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Βγάλατε λεφτά 

στο εξωτερικό; Πώς

θα αντιµετωπίσετε

την εφορία

∆ιαταγή πληρωµής

εις βάρος 

το ∆ηµοσίου 

από ιδιώτες
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Τί αλλάζει 

στην τήρηση

βιβλίων 

και στοιχείων

>6-7

Παράνοµες 

οι δεσµεύσεις

τραπεζικών

λογαριασµών
>10

>8

Πώς θα

«σβήσετε»

τον ΕΝΦΙΑ

των… νεκρών!
>8

Το κρίσιµο Eurogroup της 8ης ∆εκεµβρίου Το τελευταίο δύσκολο τετ-α-τετ µε την ΤρόικαΤο «σχέδιο B» για έξοδο από το µνηµόνιο 

«µυστικά» για τις δόσεις

σε εφορία και Ταµεία «µυστικά» για τις δόσεις

σε εφορία και Ταµεία 
Πώς θα ρυθµίσετε τις οφειλές σας

ακόµη και µε 50 ευρώ το µήνα

Ως και 50% χαµηλότερη δόση θα

πληρώνουν οι δικαιούχοι του ΟΕΚ

Ποιοί µπαίνουν στη ρύθµιση για 

τις οφειλές προς τους δήµους >6-7, 11

12+112+1
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Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 97 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο  25.10.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
� Παράνομη η δέσμευση

τραπεζικού λογαριασμού

� Το «σχέδιο Β» για έξοδο
της Ελλάδας από 
το μνημόνιο

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

1540 ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 
5 x 8 

Ελληνικός γύρος 
made in USA, μπαίνει
στο Χρηματιστήριο!

σελ. 15

Με βήμα σημειωτόν 
και αβεβαιότητα για 
το αύριο, η καμπάνια
στα ζαχαρότευτλα

σελ. 13

Έτρεχαν οι εξαγωγές
φρούτων και 
λαχανικών μέχρι
το ρωσικό εμπάργκο

σελ. 33

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 

Στους αγρότες πέφτουν
τα μεγάλα φορολογικά
βάρη και το 2015

σελ. 4

«Μην καίτε τα χλωρά
μαζί με τα ξερά» λένε
οι συνεταιριστές

σελ.  17

Άφησαν έναν γενικό 
για όλες τις... δουλειές 
στο ΥπΑΑΤ!

σελ. 6

Ευκαιρίες επιδοτήσεων
έως και 65% 
για επενδύσεις 
σε λάδι και κρασί

σελ. 9

Ανάσα για οφειλές
σε ΟΓΑ και Εφορία 

Τα ξημερώματα της Κυριακής
λήγει η εφαρμογή 
της θερινής ώρας 

και επανέρχεται η κανονική. 
Στις 04:00 οι δείκτες
των ρολογι ών γυρίζουν 

μια ώρα πίσω, ώστε 
να δείχνουν 03:00. 
Καλό Χειμώνα!

σελ. 3

«Παγώνουν» οι κατασχέσεις 
για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Χειμερινή ώρα!

3Ανάλογα με 
τον αριθμό 
των δόσεων 
η έκπτωση 
σε προσαυξήσεις
και πρόστιμα

3«Μπόνους»
στους συνεπείς,
«πόρτα» σε
όσους χρωστούν
πάνω από 
1 εκατ. ευρώ
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Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των κειμένων με τον όρο 
αναφοράς της εφημερίδας μας ως πηγή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μεγάλοι και αιματηροί αγώνες δό-
θηκαν για δεκαετίες στη χώρα μας
για να φυτρώσει ο σπόρος του συ-
νεταιριστικού κινήματος. Παρά τις
θύελλες και τις καταιγίδες, το δέντρο
θέριεψε, έβγαλε κλαδιά και άνθη,
κάτω από τα οποία βρήκαν ίσκιο
χιλιάδες άνθρωποι που ήταν μέχρι
τότε στο έλεος στυγνών εκμεταλ-
λευτών της ζωής τους, αλλά και
αρκετές γενιές. Τα όποια ζιζάνια
και αγριόχορτα φύτρωναν γύρω
από τον κορμό του, δεν το εμπόδισαν
να αναπτυχθεί. Οι ρίζες του ήταν
βαθιές μέσα στην κοινωνία, που το
στήριζε γιατί ήξερε ότι προσφέρει
στους ανθρώπους του μόχθου, στην
οικονομία, στη χώρα. Πολλοί θε-
ώρησαν ότι οι «μαύρες μέρες», που
το συνεταιριστικό κίνημα ετίθετο
υπό διωγμό, είχαν περάσει. Τους
διαψεύδουν, όμως, τα τελευταία
γεγονότα που ζούμε στο χώρο. Κά-
ποιοι, θέλοντας να βγάλουν τα απω-
θημένα τους, να λύσουν τις διαφορές
τους με στελέχη του συνεταιριστικού
κινήματος, το έθεσαν πάλι υπό
διωγμό. Η «συνταγή» τους είναι
απλή και λανθασμένη: πονάει χέρι,
κόβει κεφάλι. Ακολουθούν αυτή
την τακτική, χωρίς να υπολογίσουν
τη ζημιά που προκαλούν σε όλο το
συνεταιριστικό κίνημα. Ταυτίζουν
τα πρόσωπα με το θεσμό, χωρίς να
λογαριάζουν τις συνέπειες σε ατο-
μικό επίπεδο εκατοντάδων χιλιάδων
παραγωγών, αλλά και γενικότερα
στην οικονομία της χώρας. Για να
ξεριζώσουν 10-15 καλαμιές, βάζουν
φωτιά σε όλο τον κάμπο.

Γιάννης Τασσιόπουλος

Ανησυχία προκαλεί στις αρμόδιες αρχές η εξάπλωση
της νόσου των πλατάνων στην Ήπειρο, μετά την
επιβεβαίωση νέων κρουσμάτων κοντά στις πηγές
του ποταμού Αχέροντα. Συγκεκριμένα, έπειτα από
δειγματοληψίες στις περιοχές της Ρεματιάς, του
Κοτσανόπουλου και της γέφυρας των Σερτζιανών,
διαπιστώθηκε ότι αιωνόβια δέντρα έχουν προσβληθεί
από τη νόσο του μεταχρωματικού έλκους, που τα
νεκρώνει. Ανάμεσά τους, μάλιστα, είναι και ένας
πλάτανος, που αποτελεί μνημείο της φύσης, καθώς
έχει πολύ μεγάλο ύψος, διάμετρο κορμού μεγαλύτερη
από 1,5 μέτρο και είναι ηλικίας 400 ετών τουλάχιστον.
Μετά τη διαπίστωση των νέων κρουσμάτων, θα
δημιουργηθούν δύο ζώνες προστασίας, η πρώτη
στα 100 μέτρα από το συμβάν και η δεύτερη
ευρύτερα, στα 1.000 μέτρα.

Πονάει χέρι, 
κόβει κεφάλι

Εξαπλώνεται 
η νόσος των πλατάνων

στην Ήπειρο

Copa Cogeca: Λιγότερο κρασί
και λιγότερα αποθέματα

Σημαντική μείωση της φετινής
παραγωγής οίνου στην Ευρώ-
πη, που θα φτάσει το 10%,
αλλά και διακυμάνσεις στην
ποιότητα, ως αποτέλεσμα των
απρόβλεπτων κλιματικών συν-
θηκών, δείχνουν τα στοιχεία
των Copa-Cogeca. 

σελ. 8

Φάκελος για την αναγνώριση
της ελιάς Αγρινίου ως ΠΓΕ

Η Ένωση Αγρινίου έχει επεν-
δύσει στην ελιά, δημιουργώντας
τη μεγάλη υποδομή στη Σπο-
λάιτα, όπου εδρεύει το εργο-

στάσιο επεξεργασίας - τυπο-
ποίησης, αλλά και οργανώνον-
τας υπηρεσίες για την προώθηση
του προϊόντος στην ευρωπαϊκή
–και όχι μόνο– αγορά.

σελ. 12

Τρύγος 2014: Διαφυλάχθηκε
(τουλάχιστον) η ποιότητα

Καθώς ο φετινός τρύγος ολο-
κληρώνεται, η εικόνα από τις
διάφορες περιοχές της χώρας
επιβεβαιώνει ότι αυτή η χρονιά
ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ωστό-
σο η ελληνική παραγωγή επέ-
δειξε αντιστάσεις και… χαρα-
κτήρα, δίνοντας στις περισσό-
τερες περιπτώσεις καλό προϊόν. 

σελ. 14

Επέκταση του ρωσικού 
εμπάργκο σε 

ζωικά προϊόντα
Να επεκτείνει στα παραπροϊόντα
σφαγίων, στα ζωικά άλευρα,
στο λίπος και σε άλλα παρά-
γωγα βοοειδών, χοίρων και
πουλερικών, το εμπάργκο που
έχει επιβάλει στα ευρωπαϊκά
αγροδιατροφικά προϊόντα, απο-
φάσισε η Ρωσία. 

σελ. 32

Συμβουλές για τη διατροφή
των αιγοπροβάτων

Γενικές οδηγίες για όλα όσα
πρέπει να γνωρίζουν οι κτη-
νοτρόφοι και χρήσιμες συμ-

βουλές για τη σωστή διατροφή
των αιγοπροβάτων, δίνει ο
ζωοτέχνης της Ένωσης Αγρι-
νίου, Bασίλης Σταμούλης. 

σελ. 34

Εκσυγχρονίζεται, 
επιτέλους, η νομοθεσία 

για το ξύδι
Με στόχο την προστασία της
ταυτότητας αλλά και την ενί-
σχυση της εξωστρέφειας του
ελληνικού ξυδιού, το ΥπΑΑΤ
εκσυγχρονίζει, έπειτα από 84
χρόνια, τη νομοθεσία που διέπει
την παραγωγή και τη διάθεση
του προϊόντος στη χώρα μας. 

σελ. 35
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Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη 
προς ΟΓΑ και εφορίες

Ανάσα για χιλιάδες αγρότες – «Παγώνουν» οι κατασχέσεις 
Τον δρόμο για τη Βουλή έχουν
πάρει οι διατάξεις για τη νέα
ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών
προς εφορίες, τελωνεία και
ασφαλιστικά ταμεία (ΟΓΑ). Επί
της ουσίας ανοίγει ο δρόμος
για το «πάγωμα» κάθε είδους
κατάσχεσης χρημάτων των
αγροτών (επιδοτήσεις, επιστρο-
φές ΦΠΑ κ.λπ.) που έχουν λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές, εφόσον
εκμεταλλευτούν τη ρύθμιση και
αναγνωρίσουν το χρέος τους.

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
(filippidis@paragogi.net) 

Βασικά σημεία της νέας ρύθμισης
είναι ότι σε αυτήν υπάγονται οφειλές
που έχουν βεβαιωθεί ή και καταστεί
ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος
Σεπτεμβρίου 2014, ήταν ληξιπρό-
θεσμες την 1η Οκτωβρίου, καθώς
και ότι η σχετική αίτηση θα πρέπει
να υποβληθεί το αργότερο έως το
τέλος Μαρτίου 2015. Ας σημειωθεί
ότι στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν
διατάξεις για τα "κόκκινα δάνεια".

Οι δόσεις 
και οι εκπτώσεις 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
των δόσεων τόσο μειώνεται το
ποσοστό έκπτωσης από τις προ-
σαυξήσεις και τα πρόστιμα εκ-
πρόθεσμης καταβολής. Πιο συγ-
κεκριμένα: 
-100% έκπτωση για εφάπαξ κα-
ταβολή 
-90% για καταβολή σε 12 δόσεις 
-80% για 24 δόσεις 
-70% για 36 δόσεις 
-60% για 48 δόσεις 
-50% για 60 δόσεις 
-30% για 72 δόσεις 
-20% για 100 δόσεις 
Το ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί
να είναι χαμηλότερο από 50 ευρώ,
ενώ δεν μπορούν να ρυθμιστούν

με τη συγκεκριμένη ρύθμιση οφει-
λές που ξεπερνούν το 1 εκατομ-
μύριο ευρώ. 

Προϋποθέσεις
1 Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχ-
θούν όλες οι οφειλές που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες έως το
τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά και όλες
όσες έχουν βεβαιωθεί έως αυτήν
την ημερομηνία και δεν έχουν κα-
ταστεί ληξιπρόθεσμες. Έτσι, το

υπουργείο Οικονομικών δίνει τη
δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση
για πολλές δόσεις, ακόμη και των
πέντε του ΕΝΦΙΑ που δεν έχουν
λήξει και των υπολειπόμενων δό-
σεων του φόρου εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων. 
2 Όσοι βρίσκονται ήδη σε ρύθμιση,
μπορούν να ενταχθούν στη νέα με
έκπτωση στο επιτόκιο από 8,76%
σε 4,56%. Αν επιλέξουν να παρα-
μείνουν στην παλιά ρύθμιση, θα
έχουν πρόσθετο και αναδρομικό
όφελος 20% από τις προσαυξήσεις. 
3Η αίτηση για τη ρύθμιση θα υπο-
βάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του
taxisnet και ο φορολογούμενος
θα πρέπει να έχει υποβάλλει όλες
τις απαιτούμενες φορολογικές δη-
λώσεις στο παρελθόν. 
4 Η ρύθμιση θα χάνεται εφόσον
ο φορολογούμενος αφήσει απλή-
ρωτες δύο δόσεις. 
5 Με την υπαγωγή στη ρύθμιση
αναστέλλονται όλα τα μέτρα αναγ-
καστικής είσπραξης και, υπό προ-
ϋποθέσεις, χορηγείται, αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας. 
6) Με όλους τους παραπάνω όρους
μπορούν να ρυθμιστούν και οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία 

Μπόνους 
στους συνεπείς

Για όσους επιλέξουν να παραμεί-
νουν στην παλαιά ρύθμιση, προ-
βλέπεται υπολογισμός της αρχικής
οφειλής με τις νέες μειωμένες
προσαυξήσεις, συν επιπλέον μπό-
νους -20%. Παράλληλα, το μει-
ωμένο επιτόκιο θα ισχύσει για τα
έτη από 1η Ιανουαρίου 2013. 
Αντίστοιχη εύνοια, με μειωμένο
επιτόκιο από την 1η/1/2013 και
μετά, θα υπάρξει και για όσους
ενταχθούν στη νέα βελτιωμένη
ρύθμιση, εφόσον ήταν συνεπείς
και είχαν ενταχθεί και στις παλαιές
ρυθμίσεις.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες: 
α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης, 
β) την υποχρέωση άμεσης καταβολής του υπολοίπου της οφειλής,
σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης, συνυπολογιζομένων των
προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής,
τα οποία αναβιώνουν αναδρομικά και 
γ) την άμεση επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα
από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα.
Οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου δεν επέρχονται εάν ο
οφειλέτης, μετά την πάροδο εξαμήνου από την ένταξη σε ρύθμιση
και την πλήρωση των όρων αυτής: 
i) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προ-
γράμματος ρύθμισης ή 
ii) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος
προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες. 
Για τις ως άνω περιπτώσεις α’ και β’, η καθυστέρηση καταβολής
δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση
2%. 
Σε περιπτώσεις απώλειας της ρύθμισης για λόγους ανωτέρας
βίας, ο οφειλέτης δύναται εντός δύο μηνών από την απώλεια
αυτής να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και για τον εναπομείναντα
αριθμό δόσεων αυτής. Το αίτημα επανένταξης υποβάλλεται
εγγράφως και περιέχει τα στοιχεία που θεμελιώνουν την
ανωτέρα βία. Η Φορολογική Διοίκηση αποφαίνεται επί του αι-

τήματος εντός 15 εργασίμων ημερών από την υποβολή της
αίτησης. Εάν η Φορολογική Διοίκηση δεν αποφανθεί εντός
του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το αίτημα θεωρείται ότι
έχει απορριφθεί. 
Η υπαγωγή και συμμόρφωση στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής
παρέχει στον οφειλέτη τα ακόλουθα ευεργετήματα: 
α) χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής
από τη Φορολογική Διοίκηση, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο
12 του ΚΦΔ, 
β) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α’ 43) ή, εφόσον
άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή
του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της
ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών
του άρθρου 113 του Π.Κ., 
γ) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες
κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του
οφειλέτη, αφού εξοφληθεί το 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης
οφειλής. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να εξετάζει αίτημα
περιορισμού κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του ΚΕΔΕ. 
δ) αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου του άρθρου 7 του Ν.
2120/1993 (Α’ 24), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 2523/1997 (Α’ 179).

Οι όροι

Εισφορά αλληλεγγύης
Με διάταξη που περιελήφθη στη ρύθ-
μιση, παρατείνεται για δύο έτη η εισφορά
αλληλεγγύης, αλλά με μειωμένους
συντελεστές από 1/1/2015 κατά 30%.
Έτσι, οι συντελεστές διαμορφώνονται
ως εξής: 
Έως 12.000 0% 
12.001 έως 20.000 0,7% 
20.001 έως 50.000 1,4% 
50.001 έως 100.000 2,1% 
100.001 και άνω 2,8%
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Οι αγρότες τα φορολογικά υποζύγια        
Τους γλιτώνουν από το 26%, τους φορολογούν με 13% από το πρώτο ευρώ

Σε φορολογικά υποζύγια του
2015 έχει αναγορεύσει τους
αγρότες η κυβέρνηση προς τέρ-
ψη των στόχων του προϋπο-
λογισμού. Συνολικά, για την
επόμενη χρονιά έχουν προ-
ϋπολογιστεί επιπλέον έσοδα
από τη φορολογία εισοδήματος
φυσικών προσώπων και επι-
χειρήσεων ύψους 1,7 δισεκα-
τομμυρίων, το μεγαλύτερο μέ-
ρος των οποίων αναλογεί στους
αγρότες, οι οποίοι θα φορολο-
γηθούν, για πρώτη φορά, βάσει
των βιβλίων εσόδων-εξόδων
που τηρούν, με συντελεστή
13% από το πρώτο ευρώ για
τα καθαρά τους έσοδα.

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Η επιβάρυνση θα φανεί στα εκ-
καθαριστικά σημειώματα του
2015 και οφείλεται στις αλλαγές
στον τρόπο φορολόγησης του
εισοδήματος. Μάλιστα, στα αρχικά
σχέδια του υπουργείου προβλε-
πόταν η φορολόγηση ορισμένων
περιπτώσεων αγροτών με τον
συντελεστή των επιχειρήσεων,
δηλαδή με 26%. Ωστόσο, η συγ-
κεκριμένη εξέλιξη απετράπη με
τροπολογία που κατέθεσε την
περασμένη εβδφομάδα στη Βουλή
το υπουργείο Οικονομικών. Αρ-
χικά, προβλεπόταν ότι εάν ένας
αγρότης δεν συγκεντρώσει ει-
σόδημα που θα ξεπερνά το τεκ-
μαρτό του εισόδημα, θα φορο-
λογηθεί με 26%, ενώ εάν κατα-
γράψει και ζημιές θα κληθεί να
πληρώσει και προκαταβολή φό-
ρου. Πλέον, με τη διάταξη που
«πέρασε» θα φορολογείται με
συντελεστή 13% και η διαφορά
που προκύπτει μεταξύ του τεκ-
μαρτού και του συνολικού εισο-
δήματος, εφόσον ο φορολογού-
μενος έχει εισόδημα μόνο από

ατομική αγροτική επιχείρηση ή
το μεγαλύτερο μέρος των εισο-
δημάτων του προκύπτει από ατο-
μική αγροτική επιχείρηση. 
Υπενθυμίζεται ότι το 2014, τε-
λευταία χρονιά του προηγούμενου
συστήματος, οι αγρότες φορο-
λογήθηκαν με την κλίμακα των
μισθωτών και το εισόδημά τους
προσδιορίστηκε με το αντικειμε-
νικό σύστημα.

Τί ισχύει
O φορολογικός συντελεστής 13%
εφαρμόζεται επί των κερδών από
αγροτική επιχειρηματική δραστη-
ριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο
και τον τρόπο (λιανικώς ή χον-
δρικώς) πώλησης των παραγό-
μενων αγροτικών προϊόντων.
Επομένως, τα έσοδα των παρα-
γωγών γεωργικών, πτηνοτρο-
φικών, κτηνοτροφικών, δασο-
κομικών, υλοτομικών και αλι-
ευτικών προϊόντων, που προέρ-
χονται είτε από την πώληση των
προϊόντων που παράγουν είτε
από την εξαγωγή τους, φορολο-
γούνται με συντελεστή 13%. Ει-
δικότερα, οι ως άνω παραγωγοί
φορολογούνται με συντελεστή
13% μόνο στην περίπτωση πώ-
λησης (χονδρικώς ή λιανικώς)
των δικών τους προϊόντων, δη-
λαδή των προϊόντων που έχουν
παράγει οι ίδιοι (και μόνο για
αυτά) είτε από δικό τους κατά-
στημα είτε σε λαϊκές αγορές. Επο-
μένως, προϋπόθεση για την εφαρ-
μογή του συντελεστή 13% σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω, είναι τα
πωλούμενα προϊόντα να παρά-
γονται αποκλειστικά από τον πω-
λητή τους - παραγωγό και να
μην έχουν υποστεί μεταποίηση.
Στην έννοια της μεταποίησης δεν
συμπεριλαμβάνεται η απλή συ-
σκευασία. Στην περίπτωση που
ο παραγωγός των παραπάνω
προϊόντων πωλεί (λιανικώς ή

χονδρικώς), παράλληλα με τα
δικά του, και προϊόντα που έχει
προμηθευτεί από άλλους παρα-
γωγούς, τότε θεωρείται ότι ασκεί-
ται παράλληλη επιχειρηματική

εμπορική δραστηριότητα και για
τα έσοδα αυτά (δηλαδή, που προ-
έρχονται από την πώληση προ-
ϊόντων τρίτων και μόνο για αυτά)
εφαρμόζεται ο υψηλότερος φο-

ρολογικός συντελεστής του 26%.
Επίσης, ο φορολογικός συντε-
λεστής 13% δεν εφαρμόζεται για
δραστηριότητες εκμετάλλευσης
του εξοπλισμού των παραπάνω

Μάχη μέχρις εσχάτων σε ιδιαί-
τερα δυσμενές περιβάλλον δίνουν
οι παραγωγοί βάμβακος. Από
τη μια έχουν να αντιμετωπίσουν
τις χαμηλές τιμές του προϊόντος
και από την άλλη τους εκκοκ-
κιστές, οι οποίοι με πρόσχημα
το γεγονός ότι το βαμβάκι είναι
εξαγώγιμο προιόν, επιχειρούν
να τους στερήσουν τους συμ-
ψηφισμούς ΦΠΑ με τα καλλιερ-
γητικά τους έξοδα. Το ποσό είναι
μεγάλο φτάνει τα 75 εκατ. ευρώ
και προκαλεί τριβές ανάμεσα
σε εκκοκκιστές και παραγωγούς
από την έναρξη της εκκοκκιστικής
περιόδου. 
Το πρόβλημα που δημιουργείται
έχει δύο διαστάσεις: Από τη μια

οι αγρότες επιθυμούν να λαμ-
βάνουν τον ανάλογο ΦΠΑ επί
της αξίας τού προϊόντος που
παραδίδουν, διότι αυτό τους
εξασφαλίζει την απαραίτητη ρευ-
στότητα –ιδιαίτερα, μάλιστα, σε
μια «μέτρια» χρονιά τόσο από
πλευράς ποσότητας και ποιότητας
παραγωγής όσο και από πλευράς
τιμών–, καθώς τα έξοδα για την
καλλιέργεια έχουν ήδη γίνει και
οι υποχρεώσεις πρέπει, επίσης,
να πληρωθούν. Από την άλλη,
τα εκκοκκιστήρια, ως εξαγωγικές
επιχειρήσεις, δικαιούνται να κά-
νουν χρήση της διαδικασίας που
ορίζεται από τη νομοθεσία, εκ-
δίδοντας απαλλακτικό δελτίο
και έτσι να μην καταβάλουν το

ΦΠΑ του προϊόντος στον αγρότη.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω,
διαπιστώνεται, το τελευταίο διά-
στημα, ένα ιδιότυπο «παζάρι»
μεταξύ των εκκοκκιστικών μο-
νάδων και των παραγωγών σχε-
τικά με την απόδοση ή όχι του
ΦΠΑ. 
Σε πρόσφατη σύσκεψη των εκ-
κοκκιστών η πρόταση ήταν να
μην επιστρέφεται στους παρα-
γωγούς με το σκεπτικό ότι το
βαμβάκι είναι εξαγώγιμο προϊόν
και άρα έχει απαλλακτικό από
τον ΦΠΑ. Όχι όλο, βέβαια, γιατί
έστω κάποιες μικρές ποσότητες
παραμένουν εντός της χώρας
για τα δύο κλωστήρια που πα-
ραμένουν σε λειτουργία, της

Επίλεκτος στα Φάρσαλα και της
Βαρβαρέσος. 
Η ουσία είναι πως, έχοντας κα-
τρακυλήσει η τιμή, κάποιοι εκ-
κοκκιστές εκμεταλλεύονται την
περίσταση και υπόσχονται 42
λεπτά, μαζί όμως με το ΦΠΑ,
που σημαίνει πρακτικά τιμή γύρω
στα 35 λεπτά το κιλό. 

Αντιμετώπιση
Σύμφωνα με πληροφορίες από
το υπουργείο Οικονομικών,
υπάρχουν δύο τρόποι για να αν-
τιμετωπιστεί αυτό. Ο νόμος δίνει
το δικαίωμα στους εκκοκκιστές
να δώσουν το λεγόμενο απαλ-
λακτικό στους αγρότες, δηλαδή
να μη δίνουν τον ΦΠΑ για το

Οι εκκοκκιστές «ροκανίζουν»    
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           του 2015 Τις μηχανές των τρακτέρ τους
ζεσταίνουν και πάλι οι αγρό-
τες όλης της χώρας, για το…
καθιερωμένο αγωνιστικό
ραντεβού τους με την ηγεσία
του ΥπΑΑΤ, στο οποίο αυτή
τη φορά, μεταξύ των άλλων
προβλημάτων που αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος, κυριαρχούν
οι επιπτώσεις από την εφαρ-
μογή της νέας ΚΑΠ. 
Έτσι, την 1η Νοεμβρίου οι αγρότες
θα συμμετέχουν στο προγραμ-
ματισμένο συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ, στο Σύνταγμα, ενώ στη
συνέχεια, μέσα στο επόμενο δί-
μηνο, θα πραγματοποιηθούν πα-
νελλαδικές ημέρες δράσεις συν-
τονισμένα σε κάθε περιοχή στον
ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ, τις τράπεζες και
τις εφορίες, αλλά και συσκέψεις
αγροτών στα χωριά, ενώ στα
μέσα Ιανουαρίου θα υπάρξει απο-
τίμηση των δράσεων και θα απο-
φασιστεί η συνέχεια και η μορφή
των κινητοποιήσεων. Τις σχετικές
αποφάσεις έλαβαν εκπρόσωποι
των μπλόκων που συμμετείχαν
σε πανελλαδική σύσκεψη που
έγινε στη Λάρισα. 
Όπως επισημάνθηκε από αγρότες
της Λάρισας, της Καρδίτσας και
της Λαμίας, που εκπροσώπησαν
και τα υπόλοιπα μπλόκα, τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι
αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι
πολλά και οξυμένα. Και όπως
εκτίμησαν είναι προβλήματα που
«θα χειροτερέψουν με την εφαρ-

μογή της νέας ΚΑΠ, η οποία σε
βάθος χρόνου θα μειώσει περίπου
40% το ποσό των ενισχύσεων
που λαμβάνουν σήμερα, θέτει
νέους περιορισμούς στις καλ-
λιέργειες, παραμένει αποσυνδε-
δεμένη η ενίσχυση από την πα-
ραγωγή». Τονίστηκε, δε, ότι «η
άγρια φορολόγηση των αγροτών
από φέτος με 13% από το πρώτο
ευρώ, τα ‘‘χαράτσια’’ και ο ΕΝ-
ΦΙΑ, η αύξηση του κόστους πα-
ραγωγής, οι πολύ χαμηλές τιμές
ειδικά σε βασικά προϊόντα, μει-
ώνουν δραστικά το αγροτικό ει-
σόδημα, οδηγούν χιλιάδες αγρό-
τες στη φτώχεια και τον αφανι-
σμό».

