
νολο των μετοχών της CYCLON. Η εταιρεία
θα υποβάλλει εντός της προσεχούς εβδομάδας
πληροφοριακό δελτίο προς έγκριση από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

8 ΕΧΑΕ: «Πράσινο φως» για επιστροφή
κεφαλαίου 0,20 ευρώ από τη Γ.Σ. Τη μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά
13.073.712,60 ευρώ, με μείωση της ονομα-
στικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 ευρώ
και καταβολή του ποσού αυτού στους μετόχους
με αντίστοιχη τροποποίηση του περί μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας, άρθρου 5 του Κα-
ταστατικού, αποφάσισε η Α’ Επαναληπτική
Γενική Συνέλευση.

ΜΙΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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λο ΤΡΑΠΕΖΕΣ – MOODY’S
Με δύο ξεχωριστές αναλύσεις στο εβδομαδιαίο της
report ο οίκος αξιολόγησης Moody’s χαρακτηρίζει
ως Credit Positive για την Ελλάδα την υπέρ του
δέοντος επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων και
για τις ελληνικές τράπεζες τη μείωση της εξάρτησης
τους από την ΕΚΤ. Αναφορικά με τις τράπεζες η
Moody’s στέκεται στη σημαντική μείωση της εξάρτησής
τους από τη χρηματοδότηση της Κεντρικής Τράπεζας
με μηδενισμό της ρευστότητας που αντλούσαν από
το πρόγραμμα ELA και τη μείωση της χρηματοδότησης
από την ΕΚΤ. Επικαλείται, δε, τα στοιχεία της ΤτΕ
που δείχνουν ότι η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ και
την Τράπεζα της Ελλάδας μειώθηκε σε 50,7 δισ. το
Μάιο του 2014, παρουσιάζοντας μείωση 18,2% από
τον Απρίλιο και 40,6% από το Μάιο του 2013. Κατά
τη Moody’s το προφίλ χρηματοδότησης των ελληνικών
τραπεζών θα βελτιωθεί σταδιακά τα επόμενα δύο
χρόνια. Επίσης, περιμένει το τραπεζικό σύστημα ως
σύνολο να καταγράψει ζημιές και φέτος λόγω του
υψηλού ποσοστού των κόκκινων δανείων. 

EUROBANK
Η Eurobank προχώρησε στην έκδοση μη καλυμμένων
ομολογιών σε ευρώ, ύψους 500 εκατ. Με τιμή-στόχο
0,44 ευρώ και σύσταση «neutral» ξεκινά κάλυψη
της Eurobank, η Bank of America Merrill Lynch. Η
αμερικανική τράπεζα θεωρεί ότι θα κερδίσει την
ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και
θα βελτιώσει τη μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων
της στο 12,2% μέχρι το 2017. Θεωρεί πως η αγορά
συνυπολογίζει την ανάκαμψη αυτή, ενώ με P/BV
στο 1,1x για το 2014, η μετοχή της Eurobank φαίνεται
δίκαια αποτιμημένη. Η ισχύς που έχει δείξει κατά το
παρελθόν η Eurobank μπορεί να μην αρκεί για να
εμφανίσει υψηλότερη μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων
σε σχέση με τις άλλες ελληνικές τράπεζες. Η Bank
of America Merrill Lynch αναφέρει, επίσης, πως
από τις ελληνικές τράπεζες προτιμά την Πειραιώς
(1,99 ευρώ, buy) για την καλύτερη προοπτική
μείωσης κόστους και την Alpha Bank (0,81 ευρώ,
buy) λόγω της καλύτερης προοπτικής αύξησης των
καθαρών εσόδων από τόκους. 

Χ.Α.: ΣΤΟ T+2 Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 
«Τέλος εποχής», έπειτα από περίπου τρεις δεκαετίες,
για το Τ+3 όσον αφορά τον διακανονισμό συναλλαγών
του Χ.Α. Aπό τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2014 ο κύκλος
διακανονισμού των συναλλαγών όλων των εισηγμένων
αξιών που διαπραγματεύονται στην οργανωμένη
Αγορά Αξιών και στην Εναλλακτική Αγορά, θα μεταβεί
στο Τ+2 (ολοκλήρωση διακανονισμού εντός δύο
εργάσιμων ημερών μετά από την κατάρτιση συναλ-
λαγής), από το σημερινό Τ+3. Η μείωση της χρονικής
περιόδου που απαιτείται για τον διακανονισμό θα
σημάνει λιγότερα δεσμευμένα κεφάλαια και, κατά
συνέπεια, αύξηση της ρευστότητας της αγοράς.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
Οι πιο επιτυχημένες χρηματιστηριακές της ελληνικής
αγοράς σύμφωνα με έρευνα της Thomson Extel
είναι η Eurobank Equities, στην πρώτη θέση, με
δεύτερη την Επενδυτική Τράπεζα της Ελλάδος και
τρίτη την Εθνική Χρηματιστηριακή. Την 10άδα συμ-
πληρώνουν οι Pantelakis Securities, Mirabaud Se-
curities, Eurobank Ergasias, Beta Securities, Piraeus
Securities, HSBC και Alpha Finance. 

                ΚΑΙ ΕΡΙΞΕ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΖΙΡΟΥΣ

    τις 1.380 μονάδες 
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71.417.100 578,48 2,61 8,72 - 26/05/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) * ΑΡΑΙΓ 8,100 -1,22% 225.340 8,250 8,100 2,880 8,600
11.178.000 10,06 0,59 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΙΟΛΚ 0,900 0,00% 3.220 0,934 0,864 0,764 1,070
13.000.000 3,46 0,15 - 01/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) * ΑΚΡΙΤ 0,266 31,03% 1.628 0,295 0,223 0,100 0,295
25.000.000 5,00 0,23 - 12/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΑΛΚΟ 0,200 -11,89% 188.718 0,216 0,200 0,174 0,506
22.016.250 6,45 0,09 - 15/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) * ΑΛΜΥ 0,293 0,69% 14.255 0,315 0,293 0,283 0,650

418.000 9,78 0,87 - 0,80 29/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) * ΑΝΔΡΟ 23,400 9,86% 14 23,400 21,300 17,100 23,990
15.300.000 24,33 8,36 28,31 24/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) * ΑΤΕΚ 1,590 0,00% 0 1,590 1,590 0,520 2,150
20.121.710 3,82 0,07 0,21 12/03/03 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) * ΒΑΛΚ 0,190 0,00% 0 0,190 0,190 0,179 0,220
18.810.000 4,04 0,18 - 08/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) * ΜΟΝΤΑ 0,215 -5,29% 1.207 0,227 0,215 0,185 0,312
23.986.500 18,59 0,41 - 26/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) * ΒΙΟΚΑ 0,775 -3,61% 20.040 0,790 0,775 0,580 0,873

4.968.600 3,88 0,26 - 14/12/98 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΒΙΣ (ΚΟ) * ΒΙΣ 0,780 0,00% 0 0,780 0,780 0,517 0,980
6.325.000 6,45 0,54 - 0,18 02/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) * ΒΟΣΥΣ 1,020 -6,42% 550 1,090 1,010 0,525 1,540

77.376.446 1,47 0,16 - 18/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΔ 0,019 0,00% 1.237.045 0,023 0,019 0,019 0,069
14.076.360 4,08 0,26 - 19/08/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) * ΓΑΛΑΞ 0,290 0,00% 0 0,290 0,290 0,251 0,482

8.418.750 46,39 0,91 87,12 0,29 05/06/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΚΕ (ΚΑ) * ΠΡΕΖΤ 5,510 0,00% 140 5,510 5,450 5,450 7,200          
94.462.368 374,07 0,80 - 08/01/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) * ΓΕΚΤΕΡΝΑ 3,960 -0,50% 650.278 3,960 3,730 1,818 4,170
24.060.000 9,53 0,42 15,05 0,02 18/06/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) * ΓΕΒΚΑ 0,396 -3,41% 8.361 0,408 0,391 0,317 0,455
15.000.000 31,20 2,00 - 06/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) * ΔΑΙΟΣ 2,080 -6,73% 650 2,150 2,050 1,610 4,430

232.000.000 2.737,60 0,51 - 0,03 22/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΕΗ  (ΚΟ) * ΔΕΗ 11,800 -1,17% 1.357.068 11,800 11,440 5,980 12,590
34.720.000 8,30 0,27 - 16/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) * ΔΡΟΜΕ 0,239 -3,24% 20.160 0,244 0,233 0,232 0,634
13.673.200 4,18 0,43 - 18/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) * ΕΒΡΟΦ 0,306 -0,33% 217 0,333 0,306 0,219 0,442

3.533.149.631 10.104,81 - 20/05/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΤΕ 2,860 2,14% 65.996.625 2,860 2,700 2,040 4,700
27.848.000 9,86 0,42 19,86 0,14 0,00 21/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΝΙΟΥΣ 0,354 1,14% 40.998 0,359 0,344 0,300 0,466
11.250.000 7,18 0,33 15,92 26/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) * ΕΚΤΕΡ 0,638 -2,15% 61.782 0,650 0,616 0,414 0,916
36.748.909 24,51 0,31 - 13/12/06 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) ΕΒΖ 0,667 -2,91% 33.605 0,667 0,635 0,635 1,100
18.648.000 15,31 0,22 - 10/09/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚΟ) * ΕΛΣΤΡ 0,821 -2,73% 4.485 0,849 0,821 0,606 0,980

124.100.815 223,38 0,40 - 0,08 30/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) * ΕΛΒΑ 1,800 -1,64% 18.130 1,810 1,790 1,700 2,130
13.230.000 8,06 0,52 - 28/08/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΒΕ (ΚΟ) ΕΛΒΕ 0,609 4,46% 4.377 0,620 0,584 0,464 0,679
31.734.530 9,39 0,54 - 09/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) * ΕΛΓΕΚ 0,296 -1,99% 40.901 0,299 0,295 0,256 0,740
23.828.130 23,83 0,54 - 07/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) * ΕΛΙΝ 1,000 13,64% 3.730 1,000 0,880 0,779 1,500

177.001.313 732,79 0,82 - 05/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) * ΕΛΛΑΚΤΩΡ 4,140 1,97% 1.092.837 4,140 3,960 1,940 4,150
19.864.886 290,82 0,36 0,28 0,54 0,67 05/03/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΕΛΛ 14,640 -2,20% 12.767 14,740 14,530 12,070 16,950
29.546.360 45,80 0,56 - 20/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΚΑ 1,550 -2,52% 8.917 1,560 1,520 1,320 1,940

305.635.185 1.885,77 0,90 - 0,15 16/08/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) * ΕΛΠΕ 6,170 -0,32% 1.049.637 6,170 5,970 5,140 9,600
65.368.563 578,51 3,20 17,57 0,09 - 25/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) * ΕΧΑΕ 8,850 -2,75% 734.353 8,850 8,650 5,513 9,500
26.730.187 31,81 0,75 9,08 0,04 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΟΝ (KΟ) * ΕΛΤΟΝ 1,190 0,85% 25.010 1,200 1,130 1,030 1,370
15.146.404 28,78 0,49 34,98 29/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) * ΕΛΤΚ 1,900 -1,04% 9.050 1,900 1,900 1,350 1,920
52.067.296 14,53 0,64 - 04/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΕΠΙΛΚ 0,279 -1,76% 15.864 0,289 0,279 0,242 0,353
30.009.210 8,25 0,92 - 27/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΤΕΜ (ΚΑ) * ΕΤΕΜ 0,275 23,87% 231.128 0,281 0,275 0,163 0,466
36.300.000 170,97 1,19 13,08 0,16 0,12 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΑΘ  (ΚΟ) * ΕΥΑΠΣ 4,710 -4,46% 27.510 4,900 4,660 4,380 6,400

106.500.000 1.011,75 1,06 12,94 0,15 0,36 05/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ) * ΕΥΔΑΠ 9,500 -0,63% 314.387 9,580 9,230 5,420 9,950
27.503.677 37,96 0,66 3,98 0,10 11/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) * ΕΥΠΙΚ 1,380 -2,82% 16.029 1,410 1,320 1,050 1,630

7.959.900 18,86 5,85 44,38 10/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΕΣΥΜΒ 2,370 8,72% 35.433 2,370 2,030 2,030 3,039
53.155.053 72,29 0,75 16,91 21/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΙΑΣΩ 1,360 -4,23% 53.536 1,400 1,340 0,880 1,950
86.735.980 70,95 0,77 - 06/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) * ΙΑΤΡ 0,818 1,61% 5.697 0,830 0,800 0,534 0,919
28.580.100 43,16 1,45 10,91 10/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΙΚΤΙΝ 1,510 -3,82% 28.112 1,590 1,510 1,352 1,800

9.000.000 6,14 1,04 - 07/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) * ΙΛΥΔΑ 0,682 -1,87% 3.665 0,695 0,500 0,269 0,789
8.298.467 6,18 0,43 5,27 08/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΚ 0,745 -8,48% 1.701 0,819 0,745 0,560 0,888

11.233.200 3,59 0,26 - 12/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) * ΙΝΤΕΤ 0,320 3,23% 29.978 0,340 0,310 0,268 0,435
158.961.721 337,00 1,26 - 0,00 30/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) * ΙΝΛΟΤ 2,120 0,95% 553.927 2,120 2,080 1,310 2,470

7.500.000 14,18 0,95 10,98 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) ΚΑΝΑΚ 1,890 0,00% 2.930 1,900 1,890 1,477 1,937
9.742.920 14,61 0,41 - 0,01 0,01 12/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) * ΚΜΟΛ 1,500 -6,83% 200 1,610 1,500 1,100 1,780

14.679.792 51,67 0,57 12,08 03/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) * ΚΑΡΤΖ 3,520 -0,28% 854 3,520 3,420 3,110 4,900
3.300.689 6,34 0,77 - 01/07/04 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) ΚΕΚΡ 1,920 0,00% 44 1,920 1,920 1,530 2,410
6.700.000 12,26 0,77 11,40 0,16 29/05/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΚΕΠΕΝ 1,830 -23,75% 1.338 2,400 1,830 0,778 2,500

40.219.218 25,94 0,45 - 09/07/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) * ΚΛΜ 0,645 -3,01% 3.542 0,665 0,635 0,584 0,777
11.510.102 3,22 0,32 - 24/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) * ΝΑΥΠ 0,280 0,36% 110 0,280 0,279 0,252 0,408
21.224.340 6,88 0,33 - 02/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) * ΚΟΡΔΕ 0,324 -9,75% 1 0,359 0,324 0,194 0,359
13.586.500 46,19 2,43 - 18/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) * ΚΟΡΡΕΣ 3,400 0,00% 6.434 3,400 3,330 2,772 3,683
29.480.000 12,18 0,28 - 19/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) ΚΡΕΤΑ 0,413 0,73% 48.592 0,421 0,407 0,407 0,739
33.065.136 58,53 1,65 11,43 16/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) * ΚΡΙ 1,770 -2,21% 9.041 1,830 1,770 1,660 2,250
15.804.800 8,22 0,33 - 15/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) * ΚΤΗΛΑ 0,520 0,00% 0 0,520 0,520 0,260 0,533

1.795.140.547 371,59 0,14 - 27/01/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΚΥΠΡ 0,207 0,00% 0 0,207 0,207 0,207 0,207
24.474.815 57,52 1,31 5,12 30/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) * ΚΥΡΜ 2,350 -4,08% 22.823 2,440 2,350 0,629 2,540

7.595.160 4,63 0,22 6,81 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) ΚΥΡΙΟ 0,610 -5,28% 178 0,644 0,610 0,600 1,080
21.364.000 395,87 4,98 - 05/07/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) ΛΑΜΨΑ 18,530 2,94% 1.442 18,600 18,400 16,480 19,500

5.939.268 7,66 0,70 - 10/07/03 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) * ΛΑΝΑΚ 1,290 0,00% 0 1,290 1,290 0,508 1,290
8.321.682 2,00 0,25 - - - 17/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) * ΛΕΒΚ 0,240 0,00% 250 0,240 0,240 0,176 0,347
2.160.524 1,61 0,78 - 0,04 0,04 16/08/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠA) * ΛΕΒΠ 0,744 0,00% 0 0,744 0,744 0,354 0,779
7.734.375 1,78 0,16 - 07/01/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΙΒΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΛΙΒΑΝ 0,230 -1,29% 808 0,233 0,220 0,150 0,274

17.125.062 47,27 0,54 - 05/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΛΟΥΛΗ 2,760 9,09% 1.254 2,770 2,540 2,460 3,090
9.819.370 3,63 0,39 - 14/08/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) * ΜΑΘΙΟ 0,370 7,87% 10 0,370 0,343 0,221 0,488

51.950.600 724,19 1,67 7,90 0,25 0,30 10/05/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) * ΜΕΤΚ 13,940 0,65% 206.463 13,940 13,300 9,480 14,290
11.700.000 4,11 0,49 - 03/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΟΤΟ 0,351 -9,77% 14.523 0,396 0,350 0,291 0,452

110.782.980 915,07 1,76 - 0,30 0,20 04/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) * ΜΟΗ 8,260 -0,72% 559.658 8,260 8,020 6,400 10,270
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ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣΚΕΦΑΛΑΙΟ-

ΠΟΙΗΣΗ
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2012 2013
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΛΟΓΟΣ 
ΑΠΟΚΟΠΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
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ΕΒΔΟΜ. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
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ΤΙΜΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΤΙΜΕΣ 
52 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

32.188.050 9,56 0,23 - 21/07/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) * ΜΟΥΖΚ 0,297 0,00% 0 0,297 0,297 0,137 0,465
4.588.137 6,15 0,14 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) * ΜΟΧΛ 1,340 3,08% 3.218 1,370 1,260 1,260 2,000

15.842.391 5,40 0,17 - 02/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) * ΜΠΤΚ 0,341 -2,29% 4.884 0,341 0,287 0,287 0,621
116.915.862 786,84 0,91 33,78 06/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) * ΜΥΤΙΛ 6,730 -1,03% 818.500 6,730 6,480 3,950 7,240

6.340.000 4,95 0,30 - 30/11/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) ΝΑΚΑΣ 0,780 -6,02% 10 0,830 0,780 0,458 1,620
23.935.280 4,07 0,37 - 29/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΝΑΥΤ 0,170 21,43% 6.540 0,170 0,150 0,140 0,378
63.697.153 14,40 0,22 - 17/08/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) * ΝΗΡ 0,226 0,44% 158.108 0,229 0,217 0,200 0,495

3.873.120 3,87 0,20 - 04/10/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ (ΚΟ) * ΔΡΟΥΚ 1,000 0,00% 665 1,000 1,000 0,910 1,970
34.986.430 4,09 0,23 2,60 23/02/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚO) * ΞΥΛΚ 0,117 0,00% 4 0,117 0,117 0,101 0,159

2.566.836 0,50 0,38 4,33 13/08/10 ΜΕΡΙΣΜΑ ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ - ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠO) * ΞΥΛΠ 0,195 0,00% 0 0,195 0,195 0,195 0,220
10.080.000 282,24 1,90 15,52 1,50 0,60 17/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΘ (ΚΟ) * ΟΛΘ 28,000 7,61% 9.453 28,000 25,810 20,050 28,000
25.000.000 453,50 2,73 56,37 0,05 0,12 18/07/13 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΛΠ (ΚΟ) * ΟΛΠ 18,140 -0,17% 32.148 18,140 17,770 15,580 19,900

319.000.000 4.162,95 3,70 29,50 0,57 0,25 27/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΑΠ (ΚΟ) * ΟΠΑΠ 13,050 -4,04% 3.031.686 13,110 12,500 5,840 13,600
490.150.389 5.857,30 3,05 13,31 28/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΤΕ  (ΚΟ) * ΟΤΕ 11,950 -2,05% 4.769.267 12,050 11,850 5,390 13,180

4.971.466 1,49 0,34 - 04/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) * ΠΑΙΡ 0,300 3,45% 198 0,300 0,290 0,242 0,605
50.797.369 25,91 1,35 - 12/10/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) * ΠΑΠ 0,510 4,08% 15.566 0,511 0,487 0,475 0,706

6.101.979.715 10.983,56 1,08 1,98 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) * ΠΕΙΡ 1,800 1,12% 37.109.902 1,800 1,680 0,850 2,090
7.070.400 14,64 0,47 23,65 12/05/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) * ΠΕΤΡΟ 2,070 -0,48% 1.695 2,110 2,050 1,400 2,340

22.080.000 167,37 2,18 11,70 0,12 0,20 21/05/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) * ΠΛΑΙΣ 7,580 -4,05% 20.670 7,890 7,580 4,870 7,900
45.094.620 53,66 0,48 21,56 0,03 0,05 28/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΘ 1,190 -0,83% 172.950 1,190 1,150 1,100 1,410
27.379.200 147,85 1,02 11,50 18/09/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) * ΠΛΑΚΡ 5,400 1,89% 11.701 5,400 5,080 4,532 5,480
22.280.000 13,12 0,97 - 11/04/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) * ΡΕΒΟΙΛ 0,589 10,71% 19.483 0,589 0,500 0,440 1,180
34.770.982 246,53 1,60 29,64 0,30 17/01/14 ΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) * ΣΑΡ 7,090 -0,42% 33.776 7,090 6,810 4,610 8,050

4.181.450 4,77 0,88 - 05/03/02 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) * ΣΑΡΑΝ 1,140 0,00% 0 1,140 1,140 0,657 1,140
96.243.908 160,73 0,53 - 29/12/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) * ΣΙΔΕ 1,670 -4,02% 68.403 1,710 1,640 1,400 2,210
28.438.268 7,91 0,48 - 07/02/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) * ΣΠΥΡ 0,278 -1,77% 2.300 0,278 0,278 0,260 0,376

124.170.201 208,61 1,33 - 07/02/05 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) * ΣΩΛΚ 1,680 -1,75% 96.256 1,700 1,650 1,440 2,440
109.314.400 442,72 1,27 - 24/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΤΕΝΕΡΓ 4,050 -3,34% 279.554 4,050 3,850 2,544 4,790

33.125.000 52,34 0,21 - 18/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) * ΟΛΥΜΠ 1,580 3,27% 37.386 1,580 1,440 1,210 1,950
77.063.568 1.963,58 1,52 - 0,10 13/01/12 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) * ΤΙΤΚ 25,480 -0,78% 272.897 25,480 24,500 12,300 26,680

7.568.960 73,95 0,58 - 0,10 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) * ΤΙΤΠ 9,770 -0,31% 2.112 9,800 9,770 6,200 10,090
305.732.436 103,03 0,62 - 28/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) * ΥΓΕΙΑ 0,337 -2,03% 679.149 0,338 0,333 0,317 0,495

10.203.575 3,85 0,26 - 16/07/07 ΜΕΡΙΣΜΑ ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) * ΦΙΕΡ 0,377 0,00% 0 0,377 0,377 0,103 0,399
8.340.750 4,90 0,20 - 25/06/09 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) * ΧΑΙΔΕ 0,588 20,74% 220 0,588 0,487 0,334 0,830

101.279.627 57,12 1,11 - 26/06/08 ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) * ΧΑΚΟΡ 0,564 -1,40% 135.359 0,570 0,545 0,510 0,980
4.034.950 0,86 0,25 - 30/12/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) * ΧΚΡΑΝ 0,213 -3,18% 60.785 0,224 0,213 0,115 0,340

26.252.040 8,85 0,47 20,23 10/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ A.S. COMPANY (ΚΟ) * ΑΣΚΟ 0,337 -4,26% 59.684 0,355 0,332 0,243 0,405
12.769.059.858 9.142,65 0,94 1,63 13/05/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) * ΑΛΦΑ 0,716 -1,38% 109.638.180 0,725 0,715 0,383 0,760

1.041.560.993 155,19 0,38 - 05/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ATTICA BANK (ΚΟ) * ΑΤΤ 0,149 -8,02% 5.712.021 0,157 0,147 0,120 0,575
45.457.464 12,55 1,17 - 01/03/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUDIOVISUAL (ΚΟ) * ΑΒΕ 0,276 -4,83% 11.298 0,276 0,239 0,180 0,376
12.120.000 116,35 0,77 17,83 0,36 22/11/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ AUTOHELLAS (ΚΟ) * ΟΤΟΕΛ 9,600 2,24% 6.932 9,600 9,440 4,882 11,200
15.816.009 7,59 0,52 - 01/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ BYTE COMPUTER (ΚΟ) * ΒΥΤΕ 0,480 6,67% 10.201 0,482 0,460 0,419 0,666