Αιχμές
Με αφορμή την παρουσίαση και
συζήτηση στη Βουλή για τα πο-
ρίσματα ελέγχου των τριτοβάθ-
μιων αγροτοσυνδικαλιστικών

οργανώσεων, σχετικά με την οι-
κονομική διαχείριση, οι εκπρό-
σωποι των μπλόκων ανέφεραν
ότι οι κυβερνώντες δεν μπορούν
να παριστάνουν ότι «πέφτουν
από τα σύννεφα», όταν οι συγ-
κεκριμένοι ήταν «ξεπουλημένοι
συνδικαλιστές». 
Συμπλήρωσαν, δε, ότι οι ίδιοι
είχαν ξεκαθαρίσει τη θέση τους
για τη συγκεκριμένη κατάσταση
εδώ και 25 χρόνια. 
Μάλιστα, όπως επεσήμανε ο πρό-
εδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Ν. Καρ-
δίτσας, Βαγγέλης Μπούτας, «επι-
βεβαιώθηκαν από τις εξελίξεις
τα όσα έλεγε η ΠΑΣΥ», η οποία
δημιουργήθηκε ακριβώς ως «αν-
τίπαλο δέος» αυτών των Οργα-
νώσεων, που «λειτουργούσαν
κατ’ εντολή των κυβερνήσεων
και των κομμάτων ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.
και ΣΥΡΙΖΑ». 

παραγωγών (π.χ. μίσθωση αγρο-
τικών μηχανημάτων κ.λπ.), καθώς
η δραστηριότητα αυτή συνιστά
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
και όχι αγροτική επιχειρηματική

δραστηριότητα. Παρομοίως, η
αμοιβή που τυχόν λαμβάνει πα-
ραγωγός των παραπάνω προ-
ϊόντων για υπηρεσίες που παρέχει
ο ίδιος σε άλλους αγρότες δεν
αποτελεί αγροτικό εισόδημα.

ύψος των εξαγωγών και να δίνουν ένα
χαρτί, με το οποίο ο συναλλασσόμενος
κάνει αίτηση στην εφορία, αυτή ελέγχει τα
βιβλία και αν είναι εντάξει το κράτος του
δίνει τον ΦΠΑ. Η δεύτερη επιλογή, είναι
να πληρωθεί ο ΦΠΑ στους αγρότες και να
αναλάβει όλη τη διαδικασία η επιχείρηση.
Για να κάνει, όμως, κανείς κάτι τέτοιο,

πρέπει να έχει χρηματοδότηση. 
Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί
και να ζητούν να μάθουν ποιά είναι η πραγ-
ματική τιμή με την οποία διαπραγματεύονται
το βαμβάκι τους και να είναι ξεχωριστά ο
ΦΠΑ, προκειμένου να τον συμψηφίζουν
με τα έξοδα στο νέο καθεστώς βιβλίων
εσόδων - εξόδων. 

Με τη διάταξη
που πέρασε, θα
φορολογείται με
συντελεστή 13%
και η διαφορά
που προκύπτει
μεταξύ τεκμαρτού
και συνολικού
εισοδήματος,
εφόσον ο
φορολογούμενος
έχει εισόδημα
μόνο από ατομική
αγροτική
επιχείρηση 

▶

Βγαίνουν ξανά στους δρόμους οι αγρότες

Τη δυνατότητα διατήρησης της κυριότητας για άλλα 10 χρόνια σε οικόπεδα που
αποδόθηκαν σε δικαιούχους σύμφωνα με το από 24/04/1985 Προεδρικό
Διάταγμα (ΦΕΚ 181Δ/03-05-1985), προβλέπει σχετική νομοθετική διάταξη που
υπερψηφίστηκε στη Βουλή (Ν. 4301/2014, άρθρο 48). 
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, όσοι δικαιούχοι δεν προχώρησαν, λόγω οικονομικών
δυσκολιών, στην ανέγερση κατοικίας στα οικόπεδα που τους είχαν παραχωρηθεί
εντός της αρχικής προθεσμίας των 10 ετών, διατηρούν την κυριότητα του
οικοπέδου για άλλα 10 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσουν τις
συμβατικές τους υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Π.Δ. για
την αξιοποίηση της έκτασης. 
Η καταβολή προστίμων σε όσους δεν αξιοποίησαν κατά την προηγούμενη
περίοδο τις παραχωρημένες εκτάσεις, αναστέλλεται. 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Π.Δ., απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή
στη ρύθμιση αυτή είναι ότι θα πρέπει οι ίδιοι ή οι κληρονόμοι τους να εξακολουθούν
να είναι κάτοχοι του οικοπέδου.

Δεκαετής παράταση κυριότητας
για οικόπεδα του Π.Δ. του ’85

τις επιστροφές ΦΠΑ
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Ένας γενικός… γενικώς
Απίστευτο: Κατήργησαν αρχικά δύο γραμματείες και με τροπολογία τις συνένωσαν! 

Απίστευτη γκάφα από το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων: Το νέο οργανόγραμ-
μα, που τίθεται σε ισχύ σε λίγες
μέρες, προέβλεπε την κατάρ-
γηση των δύο από τις τρεις γε-
νικές γραμματείες και συγκε-
κριμένα αυτής των Διεθνών
Σχέσεων και αυτής των Κοι-
νοτικών Πόρων, χωρίς να προ-
βλέπει τί θα γίνει με τις αρμο-
διότητες.

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

Έμενε, δηλαδή, χωρίς υπηρεσιακό
προϊστάμενο τόσο η εκπροσώπηση
του αγροτικού τομέα στα διεθνή
φόρα όσο και η ευθύνη του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
των κοινοτικών, δηλαδή, προ-
γραμμάτων. 
Μπροστά στο πρωτοφανές φιάσκο,
με τροπολογία που κατατέθηκε

την προηγούμενη εβδομάδα στη
Βουλή, προβλέπεται η συνέχιση
της λειτουργίας της γενικής γραμ-
ματείας Αγροτικής Πολιτικής και
Διεθνών Σχέσεων, η οποία μετο-
νομάζεται σε γενική γραμματεία
Διεθνών Σχέσεων και Κοινοτικών
Πόρων. 
Το νέο θέμα που δημιουργείται
είναι ποιός από τους δύο μέχρι
σήμερα γραμματείς θα ηγηθεί του
νέου συνενωμένου σχήματος: ο
κ. Δημήτρης Μελάς ή ο κ. Δημήτρης
Ιατρίδης; Πολιτικά η επιλογή δεν
είναι εύκολη, καθώς και οι δύο
έχουν ισχυρά ερείσματα στο κυ-
βερνών κόμμα, ενώ κατά γενική
ομολογία θεωρείται ότι «έτρεξαν»
τα θέματα στον τομέα τους. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η επα-
νασύσταση και δεύτερης γραμμα-
τείας έρχεται μετά από έντονες
παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις
της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης με το

Διοικητικής Μεταρρύθμισης, καθώς
πάγια θέση του δεύτερου είναι ότι
θα πρέπει να διατηρηθεί μόνο μια
γενική γραμματεία, αυτή της αγρο-
τικής πολιτικής, της οποίας ηγείται
ο κ. Μόσχος Κορασίδης.

Το κόστος
Το κόστος της συνέχισης της λει-
τουργίας της γενικής γραμματείας
Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών
Σχέσεων, σύμφωνα με το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, είναι

300.000 ευρώ, λόγω της συνέχισης
καταβολής αποδοχών στον γενικό
γραμματέα και στο προσωπικό που
τον υποστηρίζει (ειδικός σύμβου-
λος, ειδικός συνεργάτης, 5 μετα-
κλητοί υπάλληλοι, 3 αποσπασμέ-
νοι). Με την τροπολογία συνεχίζεται
και μετά τις 28 Οκτωβρίου 2014,
οπότε ξεκινά να ισχύει το νέο ορ-
γανόγραμμα του υπουργείου Ανά-
πτυξης, η λειτουργία της γενικής
γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής
και Διεθνών Σχέσεων. 

Η γενική γραμματεία μετονομάζεται
σε Αγροτικής Πολιτικής και Δια-
χείρισης Κοινοτικών Πόρων και
υπάγονται σε αυτήν η γενική δι-
εύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανά-
πτυξης και οι Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, Εφαρμογής Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης,
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας, Εφαρμογής
Δράσεων Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας. 
Με λίγα λόγια και με βάση το
οργανόγραμμα, οι ανεξάρτητες
μέχρι σήμερα Διαχειριστικές Αρ-
χές, που λειτουργούν σε ξεχω-
ριστό κτίριο στην οδό Καβάλας,
μετατρέπονται σε απλή διεύθυνση
της Κεντρικής Υπηρεσίας (οδός
Αχαρνών), γεγονός, το οποίο
έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντι-
δράσεις από τους «προνομιού-
χους» υπαλλήλους των διαρ-
θρωτικών προγραμμάτων. 

1) Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ, συνιστώνται και
λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία:
α) Πολιτικό Γραφείο Υπουργού
β) Πολιτικό Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού ή Πολιτικό
Γραφείο Υφυπουργού
γ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2) Στο ΥΠΑΑΤ λειτουργούν οι παρακάτω Γενικές Διευθύνσεις,
η οργανωτική διάρθρωση των οποίων έχει ως εξής:
α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία

συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμή-
μα:
αα) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών

Αναφορών
ββ) Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και

Υποδομών
γγ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
δδ) Aποκεντρωμένη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

β) Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία συγκροτείται από
τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Τμήμα:
αα) Διεύθυνση Διοίκησης και Εποπτευόμενων Φορέ-
ων
ββ) Διεύθυνση Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης
Παραβάσεων
γγ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
δδ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας
εε) Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης έκτακτης Ανάγκης

γ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, η
οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

αα) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Αγροτικής
Ανάπτυξης, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης
ββ) Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών
γγ) Διεύθυνση Χωροταξίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής
δδ) Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων
και Προώθησης Προϊόντων
εε) Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Πα-
ραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων
στστ) Διεύθυνση Τεχνικών Μελετών, Κατασκευών και
Τοπογραφικής

δ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής, η
οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:

αα) Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασια-
στικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών

ββ) Διεύθυνση Συστημάτων Καλλιέργειας
γγ) Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
δδ) Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών
Πόρων και Λιπασμάτων
εε) Διεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου
Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής

ε) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και
Κτηνιατρικής, η οποία συγκροτείται από τις ακόλουθες
Διευθύνσεις:
αα) Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών Πόρων
και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων.
ββ) Διεύθυνση Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βο-
σκοτόπων
γγ) Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης

Ζωικών Προϊόντων
δδ) Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων
και Κτηνιατρικών Εφαρμογών
εε) Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων
στστ) Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης
στ) Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας, η οποία συγ-
κροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις:
αα) Διεύθυνση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών
Πόρων
ββ) Διεύθυνση Υδατοκαλλιεργειών και Αξιοποίησης
Προϊόντων
γγ) Διεύθυνση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
και Προϊόντων

3) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν
επίσης:
α)Διεύθυνση Γεωργικών, Ζωικών, Κτηνιατρικών και Αλι-

ευτικών Ελέγχων, υπαγόμενη στον Υπουργό
β)Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης,

υπαγόμενη στον Υπουργό
γ)Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, υπαγόμενη στον Υπουργό
δ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον

Υπουργό
ε)Ειδικές Υπηρεσίες, υπαγόμενες στον Υπουργό, ως ακο-

λούθως:
αα) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης
ββ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης

γγ) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας
δδ) Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού
Προγράμματος Αλιείας

4) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν
ακόμα, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις:

α) Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως ακο-
λούθως:
αα) Γραφείο Νομικού Συμβούλου
ββ) Ειδικό Γραφείο Κοινοτικού Δικαίου

β) Γραφείο Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου
γ) Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου
δ) Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο
στον Υπουργό
5) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
λειτουργούν οι παρακάτω Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες:
α) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αττικής
β) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Θεσσαλίας –

Στερεάς Ελλάδας
γ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Ηπείρου και

Δυτικής Μακεδονίας
δ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Πελοποννήσου,

Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου
ε) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Αιγαίου
στ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Κρήτης
ζ) Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας

– Θράκης
η) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών
θ) Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης

Η νέα δομή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
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Copa Cogeca: Λιγότερο κρασί 
και λιγότερα αποθέματα

Σημαντική μείωση της φετινής
παραγωγής οίνου στην Ευρώ-
πη, που θα φτάσει το 10%,
αλλά και διακυμάνσεις στην
ποιότητα, ως αποτέλεσμα των
απρόβλεπτων κλιματικών συν-
θηκών, δείχνουν τα στοιχεία
των Copa-Cogeca. 
Τα στοιχεία παρουσίασε ο πρόεδρος
της Ομάδας Εργασίας Οίνος της
Copa-Cogeca, Thierry Coste, ο
οποίος ανέφερε ότι «η φετινή συγ-
κομιδή εκτιμάται ότι θα φθάσει τα
157.700.000 εκατόλιτρα, παραγωγή
που είναι 9,9% χαμηλότερη από
τα επίπεδα του περασμένου έτους.
Λόγω των διαφορετικών συνθη-
κών στις αμπελουργικές περιοχές,
η ποιότητα των σταφυλιών πα-
ρουσιάζει διακυμάνσεις ακόμη και
στην ίδια περιοχή. Τα στοιχεία από
τα τρία τελευταία έτη δείχνουν,
επίσης, πολύ μεταβλητές συγκο-
μιδές, οι οποίες είναι άμεσα συν-
δεδεμένες με τις ποικίλες κλιμα-
τικές συνθήκες, όπως η ξηρασία
και οι πλημμύρες». Όπως σημείωσε
ο κ. Coste, «αυτό επιβεβαιώνει
την ανάγκη να ρυθμιστούν οι φυ-
τεύσεις αμπέλων για όλους τους
τύπους των οίνων, προκειμένου
να διατηρηθεί ένας ισορροπημένος
αμπελοοινικός τομέας. Το νέο ευ-

ρωπαϊκό καθεστώς εγκρίσεων για
φυτεύσεις αμπέλου οδεύει προς
την κατεύθυνση ενός ευρωπαϊκού
προτύπου για την αμπελοκαλλιέρ-
γεια, το οποίο επιτρέπει την δια-
τήρηση των οικογενειακών εκμε-
ταλλεύσεων ως εξασφάλιση ενός
δυναμικού τομέα». Ο πρόεδρος
της Ομάδας ανέφερε ότι «σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο, τα αποθέματα
οίνου είναι λιγότερα απ’ ό,τι πέρυσι
και οι Copa-Cogeca πιστεύουν ότι
λιγότερο κρασί θα είναι διαθέσιμο
φέτος. Ως εκ τούτου, οι τιμές θα
πρέπει να παραμείνουν σταθερές». 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την
πρώτη εκτίμηση παραγωγής για
τις τρεις μεγάλες οινοπαραγωγές
χώρες της ΕΕ, η Γαλλία περνά
ξανά στην πρώτη θέση ως πα-
ραγωγός χώρα οίνου με 45 εκατ.
HL (+2,08%), η Ιταλία δεύτερη
με 41 εκατ. HL (-11,64%) και η
Ισπανία τρίτη με 40,8 εκατ. HL (-
19,37%). 
Ωστόσο, η ΚΕΟΣΟΕ, από την πλευ-
ρά της, επισημαίνει ότι οι εκτιμήσεις
αυτές μπορεί να απέχουν σημαν-
τικά από την οριστική εισκομι-
σθείσα παραγωγή, γεγονός που
έχει συμβεί στο παρελθόν, ειδικά
για τις εκτιμήσεις παραγωγής της
Ισπανίας και της Ιταλίας. 

Η δυναμική της ΕΕ
Από την πλευρά του, ο Γενικός
Γραμματέας των Copa-Cogeca,
Pekka Pesonen, τόνισε τη σημασία
του ευρωπαϊκού οινικού τομέα,
λέγοντας ότι η ΕΕ είναι ο νούμερο
ένα εξαγωγέας κρασιού στον κό-
σμο. «Για να διατηρηθεί η οικο-
νομική σημασία του, ως εκ τούτου,

πρέπει να υπερασπιστούμε τα
συμφέροντα των αμπελουργών
κατά τις επικείμενες διμερείς εμ-
πορικές διαπραγματεύσεις με τις
ΗΠΑ, την Κίνα, τη Νότια Αφρική
και την Ιαπωνία. Επίσης, να δια-
σφαλιστεί ότι το σύστημα των
γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ,
που προστατεύει την ποιότητα
των ευρωπαϊκών προϊόντων από
τις απομιμήσεις θα είναι αναγνω-
ρισμένο. 
Επιπλέον, ζητούμε να προστα-
τεύονται στο διαδίκτυο. Η δωρεάν
χρήση των ονομάτων αυτών, για
παράδειγμα των .vin ή .wine, θα
μπορούσε να οδηγήσει στην κα-
τάχρηση του συστήματος της ΕΕ
για τις γεωγραφικές ενδείξεις
και, επίσης, θα μπορούσε να πα-
ραπλανήσει τους καταναλωτές
σχετικά με το προϊόν». 
Καταλήγοντας, ο κ. Pesonen ση-
μείωσε ότι «έχουμε καλέσει την
ιταλική Προεδρία της ΕΕ να δράσει
και να προστατεύσει τις τοπικές
σπεσιαλιτέ και τα ποιοτικά προ-
ϊόντα που καλύπτονται από Γε-
ωγραφικές Ενδείξεις, κατά τη
διάρκεια των διαπραγματεύσεων
με την ICANN, την αμερικανική
εταιρεία που εκχωρεί νέα ονόματα
στον ιστοχώρο».

Oι όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό υπό τον τίτλο «15 Ελαιοραβδιστικά και
τα 40 ελαιόδιχτα» από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας
«ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών»:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα
στην Ελλάδα. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι
της εφημερίδας, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού.
Επίσης τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε., οι
σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργά-
τες.
2. Ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το Σάββατο 25
Οκτωβρίου 2014.
3. Τα Δώρα: Ως δώρα του Διαγωνισμού είναι 15 Ελαιοραβδιστικά και 40
Ελαιόδιχτα, τα οποία θα κερδίσουν 55 τυχεροί νικητές. 
4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών: 
4.1. Σε πενήντα πέντε (55) φύλλα της Εφημερίδας, η οποία θα κυκλοφορήσει
το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2014, υπάρχει στη σελίδα 8 της εφημερίδας μια
κόκκινη σφραγίδα με την ένδειξη «ΚΕΡΔΙΣΕΣ».
Νικητές θα αναδειχθούν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό–αναγνώστες της

εφημερίδας, οι οποίοι θα αγοράσουν τα συγκεκριμένα φύλλα, θα βρουν τις
σφραγίδες και θα τα προσκομίσουν (πρωτότυπα) στα γραφεία της εφημερίδας
στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Συγγρού 35 μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου
2014 (ώρες: 09:30-18:00). Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν εμφανιστεί
μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, χάνει το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου
και απόλλυται οριστικά για το συμμετέχοντα. 
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 τη-
λεφωνικά με την εφημερίδα «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η εφημερίδα των αγροτών» να
δηλώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια να αποστείλει -πριν τη λήξη της
προθεσμίας- ταχυδρομικά το φύλλο στα γραφεία της διοργανώτριας (Λεωφόρος
Συγγρού 35 Τ.Κ. 117 43, Αθήνα). 
Το δώρο θα παραλαμβάνεται από τα γραφεία της εταιρείας κατόπιν τηλεφωνικής
επικοινωνίας ή θα αποστέλλεται με επιβάρυνση του τυχερού αναγνώστη. 
4.2. Ρητά διευκρινίζεταιότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες
και λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές του φύλλου της 25ης Οκτωβρίου
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 τυχε ρούς που θα κερδίσουν
τα έπαθλα με ο ποιονδήποτε 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 διαγωνισμού
ή της κληρώσεως 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
χάνεται το δικαίωμα παραλαβής
του δώρου. Τα έξοδα αποστολής βα-
ρύνουν το νικητή.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤA 15 ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 40 ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ

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

Η φετινή
συγκομιδή στην
Ευρώπη εκτιμάται
ότι θα είναι κατά
9,9% χαμηλότερη
από τα επίπεδα
του 2013

▶



Επενδύσεις για επιχειρηματική δρα-
στηριότητα με βάση το λάδι και το
κρασί χρηματοδοτούνται ακόμη και
στο 65% του συνολικού κόστους,
από το Μέτρο «Μεταποίηση και
Εμπορία Αγροτικών Προϊόντων». 
Εναλλακτικά, οι υποψήφιοι επιχειρη-
ματίες μπορούν να εξετάσουν την επι-
λογή των τοπικών προγραμμάτων Le-
ader, τα οποία -στην παρούσα φάση-
είναι «ανοικτά» για υποβολή αιτήσεων
σε 5 περιοχές της χώρας. 
Το μέτρο 123Α αφορά όλη τη χώρα,
ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης απο-
τελεί το επενδυτικό σχέδιο, που θα κα-
τατεθεί, να υπερβαίνει τις 100.000
ευρώ. Η επιδότηση κυμαίνεται από
20% έως και 65%, ανάλογα με την
περιοχή και το μέγεθος της επιχείρησης. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό δίνεται σε νη-
σιωτικές περιοχές. Για παράδειγμα,
ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 250.000
ευρώ με έδρα τη Χίο, τη Σκόπελο, τις
Σπέτσες, την Αμοργό, το Καστελόριζο
και γενικά οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου
-εκτός από την Κρήτη- θα λάβει επι-
δότηση 162.500 ευρώ (65% του κό-
στους). Στη Στερεά Ελλάδα μία ανάλογη
επένδυση επιδοτείται με 40%, συνεπώς
ο δικαιούχος επιχειρηματίας θα ενισχυθεί
με 100.000 ευρώ για το σχέδιό του.
Όσο για την υπόλοιπη χώρα, το ποσοστό
επιδότησης αγγίζει το 50%. Οπότε, σε
αυτή την περίπτωση η χρηματοδότηση
διαμορφώνεται στα 125.000 ευρώ. 

Ποιά επενδυτικά 
σχέδια επιδοτούνται 

Ελαιόλαδο: 

1Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς

αύξηση της δυναμικότητας, με προτε-
ραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται
βιολογική πρώτη ύλη. 

2Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με
δυναμικότητα ανάλογη των συγ-

χωνευθέντων. 

3Ιδρύσεις ελαιοτριβείων αποκλει-
στικά και μόνο σε ορεινές ή νη-

σιωτικές περιοχές από βιολογική πρώτη
ύλη. 

4Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή
χωρίς μετεγκατάσταση τυποποι-

ητηρίων - συσκευαστηρίων ελαιολάδου. 

5Ιδρύσεις - επεκτάσεις τυποποιητη-
ρίων ελαιολάδου για την παραγωγή

επώνυμων ποιοτικών, εμπορεύσιμων
συσκευασιών, με στόχο την αύξηση
της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος. 

6Εκσυγχρονισμός - επέκταση με ή
χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών

ελαιολάδου. 
Επιπλέον, επιδοτούνται η ίδρυση, η
επέκταση και εκσυγχρονισμός με ή
χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουρ-
γείων.

Οίνος: 

7Εκσυγχρονισμός - μετεγκατάσταση
- συγχώνευση οινοποιείων για πα-

ραγωγή οίνων ποιότητας χωρίς αύξηση
της δυναμικότητας. 

8Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρο-
νης τεχνολογίας: 

α) σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της
τοπικής παραγωγής σε ορεινές και
νησιώτικες περιοχές και

β)μονάδων παραγωγής οίνων από
προϊόντα της βιολογικής αμπελουρ-
γίας και συστημάτων ολοκληρωμένης
διαχείρισης. 

9Προσθήκη, εκσυγχρονισμός, επέ-
κταση γραμμής εμφιάλωσης οίνου

σε οινοποιεία για την κάλυψη των
αναγκών εμφιάλωσης της παραγωγής
τους. Να σημειωθεί πως στο Μέτρο
έχουν ήδη ενταχθεί επενδύσεις που
αφορούν σε μονάδες τυποποίησης
ελαιόλαδου και σε εκσυγχρονισμό επε-
ξεργασίας βρώσιμων ελαίων και ελαι-
οτριβείων.
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Επιδοτήσεις έως 65% για επενδύσεις
σε λάδι και κρασί

Το Μέτρο 123Α αφορά όλη τη χώρα, 
ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης αποτελεί 
το επενδυτικό σχέδιο που θα κατατεθεί 
να υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ

▶

Στα Leader, η επιδότηση «αγγίζει» έως και το 60% του συνολικού
κόστους, ενώ εξαρτάται και σε αυτή την περίπτωση από το
ύψος και την έδρα της επένδυσης. 
Κατώτατο όριο επένδυσης δεν υπάρχει, άρα οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης ακόμη και
για σχέδια εξαιρετικά χαμηλού προϋπολογισμού -χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα των εκσυγχρονισμών- αρκεί να είναι
βιώσιμα. Ωστόσο, ανάλογα με την ευρύτερη κατηγορία που
εντάσσεται κάποιο σχέδιο, υπάρχει και το αντίστοιχο πλαφόν
στον συνολικό προϋπολογισμό του. Ειδικότερα, εφόσον πρόκειται
για δημιουργία ή επέκταση - εκσυγχρονισμό μονάδας, ο
συνολικός προϋπολογισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τα
300.000 ευρώ, άρα η επιδότηση δεν μπορεί να ξεπερνά τα
180.000 ευρώ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν
με την Αναπτυξιακή Εταιρεία που δραστηριοποιείται στην
περιοχή τους και έχει την ευθύνη για τη διαχείριση του Leader.
Αυτή θα τους ενημερώσει αναλυτικά για τις δράσεις που επι-
δοτούνται και τα αντίστοιχα ποσοστά, τις προθεσμίες κ.λπ.

Ποιές δαπάνες ενισχύονται
Τα παραπάνω προγράμματα καλύπτουν δαπάνες για κτιριακές
εγκαταστάσεις, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, αγορά
καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού, γενικές αμοιβές (συμ-
βούλων, μηχανικών κ.λπ.), προβολή και προώθηση, συστήματα
διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, fax, τηλεφωνικές
εγκαταστάσεις, έπιπλα γραφείου κ.ά. 

Τοπικά προγράμματα
Leader

Προθεσμίες 
και δικαιούχοι

Το 123Α θα παραμένει ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως
του προϋπολογισμού (100 εκατ. ευρώ). Απευθύνεται
σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις,
που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους
ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ.
ευρώ, καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους,
στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα, οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης
για περισσότερες από μία δράσεις. Ωστόσο, βασική
προϋπόθεση είναι αυτές οι δράσεις να ανήκουν στον
ίδιο τομέα, καθώς και στην ίδια μελέτη και προκήρυξη. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται μέσω του
συστήματος τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540»
του ΥπΑΑΤ, αλλά και της Υπηρεσίας Ψηφιακών Αι-
τημάτων του ΥπΑΑΤ και των ιστοσελίδων
www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. 



Στη φιστικιά ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη
της βοτρυοσφαίριας είναι παρατεταμένες και
υψηλές θερμοκρασίες την περίοδο του Αυ-
γούστου, ιδιαίτερα σε θερμοκρασία που δεν
εφαρμόστηκαν ή όχι τουλάχιστον έγκαιρα οι
ψεκασμοί Ιουνίου και Ιουλίου. 
Τα συμπτώματα της ασθένειας είναι ξήρανση
των καρπών και των ταξικαρπιών, ξήρανση
των φύλλων και των οφθαλμών και έλκη
στους βλαστούς. 
Τα προσβεβλημένα όργανα, που παραμένουν
πάνω στα δέντρα, αποτελούν πηγή μολύσματος
για την προσβολή της νέας βλάστησης και
της καρποφορίας, γι’ αυτό συνίσταται: 
3 Μάζεμα και καταστροφή όλων των προ-
σβεβλημένων οργάνων (ταξικαρπίες, ξηροί
κλάδοι και κλαδίσκοι) πριν πέσουν τα φύλλα,
γιατί τότε διακρίνεται η προσβεβλημένη από
την υγιή βλάστηση. 
3 Απομάκρυνση των ξερών πεσμένων στο
έδαφος φύλλων ή ενσωμάτωσή τους με ένα
ελαφρύ φρεζάρισμα. Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει
και στην αντιμετώπιση της σεπτορίωσης. 
Η σεπτορίωση είναι μύκητας που προσβάλλει
τα φύλλα και δημιουργεί πολυάριθμες μικρές
μαύρες κηλίδες. Ευνοείται από την επικράτηση
συνθηκών υψηλής σχετικής υγρασίας. Για τον
περιορισμό του πρωτογενούς μολύσματος,

κατά την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, συ-
νίσταται: 
3 Ψεκασμός με ένα ανόργανο χαλκούχο
σκεύασμα πριν πέσουν τα φύλλα. 
3 Μετά την πτώση των φύλλων, φρεζάρισμα
και ενσωμάτωσή τους στο έδαφος.
Από τα έντομα που προσβάλλουν τη φιστικιά,
ιδιαίτερη σημασία έχουν ο σκολύτης και το
ευρύτομο. 
Για τη μείωση του πληθυσμού του σκολύτη,
τα ακμαία του οποίου διαχειμάζουν σε εξα-
σθενημένους βλαστούς ή κλάδους, στους
οποίους εγκαθίστανται όταν το φυτό εισέρχεται
σε λήθαργο, συνίσταται: 
3 Άμεση αφαίρεση και κάψιμο κάθε ξερού,
ημίξερου ή καχεκτικού κλάδου. 
3Τοποθέτηση το φθινόπωρο κοντά στα δέντρα
ξερών και ημίξερων κλάδων, που λειτουργούν
ως «παγίδες» για την ωοτοκία και διαχείμαση
των εντόμων. 
Οι κλάδοι αυτοί συλλέγονται και καίγονται
κατά το Φεβρουάριο. 
Το ευρύτομο διαχειμάζει ως ώριμη προνύμφη
μέσα στους μουμιοποιομένους καρπούς πάνω
στο δέντρο ή στο έδαφος. Για τη μείωση του
διαχειμάζοντος πληθυσμού των εντόμων συ-
νίσταται η επιμελής συλλογή, απομάκρυνση
και καταστροφή των μουμιοποιημένων καρπών. 

Ημερολογιο ΚαλλιεργΗτΗ 25/10 /14  -  31 /10 /2014
Η ελιά προσβάλλεται από μυκητολογικές ασθένειες, όπως το κυκλοκόνιο και η
καπνιά, με την τελευταία να αντιμετωπίζεται κυρίως με την καταπολέμηση του
λεκανίου. Πρόβλημα στην ελιά μπορούν να δημιουργήσουν σε κάποιες περιπτώσεις
και οι λειχήνες. Στη φιστικιά προσοχή στις μυκητολογικές (βοτρυοσφαίρια-
σεπτορίωση) και εντομολογικές (σκολύτης - ευρύτομο) προσβολές. Η εποχή είναι
κατάλληλη για τη φύτευση πολλών βολβωδών καλλωπιστικών σε γλάστρες, ζαρ-
τινιέρες και παρτέρια.

Γράφει η ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ Γεωπόνος

Φιστικιά

Ελιά
Το κυκλοκόνιο είναι μια μυκητολογική
ασθένεια, η οποία προκαλεί πρόωρη
φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέν-
τρων. Κύριο σύμπτωμα της ασθένειας
είναι οι χαρακτηριστικές κυ-
κλικές καστανές κυλίδες, «μάτια πα-
γωνιού», στην πάνω επιφάνεια των
φύλλων. Οι περισσότερες μολύνσεις
από το κυκλοκόνιο γίνονται το φθι-
νόπωρο με την πτώση της θερμο-
κρασίας (16-20 βαθμούς Κελσίου)
και βροχερό ή πολύ υγρό καιρό (δροσιά,
πάχνη). Ευπαθείς ποικιλίες είναι
Θρουμπιά, η Καλαμών, η Άμφισσας
και η Τσουνάτη. Η Κορωνέϊκη είναι
σχετικά ανθεκτική. 
Η ασθένεια περιορίζεται, εάν η φύτευση
των ελαιοδέντρων είναι αραιή, και
με το κατάλληλο κλάδεμα. 
Συνίσταται προληπτικός ψεκασμός με
τα κατάλληλα, εγκεκριμένα μυκητο-
κτόνα σε ελαιόδεντρα ευπαθών ποι-
κιλιών, που βρίσκονται σε περιοχές
με αυξημένη υγρασία. 
Η καπνιά είναι μύκητας που αναπτύσ-
σεται στις μελικώδεις εκκρίσεις εν-
τόμων, κυρίως του λεκανίου. Κλαδιά
και φύλλα των δέντρων καλύπτονται
από μύρο στρώμα καπνιάς, που δυ-
σχεραίνει τις φυσιολογικές λειτουργίες
(αναπνοή, διαπνοή, φυτοσύνθεση).
Ευνοείται σε υγρές περιοχές και σε
ελαιώνες με πυκνή βλάστηση. 
Αντιμετωπίζεται με την καταπολέμηση
του λεκανίου και με το κατάλληλο
κλάδεμα. Μετά τη συγκομιδή των
ελαιοκάρπων, συνίσταται επέμβαση
με ένα χαλκούχο σκεύασμα. 
Οι λειχήνες στην ελιά προδίδονται
από το κιτρινοπράσινο επίχρισμα,
που καλύπτει τον κορμό και τα κλαδιά,
κυρίως σε υγρές περιοχές. Για την
αποκόλλησή τους συνιστώνται ψε-
κασμοί των κορμών και των κλάδων
με χαλκούχα σκευάσματα. Οι ψε-
κασμοί γίνονται κατά τη διάρκεια
του χειμώνα.
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Βολβώδη
καλλωπιστικά
Η εποχή είναι κατάλληλη για τη
φύτευση σε γλάστρες ή ζαρτινιέρες
ή παρτέρια των φθινοπωρινών καλ-
λωπιστικών φυτών, όπως οι φρέζες,
οι τουλίπες, οι νεραγκούλες, οι
ανεμώνες κ.ά., που πολλαπλασιά-
ζονται με υπόγεια αναπαραγωγικά
όργανα (βολβοί) και στόχο να αν-
θήσουν στο τέλος του χειμώνα ή
στη διάρκεια της άνοιξης. 

Το χώμα που θα χρησιμοποιηθεί,
πρέπει να είναι ελαφρύ, η επιφάνειά
του να μην «ταρατσώνει», μετά τη
βροχόπτωση και η προετοιμασία
να γίνει με επιμέλεια. Το βάθος
φύτευσης των βολβών να μην είναι
μεγαλύτερο των 5 εκατοστών και
η υγρασία του εδάφους να είναι
επαρκής, για να υπάρξει γρήγορο
και ομοιόμορφο φύτρωμα. Απα-
ραίτητη, βέβαια, προϋπόθεση η
καλή ποιότητα των βολβών που θα
φυτευτούν. 



Στον… αέρα βρίσκεται η Συκική όσον
αφορά τη λειτουργία της ως Πρωτο-
βάθμιος Συνεταιρισμός, μετά την από-
φαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Καλαμάτας, η οποία δικαιώνει την
έφεση του προέδρου της ΕΑΣ Λακωνίας,
Νίκου Προκοβάκη. 
Το δικαστήριο, που εκδίκασε σε δεύτερο
βαθμό την προσφυγή του κ. Προκοβάκη,
απορρίπτει την απόφαση του Ειρηνοδικείου,
που ενέκρινε το καταστατικό λειτουργίας
της Συκικής ως Πρωτοβάθμιου Συνεται-
ρισμού, γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία
που προβλέπεται από το Νόμο 4015/2011,
το Νόμο Σκανδαλίδη, για τους Συνεταιρι-
σμούς. 
Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται ότι
«ο Αγροτικός Συνεταιρισμός που φέρεται
να ιδρύθηκε με αυτό (το άρθρο 19 του Νόμου
4015/2011), κατόπιν μετατροπής της ως
άνω τριτοβάθμιας συνεταιριστικής οργά-
νωσης, έπρεπε να ορίζει ότι μέλη του νέου
Συνεταιρισμού είναι τα φυσικά πρόσωπα -
μέλη των Πρωτοβαθμίων Αγροτικών Συ-
νεταιρισμών που είναι μέλη των προναφε-
ρόμενων ΕΑΣ (Μεσσηνίας και Λακωνίας) –
μελών της Συκικής, τα οποία και θα έπρεπε
να υπογραφούν το καταστατικό. Περαιτέρω

η είσοδος νέων μελών θα έπρεπε να λάβει
χώρα μετά την έγκριση του συγκεκριμένου
καταστατικού από το αρμόδιο δικαστήριο,
υπό τους όρους εγγραφής, που αυτό θα
όριζε. Περαιτέρω, δεν αποδείχθηκε ότι
δόθηκε η προθεσμία σε όσα από τα ως άνω
μέλη δεν επιθυμούσαν την αυτοδίκαιη εγ-
γραφή τους ως μέλη του νέου κλαδικού
αγροτικού συνεταιρισμού, να το δηλώσουν
αυτό εγγράφως, προκειμένου να λάβουν
την αξία της συνεταιριστικής τους μερίδας
και να αποχωρήσουν». 
Επισημαίνεται ακόμα ότι «το από 13/6/2012
καταστατικό του νομικού προσώπου με την

επωνυμία "Κλαδικός Αγροτικός Συνεταιρισμός
Σύκων και Ξηρών Καρπών" και συνοπτικά
"Συκική" έρχεται σε αντίθεση με τις ανωτέρω
διατάξεις των Νόμων 2810/2000 και
4015/2011, ενώ παράλληλα δεν τηρήθηκε,
ως προαναφέρθηκε, και η διαδικασία με-
τατροπής, που προβλέπεται από τις διατάξεις
του Νόμου 4015/2011. Επομένως, το πρω-
τοβάθμιο δικαστήριο που ενέκρινε ως έγκυρο
το ως άνω καταστατικό και απέρριψε την
από 6/8/2012 και με αριθμό κατάθεσης
7/2012 τριτανακοπή έσφαλε, ενώ παρέλκει
περαιτέρω η εξέταση των πρόσθετων λόγων
της υπό κρίση έφεσης». K.A.
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Στον… αέρα η Συκική 
ως Πρωτοβάθμιος Συνεταιρισμός  

Σε μια νέα, δυναμική εποχή εισέρχεται η
ΔΕΛΤΑ, υλοποιώντας τη στρατηγική της,
στη βάση δύο κεντρικών πυλώνων: της
εξωστρέφειας και της καινοτομίας. 
Οι επιχειρηματικές συμφωνίες της εταιρείας
στο εξωτερικό πιστοποιούν τον εξωστρεφή
προσανατολισμό των τελευταίων ετών, ενώ
η διαρκής εισαγωγή νέων, καινοτόμων προ-
ϊόντων στην ελληνική αγορά επιβεβαιώνουν
την εστίαση της εταιρείας στην καινοτομία. 
Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί το «Φρέ-
σκο Γάλα της Ημέρας», το οποίο παρουσιάζει
ιδιαίτερα εντυπωσιακά στοιχεία στις 10
πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του. Η ζήτησή
του ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές προ-
βλέψεις, αν και προς το παρόν διανέμεται
σε επιλεγμένα σημεία και είναι διαθέσιμο
στους καταναλωτές του Λεκανοπεδίου. 
«Με το Φρέσκο Γάλα της Ημέρας, αλλά και
τα πολλαπλά νέα καινοτόμα προϊόντα που
παρουσιάζουμε στην ελληνική αγορά, πι-
στοποιείται ο προσανατολισμός μας στην
καινοτομία, ενώ αποδεικνύεται έμπρακτα
η δέσμευσή μας για στήριξη του Έλληνα
κτηνοτρόφου και της ελληνικής οικονομίας
εν γένει, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΛΤΑ και του ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ, κ.
Αντώνης Μαυριδόγλου. 
Αξιοσημείωτη είναι και η πρόοδος που εμ-
φανίζει η ΔΕΛΤΑ στην Ιταλία, σε συνέχεια
της ανακοίνωσης της συνεργασίας της με
τη Granarolo, έναν από τους μεγαλύτερους
ομίλους γαλακτοκομικών στην Ιταλία. Μέσα
σε 4 μήνες κατέκτησε τη 2η θέση στην αγορά
του ελληνικού γιαουρτιού, ξεπερνώντας
παίκτες που δραστηριοποιούνται στη συγ-
κεκριμένη αγορά για πάνω από 20 χρόνια. 

Δυναμική 
ανάπτυξης 

από τη ΔΕΛΤΑ

Την επαναφορά του καθεστώτος που ίσχυε
μέχρι πρότινος για την άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος, ζητά
η Εθελοντική Ομάδα Δράσης Ν. Πιερίας
(ΕΟΔΝΠ), η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε το
κίνημα των αγορών χωρίς μεσάζοντες στην
Ελλάδα. Όπως υποστηρίζει, με την ψήφιση
του Νόμου 4264/2014, οι καταναλωτές και
οι παραγωγοί οδηγούνται κατευθείαν στα
χέρια των εμπόρων, των μεσαζόντων και
των σούπερ μάρκετ. 
Με επιστολή της προς τον βουλευτή Πιερίας
Κώστα Κουκοδήμο, η ΕΟΔΝΠ σημειώνει ότι
μέχρι σήμερα πάνω από 6.560 οικογένειες
στο Νομό Πιερίας επέλεξαν αγροτικά προϊόντα
άριστης ποιότητας σε χαμηλές τιμές από τις
42 διανομές της Ομάδας. Οι χώροι διανομής

είχαν διατεθεί στην ομάδα έπειτα από αίτημά
της προς τη δημοτική αρχή, ενώ είχαν τηρηθεί
όλα όσα προβλέπονται βάσει Νόμου σχετικά
με τους βιοχημικούς ελέγχους, την πληρωμή
σε μετρητά, την έκδοση αποδείξεων και την
είσπραξη φόρων από το κράτος. 
«Ο νέος Νόμος [...] πρέπει να επιτρέπει σε
όλους τους παραγωγούς να διαθέτουν ελεύ-
θερα τα προϊόντα που παράγουν στα δίκτυα
άμεσης διάθεσης αγαθών κι εμείς οι κατα-
ναλωτές πρέπει να μπορούμε να επιλέγουμε,
επίσης ελεύθερα, τον προμηθευτή της τροφής
που καταναλώνουμε», υπογραμμίζεται στην
επιστολή της ΕΟΔΝΠ, η οποία επίσης ζητά
από τους πολίτες να στηρίξουν την πανελ-
λαδική διαμαρτυρία ενάντια στην προσπάθεια
κατάργησης του Κινήματος χωρίς Μεσάζοντες. 

«Να μείνει ζωντανό 
το Κίνημα χωρίς Μεσάζοντες»
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24,85 εκατ. ευρώ σε 2.029 δικαιούχους 
Νέους Αγρότες

Φάκελος για την αναγνώριση της ελιάς 
Αγρινίου ως ΠΓΕ

Άρχισαν οι πληρωμές των δι-
καιούχων παραγωγών που
εντάχθηκαν πριν από ένα μήνα
στο καινούργιο πρόγραμμα των
«Νέων Αγροτών». Στο πρό-
γραμμα εντάχθηκαν συνολικά
11.116 δικαιούχοι και ήδη κατα-
βλήθηκε η πρώτη δόση σε 2.029
Νέους Αγρότες, με συνολικό ποσό
ύψους 24,85 εκατ. ευρώ, που αν-
τιστοιχεί στο 70% της συνολικής
ενίσχυσης που δικαιούνται. 
Οι πληρωμές ξεκίνησαν από τους
δικαιούχους 7 Περιφερειών (Δυ-
τικής Ελλάδας, Αττικής, Ιονίων
Νήσων, Ανατ. Μακεδονίας-Θρά-
κης, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου
και Πελοποννήσου), οι φάκελοι
των οποίων ήταν πλήρεις και δεν
χρειάστηκε να προσκομίσουν συμ-
πληρωματικά στοιχεία. 

Μέσα στο επόμενο διάστημα και
καθώς θα ολοκληρώνεται η επε-
ξεργασία των φακέλων, θα προ-
χωρούν οι πληρωμές και για τους
υπόλοιπους Νέους Αγρότες. 
«Οι πρώτες πληρωμές, για τους
δικαιούχους του καινούργιου προ-
γράμματος Νέων Αγροτών έρ-
χονται σε λιγότερο από ένα μήνα
μετά την απόφαση ένταξης», τόνισε
σε δήλωσή του ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρα-
σμάνης και πρόσθεσε: «Συνεχί-
ζουμε με τον ίδιο εντατικό ρυθμό
και η εντολή μου προς τις υπη-
ρεσίες είναι σαφής: Μέχρι το τέλος
του 2014, να έχουν πληρωθεί και
οι 11.116 δικαιούχοι την πρώτη
δόση ύψους 136 εκατ. ευρώ, από
το σύνολο της ενίσχυσης ύψους
194,3 εκατ. ευρώ που δικαιούνται». 

Η καλλιέργεια της ελιάς απο-
τελεί για την περιοχή του
Αγρινίου βασικό πυλώνα
στήριξης της τοπικής οικο-
νομίας. Στα διοικητικά όρια του
Δήμου Αγρινίου μόνο καλλιερ-
γούνται συνολικά 130.440 στρέμ-
ματα και από αυτά τα 36.390
στρέμματα είναι ελιές για την
παραγωγή ελαιολάδου, τα 82.456
στρέμματα είναι επιτραπέζιες και
περίπου 11.600 στρέμματα είναι
ελιές διπλής κατεύθυνσης. 
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται
για επιτραπέζιες είναι κυρίως η
χονδροελιά ή κονσερβοελία
Αγρινίου και η Καλαμών, ενώ
για ελαιόλαδο είναι κυρίως η
Κορωνέικη και η Κουτσουρελιά.
Πρόκειται, συνεπώς, για μία ιδι-
αίτερα δυναμική καλλιέργεια, η
οποία στηρίζει την τοπική οικο-
νομία, δεδομένου ότι αντιπρο-
σωπεύει το 50% της συνολικής
γεωργικής παραγωγής, βάσει
της έκτασης που χρησιμοποιείται. 
Η Ένωση Αγρινίου έχει επενδύσει

στην ελιά, δημιουργώντας τη
μεγάλη υποδομή στη Σπολάιτα,
όπου εδρεύει το εργοστάσιο επε-
ξεργασίας-τυποποίησης, αλλά
και οργανώνοντας υπηρεσίες
για την προώθηση του προϊόντος
στην ευρωπαϊκή και όχι μόνο
αγορά. Η προώθηση της ελιάς
διασφαλίζει τον παραγωγό, ενώ
ταυτόχρονα παρέχει μεγάλες
δυνατότητες για τη διαφήμιση
της ιστορίας και την πολιτιστικής
ταυτότητας της περιοχής. Φυ-
σικά, οδηγεί σε σημαντικά οφέλη
όλων των τομέων παραγωγής

των προϊόντων της ελιάς, γε-
γονός που θέτει τα θεμέλια για
την ανάπτυξη μιας βιώσιμης
βιο-οικονομίας. Στόχος της Ένω-
σης Αγρινίου είναι η προβολή
και η ανάδειξη των τοπικών πα-
ραδοσιακών προϊόντων, με την
ελιά, βεβαίως, να βρίσκεται στο
επίκεντρο, η επαφή και αναβίωση
της πλούσιας αγροτικής παρά-
δοσης που διαθέτει ο τόπος. 
Το 2010 είχε κατατεθεί φάκελος
στο ΥπΑΑΤ για την αναγνώριση
της ελιάς Αγρινίου ως ΠΟΠ
(Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης).

Σύμφωνα με υποδείξεις και συ-
ζητήσεις με την αρμόδια υπηρεσία
για την αναγνώριση ως ΠΟΠ,
απαιτείται να τεκμηριωθεί ο δε-
σμός του προϊόντος με τον αν-
θρώπινο παράγοντα, τις καλ-
λιεργητικές τεχνικές και τα εδα-
φοκλιματικά στοιχεία της γεω-
γραφικής ζώνης και να απο-
δειχθούν όλα επιστημονικά. Ιδι-
αιτέρως η φήμη που χρειάζεται
να τεκμηριωθεί με ετικέτες εμ-
πορίας προϊόντων με την ονο-
μασία «Ελιά Αγρινίου» και αν-
τίστοιχων τιμολογίων. Για το
λόγο αυτό αποφασίστηκε να κα-
τατεθεί φάκελος για αναγνώριση
της Ελιάς Αγρινίου ως ΠΓΕ (Προ-
ϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης), που
προσφέρει τα ίδια οφέλη με το
ΠΟΠ (φήμη, σήμανση), χωρίς
να εισέρχεται σε λεπτομέρειες
για το δεσμό του προϊόντος,
αλλά αναδεικνύει εξίσου την
ιδιαιτερότητά του και τη φήμη
του και αποτελεί συντομότερη
διαδικασία αναγνώρισης. 

Σημαντική βελτίωση 
αποτελεσμάτων 
της ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.
Το 2014 εξελίσσεται θετικά για τη ΔΙΑΚΙ-
ΝΗΣΙΣ Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο
των 3rd Party Logistics, θυγατρική της
εισηγμένης ΕΛΓΕΚΑ. Η εταιρεία βρίσκεται
σε φάση ολοκλήρωσης ενός πολυεπίπεδου
προγράμματος οργανωτικών αλλαγών,
που έχει ως στόχο τον εξορθολογισμό
της κοστολογικής της βάσης, αλλά και
την περαιτέρω αναβάθμιση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα του
προγράμματος είναι ήδη απτά, καθώς η
διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2014
θα κλείσει με αμετάβλητο από πέρυσι
κύκλο εργασιών, ύψους 52 εκατ. ευρώ,
αλλά με σημαντική βελτίωση των κερδών,
σε περίπου 4 εκατ. ευρώ, έναντι 500.000
κατά το 2013. Επιπλέον, η Διοίκηση του
Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ βρίσκεται στην τελική
φάση των διαπραγματεύσεων με τις πι-
στώτριες τράπεζες για τη συνολική τα-
κτοποίηση των τραπεζικών της υποχρε-
ώσεων, μέσω κοινοπρακτικής ομολογιακής
έκδοσης ύψους 14,3 εκατ. 
Παράλληλα, η DIAKINISIS CYPRUS LTD,
μετά από μία «αναγνωριστική» διετία πα-
ρουσίας στην τοπική αγορά, προχώρησε
σε μία σημαντική συνεργασία στα τέλη
του προηγούμενου μήνα με την είσοδο
στο μετοχικό της κεφάλαιο σε ποσοστό
40% του ομίλου της C.A. PAPAELLINAS,
ο οποίος κατέχει ηγετική παρουσία στην
τοπική αγορά στον κλάδο εμπορικής αν-
τιπροσωπείας καταναλωτικών προϊόντων,
ειδών υγιεινής και προσωπικής φροντίδας. 
Η παραπάνω σύμπραξη σηματοδοτεί την
πρώτη οργανωμένη προσπάθεια συγκέν-
τρωσης του κλάδου 3rd Party Logistics
στην Κύπρο και έχει ως απώτερο στόχο
τη δημιουργία ενός ηγετικού σχήματος με
εξασφάλιση συνεργειών και ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων για τους πελάτες του. 

Οι δικαιούχοι ανά Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ Α’ ΔΟΣΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 879 10.664.500,00
ΑΤΤΙΚΗ 45 490.000,00
ΙΟΝΙΟ 23 290.500,00
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗΣ 693 8.421.000,00
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 336 4.396.000,00
ΗΠΕΙΡΟΣ 50 551.250,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3 36.750,00
ΣΥΝΟΛΟ 2.029 24.850.000,00



Προβληματισμένοι δηλώνουν
οι τευτλοπαραγωγοί από τη
σιγή ιχθύος, που εξακολουθεί
να τηρεί η Ελληνική Βιομηχανία
Ζάχαρης (ΕΒΖ) ως προς το επί-
μαχο ζήτημα της αποπληρωμής
της φετινής παραγωγής, την
ώρα που η καμπάνια ακόμα
«τρέχει». Οι ίδιοι αναμένουν
και την ανακοίνωσή του νέου
τιμολογίου από την εισηγμένη,
μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου,
έτσι ώστε να αποφασίσουν, αν
θα σπείρουν τεύτλα και την
επόμενη σεζόν.

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ
(malainou@paragogi.net)

«Όλα είναι ρευστά», δηλώνει
στην «Παραγωγή» ο πρόεδρος
των τευτλοπαραγωγών στον
Έβρο Βασίλης Στεφανακίδης. «Οι
παραγωγοί στην περιοχή θέλουν
να στηρίξουν την καλλιέργεια.
Αν όλα πάνε καλά και ο καιρός
εξακολουθεί να είναι σύμμαχός
μας, τότε η καμπάνια θα «κλείσει»
με 7.500 τόνους, ενώ η αρχική
εκτίμηση ήταν για 6.000 με 6.500
τόνους. Ο ζαχαρικός τίτλος βρί-
σκεται πάνω από τα 14 pol, οπότε
το προϊόν έχει πολύ καλή ποι-
ότητα», εξηγεί ο ίδιος. Εξαγωγείς
και παραγωγοί χαρακτηρίζουν τη
χρονιά ως μία από τις δυσκολό-
τερες στην ιστορία της ζαχαρο-
βιομηχανίας, τονίζοντας ότι η πα-
ραλαβή και η επεξεργασία των
τεύτλων γίνεται με μεγάλη κα-
θυστέρηση, τη στιγμή που τα ερ-
γοστάσια σε Σέρρες και Ορεστιάδα
δεν λειτουργούν. Οι διαδικασίες
συνεχίζονται μεν, αλλά με πολύ
αργό ρυθμό δε και η καμπάνια
αναμένεται να ολοκληρωθεί πέρα
από τις 20 Νοεμβρίου, γεγονός
που απειλεί την ποιότητα του

προϊόντος, καθώς όσο τα τεύτλα
δεν μαζεύονται, καταστρέφονται. 
Στις Σέρρες επικρατεί γκρίνια, διότι
οι έντονες βροχοπτώσεις της πε-
ρασμένης εβδομάδας «φρέναραν»
τη συγκομιδή, με αποτέλεσμα τα
τεύτλα να μένουν στα χωράφια
και ο ζαχαρικός τίτλος να υποχωρεί,
σηματοδοτώντας χαμηλότερο ει-
σόδημα για τους παραγωγούς. 
Άποψη των καλλιεργητών είναι
πως δεν υπάρχει καμία σύγκριση
με την περσινή χρονιά, όταν όλα
τα εργοστάσια λειτουργούσαν και
η καμπάνια ολοκληρώθηκε μέσα
σε μόλις 20 ημέρες, ενώ φέτος
διαρκεί μήνες. 

Συγκομιδή
Μέχρι στιγμής η συγκομιδή, πα-
ραλαβή και επεξεργασία των τεύτ-
λων και από τα τέσσερα παραγω-
γικά κέντρα της χώρας, δηλαδή
τη Λάρισα, το Πλατύ, τις Σέρρες
και την Ορεστιάδα, βρίσκεται σε
εξέλιξη σε ποσοστό, κατά μέσο
όρο, άνω του 50%, που αντιστοιχεί
7.600 τόνους το 24ωρο. 

Στην Ορεστιάδα παραγωγοί και
εργαζόμενοι προσπαθούν ακόμη
να προσαρμοστούν με τη νέα πραγ-
ματικότητα. Η μονάδα εκεί έχει
τεθεί εκτός λειτουργίας και οι ερ-
γαζόμενοι, προς το παρόν, βοηθούν
στις διαδικασίες της συγκομιδής
για λογαριασμό του Πλατέος. 
Η καμπάνια βρίσκεται στο 50%
και σύμφωνα με τον επικεφαλής
των εργαζομένων Ευάγγελο Μπιμ-
πισίδη, ημερησίως αποστέλλονται
στο Πλατύ 2.000 με 2.500 τόνοι,
όταν πέρυσι παραδίδονταν 7.000
με 8.000 τόνοι. 
Μιλώντας στην «Παραγωγή», ο

κ. Μπιμπισίδης τονίζει πως αν και
έχουν περάσει μήνες από την ημέρα
που ανεστάλη η λειτουργία του
εργοστασίου στην Ορεστιάδα,
ωστόσο η ηγεσία της ΕΒΖ δεν έχει
ακόμη «ανοίξει τα χαρτιά» της ως
προ το τι θα απογίνουν οι εργαζό-
μενοι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, σε
πρόσφατη συνάντηση με τον γενικό
διευθυντή της εισηγμένης δεν
υπήρξε καμία σχετική ενημέρωση,
ούτε και δέσμευση για διατήρηση
των θέσεων εργασίας. 
«Οι 260 εργαζόμενοι δεν χωρούν
στο Πλατύ. Στους 26 ανέρχονται
συνολικά οι εργαζόμενοι από Ορε-

στιάδα και Σέρρες, οι οποίοι με-
ταφέρθηκαν προσωρινά στη μο-
νάδα του Πλατέως, προκειμένου
να «τρέξει» η καμπάνια. Από τα
κεντρικά μόλις 14 άτομα έχουν
αποχωρήσει οριστικά για το Πλατύ»,
λέει ο ίδιος. 
Ο κ. Μπιμπισίδης αποκαλύπτει
ότι στις 21 Νοεμβρίου θα πραγ-
ματοποιηθεί το συμβούλιο των
μετόχων της επιχείρησης, κατά
το οποίο όμως, όπως ο ίδιος το-
νίζει, δεν πρόκειται να ληφθούν
αποφάσεις για τα εργοστάσια.
«Πρόκειται για μία τυπική διαδι-
κασία εν μέσω προεκλογικής πε-
ριόδου», επισημαίνει. 
Εκτίμηση του επικεφαλής των ερ-
γαζομένων στην Ορεστιάδα είναι
ότι η διοίκηση προσανατολίζεται
στο κλείσιμο των ανενεργών ερ-
γοστασίων με τον έναν ή με τον
άλλο τρόπο, απαξιώνοντας την
καλλιέργεια. 