101.123.806 27,61 0,58 11,27 29/12/10 ΜΕΡΙΣΜΑ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) * ΣΕΝΤΡ 0,273 -6,83% 49.654 0,279 0,273 0,184 0,389
367.690.225 6.416,19 - 07/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΕΕΕ 17,450 -0,29% 307.092 17,540 17,220 16,510 23,668

9.907.500 2,92 0,98 - 06/10/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CPI (ΚΟ) ΣΠΙ 0,295 0,00% 0 0,295 0,295 0,135 0,295
26.664.840 18,67 0,62 52,28 0,02 29/06/05 ΜΕΡΙΣΜΑ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) * ΣΑΙΚΛ 0,700 37,25% 6.705.489 0,700 0,508 0,456 0,700

14.707.876.542 5.736,07 0,51 - 13/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) * ΕΥΡΩΒ 0,390 -8,88% 121.502.721 0,410 0,390 0,326 2,870
101.260.000 931,59 1,07 - 0,18 17/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ EUROBANK PROPERTIES (ΚΟ) * ΕΥΠΡΟ 9,200 -0,43% 424.896 9,200 8,800 5,035 9,500

52.800.154 77,09 2,50 21,19 16/04/10 ΜΕΡΙΣΜΑ F.G. EUROPE (ΚO) * ΕΦΤΖΙ 1,460 0,00% 21.170 1,470 1,440 0,498 1,490
11.720.024 33,99 0,77 14,64 16/10/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FLEXOPACK (ΚΟ) * ΦΛΕΞΟ 2,900 -5,54% 2.005 3,010 2,900 2,661 4,127
66.948.210 2.202,60 2,74 23,20 04/07/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOLLI - FOLLIE GROUP (ΚΟ) ΦΦΓΚΡΠ 32,900 -0,30% 608.173 32,900 31,400 14,950 33,000
50.992.322 295,76 1,75 - 01/02/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) * ΦΡΛΚ 5,800 2,11% 230.345 5,800 5,500 2,260 5,900
50.593.832 201,87 2,34 - 07/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ FRIGOGLASS (KO) * ΦΡΙΓΟ 3,990 -4,77% 58.832 4,100 3,990 3,010 6,410
20.578.374 33,13 0,43 16,14 02/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) * ΛΥΚ 1,610 1,26% 10.135 1,610 1,560 1,120 1,730

133.025.996 95,65 0,39 - 17/01/08 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) * ΙΝΤΚΑ 0,719 -2,84% 444.216 0,719 0,711 0,364 0,880
23.154.250 22,30 0,36 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ INTRAKAT (KO) * ΙΝΚΑΤ 0,963 -1,03% 37.038 0,963 0,940 0,663 1,290
77.654.850 125,80 0,54 - 01/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) * ΑΒΑΞ 1,620 -4,71% 69.892 1,690 1,610 1,400 2,000

136.059.759 1.661,29 2,60 22,44 05/03/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ JUMBO (ΚΟ) ΜΠΕΛΑ 12,210 -6,08% 654.349 12,500 12,000 6,962 14,400
23.648.700 56,05 0,70 63,38 13/07/11 ΜΕΡΙΣΜΑ KLEEMAN HELLAS (KO) * ΚΛΕΜ 2,370 5,33% 39.296 2,370 2,210 1,460 2,510
44.412.347 232,28 0,93 - 13/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) * ΛΑΜΔΑ 5,230 1,55% 3.589.370 5,230 5,040 3,533 6,940

4.740.000 1,74 0,25 49,55 14/03/03 ΕΙΣΑΓΩΓΗ LOGISMOS (ΚΟ) * ΛΟΓΟΣ 0,368 9,85% 9.649 0,368 0,335 0,330 0,798
770.360.560 372,85 0,26 - 19/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΜΙΓ 0,484 -0,62% 4.225.229 0,484 0,465 0,264 0,560

468.700 1,88 0,11 19,57 0,47 27/02/14 ΜΕΡΙΣΜΑ MERMEREN KOMBINAT A.D.PRILEP(ΕΛΠ) * ΜΕΡΚΟ 4,010 -4,52% 987 4,230 4,010 3,520 4,730
10.500.000 11,76 0,38 - 04/07/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MEVACO (ΚΟ) * ΜΕΒΑ 1,120 -5,08% 13 1,180 1,120 1,110 1,383
14.074.000 26,60 0,63 - 21/06/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MIG REAL ESTATE ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΜΙΓΡΕ 1,890 0,00% 1.626 1,890 1,800 1,230 2,120

6.200.000 2,85 0,22 - 22/06/10 ΜΕΡΙΣΜΑ MINERVA (ΚΑ) ΜΙΝ 0,459 -1,92% 502 0,468 0,459 0,408 0,776
12.417.000 57,12 2,93 48,73 06/09/11 ΔΙΚΑΙΩΜΑ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) * ΜΛΣ 4,600 0,00% 55.166 4,600 4,580 2,770 4,640

6.132.500 13,18 0,56 - 24/06/11 ΜΕΡΙΣΜΑ NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) * ΑΛΚΑΤ 2,150 0,47% 1.731 2,200 2,050 2,050 2,510
3.953.090 3,79 1,78 4,97 05/12/12 ΔΙΚΑΙΩΜΑ PAPERPACK (ΚΟ) * ΠΠΑΚ 0,960 2,67% 10.434 0,978 0,935 0,644 1,130

11.812.193 10,43 0,69 16,08 24/07/09 ΜΕΡΙΣΜΑ PROFILE (ΚΟ) * ΠΡΟΦ 0,883 -0,67% 9.329 0,913 0,883 0,820 1,240
27.345.120 18,84 3,09 - 26/02/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) ΚΟΥΑΛ 0,689 0,44% 305.606 0,689 0,679 0,184 0,738
11.962.443 59,33 0,42 - 12/12/13 ΔΙΚΑΙΩΜΑ QUEST HOLDINGS (ΚΟ) ΚΟΥΕΣ 4,960 -4,25% 2.629 5,190 4,960 3,247 6,372
57.434.884 32,16 0,34 - 12/06/09 ΔΙΚΑΙΩΜΑ REDS (ΚΟ) * ΚΑΜΠ 0,560 5,66% 41.325 0,565 0,540 0,465 0,718

6.456.530 9,04 0,70 - 09/08/10 ΔΙΚΑΙΩΜΑ SPACE HELLAS (ΚΟ) * ΣΠΕΙΣ 1,400 0,00% 0 1,400 1,400 1,250 2,190
54.888.240 56,53 0,72 - 0,10 0,09 25/04/14 ΜΕΡΙΣΜΑ TRASTOR ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) * ΤΡΑΣΤΟΡ 1,030 0,00% 81.913 1,030 0,995 0,691 1,310
15.627.315 4,69 0,39 - 20/01/14 ΔΙΚΑΙΩΜΑ UNIBIOS (ΚΟ) * ΒΙΟΣΚ 0,300 -6,25% 157.313 0,318 0,283 0,222 0,400

219.611.308 944,33 - - 14/02/14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ΒΙΟ 4,300 1,18% 474.417 4,300 4,060 3,880 5,120

Τ Ι Τ Λ Ο Ι  Π Α Ρ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Ι  ( W A R R A N T S )

245.748.580 214,54 - - 27/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ 0,873 -4,69% 2.602.781 0,898 0,843 0,540 1,840
848.591.850 865,56 - - 03/07/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ 1,020 -3,77% 3.220.676 1,040 1,010 0,375 1,110

1.143.803.533 2.196,10 - - 11/06/13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ 1,920 -0,52% 4.827.009 1,960 1,870 0,606 2,100     
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οδηγός

σε περιοχές όπου δεν υπάρχει
επαρκής σφαγειοτεχνική υπο-
δομή, η οποία θα αποδεικνύεται
με βεβαίωση της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφέρειας

3 Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και
ινδιάνων

3 Μονάδες μεταποίησης ζωικών
υποπροϊόντων με προτεραιότητα
αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως
ορίζεται στον Καν. 1069/09

3 Μονάδες τεμαχισμού-τυποποί-
ησης κρέατος και παραγωγής
κρεατοσκευασμάτων

3 Μονάδες τυποποίησης και συ-
σκευασίας αυγών

3 Μονάδες επεξεργασίας αυγών
και παραγωγής αυγοπροϊόντων

3 Μονάδες τυποποίησης και με-
ταποίησης μελιού και λοιπών
προϊόντων κυψέλης

3 Μονάδες επεξεργασίας μελιού
και λοιπών προϊόντων κυψέλης
για παραγωγή προϊόντων με βάση
το μέλι

3 Μονάδες μεταποίησης-τυποποί-
ησης σαλιγκαριών.

Τομέας Γάλακτος

3 Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση, μονάδων επεξερ-
γασίας γάλακτος

3 Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας
γάλακτος, στα πλαίσια καθετο-
ποίησης, εφόσον η μονάδα πα-
ραγωγής πρώτης ύλης, βρίσκεται
στον ίδιο ή σε όμορο Νομό

3 Ίδρυση ή επέκταση μονάδων
επεξεργασίας γάλακτος σε πε-
ριοχές με έλλειμμα δυναμικού
αξιοποίησης γάλακτος, το οποίο
θα τεκμηριώνεται από επίσημα
στοιχεία δημόσιων αρχών

3 Ίδρυση, εκσυγχρονισμός και
επέκταση μονάδων αξιοποίησης
ποπροϊόντων επεξεργασίας γά-
λακτος (τυρογάλακτος)

Τομέας παραγωγής
ζωοτροφών

3 Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών
μονάδων απλών παρασκευαστη-
ρίων με τους απαιτούμενους απο-
θηκευτικούς χώρους για ορεινές
και νησιωτικές περιοχές για την

κάλυψη τοπικών αναγκών 
3 Μονάδες παραγωγής πλήρων

τυποποιημένων μιγμάτων ζωο-
τροφών, απλών ζωοτροφών, σύμ-
πηκτων μηδικής, ενσακισμένων
ενσιρωμάτων και προμιγμάτων
πρόσθετων υλών ή συμπληρω-
ματικών σύνθετων ζωοτροφών

Ειδικότερα:
3 Ίδρυση μικρών παρασκευαστη-

ρίων, με τους απαιτούμενους
αποθηκευτικούς χώρους σε ορει-
νές και νησιωτικές περιοχές, για
την κάλυψη τοπικών αναγκών

3 Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας, μικρών παρα-
σκευαστηρίων με τους απαιτού-
μενους αποθηκευτικούς χώρους
σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές
για την κάλυψη τοπικών αναγ-
κών

3 Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση, μονάδων παρα-
γωγής πλήρων τυποποιημένων
μιγμάτων

3 Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας, με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση, μονάδων παρα-
γωγής ανόργανων συμπληρω-
ματικών ζωοτροφών

3 Ίδρυση μονάδων παραγωγής
πλήρων τυποποιημένων μιγμά-
των μόνο σε περίπτωση συνερ-
γαζόμενων κτηνοτροφικών μο-
νάδων για ιδιοκατανάλωση

3 Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας, με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση μονάδων παρα-
γωγής συμπήκτων μηδικής

3 Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση
δυναμικότητας, με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση μονάδων παρα-
γωγής ιχθυοτρόφων

3 Ίδρυση μονάδων παραγωγής
ζωοτροφών οικιακών ζώων

3 Εκσυγχρονισμός-επέκταση, με
ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονά-
δων παραγωγής ζωοτροφών οι-
κιακών ζώων

3 Ίδρυση μονάδων παραγωγής
ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων

3 Εκσυγχρονισμός-επέκταση, με
ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονά-
δων παραγωγής ζωοτροφών γου-
νοφόρων ζώων

3 Ίδρυση μονάδων παραγωγής
ενσακισμένου ενσιρώματος

3 Εκσυγχρονισμός-επέκταση, με
ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονά-
δων παραγωγής ενσακισμένου
ενσιρώματος

3 Ίδρυση-επέκταση-εκσυγχρονι-
σμός αποθηκευτικών χώρων

Επενδυτικά σχέδια που αφορούν
δραστηριότητες εκτός τομέα γε-
ωργικών προϊόντων. Δύνανται να
ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια
που αφορούν σε:
3 Μονάδες παραγωγής αιθέριων

ελαίων
3 Μονάδες πυρηνελαιουργείων
3 Μονάδες παραγωγής αποσταγ-

μάτων από οπωροκηπευτικά ή
αμπελοοινικής προέλευσης (από-
σταγμα οίνου και απόσταγμα
στεμφύλων σταφυλής)

3 Μονάδες επεξεργασίας καπνού
για παραγωγή πούρων ή σιγα-
ρίλος

3 Μονάδες επεξεργασίας γεωργι-
κών προϊόντων για την παραγωγή

προϊόντων κοσμετολογίας και
διατροφής

3 Μονάδες ζυθοποιΐας
3 Μονάδες επεξεργασίας υπολειμ-

μάτων και απορριμμάτων των
βιομηχανικών ειδών διατροφής,
των λοιπών γεωργικών καλλιερ-
γειών (κηπευτικά, δενδρώδεις
καλλιέργειες κ.λπ.), καθώς και
των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων
για την παραγωγή ζωοτροφών,
λιπασμάτων κ.λπ.

3Μονάδες παραγωγής, εμπορίας
και συσκευασίας προϊόντων θρέ-
ψης φυτών (λιπάσματα, εδαφο-
βελτιωτικά, υποστρώματα, ειδικά
προϊόντα βοηθητικά της ανά-
πτυξης των φυτών)

3Μονάδες παραγωγής πυτιάς και
συμπυκνωμάτων αυτής

3Μονάδες επεξεργασίας στέβιας
3Μονάδες επεξεργασίας λοιπών

προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρό-
πολη, κερί, βασιλικός πολτός)

3 Μονάδες παροχής υπηρεσιών
αποθήκευσης, ψύξης, συντήρη-
σης. 

         ΚΑΙΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

   στον πρωτογενή τομέα

Ποιές δαπάνες δεν ενισχύονται
Δεν ενισχύονται οι δαπάνες που
αφορούν:
3 Τα λειτουργικά έξοδα της επι-

χείρησης
3 Την αγορά επιβατικών αυτοκι-

νήτων μέχρι 6 θέσεων
3 Τα μεταφορικά μέσα και ο εξο-

πλισμός για επενδυτικά σχέδια
στον τομέα των μεταφορών

3 Την αγορά επίπλων και σκευών
γραφείου

3 Τις εξαγόμενες ποσότητες και
τη συγκρότηση ή τη λειτουργία
δικτύου διανομής

3Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων
και αγροτεμαχίων

3 Την εισφορά στο εταιρικό κε-
φάλαιο της αξίας μηχανημάτων
και λοιπών πάγιων στοιχείων

3 Την ανέγερση ή επέκταση κτι-
ριακών εγκαταστάσεων επί γη-
πέδου που δεν ανήκει κατά κυ-
ριότητα στο φορέα επένδυσης,
εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί

από το δημόσιο ή φορέα του ευ-
ρύτερου δημοσίου τομέα ή έχει
μισθωθεί για το σκοπό αυτό, για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον
15 ετών. 

Η δεκαπενταετής διάρκεια της μί-
σθωσης υπολογίζεται από την ημε-
ρομηνία έκδοσης της απόφασης
υπαγωγής της επένδυσης. Οι μι-
σθώσεις, που προβλέπονται στη
διάταξη αυτή καταρτίζονται και
με ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο
της υπογραφής του εγγράφου βε-
βαιώνεται από τη δημόσια οικο-
νομική υπηρεσία στην οποία και
κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή
του, το έγγραφο με το οποίο κα-
ταρτίζεται η μίσθωση μεταγράφεται
στο γραφείο μεταγραφών της πε-
ριφέρειας του ακινήτου
3Οι μελέτες και αμοιβές συμβού-

λων
3 Η αγορά μεταχειρισμένων μη-

χανημάτων και εξοπλισμού

3 Τα συμβολαιογραφικά έξοδα
και πάσης φύσεως όροι και δη-
μοσιονομικές επιβαρύνσεις του
δικαιούχου της επένδυσης

Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιο-
ρίζονται σε συγκεκριμένα γεωργικά
προϊόντα και πρέπει να αφορούν
όλους τους κλάδους της γεωργίας,
εκτός εάν εξαιρεθούν ορισμένα
προϊόντα λόγω υπερβολικής πα-
ραγωγικής ικανότητας ή έλλειψης
διεξόδων στην αγορά.
Ακόμα, δεν χορηγούνται ενισχύσεις
για:
3Αγορά δικαιωμάτων παραγωγής

ζώων και μονοετών φυτών
3 Φύτευση μονοετών φυτών
3Αποστραγγιστικά έργα ή αγορά

αρδευτικού εξοπλισμού και αρ-
δευτικά έργα, εκτός εάν οι επεν-
δύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα
τη μείωση κατά τουλάχιστον
25% της προηγούμενης κατα-
νάλωσης νερού.
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οδηγός

Γενικά δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβληθούν με

την αίτησης υπαγωγής: Ισχύουν τα
γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοι-
κονομικά στοιχεία που καθορίζονται
με την απόφαση του υπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 

Ειδικά δικαιολογητικά που
πρέπει να υποβληθούν πριν

από την πρώτη εκταμίευση:

Για τα επενδυτικά σχέδια 
του πρωτογενή τομέα

Θερμοκήπια
3Άδεια Πολεοδομίας και Υγειονο-

μικής Υπηρεσίας της οικείας Πε-
ριφερειακής Ενότητας για επεν-
δύσεις θερμοκηπίων όταν εγκα-
θίστανται εντός ορίων οικιστικών
περιοχών.

3 Έγκριση τύπου θερμοκηπίου
(στατική επάρκεια) από την αρ-
μόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων ή την τεχνική Διεύθυνση της
Αγροτικής Τράπεζας (για εγκρίσεις
θερμοκηπιακών κατασκευών πριν
το 2003).

Μονάδες πολλαπλασιαστικού
υλικού
3Άδεια από την αρμόδια υπηρεσία

του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

Μονάδες βιολογικής γεωργίας
3 Για την ίδρυση: Σύμβαση με Ορ-

γανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων.

3 Για τον εκσυγχρονισμό και την
επέκταση: Πιστοποιητικό Οργα-
νισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης
βιολογικών προϊόντων για την
τήρηση των προδιαγραφών, σχε-
τικά με το βιολογικό τρόπο πα-
ραγωγής γεωργικών προϊόντων.

Κτηνοτροφικές (βουστάσια, χοι-
ροστάσια, ποιμνιοστάσια, ιππο-
φορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές
επιχειρήσεις και μονάδες εκτρο-
φής θηραμάτων
3 Στις περιπτώσεις των μονάδων

εκτροφής θηραμάτων, απαιτείται
άδεια της αρμόδιας Δασικής Υπη-
ρεσίας.

3 Στην περίπτωση των μονάδων
αναπαραγωγής ή και εκκολαπτη-
ρίων αυγών απαιτούνται συμπλη-

ρωματικά:
3 Στην περίπτωση των συνεταιρι-

σμών: καταστατικό όπου θα ανα-
φέρονται τα μέλη του συνεταιρι-
σμού και οι άδειες εγκατάστασης
των πτηνοτροφικών μονάδων
των μελών, έτσι ώστε να πιστο-
ποιείται η δυναμικότητά τους.

3 Στην περίπτωση εταιρειών νε-
οσσών: η άδεια εγκατάστασης.

3 Στην περίπτωση εταιρειών με
συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους: 

8 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
των συνεργαζομένων εταιρειών,
με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από
την ολοκλήρωση της επένδυσης

8Αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού
των νεοσσών, που παρείχαν στους
συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους
την τελευταία πενταετία.

8Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν
τη συνολική δυναμικότητα των
συνεταιρισμών, των εταιρειών
παραγωγής νεοσσών και των
εταιρειών με συνεργαζόμενους
κτηνοτρόφους από τη Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας.

8 Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ
των συνεργαζόμενων εταιρειών,
με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από
την ολοκλήρωση της επένδυσης.

3Στην περίπτωση της ίδρυσης πτη-
νοτροφικών μονάδων συμβατικών
εκτροφών απαιτείται συμπληρω-
ματικά βεβαίωση της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της οικείας Περιφερειακής Ενό-
τητας, που να αποδεικνύει την
έλλειψη δυναμικότητας της πε-

ριοχής. 
Για το

σύνολο
των

επενδυτικών σχεδίων
της παρούσας παρα-
γράφου, που αφο-
ρούν τον πρωτογενή
τομέα, απαιτείται
υπεύθυνη δήλωση
του φορέα ότι το
ίδιο αντικείμενο

της επέν-
δυσης

δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί
για ενίσχυση-επιχορήγηση σε άλλο
συγχρηματοδοτούμενο επιχειρη-
σιακό πρόγραμμα.

Για επενδύσεις 
στον δευτερογενή τομέα
Για τα επενδυτικά σχέδια του δευ-
τερογενή τομέα, απαιτούνται τα
εξής:
3 Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης

μονάδας, όπου αυτό απαιτείται
από την ισχύουσα νομοθεσία, κα-
θώς και την άδεια σκοπιμότητας
ίδρυσης. Γίνονται δεκτές αιτήσεις
ενίσχυσης υφισταμένων μονάδων
των οποίων προσωρινά έχει ανα-
κληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον
με την προτεινόμενη αίτηση ενί-
σχυσης ικανοποιούνται οι όροι
της ανάκλησης.

3 Άδεια εγκατάστασης μηχανολο-
γικού εξοπλισμού προβλεπόμενης
κατάστασης. Είναι δυνατή η προ-
σκόμισή του δύο μήνες μετά την
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης,
μόνο στην περίπτωση που κατά
την υποβολή της αίτησης προ-
σκομίζεται αντίγραφο του αιτή-
ματος του φορέα για έκδοσή του
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

3Οι απαραίτητες, κατά κατηγορία
επένδυσης, περιβαλλοντικές αδει-
οδοτήσεις αδειοδοτήσεις ή ισο-
δύναμα απαλλακτικά έγγραφα,
υφιστάμενης και προβλεπόμενης
κατάστασης, σύμφωνα με την
Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,
που αφορά την προστασία του
περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η
προσκόμιση των εν λόγω δικαιο-
λογητικών δύο μήνες μετά την
υποβολή της αίτησης ενίσχυσης,
μόνο στην περίπτωση που κατά
την υποβολή της αίτησης προ-
σκομίζεται αντίγραφο του αιτή-
ματος του φορέα για έκδοσή τους
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3 Για τον τομέα των ζωοτροφών,
οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει
κατά την υποβολή του φακέλου
να διαθέτουν κωδικό έγκρισης/εγ-
γραφής. 

Στην περίπτωση ίδρυσης παρα-
σκευαστηρίου ζωοτρο-
φών, θα πρέπει να πι-
στοποιείται η ενημέρω-
ση των αρμοδίων αρ-

χών για τη μελλοντική δραστηριό-
τητα με την υποβολή ακριβούς αν-
τιγράφου της σχετικής αίτησης. 
3 Υπεύθυνη δήλωση του φορέα

ότι το ίδιο αντικείμενο της επέν-
δυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά
υπαχθεί για ενίσχυση-επιχορήγηση
σε άλλο συγχρηματοδοτούμενο
επιχειρησιακό πρόγραμμα. 

Στην περίπτωση που υπάρχουν ελ-
λείψεις στα παραπάνω δικαιολο-
γητικά, τα οποία εκδίδονται από
άλλες υπηρεσίες, ο εν δυνάμει δι-
καιούχος οφείλει να τα προσκομίσει
εντός 2 μηνών από την ημερομηνία
γνωστοποίησης των ελλείψεων αυ-
τών. 
Αντίγραφο του φακέλου κάθε επεν-
δυτικού σχεδίου διαβιβάζεται στη
Δ/νση Προγραμματισμού και Γε-
ωργικών Διαρθρώσεων του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.
Η Δ/νση Προγραμματισμού και Γε-
ωργικών Διαρθρώσεων, σε συνερ-
γασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, εντός 30 ημε-
ρών γνωμοδοτούν ως προς τον ορ-
θολογικό σχεδιασμό του επενδυ-
τικού σχεδίου (όπως τη σκοπιμότητα
της επένδυσης από άποψη γεω-
γραφικής κατανομής ομοειδών
επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης
ύλης στην περιοχή, κάλυψης δυνα-
μικότητας και ύπαρξης σύγχρονης
υποδομής στην περιοχή, συμβα-
τότητας με την ισχύουσα ΚΑΠ και
τις αντίστοιχες ΚΟΑ των προϊόντων). 
Σε κάθε περίπτωση (συμπεριλαμ-
βανομένων και των επενδυτικών
σχεδίων που ενισχύονται με τα κί-
νητρα της φορολογικής απαλλαγής),
θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες
έγκρισης των υποβληθεισών αιτή-
σεων ενίσχυσης να ενημερώνουν
τη Δ/νση Προγραμματισμού και Γε-
ωργικών Διαρθρώσεων του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων για την ένταξη των επενδυ-
τικών σχεδίων με συνοπτική περι-
γραφή του εγκεκριμένου επενδυ-
τικού σχεδίου για την αποφυγή επι-
καλύψεων του φυσικού αντικειμένου
μεταξύ των δύο συγχρηματοδο-
τούμενων επιχειρησιακών προ-
γραμμάτων. 

Α.

Β.

ΕΥΡΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται

Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων γε-
ωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη ενός ή
περισσότερων από τους ακόλουθους στόχους: 
3 μείωση του κόστους παραγωγής, 
3 συνολική βελτίωση και αναδιάταξη της

παραγωγικής διαδικασίας,
3 βελτίωση της ποιότητας,
3 διατήρηση και βελτίωση του φυσικού

περιβάλλοντος ή βελτίωση των συνθηκών
υγιεινής ή των προτύπων ορθής μεταχείρισης
των ζώων, καθώς και 

3 παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων.
Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων με-
ταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
πρέπει να συμβάλλει στη βελτίωση της κα-
τάστασης του συγκεκριμένου βασικού
κλάδου πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
και να εξασφαλίζει ικανοποιητική συμμετοχή
των παραγωγών των βασικών πρωτογενών
προϊόντων (στη περιοχή δραστηριότητάς
τους) στα προκύπτοντα οφέλη. 
Επίσης, οι επενδύσεις αυτές πρέπει να συμ-
βάλλουν στην αύξηση της προστιθέμενης
αξίας των προϊόντων των ενισχυόμενων
επιχειρήσεων, με τη στήριξή τους σε θέματα
ανάπτυξης και καινοτομιών, στη βελτίωση
της ποιότητας, της υγιεινής, της ασφάλειας
των προϊόντων τους και του περιβάλλοντος. 

Πρόσθετοι όροι, 
περιορισμοί 

και προϋποθέσεις
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ΜΕΣΩ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΤΗ ΔΥΣΗ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ

Α
υτοί ήταν που, πριν από περίπου

9.000 χρόνια, μετανάστευσαν
στην Ευρώπη μαζί με τις πολύτιμες
αγροτικές γνώσεις τους και τον

πιο προηγμένο πολιτισμό τους, που διέδωσαν
στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπου έως τότε κυ-
ριαρχούσαν οι πιο πρωτόγονες παλαιολιθικές
πρακτικές των κυνηγών-συλλεκτών. 
Αυτό δείχνει μια νέα διεθνής γενετική έρευνα,
με επικεφαλής Έλληνες επιστήμονες, η
οποία ενισχύει την πεποίθηση πως υπήρχε
μια ευρέως χρησιμοποιούμενη θαλάσσια
διαδρομή για τις μεταναστευτικές κινήσεις
των αρχαίων γεωργών από τα ανατολικά
προς τα δυτικά, παράλληλα με την ηπει-
ρωτική οδό από τη Μέση Ανατολή στην
Ανατολία και από εκεί –μέσω του Βοσπό-
ρου– στη Θράκη, στα Βαλκάνια και τελικά
στην κεντρική Ευρώπη. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή
Γενετικής Γιώργο Σταματογιαννόπουλο,
του Πανεπιστημίου Ουάσιγκτον στο Σιάτλ
και την Περιστέρα Πάσχου, του Τμήματος
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δη-
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ανέ-
λυσαν δείγματα DNA από περίπου 1.000
κατοίκους που ζουν σήμερα σε 32 τοποθεσίες
της νότιας και βόρειας Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής και της βόρειας Αφρικής. 
Δείγματα ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, από
κατοίκους της Κρήτης, των Δωδεκανήσων,
της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Καππα-
δοκίας. Είναι ενδεικτικό ότι, όπως έδειξε η

ανάλυση του DNA, οι στενότεροι γενετικά
συγγενείς πληθυσμοί της Ανατολίας (στη
σημερινή Τουρκία) είναι οι πληθυσμοί της
Κρήτης και των Δωδεκανήσων και όχι της
Βαλκανικής ή της βόρειας Ελλάδας. 
Η γενετική ανάλυση αποκαλύπτει στους
σημερινούς Ευρωπαίους ίχνη από ένα ανα-
κάτεμα των παλαιολιθικών ανθρώπων (που
είχαν αποικίσει την Ευρώπη ήδη πριν από
35.000-40.000 χρόνια) και των νεολιθικών
ανθρώπων που έφτασαν στην Ευρώπη
πολύ αργότερα, πριν από 9.000 χρόνια. 
Οι αρχαιολόγοι έχουν ήδη προτείνει την
ύπαρξη μιας παράλληλης νησιωτικής δια-
δρομής των αρχαίων γεωργών από την
Ανατολή προς τη Δύση, «πηδώντας» από
νησί σε νησί του Αιγαίου, αλλά οι φυσικές
ενδείξεις είναι λιγοστές έως τώρα (κυρίως
από την Μήλο). Ωστόσο, η επιστήμη της
γενετικής φαίνεται να ενισχύει αυτή τη
θεωρία με βιολογικά δεδομένα. 

«Γέφυρα» το Αιγαίο
Η νέα γενετική ανάλυση δείχνει ότι αρχικά
οι πρώτοι γεωργοί προχώρησαν από την
ενδοχώρα της Ανατολίας (Καππαδοκία)
προς τη νοτιοδυτική ακτή της Μικράς Ασίας.
Στη συνέχεια, η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα
αποτέλεσαν μια «γέφυρα», που συνέδεσε
τη Μικρά Ασία με την Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, δεν είναι
τυχαίο ότι στην Κρήτη έχει ανακαλυφθεί
ένας από τους αρχαιότερους νεολιθικούς
οικισμούς της Ευρώπης, στην περιοχή της
Κνωσού, του οποίου η δημιουργία χρονο-
λογείται προ 8.500 έως 9.000 ετών. Ο οικισμός
αυτός δημιουργήθηκε από αποίκους που
ήλθαν από την Ανατολή και οι οποίοι τελικά
ανέπτυξαν τον Μινωικό πολιτισμό, τον
πρώτο εξελιγμένο ευρωπαϊκό πολιτισμό,
πριν περίπου 5.000 χρόνια. Από την άλλη,
όπως επισημαίνουν οι Έλληνες επιστήμονες,
οι νεολιθικοί οικισμοί στη Θράκη και στην
Μακεδονία είναι πιο πρόσφατοι σε σχέση
με εκείνους της νοτιότερης ηπειρωτικής
Ελλάδας, κάτι που λογικά δείχνει ότι οι νε-
ολιθικοί μετανάστες-γεωργοί έφθασαν αρ-
χικά από το νότο (δια της νησιωτικής οδού)
και όχι από το βορρά (μέσω του Βοσπόρου). 
Ερωτηματικό αποτελεί αν η αφετηρία των
μεταναστών γεωργών-ναυτικών ήταν κυρίως
η ακτή της νότιας Μικράς Ασίας ή η ακτή
της Μέσης Ανατολής (Ισραήλ-Παλαιστίνη-
Λίβανος-Συρία). Η νέα ελληνική έρευνα
υποστηρίζει πως η πρώτη διαδρομή ήταν
η βασική, αν και όπως είπε η Πάσχου, «δεν
μπορούμε να αποκλείσουμε τις άλλες δια-
δρομές, πιθανότατα όλες χρησιμοποιήθηκαν
ταυτόχρονα σε ένα βαθμό». 
Σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνεται,
τα νησιά του Αιγαίου και η ηπειρωτική
Ελλάδα δέχτηκαν διαδοχικά μεταναστευτικά
κύματα από την Ανατολή –αν και παραμένει
άγνωστο με τί είδους πλεούμενα γίνονταν
αυτά τα θαλάσσια ταξίδια. Ένα μέρος αυτών
των αποίκων –με ενδιάμεσο σταθμό την
Κρήτη– συνέχισε πιο δυτικά (επίσης δια θα-
λάσσης) και εγκαταστάθηκε στη Σικελία
και την Ιταλία. 
Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η εξάπλωση
της γεωργίας σιγά-σιγά σε όλη την Ευρώπη. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι η γεωργία ανα-
πτύχθηκε με πολύ ταχύτερο ρυθμό στη
νότια Ευρώπη απ’ ό,τι στη βόρεια. Οι πρώτες
γεωργικές πρακτικές πιστεύεται ότι εμφα-
νίστηκαν στη λεγόμενη «Εύφορη Ημισέληνο»,
στην έκταση μεταξύ Μέσης Ανατολής και
Μεσοποταμίας, πριν από περίπου 11.000
έως 12.000 χρόνια. Ήταν αυτή η νεολιθική,
αγροτική επανάσταση που οδήγησε στη
δημιουργία των πρώτων πόλεων και έμελλε
να αλλάξει το «πρόσωπο» της Γης και της
ανθρωπότητας.

Μικρά Ασία – Δωδεκάνησα – Κρήτη – νησιά Αιγαίου – Πελοπόννησος 
και λοιπή ηπειρωτική Ελλάδα – νότια Ευρώπη. Αυτό είναι το –τολμηρό 
με τα πλωτά μέσα εκείνης της εποχής– νησιωτικό δρομολόγιο που
ακολούθησαν οι προερχόμενοι από τη Μέση Ανατολή και την Ανατολία
πρώτοι νεολιθικοί γεωργοί.

Πώς έφτασε η γεωργία στην Ευρώπη

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο ίδιο ουσιαστικά συμπέρασμα καταλήγει και μια νέα ισπανική έρευνα.
Οι γενετιστές, με επικεφαλής τον Ντανιέλ Τουρμπόν του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης,

ανέλυσαν για πρώτη φορά μιτοχονδριακό DNA (κληρονομείται μόνο μέσω της μητέρας) των
πρώτων μεσανατολιτών γεωργών που ζούσαν στην περιοχή της σημερινής Συρίας πριν από
8.000 χρόνια. 
Η σύγκριση του προϊστορικού DNA των ανατολιτών γεωργών με αντίστοιχο γενετικό υλικό από
σκελετούς ηλικίας 7.000 ετών, που βρέθηκαν σε νεολιθικά χωριά της Γερμανίας και της Ισπανίας,
έδειξε τη μεταξύ τους γενετική συγγένεια, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι οι πληθυσμοί της Μέσης
Ανατολής ήσαν όντως οι πρόγονοι των κατοπινών αγροτικών πληθυσμών της Ευρώπης. 
Οι Ισπανοί επιστήμονες βρήκαν, επίσης, στενή γενετική συγγένεια των ανατολιτών γεωργών με
τους κατοίκους της Κύπρου και της Κρήτης και έτσι συμπεραίνουν ότι, κατά πάσα πιθανότητα,
η νεολιθική αγροτική μετανάστευση προς τη Δύση ακολούθησε τη θαλάσσια οδό από τη Μέση
Ανατολή μέσω Κύπρου και των νησιών του Αιγαίου και όχι τη χερσαία οδό μέσω Τουρκίας και
Βοσπόρου, καθώς οι τουρκικοί πληθυσμοί έχουν σήμερα μικρότερη γενετική συγγένεια με τους
συριακούς σκελετούς.

Ισπανική επιβεβαίωση

Τα στοιχεία δείχνουν ότι 

η γεωργία αναπτύχθηκε 

με πολύ ταχύτερο ρυθμό 

στη νότια Ευρώπη απ’ ό,τι

στη βόρεια



ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ: Πωλούνται ή ενοικιάζονται 2 γραφεία 30 τ.μ.
το ένα στην Πανεπιστημίου –απέναντι από τη εκκλησία
Ζωοδόχου πηγής σε φθηνή τιμή. Τηλ. 6982/110466.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ: 17 μεζονέτες νεόδμητες, πα-
ραθαλάσσιες, πολυτελούς κατασκευής, 80 τ.μ. έκαστη,
σε πανέμορφη περιοχή. Τιμή συνολική: 2.980.000 ευρώ
(συζητήσιμη). Εκτίμηση τράπεζας 3.600.000 ευρώ,
προσφορά 2.500.000 ευρώ. Tηλ.6970/886129 και
6970/889004. E-mail: EuropeanDR.physiotherapist
@yahoo.com. 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δήμος Ακρωτηρίου, οικισμός Σούδας:
Μονοκατοικία 250 τ.μ., πλησίον θάλασσας, πολυτελούς
κατασκευής 2 επιπέδων, ψύξη-θέρμανση, spa, μάρμαρα,
ηλιακός, δορυφορικά συστήματα, επιπλωμένη LUX, σε
οικόπεδο 500 τ.μ. Τιμή: 600.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Εκτίμηση τράπεζας 986.000 ευρώ, προσφορά 370.000
ευρώ. 

Tηλ. 6970/886129 και 6970/889004 E-mail:
EuropeanDR.physiotherapist@yahoo.com. 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Οικόπεδο 1.080 τ.μ. εντός σχεδίου, μη ρυμοτομημένο,
στο Δ.Δ. Βραστάμων του δήμου Πολύγυρου Χαλκιδικής.
Τιμή 20.000 ευρώ (συζητήσιμη). Τηλ. 6978/229977 και
6937/297096. 

ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ: Οικόπεδο, 525 τ.μ. Τιμή 30.000 €.
Τηλ. 6997/002350. 

ΚΥΘΗΡΑ: Oικόπεδο εντός οικισμού, 6.000 τ.μ., φως,
νερό, τηλέφωνο. Πανοραμική θέα στον Κάβο Μαλέα.
Απόσταση από τη θάλασσα 300 μ. Τιμή 10.000 €. Τηλ.
27360/33960 και 6974/171306.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Αγροτεμάχιο 30 στρέμματα, επίπεδο, γόνιμο, περιφραγμένο,
δίπλα σε επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο, για κάθε
χρήση. Περιοχή Αθήναιο Αρκαδίας. Τιμή λογική. Τηλ.
6946/086912. 

ελαιώνας ποτιστικός 8.660 τ.μ. στην Ορμυλία Χαλκιδικής
με πρόσοψη σε άσφαλτο 210 τ.μ. Περιλαμβάνει 254
ελαιόδεντρα, δυνατότητα να κτιστεί, απέχει 1.000 μέτρα
από Ορμυλία και 6 χλμ. από θάλασσα. Τιμή 35.000,00
ευρώ. Τηλ. 6978/229977 και 6937/297096.

Αρδευόμενο ελαιόκτημα 71 στρέμματα, με 1.300 πα-
ραγωγικά ελαιόδεντρα, γεώτρηση, αποθήκη και ΔΕΗ.
Περιοχή Λακωνίας, 400 μέτρα από τον Εθνικό δρόμο. 

Ετήσιο εισόδημα 22.000 ευρώ. Τιμή 165.000 ευρώ. Τηλ.
6972/727358 και 210/3245396. 

ΚΩΠΑΪΔΑ: Χωράφι 21 στρέμματα στην περιοχή Υψη-
λάντου-Πέτρας, 200μ. από Κηφισό ποταμό. Τιμή 60.000
€. Συζητήσιμη. Τηλ. 21049/33326 και 6947/575093. 

ΛΑΚΩΝΙΑ: Ελαιόκτημα αρδευόμενο 71 στρέμματα με
1.100 παραγωγικά ελαιόδεντρα, γεώτρηση και αποθήκη
45 τετραγωνικά. Εισόδημα 22.000 συν 6.500 € επιδοτήσεις.
Τιμή 167.000€. Συζητήσιμη. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ.
21032/45396 και 6972/727358. 

ΟΡΕΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Πωλείται αγρός ποτιστικός, 8
στρέμματα, στον κάμπο Κλημεντίου. Τιμή συζητήσιμη.
Τηλ. 27420/22015 και 6972/185480.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

Αγρόκτημα 4 έως 12 στρεμμάτων στον παράλληλο της
εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στα 34 χλμ. Τηλ. 6977/263676. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια ποτιστικά μεγαλύτερα από 10
στρέμματα για 20 ετή μίσθωση στην Πελοπόννησο.
Τηλ. 697/33.48.541.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΑΘΗΝΑ: Πωλούνται ή ενοικιάζονται 2 γραφεία 30 τ.μ. το
ένα στην Πανεπιστημίου –απέναντι από την εκκλησία
Ζωοδόχου Πηγής σε οικονομική τιμή. Τηλ. 6982/110466. 

ΚΥΘΗΡΑ: Πωλείται ξενοδοχείο 9 δωματίων με άδεια λει-
τουργίας και οικοδομής σε οικόπεδο 9.000 τ.μ. Δυνατότητα
επέκτασης . Μπροστά στη θάλασσα στα 10 μ. Τηλ.
27360/33960 και 6974/171306. Site: platiaammosbe-
achhotelblogspot.gr.

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Δήμος Ακρωτηρίου, οικισμός Σούδας:
Οικόπεδο 4.128 τ.μ., θέα θάλασσα, με συνολική επι-
τρεπόμενη δόμηση για κατοικία 1.800 τ.μ. και για επαγ-
γελματικό χώρο 2.500 τ.μ. Τιμή: 650.000 ευρώ (συζητήσιμη).

Εκτίμηση τράπεζας 2.200.000 ευρώ. Προσφορά 370.000
ευρώ. Tηλ. 6970/886129 και 6970/889004. E-mail: Eu-
ropeanDR.physiotherapist@yahoo.com. 

ΔΙΑΦΟΡA

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από οργανισμό βιο-
μηχανικής ιδιοκτησίας με τίτλο: «ΗΛΙΑΚΟ ΕΝΘΕΜΙΟ-
ΞΗΡΑΝΣΗ ΣΤΑΦΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΔΙΕΘΝΗΣ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ» με θεωρημένα όλα τα κατά νόμο επι-
συναπτόμενα σχετικά έγγραφα. Τηλ.210/8825913 και
6943/448420. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ εργαλεία: 30 σελίδες γαλβανιζέ τριάρι, ένα
μεγάλο κανόνι και ένα σκαλιστήρι για βαμβάκι. Περιοχή
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6974/410304. 

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Πωλούνται 20 τόνοι μηδική σε pellet αρίστης
ποιότητας από παραγωγό. Τηλ. 6974/320030.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Πωλούνται μπάλες σανού βρώμης 25 kg
προς 4 €. Τηλ.6974/917584. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ξυλουργικός πάγκος, γνήσιος, από μαθητευόμενο
ξυλουργό. Τηλ. 210/4828800 και 6936/280164. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δικαιώματα για ζώα πάσης φύσεως. Αγοράζω
μετρητά. Τηλ. 6938/847455. 

Πωλείται αρμεκτήριο 2Χ8 σταθερό VETSFALIA, ένα
σκρέιπερ και 50 στρώματα με θέσεις αγελάδων. Τηλ.
6986/253785

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι σκληρό και κριθάρι. Τηλ. 6977/690878.

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Διατίθενται για καλλιέργεια 500 ελαιόδεντρα
σε ορεινό χωριό του Δήμου Ιεράπετρας (8 τοποθεσίες,
με δίκτυο άρδευσης). Το παραγόμενο ελαιόλαδο είναι
εξαιρετικό παρθένο, από τα καλύτερα στον κόσμο. Τηλ.
6977/797725, 2810/311194, 2310/623143.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Πωλούνται 20 τόνοι μηδική σε πέλλετ αρίστης

ποιότητας από παραγωγό. Τηλ. 6974/320030. 

ΛΑΚΩΝΙΑ: Πωλούνται πολυεστερικές δεξαμενές (βούτες
2τονες) για ελιές κ.λπ. Τεμάχια 8. Συνολική χωρητικότητα
16 τόνοι. Τιμή εκάστης 400 €. Συνολική τιμή 3.200 €.
Συζητήσιμη. Τηλ. 21032/45396 και 6972/727358.

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ χοιροτροφική μονάδα 1500 τ.μ., στεγασμένο
χώρο, αυτόματη τροφοδοσία, αυτονομία νερού με γε-
ώτρηση, σε άτομα νέας ηλικίας που θέλουν να ασχοληθούν
με την κτηνοτροφία. Τηλ. 27910/22598. 

ΖΩΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ κουτάβια από μεγαλόσωμους γονείς ράτσας
Ελληνικός Ποιμενικός προς 200 ευρώ το ένα. Περιοχή
Αργολίδα. Τηλ. 6940/188118. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πρόβατα λαγκών. Τιμή συζητήσιμη. Περιοχή
Ιωαννίνων. Τηλ. 6958/294711.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αρσενικά κατσίκια μούρφια 3-4 μηνών.
Περιοχή: Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6983/083403. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελληνικά ποιμενικά τσοπανόσκυλα, κουτάβια,
καθαρόαιμα, από άριστες γραμμές αίματος πρωταθλητών
Ελλάδος, από μάνα 50 kg και πατέρα 70 kg, πωλούνται
σε πολύ καλή τιμή. Τηλ. 6939/036437. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τσοπανόσκυλα, ιδανικά για φύλαξη ζώων
και μαντριών, πλήρως εμβολιασμένα και με ηλεκτρονική
ταυτοποίηση. Τιμή συμβολική. Τηλ. 6972/573385 (κ.
Κυριάκος). 

ΣΕΡΡΕΣ: Πωλούνται 50 θηλυκά ζυγούρια, LAKON, 100
€ το ένα. Τηλ. 6974/229243.

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ
-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ γαλβανιζέ μηχάνημα Ολλανδίας που ξεγεννά
αγελάδες, μόνο με ένα άτομο. Τιμή 150 ευρώ. Περιοχή
Ξάνθης. Τηλ. 6932/527969.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένα πλαστικά κάνιστρα
των 20 κιλών. Τιμή 3,00 ευρώ έκαστο. Τηλ. 6974/195569. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μηχανή ποτίσματος σε τρέιλερ μάρκας Deutche,
αερόψυκτη, με γενική επισκευή, σε άριστη κατάσταση
με τετραβάθμια αντλία άριστης κατάστασης, λόγω αν-
τικατάστασης με ΔΕΗ. Τιμή μόνο 3.500 ευρώ. Περιοχή
Χαλκιδικής. Τηλ. 6978/229977 και 6937/297096. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ντοματομηχανή ιταλικής προέλευσης με φω-
τοκύτταρο, σε άριστη κατάσταση και σε πολύ καλή
τιμή. Τηλ. 6977/347428.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Πωλούνται τρακτέρ κατά παραγγελία
από δημοπρασίες εξωτερικού, από 30 έως 200 ίππους
4Χ4. Μόνο μετρητοίς. Δεκτοί και έμποροι ή αντιπρόσωποι
μηχανημάτων. Δυνατή μεταφορά σε όλη την Ελλάδα.
Τηλ. 6936/743898.

ΖΗΤΩ να αγοράσω τρακτέρ από 25-35 ίππους, μετα-
χειρισμένο, με τα παρελκόμενά του (φρέζα, καλλιεργητής).
Τιμή 1.500 ευρώ. Τηλ. 6974/762131.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ τρακτέρ Ιnternational 844-S, 85 ίππων, 16άρι
σαζμάν, αερόφρενα, εργοστασιακή καμπίνα, άριστη
κατάσταση. Τηλ. 6977/347428.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ελαφρώς μεταχειρισμένη ψεκαστική αντλία
και ελαφρώς μεταχειρισμένη γεννήτρια 4 KBA. Τιμή
500 ευρώ. Τηλ. 6974/762131. 

Ζητείται ζυγιστικό παγολεκάνες. Τηλ. 6972/376184.

ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ Ι.Χ. αυτοκίνητο επιβατικό με αέριο ή ανταλ-
λάσσεται με μηχανάκι τρίκυκλο. Τηλ. 6977/210007. 

Μηχανή κοπής γκαζόν αμερικάνικη, αξίας 450 € δίνεται
αντί 150 €. Τηλ. 21099/02904 και 6959/080800 (κ.
Κόμης). 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

Δημιουργώ, οργανώνω, συμβουλεύω αγροτικές και
κτηνοτροφικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Φέρνω
νέες ιδέες και προτάσεις. Τηλ. 6977/755814 (κ. Θωμάς). 

Έλληνας κατασκευαστής κεραμοσκεπών, ζητά οποιαδήποτε
εργασία στο Ναύπλιο. Τηλ. 6984/290116. 

Κυρία ζητά εργασία στο Ναύπλιο. Μαγείρεμα, εξωτερικές
εργασίες και συντροφιά ηλικιωμένων. Τηλ. 6982/182059. 

Η World Capital LTD ζητά πωλητές ανά την Ελλάδα με
εμπειρία για την προώθηση χυμών (Royal Berry, Merry
Berry) από super foods, που θα κυκλοφορήσουν πρώτη
φορά στην ελληνική αγορά.Αμοιβή με ποσοστό επί των
πωλήσεων. Τηλ. 211/4093230, www.worldcapital.gr.
Αποστολή βιογραφικών: info@worldcapital.gr.