Φόβοι στις Σέρρες
για «καταστροφή» 

Ενώ όλα κυλούσαν ομαλά και με
αισιοδοξία για τη φετινή παραγωγή,
οι βροχές και οι καταιγίδες έκαναν
την εμφάνισή τους στις Σέρρες.
Εκεί η καμπάνια βρίσκεται στο
65%, που σημαίνει πως παραδί-
δονται 7.000 τόνοι την εβδομάδα
στο Πλατύ -στους 1.400 τόνους
ημερησίως είναι το πλαφόν- ενώ
πέρυσι παραδίδονταν πάνω από
7.000 τόνοι το 24ωρο. 
Σύμφωνα με τον επικεφαλής των
εργαζομένων στις Σέρρες Χριστό-
δουλο Βαρκάκη, εάν οι βροχές
συνεχιστούν, τότε ο ζαχαρικός τίτ-
λος θα υποχωρήσει κατά 1,5 μο-
νάδα, ενώ τώρα βρίσκεται στα 14
pol, στερώντας μεροκάματο από
τους παραγωγούς και διευρύνοντας
τη ζημιά και για την ίδια την εταιρεία. 
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Το ξανασκέφτονται οι τευτλοπαραγωγοί
για την επόμενη σεζόν

«Φρακαρισμένη» η φετινή καμπάνια, αβεβαιότητα για τα εργοστάσια της ΕΒΖ

Επιστροφή ύψους 1 εκατ. ευρώ αναμένουν η ΕΒΖ και οι παραγωγοί από αντιλογισμό
εισφορών στην ΕΕ για την περίοδο 2001-2006, οι οποίες καταβλήθηκαν για στήριξη
της τευτλοκαλλιέργειας. Για τις εισφορές αυτές, είχαν γίνει προσφυγές, οι οποίες αμ-
φισβητούσαν την ορθότητα του υπολογισμού τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε
πρόσφατα ότι πράγματι υπήρχε λάθος για την πενταετία και επέβαλε διόρθωση. 
Σύμφωνα με τον κ. Στεφανακίδη, η ενημέρωση που έχουν οι τευτλοπαραγωγοί είναι
ότι η επιστροφή θα γίνει σε δύο δόσεις και πως μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα
αποσταλεί στην Ελλάδα το ποσό των 750.000 ευρώ. 

Επιστροφές κονδυλίων 
1 εκατ. ευρώ από την ΕΕ 
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Καθώς ο φετινός τρύγος ολοκλη-
ρώνεται, η εικόνα από τις διάφορες
περιοχές της χώρας επιβεβαιώνει
ότι αυτή η χρονιά ήταν εξαιρετικά
δύσκολη, λόγω απρόβλεπτων και-
ρικών συνθηκών και επακόλου-
θων ασθενειών, ωστόσο η ελλη-
νική παραγωγή επέδειξε αντιστά-
σεις και… χαρακτήρα, δίνοντας
στις περισσότερες περιπτώσεις
καλό προϊόν για μία ακόμα χρονιά. 

Στην Αχαΐα και ειδικότερα στην περιοχή
Επαρχίας Πατρών, ο τρύγος ξεκίνησε
κανονικά στις 21 Αυγούστου, με πρώτη
ποικιλία τη Μαύρη Κορινθιακή, ενώ
ακολούθησαν οι ποικιλίες Μοσχάτο,
Μαυροδάφνη, Cabernet και τα ποι-
κιλιακά λευκά Chardonnay και Μα-
λαγουζιά. 
Οι βροχοπτώσεις και η υγρασία του
Ιουλίου ανάγκασαν τους αμπελουρ-
γούς σε συχνά ραντίσματα και άλλες
παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα τα οι-
νοστάφυλα που έχουν παραληφθεί
μέχρι τώρα από τα οινοποιία να μην
έχουν σοβαρό πρόβλημα σήψης. 
Η παραγωγή του Μοσχάτου και της
Μαυροδάφνης είναι μειωμένη σε
σχέση με τον τρύγο του 2013, κατά
10%-15% τουλάχιστον, αλλά τα ποι-
οτικά τους χαρακτηριστικά δεν έχουν
επηρεαστεί αρνητικά, με μόνη εξαίρεση
τον σακχαρικό τους τίτλο που εμφα-

νίζεται ελαφρώς μειωμένος. 
Ο τρυγητός του ροδίτη, που αποτελεί
και τη βασική ποικιλία της περιοχής,
ξεκίνησε δειλά σε ορισμένα οινοποιία
της περιοχής, λόγω των αναμενό-
μενων βροχοπτώσεων με πιθανή εμ-
φάνιση ωιδίου και περονόσπορου. Η
ποιότητα είναι αρκετά καλή, χωρίς
προβλήματα σήψης, αλλά με σχετικά

χαμηλό σακχαρικό τίτλο και καλή
οξύτητα. 
Οι βροχοπτώσεις των αρχών Οκτω-
βρίου καθυστέρησαν τον τρυγητό,
αλλά με τη βελτίωση των καιρικών
συνθηκών παρατηρήθηκε μια σαφής
βελτίωση και του σακχαρικού τίτλου,
με αποτέλεσμα να ομαλοποιηθεί η
κατάσταση στα περσινά επίπεδα. 

Διαφυλάχθηκε (τουλάχιστον) η ποιότητα

Έδειξαν «χαρακτήρα» τα κρασιά 
Η οψίμηση της φετινής εσοδείας φάνηκε από την καθυστέρηση της έκπτυξης
των οφθαλμών την άνοιξη, αλλά και την καθυστέρηση όλων των σταδίων
του βλαστικού κύκλου των αμπελιών. Το όχι ιδιαίτερα θερμό –αλλά με
πολλές υγρασίες– καλοκαίρι ευνόησε την ανάπτυξη του ωιδίου και οι βρο-
χοπτώσεις στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου λειτούργησαν ευνοϊκά
στην εμφάνιση κρουσμάτων Βοτρύτη. Τα προβλήματα αυτά οδήγησαν σε
απώλεια παραγωγής της τάξης του 30%. 
Ο τρύγος ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου και έληξε στις 19 Σεπτεμβρίου και η
παραγωγή ανήλθε τελικά στους 435 τόνους. Στο πρώτο μισό του τρύγου ο
σακχαρικός τίτλος και η οξύτητα κυμάνθηκαν σε επιθυμητά επίπεδα, με
ορισμένα όμως προβλήματα κατά το δεύτερο μισό, λόγω των έντονων βρο-
χοπτώσεων. 
Οι τιμές των σταφυλιών, αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα, αναμένεται
να παραμείνουν στα περσινά επίπεδα.

Κεφαλονιά:

Ο φετινός τρύγος στην περιοχή των Πεζών
ήταν 8-10 μέρες πιο όψιμος από το 2013,
αλλά γενικά διενεργήθηκε χρονικά στο μέσο
όρο των προηγούμενων ετών. 
Το οινοποιείο της ΑΕΣ Πεζών άνοιξε στις 2
Σεπτεμβρίου και η τελευταία μέρα προσκόμισης
ήταν στις 2 Οκτωβρίου. Οι ποικιλίες προέρ-
χονται, όπως κάθε χρονιά, από την περιοχή
και αποκλειστικά από συνεταίρους. 
Τα χαρακτηριστικά, σε ό,τι αφορά τις κλιμα-
τολογικές συνθήκες της χρονιάς, ήταν τα
εξής:
8Ήπιος χειμώνας με λίγες βροχοπτώσεις.
8 Ζεστή άνοιξη χωρίς βροχοπτώσεις.

8 Καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες
την περίοδο του 15Αύγουστου, που είχε σαν
συνέπεια την επιβράδυνση της ωρίμασης
στις πιο εκτεθειμένες περιοχές και την επι-
τάχυνση στις λιγότερο εκτεθειμένες, είχαν
αποτέλεσμα να συγκλίνουν οι εποχές του
τρύγου. 
Οι έντονες βροχοπτώσεις στις αρχές της
δεύτερης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου, είχαν
ως αποτέλεσμα την αισθητή αύξηση των
ασθενειών, τη μείωση της παραγωγής και
την ποιοτική επιβάρυνση. 
Η προσκόμιση ήταν μειωμένη κατά 19% σε
σύγκριση με τον τρύγο του 2013. 

Εκτιμήσεις
Η φετινή χρονιά, λόγο καιρικών συνθηκών,
έδωσε κρασιά σχετικά καλών ποιοτικών χα-
ρακτηριστικών, όχι όμως άριστη φαινολική
ωρίμανση, ικανοποιητική οξύτητα και χα-
μηλότερο αλκοολικό βαθμό κατά μέσο όρο.
Τα ποικιλιακά αρώματα αναμένονται να εκ-
φραστούν, ίσως, όχι με ένταση αλλά με την
τυπικότητά τους. 
Η μέτρια οξύτητα, που αναμένεται στο τέλος
της σταθεροποίησης, σε συνδυασμό με την
μέτρια ποσότητα τανινών, θα δώσει κρασιά
ισορροπημένα στο στόμα που θα πίνονται
ευχάριστα. Το χρώμα είναι ικανοποιητικό.

Το 2014 μπορεί να χαρακτηριστεί
ως δύσκολη χρονιά για την αμ-
πελουργία στην Μεσσηνία. Οι έν-
τονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρ-
κεια της άνοιξης και οι χαλαζο-
πτώσεις κατά τους πρώτους μήνες
του καλοκαιριού είχαν ως απο-
τέλεσμα τη μείωση της παραγωγής
και την ανάπτυξη μυκητολογικών
ασθενειών. 
Ωστόσο, λόγω της αυξημένης προ-
σοχής των αμπελουργών, τα πε-

ρισσότερα αμπέλια παρέμειναν
υγιή. Το δροσερό καλοκαίρι οδή-
γησε σε έναν όψιμο τρύγο, κατά
15 μέρες, σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά. Ο αλκοολικός
τίτλος είναι χαμηλότερος, ωστόσο
παρατηρείται αυξημένος και πιο
έντονος αρωματικός χαρακτήρας.
Οι οίνοι που έχουν είδη παραχθεί
είναι ελαφρύτεροι αλλά ιδιαίτερα
ευχάριστοι, λόγω των φινετσάτων
αρωμάτων που αναδύονται.

Μεσσηνία:

Ο ήπιος χειμώνας και η βροχερή άνοιξη προμήνυσαν μια καλή χρονιά,
με εξαίρεση τη χαλαζόπτωση σε συγκεκριμένες περιοχές, που επέφερε
μείωση της παραγωγής, όχι όμως σε μεγάλη έκταση. Οι συνθήκες του
καλοκαιριού χαρακτηρίστηκαν από αρκετές βροχοπτώσεις, με
θερμοκρασίες που κυμάνθηκαν μεταξύ 28-35οC. 
Οι πρώιμες ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah και Μαλαγουζιά
τρυγήθηκαν χωρίς πολλά προβλήματα, με καλή σχετικά φαινολική
ωρίμανση για τις ερυθρές. Αντίθετα, για τη βασική ποικιλία του Νομού,
το Σαββατιανό (αλλά και το Ροδίτη), με εξαίρεση τους αμπελώνες που
πρόλαβαν τον τρύγο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ο
τρύγος ήταν προβληματικός εξαιτίας βροχοπτώσεων εντός του
διαστήματος του τρυγητού. 
Οι βροχές επηρέασαν τον σακχαρικό τίτλο των σταφυλιών (9,5-10,5
be) και, παράλληλα, μείωσαν τον όγκο παραγωγής σε ποσοστό 30%.
Οι τιμές παρουσίασαν ελαφρά άνοδο, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης
παραγωγής. 

Βοιωτία:

Σχετικά καλή χρονιά

Ελαφρύτεροι οίνοι 
με φινετσάτα αρώματα

Χρονιά με… δύο όψεις
Η παραγωγή του Μοσχάτου και 
της Μαυροδάφνης στην Αχαΐα είναι μειωμένη 
σε σχέση με τον τρύγο του 2013, 
κατά 10%-15% τουλάχιστον 

▶

ΤρΥγος 2014:

Πεζά Κρήτης: 



15ΣΑΒΒΑΤΟ 25 OKΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΡΕΠΟΡΤΑΖπαραγωγή
www.paragogi.net

Eλληνικός γύρος made in USA 
Το αμερικάνικο όνειρο και όχι
μόνο, ζει η Μέγας Γύρος, των
κ.κ. Γιώργου Νίκα και του
Νίκου Λούστα. Μέσα σε πε-
ρίπου επτά χρόνια λειτουργίας,
εξάγουν γύρο σε 15 χώρες,
έχουν ανοίξει καταστήματα
λιανικής, αλλά και παραγω-
γική μονάδα στην Αμερική
και τώρα ετοιμάζονται για το
επόμενο μεγάλο εν Ελλάδι
βήμα, την εισαγωγή τους στο
Χρηματιστήριο Αθηνών.

Της ΑΝΝΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
(arampatzi@paragogi.net)

Και ενώ όλα αυτά είναι σε εξέλιξη,
κοινωνός του «ονείρου» αποφάσισε
να γίνει ο επιχειρηματίας και πρώην
πρόεδρος του ΣΕΒ, Δημήτρης Δα-
σκαλόπουλος, όπου μετά την επέν-
δυση του στην μπύρα, αποφάσισε
να πάει ένα βήμα παραπέρα στον
τομέα της μεταποίησης τροφίμων. 
«Ο γύρος είναι το μπεστ σέλερ της
δεκαετίας», εξηγεί στην «Παρα-
γωγή» ο κ. Νίκος Λούστας, αντι-
πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της εταιρείας, αναλύοντας τη
δυναμική και τις προοπτικές του
προϊόντος. «Αυτή τη στιγμή, υπάρ-
χουν 45.000 καταστήματα στην
Ελλάδα, εξάγουμε σε 15 χώρες,
στην Ε.Ε., στην Αμερική», σημειώνει
χαρακτηριστικά ο κ. Λούστας. 
Ειδικότερα, για τη χώρα μας, εκτιμά
ότι η δεκαετία αυτή είναι η δεκαετία
του γύρου. Η ζήτηση του προϊόντος
τα τελευταία χρόνια οδηγεί στην
οργάνωση του χώρου, στο στήσιμο
βιομηχανιών, καθώς έως τώρα
ως επί το πλείστον η παραγωγή
γινόταν σε μικρές μονάδες. «Η ελ-
ληνική αγορά είναι tabula rasa
(σ.σ. άγραφο χαρτί), τώρα μπαίνουν
οι βάσεις», υπογραμμίζει ο κ. Λού-
στας, τη στιγμή που η Μέγας Γύρος
έχει ήδη επτά χρόνια λειτουργίας
στην «πλάτη» της. Ενδεικτικό της
δυναμικής της είναι το ότι κατά τη
διάρκεια του 2013 οι πωλήσεις
της εταιρείας ανήλθαν στα 17,75
εκατ. ευρώ, ενώ φέτος αναπτύσ-

σονται με ρυθμό 20% και υπολο-
γίζεται ότι θα ανέλθουν στα 21
εκατ. ευρώ.

Το αμερικάνικο 
όνειρο

Η αμερικάνικη αγορά μοιάζει με
ένα ρίσκο που έπρεπε να πάρουν.
Η αποδοχή που έχει το προϊόν, τα
ήδη παρεμφερή υπάρχοντα κα-
ταστήματα με ντονέρ, αλλά και ο
ίδιος ο γύρος που τον ξέρει όλη

η αγορά, αποτελούν ευοίωνες
συνθήκες. Μάλιστα, το πιο ασφαλές
δείγμα είναι τα καταστήματα εστία-
σης που έχουν στις ΗΠΑ, δύο στο
Μανχάταν και ένα στην Ουάσιγκτον.
Είναι τρία στον αριθμό, το ένα
άνοιξε το 2012, το δεύτερο το
2014 και το τρίτο ανοίγει τώρα.
Σύμφωνα, δε, με τον κ.Λούστα,
απ’ έξω σχηματίζονται ουρές.
«Στις ΗΠΑ προχωρούμε σιγά-
σιγά, πρόκειται για εύρωστη αγο-

ρά», τονίζει ο κ. Λούστας. Με
βάση το πλάνο τους, το 2014
αναμένουν τζίρο 8 με 10 εκατ.
δολάρια και μέσα στην επόμενη
πενταετία θα φτάσει τα 100 εκατ.
δολάρια. Όσο για το εργοστάσιο,
δυναμικότητας 15 τόνων την ημέ-
ρα, άνοιξε στις αρχές του Σε-
πτέμβριου στην περιοχή του Νιού
Τζέρζι για να τροφοδοτήσει τις
ανάγκες της αμερικάνικης αγοράς
και τα αποτελέσματα θα είναι με-
τρήσιμα μετά το εξάμηνο λει-
τουργίας. 

Το Χρηματιστήριο 
και οι επενδυτές

Με βάση τον προγραμματισμό
της επιχείρησης, μέχρι τα τέλη
της χρονιάς θα είναι έτοιμοι για
την εισαγωγή τους στο Χρημα-
τιστήριο ΑΘηνών. «Η εταιρεία
μας θα μπει στο Χρηματιστήριο
και θα συμβάλλει στο success
story της πατρίδας», τονίζει ο κ.
Λούστας. Σύμφωνα με τον ίδιο,
η εισαγωγή στο Χ.Α. θα βοηθήσει
την εταιρεία να εξελιχθεί, να γίνει
πιο καλός παίκτης της αγοράς,
πιο θεσμικός. «Θέλουμε μια βιο-
μηχανία που να προχωρά σε και-
νοτομίες, να έχει πωλήσεις παγ-
κοσμίως και να αποφέρει ικανά
κέρδη για τους μετόχους της»,
σημειώνει ο ίδιος. Στο.. κατώφλι
του χρηματιστηρίου και του νέου
εγχειρήματος στην αμερικάνικη
αγορά, ο όμιλος Δασκαλόπουλου
και ο όμιλος Παναγόπουλου μπαί-
νουν στην εταιρεία. Οι δυο τους
κατέχουν περίπου ένα 10%. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος
Δασκαλόπουλου, μέσω της
Damna Holdings, επένδυσε πέ-
ρυσι στην ελληνική ζυθοποιία,
αποκτώντας ποσοστό 33,9% της
ταχέως αναπτυσσόμενης Ελλη-
νικής Ζυθοποιίας Αταλάντης. Το
δεύτερο βήμα του στην αγορά,
ένα χρόνο αργότερα, αποδεικνύει
ότι η στόχευση του κ. Δασκαλό-
πουλου είναι η «στροφή» σε ελ-
ληνικές εταιρείες, με προϊόντα
εξωστρεφή και δυναμικά. 

Το καινούριο
εγχείρημα 
στην τεράστια
αγορά των ΗΠΑ, 
η εισαγωγή 
στο Χρηματιστήριο
και οι νέοι
επενδυτές
σηματοδοτούν 
το πέρασμα 
της εταιρείας 
στη νέα εποχή

▶
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Αγροτική Ανάπτυξη με 20 δισ. έως το 2020
Στα 20 δισ. ευρώ ανέρχονται
οι εθνικοί και κοινοτικοί πόροι
του νέου Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την
περίοδο 2014-2020, με τα 14
δισ. να αφορούν τις άμεσες
ενισχύσεις (πρώτος πυλώνας
της ΚΑΠ) και τα 6 δισ. το ΠΑΑ
(δεύτερος πυλώνας). 

Το νέο Πρόγραμμα παρουσίασε ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Γιώργος Καρασμά-
νης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα
ότι ο αγροτικός τομέας θα αποτε-
λέσει ισχυρό μοχλό ανάκαμψης
και ανάπτυξης για τη χώρα. Όπως
είπε ο υπουργός, με το νέο Πρό-
γραμμα επιχειρούνται σημαντικές
αναπτυξιακές παρεμβάσεις με σειρά
νέων μέτρων, όπως:
8Μέτρα εκκίνησης νέων επιχει-
ρήσεων με κοινοτικά κονδύλια 72
εκατ. ευρώ που θα συμβάλλουν
καθοριστικά στην αντι-
μετώπιση της ανερ-
γίας. 

8Στήριξη νέων αγροτών με «μπό-
νους» 25% επί της αξίας των δι-
καιωμάτων ενισχύσεων, από τον
εθνικό φάκελο της νέας ΚΑΠ, για
μια πενταετία για τους κάτω των
40 ετών. Το Πρόγραμμα 2007-2013
προσέφερε περίπου 12.000 θέσεις
αυτό-απασχόλησης νέων αγροτών,
ενώ με τη νέα πρόσκληση που ήδη
δημοσιεύθηκε, στο Πρόγραμμα εν-
τάσσονται συνολικά 11.116 με ενι-
σχύσεις 194 εκατ. ευρώ. Στόχος
είναι η πρώτη δόση, το 70% της
πρώτης εγκατάστασης (ποσό, δη-
λαδή, 136 εκατ. ευρώ), να δοθεί
μέσα στο 2014. Μέσα από το νέο
Πρόγραμμα, κατευθύνονται επι-
πλέον 240 εκατ. ευρώ για νέους
αγρότες, με την εκτίμηση ότι ο συ-
νολικός αριθμός αυτών που θα
εισέλθουν στο αγροτικό επάγγελμα
θα είναι 16.000.
8 Ενισχύεται η ίδρυση και εκ-
συγχρονισμός 2.100 νέων Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων και άλλων
4.500 επιχειρήσεων κυρίως αγρο-
τουριστικών, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 370 εκατ. ευρώ. 
8Αξιοποιούνται 466 εκατ. ευρώ

για την υλοποίηση 7.500 νέων

σχεδίων βελτίωσης αγροτικών εκ-
μεταλλεύσεων. Στηρίζεται, επίσης,
η μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
με προϋπολογισμό 254 εκατ. ευρώ. 
8 Στα 78 μεγάλα δημόσια εγγει-
οβελτιωτικά έργα, προϋπολογισμού
άνω των 630 εκατ. ευρώ, που κα-
τασκευάζονται σήμερα σε όλη την
Ελλάδα, και στα 487 μικρότερα
αρδευτικά, προϋπολογισμού 786
εκατ. ευρώ, με το νέο πρόγραμμα
κατευθύνονται επιπλέον 436 εκατ.
για την ολοκλήρωση ή κατασκευή
νέων εγγειοβελτιωτικών και αρ-
δευτικών έργων.
8Προωθούνται δραστηριότητες
επαγγελματικής κατάρτισης με κοι-
νοτικούς πόρους 80 εκατ. ευρώ,
ενώ δημιουργούνται συμβουλευτικά
δίκτυα υποστήριξης των παραγω-
γών από γεωπόνους και κτηνιά-
τρους με πόρους 125 εκατ. ευρώ.
8 Για την προστασία της παρα-
γωγής και τη διασφάλιση του αγρο-
τικού εισοδήματος από ακραία φαι-
νόμενα και φυσικές καταστροφές,
κυρίως από συνεχείς και έντονες
χαλαζοπτώσεις και βροχοπτώσεις,
διατίθενται 45 εκατ. ευρώ για την
αντιχαλαζική και αντιβρόχινη προ-

στασία. Οι μεμονωμένοι παραγωγοί
θα ενισχύονται σε ποσοστά, της
τάξης του 80%, και με 100% οι
μετέχοντες σε Ομάδες Παραγωγών. 
8 Ισχυροποιείται περισσότερο ο
ΕΛΓΑ και ενισχύεται η ασφάλιση
φυτικής παραγωγής και ζωικού
κεφαλαίου, προκειμένου να αντι-
σταθμίζονται οι οικονομικές απώ-
λειες γεωργών και κτηνοτρόφων
από τις δυσμενείς κλιματικές αλ-
λαγές. Δημιουργείται για πρώτη
φορά ειδικό μέτρο για στήριξη της
ασφάλισης της παραγωγής. Ξεκινά
με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ
και αναμένεται να ανέλθει μέχρι
τα 200 εκατ. ευρώ μετά τη σύνταξη
και κατάθεση στην Κομισιόν εμ-
περιστατωμένης μελέτης.
8 Ενισχύεται και ενθαρρύνεται η
σύσταση Ομάδων Παραγωγών,
Οργανώσεων Παραγωγών και
Ενώσεων Οργανώσεων Παραγω-
γών, με κάλυψη του 100% των
δαπανών τους. 
8 Επιταχύνονται οι ρυθμοί υλο-
ποίησης των επενδύσεων: πρώτον,
αυξάνοντας την επιδότηση μέχρι
90% για συγκεκριμένες κατηγορίες
(νέους γεωργούς), επενδύσεις που
συνδέονται με γεωργοπεριβαλ-
λοντικές δράσεις (νιτρορύπανση,
βιολογική γεωργία, κτηνοτροφία
κ.λπ.) και δεύτερον, με διάθεση
κοινοτικών πόρων 170 εκατ. ευρώ
για δανειοδότηση των επενδυτών
με χαμηλά επιτόκια. 
8 Αξιοποιούνται 388 εκατ. ευρώ
με το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
για την Αλιεία (σχεδόν διπλάσια
από την περίοδο 2007-2013), ενι-
σχύοντας, παράλληλα, την απα-
σχόληση με νέες επενδύσεις στη
μεταποίηση, στις υδατοκαλλιέργειες,
αλλά και στον αλιευτικό τουρισμό. 
Ο κ. Καρασμάνης εξέφρασε την
αισιοδοξία του ότι «με την πολύ
καλή προεργασία και τη σε βάθος
δουλειά που έχει γίνει, με την
έναρξη της νέας χρονιάς τα πάντα
θα είναι έτοιμα για όσους στοχεύουν
να επενδύσουν στην πρωτογενή
παραγωγή, αλλά και για όσους
ήδη δραστηριοποιούνται ενεργά
στην αγροτική οικονομία». 

Ενίσχυση των Περιφερειών
Το 1,8 δισ. ευρώ (30% του νέου Προγράμματος) προβλέπεται να εκχωρηθεί στις 13
Περιφέρειες της χώρας για ένα σύνολο αναπτυξιακών παρεμβάσεων, δημόσιων και
ιδιωτικών, μέσω των οποίων καλούνται να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους
επιλογές για τον αγροδιατροφικό τομέα, όπως αυτές προέκυψαν από τις αντίστοιχες
περιφερειακές μελέτες που εκπόνησαν και με παράλληλο στόχο την αποκέντρωση
και τη μείωση της γραφειοκρατίας. 
Στρατηγική επιλογή αποτελεί η εκχώρηση στις Περιφέρειες του 100% του νέου
Leader, με ταυτόχρονη παροχή δυνατότητας παρέμβασης και σε ορεινές-μειονεκτικές
περιοχές, ενώ καταργείται και το πληθυσμιακό κριτήριο των έως 3.000 κατοίκων
ανά δημοτικό διαμέρισμα. 
Εκχωρείται, επίσης, στις Περιφέρειες το 100% του προϋπολογισμού δράσεων για
την ενίσχυση εκκίνησης επιχειρήσεων, για τα μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, της πε-
ριβαλλοντικής δράσης που αφορά στην αναχλόαση των βοσκοτόπων, καθώς και
των δράσεων αναδασμών και δασικής οδοποιίας. 