KOZANH: Ζητείται συνεργάτης-έμπορος για άχυρα
(μικρές μπάλες). Τηλ. 6982/475249. 

Aναλαμβάνω παντός είδους κατασκευές - πατέντες.
Αυτά που οι άλλοι δεν μπορούν, εμείς τα μπορούμε!
Προσιτές τιμές. Τηλ. 6977/893876. 

Γερμανικά μαθήματα ατομικά, ομαδικά, ή μέσω internet,
κυρίως ανώτερα επίπεδα από καθηγήτρια. (Γερμανική
Φιλολογία Πανεπιστήμιο Αμβούργου & 10χρονη παραμονή
στη Γερμανία, πείρα) www.dania.gr. Τηλ. 210/8663360
και 6973/238240. 

Ζητώ χρηματοδότη με κεφάλαιο 100.000 € για συνεργασία
στον πρωτογενή τομέα με προδιαγραφές υψηλής τε-
χνολογίας. Πολύ σοβαρές προοπτικές και με άμεση
απόσβεση. Αυστηρά σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6996/752772. 

Παρέχεται ολοκληρωμένο service και βελτιστοποίηση
λειτουργίας των αρμεχτικών μηχανημάτων, αιγοπροβάτων,
αγελάδων από τεχνικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο,
“ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”. Τηλ. 6984/330100.
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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.
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ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΡΙΓΚΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/20660
Κιν. 6932/482658
Ε-mail: kostasmeriglitsis@yahoo.gr

ΣΑΛΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26410/28851 Κιν. 6974/829185
Ε-mail: fsalaounis@tellas.gr

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26460/42382
Κιν. 6944/273599

ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
ΜΑΡΩ ΚΑΛΑΙΤΖΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών Καλλιεργειών Κιν. 6932/134064
Ε-mail: maria_kalaitzi82@hotmail.com

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
Γεωπόνος 
Τηλ. 27510/91883
Κιν. 6945/739588 
Ε-mail: mytilmi1988@hotmail.com

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Τεχν. Γεωπονίας Μηχανικής Βιοσυ-
στημάτων
Τηλ. 27520/27198 
Κιν. 6974/709065
E-mail: faye.nik@live.com

ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27910/24166
E-mail: dimitrakopoulos@g.mail.com

ΑΧΑΪΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής
Τηλ. 6973/483775
E-mail: akouniniotis@windowslive.com

ΚΩΝ/ΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας Θερμοκηπια-
κών καλ/γειων
Τηλ. 2613/10457
Κιν. 6981/352917
Ε-mail: dinakons@hotmail.com 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
ΓΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ. ΕΠΕ 
Τηλ. 2610/273860
E-mail: gaiokalliergeiamepe@hot-
mail.com

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΤΣΙΤΣΑΣ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 210/2484620, 6971/536067
E-mail: apo.vagelis@gmail.com

ΤΣΕΡΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος 
Κιν. 6979/319453 
E-mail: mtsertikidou@yahoo.gr

ΕΥΤΥΧΙΑ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπόνος – 
Βιολογική Γεωργία
Τηλ. 210/9888390 Κιν. 6947/996355
Fax. 210/9888390
E-mail: efiladopoulou@yahoo.gr

MAΡΚΕΛΛΑ ΚΤΙΣΤΑΚΗ
Γεωπόνος 
Τηλ. 21118/48901 Κιν. 6948/214671
E-mail: markella_ktistaki@yahoo.gr

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ 
Γεωπόνος ΓΠΑ Βιοτεχνολογίας
Tηλ. 210/4252757
Κιν. 6948/782360
Ε-mail: heinousd9@hotmail.com

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος (ΓΠΑ) Αγροτικής Οικονομίας 
Τηλ. 210/5232530 Κιν. 6934/181340
E-mail: cbregiannis@gmail.com

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ 
Γεωπόνος Ανωτάτης Γεωπονικής Αθη-
νών
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Λεωφ. Αγ. Μαρίνης – Κορωπίου 15
Τ.Κ. 19400 Αγ. Μαρίνα Αττική
Τηλ.22910/90242 – 22910/91950
Κιν.6944534200
E-mail: biogreen@otenet.gr
www: bio-green.gr

ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τηλ. 24620/23220

ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
Τηλ. 24620/23192 Φαξ. 24620/23192

ΔΡΑΜΑΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/66408 Τηλ. 25210/52570
Ε-mail: gazidaf@yahoo.gr
E-mail: tasoszoulou@yahoo.gr

ΔΕΜΙΡΤΖΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/93887
Κιν. 6974/262264
Ε-mail: dekw111@hotmail.com

ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/95324 Κιν. 6937/160601
Ε-mail: itiktap@otenet.gr

ΓΑΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/68067 Κιν. 6938/573875
Ε-mail: ioannisgarou@hotmail.com

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25210/35242
Κιν. 6945/437745

ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
Τηλ. 25210/96846 Κιν. 6944/588875
ΚΑΛΟΣ ΑΓΡΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
Ε-mail: xariton21@gmail.com

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΧΑΤΖΗΚΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6979/224490
Ε-mail: geoponos@otenet.gr

ΕΒΡΟΥ
ΒΑΡΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 25510/300738 Κιν. 6951/422992
ΒΛΑΣΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ 
Αγροτικής Οικονομίας
Τηλ. 25510/33617
Κιν. 6949/261289
E-mail:
vlasakakisnikolaos@yahoo.com

ΤΖΟΝΙΑΔΟΥ ΝΙΝΩ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25511/12180
Κιν. 6980/800135

ΣΙΤΣΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Τηλ. 25510/32261Κιν. 6973/964525
E-mail: keyflower19@yahoo.gr

ΓΕΩΡΓΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Τεχνολόγος Ζωικής Παραγωγής
Τηλ. 25520/24934 Κιν. 6942/970049
E-mail: georgele@mailbox.gr 

ΣΟΥΛΕΜΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 25520/29354 Κιν. 6936/144056
Ε-mail: s.giorgos@hotmail.com

ΓΕΩΡΓΙΣΗ ΕΛΕΝΗ
Τεχν. γεωπόνος
Τηλ. 25524/00015 Κιν. 6932/422356

ΕΥΒΟΙΑΣ
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22240/23992 Κιν. 6932/627997 
E-mail: lefterisgasparis@gmail.com

ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26950/45837
Ε-mail: geodinis@otenet.gr

ΗΛΕΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ
Γεωπόνος
Κιν. 6976/248329
Ε-mail: pelnikol@yahoo.com

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Κιν. 6944/580260
Ε-mail: agroscenter@gnail.gr

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26210/44059
Ε-mail: sxizast@hotmail.com

ΗΜΑΘΙΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23310/61720 Κιν. 6974/338357
Ε-mail: Antonistheox@yahoo.gr

ΧΕΙΜΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Τεχν. Γεωπονίας Βιολογικής Γεωργίας
Τηλ. 23310/91154, 23310/91107
Κιν. 6939/016726
E-mail: heimonopoulos@hotmail.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΡΑΚΗΣ Α.
Γεωπόνος
Τηλ. 28108/22273

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Κιν. 6946/458686
Ε-mail: mimoikon@g.mail.com

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ – Αγρ. Οικονομία
Τηλ. 23107/67080  Κιν. 6942/912901
E-mail: Tsexeli@hotmail.com

ΤΣΟΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 2310/933637

ΡΟΥΣΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ  
Γεωπόνος Τηλ. 23103/00391 
Κιν. 6942/887478
Ε-mail: rubens42001@yahoo.com 
& sroussid@gmail.com

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ 
Επιστήμονας Γεωτεχνολογίας
& ΠεριβάλλοντοςΤεχν. Γεωπονίας
Φυτικής Παρ/γης M.Sc 
Τηλ. 23103/02111Κιν. 6985/580341
E-mail: alexioakim@hotmail.com 

ΜΕΤΑΞΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
Τηλ. 23102/07928
Κιν. 6942/639936
E-mail: nikoletta_13@hotmail.com

ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Γεωπόνος ΑΠΘ Αγροτικής 

Οικονομίας 
Τηλ. 23104/13727 
E-mail: asi_rizou@hotmail.com.

ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
Μεταπτυχιακός γεωπόνος
Κιν. 6977/223234
Εmail: papaioannouioannis@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΦΡΟΣΥΝΗ ΤΣΙΝΤΖΟΥ 
Γεωπόνος
Κιν. 6932/580454
E-mail: efrotsintzo@hotmail.com

ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
Τηλ. 25102/25536

ΜΑΛΑΦΟΥΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τηλ. 25102/20301

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
Τηλ. 25910/24103

ΚΙΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Τηλ. 25910/23285

ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τηλ. 25920/44649
ΧΡΥΣΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ&ΣΙΑ ΕΠΕ
Τηλ. 25940/92700

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24410/20380

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΗΡΓΗΣ ΘΩΜΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24670/83553
Ε-mail: thomasirgis@yahoo.gr

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26630/94700
E-mail: agrotopo@otenet.gr

ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Γεωπόνος-Βιοτεχνολόγος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6949/378256

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ Ι. ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/46812
Ε-mail: b_karametos@yahoo.gr

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26610/86071
Κιν. 6986/643011

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/24565

ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/23863 Κιν. 6973/404375
Ε-mail: info@antonelos.gr

ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26710/81335
Κιν. 6976/972620
Ε-mail: kolaitis.a@gmail.com 

ΚΙΛΚΙΣ
ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23430/23450

ΤΣΑΚΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Γεωπόνος
Τηλ. 23410/27032
Ε-mail: info@tsakidis.gr

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΔΙΑ ΚΥΦΩΝΙΔΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Πτολεμαΐδα Κοζάνης
Τηλ. 23104/62281
Κιν. 6976/714488
Ε-mail: lydiakyf@in.gr

ΚΑΡΑΒΟΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Γεωπόνος
Πτολεμαΐδα και Βάρδα Ηλείας 
Tηλ. 26230/71713 
Κιν. 6974/320773
Ε-mail: billkaravol@hotmail.com

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΥ
Τεχν. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής 
Τηλ. 27420/24401- Κιν. 6974/369228
E-mail: vag_panos@hotmail.com

ΚΡΗΤΗΣ

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τεχνολόγος Γεωπόνος 
Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλ-
λιεργειών και Ανθοκομίας
Τηλ: 28230/41962 Κιν.: 6976/302097
Ε-mail: giorgos.lourakis@yahoo.gr

ΛΑΡΙΣΗΣ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
Τεχνολόγος Γεωπονίας 
Τηλ. 22310/32468
Κιν. 6981/840470
E-mail: riavas@gmail.com 

ΛΕΣΒΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΤΖΑΚΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Φυτικής Παραγωγής
Τηλ. 22510/24605
Κιν. 6934/391747
E-mail: m.batzakis@hotmail.com

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Τηλ. 24220/41788
Κιν. 6972/818348
Ε-mail: gdkaltsounis@yahoo.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑΣ Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/71411
Κιν.  6976/580830
Ε-mail: vageorgouleas@gmail.com

ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΦΩΤΗΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6972/620198
E-mail: Psdc2003@otenet.gr

ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 27210/62145
Κιν. 6937/363034
E-mail: gangelis@qsdc.gr

ΞΑΝΘΗΣ

ΜΑΤΣΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γεωπόνος
Τηλ. 6934/735970

ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 25410/41995

ΠΕΛΛΗΣ

ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Γεωπόνος
Τηλ. 23840/22019
Κιν. 6981/336841

ΚΟΚΟΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
Γεωπόνος
Τηλ. 23810/81691
Φαξ. 23810/81691

ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23820/62693
Ε-mail: alexkou1974@hotmail.com

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Γεωπόνος ΑΠΘ Οπωρ/κών
& ΑμπέλουΤηλ.23510/41605
Κιν. 6977/611039
Ε-mail:thanosv.strom@gmail.com

Αφοί ΜΑΝΩΣΗ-Ι. ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Ο.Ε., 
Φυτώριο
Tηλ. 23510/47420. 
Φαξ: 23510/47420.
E-mail: landscapemmt@yahoo.it.

ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 26820/22591 Κιν. 6942/408533

ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΣΚΑΜΝΟΥ
Τεχνολόγος Γεωπονίας
και Δενδροκομίας 
Κιν. 6938/740651
E-mail: eskamnou@yahoo.gr
eskamnou@hotmail.com

ΣΑΜΟΥ 

ΠΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 22730/79599
Κιν. 6946/760113
Ε-mail: npariano@gmail.com

ΣΕΡΡΩΝ

ΛΙΘΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/71080

ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
Γεωπόνος
Τηλ. 23210/244487

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΡΙΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/71255

ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεωπόνος
Τηλ. 24310/93168
Φαξ. 24310/93168
Κιν. 6974/709003
Ε-mail: papazap@otenet.gr

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ
Τεχν. Γεωπονίας Θερμοκηπιακών
Καλ/γειών 
Κιν. 6982/007161
E mail: gianniskazasis@hotmail.com

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ Αγροτ. & Οικον. Ανά-
πτυξης
Τηλ. 23860/23148
Κιν. 6974/439021
Ε-mail: panos.anastasop@gmail.com

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Γεωπόνος
Τηλ. 23730/26001

ΧΙΟΥ

ΠΑΜΠΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γεωπόνος ΓΠΑ
Τηλ. 22710/28681
Κιν. 6945/054225
E-mail.: pampalosdimitris@hotmail.com

ΚΑΛΛΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Γεωπόνος AΠΘ
Τηλ. 22710/20345
E-mail.: gikaikipos@gmail.com

Απαραίτητοι  για την
ανάπτυξη  της ελληνικής
υπαίθρου είναι πλέον 
οι γεωπόνοι. 
Η «Παραγωγή»  σε μια
προσπάθεια  να συμβάλει 
στην καλύτερη
ενημέρωση των αγροτών,
παραθέτει μια  λίστα
γεωπόνων 
απ’ όλη την Ελλάδα. 
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Η φέτα στο… μενού της συνάντησης Καρασμάνη – Βίλσακ 

Ησυμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και ΗΠΑ για τη Διατλαντική

Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύ-
σεων (TTIP) αποτέλεσε το βασικό αντι-
κείμενο της διμερούς συνάντησης που
είχε στο Λουξεμβούργο, στο περιθώριο
του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας
της Ε.Ε., ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιώργος Καρα-
σμάνης με τον Αμερικανό ομόλογό του
Τομ Βίλσακ.
Ο Έλληνας υπουργός επισήμανε στον
Αμερικανό ομόλογό του ότι, κατά τη
διάρκεια των συζητήσεων για την επί-
τευξη της συμφωνίας ΤΤΙP, θα πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψη η σημασία
των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης
(ΠΟΠ) και Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ)
για την ευρωπαϊκή γεωργία και αγροτική
οικονομία.
«Το ευρωπαϊκό αγροτο-διατροφικό μον-
τέλο βασίζεται στα υψηλής ποιότητας
προϊόντα με γεωγραφικές ενδείξεις, ενώ
το αντίστοιχο αμερικανικό μοντέλο στα
εμπορικά σήματα. Και αυτή είναι μια
διάσταση που θα πρέπει να ληφθεί σο-
βαρά υπόψη κατά τη διάρκεια της κα-
τάρτισης της συμφωνίας ΤΤΙP», σημείωσε
ο κ. Καρασμάνης, αναφέροντας ως χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτω-
ση της ελληνικής φέτας, τονίζοντας την
αναγκαιότητα της πλήρους προστασίας
της –όπως σε ευρωπαϊκό επίπεδο– σε

κάθε συμφωνία με χώρες εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης, λόγω της ιδιαιτερότητας
και μοναδικότητας του προϊόντος, τόσο

από οικονομικής πλευράς όσο και από
κοινωνικής για την ελληνική ύπαιθρο.
Μάλιστα, ο Έλληνας υπουργός προσκά-
λεσε τον κ. Βίλσακ να επιλέξει την Ελλάδα
ως μια από τις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες
τις οποίες σχεδιάζει να επισκεφθεί, συ-
νοδευόμενος από Αμερικανούς τεχνικούς
εμπειρογνώμονες, ώστε να διαπιστώσει
εκ του σύνεγγυς τον ιδιαίτερο τρόπο πα-
ρασκευής της φέτας στις περιοχές πα-
ραγωγής της, που την έχουν αναδείξει
ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης.

Θέματα αδειοδοτήσεων των μυ-
δοκαλλιεργειών και των οστρα-

κοκαλλιεργειών στην περιοχή της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά και ορ-
θολογικής διαχείρισης των κελυφών,
απασχολούν τις αυτοδιοικητικές αρχές
της περιοχής, οι οποίες αναζητούν
λύσεις και δρομολογούν σχετικές πα-
ρεμβάσεις. 
Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα ση-
μαντικό για τις εν λόγω περιοχές,
όπου αλιεύονται χιλιάδες τόνοι μυδιών
και οστρακοειδών το χρόνο, κατα-
λαμβάνοντας τη μερίδα του λέοντος
στην παραγωγή της χώρας και στέλ-
νοντας στο εξωτερικό το 90% της
συνολικής παραγωγής. 
Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεν-
τρικής Μακεδονίας, Θεοφάνη Παπά,
το πρόβλημα των αδειοδοτήσεων
των καλλιεργητών μπορεί να διευ-
θετηθεί με την επιτάχυνση των δια-
δικασιών που αφορούν τις περιοχές
οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλ-
λιεργειών (ΠΟΑΥ). Για το λόγο αυτό,
σε σύσκεψη που έγινε προ ημερών

στην Περιφέρεια, παρουσία του γε-
νικού διευθυντή Κτηνιατρικής του
ΥπΑΑΤ Θωμά Αλεξανδρόπουλου και
υπηρεσιακών παραγόντων του
υπουργείου, αποφασίστηκε η συγ-
κρότηση επιτροπής, η οποία θα ασχο-
ληθεί με την ολοκλήρωση της ΠΟΑΥ
και με τις ζώνες του Θερμαϊκού, ώστε
μέχρι τον Αύγουστο να ξεκινήσει η
διαδικασία αδειοδότησης του κόλπου,
που θα δώσει τέλος στην απώλεια
εισοδήματος για την περιοχή. 

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ολοκλη-
ρωμένης διαχείρισης των κελυφών,
ο κ. Παπάς σχολίασε ότι προκύπτει
από τα υπολείμματα της διαδικασίας
επεξεργασίας των οστρακοειδών που
προορίζονται για τις αγορές. «Τα πε-
ρισσότερα οστρακοειδή προωθούνται
στην αγορά με το κέλυφος, ωστόσο
τμήμα αυτών κατευθύνεται στους
καταναλωτές χωρίς το κέλυφος. Ειδικά
γι’ αυτή την κατηγορία αποβλήτων,
που δεν θεωρούνται επικίνδυνα ζωικά
απόβλητα, έχουν προκύψει διαφο-
ροποιήσεις καθώς ο ΧΥΤΑ Πιερίας τα
δέχεται ενώ η Έγκριση Περιβαλλον-
τικών Όρων (ΕΠΟ) του ΧΥΤΑ της Μαυ-
ροράχης δεν προβλέπει τη διαχείρισή
τους» σχολιάζει ο κ. Παπάς. Συνεπώς,
όπως λέει, εξετάζονται διάφορα εν-
δεχόμενα, όπως η επικοινωνία του
οικείου δήμου με τον ΧΥΤΑ της Πιερίας,
ώστε να κατευθύνονται εκεί η τρο-
ποποίηση της ΕΠΟ του ΧΥΤΑ της
Μαυροράχης ή η αδρανοποίηση των
κελυφών μέσω της διαδικασίας της
καύσης. 

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Διαγωνισμός 
για τη φύλαξη κτιρίων του ΟΓΑ

Αναζητείται λύση για τις άδειες των οστρακοκαλλιεργειώνΔιαγωνισμός 
για ταινίες ελέγχου οίνων ΠΟΠ

Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτύπωση ταινιών
ελέγχου οίνων, για προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προ-

έλευσης του 2015, ποσότητας 23.000.000 τεμαχίων ενέκρινε με
απόφασή της η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ.
Τον διαγωνισμό θα διεξαγάγει η μόνιμη Επιτροπή διενέργειας-πα-
ραλαβής προμηθειών και ανάθεσης εργασιών, της Διεύθυνσης
Μεταποίησης Τυποποίησης και Π.Ε. Η συνολική δαπάνη για την
εκτύπωση των ταινιών προϋπολογίζεται σε 25.215 ευρώ, περιλαμ-
βανομένου του ΦΠΑ.

Ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση των
υπηρεσιών φύλαξης των κτιρίων της Κεντρικής Υπη-

ρεσίας και των Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του
ΟΓΑ, χρονικής διάρκειας 2 ετών, με δυνατότητα παράτασης
6 μηνών, προκήρυξε η διοίκηση του Οργανισμού.
Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη για τη φύλαξη
ανέρχεται στο ποσό των 525.000 ευρώ (645.750 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και κρατήσεων υπέρ 
Τρίτων) και θα γίνει σε βάρος της πίστωσης του Προϋπο-
λογισμού του ΟΓΑ. Η προϋπολογισμένη δαπάνη περι-
λαμβάνει την ενδεχόμενη εξάμηνη παράταση της σχετικής
σύμβασης. 
Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν
τους συμμετέχοντες για 150 ημερολογιακές ημέρες από
την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την παρέλευση προ-
θεσμίας των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής
της περίληψης της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται
η Τρίτη 29 Ιουλίου και ώρα
10:00 π.μ., οπότε και θα διε-
νεργηθεί ο διαγωνισμός.Η
αποσφράγιση των προσφο-
ρών του διαγωνισμού θα γίνει
δημόσια, ενώπιον της αρμό-
διας Επιτροπής Προμηθειών
του ΟΓΑ, στο κτίριο του Ορ-
γανισμού, Πατησίων 30 (7ος
όροφος, γραφείο 703). 
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info@paragogi.net

Στην «Παραγωγή»  ειδικοί επιστήμονες 
απαντούν σε ερωτήσεις για θέματα που αφορούν 

τη γεωργία, την κτηνοτροφία, αλλά και όλο τον κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα, σε μια προσπάθεια 

της εφημερίδας να στηρίξει τους Έλληνες παραγωγούς. 

Στείλτε τις ερωτήσεις σας σχετικά με θέματα που σας απασχολούν στο e-mail: 

Tη χορήγηση των συν-
τάξεων του ΟΓΑ σε πε-

ρίπου 35.000 ομογενείς, οι
οποίες είχαν διακοπεί, εξε-
τάζει το αρμόδιο υπουρ-
γείο. Εκτός ασφαλιστικής
κάλυψης είχαν τεθεί οι ομο-
γενείς μετά τη θέσπιση αυ-
στηρών κριτηρίων για
όσους δικαιούνταν συντά-
ξεις, όπως ήταν η 20ετής
διαμονή στη χώρα, αλλά
και το ύψος του εισοδήμα-
τος. Πρόκειται για ομογενείς
από τη Βόρειο Ήπειρο, αλ-
λά και Πόντιους, οι οποίοι
λάμβαναν σύνταξη μέχρι
το 2012, αφού προϋπόθεση
ήταν η μόνιμη διαμονή στη
χώρα για 10 χρόνια. Η αύ-
ξηση του χρόνου διαμονής
από 10 σε 20 έθεσε εκτός
συστήματος 35.000 ομο-
γενείς, οι οποίοι έπαιρναν
σύνταξη 360 ευρώ το μήνα. 
Η διοίκηση του ΟΓΑ, έπειτα
από μελέτη που συντάχθηκε
για λογαριασμό του Οργα-
νισμού, έχει προτείνει προς
το υπουργείο Εργασίας:

8Την επαναφορά του υπο-
χρεωτικού χρόνου δια-
μονής στα 10 χρόνια. 

8 Συμψηφισμό της σύντα-
ξης των 360 ευρώ με άλ-
λες συντάξεις, που παίρ-
νουν οι ομογενείς από
τη χώρα προέλευσης.

8 Μείωση του ποσού που
θα χορηγεί ο ΟΓΑ για το
2014 και το 2015 σε 216
και 288 ευρώ, αντίστοιχα
και επαναφορά στα 360
ευρώ το 2016.

Ξαναδίνουν 
τις συντάξεις

στους 
ομογενείς

Αυξημένα κατά 87% είναι τα κονδύλια που θα
διατεθούν στον αλιευτικό τομέα της χώρας

μας την επταετία 2014-2020, σε σύγκριση με την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-
2013, σύμφωνα με το νέο κοινοτικό κανονισμό
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
που υιοθετήθηκε επί ελληνικής προεδρίας. 
Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γιώργος Καρασμάνης και ο αναπληρωτής υπουργός
Πάρις Κουκουλόπουλος ενημερώθηκαν από την
Κοινοτική Επίτροπο Θαλασσίων Υποθέσεων και
Αλιείας Μαρία Δαμανάκη για τις πιστώσεις που
αναλογούν στην Ελλάδα στους τομείς της αλιείας
και των υδατοκαλλιεργειών στο νέο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2014-2020, το συνολικό
ύψος των οποίων ανέρχεται στα 388.777.914 ευρώ. 
Από το ποσό αυτό, τα 309.622.000 ευρώ (έναντι
207.832.237 ευρώ στο προηγούμενο ΕΠΑΛ 2007-
2013) προορίζονται για τη χρηματοδότηση προ-
γραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής
αλιείας, των υδατοκαλλιεργειών και τη βελτίωση
της μεταποίησης αλιευμάτων και προϊόντων υδα-
τοκαλλιέργειας. Ποσό 54.064.787 ευρώ θα διατεθεί
για τον έλεγχο και την επιθεώρηση αλιευτικών
σκαφών, 16.368.547 ευρώ για τη συλλογή αλιευτικών
δεδομένων, 4.277.020 ευρώ για την ενίσχυση της
αποθεματοποίησης αλιευτικών προϊόντων και

4.445.560 ευρώ για την εφαρμογή Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής. 
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων εξέφρασε την ικανοποίησή
της για τη σημαντική αυτή αύξηση των προς
διάθεση κονδυλίων, επισημαίνοντας την πρόθεσή

της να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπά-
θειες, προκειμένου η απορρόφηση των κοινοτικών
πόρων να πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους
δυνατούς ρυθμούς, ώστε να στηριχθεί περαιτέρω
η εγχώρια αλιευτική παραγωγή και ο κλάδος των
ιχθυοκαλλιεργειών. 

Σημαντική αύξηση κονδυλίων για αλιεία-υδατοκαλλιέργειες 

Την «Ημέρα Θερισμού Ελληνικής Γης» γιόρ-
τασε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η

AMSTEL, τιμώντας έτσι τους Έλληνες παρα-
γωγούς που της προσφέρουν εδώ και 7 χρόνια
το κριθάρι τους για την παραγωγή της δημο-
φιλούς μπύρας. Η γιορτή πραγματοποιήθηκε
στον Αλμυρό Βόλου με ένα μεγάλο παραδο-
σιακό πανηγύρι, στο οποίο συμμετείχαν πα-
ραγωγοί και συνεργάτες της AMSTEL, καθώς
και πλήθος κόσμου από την τοπική κοινωνία. 
Με μία πλούσια ιστορία περισσότερων από
50 χρόνων, η μπύρα AMSTEL παράγεται από
υψηλής ποιότητας ελληνικό κριθάρι, το οποίο
της εξασφαλίζει την μοναδική και αξεπέραστη
γεύση της και την τοποθετεί σταθερά στην
κορυφή των προτιμήσεων των καταναλωτών.
Καθημερινά, περισσότεροι από 3.000 Έλληνες
παραγωγοί κριθαριού και 1.000 εργαζόμενοι

δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, για να απο-
λαμβάνουν όλοι οι Έλληνες την αγαπημένη
τους μπύρα. 
Η γιορτή της «Ημέρας Θερισμού Ελληνικής
Γης» είχε όλα τα χαρακτηριστικά ενός αυθεν-
τικού πανηγυριού, με παραδοσιακές γεύσεις,
παγωμένη μπύρα AMSTEL, τραγούδι και χορό. 
Ο διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέ-
σεων της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, κ. Μηνάς
Μαυρικάκης, ανέφερε σχετικά: «Πριν από ένα
χρόνο δώσαμε μία υπόσχεση και την τηρήσαμε.
Η Ημέρα Θερισμού Ελληνικής Γης έχει γίνει
θεσμός και σήμερα είμαστε εδώ στον Αλμυρό
Βόλου, μαζί με παραγωγούς, συνεργάτες και
εκατοντάδες φίλους μας για να γιορτάσουμε
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και όλοι μαζί
να πούμε “Πάμε για μια μπύρα!”. Ραντεβού
ξανά σε ένα χρόνο». 

«Ημέρα Θερισμού Ελληνικής Γης»
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O
λοι μας θα πρέπει

να προστατεύου-
με τα μάτια μας
από την υπεριώδη

ακτινοβολία του ήλιου καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου,
αλλά ιδιαίτερα τους καλοκαι-
ρινούς μήνες», τονίζει ο δια-
πρεπής χειρουργός οφθαλ-
μίατρος δρ. Γιάννης Μάλλιας. 
Η ηλιακή ακτινοβολία είναι η
αιτία για μια σειρά από παθή-
σεις των ματιών, οι οποίες εμ-
φανίζονται μετά από χρόνια
έκθεσης στον ήλιο, καθώς επί-
σης και για τη γήρανση των
ματιών μας. 

Βλαβερές ακτίνες και
παθήσεις των ματιών
Σύμφωνα με τους επιστήμονες,
οι ακτινοβολίες που προκαλούν
βλάβες στα μάτια είναι: 
- Οι υπεριώδεις ακτίνες, υπεύ-
θυνες κυρίως για παθολογίες
των εξωτερικών χιτώνων του
ματιού και του κρυσταλοειδή
φακού (π.χ. καταρράκτης).
- Οι ακτίνες υψηλής ενέργειας
στο ορατό φάσμα, υπεύθυνες
για παθολογίες του αμφιβλη-
στροειδούς (εκφύλιση ωχράς
κηλίδας). 
Αξίζει να σημειωθεί πως για
τη δεύτερη κατηγορία δεν γί-
νεται συχνά λόγος, αλλά είναι

και η πιο επικίνδυνη για τα
μάτια μας, αφού οι βλάβες που
μπορούν να προκληθούν είναι
μη αναστρέψιμες και τα συ-
νηθισμένα, απορροφητικά
γυαλιά ηλίου που φοράμε δεν
μας προστατεύουν επαρκώς. 
«Είναι σημαντικό να μη ξεχνάμε
πως ο ήλιος δρα αθροιστικά
και η ηλιακή ακτινοβολία ευ-
θύνεται για μια σειρά από πα-
θήσεις των ματιών, οι οποίες
εμφανίζονται μετά από χρόνια
έκθεση στον ήλιο» εξηγεί ο
δρ. Μάλλιας. 
Συγκεκριμένα, οι βλαβερές
ακτίνες του ήλιου σε βάθος
χρόνου προκαλούν:
• γήρανση του ευαίσθητου λε-
πτού δέρματός των βλεφάρων,
που έρχεται πιο γρήγορα από
το υπόλοιπο δέρμα,
• εμφάνιση όγκων στα βλέφα-
ρα, όπως επιθηλιώματα και
μελανώματα, τα οποία χρήζουν
έγκαιρης χειρουργικής αφαί-
ρεσης,
• εμφάνιση πτερυγίου, μια εκ-
φύλιση του επιπεφυκότος κατά
την οποία δημιουργείται ένας
ινοαγγειακός «ιστός» πάνω
στον κερατοειδή χιτώνα,
• καρκίνωμα του επιπεφυκότος
(πιο σπάνιο), το οποίο φαίνεται
να έχει ως παράγοντα κινδύνου
τις υπεριώδεις ακτίνες,

• ακτινική κερατοεπιπεφυκίτιδα,
ανάλογη με αυτή από οξυγο-
νοκόλληση, κατά την οποία ο
ασθενής έχει πόνο, έντονη φω-
τοφοβία και δυσκολία να ανοί-
ξει τα μάτια του,
• μείωση της διαύγειας του
κρυσταλοειδούς φακού του
ματιού, προκαλώντας καταρ-
ράκτη,
• εμφάνιση γεροντικού καταρ-
ράκτη, 
• βλάβες στον αμφιβληστρο-

ειδή χιτώνα, το βυθό του ματιού
και
• εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.

Μέτρα προστασίας-
γυαλιά
Το πρώτο μέτρο προστασίας
και το πιο εύχρηστο σε όλους
είναι η χρήση γυαλιών ηλίου.
Οι φακοί χρειάζεται να μπο-
ρούν να απορροφούν τις βλα-
βερές ακτίνες του ήλιου, χωρίς
όμως να αλλοιώνουν την οπτι-

κή αντίληψη και τα χρώματα. 
Για το λόγο αυτό, τα γυαλιά
που θα αγοράσετε χρειάζεται
να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: 
- Να αναγράφουν «100% UV
Protection», που σημαίνει πως
προστατεύουν τα μάτια από
τις ακτινοβολίες, οι οποίες
δεν βρίσκονται εντός των
ασφαλών ορίων μήκους κύ-
ματος (δηλαδή παρέχουν προ-
στασία από τις UVA ακτίνες

Μέτρα προστασίας των
ματιών από τον ήλιο,
συνιστούν οι
οφθαλμίατροι εν όψει
της καλοκαιρινής
περιόδου, αφού η χώρα
μας παρουσιάζει πολύ
μεγάλη ηλιοφάνεια. Ναι
μεν ο ήλιος είναι πηγή
φωτός, αλλά σε βάθος
χρόνου προκαλεί
σημαντική ζημιά στα
μάτια και σοβαρές
βλάβες στην όραση. 

Θωρακίστε τα μάτια σας έναντι της ηλιακής      
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟ       

Πρωτεΐνες εναντίον εγκεφαλικού

Οι άνθρωποι που διατρέφονται με πολλές
πρωτεϊνες, ιδίως από ψάρια και όχι από

κόκκινο κρέας, κινδυνεύουν λιγότερο να πάθουν
εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια νέα κινεζική επι-
στημονική μελέτη. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Ξινφένγκ Λίου,
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Ναντζίνγκ, αξιολόγησαν όλες τις δημοσιευμένες
έρευνες (συνολικά επτά) για τη σχέση πρωτεϊνών
και εγκεφαλικού, οι οποίες συνολικά αφορούσαν
255.000 άτομα από διάφορες χώρες (ΗΠΑ, Ια-
πωνία, Σουηδία) και κάλυπταν μια περίοδο του-
λάχιστον δέκα ετών. Κατά μέσο όρο, όπως έδειξε
η νέα ανάλυση, όσοι τρώνε τις περισσότερες
πρωτεΐνες καθημερινά, έχουν 20% μικρότερη
πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλικό επεισόδιο,
σε σχέση με όσους καταναλώνουν τις λιγότερες
πρωτεΐνες. Η αυξημένη ποσότητα που χρειάζεται
για τη μείωση του κινδύνου για εγκεφαλικό,
είναι περίπου 20 γραμμάρια. Για κάθε 20 πρόσθετα

γραμμάρια πρωτεϊνών που καταναλώνει κανείς
ημερησίως, ο κίνδυνος εγκεφαλικού μειώνεται
κατά 26%. Ο μικρότερος αυτός κίνδυνος προ-
κύπτει, αφού απομονωθούν άλλοι παράγοντες
κινδύνου, όπως η υψηλή χοληστερόλη ή το κά-
πνισμα. 
«Αν όλοι έτρωγαν περισσότερες πρωτεϊνες, αυτό
θα μεταφραζόταν σε τουλάχιστον 1,4 εκατ. λι-
γότερους θανάτους από εγκεφαλικό παγκοσμίως
κάθε χρόνο, συν τις μειωμένες αναπηρίες για
τον ίδιο λόγο» εκτίμησε ο Λίου. 

«Όχι» πολύ κόκκινο κρέας
Η μείωση του κινδύνου είναι μεγαλύτερη, όταν
οι παραπάνω πρωτεΐνες είναι ζωικές, από τη
μείωση που επιτυγχάνεται με τις φυτικές πρω-
τεϊνες. Όμως, οι Κινέζοι ερευνητές τόνισαν ότι
δεν πρέπει να γίνει παρεξήγηση και να ταυτίσει
κανείς τις περισσότερες ζωικές πρωτεϊνες με το
κρέας. Όπως είπαν, η αυξημένη κατανάλωση

κόκκινου κρέατος οδηγεί σε αύξηση του κινδύνου
για εγκεφαλικό. Το «κλειδί», όπως είπε ο Λίου,
είναι να αντικαταστήσει κανείς το κόκκινο κρέας
με άλλες πηγές πρωτεϊνών, όπως τα ψάρια. 
Σύμφωνα με τους Κινέζους ερευνητές, οι πρω-
τεΐνες, μεταξύ άλλων, ρίχνουν την αρτηριακή
πίεση και αυτό πιθανώς εξηγεί εν μέρει την προ-
στατευτική δράση τους στην περίπτωση του
εγκεφαλικού. Οι Κινέζοι επιστήμονες επεσήμαναν
πάντως πως χρειάζονται περαιτέρω μεγαλύτερες
έρευνες πάνω στο ζήτημα, προτού υιοθετηθούν
οι σχετικές ιατρικές συστάσεις, αλλά τα έως
τώρα ευρήματα φαίνονται πειστικά. Άλλοι επι-
στήμονες, πάντως, όπως ο δρ. Αρτούτο Ταμάγιο
του Πανεπιστημίου της Μανιτόμπα στον Καναδά,
αντέτειναν ότι μια κυρίως φυτοφαγική μεσογειακή
διατροφή, όπως η κρητική, με δημητριακά ολικής
άλεσης, ελαιόλαδο, ψάρια, φρούτα, λαχανικά
και λίγο κόκκινο κρέας, είναι η κατάλληλη για
τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. 

«
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κατά τουλάχιστον 99% και
από τις UVB κατά 95%)
- Ο φακός θα πρέπει να αντα-
ποκρίνεται στις ανάγκες σας
και στην χρήση των γυαλιών.
Για παράδειγμα, οι «degraded»
φακοί, αυτοί δηλαδή με τη δια-
βαθμισμένη σκουρότητα, είναι
ιδανικοί αν οδηγείτε πολύ συ-
χνά, καθώς το σκούρο πάνω
μέρος αποκλείει την ακτινο-
βολία, ενώ το πιο ανοιχτόχρω-
μα κάτω μέρος σας επιτρέπει
να βλέπετε μέσα στο αυτοκί-
νητο. Οι φακοί με εξωτερική
επίστρωση «καθρέπτη» αντα-
νακλούν μεγάλο μέρος της
ακτινοβολίας, αλλά μειώνουν
πολύ τη φωτεινότητα, ενώ είναι
πιο ευάλωτοι και στις γρατζου-
νιές. Ζητήστε πολωτικούς φα-
κούς για περιορισμό του «θαμ-
πώματος» από τον ήλιο τις
απογευματινές ώρες, αν ασχο-
λείστε π.χ. με σπορ της παρα-
λίας, ενώ αν θέλετε να συν-
δυάσετε τα γυαλιά ηλίου με
οράσεως, οι φωτοχρωμικοί
φακοί είναι η πιο δημοφιλής
λύση. 
Επίσης, οι φακοί που εκτείνον-
ται μέχρι το ενδιάμεσο ματιού
και αφτιού αποκλείουν ακόμη
περισσότερη φωτεινότητα και
είναι ιδανικοί για μεγαλύτερη
«συσκότιση». 

Το χρώμα των φακών
Το χρώμα δεν επηρεάζει τη
προστασία από τις βλαβερές
ακτινοβολίες, ωστόσο οι χρω-
ματικές αποκλίσεις δημιουρ-
γούν διάφορους τύπους «αν-
τίληψης» της φωτεινότητας
και των αποχρώσεων που βλέ-
πετε μέσω αυτών. Έτσι, επι-
λέξτε: 

3Γκρίζους φακούς για μει-
ωμένη ένταση του φωτός,
χωρίς μεγάλη διαστρέβλω-
ση χρωμάτων και αντίθε-
σης

3Καφέ φακούς για όραση με
μεγαλύτερες αντιθέσεις, κα-
θώς απορροφούν αρκετό
«μπλε φως» και είναι κατάλ-
ληλοι για αυξημένη φωτει-
νότητα. 

3Κιτρινωπούς φακούς για να
ξεχωρίζετε ευκολότερα λε-
πτομέρειες. Αυτοί οι φακοί
ενισχύουν την αντίθεση, αλ-
λά δεν είναι κατάλληλοι για
οδήγηση με πολύ ήλιο. 

Τέλος, τα γυαλιά ηλίου καλό
θα ήταν να μη ξεπερνούν τα
2 έτη χρήσης. 
Αυτό έχει να κάνει τόσο µε
τη φυσική τους φθορά, όσο
και µε τις αλλοιώσεις που υφί-
σταται ο φακός.

            ακτινοβολίας
Οι ερευνητές της Σχολής Δημόσιας

Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρ-
βαρντ ανέφεραν ότι αν μία γυναίκα αν-
τικαταστήσει το κόκκινο κρέας με ένα
συνδυασμό οσπρίων, πουλερικών, ξηρών
καρπών και ψαριών, μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο καρκίνου. Οι Αμερικανοί
επιστήμονες ανέλυσαν επί αρκετά χρόνια
στοιχεία για περίπου 89.000 γυναίκες,
ηλικίας 24 έως 43 ετών, από τις οποίες
σχεδόν 3.000 ανέπτυξαν καρκίνο του
μαστού. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές,
η υψηλότερη κατανάλωση κόκκινου
κρέατος σχετιζόταν με μια αύξηση 22%
κατά μέσο όρο του κινδύνου για καρκίνο
του μαστού, με κάθε πρόσθετη ημερήσια
μερίδα κόκκινου κρέατος να αυξάνει
κατά 13% τον κίνδυνο. 
Ωστόσο, ουκ ολίγοι Βρετανοί ειδικοί αν-
τέτειναν πως άλλες σχετικές μελέτες
δεν έχουν δείξει κάποια ξεκάθαρη συ-
σχέτιση ανάμεσα στο κόκκινο κρέας και
στον καρκίνο του μαστού. Προηγούμενες
μελέτες έχουν συσχετίσει το κόκκινο
και επεξεργασμένο κρέας μόνο με αυ-
ξημένο κίνδυνο για καρκίνο του εντέρου
και στα δύο φύλα. 
Ο καθηγητής Επιδημιολογίας του Πα-
νεπιστημίου της Οξφόρδης, Τιμ Κέι, επε-
σήμανε πως η αμερικανική μελέτη δεν
διαπίστωσε παρά μία «ασθενή» μόνο
σχέση ανάμεσα στο κόκκινο κρέας και
στον καρκίνο του μαστού, «η οποία δεν
είναι αρκετά ισχυρή για να αλλάξει τα

υπάρχοντα δεδομένα, σύμφωνα με τα
οποία δεν έχει διαπιστωθεί σαφής συ-
σχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα δύο». 
«Οι γυναίκες μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο καρκίνου του μαστού, διατη-
ρώντας σε υγιή επίπεδα το βάρος τους,
πίνοντας λιγότερο αλκοόλ και κάνοντας
σωματική άσκηση –ενώ είναι κακή ιδέα
να μειώσουν το κόκκινο κρέας, που συν-
δέεται με τον καρκίνο του εντέρου, τρώ-
γοντας περισσότερο λευκό κρέας, όσπρια
ή ψάρι», πρόσθεσε. 
Η καθηγήτρια Βάλερι Μπέραλ, διευθύν-
τρια της Μονάδας Επιδημιολογίας Καρ-
κίνου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης,
επεσήμανε και αυτή ότι «όλα τα διαθέσιμα
στοιχεία δείχνουν πως η κατανάλωση
κόκκινου κρέατος έχει μικρή ή καθόλου
επίπτωση στον κίνδυνο για καρκίνο του
μαστού, συνεπώς τα αποτελέσματα από
μία μόνο έρευνα (την αμερικανική) δεν
μπορούν να αξιολογηθούν μεμονωμένα». 
Από την άλλη, οι Αμερικανοί ερευνητές
αντέτειναν ότι οι παλαιότερες έρευνες
στο θέμα είχαν εστιάσει την προσοχή
τους στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος
κατά την μέση ή τρίτη ηλικία και όχι
στην αρχή της ενήλικης ζωής. Εξάλλου,
μια ξεχωριστή επιστημονική έρευνα κα-
τέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες
με μεγάλο αριθμό από ελιές στο δέρμα
τους μπορεί να κινδυνεύουν περισσότερο
από καρκίνο του μαστού, χωρίς να είναι
σαφές γιατί αυτό συμβαίνει. 

Οι γυναίκες που τρώνε πολύ
κόκκινο κρέας στην αρχή 
της ενήλικης ζωής τους,
κινδυνεύουν περισσότερο 
να εμφανίσουν καρκίνο του
μαστού, σύμφωνα με μια νέα
αμερικανική επιστημονική
έρευνα, για την οποία όμως
διατυπώνονται αρκετές
ενστάσεις από άλλους
ειδικούς, οι οποίοι δεν
θεωρούν ότι είναι πειστικά 
τα νέα ευρήματα. 

Οκαφές «φρενάρει» τη δημιουργία μικροβιακής
πλάκας στα δόντια, μειώνοντας έτσι την πιθα-

νότητα να χρειαστεί κανείς σφραγίσματα. Σε αυτό
το συμπέρασμα –ενθαρρυντικό για τους φανατικούς
φίλους του καφέ– κατέληξε μια νέα βραζιλιάνικη
επιστημονική έρευνα. Όμως, πρέπει κανείς να πίνει
τον καφέ του δυνατό και χωρίς ζάχαρη, κρέμα ή
γάλα, αν θέλει να προφυλάξει τα δόντια του. 
Οι ερευνητές του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου
του Ρίο ντε Τζανέιρο, με επικεφαλής τον καθηγητή
Ανδρέα Αντόνιο, ανέφεραν ότι ο δυνατός καφές που
περιέχει πολλή καφεΐνη, φαίνεται να καταστρέφει τα
βακτήρια που είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό
της οδοντικής πλάκας, η οποία συχνά καταλήγει στο
να πρέπει κανείς να κάνει σφράγισμα στα δόντια
του. 
Οι Βραζιλιάνοι επιστήμονες έκαναν πειράματα με
την επίδραση που έχει στα παιδικά δόντια η ευρέως
διαδεδομένη ποικιλία καφέ «ρομπούστα» (Coffea
canephora), η οποία περιέχει περισσότερη καφεΐνη

σε σχέση με την άλλη γνωστή ποικιλία, την «αράμπικα». 
Οι δοκιμές έδειξαν ότι η «ρομπούστα» μπορεί να κα-
ταστρέψει το λεπτό «φιλμ» από μικροοργανισμούς,
που συσσωρεύεται στα δόντια και οδηγεί στη δημι-
ουργία μικροβιακής πλάκας και ουλίτιδας. 
Το κυριότερο «όπλο» του καφέ είναι κατά πάσα πι-
θανότητα οι χημικές ουσίες πολυφαινόλες που περιέχει
και οι οποίες είναι ικανές να καταστρέψουν τα βακτήρια. 
Οι επιστήμονες ευελπιστούν ότι στο μέλλον θα
καταστεί εφικτό να προσθέσουν στις οδοντόπαστες
ή σε στοματικό διάλυμα αυτή τη χημική ουσία για
να μειώσουν την οδοντική πλάκα και τις συνέπειές
της, καθώς, όπως είπαν, η αυξημένη κατανάλωση
καφέ δεν παύει να έχει τις πιθανές παρενέργειές της,
ακόμη και στα ίδια τα δόντια, είτε αλλοιώνοντάς το
λευκό χρώμα τους είτε διαβρώνοντας πιθανώς την
αδαμαντίνη. Ιδίως, όπως είπε ο Αντόνιο, όταν κανείς
πίνει τον καφέ του με ζάχαρη ή κρέμα, τότε τα όποια
θετικά αποτελέσματα για την υγεία των δοντιών είναι
πιθανό ότι εξουδετερώνονται.

              ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Ένοχο για καρκίνο 
του μαστού το κόκκινο κρέας;

Ο καφές καταπολέμα την οδοντική πλάκα!