Μέσα από το νέο Πρόγραμμα, κατευθύνονται
επιπλέον 240 εκατ. ευρώ για νέους αγρότες,
με την εκτίμηση ότι  ο συνολικός αριθμός
αυτών που θα εισέλθουν στο αγροτικό
επάγγελμα θα είναι 16.000

▶



Πολιτικό σάλο αλλά και μεγάλη
αναστάτωση στον αγροτικό
κόσμο προκαλεί η άρνηση της
ηγεσίας του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
να δώσει στη δημοσιότητα τα
πορίσματα των έξι ελέγχων
που έχουν διενεργηθεί στην
ΠΑΣΕΓΕΣ, παρά την έκκληση
της κορυφαίας οργάνωσης των
αγροτών. 

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
(filippidis@paragogi.net)

«Αίροντας κάθε περιορισμό από
προσωπικά δεδομένα, να δοθούν
πλήρως στη δημοσιότητα τα πο-
ρίσματα των ελέγχων και οι λε-
πτομέρειές τους, έστω κι αν γίνουν
φέιγ βολάν», λέει και ξαναλέει
προς τους αρμόδιους υπουργούς
η ΠΑΣΕΓΕΣ. 
Πλέον, καταλύτη για τις εξελίξεις
θα αποτελέσουν οι επόμενες εκλο-
γές στη Συνομοσπονδία, η ημε-
ρομηνία των οποίων δεν έχει απο-
σαφηνιστεί. Ο αναπληρωτής
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Πάρις Κουκουλόπουλος, που συμ-
μετείχε στη Γενική Συνέλευση της
προηγούμενης εβδομάδας, προ-
ανήγγειλε παράταση, την οποία,
όπως δήλωσε ο κ. Καραμίχας, η
ΠΑΣΕΓΕΣ θα σεβαστεί. Σε αντίθετη
περίπτωση, όμως, όπως δήλωσε
από την πρώτη στιγμή στην «Πα-
ραγωγή», είναι έτοιμος να προ-
χωρήσει σε εκλογές έως το τέλος
του μήνα και, στη συνέχεια, σε
νέες εκλογές. 
Πάντως, ενδεικτικό της κατάστα-
σης που διαμορφώνεται στις σχέ-
σεις κυβέρνησης-συνεταιριστών
είναι το κλίμα που επικράτησε στη
Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΕΓΕΣ,
την περασμένη Πέμπτη. Ο πρόεδρος
της Συνομοσπονδίας, Τζανέτος
Καραμίχας, μίλησε για «λάσπη»
και «στοχοποίησή» του, με αφορμή
τη συμμετοχή του στην πρωτο-
βουλία δημιουργίας νέου πολιτικού

φορέα στην Κεντροαριστερά. Άφη-
σε, δε, αιχμές εναντίον του Π.
Κουκουλόπουλου, ζητώντας του
και πάλι να δώσει στη δημοσιότητα
το πόρισμα. 
«Αν έχουμε καταχραστεί έστω και
ένα ευρώ, να μας ρίξουν στην πυ-
ρά», είπε χαρακτηριστικά, απευ-
θυνόμενος στον αναπληρωτή
υπουργό.
Απαντώντας στα επίμαχα δημο-
σιεύματα, τόνισε πως οι δαπάνες
που αναφέρονται είναι πλήρως
δικαιολογημένες, φέρνοντας ως
παράδειγμα τα χρήματα για τη λει-
τουργία του γραφείου Βρυξελών,
για το οποίο είπε πως «αν δεν
υπήρχε, η εκπροσώπηση της χώ-

ρας μας στα διεθνή κέντρα απο-
φάσεων θα ήταν ανύπαρκτη». 

Πυρά Βουμβουλάκη
Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε και
ο αντιπρόεδρος της ΠΑΣΕΓΕΣ,
Μιχάλης Βουμβουλάκης, ο οποίος
μιλώντας στον τοπικό Τύπο της
Κρήτης τόνισε: «Όχι μόνο τα πο-
ρίσματα. Να δώσουν στη δημο-
σιότητα και στοιχεία προσωπικών
δεδομένων! Εγώ δεν πιστεύω στα
προσωπικά δεδομένα, αυτά είναι
για… απατεώνες. Καλώ, λοιπόν,
την πολιτική ηγεσία να δώσει στη
δημοσιότητα τα στοιχεία Ζπου με
αφορούν!». 
Εξάλλου, με ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της,
η ΠΑΣΕΓΕΣ ζήτησε να δοθούν στη
δημοσιότητα τα αποτελέσματα
των ελέγχων, προκειμένου να μην
υπάρχει «σπερμολογία βασιζόμενη
σε ανακρίβειες ή ηθελημένη συ-
κοφάντηση».
Επιπλέον, στην επιστολή τονίζεται
πως η ΠΑΣΕΓΕΣ έχει από την αρχή,
με επανειλημμένες ανακοινώσεις
της, ζητήσει τη δημοσιοποίηση
των πορισμάτων των ελέγχων.
Μάλιστα τα μέλη του Δ.Σ. δηλώ-
νουν ρητά ότι επιτρέπουν να δη-
μοσιοποιηθούν τα προσωπικά τους
δεδομένα, αρκεί να λάμψει η αλή-
θεια. 
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Δώστε τα πορίσματα στη δημοσιότητα

Τα μέλη 
του Δ.Σ. της
ΠΑΣΕΓΕΣ δηλώνουν
ρητά ότι επιτρέπουν 
να δημοσιοποιηθούν
τα προσωπικά τους
δεδομένα, αρκεί 
να λάμψει η αλήθεια

▶

«Μην καίτε τα χλωρά μαζί με τα ξερά», το μήνυμα των συνεταιριστών

Ρευστότητα 
253 εκατ. ευρώ

Τη συμφωνία διάθεσης 253 εκα-
τομμυρίων ευρώ στην υπηρεσία των
παραγωγών για την αγροτική ανά-
πτυξη από το νέο έτος, ανακοίνωσε
ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβου-
λος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρι-
στόδουλος Αντωνιάδης. Όπως ανέ-
φερε, η διάθεσή τους θα γίνει μέσω
ενός ευέλικτου «Α. Μπαλτατζής»,
μετά από συνεννοήσεις με την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Ανεφάρμοστος ο Νόμος Σκανδαλίδη»

Πειραιώς:
Μόνο εθελοντικά 
οι συμψηφισμοί

Την άποψη πως μόνο με τη συναίνεση
των παραγωγών θα πρέπει να συμψη-
φίζονται οι οφειλές προς των ΟΓΑ μέσω
των τραπεζικών λογαριασμών που κα-
τατίθενται τα ποσά των άμεσων ενισχύ-
σεων, όπως γίνεται και με τις εισφορές
του ΕΛΓΑ, εξέφρασε ο διοικητής του Ορ-
γανισμού Ξενοφών Βεργίνης. Όσον αφορά
τα ποσά των επιστροφών ΦΠΑ και ειδικών
φόρων κατανάλωσης πετρελαίου, εξέ-
φρασε την άποψη πως από εκεί μπορεί
να γίνεται παρακράτηση των οφειλών. 

Βεργίνης:

Μεγάλες προοπτικές που δια-
νοίγονται στον αγροτικό τομέα
της χώρας –και όχι μόνο–
βλέπει ο πρόεδρος της ΠΑ-
ΣΕΓΕΣ, Τζανέτος Καραμίχας,
ο οποίος τόνισε πως η ΠΑΣΕΓΕΣ
είναι έτοιμη να πάει σε εκλογές
στο τέλος του μήνα, ωστόσο
θα σεβαστεί ενδεχόμενη πα-
ράταση από το ΥπΑΑΤ, από το
οποίο ζήτησε να γίνει γρήγορα
η κατηγοριοποίηση των συ-
νεταιρισμών σε ενεργούς και
μη. Δεν παρέλειψε, μάλιστα,
να ζητήσει για μια ακόμη φορά

κατάργηση του Νόμου 4015,
με αφορμή κριτική από παρι-
στάμενους προέδρους Οργα-
νώσεων στο υπουργείο. Ο ίδιος
ζήτησε από τον αναπληρωτή
υπουργό, Π. Κουκουλόπουλο,
«τα αγροτικά ζητήματα να
μπουν πιο ψηλά στην ατζέντα
της χώρας». 

Λάβρος ο Πρίντζος
«Άστραψε και βρόντησε» ο
πρόεδρος του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Βόλου, Νικήτας
Πρίντζος, κατά των κυβερνη-

τικών επιλογών τόσο στα θέ-
ματα που αφορούν την αγροτική
πολιτική όσο και στην επιμονή
της διατήρησης του Νόμου
4015 για τους συνεταιρισμούς.
Σε μια από τις σπάνιες ομιλίες
του, από το βήμα της 65ης Γε-
νικής Συνέλευσης της ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ, ο πρόεδρος της πρώην
ΕΑΣ Βόλου και νυν Πρωτο-
βάθμιου Συνεταιρισμού, επι-
σήμανε πως πρώτα θα πρέπει
να υπάρξει μια Εθνική Αγροτική
Πολιτική με συγκεκριμένες
κατευθύνσεις για τον χαρα-

κτήρα της και στη συνέχεια να
«κουμπώσει» πάνω της η νέα
ΚΑΠ της Ε.Ε., και όχι να συμ-
βαίνει το αντίθετο. Όσον αφορά
το Νόμο 4015 για τις συνε-
ταιριστικές οργανώσεις, τον
χαρακτήρισε πρακτικά ανε-
φάρμοστο, αφού εδώ και πέντε
χρονιά αδυνατεί να τεθεί σε
εφαρμογή και κατέληξε με την
προειδοποίηση πως «κάποτε
η οργή γίνεται αγανάκτηση
και δεν ξέρω που μπορεί να
βγει η κατάσταση όταν γίνεται
αυτό»… 



Το κλίμα της Ελλάδας ευνοεί
την παραγωγή τροπικών και
υποτροπικών φυτών, τουλά-
χιστον σε κάποιες περιοχές,
ωστόσο η καλλιέργειά τους
στη χώρα μας είναι από πε-
ριορισμένη έως ανύπαρκτη,
αν και η κατανάλωσή τους είναι
εξαιρετικά δημοφιλής.
Στα τροπικά και υποτροπικά καρ-
ποφόρα δέντρα συμπεριλαμβά-
νονται αυτά που πληρούν όλα τα
παρακάτω κριτήρια: 
8 έχουν καταγωγή και καλλιερ-
γούνται σε εμπορική κλίμακα σε
τροπικές και υποτροπικές περιοχές, 
8έχουν μειωμένη ανθεκτικότητα
στους παγετούς, 
8 δεν αναπτύσσονται σε θερμο-
κρασίες χαμηλότερες των 10˚C. 
Τα τροπικά μπορούν να διακριθούν
από τα υποτροπικά στο γεγονός
ότι αφενός είναι πιο ευαίσθητα σε
θερμοκρασίες χαμηλότερες των
20˚C, αφετέρου χρειάζονται μέσο
όρο θερμοκρασιών υψηλότερο
των 10˚C κατά τη διάρκεια του
πιο κρύου μήνα του χρόνου. 
Επιπλέον, τα περισσότερα τροπικά
φυτά απαιτούν και υψηλή ατμο-
σφαιρική υγρασία. 
Κάποια από αυτά μπορούν να καλ-
λιεργηθούν εξίσου καλά σε τροπικά
και υποτροπικά κλίματα, όπως για
παράδειγμα η μπανάνα και το αβο-
κάντο. Ως τροπικό κλίμα χαρα-
κτηρίζεται αυτό στο οποίο η μέση
θερμοκρασία βρίσκεται περίπου
στους 27˚C, με το θερμότερο μήνα
να έχει λίγο υψηλότερη θερμο-
κρασία σε σχέση με τον πιο κρύο
μήνα. Η διάρκεια της ημέρας είναι
σχεδόν σταθερή καθ’ όλη τη διάρ-
κεια του έτους, ενώ η πιο μεγάλη
μέρα έχει διάρκεια 13 ωρών. 
Ως υποτροπικό κλίμα χαρακτηρί-
ζεται αυτό το οποίο έχει θερμότερα
καλοκαίρια και ψυχρότερους χει-
μώνες σε σχέση με το τροπικό
κλίμα και η σχετική υγρασία είναι

χαμηλότερη. Η διάρκεια της ημέρας
έχει μεγαλύτερες αυξομειώσεις
κατά τη διάρκεια του έτους και η
μέση θερμοκρασία του χειμώνα
δεν είναι κάτω των 10˚C. 
Τα τροπικά και υποτροπικά φυτά
που καλλιεργούνται σε όλο τον
κόσμο χωρίζονται σε δύο κατη-
γορίες: τα κύρια, που καλλιερ-
γούνται στις περισσότερες τροπικές
και υποτροπικές περιοχές και προ-
ορίζονται για εσωτερική κατανά-
λωση και εξαγωγή, και τα δευτε-
ρεύοντα, που καλλιεργούνται σε
μικρότερη κλίμακα, ενώ η αγορά
τους είναι περιορισμένη ποσοτικά
και γεωγραφικά. 
Ενδεικτικά, ορισμένα από τα κύρια
τροπικά και υποτροπικά φυτά είναι
η μπανάνα, τα εσπεριδοειδή, η κα-

ρύδα, το μάνγκο και ο ανανάς,
ενώ από τα δευτερεύοντα ξεχω-
ρίζουν το αβοκάντο, η τσεριμόγια,
το γκουάβα, το λίτσι, η παπάγια
και το κάσιους.

Σημαντικός 
διατροφικός ρόλος

Τα περισσότερα τροπικά και υπο-
τροπικά φρούτα παίζουν σημαντικό
ρόλο στη διατροφή του ανθρώπου,
διότι έχουν μεγάλη περιεκτικότητα
σε ευρεία γκάμα βιταμινών και
μεταλλικών στοιχείων. 
Συγκεκριμένα, η μπανάνα αποτελεί
καλή πηγή βιταμινών Α, Β, C και
ριβοφλαβίνης. 
Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κά-
λιο, ενώ είναι φτωχή σε πρωτεΐνη
και λιπαρά. Είναι εύπεπτη και γι’

αυτό συστήνεται σε μικρούς και
μεγάλους, αλλά και αθλητές. Το
αβοκάντο έχει υψηλή περιεκτικό-
τητα σε έλαιο αποτελούμενο από
πολύ εύπεπτα ακόρεστα λιπαρά
οξέα και είναι πλούσιο σε φολικό
οξύ. Κάποιες ποικιλίες περιέχουν
μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης,
βιταμίνης Α, ριβοφλαβίνης και
φωσφόρου. Οι φαρμακευτικές
ιδιότητες των τροπικών και υπο-
τροπικών φρούτων είναι γνωστές
στους κατοίκους των περιοχών
καταγωγής τους και γι’ αυτό υπάρ-
χουν πολλές συνταγές για αφε-
ψήματα, σιρόπια, αλοιφές, ζελέδες,
χυμούς κ.ά. Ωστόσο, ο κυριότερος
τρόπος κατανάλωσης των τρο-
πικών και υποτροπικών φρούτων
είναι ως νωπά. 
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Στον… τροπικό των εναλλα      κτικών καλλιεργειών
Γιατί το αβοκάντο, η μπανάνα και η χουρμαδιά έχουν          ενδιαφέρον για τον Έλληνα παραγωγό

Κάθε χρόνο στη χώρα μας καταναλώνονται περίπου
7.000 τόνοι αβοκάντο. Προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες της εγχώριας αγοράς απαιτείται η εισαγωγή
περίπου 3.000 τόνων, ενώ από τους 5.200 τόνους
που παράγονται στην Ελλάδα οι περίπου 1.200 εξάγονται.
Η Ελλάδα μαζί με Ισπανία και Πορτογαλία είναι οι
μόνες χώρες στην Ευρώπη που μπορούν να καλλιερ-
γήσουν το αβοκάντο και δεδομένης της πολύ υψηλής
κατανάλωσης του προϊόντος στις χώρες της Ε.Ε., θε-
ωρείται ένα από τα πιο σημαντικά εν δυνάμει εξαγώγιμα
προϊόντα, με επιτακτική την ανάγκη αύξησης της
εγχώριας παραγωγής.  Το αβοκάντο είναι δέντρο αει-
θαλές, μεγάλου μεγέθους. Ο καρπός του είναι απιοειδής,
μεγάλου μεγέθους με ένα μεγάλο σπέρμα. Η σάρκα
του είναι κιτρινωπή με γεύση βουτύρου κατά την ωρί-
μανση. Καταναλώνεται νωπός, ενώ το λάδι του χρη-
σιμοποιείται ευρέως στη φαρμακευτική. 
Τα άνθη του αβοκάντο είναι ερμαφρόδιτα και ανήκουν
σε δύο τύπους, ανάλογα με την ποικιλία. Για να εξα-
σφαλιστεί ικανοποιητική καρποφορία απαιτείται συγ-
καλλιέργεια ποικιλιών και των δύο τύπων ανθέων. 
Το αβοκάντο πολλαπλασιάζεται με εμβολιασμό των
επιθυμητών ποικιλιών σε υποκείμενα σπορόφυτα. Ευ-
δοκιμεί σε περιοχές με ζεστά καλοκαίρια και ήπιους
χειμώνες, απαλλαγμένες παγετών και ισχυρών ανέμων.
Απαιτεί καλλιέργεια σε ελαφρά ή μέσης σύστασης
εδάφη, βαθιά και καλά αποστραγγιζόμενα, με χαμηλή
περιεκτικότητα σε άλατα. 
Έχει αυξημένες ανάγκες σε νερό, γι’ αυτό απαιτείται
πότισμα σε περιοχές με περιορισμένες βροχοπτώσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα του
αρδευτικού νερού, διότι το αβοκάντο είναι πολύ
ευαίσθητο στα άλατα.

Απόδοση
Διαμορφώνεται σε σχήμα κυπελλοειδές και συνιστάται
ελαφρύ κλάδεμα καρποφορίας. Σε ιδανικές εδαφο-
κλιματικές συνθήκες και με εφαρμογή σωστών καλ-
λιεργητικών τεχνικών, η μέση στρεμματική απόδοση
μπορεί να φτάσει 3.000 κιλά. Οι καρποί μετά την
ωρίμανσή τους μπορούν να διατηρηθούν στο δέντρο
για αρκετούς μήνες. Η συλλογή γίνεται με το χέρι και
πραγματοποιείται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, δεδομένου ότι υπάρχουν πρώιμες, μεσοπρώιμες
και όψιμες ποικιλίες. 
Οι ποικιλίες που προωθούνται είναι: Hass (όψιμη),
Fuerte (μεσοπρώιμη), Ettinger και Zutano (πρώιμες),
με τις αναγκαίες και κατάλληλες επικονιάστριες
ποικιλίες. Η καλλιέργεια προωθείται στις απάνεμες
τοποθεσίες της Κρήτης, των Κυκλάδων, Δωδεκανήσων,
Λακωνίας, Μεσσηνίας, σε Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο,
στις περιοχές Τροιζηνίας και Θερμησίας, καθώς και
σε άλλες περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία
και ενδείκνυνται.

Η μπανάνα καλλιεργείται, σήμερα, κυρίως στην
Κρήτη, με έκταση που φτάνει περίπου τα 750
στρέμματα, από τα οποία τα 570 στρέμματα είναι
υπό κάλυψη και τα υπόλοιπα υπαίθρια. Η ετήσια
παραγωγή ανέρχεται σε 4.000 τόνους περίπου, που
αντιστοιχεί στο 5% της ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης,
γεγονός που φανερώνει ότι υπάρχουν μεγάλα πε-
ριθώρια για σημαντική αύξηση της εγχώριας παρα-
γωγής. 
Η μπανάνα είναι φυτό αειθαλές, ποώδες και πολυετές.
Το βολβώδες ρίζωμα είναι το όργανο από το οποίο
αναπτύσσονται οι ρίζες, τα φύλλα, τα άνθη και οι
παραφυάδες του φυτού. Οι βάσεις των φύλλων
είναι σφιχτά διατεταγμένες και αναπτυσσόμενες
κατά πάχος σχηματίζουν τον κορμό ή ψευδοστέλεχος
του φυτού. Συνήθως, απαιτείται τεχνητή στήριξη του
ψευδοστελέχους, για να μην σπάσει λόγω του βάρους
των καρπών ή των ισχυρών ανέμων. 
Το φυτό ανθοφορεί σε ταξιανθίες όπου τα θηλυκά
άνθη βρίσκονται κοντά στη βάση, ενώ τα αρσενικά
επάκρια σε μια κωνική κατασκευή που ονομάζεται
κουδούνι. Ο καρπός είναι μακρόστενος, κίτρινου

χρώματος εξωτερικά, με ευχάριστο άρωμα και
μαλακό φλοιό, ο οποίος μπορεί να αφαιρεθεί με
ευκολία. Το εσωτερικό χρώμα του είναι υπόλευκο
και η σάρκα είναι γλυκιά.

Φροντίδες
Η μπανάνα πολλαπλασιάζεται αγενώς με παραφυάδες,
τμήματα κορμού μαζί με το ρίζωμα ή τεμάχια κορμού.
Το φυτό έχει μεγάλες απαιτήσεις σε θερμοκρασία
και υγρασία. Η θερμοκρασία πρέπει να κυμαίνεται
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους μεταξύ 20˚C και
35˚C. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες υποβαθμίζεται
η ποιότητα και μειώνεται η ποσότητα της παραγωγής.
Σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 6˚C τα φύλλα
ζημιώνονται, ενώ στους 0˚C καταστρέφονται ολο-
σχερώς. Για το λόγο αυτό ενδείκνυται η καλλιέργεια
της μπανάνας στη χώρα μας υπό κάλυψη. Οι αυξημένες
ανάγκες σε νερό πρέπει να καλύπτονται με άρδευση
όταν οι βροχοπτώσεις δεν επαρκούν, καθώς ακόμα
και σύντομες περίοδοι ανομβρίας υποβαθμίζουν την
ποιότητα των καρπών. Η μπανάνα μπορεί να καλ-
λιεργηθεί σε ποικιλία εδαφών, αλλά προτιμώνται

τα βαθιά, καλοαεριζόμενα εδάφη, με περιεκτικότητα
αργίλου 30-55%. Το κλάδεμα συνίσταται στην
αφαίρεση παραφυάδων, με σκοπό να παραμείνει το
μητρικό φυτό και ένα θυγατρικό. Για τη διατήρηση
της παραπάνω διαμόρφωσης απαιτείται τακτικός
έλεγχος και άμεση αφαίρεση των παραφυάδων.
Σημαντικό, επίσης, είναι να απομακρύνονται τα
φύλλα που ακουμπούν στους καρπούς προκειμένου
να μη δημιουργούν πληγές. 

Συγκομιδή
Οι καρποί συγκομίζονται πλήρως ώριμοι για κατα-
νάλωση σε τοπικές αγορές, ώριμοι κατά 90% για
μεταφορά σε μικρή απόσταση και κατά 75% για μα-
κρινούς προορισμούς. Η συγκομιδή γίνεται με
αποκοπή ολόκληρου του τσαμπιού. 
Η καλλιέργεια προωθείται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες,
τα Δωδεκάνησα και τη Λακωνία, στις θερμότερες
και υπήνεμες περιοχές, με τους κλώνους Grand
Nain και Άρβης. Σε καλλιέργειες υπό κάλυψη
συνίσταται η ομάδα χαμηλόκορμων ποικιλιών Ca-
vendish.

Οι ανάγκες
καλλιέργειας
υποτροπικών
φυτών στην
εγχώρια αγορά
αυξάνονται
συνεχώς, ενώ 
το μεγαλύτερο
μέρος τους
καλύπτεται 
σήμερα από
εισαγωγές

▶

Μπανάνα 

Εναλλακτικές 
επιλογές με ζήτηση

Σε αυτή τη δημοσίευση παρου-
σιάζονται πληροφορίες σχετικά
με την καλλιέργεια συγκεκριμένων
υποτροπικών φυτών στη χώρα
μας (του αβοκάντο, της μπανάνας
και της χουρμαδιάς), με δεδομένο
ότι οι ανάγκες τους στην εγχώρια
αγορά αυξάνονται συνεχώς, ενώ
το μεγαλύτερο μέρος τους κα-
λύπτεται από εισαγωγές. 
Η προώθηση αυτών των υπο-
τροπικών καλλιεργειών –αλλά
και άλλων, στις οποίες έχουμε
αναφερθεί και παλαιότερα– κρί-
νεται σκόπιμη, προκειμένου να
αντικατασταθούν μη βιώσιμες
καλλιέργειες και να δοθεί η δυ-
νατότητα ανάπτυξης εναλλακτι-
κών καλλιεργειών, των οποίων
τα προϊόντα παρουσιάζουν αυ-
ξημένη ζήτηση στην αγορά, και
εξασφαλίζουν ικανοποιητικό γε-
ωργικό εισόδημα. 

Αβοκάντο

(ΠΗΓΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – www.minagric.gr)

Στη χώρα μας δεν υπάρχουν συστηματικές φυτείες χουρμαδιάς, αλλά χρησιμοποιείται
μόνο ως καλλωπιστικό δέντρο. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένη ζήτηση
των νωπών καρπών της χουρμαδιάς από τις αγορές της Ευρώπης, ενώ στην
Κύπρο έχουν ήδη εγκατασταθεί αρκετές εμπορικές φυτείες. Από τα δεδομένα
που υπάρχουν για τη χώρα μας και την Κύπρο, φαίνεται ότι η εμπορική καλλιέργεια
της χουρμαδιάς μπορεί να είναι επιτυχής σε συγκεκριμένες περιοχές.
Η χουρμαδιά είναι δέντρο αειθαλές μεγάλου ύψους. Ο καρπός είναι έχει σχήμα
επίμηκες και χρώμα κίτρινο, σκούρο κοκκινόμαυρο ή καφετί με γλυκιά σάρκα
και καταναλώνεται νωπός ή αποξηραμένος. Είναι απαραίτητη η συγκαλλιέργεια
αρσενικών και θηλυκών δέντρων, σε αναλογία 1:25-30. Ο πολλαπλασιασμός
γίνεται με παραφυάδες που σχηματίζονται κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. 
Η χουρμαδιά ευδοκιμεί σε περιοχές με μακρύ, ζεστό και ξηρό καλοκαίρι με
επαρκή εδαφική υγρασία, ενώ είναι ανθεκτική σε θερμοκρασίες έως -7˚C αλλά
και στους ισχυρούς ανέμους που αποτελούν περιοριστικό παράγοντα για άλλες
καλλιέργειες. 
Αναπτύσσεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφών, ακόμα και σε αλκαλικά ή αλατούχα,
αλλά προτιμάει αμμοπηλώδη εδάφη με καλό αερισμό, ενώ παράλληλα η άρδευση
κρίνεται απαραίτητη (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και νερό με υψηλή περιεκτικότητα
σε άλατα), καθώς απαιτεί διπλάσια ποσότητα νερού από τα εσπεριδοειδή. 
Το κλάδεμα περιορίζεται στην αφαίρεση των παλαιών φύλλων και ταξιανθιών. 
Οι καρποί δεν ωριμάζουν ταυτόχρονα, οπότε η συγκομιδή διαρκεί αρκετές
εβδομάδες. 
Οι ποικιλίες που προωθούνται είναι: Bou Faggous, Barhee, Khalas, Lulu και
Deglet Nour. 
Η καλλιέργεια προωθείται σε Κρήτη, Λακωνία, Μεσσηνία, Δωδεκάνησα και
Κυκλάδες, στις θερμότερες και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς και σε άλλες
περιοχές όπου υπάρχει καλλιεργητική εμπειρία.

Χουρμαδιά 
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Επιτρέπεται 

η αναδημοσίευση

των κειμένων με τον όρο 

αναφοράς της 

εφημερίδας μας ως πηγή
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Το μήνυμα σε 
Αντώνη και Αλέξη

Για όσους, και κυρίως για τους πολιτικούς μας
σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση, δεν κατάλαβαν,
την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε σκηνές από
ένα μέλλον, που πρέπει να αποφύγουμε. Είδαμε
πόσο εύθραυστη είναι η κατάσταση και πόσο
επικίνδυνο είναι να μετατρέψουμε εσωτερικές
μικροκομματικές αψιμαχίες σε επιχείρημα των
αγορών εναντίον μας. 
Εξαγγελίες μέτρων ή ακόμα και στρατηγικών, τόσο
από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, οι οποίες έχουν μικρή πι-
θανότητα εφαρμογής (τουλάχιστον βραχυχρόνια)
ή παρουσιάζουν χρονική ασυνέπεια σε σχέση με
αντίστοιχες εξαγγελίες κατά το παρελθόν, θα προ-
καλούν έντονο εκνευρισμό στις αγορές και θα κα-
θιστούν απαγορευτική την άντληση κεφαλαίων
(τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τον ιδιωτικό
τομέα) μέσω αυτών των καναλιών. 
H Ελλάδα είχε κερδίσει για ένα μικρό χρονικό
διάστημα μια σχετική ηρεμία, αλλά τώρα βυθίζεται
από δύο διακριτά, αλλά σχετικά μεταξύ τους
πράγματα: 
Το πρώτο είναι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα και του
ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αν σχημάτιζε κυβέρνηση θα κρα-
τούσε μια πολύ πιο συγκρουσιακή στάση με την
υπόλοιπη Eυρωζώνη. 
Το δεύτερο είναι η κόντρα μεταξύ της σημερινής
ελληνικής κυβέρνησης και την υπόλοιπη Ε.Ε. για
την πρόωρη έξοδο από το πρόγραμμα διάσωσης. 
Η κυβέρνηση αλλά κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να
καταλάβουν ότι εύκολες και μαγικές λύσεις, βεβαίως,
δεν υπάρχουν. 
Η απαγκίστρωση από το μνημόνιο δεν μπορεί να
υπάρξει με μια υποτιθέμενη εύκολη προσφυγή
στις αγορές. Η απαγκίστρωση από το μνημόνιο
δεν μπορεί να υπάρξει μέσα από την κατάργησή
του με ένα νόμο. Ο Αντώνης Σαμαράς έδειξε να
πήρε το μήνυμα, ενώ ο Αλέξης έσπευσε να «σερβίρει»
και πάλι, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή, την
υπόσχεση της κατάργησης των νόμων του μνημονίου
και της δανειακής σύμβασης. 
Οι αγορές ούτε εκβιάζονται ούτε εκβιάζουν. Αν
βλέπουν καλές προϋποθέσεις αγοράζουν και επεν-
δύουν. Αν βλέπουν αρνητικές προϋποθέσεις, ή
αμφιβάλλουν λόγω οποιασδήποτε αβεβαιότητας
(πολιτικής, οικονομικής), πωλούν. 

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Αποφασισμένος να
συγκρουστεί με όσους
θέλουν το ελληνικό
πανεπιστήμιο «μπάτε

σκύλοι αλέστε», εμφανίζεται ο νέος
πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Μετά την πρόσληψη εταιρείας σεκιού-
ριτι και τον καθαρισμό του Πανεπι-
στημίου, απ’ όπου απομακρύνθηκαν
5,5 τόνοι σκουπιδιών(!), ο κ. Φορ-
τσάκης τα έβαλε με τον ΣΥΡΙΖΑ, χα-
ρακτηρίζοντας «πολιτειακή ανωμαλία»
την ενθάρρυνση από την αξιωματική
αντιπολίτευση καταλήψεων και δρά-
σεων άσχετων με την ακαδημαϊκή
κοινότητα μέσα στο Πανεπιστήμιο.
Μπλέξανε οι μπαχαλάκηδες... 

ΟΣΚΑΡ 
ΠΙΣΤΟΡΙΟΥΣ
Πέντε χρόνια κάθειρ-
ξη για τον φόνο της
Ρίβα Στίνκαμπ και άλ-
λα 3 με αναστολή για

επίθεση με πυροβόλο όπλο είναι, τε-
λικά, η ποινή που επέβαλε η δικαστής
Τοκοζίλε Μασίπα στον Νοτιοαφρικανό
παραολυμπιονίκη. Ο Πιστόριους, ο
οποίος δεν θα μπορέσει να βγει από
τη φυλακή αν δεν εκτίσει το 1/6 της
ποινής του, δεν θα ασκήσει έφεση.
Από την πλευρά τους, οι γονείς του
θύματος δήλωσαν ικανοποιημένοι,
ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιζητούν
εκδίκηση. Μάλλον «χλιαρό» τέλος σε
μια ιστορία που ξεκίνησε ως παγκόσμιο
δράμα...

ΝΙΚΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ηχηρή απάντηση στην
κλιμακούμενη προ-
κλητικότητα της Άγ-
κυρας, η οποία δια του

πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβούτογλου
ζητάει «μερίδιο» από το φυσικό άεριο
της Κύπρου, θέτοντας ξανά θέμα «δύο
κρατών» στο νησί, έδωσε ο Κύπριος
Πρόεδρος. «Ενώ η Τουρκία διαμηνύει
προς διάφορες κατευθύνσεις ότι τάχα
επιθυμεί λύση του Κυπριακού, οι πρά-
ξεις της κάθε άλλο παρά αυτό απο-
δεικνύουν. Και όταν οι πράξεις μιλούν
από μόνες τους, τα λόγια περιττεύουν»,
είπε ο κ. Αναστασιάδης. Ας ελπίσουμε
η διεθνής κοινότητα να ευαισθητο-
ποιηθεί...

Πρωταγωνιστές της εβδομάδας
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Είπε
ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ 
ΓΙΟΥΝΚΕΡ

Πρόεδρος 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Γίνεται μεγάλη συζήτηση
για το ΑΑΑ (των οίκων
αξιολόγησης) και σήμερα
μόνο η Γερμανία και το
Λουξεμβούργο διαθέτουν
αξιολόγηση ΑΑΑ. Εγώ
θα ήθελα να αποκτήσει
η Ε.Ε. ένα ακόμη ΑΑΑ,
το κοινωνικό ΑΑΑ, που
είναι εξίσου σημαντικό
με το οικονομικό».

Εντυπωσιακή ανάκαμψη παρουσιάζει η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»,
παρουσιάζοντας αύξηση περίπου κατά 20% για το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, ενώ
ενθαρρυντικά είναι και τα μηνύματα για το χειμώνα 2014-2015. 
Σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννη Παράσχη, οι αεροπορικές
εταιρείες επενδύουν στην αγορά της Αθήνας με αισιόδοξα μηνύματα και για το φετινό χειμώνα,
καθώς το δίκτυο της Αθήνας ενισχύεται σημαντικά με 107 νέες διεθνείς εβδομαδιαίες πτήσεις και
επιπλέον 85 πτήσεις εσωτερικού. «Η Αθήνα ανακτά τη θέση της στη διεθνή τουριστική αγορά»
τόνισε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το 15% της κίνησης του αεροδρομίου εξυπηρετείται
από 16 εταιρείες χαμηλού κόστους, οι οποίες καλύπτουν ένα δίκτυο 40 προορισμών. 
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Η επίθεση ενός «τζιχαντιστή» κατά δύο Καναδών
στρατιωτικών στο Κεμπέκ του Καναδά, που είχε ως
αποτέλεσμα ο ένας εξ’ αυτών να χάσει τη ζωή του,
όπως και ο δράστης που έπεσε νεκρός από τα πυρά
αστυνομικών, πέρασε σχετικά απαρατήρητη. Κι όμως,
ως είδηση λέει πολλά: οι τζιχαντιστές διεισδύουν
συνεχώς μέσω της λαθρομετανάστευσης στις κοινωνίες
της Δύσης, ενώ πλέον, εκμεταλλευόμενοι την «ανοχή»
και την ελευθεριότητα που επικρατεί, προσηλυτίζουν
στις τάξεις των γηγενών. Το Ισλάμ εξαπλώνεται,
έχοντας στα μάτια πολλών κερδίσει το ηθικό πλεο-
νέκτημα, έναντι των κοινωνιών της Δύσης. 
Πολλοί είναι οι νέοι σήμερα σε όλη τη Δύση, που
έχουν έντονη ριζοσπαστική προδιάθεση. Και όχι
μόνο οι νέοι, όπως αποδεικνύουν τα εκλογικά απο-
τελέσματα. Στα τεμένη της Δύσης, ιμάμηδες που
εκμεταλλεύονται την ελευθερία λόγου (αυτή που
κανείς δεν απολαμβάνει στις μουσουλμανικές χώρες),
προσηλυτίζουν αμέτρητους νέους στο Ισλάμ και
πολλοί και στις ριζοσπαστικές εκδοχές του. Με λίγα
λόγια, βάζουν βόμβες στα θεμέλια του πολιτισμού
μας. Οι διάφοροι ελευθεριακοί, οι πρώτοι που θα
κινδύνευαν άμεσα αν επικρατούσαν ποτέ οι διάφοροι
φανατικοί ισλαμιστές, δεν δείχνουν να έχουν αντι-
ληφθεί το μέγεθος του κινδύνου. Για την αριστερά,
ούτε λόγος: ζώντας στον κόσμο της, θεωρεί τον
ισλαμιστικό λόγο πολιτικό. Άντε να βγάλει κανείς
άκρη με αυτούς... 
Φαίνεται πως τα όσα έγιναν στη Νέα Υόρκη, στο
Λονδίνο και στη Μαδρίτη δεν έβαλαν μυαλό στους
κυβερνώντες των δυτικών χωρών. Και είναι να
απορεί κανείς… Δεν είδαν τους αποκεφαλισμούς;
Δεν είδαν τις σφαγές στο Ιράκ και στη Συρία; Τις
είδαν. Αλλά για κάποιους, προέχει η προστασία της
«αρχής» της πολυπολιτισμικότητας, καθώς στο βάθος
του μυαλού της «κοσμοπολίτικης» ελίτ του πλανήτη,
υπάρχει η επιθυμία της καταστροφής των κρατών
– εθνών της Ευρώπης και η καταπολέμηση του συ-
ναισθήματος του πατριωτισμού σε χώρες όπως οι
ΗΠΑ και ο Καναδάς. Άλλωστε, τα συνέδρια για την
παγκόσμια διακυβέρνηση διαδέχονται το ένα το
άλλο, με οργανωτές πάντα διεθνείς οργανισμούς,
οι γραφειοκρατίες των οποίων έχουν πολλά ανο-
μολόγητα στα σχέδιά τους... Στην Αυστραλία απέτυχαν,
διότι εκεί, η τοπική ελίτ αντέδρασε. Για πόσο όμως; 
Το Ισλάμ, δεν έχει καμία δυνατότητα προσαρμογής
στα δεδομένα της Δύσης, καθώς δεν δέχεται την
ελευθερία ως έννοια. Για πόσο καιρό κάποιοι στη
Δύση θα παίζουν με τη φωτιά; 

*Το άρθρο αυτό γράφτηκε πριν από τη δολοφονική
επίθεση των τζιχαντιστών στο Καναδικό Κοινοβούλιο
και στο Μνημείο Πεσόντων της Οτάβα.

Βάζουν βόμβες
στα θεμέλια του
πολιτισμού μας

Του ΝΙΚΟΥ ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ
(niko.hidi@yahoo.com) Χωρίς τη συγκατάθεση της Tρόικα

Έντονο παρασκήνιο υπήρξε πίσω από
την εσπευσμένη κατάθεση στη Βουλή
της τροπολογίας για τη ρύθμιση των
οφειλών προς το Δημόσιο σε έως και
100 δόσεις, αμέσως μετά τη συνάντηση
Σαμαρά-Βενιζέλου στο Μαξίμου την Τε-
τάρτη και αφού είχε προηγηθεί μεγάλη
καθυστέρηση, που προκάλεσε εκνευρισμό
στο Μαξίμου και ενδοκυβερνητικές γκρί-
νιες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κα-
θυστέρηση οφειλόταν στις αντιρρήσεις

της Tρόικας επί της προωθούμενης ρύθ-
μισης, γεγονός που προκάλεσε την οργή
του πρωθυπουργού, ο οποίος είχε
εκτεθεί προαναγγέλλοντας τη ρύθμιση
από το βήμα της Βουλής. 
Γι’ αυτό και ζήτησε να προχωρήσει η
ρύθμιση άμεσα, έστω και χωρίς τη συγ-
κατάθεση των δανειστών, με ό,τι αυτό
μπορεί να συνεπάγεται για τη διαπραγ-
μάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μά-
λιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν

ότι το Μαξίμου είναι δυσαρεστημένο με
τη στάση του οικονομικού επιτελείου
στο συγκεκριμένο θέμα, που έκανε τον
κ. Σαμαρά να εμφανίζεται ανακόλουθος.
Πάντως, οι γνωρίζοντες εκτιμούν ότι
αυτή την «τρίπλα» στην Tρόικα η κυ-
βέρνηση θα την βρει μπροστά της σύν-
τομα, στο προωθούμενο σχέδιο για τη
ρύθμιση των «κόκκινων δανείων». Μάλ-
λον στον Δένδια θα πάει ο λογαρια-
σμός… 

«Κόκκινο πανί» τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ όσο
και για τους εταίρους του στην κυβέρνηση,
τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, έχει γίνει ο

υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης. Αφορμή είναι οι πα-

ρεμβάσεις του στο Δημόσιο, τόσο με τη σχε-
διαζόμενη μείωση του βασικού μισθού

όσο και με τις απολύσεις, στο πλαί-
σιο της συμφωνίας με την Tρόικα.
Οι δημόσιοι υπάλληλοι ήταν πα-
ραδοσιακή δεξαμενή ψήφων για
το ΠΑΣΟΚ, στην οποία σήμερα
«ψαρεύει» σχεδόν αποκλειστικά
ο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε και οι δύο
πλευρές τα έχουν βάλει με τον
κ. Μητσοτάκη. Ο ίδιος, πάντως,
δεν δείχνει να «μασάει» και
δεν διστάζει να «καρφώσει»
τους αυτόκλητους συνηγόρους
των δημόσιων υπαλλήλων…

Τους πείραξε 
την «πελατεία»

  

«Λαϊκιστικό και εθνικοφασιστικό
κόμμα» χαρακτήρισε ο πρώην
υπουργός τον ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας
τον πρωθυπουργό να συνεχίσει τις
μεταρρυθμίσεις, ακόμα κι αν χάσει
τις εκλογές, τις οποίες πάντως βλέπει
κοντά, αφού είπε ότι η παρούσα
Βουλή είναι «απίθανο» να εκλέξει
Πρόεδρο Δημοκρατίας. Στην Κου-
μουνδούρου τρίβουν τα χέρια τους...

Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη
του βουλευτή ότι δέχθηκε απειλές
για τη σωματική του ακεραιότητα
αν συνεχίσει να καταγγέλλει συμ-
φέροντα στα δημόσια έργα. Με-
γαλύτερη αίσθηση, όμως, προκάλεσε
η απάντηση του υπουργού Μιχ.
Χρυσοχοΐδη ότι «εγώ δεν είμαι κλα-
ψιάρης να λέω ότι με εκβιάζουν»... 

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ

ΑΤΑΚΑ ΚΑΙ...
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Το πολιτικό μας σύστημα, μη έχοντας πλέον την
ευχέρεια να μοιράζει δανεικά, αντί να μιλήσει τη
γλώσσα της αλήθειας και της λογικής στους πολίτες,
μοιράζει αέρα κοπανιστό, πασπαλισμένο με φρούδες
ελπίδες. Το ευρωπαϊκό δόγμα με γερμανική επιβολή,
που δεν αφορά μόνο εμάς –με τα περισσότερα δη-
μοσιονομικά προβλήματα– αλλά όλες της χώρες του
ευρώ, είναι «το τέλος, των ελλειμμάτων και της ανά-
πτυξης με δανεικά». Για το δόγμα αυτό έχουν ακουστεί
πολλές επικρίσεις, αλλά από την κεντροευρωπαϊκή
ελίτ θεωρείται μονόδρομος για την τραπεζική και
οικονομική ενοποίηση της Γηραιάς Ηπείρου. Λογικό
είναι και για τη χώρα μας, με τα θηριώδη αρνητικά
οικονομικά μεγέθη, να μπει στο «κουστούμι» που
αναγκαστικά της έραψαν οι δανειστές. Και βέβαια,
με τεράστιο κοινωνικό κόστος και παρά τους κυβερ-
νητικούς ερασιτεχνισμούς, τα πρώτα θετικά στοιχεία
για την οικονομία άρχισαν να φαίνονται. 
Αυτή την πρώτη χειροπιαστή απόδειξη ότι κάτι
επιτέλους πάει να γίνει, μετά από σκληρή και απάν-
θρωπη λιτότητα 5 ετών, λίγο έλειψε να την τινάξει
στον αέρα η ανευθυνότητα κυβέρνησης και αντιπο-
λίτευσης: από τη μια ο ΣΥΡΙΖΑ, με την αντιφατική και
ανερμάτιστη πολιτική του, που προαναγγέλλει ρήξη
με τους δανειστές, και από την άλλη η συγκυβέρνηση,
η οποία αντιδρώντας σπασμωδικά στις δημοσκοπήσεις,
υιοθετεί τις πλειοδοσίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης
και εξαγγέλλει το τέλος των μνημονίων, «ενάμιση
χρόνο νωρίτερα». Προφανώς, οι γνωρίζοντες προ-
ειδοποίησαν πως η χώρα δεν είναι ακόμα έτοιμη και
χρειάζεται ένα πέπλο προστασίας κατά τη σταδιακή
μετάβαση προς την κανονική χρηματοδότησής της
από τις αγορές, οι οποίες (όπως αποδείχθηκε) είναι
ιδιαίτερα ευαίσθητες στην πολιτική αστάθεια και στις
κορώνες περί μη αναγνώρισης των υποχρεώσεων
της χώρας. Πάντως, από τις αντιδράσεις που ακο-
λούθησαν το μίνι κραχ, κάποιοι φαίνεται πως πήραν
το μήνυμα και κάποιοι όχι. Η κυβέρνηση ανέκρουσε
πρύμναν, διαβεβαιώνοντας πως οποιαδήποτε απόφαση
θα ληφθεί σε συνεννόηση με τους εταίρους, ενώ
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ξύπνησαν από τη νιρβάνα της
επερχόμενης κατάληψης των «θερινών ανακτόρων»
και προσγειώθηκαν στην πραγματικότητα, μιλώντας
είτε για την ανάγκη συναινέσεων είτε για εθνικό
σχέδιο ανασυγκρότησης ή για πολύ δύσκολη επόμενη
μέρα. Ήδη, με αφορμή τις προκλήσεις της Τουρκίας
στην Κύπρο, η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας, έδειξε πως μπορεί να
επιτευχθεί ένα μίνιμουμ συμφωνίας απέναντι στους
εθνικούς κινδύνους που απειλούν τον τόπο. Γιατί η
εθνική ανεξαρτησία δεν απειλείται μόνο από τις επε-
κτατικές βλέψεις των γειτόνων, αλλά και από την
αδυναμία της χώρας να λειτουργήσει αυτόνομα, προ-
σφεύγοντας σε έξωθεν βοήθεια.

Το αντιδημοφιλές
πρόσωπο 

της λογικής

Του KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
(info@xrimaonline.gr)«Βεντέτα» με τη Ζωή…

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα των βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον απόηχο
θερμού επεισοδίου που σημειώθηκε στη Βουλή,
ανάμεσα στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τον κοινο-
βουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος, Κώστα
Τριαντάφυλλο. Σε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο
της Βουλής, ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Π.
Ρήγας και ο ίδιος ο Κ. Τριαντάφυλλος, κάνουν
λόγο για «προσωπικές επιθέσεις, οι οποίες δεν
βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, ούτε στηρίζονται
στην πολιτική κριτική, αλλά επιχειρούν τη δημιουργία

ψευδών εντυπώσεων, κατ’ εφαρμογή της τακτικής
της λάσπης στον ανεμιστήρα» και ζητούν από τον
κ. Μεϊμαράκη «στην επόμενη συνεδρίαση της
Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής να συ-
ζητηθεί η συγκεκριμένη συνεχής, εκτός Κα-
νονισμού και Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας,
συμπεριφορά, προκειμένου να ληφθούν οι
ανάλογες αποφάσεις για να προστατευθεί η
τιμή και η υπόληψη των Βουλευτών, αλλά και
η κοινοβουλευτική διαδικασία». Η απάντηση της
κ. Κωνσταντοπούλου αναμένεται στην αίθουσα…

Για ποιόν
κορυφαίο

πρώην υπουργό
χτυπάει η «καμπάνα»

του αναδρομικού ελέγ-
χου περιουσιακής κα-

τάστασης;

Μάλλον ευχαριστημένοι είναι στο «Ποτάμι»
από την «εργολαβία» που έχουν αναλάβει
κάποιοι κύκλοι να αποδομήσουν τον
Σταύρο Θεοδωράκη, κάνοντάς του ευθείες
ή έμμεσες επιθέσεις. Πιο χαρακτηριστική
είναι η περίπτωση του Λάκη Λαζόπουλου,
ο οποίος αμφισβήτησε ευθέως τη νοη-
μοσύνη του επικεφαλής του Πο-
ταμιού μέσα από τη σατιρική
εκπομπή του, ασκώντας του
σκληρή και άκομψη κριτική.
Όπως λένε στο «Ποτάμι», αυτό
δείχνει ότι κάποιοι –κυρίως
στην Κουμουνδούρου– ανη-
συχούν γιατί βλέπουν ότι το
Ποτάμι έχει απήχηση. Ο ίδιος
ο Στ. Θεοδωράκης σχολίασε ότι
«υπάλληλοι του παλιού συστή-
ματος χτυπάνε το Ποτάμι και
αυτός είναι ο ρόλος τους». Και ο
νοών νοείτω...

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που μαζί
με συναδέλφους της «εισέβαλε»
στο κεντρικό κτίριο του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, ενθαρρύνοντας
κατάληψη και ανοίγοντας «βεντέτα»
με τον πρύτανη, δηλώνει στο βιο-
γραφικό της προϋπηρεσία σε πα-
νεπιστήμια του εξωτερικού. Εκεί
όπου η φύλαξη των κτιρίων είναι
αυστηρή. Βγάλε συμπέρασμα...

Δουλειά... 
υπαλλήλων

Τη μέθοδο της «αντιπαροχής» ανέ-
λυσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σε
στελέχη του ΔΝΤ και της Goldman
Sachs, σε ομιλία του στις ΗΠΑ,
προκειμένου να τους εξηγήσει πώς
μπορεί κανείς στην Ελλάδα να ανα-
πτύξει επιχειρηματική δραστηριό-
τητα χωρίς κεφάλαια. Εμπρός...
πίσω δηλαδή.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΠΟΥ  
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Το «σχέδιο B» για έξοδο από το μνημόνιο 

Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση για την εξόφληση
οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. 
Η τροπολογία προβλέπει 100 δόσεις για οφειλές
έως 15.000 ευρώ και 72 δόσεις για οφειλές
από 15.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνει,
επίσης, μείωση επιτοκίου. Στην τροπολογία
συμπεριλαμβάνεται η μείωση της έκτακτης ει-
σφοράς αλληλεγγύης κατά 30%, από την 1η
Ιανουαρίου του 2015.  Η νέα ρύθμιση χρεών
προς το Δημόσιο προβλέπει:

1) 100 δόσεις για χρέη έως 15.000 ευρώ.

2) Έως 72 δόσεις για χρέη πάνω από 15.000
ευρώ.

3) Εκπτώσεις έως και 100% των προσαυξήσεων
και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής σε
όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ
το χρέος τους. Το ποσοστό έκπτωσης από
τις προσαυξήσεις, σε όσους επιλέξουν τη
λύση των δόσεων, θα είναι αντιστρόφως
ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων. 

Συγκεκριμένα: 

� 90% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν
σε 12 δόσεις.

� 80% μείωση εφόσον τα χρέη καταβληθούν
σε 24 δόσεις.

� 70% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 36
δόσεις.

� 60% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 48
δόσεις.

� 50% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 60
δόσεις.

� 30% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 72
δόσεις.

� 20% εφόσον τα χρέη καταβληθούν σε 100
δόσεις.

4) Το ετήσιο επιτόκιο ορίζεται σε 4,56%.

5) Το κατώτερο ποσό δόσης ορίζεται στα 50
ευρώ το μήνα.

6) Η νέα ρύθμιση για χρέη προς το δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία αφορά οφειλές
με αρχικό κεφάλαιο έως 1.000.000 ευρώ.

7) Στη ρύθμιση θα ενταχθούν οφειλές, οι οποίες
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και το τέλος
Σεπτεμβρίου.

8) Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κα-
ταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές και φο-
ρολογικές υποχρεώσεις (Οκτωβρίου).

9) Δεν προβλέπεται η κατάθεση εγγυητικών
επιστολών.

10) Οι δόσεις των 6 πρώτων μηνών θα πρέπει
να καταβάλλονται στην ώρα τους, ενώ ο
οφειλέτης θα μπορεί να «χάνει» δύο δόσεις
τον χρόνο. 

11) Η νέα ρύθμιση θα παραμείνει «ανοικτή»
για πέντε μήνες, έως τις 31 Μαρτίου 2015.
Μετά, θα ισχύουν οι δύο παλιές δόσεις,
της Νέας Αρχής και της πάγιας ρύθμισης. 

12) Για όσους επιλέξουν να παραμείνουν στην
παλαιά ρύθμιση, προβλέπεται υπολογισμός
της αρχικής οφειλής με τις νέες μειωμένες
προσαυξήσεις και επιπλέον έκπτωση 20%.
Παράλληλα, οι οφειλές θα υπολογιστούν
με το μειωμένο επιτόκιο, για το διάστημα
από 1/1/2013. 

13) Παρέχεται και δεύτερη επιλογή για τους
συνεπείς που θα επιλέξουν να υπαχθούν
όμως στη νέα ρύθμιση, καθώς και σε αυτούς
ο υπολογισμός του ποσού θα γίνεται με
επιτόκιο 4,56% για το διάστημα από
1/1/2013. 

Ρύθμιση για τους δανειολήπτες
του πρώην ΟΕΚ
Λύση στο πρόβλημα 97.343 οικογενειών ερ-
γαζομένων, που έχουν λάβει στεγαστικά τραπεζικά
δάνεια με επιδότηση επιτοκίου από τον πρώην
Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και δυ-
σκολεύονται να τα εξυπηρετήσουν, δίνει νο-
μοθετική ρύθμιση, που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Με το νέο Nόμο, οι δανειολήπτες θα έχουν τη
δυνατότητα να πετύχουν τη χρονική επιμήκυνση
των δανείων και καλύτερους όρους αποπληρωμής,
χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου
από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Πρόκειται για στεγαστικά
δάνεια δεκαπενταετούς διάρκειας, που χορη-
γήθηκαν από τράπεζες συμβεβλημένες με τον
τέως ΟΕΚ, με επιδότηση του επιτοκίου για τα
πρώτα 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού του
προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011, ενώ από
την κατάργηση -το Φεβρουάριο του 2012- του
ΟΕΚ, οι υποχρεώσεις του Οργανισμού αναλή-
φθηκαν από τον ΟΑΕΔ. 
Η επιμήκυνση αυτή επιτυγχάνει μια σημαντική
μείωση στη μηνιαία καταβαλλόμενη τοκοχρεο-
λυτική δόση που –κατ’ εκτίμηση– θα κινηθεί
μεσοσταθμικά στο 50% (ανάλογα και σε ποιό
έτος ζωής του δανείου βρίσκεται). 

Η ελληνική πρόταση, σύμφωνα με τις πηγές
του πρακτορείου, θα περιλαμβάνει τη μετατροπή
των μη χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων από
το ισχύον πρόγραμμα για τις τράπεζες, σε μια
πιστωτική γραμμή. Αυτό θα δώσει στους
Έλληνες αξιωματούχους ένα backup plan, στην
περίπτωση που δυσκολευτούν να πουλήσουν
ομόλογα. 
Όπως τονίζει το πρακτορείο, ο πρωθυπουργός
Αντώνης Σαμαράς προσπαθεί να πείσει το
εκλογικό σώμα ότι η Ελλάδα ανακτά την οι-
κονομική της ανεξαρτησία, διαβεβαιώνοντας
παράλληλα τους επενδυτές ότι «το πιο χρεωμένο
κράτος της Ευρώπης μπορεί ακόμη να ανα-
χρηματοδοτεί τις υποχρεώσεις του χωρίς τη
διεθνή βοήθεια που το διατηρεί ζωντανό από
το 2010», αναφέρει το Bloomberg. 
Μία από τις πηγές, τόνισε πως το μέγεθος
του σχεδίου μπορεί να φτάσει τα 15 δισ.
ευρώ μέχρι το 2016, συμπεριλαμβανομένων
των κερδών που αποκομίζουν οι κεντρικές

τράπεζες της Ευρωζώνης από το χαρτοφυλάκιο
ελληνικών ομολόγων και το οποίο οι εθνικές
κυβερνήσεις έχουν ήδη δεσμευτεί ότι θα επι-
στρέψουν στην Ελλάδα. 