Α
υτό θα είναι, σε γενικές

γραμμές, το μέλλον των
μεσογειακών πόλεων, με-
ταξύ των οποίων η Αθήνα

και οι άλλες ελληνικές πόλεις, εξαιτίας
των επιπτώσεων της κλιματικής αλ-
λαγής, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των επιστημόνων που παρουσιάστη-
καν σε διεθνές συνέδριο. Το πόσο
σοβαρή θα είναι η κατάσταση στην
πραγματικότητα, θα εξαρτηθεί, όπως
επεσήμαναν, από τις επιλογές μας
ως κοινωνιών και από τις πολιτικές
που θα ακολουθηθούν τα επόμενα
χρόνια. 
Η αποτύπωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής στις πόλεις με
μεσογειακό κλίμα και η χάραξη των
κατάλληλων στρατηγικών προσαρ-
μογής αποτελούν το αντικείμενο του
διεθνούς συνεδρίου που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα. Το συνέδριο,
το οποίο ήταν μία εκδήλωση της ελ-
ληνικής προεδρίας της ΕΕ, οργανώ-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
τη Μεσογειακή Κοινοπραξία για την
Κλιματική Αλλαγή και άλλους ελλη-
νικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και
ιδρύματα. 
Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας, δρ. Χρήστος Βασιλάκος,
υπογράμμισε ότι οι μεσογειακές πόλεις
«αποτελούν "ατμομηχανές" της οι-
κονομίας, του πολιτισμού και της δη-
μιουργικότητας», όμως παράλληλα
«αντιμετωπίζουν σημαντικές προ-
κλήσεις». Όπως επεσήμανε, η Μεσό-
γειος είναι μία από τις πιο ευάλωτες
περιοχές στις συνέπειες της κλιματικής
αλλαγής, σε βαθμό που διακυβεύεται
η εύθραυστη σταθερότητά της, καθώς,
μεταξύ άλλων, η σταδιακή ερημο-
ποίηση στη νότια ακτή της εντείνει
τις μεταναστευτικές πιέσεις στη βόρεια

ευρωπαϊκή ακτή. Η προοπτική δρα-
ματικών περιβαλλοντικών εξελίξεων,
που απειλούν τη διεθνή ασφάλεια,
υποσκάπτει την οικονομική ανάπτυξη
και αυξάνει την πιθανότητα διεθνών
συγκρούσεων για τον έλεγχο των
φυσικών πόρων, συνεπώς απαιτείται
η ενίσχυση της πολυμερούς και της
ευρωπαϊκής συνεργασίας, πρόσθεσε. 
Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών Χρήστος Ζε-
ρεφός τόνισε ότι όπως το Πρωτόκολλο
του Μόντρεαλ αποδείχτηκε επιτυ-
χημένο για την αντιμετώπιση της
τρύπας του όζοντος, επειδή αποτέλεσε
προϊόν διεθνούς συνεργασίας, έτσι
και στην περίπτωση της κλιματικής
αλλαγής οι κυβερνήσεις του πλανήτη
πρέπει να συνεργαστούν πιο απο-
φασιστικά. Ο Έλληνας επιστήμονας
σημείωσε ότι κατά μέσο όρο η στάθμη

της Μεσογείου ανεβαίνει με ρυθμό
2 χιλιοστών το χρόνο, δηλαδή 20
εκατοστά ανά αιώνα. 

Ζέστη και ακραία φαινόμενα
Ειδικότερα για την Αθήνα, όπως ανα-
φέρθηκε στο συνέδριο, τα κλιματο-
λογικά μοντέλα προβλέπουν μελ-
λοντική αύξηση των μέσων θερμο-
κρασιών, καθώς και περισσότερα
ακραία καιρικά φαινόμενα, κυρίως
ισχυρές βροχές κατά τη διάρκεια του
φθινοπώρου. Επίσης, μία μελέτη ερευ-
νητών του Ινστιτούτου Ερευνών Πε-
ριβάλλοντος του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών, που παρουσιά-
στηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου,
δείχνει ότι εξαιτίας της κλιματικής
αλλαγής αναμένεται να αυξηθούν
στο μέλλον η ρύπανση του όζοντος,
ο κίνδυνος πυρκαγιών στα περιαστικά

δάση, καθώς και η θνησιμότητα των
κατοίκων λόγω του αυξημένου θερ-
μικού στρες και των προβλεπόμενων
συχνότερων καυσώνων. 
Ο Γερμανός κλιματολόγος Τόμας Στό-
κερ, του Πανεπιστημίου της Βέρνης,
μέλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής
του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή,
ανέφερε ότι τα επόμενα χρόνια οι
βροχές στην περιοχή της Μεσογείου
(και στην Ελλάδα) θα μειωθούν κατά
20% έως 30%, γεγονός που θα οδη-
γήσει σε αυξημένη ξηρασία στην

ύπαιθρο και ζέστη στις πόλεις. 
Επίσης, επισημάνθηκε ότι καθώς θα
αυξάνεται η ζέστη στις πόλεις, οι άν-
θρωποι θα χρειάζονται περισσότερο
κλιματισμό, αλλά αυτό θα έχει ως συ-
νέπεια να δυσκολεύονται όλο και πιο
συχνά να πληρώσουν τον λογαριασμό
του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Κλιματική... μετανάστευση
Τονίστηκε, δε, ότι οι «κλιματικοί με-
τανάστες» θα αυξηθούν, καθώς όλο
και περισσότεροι άνθρωποι στην
Αφρική και σε άλλα μέρη θα αναγ-
καστούν –λόγω ξηρασίας και δυσκο-
λίας επιβίωσης– να μετακινηθούν
βορειότερα, προς τη νότια Ευρώπη.

Αυτή η μαζική μετακίνηση θα δη-
μιουργήσει νέες προκλήσεις από

άποψη ασφάλειας στις μεσο-
γειακές πόλεις. Όπως ανέφεραν
οι επιστήμονες, οι αστικές πε-
ριοχές καλύπτουν το 3% της
επιφάνειας του πλανήτη και
αποτελούν το «σπίτι» για του-

λάχιστον τους μισούς κατοίκους
της γης. Οι πόλεις παράγουν το

80% του παγκόσμιου ΑΕΠ και συ-
νεισφέρουν το 70% των παγκόσμιων

εκπομπών άνθρακα. 
Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών, ο πληθυσμός των πόλεων
αναμένεται να φτάσει τα 5 δισεκα-
τομμύρια το 2030 και να ξεπεράσει
τα 6 δισεκατομμύρια το 2050. Επι-
πλέον, οι περιοχές –και ειδικότερα οι
πόλεις– με μεσογειακό κλίμα συγκα-
ταλέγονται ανάμεσα στις πλέον κλι-
ματικά ευάλωτες του πλανήτη, συ-
νεπώς, όπως επισημάνθηκε, η οικο-
νομική και κοινωνική ανάπτυξή τους
είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επι-
τυχή προσαρμογή τους στις επιπτώ-
σεις της κλιματικής αλλαγής. 

Ευαισθητοποίηση 
και κινητοποίηση
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ανα-
δείχθηκε η σημαντική συμβολή των
παρατηρήσεων της γης (ιδίως από
το διάστημα) για τη συνεχή βελτίωση
των κλιματικών πληροφοριών και η
αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη
και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων
προσαρμογής σε εθνικό και τοπικό
επίπεδο. Επίσης, υπογραμμίστηκε η
ανάγκη περαιτέρω ευαισθητοποίησης
των κοινωνιών, ιδίως των μεσογειακών,
καθώς και η δημιουργία ενός σχεδίου
δράσης για την προσαρμογή των με-
σογειακών πόλεων στην ανθρωπο-
γενή, κλιματική αλλαγή.
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Η Μεσόγειος στη δίνη της κλιματικής αλλαγής
Η ζωή στις ελληνικές και
γενικότερα τις μεσογειακές
πόλεις θα γίνεται ολοένα 
πιο δύσκολη από πλευράς
κλιματολογικών συνθηκών.
Περισσότερη ζέστη,
λιγότερες βροχές, συχνότερα
ακραία καιρικά φαινόμενα,
πιο πολλές πυρκαγιές, καθώς
και προοπτική ανόδου 
της στάθμης των θαλασσών. 

Για την Αθήνα τα

κλιματολογικά μοντέλα

προβλέπουν μελλοντική

αύξηση των μέσων

θερμοκρασιών, καθώς

και περισσότερα ακραία

καιρικά φαινόμενα,

κυρίως ισχυρές βροχές

το φθινόπωρο 

Ελληνική
διάκριση

Κατά την πρώτη ημέρα του συνεδρίου, ο δρ. Deon
Terblanche, διευθυντής του Τμήματος Ατμοσφαιρικών

Ερευνών και Περιβάλλοντος του Παγκόσμιου
Μετεωρολογικού Οργανισμού, απένειμε το διεθνές βραβείο

«WMO Professor Mariolopoulos Trust Fund Award», που
έχει καθιερώσει το Μαριολοπούλειο- Καναγκίνειο

Ίδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος. Το βραβείο δόθηκε
στην Ελληνίδα κλιματολόγο Δήμητρα Κώνστα, του

Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας
και Κλιματολογίας της Ακαδημίας

Αθηνών. 





Π
όσο ασβέστιο πρέπει να

λαμβάνουμε καθημερινά;
Από πού μπορούμε να λά-
βουμε τις απαραίτητες πο-

σότητες; Ποιός είναι ο ρόλος της βι-
ταμίνης D, του μαγνησίου και της βι-
ταμίνης Κ και πόσο τελικά επηρεάζουν
αυτές την απορρόφηση ασβεστίου;
Όλα αυτά τα ερωτήματα κατά καιρούς
έχουν προκαλέσει σύγχυση τόσο στους
καταναλωτές όσο και στους ίδιους
τους ερευνητές. Το ασβέστιο παίζει
σημαντικό ρόλο στην καλή υγεία του
οργανισμού, αφού το σώμα μας το
χρησιμοποιεί για την οικοδόμηση
υγιών οστών και δοντιών, για να στέλνει
μηνύματα μέσω του νευρικού συστή-
ματος, για να ρυθμίζει την καρδιά,
ακόμα και στην πήξη του αίματος. Το
σώμα μας λαμβάνει το ασβέστιο που
χρειάζεται είτε μέσω των τροφών που
καταναλώνουμε είτε μέσω των συμ-
πληρωμάτων. Αν όμως δεν κατανα-
λωθεί αρκετό ασβέστιο, τότε το σώμα
μας «τραβάει» από τα οστά, όπου και
είναι αποθηκευμένο, τις ποσότητες
που χρειάζεται. Γι’ αυτό το λόγο και η
διατροφή μας είναι το «κλειδί», αφού
επιλέγοντας σωστά τις τροφές που θα
καταναλώσουμε, αποφεύγουμε στην
ουσία την απώλεια οστικής μάζας. 

Η σύνδεση του ασβεστίου 
με την οστεοπόρωση 
Η οστεοπόρωση είναι μια «σιωπηλή»

νόσος που χαρακτηρίζεται από απώ-

λεια οστικής μάζας. Λόγω του ότι απο-
δυναμώνει τα οστά, προκαλεί κατάγ-
ματα, ενώ μπορεί να οδηγήσει ακόμα
και σε ανικανότητα βάδισης. Τα άτομα
με οστεοπόρωση συχνά δεν ανακάμ-
πτουν μετά από μια πτώση, ευτυχώς
όμως σήμερα μπορεί να προληφθεί
για τους περισσότερους ανθρώπους. 
Όταν πρόκειται για τα οστά, το ασβέ-
στιο από μόνο του δεν είναι
αρκετό. Υπάρχει μια
σειρά από άλλες
ζωτικής σημα-
σίας θρεπτι-
κές ουσίες,
που βοη-
θούν το
σώμα στο
να απορ-
ροφήσει
τις ποσότη-
τες ασβεστί-
ου που λαμβά-
νει. Οι πιο σημαν-
τικές είναι το μαγνήσιο,
η βιταμίνη D και η βιταμίνη Κ. 

1) Ασβέστιο και μαγνήσιο
Το μαγνήσιο βοηθά τον οργανισμό
μας να απορροφήσει και να διατηρήσει
το ασβέστιο. Πιο συγκεκριμένα, «συ-
νεργάζεται» με το ασβέστιο για τη δη-
μιουργία, την ενίσχυση των οστών και
την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Δε-
δομένου ότι το σώμα μας δεν μπορεί
εύκολα να αποθηκεύσει το μαγνήσιο,
είναι ζωτικής σημασίας να βεβαιωθείτε
ότι λαμβάνετε αρκετές ποσότητες
μέσω της διατροφής σας. 
Το μαγνήσιο βρίσκεται στα καρύδια,
στα δημητριακά ολικής αλέσεως, στα
θαλασσινά, στα όσπρια και σε πολλά
λαχανικά. Αν θέλετε να αυξήσετε την
κατανάλωση μαγνησίου, τότε αρκεί
να ακολουθήσετε τις εξής συμβουλές: 
8 Το σέσκουλο και το σπανάκι απο-
τελούν εξαιρετικές πηγές μαγνησίου.
Συμπεριλάβετε το σπανάκι στις σαλάτες
σας ή να προσθέστε σέσκουλο σε σού-
πα. 
8 Αντικαταστήστε επεξεργασμένα
δημητριακά (π.χ. άσπρο αλεύρι και το
άσπρο ρύζι) με δημητριακά ολικής

αλέσεως. 
8 Προσθέστε κο-

λοκύθα, σουσάμι, ή
ηλιόσπορους στα δη-

μητριακά σας το πρωί,
σε σαλάτες, σούπες και άλ-

λα πιάτα. 
8 Καταναλώστε σνακ με καρπούς

(τα αμύγδαλα και τα κάσιους έχουν
ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε
μαγνήσιο). 
8 Μειώστε τη ζάχαρη και το αλκοόλ,
τα οποία αυξάνουν την αποβολή του
μαγνησίου.

2) Ασβέστιο και βιταμίνη D
Η βιταμίνη D είναι ακόμα μια θρεπτική
ουσία που βοηθά το σώμα να απορ-
ροφήσει το ασβέστιο, ενώ το ρυθμίζει
στο αίμα. Το σώμα μας συνθέτει τη βι-
ταμίνη D όταν εκτίθεται στον ήλιο. Τη
βιταμίνη D την προσλαμβάνουμε και
μέσω των τροφίμων που καταναλώ-
νουμε. Καλές πηγές τροφίμων σε βι-
ταμίνη D είναι οι εξής: 
8 εμπλουτισμένο γάλα
8 αυγά
8 τυρί
8 ενισχυμένα δημητριακά
8 βούτυρο
8 μαργαρίνη
8 κρέμα
8 ψάρι
8 γαρίδα
8 στρείδια

3) Ασβέστιο και βιταμίνη Κ
Η βιταμίνη Κ βοηθά το σώμα να ρυθ-
μίζει τις ποσότητες ασβεστίου που
προσλαμβάνει για τον σχηματισμό γε-
ρών οστών. Τη βιταμίνη Κ την παρα-
λαμβάνουμε μέσω της κατανάλωσης
πράσινων, φυλλώδη λαχανικών ή
με τη λήψη ενός συμπληρώματος
βιταμίνης Κ. Η ημερήσια πρόσληψη

βιταμίνης Κ στους άνδρες είναι 120
μικρογραμμάρια για τους και 90 μι-
κρογραμμάρια για τις γυναίκες.
Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι
υπάρχουν και τρόφιμα που δρουν αν-
τίστροφα και όχι μόνο δεν βοηθούν
στην απορρόφηση, αλλά την εμποδί-
ζουν. Τέτοιες τροφές είναι: 
8 Καφεΐνη: Η κατανάλωση περισ-
σότερων από 2 φλιτζάνια καφέ την
ημέρα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
του ασβεστίου. Το ποσό που χάνεται,
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις
για τους ηλικιωμένους με ήδη χαμηλά
επίπεδα ασβεστίου. 
8 Ζωικές πρωτεΐνες: Η πρωτεΐνη
είναι ένα ζωτικό μέρος της διατροφής
μας, αλλά η υπερβολική κατανάλωσή
της μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε
απώλεια του ασβεστίου. Εάν ακολου-
θείτε κάποια πρωτεϊνική δίαιτα, προ-
σπαθήστε να περιορίσετε την κατα-
νάλωση πρωτεΐνης σε 120 γρ. την ημέ-
ρα. 
8 Αλκοόλ: Το αλκοόλ εμποδίζει την
απορρόφηση του ασβεστίου και δια-
ταράσσει την ισορροπία του ασβεστίου
στο σώμα. 
8 Αλάτι: Η υπερβολική κατανάλωση
αλατιού μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια
του ασβεστίου των οστών. Τί μπορείτε
να κάνετε: να δοκιμάζετε το φαγητό
σας πριν προσθέσετε περισσότερο
αλάτι και να μειώσετε την κατανάλωση
σε επεξεργασμένα τρόφιμα (π.χ. τσιπς,
μπισκότα κ.ά.), τα οποία έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε νάτριο. 
8 Αναψυκτικά: Είναι καλύτερα να
αποφεύγετε να πίνετε αναψυκτικά τα-
κτικά. Προκειμένου να εξισορροπηθούν
τα φωσφορικά άλατα στα αναψυκτικά,
το σώμα σας αντλεί ασβέστιο από τα
οστά σας, το οποίο στη συνέχεια απο-
βάλλεται.
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Το ασβέστιο είναι ένα
βασικό θρεπτικό
συστατικό για το σώμα,
ώστε να παραμένει υγιές
και ισχυρό. Είναι το
απαραίτητο δομικό
στοιχείο για την υγεία
των οστών και πολλών
άλλων λειτουργιών 
του οργανισμού. Οι
ποσότητες όμως που
τελικά αποθηκεύονται
στον οργανισμό μας,
επηρεάζονται από
διάφορους παράγοντες,
τους οποίους και θα
αναλύσουμε. 

Ο ρόλος του ασβεστίου στην καλή υγεία των οστών 
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ THN AΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων MSc
(kogka@paragogi.net)

Πόσο ασβέστιο χρειάζεστε

0-6 μήνες 210 mg/ημέρα

7-12 μήνες 270 mg/ημέρα

1-3 χρόνια 500 mg/ημέρα

4-8 χρόνια 800 mg/ημέρα

9-18 χρόνια 1.300 mg/ημέρα

19-50 ετών 1000 mg/ημέρα

50+ ετών 1.200 mg/ημέρα

Περιεκτικότητα ασβεστίου στα τρόφιμα

Τροφή Ποσότητα Ασβέστιο (mg)

Άπαχο γάλα 1 ή 2% 1 φλιτζ. 285-306

Χαμηλής περιεκτικότητας 
σε λιπαρά γιαούρτι (με φρούτα)

226 γρ. 345

Σαρδέλα σε κονσέρβα 115 γρ. 325

Μαγειρεμένο σπανάκι 1 φλιτζ. 245
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Εκτέλεση
Σε ένα μεγάλο μπολ τοποθετείτε το αλεύρι
και το αλάτι και ανακατεύετε. Συμπληρώνετε
σιγά-σιγά το βούτυρο, μέχρι το μείγμα να
φαίνεται σαν «ψίχουλα». Προσθέτετε το
αυγό και περίπου 1-2 κουτ. σούπας νερό,
μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη.
Ζυμώνετε καλά και το σκεπάζετε με μια
διαφανή μεμβράνη για περίπου 30 λεπτά. 
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180οC.
Ζυμώνετε τη ζύμη καλά και την τοποθετείτε
στην ταρτιέρα. Αλείφετε τη βάση και όλες
τις πλευρές της τάρτας με αυγό. 
Για τη γέμιση, τσιγαρίζετε το κρεμμύδι στο
λάδι μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτετε το
κάρδαμο και μαγειρεύετε μέχρι να μαραθεί
λίγο. Χτυπάτε το αυγό, το γάλα και τα προ-
σθέτετε στο μείγμα με το κάρδαμο. Συμ-
πληρώνετε και το κατσικίσιο τυρί και συ-
νεχίζετε το ανακάτεμα. Εάν επιθυμείτε, ρί-
χνετε και μία πρέζα μοσχοκάρυδο. 
Τοποθετείτε πάνω από τη ζύμη ένα φύλλο
ψησίματος και ψήνετε τη βάση της τάρτας
για 5 λεπτά. Την αφαιρείτε από το φούρνο,
τοποθετείτε το μείγμα και τη βάζετε πάλι
στο φούρνο στους 180οC για ακόμα 30 λε-
πτά. Σερβίρετε αμέσως.

Υλικά
Για την τάρτα 
� 225 γρ. αλεύρι χωρίς γλουτένη
� 100 γρ. βούτυρο
� 2 μεγάλα αυγό, χτυπημένα
Για τη γέμιση
� 1 μέτριο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
� 1 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
� 100 γρ. κάρδαμο, χοντροκομμένο
� 2 μεγάλα αυγά
� 150 ml γάλα
� 300 γρ. κατσικίσιο τυρί 
� Μοσχοκάρυδο, φρεσκοτριμμένο

(προαιρετικά)

Εκτέλεση 
Προθερμαίνετε το φούρνο στους 180οC. 
Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύετε το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν πάουντερ. Σε ένα χωριστό
μπολ, ανακατεύετε ελαφρά το γάλα, τα αυγά, τον πολτό ντομάτας και το ελαιόλαδο. Αφού
ανακατευτούν καλά τα υγρά υλικά, τα προσθέτετε στο μεγάλο μπολ μαζί με τα ξηρά και ανακατεύετε
πάλι μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί. Στη συνέχεια προσθέτετε τις ντομάτες και τη μισή παρμεζάνα
και ανακατεύετε ξανά. 
Λαδώνετε καλά τη φόρμα που θα τοποθετήσετε το μείγμα. Αδειάζετε σε αυτήν το μείγμα και
πασπαλίζετε με το υπόλοιπο τυρί. Ψήνετε το ψωμί για 50 έως 60 λεπτά.

Συνταγές χωρίς γλουτένη
Η κοιλιοκάκη είναι μια χρόνια
πάθηση του λεπτού εντέρου,
που προκαλείται από
αντίδραση του οργανισμού 
στη γλουτένη, και από την
οποία υπολογίζεται ότι πάσχουν
σήμερα στο δυτικό κόσμο 1 στα
140 άτομα. Βέβαια, το ποσοστό
που όντως γνωρίζει ότι πάσχει
από αυτή την πάθηση και έχει
αλλάξει και τις διατροφικές 
του συνήθειες είναι ακόμα
μικρότερο. Εμείς σας
προτείνουμε να δοκιμάσετε 
τις παρακάτω συνταγές χωρίς
γλουτένη, ώστε σε πρώτο
στάδιο να παρατηρήσετε εάν
όντως βλέπετε κάποια αλλαγή
στον οργανισμό σας.

Εκτέλεση
Προθερμαίνετε το
φούρνο στους 220οC. 
Στο μπλέντερ βάζετε
το αλεύρι, το αλάτι, το
ελαιόλαδο, τη μαγιά, το
δενδρολίβανο και το
πιπέρι και ανακατεύετε
σε δυνατή ταχύτητα έως
ότου το μείγμα γίνει
ομοιόμορφο. Προσθέ-
τετε σιγά-σιγά το ζεστό
νερό και συνεχίζετε το
ανακάτεμα. 
Τοποθετείτε στον πάγκο
εργασίας λίγο αλεύρι
και ανοίγετε τη ζύμη.
Ανάλογα με το πόσο με-
γάλη επιθυμείτε να κά-
νετε την πίτσα, τόσο
ανοίγετε και τη ζύμη
σας. Μπορείτε ακόμα
και ανοίξετε το φύλλο

σε μικρές ατομικές πί-
τσες, αν έχετε καλεσμέ-
νους στο σπίτι. Πάνω
από τη ζύμη τοποθε-
τείτε τη σάλτσα ντομά-
τας και το αφήνετε να
σταθεί για 10 λεπτά. Ψή-
νετε σκέτη τη βάση της
πίτσας για 15 λεπτά ή
έως ότου η ζύμη γίνει
τραγανή. Μεταφέρετε
στο πιάτο σερβιρίσμα-
τος την ψημένη ζύμη
και γαρνίρετε όλα τα
υπόλοιπα φρέσκα υλικά
την πίτσα σας με τη μο-
τσαρέλα, το ζαμπόν, τη
ρόκα, το αβοκάντο, το
ξύδι βαλσάμικο και το
ελαιόλαδο. Η πίτσα δεν
χρειάζεται άλλο ψήσι-
μο, είναι έτοιμη να
την απολαύσετε. 