Το Eurogroup 
της 8ης Δεκεμβρίου
Σε «τεντωμένο σκοινί» είναι αναγκασμένος να
κάνει τα επόμενα βήματά του o Aντώνης Σαμαράς,
προκειμένου να πετύχει την απεμπλοκή της
χώρας από το μνημόνιο στο τέλος του χρόνου,
καθώς η εχθρική αντίδραση των αγορών και
η κατακόρυφη άνοδος των spreads, υποχρεώνουν
την κυβέρνηση να μεταβάλει τη στρατηγική της
και να αποδεχθεί μια προληπτική γραμμή χρη-
ματοδότησης, χωρίς να απαιτηθεί ένα νέο πρό-
γραμμα, όπως σπεύδουν να υπογραμμίσουν
ανώτατοι κυβερνητικοί κύκλοι. 
Το μείζον ζήτημα, πλέον, είναι οι εξελίξεις να
δρομολογηθούν το συντομότερο δυνατόν, με
κομβικό σημείο το Eurogroup της 8ης Δεκεμ-
βρίου και μεγάλο «αγκάθι» τη λύση στον
γρίφο των εγγυήσεων και των όρων εποπτείας
που θα συνοδεύουν τον νέο μηχανισμό προ-
ληπτικής στήριξης που θα ενεργοποιηθεί για
τη χώρα. 

WSJ: Η αγορά έδειξε τί θα συμβεί
με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
Σε δημοσίευμα της Wall Street Journal με
τίτλο: «Τα προβλήματα της Ευρωζώνης έχουν
στη βάση τους την πολιτική», ο αρθρογράφος
της εφημερίδας Σάιμον Νίξον επισημαίνει ότι
αυτό που ενοχλεί τις αγορές είναι η ασταθής
πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και προσθέτει
ότι το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στις δη-
μοσκοπήσεις και απειλεί να προκαλέσει εκλογές
στις αρχές του επόμενου έτους, αρνούμενο
να στηρίξει οποιονδήποτε υποψήφιο για Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας. 
«Ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί
να παρουσιάσει μία πιο μετριοπαθή εικόνα.
Η αγορά φοβάται ότι μία κυβέρνηση υπό τον
ΣΥΡΙΖΑ θα αντέστρεφε την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί με τον σημερινό κυβερνητικό συ-
νασπισμό», προστίθεται στο δημοσίευμα. 
Ο αρθρογράφος αναφέρει, στη συνέχεια, ότι
την περασμένη εβδομάδα φάνηκε ότι αυτή η
στρατηγική υψηλού κινδύνου δεν πέτυχε πλή-
ρως τους στόχους της, «καθώς η αντίδραση
της αγοράς έδειξε ότι οι επενδυτές δεν είναι
έτοιμοι να στηρίξουν την Ελλάδα χωρίς ένα
δίχτυ προστασίας, αλλά έδειξε, επίσης, στους
Έλληνες, το 20% των οποίων δηλώνει ότι
δεν ξέρουν πώς θα ψηφίσουν, τους κινδύνους
από την ανάθεση της εξουσίας στον ΣΥΡΙΖΑ»
σημειώνει ο αρθρογράφος. 

Τα 12+1 «μυστικά» για τις δόσεις 
σε εφορία και Ταμεία 

� Πώς θα ρυθμίσετε τις οφειλές σας ακόμη και με 50 ευρώ το μήνα

� Στεγαστικά: Ως και 50% χαμηλότερη δόση θα πληρώνουν οι δικαιούχοι του ΟΕΚ 

Με σπριντ θα πρέπει να τελειώσει η κυβέρνηση
τον μαραθώνιο του μνημονίου, καθώς το μήνυμα
που στέλνει το Βερολίνο, με τις επαναλαμβανόμενες,
επιτακτικές προτροπές για εφαρμογή του παρόντος
προγράμματος, δεν επιδέχεται βολικές παρερμηνείες:
μόνο αν «ανάψει πράσινο» η Τρόικα θα μπορέσει
η κυβέρνηση να διεκδικήσει μια ευπρόσωπη συμ-
φωνία για τη μετά το μνημόνιο εποχή. 
Σε αυτό το κλίμα, η κυβέρνηση διαπιστώνει ότι η
έννοια «υπέρβαση της Τρόικας» προς το παρόν
είναι... άγνωστη και απαιτείται η έγκριση των
ελεγκτών, ακόμη και για νομοθετικές πρωτοβουλίες
που έχει εξαγγείλει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από
το βήμα της Βουλής και αποτελούν βασικό στοιχείο
της προσπάθειας της κυβέρνησης να κερδίσει
χαμένο πολιτικό έδαφος. 
Ενδεικτικά των δυσκολιών στις σχέσεις με τους
εκπροσώπους των δανειστών είναι τα όσα συνέ-
βησαν την Τρίτη: ο Α. Σαμαράς ζήτησε, κατά τη
διάρκεια συνάντησης με τον Γκίκα Χαρδούβελη,
ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί,
σε σχέση με τις εξαγγελίες του για ρύθμιση των
χρεών στις εφορίες και στα ταμεία. 
Σε αυτή τη συζήτηση, διαπιστώθηκε ότι η Τρόικα
έχει μπλοκάρει την κατάθεση της σχετικής ρύθμισης
στη Βουλή, προειδοποιώντας ότι εάν κατατεθεί,
χωρίς να την έχει εγκρίνει, αυτό θα θεωρηθεί
μονομερής ενέργεια της κυβέρνησης, δηλαδή θα
αποτελέσει... αιτία πολέμου. 
Οι απολύσεις στο δημόσιο και ο στόχος για επιπλέον
6.500 αποχωρήσεις έως το τέλος του έτους είναι
ένα μόνο από τα πολλά «αγκάθια» της επικείμενης
αξιολόγησης, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα
στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. 
Οι εκπρόσωποι των δανειστών έρχονται στην
Αθήνα με σκοπό να βάλουν και πάλι στο «τραπέζι»
της συζήτησης το θέμα της απελευθέρωσης των
ομαδικών απολύσεων στον ιδιωτικό τομέα. 
Στα ανοιχτά μέτωπα παραμένει το θέμα των
αλλαγών στο ασφαλιστικό, με την κυβέρνηση να
επιχειρεί να μεταθέσει χρονικά τη συζήτηση, την
ώρα που η Τρόικα υποστηρίζει ότι περιλαμβάνεται
στα προαπαιτούμενα και πρέπει να κλείσει σε
αυτή τη διαπραγμάτευση. «Καυτή πατάτα» είναι
και το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, το οποίο πυ-
ροδοτεί και κόντρα μεταξύ των δύο κυβερνητικών
εταίρων.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες
26 Οκτωβρίου: Ανακοίνωση των stress tests των τραπεζών από την ΕΚΤ
Αρχές Νοεμβρίου: Έρχεται η Τρόικα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης
6 και 21 Νοεμβρίου: Συνεδριάσεις Eurogroup στις Βρυξέλλες
8 Δεκεμβρίου: Συνεδρίαση του Eurogroup
18 Δεκεμβρίου: Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
Τέλος Δεκεμβρίου: Λήξη του ευρωπαϊκού

Το τελευταίο 
δύσκολο σπριντ

για έξοδο  
από το μνημόνιο

«Βουτιά» στο παρελθόν και με «προ-
έκταση» στο μέλλον (εάν δεν πάρουμε
τα μηνύματα) έκανε η ελληνική αγορά
χρέους τις προηγούμενες ημέρες.: Υπό
τον φόβο της πολιτικής αβεβαιότητας
και με θολό το τοπίο για το νέο πλαίσιο
στήριξης στη μεταμνημονιακή εποχή,
οι αγορές σφυροκόπησαν τους ελλη-
νικούς τίτλους στέλνοντας την απόδοση
του δεκαετούς ομολόγου άνω του 9%.
Μετά το τελεσίγραφο των αγορών, που κλό-
νισαν τα ελληνικά ομόλογα, κλείνοντας μέσα
σε 24ωρα την πόρτα του δανεισμού για τη
χώρα, με ομοβροντία δηλώσεων εταίροι και
Ελλάδα έσπευσαν να ξεκαθαρίσουν την κα-
τάσταση: Η Ελλάδα θα έχει ισχυρό δίχτυ
ασφαλείας, την επόμενη μέρα, που θα λει-
τουργήσει ως ασφάλιστρο κινδύνου, με ευ-
ρωπαϊκή σφραγίδα, ώστε να διευκολυνθεί ο
δανεισμός της χώρας, με ανεκτό κόστος από
τις αγορές. 

Το σχέδιο Β
Αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης
προσπαθούν να πείσουν τους Ευρωπαίους
εταίρους και δανειστές να βοηθήσουν τη
χώρα να ξεφύγει από το μνημόνιο, αναφέρει
το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο
ανώνυμες πηγές. 

το μέγεθος του σχεδίου
μπορεί να φτάσει 
τα 15 δισ. ευρώ
μέχρι το 2016
συμπεριλαμβανομένων
των κερδών 
που αποκομίζουν 
οι κεντρικές τράπεζες
της Ευρωζώνης
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Ηλεκτρονικά θα γίνονται οι
διαδικασίες προκειμένου να
διαπιστώνεται αν όσοι περιμέ-
νουν επιστροφές φόρου είτε
από φόρο εισοδήματος είτε από
ΦΠΑ έχουν ταυτόχρονα και
οφειλές στα ασφαλιστικά τα-
μεία. Από την 1η Ιουλίου του
2014, ο συμψηφισμός των επι-
στροφών φόρου με τις οφειλές
στα ασφαλιστικά ταμεία έχει
γίνει υποχρεωτικός. 
Με κοινή απόφαση του υπουργού
Εργασίας Γιάννη Βρούτση και του
υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου
Μαυραγάνη, καθορίζεται ότι θα
αναπτυχθεί Βάση Δεδομένων Συμ-
ψηφισμού Ασφαλιστικών Οφειλών.
Μέσω αυτής της βάσης δεδομένων
θα γίνονται όλες οι απαραίτητες
διασταυρώσεις, έτσι ώστε να δια-
πιστώνεται αν κάποιος περιμένει
επιστροφή φόρου ή όχι. Αν χρω-
στάει, το ποσό της επιστροφής θα
συμψηφίζεται, αρχικά με οφειλές
προς την εφορία και μετά με οφειλές
προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Σύμφωνα με την απόφαση, τα βασικά
στοιχεία του νέου συστήματος συμ-
ψηφισμού, είναι τα εξής: 
Ο συμψηφισμός διενεργείται από
τους ΟΚΑ (σ.σ. Οργανισμούς Κοι-
νωνικής Ασφάλισης) για κάθε δι-
καιούχο επιστροφής Φ.Ε. ή ΦΠΑ
με τις οφειλές τους προς αυτούς.
Κατά την εφαρμογή της διαδικασίας
συμψηφισμού επιστροφής ΦΠΑ και
Φ.Ε. με οφειλές των δικαιούχων

σε ΟΚΑ, καθώς και για την επιστροφή
τυχόν υπολειπόμενου ποσού στον
δικαιούχο, δεν απαιτείται η προ-
σκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής
ενημερότητας σε περίπτωση ύπαρξης
οφειλών σε περισσότερους του
ενός ΟΚΑ, το προς απόδοση ποσό
της επιστροφής διαμοιράζεται και
αποδίδεται σε αυτούς, αναλογικά
με το ποσοστό συμμετοχής του κα-
θενός στο συνολικό ποσό των οφει-
λών. 
Για τη διενέργεια των συμψηφισμών
και του ελέγχου της ασφαλιστικής
ενημερότητας, δημιουργείται στην

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινω-
νικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) Α.Ε., Βάση
Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφα-
λιστικών Οφειλών προς τους ΟΚΑ,
στην οποία καταχωρούνται ηλε-
κτρονικά όλοι οι εργοδότες και
ασφαλισμένοι με οφειλές, ανεξαρ-
τήτως τυχόν υπαγωγής αυτών σε
καθεστώς ρύθμισης. 
Όλοι οι ΟΚΑ και το Κέντρο Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)
υποχρεούνται να αποστείλουν στην
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε ενιαία γραμμογράφηση
αρχείο με τους οφειλέτες τους (φυ-
σικά/νομικά πρόσωπα) με πλήρη

στοιχεία ταυτοποίησης, συνολική
οφειλή, καθώς και ένδειξη ασφα-
λιστικής ενημερότητας σε αποκλει-
στική προθεσμία 10 ημερών από
τη δημοσίευση της απόφασης στο
ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. 
Η ΗΔΙΚΑ, το ΚΕΑΟ και οι ΟΚΑ ανα-
πτύσσουν μηχανισμό σε πραγματικό
χρόνο (online) ενημέρωσης της Βά-
σης Δεδομένων Συμψηφισμού Ασφα-
λιστικών Οφειλών και, μέχρι αυτό
να καταστεί δυνατό, οι ΟΚΑ και το
ΚΕΑΟ αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.,
ανά δεκαπενθήμερο, επικαιροποι-
ημένο αρχείο. 

Χρωστάτε στα Ταμεία; Πώς θα 
«σβήσετε» 
τον ΕΝΦΙΑ 

των… νεκρών!

Περισσότεροι από 6.000 νεκροί καλούνται
να πληρώσουν το φόρο ακινήτων! 
Το πρόβλημα προκύπτει, καθώς το Taxis
«αγνοεί» περιπτώσεις θανάτου του φο-
ρολογούμενου. Κάτι που μπορεί να οφεί-
λεται είτε σε παράληψη του κληρονόμου
είτε του υπαλλήλου της εφορίας που
μπορεί να παρέλαβε τα παραστατικά αλλά
δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Για τη
διαγραφή του φόρου απαιτείται μια ολό-
κληρη γραφειοκρατική διαδικασία, η
οποία περνάει από το δήμο, το ειρηνοδικείο
ή το πρωτοδικείο και καταλήγει στην
εφορία. 
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 
8 Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
8 Πιστοποιητικό κοντινών συγγενών
(η διαδικασία γίνεται στο δήμο και απαιτεί
ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο
ή υπεύθυνη δήλωση δύο μαρτύρων). 
8 Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης δια-
θήκης ή αποδεικτικό δημοσίευσης, εφόσον
υπάρχει διαθήκη, και αντίγραφο αυτής.
Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται από
το ειρηνοδικείο ή το πρωτοδικείο (ανάλογα
με την ημερομηνία του θανάτου), ενώ η
έκδοσή του απαιτεί την υποβολή τη σχε-
τικής αίτησης και φωτοαντίγραφο αστυ-
νομικής ταυτότητας. 
Εν τω μεταξύ, ολιγοήμερη προθεσμία
για να πληρώσουν τη δεύτερη δόση του
ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι φορολογούμενοι που
δικαιούνται έκπτωσης από το φόρο. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εκκαθα-
ριστικά σημειώματα ΕΝΦΙΑ με τις εκ-
πτώσεις για τους τρίτεκνους, πολύτεκνους
και για τους ιδιοκτήτες, που τα ακίνητά
τους είναι κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα,
θα αναρτηθούν στο Taxis στις 26 Οκτω-
βρίου. Στα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα
θα έχει γίνει συμψηφισμός με την πρώτη
δόση του ΕΝΦΙΑ, που καταβλήθηκε στα
τέλη Σεπτεμβρίου, καθώς και με τις εκ-
πτώσεις που δικαιούνται οι ιδιοκτήτες,
ανάλογα με την περίπτωση. 
Σε αυτά θα εμφανίζονται οι νέες δόσεις
και τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλουν
οι φορολογούμενοι μέχρι το τέλος Φε-
βρουαρίου. 
Οι δικαιούχοι εκπτώσεων θα πρέπει να
καταβάλουν έως τις 31 Οκτωβρίου τη
δεύτερη (μειωμένη) δόση του φόρου,
ώστε να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα
και προσαυξήσεις. 

� Κάντε συμψηφισμό με τα ποσά που σας οφείλει η εφορία � Με αυτόματο 
μηχανισμό ο συμψηφισμός της επιστροφής φόρων με τις ασφαλιστικές οφειλές

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθ-
μίσεις», που αλλάζει τα δεδομένα στην τήρηση
βιβλίων και στοιχείων. Το πλήρες σχέδιο νόμου
αναρτήθηκε στο opengov.gr και προβλέπει, μεταξύ
άλλων, την έκδοση του ηλεκτρονικού τιμολογίου.
Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου: 
8 Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για
πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων

συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο
με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επι-
χειρήσεις και τους λογιστές. 
8 Οι οικονομικές καταστάσεις των ελληνικών
επιχειρήσεων με το νέο πλαίσιο γίνονται ευχερώς
κατανοητές από τους διεθνείς επενδυτές, λόγω
της ευθυγράμμισης που επιτυγχάνεται με τις
διεθνείς λογιστικές πρακτικές. 
8Καταργούνται κοστοβόρες και γραφειοκρατικές

διαδικασίες του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων,
που είχε ξεκινήσει με τη θέσπιση του Κώδικα
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
8Εισάγονται κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων,
που διασφαλίζουν τη δυνατότητα διενέργειας ου-
σιαστικών φορολογικών ή άλλων ελέγχων. 
8 Διευκολύνεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση στη
χονδρική και τη λιανική και η συνακόλουθη πε-
ραιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών.

Θεσπίζεται το ηλεκτρονικό τιμολόγιο
� Αλλαγές στην τήρηση βιβλίων και στοιχείων
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Άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη του
υπουργείου Οικονομικών για αι-
τήσεις από νοικοκυριά που δι-
καιούνται επιδότησης πετρελαίου
θέρμανσης 35 λεπτά το λίτρο με
εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια.
Ηλεκτρονικές αιτήσεις προκαταβολής
και επιδόματος πετρελαίου υποβάλ-
λονται στην ιστοσελίδα www.gsis.gr.
Όσοι υποβάλλουν αίτηση και δεν πα-
ραγγείλουν τώρα πετρέλαιο μπορούν
να λάβουν προκαταβολή 25%. Η προ-
καταβολή θα δοθεί 20 ημέρες μετά
την υποβολή της αίτησης. 
Όσοι όμως αγοράσουν πετρέλαιο αμέ-
σως θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση,
ώστε στη συνέχεια να πληρωθούν.
Η προκαταβολή και το επίδομα κατα-
τίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό
χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών,
ενώ όσοι αγοράσουν παραπάνω από
μία φορά πετρέλαιο θέρμανσης δεν
θα χρειαστεί να υποβάλλουν ξανά αί-
τηση. Σημειώνεται ότι η εφορία θα
καλεί για έλεγχο όσους διασταυρώνει
να έχουν δώσει λανθασμένα στοιχεία,
ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 30
Μαΐου. 
Τί αναγράφεται στην αίτηση: Ο Αριθμός
Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος,
ονοματεπώνυμο και αριθμός προστα-
τευόμενων τέκνων, εάν επιθυμεί ή
όχι την προκαταβολή, ο αριθμός τρα-
πεζικού λογαριασμού (IBAN) και ονο-
ματεπώνυμο 1ου δικαιούχου, ο αριθ-
μός παροχής ρεύματος κύριας κατοικίας,
διεύθυνση, τετραγωνικά, αν η κατοικία
είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δω-
ρεάν παραχωρούμενη, ο ΑΦΜ του
εκμισθωτή ή του δωρεάν παραχω-
ρούντος, ένδειξη αν πρόκειται για
πολυκατοικία, στοιχεία επικοινωνίας
(διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου, αριθμός κινητού ή και σταθερού
τηλεφώνου). 
Εν τω μεταξύ η Γενική Γραμματεία Κα-
ταναλωτή συμβουλεύει τους κατανα-
λωτές: 

Να κάνουν έρευνα αγοράς προτού
προβούν σε παραγγελία πετρε-

λαίου, ώστε να επιλέξουν την οικο-

νομικότερη τιμή. Οι καταναλωτές έχουν
τη δυνατότητα να ενημερώνονται για
τις τιμές των καυσίμων από το Παρα-
τηρητήριο Υγρών Καυσίμων της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή www.fuel-
prices.gr. 

Πριν την παραλαβή πετρελαίου
καλό είναι να έχει πραγματο-

ποιηθεί συντήρηση - ρύθμιση του
συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Με
τον τρόπο αυτό καταναλώνεται λιγότερο
πετρέλαιο, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
χρημάτων και υπάρχει αποφασιστική
συμβολή στη δημιουργία καθαρότερου
περιβάλλοντος. Ο καταλληλότερος
χρόνος για τη συντήρηση της εγκατά-
στασης είναι αμέσως μετά τη λήξη της
περιόδου θέρμανσης (δηλ. Απρίλιο -
Μάιο), ώστε να μη μείνουν τα κατάλοιπα
της καύσης κατά την περίοδο του κα-
λοκαιριού και γίνεται πιο δύσκολος ο
καθαρισμός της. 

Κατά την παραλαβή του πετρε-
λαίου πρέπει να τηρούνται όλα

τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας
προς αποφυγή ατυχημάτων. 

Η παραλαβή του πετρελαίου να
γίνεται κατά προτίμηση από δύο

άτομα, ώστε ο έλεγχος των προμη-
θευτών να είναι μεγαλύτερος. 

Το χρώμα του πετρελαίου, το
οποίο και αποτελεί ένδειξη της

ποιότητάς του, πρέπει να είναι κόκκινο
και διαυγές, και όχι θολό. 

Αυτός που παραλαμβάνει το πε-
τρέλαιο πρέπει να καταγράφει

πάντοτε την ποσότητα του πετρελαίου
που υπάρχει στη δεξαμενή τόσο πριν
όσο και μετά την παραλαβή, παρουσία
του βυτιοφορέα. 

Κατά την παραλαβή του πε-
τρελαίου καλό είναι να μην εμ-

πιστεύονται μόνο το μετρητή του
βυτιοφόρου, αλλά να χρησιμοποιούν
και δικό τους διαγραμμισμένο με-
τρητή.

Αυτός που παραλαμβάνει το πετρέλαιο
καλό είναι να γνωρίζει ακριβώς τις
διαστάσεις της δεξαμενής για να μπορεί
να υπολογίσει πόσα λίτρα πετρελαίου
αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους
της δεξαμενής. Π.χ. αν μια δεξαμενή
έχει μήκος 2 μέτρα, πλάτος 1,25 μέτρα
και ύψος 1 μέτρο, τότε η συνολική
χωρητικότητά της είναι 2,5 κυβικά
μέτρα (2×1,25×1=2,5 m3) ή 2.500
λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό
ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν
25 λίτρα (2.500:100=25). 

Να μετρούν την ανύψωση της
στάθμης του πετρελαίου μέσα

στη δεξαμενή, αφού κατασταλάξει ο
αφρός και έχουν παρέλθει 5-6 λεπτά. 

Η πληρωμή του πετρελαίου
πρέπει να γίνεται εφόσον λάβουν

το απαραίτητο παραστατικό στοιχείο
(απόδειξη), στο οποίο πρέπει να ανα-
γράφεται το ύψος της στάθμης του
πετρελαίου στη δεξαμενή πριν και
μετά την παραλαβή και όχι μόνο τα
λίτρα, καθώς και να υπάρχουν συμ-
πληρωμένα όλα τα απαιτούμενα από
το νόμο στοιχεία (όπως ονοματεπώ-
νυμο και διεύθυνση του πελάτη, ΑΦΜ,
η ποσότητα του πετρελαίου, το ποσό
πληρωμής, η ώρα παράδοσης κ.λπ.). 
Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλ-
λουν ερωτήματα και καταγγελίες στη
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μέσω
της ιστοσελίδας www.1520.gov.gr
και μέσω της Γραμμής Καταναλωτή
1520. 
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Πετρέλαιο θέρμανσης: Πώς θα εισπράξετε
προκαταβολή και επίδομα

� Όλα όσα πρέπει να προσέξετε - Ενημερωθείτε για τις τιμές στο fuelprices.gr

«Ελεύθεροι» να εγκαταστήσουν αυτόνομα συστήματα
φυσικού αερίου στην ιδιοκτησία τους, χωρίς να απαιτείται
η έγκριση της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών της πολυκα-
τοικίας, θα είναι πλέον οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων πο-
λυκατοικιών. 
Με τη ρύθμιση καταργείται η υφιστάμενη υποχρέωση
για έγκριση από την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης
της πολυκατοικίας (50%+1) για την αυτόνομη σύνδεση
με φυσικό αέριο διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες με
κεντρική θέρμανση, ανεξαρτήτως καυσίμου (πετρελαίου
ή φυσικού αερίου). 

Έτσι, θα επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων να
αποκόπτονται από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης
με πετρέλαιο και να εγκαθιστούν μικρούς λέβητες φυσικού
αερίου, που θα καλύπτουν τις ατομικές τους ανάγκες,
χωρίς να απαιτείται η εξασφάλιση της πλειοψηφίας. 
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι στη ρύθμιση προβλέπεται
πως όσοι ήδη έχουν εγκαταστήσει αυτόνομη θέρμανση
φυσικού αερίου στο διαμέρισμά τους, αλλά και όσοι θα
εγκαταστήσουν από εδώ και πέρα, δεν θα υποχρεούνται
στις κοινόχρηστες χρεώσεις των κεντρικών θερμάνσεων
των πολυκατοικιών τους.

Κοινόχρηστα για θέρμανση τέλος!



Μπλόκο στη δέσμευση των τρα-
πεζικών λογαριασμών βάζει η
Ολομέλεια του Συμβουλίου της
Επικρατείας και θεωρεί ότι ναι
μεν το δημόσιο θέλει να προασπίσει
τα συμφέροντά του, ωστόσο στη
συγκεκριμένη ρύθμιση υπάρχουν
πολλά αντισυνταγματικά εμπό-
δια.
Αναλυτικά, η απόφαση αναφέρει: 
Επειδή, το κατά τη διάταξη του άρθρου
30 παρ. 5 περ. ε' του Ν. 3296/2004
μέτρο της δεσμεύσεως των τραπεζικών
λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους
περιουσιακών στοιχείων συνεπάγεται
σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς
προστατευόμενα αγαθά του ελεγχομένου
προσώπου. 
Συγκεκριμένα, δεδομένου ότι καθ'
όσον χρόνο διαρκεί η δέσμευση το
ελεγχόμενο πρόσωπο στερείται της
δυνατότητας χρήσεως και διαθέσεως
των δεσμευθέντων περιουσιακών στοι-
χείων του (και δη ρευστού χρήματος
και κινητών αξιών φυλασσομένων σε
πιστωτικά ιδρύματα), το πρόσωπο

αυτό υφίσταται σοβαρό περιορισμό
των περιουσιακών δικαιωμάτων του
και της οικονομικής και επαγγελματικής
ελευθερίας του, ήτοι αγαθών, των
οποίων η προστασία κατοχυρώνεται
με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ.1

και 5 παρ.1 του Συντάγματος. Και ναι
μεν η θέσπιση του μέτρου αποσκοπεί
στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμ-
φέροντος (ήτοι, στη διατήρηση των
περιουσιακών στοιχείων του ελεγχο-
μένου προσώπου για να είναι δυνατή

η ικανοποίηση των αξιώσεων του Δη-
μοσίου κατ' αυτού σε περίπτωση δια-
πιστώσεως –βάσει του πορίσματος της
σχετικής έρευνας– της εκ μέρους του
τελέσεως της πιθανολογηθείσης πα-
ραβάσεως, καθώς επίσης και στη δια-

σφάλιση των αναγκαίων στοιχείων για
την έρευνα), αλλά ο ως άνω σκοπός
του νομοθέτη –και μόνον αυτός– δεν
αρκεί για να καταστήσει συνταγματικώς
ανεκτή τη ρύθμιση, εφ’ όσον μάλιστα
αυτή δεν έτυχε περαιτέρω εξειδικεύσεως
με το π.δ. 85/2005. 
Επέβαλλέ το, επιπλέον, ενόψει επεμ-
βάσεως του κοινού νομοθέτη σε συν-
ταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα,
αφενός μεν να διαγράφονται οι προ-
ϋποθέσεις της δεσμεύσεως των περι-
ουσιακών στοιχείων στον ίδιο το νόμο
κατά τρόπο σαφή και αντικειμενικό,
σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής
του κράτους δικαίου, αφετέρου δε η
ρύθμιση να κινείται εντός των ορίων
που τάσσει η συνταγματική αρχή της
αναλογικότητας. Όμως, η διάταξη του
άρθρου 30 παρ. 5 περ. ε’ του Ν.
3296/2004 ορίζει ότι η δέσμευση των
τραπεζικών λογαριασμών και περιου-
σιακών στοιχείων επιβάλλεται «σε ει-
δικές περιπτώσεις διασφάλισης συμ-
φερόντων του Δημοσίου ή περιπτώσεις
οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης
έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμ-
πορίου». 