Της ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΟΓΚΑ 
Επ. Τεχνολόγος Τροφίμων Mcs
(kogka@paragogi.net)

Υλικά 
� 200 γρ αλεύρι χωρίς 

γλουτένη
� 1 πρέζα αλάτι
� 2 κουτ. σούπας ελαιόλαδο
� 7 γρ. ξηρή μαγιά
� 1 κουτ. σούπας δενδρολί-

βανο, ψιλοκομμένο
� 1 κουτ. γλυκού πιπέρι
� 125-150 ml ζεστό νερό
� 210 γρ. χυμό ντομάτας
Γαρνίρισμα πίτσας
� 140 γρ. μοτσαρέλα, 

σε φέτες
� Ντοματίνια, κομμένα 

στη μέση
� 4 φέτες ζαμπόν 
� Λίγη ρόκα
� Ελαιόλαδο
� Βαλσάμικο ξύδι
� ½ αβοκάντο, κομμένο 

σε φέτες (προαιρετικά)

Συνταγή 3
Πίτσα χωρίς γλουτένη με φρέσκα υλικά

Υλικά 
� 200 γρ. αλεύρι

χωρίς γλουτένη
� 1 κουτ. γλυκού

αλεύρι
� 3 κουτ. γλυκού

μπέικιν πάουντερ
χωρίς γλουτένη

� 284 ml γάλα
� 3 αυγά
� 1 κουτ. γλυκού

πολτό ντομάτας
� 1 κουτ. σούπας

ελαιόλαδο
� 50 γρ. λιαστές

ντομάτες 
� 25 γρ. τυρί παρ-

μεζάνα, τριμμένο

Συνταγή 1 Ψωμί με λιαστή ντομάτα Συνταγή 2

Τάρτα με κατσικίσιο 

τυρί και κάρδαμο



O
Άγιος Νικόλαος είναι η σύγχρονη

κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του
Νομού. Κάθε καλοκαίρι πλήθος κό-
σμου μαζεύεται στα διάσημα μπα-

ράκια του λιμανιού και της γραφικής λίμνης
Βουλισμένης. Η πόλη μπορεί να υπερηφανεύεται
για τα μουσεία της, τις εντυπωσιακές βυζαντινές
εκκλησίες, ένα εξαίρετο δίκτυο πεζοδρόμων
για βόλτα και καφέ και μια άριστα οργανωμένη
μαρίνα. 
Σε απόσταση 10 χλμ. βόρεια του Αγίου Νικολάου
βρίσκεται η διάσημη Ελούντα, το κοσμοπολίτικο
τουριστικό θέρετρο με υπερπολυτελή ξενο-
δοχεία. Το χωριό έχει κτιστεί στη νότια ακτή
του κόλπου της Ελούντας, μόλις 1 χλμ. από
την αρχαία πόλη Ολούς, από την οποία πήρε
το όνομά της. 

Η Νεάπολη, μόλις 15 χλμ. BΔ από τον Άγιο
Nικόλαο, υπήρξε πρωτεύουσα του Νομού
μέχρι το 1904. Σήμερα είναι μια γραφική κω-
μόπολη, χτισμένη σε κοιλάδα με ελαιώνες και
περιβόλια. Διακρίνεται για το θαυμάσιο ρυ-
μοτομικό σχέδιο και τα καλοσυντηρημένα νε-
οκλασικά κτίριά της. Η πόλη διαθέτει μεταξύ
άλλων ενδιαφέρουσα αρχαιολογική συλλογή,
Λαογραφικό Μουσείο, Βυζαντινά μοναστήρια
(ξεχωρίζει η Μονή Κρεμαστών του 15ου αι.).
Πολύ κοντά στη Νεάπολη βρίσκονται τα γραφικά
παραδοσιακά χωριά Νικηθιανός, Χουμεριάκος,
Λίμνες, Λατσίδα, Βρύσες, Σίσι και Βραχάσι και
το σπήλαιο Μιλάτου. 

Το οροπέδιο
Το οροπέδιο Λασιθίου είναι το μεγαλύτερο
της Ελλάδας, με έκταση περίπου 50 τ. χλμ., και
μια από τις πιο εύφορες πεδιάδες της χώρας.
Σε υψόμετρο 817-850 μ., στο ΒΔ άκρο της
Δίκτης, στο γόνιμο έδαφός του αναπτύσσονται
πρώτης ποιότητας φρούτα και λαχανικά. Στην
ευρύτερη περιοχή του οροπεδίου, όπου έχει
αναπτυχθεί σημαντικά και ο αγροτοτουρισμός
με πολλά παραδοσιακά καταλύματα, βρίσκονται
διάσπαρτα 16 χωριά, το μεγαλύτερο από τα
οποία είναι το Τζερμιάδο. Οι χιλιάδες ανεμόμυλοι
είναι το σήμα κατατεθέν του οροπεδίου. 

Σητεία
Μια λιγότερο γνωστή περιοχή είναι αυτή της
Σητείας. Δραστήριο λιμάνι της ΒΑ Κρήτης και
θαλάσσια πύλη του νησιού προς τα Δωδεκά-
νησα, η Σητεία είναι ο τόπος γέννησης του
ποιητή Βιτσέντζου Κορνάρου, συγγραφέα του
«Ερωτόκριτου». Η εξόρμηση στην περιοχή της
Σητείας αποκαλύπτει άγνωστες στο ευρύ κοινό,
ομορφιές ανέπαφες από το πέρασμα του χρό-
νου: υπέροχα φυσικά τοπία, εντυπωσιακά φα-
ράγγια (Αγίων Πάντων, Ρίχτη), ενδιαφέροντα
μικρά χωριά που δεν φαίνονται με την πρώτη
ματιά κρυμμένα σε απότομες πλαγιές λόφων
ή χερσονήσους. Στην περιοχή της Σητείας συ-
ναντά ο επισκέπτης σημαντικά μοναστήρια
(Μονή Τοπλού) και αρχαιολογικούς χώρους,
παραλίες με φοινικόδασος, όρμους με αστρα-
φτερά νερά και εκπληκτικές διαδρομές μέσα
στα περήφανα βουνά που την περιβάλλουν. 
Φτάνοντας κανείς στη Σητεία εντυπωσιάζεται
από την τεράστια αμμώδη παραλία της που
εκτείνεται καμπυλούμενη προς τα ανατολικά:
μη διστάσετε να βουτήξετε, γιατί τα νερά είναι
πεντακάθαρα. Τα κοντινά χωριά Ζου, Ζίρος,
Χανδράς, Καρύδι και η εγκατελειμμένη Ετιά
(ή Εθιά) παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον,
χάρη στα αρχαιολογικά ευρήματα που έφεραν
στο φως οι ανασκαφές. Αναζητήστε τα χωριά
Σταυρωμένος, με την εκπληκτική θέα προς
τον κόλπο της Σητείας, και Σανδάλι με τα αι-
ωνόβια πλατάνια και τα τρεχούμενα νερά.

Το φοινικόδασος Βάι
Το Βάι είναι το μοναδικό φοινικόδασος της Ευ-
ρώπης, με πάνω από 5.000 φοίνικες σε μια
έκταση περίπου 250 εκταρίων. Πολλές είναι
οι παραδόσεις που σχετίζονται με τη δημιουργία
του. Την αποδίδουν στους Άραβες τον καιρό
που είχαν κατακτήσει την Κρήτη κατά τους
βυζαντινούς χρόνους. Άλλοι πάλι λένε ότι το
δάσος το φύτεψαν Σαρακηνοί πειρατές για να
κρύβονται στην περιοχή. Μπροστά από το
φοινικόδασος αναπτύσσεται μια καταπληκτική
παραλία με άμμο, η οποία, σε συνδυασμό με
την πλούσια βλάστηση των φοινίκων, δίνει
την εντύπωση ενός τοπίου ερήμου, για την
ακρίβεια μιας όασης, που ξεπροβάλλει μέσα
από την έρημο. 

Ιεράπετρα
Η Ιεράπετρα είναι η μεγαλύτερη πόλη του
Νομού Λασιθίου, η νοτιότερη και πιο ηλιόλουστη
της Eυρώπης! Στα αξιοθέατα της πόλης συγ-
καταλέγονται ο επιβλητικός Καλές, το βενε-
τσιάνικο φρούριο του 13ου αι. στην είσοδο
του λιμανιού, το τζαμί στην παλιά πόλη (του
19ου αι.), η Αρχαιολογική Συλλογή, στο κτίριο
της πρώην Oθωμανικής Σχολής, στην πλατεία
Δημαρχείου και σημαντικές εκκλησίες της βυ-
ζαντινής περιόδου. Σε κοντινή απόσταση από
την πόλη βρίσκεται η τεχνητή λίμνη των Μπρα-
μιανών, οι μινωικοί οικισμοί στο Μύρτο και το
ηφαιστειογενές νησάκι Χρυσή (ή Γαϊδουρονήσι),
με τις εκπληκτικές λευκές αμμουδιές και τους
κέδρους. 
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Στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, ο Νομός
Λασιθίου ξαφνιάζει με τις έντονες
αντιθέσεις του. Πίσω από την εκτυφλωτική
λάμψη των παγκοσμίως γνωστών
παραθαλάσσιων τουριστικών θέρετρων, 
με τις υπερπολυτελείς ξενοδοχειακές
μονάδες, βρίσκονται ανόθευτα όμορφα
ορεινά χωριά, ερημικές παραλίες,
άγνωστοι αρχαιολογικοί χώροι και
βυζαντινά ξωκλήσια. 

Λασίθι: Αντιθέσεις που εκπλήσσουν

Κοντά στην Ελούντα βρίσκεται το νησάκι της
Σπιναλόγκας («μακρύ αγκάθι» σημαίνει το

όνομά του), όπου μπορείτε να πάτε με σκάφος από
τον Άγιο Νικόλαο, την Ελούντα και την Πλάκα. Από
την Ελούντα η διαδρομή είναι μόλις δεκαπέντε
λεπτά, ενώ από τον Άγιο Νικόλαο διαρκεί σχεδόν
μία ώρα. Η πρώην αποικία των λεπρών είναι σήμερα
ένα ακατοίκητο νησί και έχει καταστεί ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα της Κρήτης, λόγω της
ιστορικής και συναισθηματικής του αξίας. Επιπλέον,
στη Σπιναλόγκα μπορείτε να θαυμάσετε το εντυ-
πωσιακό βενετσιάνικο κάστρο και να κολυμπήσετε
σε μικρές παραλίες με βότσαλο. Βέβαια, η επίσκεψη
εδώ διαρκεί μόνο λίγες ώρες, καθώς δεν υπάρχουν
υποδομές για διανυκτέρευση. 

Στην ιστορική Σπιναλόγκα

Τέλειος επίλογος μιας περιήγησης στο Λασίθι είναι η συμμετοχή σε ένα παραδοσιακό κρητικό γλέντι,
από αυτά που η λύρα παίζει παραδοσιακούς σκοπούς του πεντοζάλη. 

Πανηγύρια με αφορμή κάποια θρησκευτική εορτή διεξάγονται όλο το χρόνο στην περιοχή, ενώ δεν
λείπουν και τα σημαντικά πολιτιστικά φεστιβάλ, όπως τα «Κύρβεια» στην Ιεράπετρα κάθε Ιούλιο και
Αύγουστο, θεσμός με 25 χρόνια ιστορία, και τα «Κορνάρεια» στη Σητεία (Ιούλιο-Αύγουστο). Τα τοπικά
προϊόντα έχουν την τιμητική τους στην εξαιρετική γιορτή γαστρονομίας στον Άγιο Νικόλαο (στο πλαίσιο
των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Λατώ»): φρέσκο ψάρι και βραστή γίδα, χειροποίητα μυζηθροπιτάκια
με μέλι, ντομάτες γεμιστές με «χόνδρο», κολοκυθανθοί γεμιστοί με ρύζι είναι μόνο ορισμένες από τις
σπάνιες απολαύσεις που χαρίζει η παραδοσιακή λασιθιώτικη κουζίνα στους επισκέπτες!

Πολιτισμός και γεύσεις





Μ
Η Trelleborg με τα συ-

στήματα «Wheel sys-
tems» εξειδικεύεται
στην κατασκευή ελα-

στικών υψηλής ποιότητας και προ-
ηγμένης τεχνολογίας για κάθε τύπο
γεωργικού ελκυστήρα, από τα μικρά
χλοοκοπτικά και αμπελουργικά έως
τα πιο μοντέρνα μηχανήματα μέχρι
και 400HP. H σειρά «radial TM line»
σχεδιάστηκε για να εγγυηθεί εξαι-
ρετικές επιδόσεις στο χωράφι και
στο δρόμο. 
Στις περιπτώσεις χρήσης trailer
υπάρχουν τα ελαστικά «Twin radial»,
τα πρώτα ελαστικά radial για όλες
τις συνθήκες δουλειάς και κάθε
είδος εδάφους. 
Η Trelleborg είναι ακόμα ο ειδικός
στα ελαστικά cross-ply, τα οποία
προσφέρει σε μια μεγάλη σειρά
διαστάσεων, κατάλληλα για όλους
τους τύπους γεωργικών και δασικών
μηχανημάτων. Σκεφτείτε ότι εξα-
σφαλίζεται 500 κιλά ελαφρύτερο
αποτύπωμα των ελαστικών στο
έδαφος με τα αγροτικά ελαστικά
της Trelleborg! 
Η πρόσφατη εκστρατεία της Trelle-
borg προβάλλει το ελαφρύτερο
αποτύπωμα στο έδαφος που αφή-
νουν τα γεωργικά ελαστικά. Η συ-
ναρπαστική καμπάνια «έτρεξε» πρό-

σφατα με τίτλο «Trelleborg 500 κιλά
πιο ελαφρύ» στον δημοφιλή ανα-
γνωρισμένο διαγωνισμό «Τρακτέρ
της Χρονιάς 2015: Let the challenge
begin!». 
Επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή
της να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο
μέλλον στη γεωργία και συνδυά-
ζοντας τις παραδοσιακά πρωτοπο-
ριακές της διαφημιστικές εκστρα-
τείες, δημιούργησε μια νέα, που
στοχεύει να προβάλει το διπλό πλε-
ονέκτημα του ελαστικού ΤΜ1000
και προσφέρει ελαφρύτερο απο-
τύπωμα (500 κιλά) και απόλυτη δύ-
ναμη για υψηλές επιδόσεις.
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Trelleborg: Για γεωργικά       
Κορυφαία βράβευση για

την τεχνολογία της 
YOKOHAMA

Στη REIFEN 2014, μια από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο
επίπεδο εκθέσεις ελαστικών, η YOKOHAMA έλαβε το Βραβείο

Καινοτομίας για την πρωτοποριακή τεχνολογία ακουστικής
προσομοίωσης ελαστικού. Το συγκεκριμένο βραβείο έλαβε o
Shigeyuki Aoki , πρόεδρος της Yokohama Reifen GmbH, σε
ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από την
επίσημη έναρξη της έκθεσης. 
Το βραβείο απονεμήθηκε σε αναγνώριση της πρωτοποριακής
τεχνολογίας προσομοίωσης, που αναπτύχθηκε από το ερευνητικό
τμήμα της YOKOHAMA, σε συνεργασία με μια ομάδα ερευνητών,
με επικεφαλής τον καθηγητή Kozo Fujii στο Ινστιτούτο Διαστημικής
και Αστροναυτικής Επιστήμης (ISAS), της Ιαπωνικής Διαστημικής
Υπηρεσίας (JAXA). Η συγκεκριμένη ερευνητική ομάδα κατάφερε
να πραγματοποιήσει την πρώτη προσομοίωση στον κόσμο που
πλησιάζει σε πραγματική κλίμακα τις αναταράξεις ενός ελαστικού
με κύλιση πάνω στην επιφάνεια του οδοστρώματος, καθώς και
τα ακουστικά κύματα (θόρυβος) που παράγονται από τη
διαδικασία αυτή. Η υλοποίηση ενός τέτοιου είδους προσομοίωσης,
επιτρέπει την ακριβή μέτρηση των ακουστικών κυμάτων και
διευρύνει τις δυνατότητες για νέες τεχνολογικές καινοτομίες,
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη μείωση του θορύβου
κύλισης, καθώς και στη βελτίωση της αεροδυναμικής απόδοσης
των ελαστικών. 
Το Βραβείο Καινοτομίας REIFEN απονέμεται στους νικητές των
παρακάτω τεσσάρων κατηγοριών: 1) Τεχνολογία & Προϊόντα,
2) Πρωτοποριακές Υπηρεσίες & Βελτιστοποίηση Διαδικασιών,
3) Περιβάλλον & Διαχείριση Πόρων, 4) Υπηρεσίες Αυτοκίνησης.
Κριτής είναι ένας ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, που αξιολογεί
τις υποψηφιότητες των προϊόντων, τεχνολογιών και υπηρεσιών,
με βάση εννέα κριτήρια, όπως η συμβατότητα με το περιβάλλον,
τη βιωσιμότητα, το καινοτόμο περιεχόμενο και την ασφάλεια,
απονέμοντας το βραβείο στους αριστεύσαντες υποψήφιους
σε κάθε κατηγορία. Στην περίπτωση της βράβευσης της YO-
KOHAMA, το βραβείο εντάχθηκε στην κατηγορία Τεχνολογία &
Προϊόντα. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία προσομοίωσης ανα-
γνωρίστηκε ως ιδιαίτερα καινοτόμος, με δυνατότητες που συμ-
βάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το Trelleborg TM1000

προσφέρει στους

γεωργούς ασυναγώνιστη

παραγωγικότητα 

και ταυτόχρονα

προστατεύει το έδαφος,

εξασφαλίζοντας

μεγαλύτερες σοδειές 

Η Trelleborg προσφέρει 
μια μεγάλη σειρά ελαστικών
υψηλής ποιότητας 
για γεωργικά και δασικά
μηχανήματα, 
καλύπτοντας κάθε 
ανάγκη και κάθε 
εφαρμογή, 
την οποία χρειάζονται 
οι γεωργοί, οι ανάδοχοι
έργων, άλλοι
επιτηδευματίες 
και εργοστάσια
κατασκευαστές
μηχανημάτων (ΟΕΜs). 
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MITSUBISHI L200: 
Ορόσημο πωλήσεων 
τα 1,1 εκατ. οχήματα

Οι πωλήσεις της τρέχουσας γενιάς του Mitsubishi L200 ξεπέρασαν
το ορόσημο του 1,1 εκατομμυρίων οχημάτων από το 2005, που

παρουσιάστηκε στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Mitsubishi Motors (Thailand) Co. Ltd. (MMTh). 
Ο πρόεδρος της MMTh Masahiko Ueki δήλωσε: «Τα τελευταία 9 χρόνια,
έχουν πουληθεί 1.148.000 οχήματα L200. Ο αριθμός πωλήσεων στην
αγορά της Ταϋλάνδης ανέρχεται στις 263.000 μονάδες και οι εξαγωγές
στις 885.000 μονάδες. Το νούμερο αυτό επιβεβαιώνει τη θερμή
υποδοχή που έχει επιφυλάξει το αγοραστικό κοινό για το L200, στις
158 χώρες όπου διατίθεται. Αυτό ισχύει κυρίως για την Ευρώπη, τις
χώρες ASEAN (Νοτιοανατολικής Ασίας) και τη Μέση Ανατολή, με
πραγματικά πιστούς πελάτες και οπαδούς». 

Από τις αρχές του 2006 που παρουσιάστηκε μέχρι τον Απρίλιο του
2014, η Ευρώπη παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών της MMTh
για το L200 με πωλήσεις 198.530 μονάδων (εξαιρουμένης της Ρωσίας
και της Ουκρανίας), με το Ηνωμένο Βασίλειο (54.900 μονάδες), την
Τουρκία (25.367 μονάδες), τη Γερμανία (16.429 μονάδες), την Ιταλία
(15.773 μονάδες), τη Γαλλία (12.879 μονάδες) και την Ισπανία (10.216
μονάδες) να αποτελούν το Ευρωπαϊκό Top Six. 

Επόμενο βήμα…
Το L200 έπαιξε σημαντικό ρόλο σε εταιρικό επίπεδο, έχοντας αναδείξει
τη Mitsubishi Motors σε Νο1 εξαγωγέα αυτοκινήτων στην Ταϋλάνδη
από τα πέντε εγχώρια εργοστάσιά της και ισχυρό συντελεστή στα
συνολικά κέρδη της εταιρείας. Ταυτόχρονα το L200 κατασκευάζεται
και στη Βραζιλία, ενώ μακροπρόθεσμα η θετική του συμβολή στην
κερδοφορία της εταιρείας αναμένεται να συνεχιστεί με την παρουσίαση
της νέας γενιάς L200, η οποία θα είναι εμπνευσμένη από το πρωτότυπο
όχημα 2013 Concept GR-HEV… 

           ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

Απόδοση και προστασία
Εκτός από το γεγονός ότι το ελαστικό
είναι ένα από τα μεγαλύτερα, πιο
φαρδιά και ισχυρά ελαστικά, το
Trelleborg TM1000 διαθέτει τεράστια
δύναμη και εξασφαλίζει το ελαφρύ-
τερο αποτύπωμα στο έδαφος, χάρη
στο φαρδύ του πέλμα. Προσφέρει
στους γεωργούς ασυναγώνιστη πα-
ραγωγικότητα και ταυτόχρονα προ-

στατεύει το έδαφος, εξασφαλίζοντας
μεγαλύτερες σοδειές. Επιπρόσθετα,
η μειωμένη αντίσταση στην κύλιση
μειώνει την κατανάλωση καυσί-
μου και τις εκπομπές καυσαερίων,
βοηθώντας τους αγρότες να πα-
ράγουν περισσότερα και να
έχουν μεγαλύτερη βιωσιμότητα. 
Ο κ. Lorenzo Ciferri, Marketing
Director στο τμήμα Αγροτικών
και Δασικών Ελαστικών της Trelle-
borg, δήλωσε: «Σύμφωνα με έρευ-
νες ο πληθυσμός της γης μέχρι το
2050 θα αυξηθεί κατά 30%. Είναι
προφανές ότι οι προμήθειες από
φυσικές πηγές δεν θα είναι αρκετές.
Η γεωργία θα κληθεί να διαδραμα-
τίσει ζωτικό ρόλο στην αντιμετώπιση
της πρόκλησης των περιβαλλον-
τολογικών αλλαγών. Από την έρευνα
και ανάπτυξη μέχρι την παραγωγή,
η Trelleborg επενδύει σημαντικά
κεφάλαια για να εγγυηθεί την από-
δοση, αξιοπιστία και ασφάλεια των
προϊόντων της, προσφέροντας λύ-
σεις που σέβονται πάντοτε το πε-
ριβάλλον και συμβάλλουν στη δια-
μόρφωση του μέλλοντος της γε-
ωργίας. 
Αυτή η δέσμευση οδήγησε στην
εξέλιξη του πρωτοποριακού ελα-
στικού υψηλών επιδόσεων ΤΜ1000,
στο οποίο με τη χρησιμοποίηση
της τεχνολογίας πέλματος Blue Tire
TM, αυξάνεται ουσιαστικά το πλάτος
του πέλματος και εξασφαλίζεται
ένα εξαιρετικά φαρδύ αποτύπωμα
με χαμηλή πίεση και ασυναγώνιστη

από-
δοση επί-
πλευσης με αποτέλεσμα να δημι-
ουργείται μια εξαιρετική κατανομή
της πίεσης στο έδαφος, που εξα-
σφαλίζει καλύτερη παραγωγή, ενώ
προστατεύει το έδαφος από τη συμ-
πίεση και τη διάβρωση. Είναι προ-
φανές ότι η Trelleborg προηγείται
στην εξέλιξη καινοτομιών που αυ-
ξάνουν την αποδοτικότητα και την
παραγωγικότητα της γεωργίας σή-
μερα και στο μέλλον και, παράλληλα,
αυξάνει την περιβαλλοντική από-
δοση των τρακτέρ». 
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της
Trelleborg στην Ελλάδα είναι η εται-
ρεία Agripan S.A., που εγγυάται εδώ
και πολλές δεκαετίες το άριστο serv-
ice και την πλήρη παρακαταθήκη
ανταλλακτικών! 

      και δασικά μηχανήματα

Έτος Πωλήσεις στην Ταϋλάνδη Εξαγωγές
2005 13.632 434
2006 25.327 77.578
2007 22.415 134.012
2008 17.718 135.007
2009 9.440 64.150
2010 20.344 110.011
2011 40.613 100.107
2012 61.012 117.717
2013 42.292 107.920
2014 10.644 38.567
Σύνολο 263.437 885.503

Hεταιρεία Steyr, σε συνεργασία
με την FPT (Fiat Powertrain

Technologies), εισάγει το πρώτο
τρακτέρ παραγωγής με κινητήρα
που καταναλώνει φυσικό αέριο
(CNG). 
Συγκεκριμένα, το Steyr Profi 4135
Natural Power εξοπλίζεται με υπερ-
τροφοδοτούμενο κινητήρα CNG
της FPT. 
Ο τετρακύλινδρος κινητήρας 3.0
L αποδίδει 136 PS (με μέγιστη
ισχύος 143 PS και μέγιστη ροπή
542 Nm στον άξονα). 
Το φυσικό αέριο αποθηκεύεται σε
9 φιάλες με συνολική χωρητικότητα
300 lt. Όσον αφορά τις συμβατικές

ντίζελ τετρακύλινδρες ή εξακύλιν-
δροι εκδόσεις τεχνολογίας common
rail, η απόδοσή τους κυμαίνεται

από 110 έως 175 PS και εξοπλίζονται
με καταλυτικό σύστημα SCR AdBlue
για τη μείωση εκπομπών NOx. 

STEYR: Τρακτέρ με φυσικό αέριο!
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Ηεzα πρότυπος ελληνική ζυθοποιία
συνδράμει στον εορτασμό των

90 χρόνων από την ίδρυσή του Ελλη-
νογερμανικού Εμπορικού και Βιομη-

χανικού Επιμελητηρίου. Από τις 12
Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου, όσο
διαρκούν δηλαδή οι αγώνες του Παγ-
κοσμίου Κυπέλλου, το Ελληνογερμα-
νικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο και η Ελληνική Ζυθοποιία
Αταλάντης σας κερνούν ένα ποτήρι

μπύρας Berlin για κάθε ένα που πα-
ραγγέλνετε, στα επιλεγμένα μαγαζιά
για όλα τα Σάββατα του Μουντιάλ.
Αναζητήστε και εσείς ένα παγωμένο
ποτήρι μπύρας Berlin σε ένα από τα
συνεργαζόμενα σημεία: Hoxton (Βου-
τάδων 42, Γκάζι), Berlin by 5 Drunk
Men (Τιμοθέου 8, Παγκράτι), Cartel
(Ιφικράτους 3, Χαλάνδρι), Ploughman's
Pub (Κυριαζή, Κηφισιά) και De Facto
(παραλία Ν. Μάκρης). 

Νέα διεθνής διάκριση για
την εξαιρετική γεύση και

τη μοναδική ποιότητά του
έλαβε το ελληνικό μέλι ΑΤΤΙΚΗ,
στο πλαίσιο των βραβείων
του International Taste & Qua-
lity Institute (iTQi). Το μέλι ΑΤ-
ΤΙΚΗ τιμήθηκε με 3 αστέρια,
επιβεβαιώνοντας τις υψηλές
ποιοτικές προδιαγραφές και
την ανώτερη γεύση των προ-
ϊόντων της ΑΤΤΙΚΗ-ΠΙΤΤΑΣ,
που από το 1928 συλλέγει,
επιλέγει, συσκευάζει εκλεκτές
ποιότητες ελληνικού μελιού.
Τo iTQi είναι η κορυφαία ορ-
γάνωση ανεξάρτητων σεφ με
έδρα τις Βρυξέλλες. 
Σκοπός της είναι να δοκιμάζει
και να προάγει φαγητά και ποτά
εξέχουσας γεύσης και ποιότη-
τας απ’ όλον τον κόσμο.

ΗElite προσπαθεί να καταρρίψει το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness,
στρώνοντας το μεγαλύτερο σε μήκος τραπέζι πικνίκ, στο Πάρκο

Παλαιού Φαλήρου, αύριο, Κυριακή 22 Ιουνίου, στις 8 το απόγευμα,
με λαχταριστές λιχουδιές Elite, δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά

και με μια ξεχωριστή συναυλία των Onirama. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Για κάθε άτομο που θα καθίσει στο τραπέζι, η Elite θα ενισχύσει την

Κιβωτό του Κόσμου με 10 ευρώ, ενώ θα προσφέρει και προϊόντα σε
ποσότητες ίδιες με αυτές που θα καταναλωθούν στο τραπέζι πικνίκ. 

Elite, όλη η πόλη ένα πικνίκ!

Oκ. Γιώργος Κατσιφώλης, διευθυντής
του καταστήματος «ΑΒ Καλαμάτα

3», διακρίθηκε με το διεθνές βραβείο
«Manager of the Year» ανάμεσα σε 130
διευθυντές καταστημάτων λιανεμπορίου
απ’ όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας
τόσο την ΑΒ Βασιλόπουλος όσο και την
Delhaize Group. 
Πρόκειται για μία από τις κορυφαίες
διακρίσεις του λιανεμπορίου τροφίμων
παγκοσμίως, στην κατηγορία Interna-
tional, του θεσμού «2014 Store Manager
Awards», που διοργανώνει ο αξιόπιστος
διεθνής οργανισμός «Food Marketing
Institute». 
Με τη συγκεκριμένη διάκριση αναγνω-
ρίζεται η αξία του ρόλου του διευθυντή
καταστήματος, τόσο για τις ανάγκες
εξυπηρέτησης των πελατών όσο και
για τις επιδόσεις σε επίπεδο πωλήσεων
και κερδοφορίας του καταστήματος.

Μέλι Αττική: Ανώτατη
διεθνής διάκριση για

τρίτη φορά φέτος

Το Linkage Network, η κο-
ρυφαία σχολή ηγεσίας στην

Ελλάδα, μας συστήνει τον κα-
ταξιωμένο πρώην αστροναύτη
της NASA, Dr Scott Parazynski,
σε ένα μοναδικό μάθημα ηγε-
σίας. Ένας από τους πιο πετυ-
χημένους αστροναύτες στην
ιστορία εξερεύνησης του δια-
στήματος, ο Dr Scott Parazynski
θα αναπτύξει θέματα ηγεσίας
και άντλησης δύναμης μέσα
από τα προσωπικά του βιώματα
και την εντυπωσιακή του εμ-
πειρία, σε μια διαδραστική ομι-

λία με τίτλο «Διάστημα: Η κο-
ρυφαία εμπειρία ηγεσίας» (SPA-
CE: The Ultimate Leadership
Challenge), την Πέμπτη 10 Ιου-
λίου, στο ΘΕΑΤΡΟΝ, Κέντρο Πο-
λιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»
(Πειραιώς 254, Ταύρος). 
Ο βετεράνος Αστροναύτης της
NASA θα αφηγηθεί –αποκλει-
στικά για την εκδήλωση και για
πρώτη φορά στην Ελλάδα–,
μαζί με ανέκδοτο υλικό, ιστορίες
από την εξερεύνηση του δια-
στήματος και εμπειρίες του στη
διαχείριση κρίσιμων στιγμών,

προσαρμόζοντάς τες στις αρχές
του management και του lea-
dership. Η εκδήλωση διοργα-
νώνεται υπό την αιγίδα του Ελ-
ληνο-Αμερικάνικου Εμπορικού
Επιμελητηρίου. 

Ηεταιρεία ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. τιμή-
θηκε με τη διάκριση «Δια-

μάντι» του ελληνικού εμπορίου
και βιομηχανίας, στο πλαίσιο
της ετήσιας συνάντησης «Dia-
monds of the Greek Economy
2014», που διοργανώνει η STAT
BANK και αναγνωρίζει τις Υγιέ-
στερα Αναπτυσσόμενες Επιχει-
ρήσεις, λαμβάνοντας τη διά-
κριση «STAT BANK - The Most
Admired Enterprises». 
Στη διαδικασία αξιολόγησης
συμμετείχαν οι 7.000 μεγαλύ-
τερες ελληνικές εταιρείες, από
τις οποίες αναδείχθηκαν τα 283
Διαμάντια-Επιχειρήσεις της φε-

τινής λίστας. Η ΓΙΩΤΗΣ είναι μία
ιστορική ελληνική οικογενειακή
επιχείρηση, που με σταθερά
βήματα και στρατηγικό σχεδια-
σμό παράγει διαχρονικά υγιή
και στέρεη επιχειρηματική ανά-
πτυξη, βασισμένη στην ποι-
ότητα και την καινοτομία.
Η ΓΙΩΤΗΣ στηρίζει την ελ-
ληνική οικονομία μέσα
από συνεχείς επενδύ-
σεις, τη διατήρηση, αλλά
και αύξηση των θέσεων
εργασίας, καθώς και με
το κοινωνικό της έργο. 
Στο συνεχώς εμπλουτιζό-
μενο επενδυτικό πρόγραμμα

της ΓΙΩΤΗΣ εντάσσεται η έναρξη
δημιουργίας και νέου εργοστα-
σίου της εταιρείας στο Αγρίνιο,
έκτασης 10.000 τ.μ., το οποίο
συνιστά επένδυση ύψους 10

εκατ. ευρώ. 

Στην Αθήνα ο διεθνούς φήμης αστροναύτης Dr Scott Parazynski!

«Διαμάντι» για την ελληνική οικονομία η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ

H εzα συμμετέχει στα 90ά γενέθλια του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Φέτος το καλοκαίρι, τα Starbucks
μας καλούν να συνδυάσουμε τις

γευστικές με τις μουσικές απολαύσεις,
προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία
στους φίλους της μουσικής, για καλό
σκοπό: φέρνουν κοντά μας την ξεχω-
ριστή, συναισθηματική φωνή της Athena
(Αθηνάς Ανδρεάδη), μέσα από το πρώτο
ελληνόφωνο άλμπουμ της «Γήινοι Άγ-
γελοι», που μόλις κυκλοφόρησε, καθώς
και μέσα από το δεύτερο αγγλόφωνο
άλμπουμ της «Peeling Apples». 
Τα Starbucks υποστηρίζουν το ταλέντο
της ανερχόμενης τραγουδοποιού και
προσκαλούν τους φίλους της μουσικής
να το ανακαλύψουν και οι ίδιοι, καθώς
και τα δύο άλμπουμ της Athena είναι
διαθέσιμα προς πώληση σε όλα τα κα-
ταστήματα Starbucks στην Ελλάδα από
τις 16 Ιουνίου. 
Με την αγορά κάθε CD, τα Starbucks
θα διαθέτουν 1 ευρώ στις άπορες οι-
κογένειες των Κοινωνικών Παντοπωλείων

Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 
Παράλληλα, οι φίλοι της μουσικής και
των Starbucks σύντομα θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την
εξαιρετική καλλιτέχνιδα, σε μία διαφο-
ρετική παρουσίαση που θα πραγματο-
ποιηθεί σε ένα από τα καταστήματα
Starbucks. 

Athena @ Starbucks

Παγκόσμια διάκριση 

για την ΑΒ Βασιλόπουλος
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Με το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδωνΜε το βλέμμα εντός και εκτός γηπέδων
Ολυμπιακός: Υπέγραψε 
ο Ελαμπντελαουί

Παίκτης του Ολυμπιακού είναι και επισήμως ο Ομάρ Ελαμπντελαουί,
ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές.

Ο 24χρονος Νορβηγός –με μαροκινές ρίζες– δεξιός αμυντικός
γεννήθηκε στο Όσλο και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του
από τη Σκέιντ. Σε ηλικία μόλις 16 ετών μεταγράφηκε στη Μάντσεστερ
Σίτι, όπου όμως δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα. Μετά το
2011 πέρασε διαστήματα ως δανεικός στη Στρόμσγκοντσετ, στη
Φέγενορντ και την Άιντραχτ Μπραουνσβάιχ, την οποία βοήθησε να
κερδίσει το 2013 την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του γερμανικού
πρωταθλήματος. Πέρυσι αγωνίστηκε σε 26 αναμετρήσεις στην
μπουντεσλίγκα με την Άιντραχτ, σημειώνοντας ένα γκολ. Το νέο με-
ταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έχει αγωνιστεί σε όλες τις
εθνικές ομάδες της Νορβηγίας και έκανε το
ντεμπούτο του με την εθνική ανδρών πέρυσι τον
Αύγουστο, σε φιλικό με τη Σουηδία. Μετράει
έκτοτε επτά συμμετοχές στο αντιπροσωπευτικό
συγκρότημα της σκανδιναβικής χώρας.

Η προετοιμασία της ΑΕΚ
για τη νέα σεζόν

Το πρόγραμμα της προετοιμασίας της ενόψει της νέας σεζόν
ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας θα πραγ-

ματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Ιουλίου στο προπονητικό κέντρο των
Σπάτων. Στις 18 και 19 Ιουλίου οι ποδοσφαιριστές θα υποβληθούν
σε εργομετρικές εξετάσεις. Από τις 21 Ιουλίου έως και την 1η Αυγούστου
οι προπονήσεις των ποδοσφαιριστών θα πραγματοποιούνται στη
Γλυφάδα και στα Σπάτα. Η αποστολή θα αναχωρήσει για το Πήλιο
στις 9 Αυγούστου και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 21 Αυγούστου.

Πατάνε… γκάζια στη Νίκη

Λίγες ώρες μετά τη «βροχή» ανακοινώσεων για μεταγραφές και
ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, η Νίκη Βόλου προχώρησε στην

επισημοποίηση της συνεργασίας της με τον προπονητή Βίλιαμ
Φλουτ. Ο Ολλανδός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον
Σύλλογο της Μαγνησίας, ο οποίος αποτελεί τον έβδομο σταθμό
στην προπονητική του καριέρα. O Βλουτ έχει εργαστεί στο παρελθόν
στις Μπρέντα, Ντεν Χάαγκ, Ρόντα, Ντεν Μπος, Ροσμάλεν, Σπάρτα
22, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια ήταν τεχνικός διευθυντής της
Σπάρτα Ρότερνταμ. Ακόμα, έγινε γνωστό ότι τη φανέλα της Νίκης
θα συνεχίσουν να φοράνε για τα επόμενα τρία χρόνια οι Αλέξανδρος
Μπιτσάκος και Κωνσταντίνος Χαρτσιάς. Ο Σύλλογος της Μαγνησίας
ανακοίνωσε, επίσης, την απόκτηση των Βασίλη Σκούρτη, Γιώργου
Νικλητσιώτη, Γιώργου Μαχλελή και Ρόμπερτ-Αλέξανδρου Σταμπολζίεφ,
ενώ ανανέωσε τη συνεργασία του με τους Τσουκάνη, Ταΐρη, Κορέτα,
Μέτσε και Αργύρη. 

Σήμερα ο τελικός των… τελικών 
στο χάντμπολ

Στο κλειστό της Νέας Ιωνίας θα διεξαχθεί σήμερα, Σάββατο, ο
τρίτος και τελευταίος τελικός της Α1 χάντμπολ των ανδρών,

μεταξύ της ΑΕΚ και του Διομήδη Άργους. Η αναμέτρηση που θα
κρίνει τον φετινό πρωταθλητή θα αρχίσει στις 7 μ.μ., με διαιτητές
τους Μπέτμαν και Χασκή, και θα γίνει κεκλεισμένων
των θυρών, λόγω της τιμωρίας που επιβλήθηκε
στην Ένωση για τα επεισόδια της Κυψέλης, που
είχαν ως συνέπεια την αναβολή του αγώνα, ο
οποίος αρχικά ήταν προγραμματισμένος για τις
30 Μαΐου.

1ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
(1930, ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ)
Ένας νικητής, δύο μπάλες!

Στο στάδιο «Σεντενάριο» και μπροστά
σε 95.000 κόσμο η Ουρουγουάη νίκησε
την Αργεντινή με 4-2 στον τελικό (30/7),
κατακτώντας έτσι το πρώτο Παγκόσμιο
Κύπελλο στην ιστορία της αλλά και σε
αυτή του θεσμού. 
Αυτό που είναι αξιομνημόνευτο, όμως,
είναι πως οι ομάδες αγωνίστηκαν με
δύο διαφορετικές μπάλες, μία σε κάθε
ημίχρονο, καθώς υπήρχε διχογνωμία.

Χρησιμοποιήθηκαν η Tiento από την
Αργεντινή, ενώ στην επανάληψη η T-
Model από την Ουρουγουάη.

2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
(1934, ΙΤΑΛΙΑ)
Όταν ο φασισμός έσπαγε…πλευρά

Στο στάδιο «Τζιοβάνι Μπέρτα» της Φλω-
ρεντίας, Ιταλία και Ισπανία συγκρούονταν
για μια θέση στα ημιτελικά (31/5). Με
τον Μπενίτο Μουσολίνι να στέλνει για
άλλη μια φορά το γνωστό πλέον ση-
μείωμα στους Ιταλούς ποδοσφαιριστές
«vincere o morire» («νικήστε ή πεθάνετε»
δηλαδή), απειλώντας τους με τη ζωή
τους σε περίπτωση αποτυχίας, το ματς
μύριζε… μπαρούτι. Οι Ιταλοί μπήκαν
αποφασισμένοι να προκριθούν πάση
θυσία, χρησιμοποιώντας διάφορα –
ακόμα και αντιαθλητικά– μέσα για να
το πετύχουν. Το τελικό 1-1 οδήγησε σε
επαναληπτικό ημιτελικό, αλλά αυτό που
θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνή-
μη των ποδοσφαιρόφιλων είναι ο τραυ-
ματισμός του κορυφαίου τερματοφύ-
λακα της εποχής, Ρικάρντο Θαμόρα. 
Σε κάθε φάση μπροστά στην ισπανική
εστία οι Ιταλοί επιθετικοί χτυπούσαν
στο ψαχνό. 
Ο Θαμόρα έσπασε δύο πλευρά, δεν
αγωνίστηκε στον επαναληπτικό, οι Ισπα-
νοί έχασαν 1-0 και τελικά οι Ιταλοί έφτα-
σαν ως την κατάκτηση του τροπαίου…

3ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 
(1938, ΓΑΛΛΙΑ)
Κράτησαν τα σκήπτρα, μέσα σε ξένο
σπίτι…

Στο «Σταντ Ολυμπίκ ντε Κολόμπ», πε-
ρίπου 45.200 φίλαθλοι παρακολούθησαν
τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυ-
πέλλου ανάμεσα σε Ιταλία και Ουγγαρία
(19/6). 
Αμφίρροπος αγώνας, ειδικά στα πρώτα
του λεπτά, όταν οι Ιταλοί με τον Κολαούσι,
σκόραραν στο 6ο λεπτό και προηγή-
θηκαν. Όμως οι Ούγγροι ισοφάρισαν,
δύο λεπτά αργότερα με τον Τίτκος, για
το 1-1. 
Η «Σκουάντρα Ατζούρα», στο 16’ πήρε
εκ νέου το προβάδισμα με το γκολ του
Πιόλα, για να φτάσει στη λήξη του πρώ-
του ημιχρόνου με το δείκτη του σκορ
στο 3-1, καθώς στο 35’ ο Κολαούσι ση-
μείωσε το δεύτερο προσωπικό του τέρ-
μα. Οι Ούγγροι δεν επέστρεψαν ποτέ,
παρά μόνο με το γκολ του Σάροσι, 20
λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, για να
επανέλθει ο Πιόλα και να κάνει το 4-2
στο 82’, δίνοντας το τρόπαιο για δεύτερη
συνεχόμενη φορά στην Ιταλία. 
Έτσι, έγινε η πρώτη ομάδα που υπερα-
σπίστηκε τον τίτλο της και η πρώτη που
σήκωσε το τρόπαιο σε «ξένο» έδαφος. 

Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα…

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Καλοκαίρια, ώρες μπροστά από
τις οθόνες και εκατομμύρια
θεατές να παρακολουθούν 
τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική
διοργάνωση. Θυμούνται πολλά,
πάρα πολλά, απίθανες ιστορίες
και γεγονότα που
έχουν συνδυάσει με εικόνες 
απ’ όλα τα Μουντιάλ. 
Ωστόσο, είναι κάποιες στιγμές που
γράφτηκαν στην ιστορία για να
μείνουν ανεξίτηλες στο χρόνο…

Και πώς να σας ξεχάσω…

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΤΩΝ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
ΑΠΟ ΤΟ 1930 ΕΩΣ ΤΟ 2010

1

2 3
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

> 12

Χ.Α.: ΕΦΙΚΤΗ 

Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΤΙΣ

1.380 ΜΟΝΑ∆ΕΣ

Πώς το ∆ΝΤ έκοψε 

τη δυναµική της αγοράς

και έριξε τιµές 

και τζίρους 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 

Η ΣΥΓΓΝΩΜΗ 

ΤΟΥ ∆ΝΤ;
Θα συνεχιστούν 

τα λάθη του Ταµείου

στην Ελλάδα; > 10

w w w . x r i m a o n l i n e . g r ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟ

«ΑΠΟΒΑΣΗ» ΞΕΝΩΝ

ΕΠΕΝ∆ΥΤΩΝ!

Αµερικανοί, Κινέζοι και Αζέροι

«αγοράζουν» Ελλάδα - Γκάζια 

τον Ιούλιο για αποκρατικοποιήσεις

>8-9

20+2 ΤΡΟΠΟΙ 

ΓΙΑ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ 

ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 

∆ΑΝΕΙΟ ΣΑΣ

�Παράθυρο ακόµα και 

για «κούρεµα» ανοίγει 

η απόφαση της ΤτΕ

�Τί πρέπει να προσέξουν 

οι δανειολήπτες

�Οι «παγίδες» και το κόστος

της επιµήκυνσης χρόνου

> 4

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕ… ΕΙ∆ΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ
Γιατί οι εργοδότες δεν

βρίσκουν το
κατάλληλο προσωπικό 

> 5

«ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΑ ΛΟΥΡΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΟΙ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ 

� Σχεδόν όλα έτοιµα για την έκδοση

7ετούς οµολόγου από 3 έως 5 δισ.

� Καταλυτικός ο ρόλος της JP Morgan

για την προσέλκυση κεφαλαίων

� ∆ιαπραγµατευτικό «ατού» για 

το χρέος οι αστοχίες του ∆ΝΤ

ΤΟ ΑΥΤΟΓΚΟΛ
ΚΑΙ Η ΕΞΟ∆ΟΣ

ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

> 3

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 80 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο 21.6.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 20+2 τρόποι ρύθμισης 

«κόκκινων» δανείων

3 Ξένοι επενδυτές 
ετοιμάζουν απόβαση
στην Ελλάδα!

ΠΟΔΗΛΑΤΑ
Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες   στις εσωτερικές σελίδες

Μάχη Πειραιώς-Alpha
στη συμβολαιακή
Σε πεδίο υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ
των εγχώριων τραπεζικών κολοσσών,
με έπαθλο μερίδιο αγοράς στον ρα-
γδαία αναπτυσσόμενο πρωτογενή
τομέα, εξελίσσεται η συμβολαιακή
γεωργία.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Γάλα: Κατηφόρα για
την τιμή παραγωγού
«Καταπέλτης» κατά των γαλακτοβιο-
μηχανιών και των πρακτικών τους,
μετά τη νομοθετική ρύθμιση για την
αύξηση της ζωής του γάλακτος, είναι
ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Π. Πεβερέτος.

Κυβερνητικό «δωράκι»

Το ελαιόλαδο «βύθισε»
τις αγροτικές εξαγωγές 
Οι εξαγωγές ελαιολάδου σημείωσαν
«βουτιά» της τάξης του 74,2% στο
πρώτο τρίμηνο, λόγω ακαρπίας, συμ-
παρασύροντας σε πτώση το σύνολο
των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων. 

Ένα νέο σύστημα, το οποίο στοχεύει στο να μειώσει
άμεσα την επιβάρυνση των αγροτών από το κόστος
καυσίμων, επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Η λύση που
προωθείται προβλέπει την απευθείας διάθεση αφο-
ρολόγητου πετρελαίου στους αγρότες για την παρα-
γωγή τους, μέσα από ένα νέο σύστημα καταγραφής
των διακινούμενων ποσοτήτων και των αναγκών

κάθε παραγωγού. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρω-
μένες πληροφορίες της «Παραγωγής», η τελική μορφή
που θα πάρουν τα μέτρα στήριξης του αγροτικού ει-
σοδήματος αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός του
καλοκαιριού και ενδεχομένως, εκτός του πετρελαίου,
να περιλαμβάνει και άλλες θετικές εκπλήξεις. 

Έως 2.800 ευρώ/στρ.
«ασπίδα» για το χαλάζι
Με σημαντικά ποσά θα επιδοτείται
από τον ΕΛΓΑ η προστασία καλλιερ-
γειών από ακραία φυσικά φαινόμενα.
Βάρος δίνεται σε αμπέλι, μηλοειδή
και πυρηνόκαρπα, ακτινιδιά και ροδιά. 

σελ. 16

σελ. 4

ΠΑΣΕΓΕΣ: «Δεν πέρασε
το πραξικόπημα»
Λίγες μέρες μετά τη δικαίωσή του
από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ο πρό-
εδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ Τζανέτος Καρα-
μίχας μιλάει στην «Παραγωγή» για
όλους και για όλα!

Σε περίπου ένα μήνα, στις 15 με
20 Ιουλίου, θα μπουν μπροστά
οι μηχανές στο νέο εργοστάσιο
επεξεργασίας γάλακτος της Συ-
νεταιριστικής Γαλακτοβιομηχα-
νίας ΕΒΟΛ.

Φορτσάρουν με
νέα μονάδα στην ΕΒΟΛ

σελ. 16

σελ. 17

το αγροτικό πετρέλαιο

Οδηγός επενδύσεων σε παραγωγή-μεταποίηση σελ. 19

σελ. 6-7

σελ.  11

σελ. 12

Κερδίστε

Αναλυτικοί όροι στη  σελίδα 15

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ!

Mάθετε από τους 
ειδικούς πώς να

φτιάξετε 
τη δική σας

ιστοσελίδα 
σε τιμή έκπληξη

40
ΕΞΥΠΝΑ 
ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ 20

+
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