Το δεύτερο «μπλόκο»
Αντισυνταγματική κρίθηκε η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας με
την υπ’ αριθμ. 3174/2014 απόφασή
της για παράταση του χρόνου παρα-
γραφής φορολογικών αξιώσεων του
Δημοσίου, που έγινε με το Νόμο
2676/1999.
Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι Επικρατείας
υπογραμμίζουν στην εν λόγω απόφασή
τους, ότι είναι αντισυνταγματική η διά-
ταξη του άρθρου 85 του Νόμου
2676/1999 με την οποία παρατάθηκε
ο χρόνος παραγραφής φορολογικών
αξιώσεων του Δημοσίου οι οποίες,
κατά τη δημοσίευση του επίμαχου
Νόμου (5.1.1999), είχαν ήδη, από
31/12/1998, υποπέσει στη δεκαετή
παραγραφή (του άρθρου 102 του νο-
μοθετικού διατάγματος 118/1973). 
Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, έκρινε
ότι η επίμαχη διάταξη του άρθρου 85
του Νόμου 2676/1999 είναι ανίσχυρη,
ως αντικείμενη στο άρθρο 78 παρά-
γραφος 2 του Συντάγματος.

www.xrimaonline.gr

Σάββατο 25 Οκτωβριου 2014ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΧΡΗΜΑplus1028

/

Παράνομες οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών
� Αντισυνταγματική η παράταση παραγραφής φορολογικών αξιώσεων 

Διαταγή πληρωμής εις βάρος το Δημοσίου από ιδιώτες
Νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης ανοίγει
τον δρόμο για έκδοση διαταγής πληρωμής,
αλλά και κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας,
ώστε να διασφαλίζονται οι ιδιώτες που έχουν
λαμβάνειν από το δημόσιο. 
Το νομοσχέδιο το οποίο συντάχθηκε σε εφαρμογή
κοινοτικής οδηγίας του 2004 πέραν της έκδοσης
διαταγής πληρωμής προβλέπει κατασχέσεις πε-
ριουσίας του Δημοσίου σε περίπτωση μη κα-
ταβολής των οφειλομένων. Ωστόσο, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι το δημόσιο θα έχει «περιθώρια
αντίδρασης», καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα
άσκησης ανακοπής από την πλευρά του Δημοσίου
ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με
την οποία θα μπορεί να αμφισβητεί το σύνολο
ή μέρος της απαίτησης του αντισυμβαλλομένου
του. Με το επίμαχο νομοσχέδιο προσαρμόζεται
η ελληνική νομοθεσία στα Ευρωπαϊκά δεδομένα. 
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η αίτηση έκδοσης
διαταγής πληρωμής κατατίθεται στο Μονομελές

Διοικητικό Πρωτοδικείο και συνοδεύεται με
παράβολο που ανταποκρίνεται στο ένα τοις
χιλίοις επί του ζητούμενου ποσού, με ελάχιστο
ύψος τα 100 ευρώ, ενώ ακολουθεί συζήτηση
στο ακροατήριο και το δικαστήριο εκδίδει την
απόφασή του μέσα σε 90 ημέρες από την κα-
τάθεση της αίτησης. Η διαταγή πληρωμής επι-
δίδεται στο δημόσιο μέσα σε 30 ημέρες και εάν
περάσει ο μήνας και δεν έχει επιδοθεί παύει
αυτομάτως η ισχύς της. 
Παράλληλα, με το νομοσχέδιο παρέχεται δικαίωμα
ανακοπής της διαταγής πληρωμής, μέσα σε
προθεσμία 30 ημέρων από την ημέρα της
επίδοσης στο Δημόσιο.
Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο η έκδοση
διαταγής πληρωμής κατά του Δημοσίου μπορεί
να εκδοθεί για οφειλές που προέρχονται από
συμβάσεις προμηθειών, παροχής υλικών κ.λπ.,
ενώ η διαταγή πληρωμής κατά του Δημοσίου
προβλέπεται ότι θα εκδίδεται μόνον όταν οι

απαιτήσεις των πολιτών ή των επιχειρήσεων
είναι «εκκαθαρισμένες και μη αμφισβητούμενες». 
Ακόμη, διαταγές πληρωμής για χρέη μπορούν
να εκδοθούν τόσο κατά του Δημοσίου, όσο και
κατά των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
αλλά και κατά ΝΠΔΔ. 
Η έκδοση της διαταγής πληρωμής κατά του Δη-
μοσίου, των ΟΤΑ ή των ΝΠΔΔ, σημαίνει άμεση
εκτέλεση της απόφασης για καταβολή των
ποσών που οφείλονται και βεβαίως τη δρομο-
λόγηση διαδικασιών κατάσχεσης δημόσιας πε-
ριουσίας. 
Κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας σε περίπτωση
μη καταβολής των οφειλομένων από το Δημόσιο,
θα μπορούν να γίνουν μόνο στη λεγόμενη
ιδιωτική δημόσια περιουσία και όχι σε κρατικά
κτίρια, όπως υπουργεία κ.λπ. Για παράδειγμα,
μπορεί να κατασχεθούν ακίνητα που μισθώνει
το δημόσιο ή άλλα που είναι στην ιδιοκτησία
του από διάφορες αιτίες. 

Ανοίγει ο δρόμος για κατασχέσεις δημόσιας περιουσίας!

«ΜΠΛΟΚΑ» ΣτΕ
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Βγάλατε λεφτά στο εξωτερικό;
Πώς θα αντιμετωπίσετε την εφορία

Βγάλατε στο εξωτερικό χρήματα
στην τριετία 2009-2011; Ετοι-
μαστείτε, εσείς και οι συνδι-
καιούχοι των λογαριασμών σας
για γερό… ξεσκόνισμα από την
Εφορία. 
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων,
Κατερίνα Σαββαΐδου, με εγκύκλιο υπο-
χρεώνει τους φορολογούμενους αυτής
της κατηγορίας που καλούνται για
έλεγχο να έχουν φυλάξει οι ίδιοι στοι-
χεία και για τα έτη πριν το 2000, προ-
κειμένου να αποδείξουν που βρήκαν
τα λεφτά για τις καταθέσεις που έστει-
λαν στο εξωτερικό.
Πιο αναλυτικά, η νέα εγκύκλιος Σαβ-
βαΐδου προβλέπει, για υποθέσεις φο-
ρολογουμένων που απέστειλαν εμ-
βάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη
2009-2011: 

1Κάλυψη εμβασμάτων με το
προϊόν της εκποίησης περι-

ουσιακών στοιχείων.
α)Περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, με-

τοχές εισηγμένες ή μη κ.λπ.) που
έχουν αποκτηθεί έως και το τέλος
του 1999 και εκποιήθηκαν μετά
την 1/1/2000 και πάντως πριν την
αποστολή του εμβάσματος, λαμβά-
νεται υπόψη το συνολικό ποσό που
προέκυψε από την εκποίηση αυτή,
υπό την προϋπόθεση ότι η εκποίηση
αποδεικνύεται από τον ίδιο τον φο-
ρολογούμενο με βάση παραστατικά
που θα προσκομίσει. 

β)Περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, με-
τοχές εισηγμένες ή μη κ.λπ.) που

έχουν αποκτηθεί μετά από το τέλος
του τελευταίου παραγεγραμμένου
έτους (δηλαδή μετά την 1/1/2000)
και εκποιήθηκαν πριν την αποστολή
του εμβάσματος, λαμβάνεται υπόψη
το συνολικό ποσό που προέκυψε
από την εκποίηση αυτή, για την κά-
λυψη του εμβάσματος, σε κάθε πε-
ρίπτωση όμως ελέγχεται αν ο φο-
ρολογούμενος είχε την οικονομική

δυνατότητα απόκτησης των περι-
ουσιακών αυτών στοιχείων (πρέπει,
δηλαδή, να βρει και να επικαλεστεί
παλαιότερα στοιχεία για να δικαιο-
λογήσει το «πόθεν έσχες»). 

γ)Για περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα,
μετοχές εισηγμένες ή μη κ.λπ.) που
έχουν αποκτηθεί και εκποιηθεί έως
και το τέλος του 1999, λαμβάνεται
υπόψη το ποσό που προέκυψε από

την εκποίηση αυτή, εφόσον απο-
δεικνύεται από σχετικά παραστατικά
και υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έχουν συμπεριληφθεί στις δηλώσεις
φορολογίας εισοδήματος.

2Κάλυψη εμβασμάτων με χρη-
ματικά ποσά που υπήρχαν

στην κατοχή του φορολο-
γούμενου έως τέλος

του 1999.
Για την κά-
λυψη του

εμβάσματος
γίνονται δεκτά
χρηματικά

ποσά που υπήρ-
χαν σε χρηματοπιστωτικά

ιδρύματα στο τέλος του έτους 1999
(τελευταίο παραγεγραμμένο έτος),

εφόσον αποδεικνύεται από επίσημα
δικαιολογητικά (βεβαίωση από χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα) και εφόσον
έχουν υποβληθεί οι δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος. 
Στην έννοια των χρηματικών ποσών
περιλαμβάνονται, εκτός από τις κα-
ταθέσεις, και τα επενδυτικά προϊόντα
γενικά (ομόλογα, μετοχές, repos,
αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.) για τα οποία
προκύπτει, από σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία, ότι ήταν διαθέσιμα στο τέλους
του έτους 1999 και εκποιήθηκαν-
ρευστοποιήθηκαν σε χρόνο προγε-
νέστερο της μεταφοράς χρηματικού
ποσού στο εξωτερικό με έμβασμα. 

3Κατανομή κοινών λογαρια-
σμών στους συνδικαιούχους.

Στις περιπτώσεις αποστολών εμβα-
σμάτων που πραγματοποιούνται από
κοινούς λογαριασμούς, η εφορία κάνει
καταρχήν ισομερή επιμερισμό αυτών
μεταξύ των συνδικαιούχων του λο-
γαριασμού προέλευσης του εμβάσμα-
τος. 

4Επαναπατρισμοί 
κεφαλαίων.

α)Σε περίπτωση που τα επαναπατρι-
ζόμενα κεφάλαια με τους παραπάνω
νόμους χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη της διαφοράς (προσαύξηση
περιουσίας), θα ελέγχεται το πραγ-

ματικό γεγονός της εισαγωγής και
φορολόγησης των ποσών αυτών.
Δηλαδή, αρκεί η βεβαίωση της τρά-
πεζας ότι τα συγκεκριμένα ποσά
υπήχθησαν στις παραπάνω διατάξεις
και ότι καταβλήθηκε ο σχετικός φό-
ρος. 

β)Επιπρόσθετα, ελέγχεται ότι τα χρή-
ματα υπήρχαν κατατεθειμένα σε
τράπεζα του εξωτερικού κατά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος των
σχετικών νόμων. Για το λόγο αυτό
πρέπει να προσκομίζεται στην αρ-
μόδια ελεγκτική αρχή κάθε πρό-
σφορο αποδεικτικό στοιχείο. 

5Κάτοικοι 
εξωτερικού.

Για όσες υποθέσεις έχουν ήδη υπο-
βληθεί τα σχετικά με τη φορολογική
κατοικία δικαιολογητικά, αυτά διαβι-
βάζονται στη ΔΟΥ όπου οι φορολο-
γούμενοι υπέβαλαν δήλωση φορο-
λογίας εισοδήματος σαν κάτοικοι Ελ-
λάδας. Αντιθέτως, για όσες υποθέσεις
δεν έχουν ήδη υποβληθεί τα εν λόγω
δικαιολογητικά, οι ίδιοι οι φορολο-
γούμενοι οφείλουν να τα προσκομίσουν
στη ΔΟΥ όπου υπέβαλαν δήλωση φο-
ρολογίας εισοδήματος σαν κάτοικοι
Ελλάδας. Και στις δύο περιπτώσεις,
οι ΔΟΥ αποστέλλουν έγγραφο προς
τις ελεγκτικές αρχές, όπου πιστοποιείται
το χρονικό διάστημα για το οποίο ο
φορολογούμενος είναι φορολογικός
κάτοικος Ελλάδας ή φορολογικός κά-
τοικος εξωτερικού. 

6Συμπληρωματικές
Δηλώσεις.

Για τις συμπληρωματικές ή τροποποι-
ητικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί
μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
σχετικής εντολής ελέγχου προηγείται
υποχρεωτικά εκκαθάριση από την
αρμόδια ΔΟΥ και λαμβάνονται υπόψη
για τον προσδιορισμό του διαθέσιμου
εισοδήματος. Σε περίπτωση που ο
φορολογούμενος επικαλείται και προ-
σκομίζει στοιχεία που δεν είχε συμ-
περιλάβει στις υποβληθείσες δηλώσεις,
αυτά εξετάζονται και συνεκτιμούνται
από τον έλεγχο. 

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου του 2014 θα έχουν οι πολίτες τη
δυνατότητα να ρυθμίσουν -με αίτησή τους- τις οφειλές
τους προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα,
σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Εσω-
τερικών Αργύρης Ντινόπουλος. 
Σύμφωνα με την τροπολογία που ψηφίσθηκε στη Βουλή,
ο αριθμός των δόσεων κυμαίνεται από 24 έως 100, ανάλογα
με το ύψος της οφειλής και απαλλάσσεται πλήρως από

πρόστιμα και προσαυξήσεις αν εξοφληθεί εφάπαξ. 
Στην ευνοϊκή ρύθμιση εντάσσονται και όσες οφειλές βε-
βαιώθηκαν και θα βεβαιωθούν έως και τις 30 Οκτωβρίου
2014. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα να ενταχθούν σε
αυτό το πλαίσιο και οι παλαιότερες οφειλές (πριν την
1/1/2010).Ανάλογη ρύθμιση θα ισχύσει και για τις οφειλές
των πολιτών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), με αίτησή τους έως τις 14/11/2014.

Ποιοί μπαίνουν στη ρύθμιση
για τις οφειλές προς τους δήμους

� Πώς καλύπτεται το «πόθεν έσχες» για να γλιτώσετε κατασχέσεις εξπρές έως 45%
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Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Ηράκλειο
Η λειτουργία Κέντρου Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΚΑΑ) Νησιωτικής Οικονομίας, με έδρα το
Ηράκλειο, ως ένα από τα πέντε Κέντρα που
θα λειτουργήσει ο ΕΛΓΟ-Δήμητρα σε όλη
τη χώρα, ανακοινώθηκε σε συνάντηση που
είχαν στην Περιφέρεια Κρήτης η θεματική
αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα, Θε-
ανώ Βρέντζου, ο προέδρος του ΕΛΓΟ-Δή-
μητρα, καθηγητής Σ. Χαρουτουνιάν, ο δι-
ευθύνων δύμβουλος Δρ. Κ. Μαλλίδης,
καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης.
Το ΚΑΑ, όπως έγινε γνωστό, θα καλύπτει τις
δραστηριότητες της εκπαίδευσης των αγροτών,
της μεταφοράς τεχνολογίας-καινοτομίας, των
επιθεωρήσεων και των ελέγχων. 
Στόχος είναι το Κέντρο να συνεργάζεται με
την Περιφέρεια, έτσι ώστε να συμβάλει απο-
φασιστικά στην αγροτική ανάπτυξη της περι-
φέρειας. Κυρίαρχη δράση θα είναι η μεταφορά
και ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας στον αγρο-
τικό τομέα. Η σημαντικότερη δράση θα είναι
η δημιουργία και λειτουργία Πρότυπων Αγρο-
κτημάτων. Τα πρότυπα αγροκτήματα θα λει-
τουργήσουν ως σύμπραξη του ΕΛΓΟ-Δήμητρα
με την Περιφέρεια και άλλους τοπικούς φορείς.
Στόχος των πρότυπων αγροκτημάτων θα είναι
η διάχυση της αγροτικής τεχνολογίας και και-
νοτομίας μέσα από δραστηριότητες επιδεικτικών
και αποδεικτικών δράσεων και εκπαίδευσης,
έτσι ώστε η ενσωμάτωση και υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών να επιτυγχάνεται χωρίς το υψηλό

κόστος σε χρήμα και χρόνο όταν αυτό επιχει-
ρείται στο επίπεδο της αγροτικής επιχείρησης. 
Οι δράσεις θα αποφασίζονται από τους πα-
ραγωγικούς φορείς της περιφέρειας και θα
επικεντρώνονται σε: 
i. νέες καλλιέργειες, 
ii. νέες ποικιλίες ή παραδοσιακές ποικιλίες, 
iii.νέες τεχνικές καλλιέργειας 
ή 
i.βελτίωση τοπικών φυλών ζώων, 
ii.βελτίωση των συνθηκών εκτροφής, 
iii.βελτίωση της διατροφής των τοπικών
φυλών ζώων. 

Στα πλαίσια αυτά συζητήθηκε η οργάνωση
της επαναλειτουργίας της Σχολής Ασωμάτων
και Μεσσαράς (Σταθμών) ως πρότυπα αγρο-
κτήματα με κατευθύνσεις κτηνοτροφικού και
γεωργικού χαρακτήρα, αντίστοιχα. 
«Οι εφαρμογές είναι στοιχείο που λείπει από
τον αγροτικό χώρο και αυτό θα επιδιωχτεί
μέσω της σύμπραξης της Περιφέρειας Κρήτης
και του ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Η στήριξη του παρα-
γωγού στο χωράφι από τους φορείς, μέσω
της καινοτομίας, θα δώσει μια νέα δυναμική
στο χώρο», δήλωσε η αντιπεριφερειάρχης
Πρωτογενή Τομέα Θεανώ Βρέντζου. 

Μέτρα προστασίας για τον καταρροϊκό πυρετό των προβάτων
Πληροφορίες σχετικά με τα ενδεδειγ-
μένα μέτρα προστασίας για τον καταρ-
ροϊκό πυρετό των προβάτων έδωσε
στη δημοσιότητα το Τμήμα Αγροτικής
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου
Χανίων. Όπως αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση, ο καταρροϊκός πυρετός
είναι λοιμώδες ιογενές νόσημα, που
μεταδίδεται με αρθρόποδα αιματοφάγα
κουνούπια του γένους Culicoides. Προ-
σβάλλει όλα τα μηρυκαστικά, αλλά τα
πρόβατα εμφανίζουν κλινικά συμπτώ-
ματα. Οι αίγες προσβάλλονται σπανιό-
τερα σε σχέση με τα πρόβατα και όταν
προσβληθούν τα συμπτώματα δεν είναι
τόσο έντονα. Στα βοοειδή η μόλυνση
είναι υποκλινική και τα μολυσμένα
βοοειδή σπάνια εκδηλώνουν κλινικά
συμπτώματα. Ο καταρροϊκό πυρετός
δεν προσβάλει τον άνθρωπο. 
Μετά την εμφάνιση κρουσμάτων κα-
ταρροϊκού πυρετού, οι κτηνοτρόφοι

έχουν την υποχρέωσή τους να δηλώνουν
στις αρμόδιες τοπικές Κτηνιατρικές
Αρχές κάθε περιστατικό ύποπτου ζώου.
Τα ύποπτα συμπτώματα είναι: 
8 Υψηλός πυρετός (μέχρι και 42°C).
8 Οίδημα στην περιοχή της κεφαλής

(κυρίως στόματος, οφθαλμών, αυτιών,
καθώς και της γλώσσας 8κυανή γλώσ-
σα). 
8 Διαυγές ρινικό έκκριμα, το οποίο
προοδευτικά γίνεται βλεννοπυώδες.
8 Έντονη σιελόρροια, φλεγμονή,

εξέλκωση, διάβρωση και νέκρωση του
στοματικού
βλεννογόνου.
8 Χωλότητα και ποδοδερματίτιδα.
8 Απίσχναση.
8Αποβολές ή γεννήσεις θνησιγενών
αμνών.
Εάν δεν επέλθει ο θάνατος μέσα σε
χρονικό διάστημα 8-10 ημερών, το
ζώο αναρρώνει με συμπτώματα απώ-
λειας τριχώματος, στειρότητας και κα-
θυστερημένης ανάπτυξης.
Οι κτηνοτρόφοι οφείλουν να λάβουν
τα εξής μέτρα:
8Χρήση εγκεκριμένων εντομοαπω-
θητικών σε όλα τα μηρυκαστικά.
8Ψεκασμός των στάβλων και γενικά
των χώρων παραμονής με κατάλληλα
εντομοκτόνα.
Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η
διακίνηση ζώντων ζώων χωρίς έγγραφη
άδεια των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

Επέκταση 
του ρωσικού 

εμπάργκο 
σε ζωικά 
προϊόντα

Να επεκτείνει στα παραπροϊόντα
σφαγίων, στα ζωικά άλευρα,
στο λίπος και σε άλλα παρά-
γωγα βοοειδών, χοίρων και
πουλερικών, το εμπάργκο που
έχει επιβάλει στα ευρωπαϊκά
αγροδιατροφικά προϊόντα, απο-
φάσισε η Ρωσία. 
Τα προϊόντα αυτά δεν είχαν
ενταχθεί έως τώρα στον κα-
τάλογο των προϊόντων δια-
τροφής στα οποία έχει επιβληθεί
το εμπάργκο στις αρχές Αυ-
γούστου από τη Ρωσία, ως αν-
τίμετρο για τις δυτικές κυρώ-
σεις που εγκρίθηκαν εναντίον
της, όπως εξήγησε στο Γαλλικό
Πρακτορείο ο επικεφαλής της
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της
Ρωσίας, Αλεξέι Αλεξέενκο, ο
οποίος προσέθεσε ότι η από-
φαση λήφθηκε εξαιτίας των
«παραβιάσεων των κανονι-
σμών ασφαλείας», κυρίως
εξαιτίας μιας μικροβιακής μό-
λυνσης. 
«Από την 21η Οκτωβρίου έκτα-
κτοι περιορισμοί τέθηκαν σε
ισχύ σχετικά με την εισαγωγή
στη Ρωσία από τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός ορι-
σμένου αριθμού διατροφικών
προϊόντων, κυρίως παραπρο-
ϊόντων σφαγίων που προέρ-
χονται από βοοειδή και χοίρους,
ζωικά άλευρα, το λίπος του
βοείου και του χοιρινού κρέ-
ατος, περιλαμβανομένου του
λαρδιού και του λίπους κοτό-
πουλου», διευκρίνισε η Κτη-
νιατρική Υπηρεσία της Ρωσίας. 
Η Υπηρεσία ανέφερε ότι, κατά
τη διάρκεια των 2 τελευταίων
μηνών, εντόπισε 17 παραβιά-
σεις υγειονομικών κανονισμών
και ανακάλυψε ίχνη αντιβιο-
τικών σε προϊόντα που προ-
έρχονται από τη Γερμανία, την
Ιταλία και την Πολωνία. 



Σημαντική αύξηση του όγκου
εξαγωγών νωπών φρούτων
και λαχανικών στο επτάμηνο
του έτους, κατά 5,7% έναντι
του 2013 και 15,8% έναντι του
2012, δείχνουν τα στοιχεία του
Συνδέσμου Ελληνικών Επιχει-
ρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης
Φρούτων Λαχανικών και Χυ-
μών Incofruit – Hellas, αν και
φέτος η αξία των εξαγωγών
ήταν χαμηλότερη από πέρσι.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία
του ειδικού συμβούλου του Συν-
δέσμου, Γιώργου Πολυχρονάκη,
η εξαγωγή των φρούτων και λα-
χανικών σημείωσε αύξηση κατά
5,7% σε όγκο σε σύγκριση με την
ίδια περίοδο του περασμένου έτους
και ανήλθε σε συνολικό ποσό των
891.421 τόνων, ενώ υπήρξε μείωση
κατ’ αξία 8,6%, στα 516.542.234
ευρώ. Σε σύγκριση, δε, με την ίδια
περίοδο του 2012, υπήρξε αύξηση
15,8% σε όγκο (769.676 τόνοι)
και 8% σε αξία (478.276.642 ευρώ).
Η σύγκριση γίνεται και έναντι του
2012 δεδομένου ότι το 2013, ήταν
μια χρονιά μειωμένης εσοδείας
για τα ροδάκινα και νεκταρίνια. 
Πιο συγκεκριμένα, τα λαχανικά
αυξήθηκαν κατά 8,1% σε όγκο,
που ανέρχεται σε 135.268 τόνους,
αξίας 112.028.131 ευρώ, με ιδι-
αίτερη επισήμανση στην αύξηση
των αγγουριών σε 27.458 τόνους

(+7,6%) και τις ντομάτες σε 33.598
(+60,2%). Οι εξαγωγές φρούτων
αυξήθηκαν κατά 5,3%, στους
756.153 τους τόνους, με τη συ-
νολική αξία τους, πάντως, να
φτάνει τα 404.512.089 ευρώ, μει-
ωμένη κατά 8,05%. 

Πριν από
το εμπάργκο… 

Ο Σύνδεσμος εκτιμά ότι οι καλές
επιδόσεις των εξαγωγών κατά
τους πρώτους 7 μήνες του έτους
οφείλονται, σε μεγάλο βαθμό, από

τη μία πλευρά στη θετική εξέλιξη
της κατανάλωσης στις μεγάλες
αγορές της Ε.Ε. (Γερμανία) και στις
όμορες Βαλκανικές χώρες (Βουλ-
γαρία, Ρουμανία) και από την άλλη
στις καλές επιδόσεις των αγορών
τρίτων χωρών, π.χ. Ρωσία, Ασία,
με χαμηλότερες τιμές έναντι του
2013, λόγω αποκατάστασης του
κανονικού επιπέδου της παραγω-
γής. 
«Δυστυχώς, αμέσως μετά από
αυτή τη θετική πορεία του επτα-
μήνου, επεβλήθη το εμπάργκο της

Ρωσίας στα εισαγόμενα οπωρο-
κηπευτικά, που η Ελλάδα κατα-
τάσσεται ως ο 17ος προμηθευτής
της Ρωσίας παγκοσμίως και ο
πέμπτος από την Ε.Ε., με 158.000
τόνους το 2012 (συμπεριλαμβα-
νομένων των προερχομένων από
προωθήσεις τόσο από τη Λιθουανία
όσο και τη Μολδαβία κ.ά. χώρες).
Ακόμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ανακοίνωσε, τον Αύγουστο, ότι
θα θέσει σε εφαρμογή τον κανο-
νισμό για τη χορήγηση των ενι-
σχύσεων στους παραγωγούς, πλην
όμως τα μέτρα καθυστέρησαν και
οι τιμές κατρακύλησαν και μάλιστα
πολύ περισσότερο διότι, ενώ απο-
ζημιώνονται δράσεις απόσυρσης
κοινοτικών προϊόντων, επιτρέ-
πονται εισαγωγές μεγάλου όγκου
προϊόντων (χαριστικώς) κατ’ εξαί-
ρεση χωρίς δασμούς», σημειώνει
ο κ. Πολυχρονάκης.

Μετά τη θετική
πορεία του 7μήνου,
επεβλήθη 
το εμπάργκο της
Ρωσίας στα
εισαγόμενα
οπωροκηπευτικά,
που η Ελλάδα
κατατάσσεται ως 
ο 17ος προμηθευτής

▶
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«Γκάζια» στις εξαγωγές
μέχρι το ρωσικό εμπάργκο

Είναι γεγονός ότι, λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας,
όλες οι ευρωπαϊκές παραγωγικές χώρες αναπροσα-
νατολίζουν την εξαγωγική στρατηγική τους και αναζητούν
νέες αγορές. Όμως, κατά τον Σύνδεσμο, επειδή η ση-
μαντικότερη είναι η ίδια η αγορά της Ε.Ε., θα πρέπει να
επιδιωχθεί να προχωρήσουν τα εξής: 
8 Αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με
επάνοδο στην αρχή «της κοινοτικής προτίμησης». Η
Ε.Ε. είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως εισαγωγέας
φρούτων και λαχανικών από τρίτες χώρες, με 25%,
και κατά συνέπεια δύναται να απορροφήσει τις ποσότητες

που θα προκύψουν αδιάθετες από το εμπάργκο της
Ρωσίας. 
8Αναθεώρηση των διμερών και πολυμερών συμφωνιών
με τρίτες χώρες και της προτιμησιακής παραχώρησης
χωρίς δασμούς εισαγωγής προϊόντων τους. (Οι εξαγωγές
των φρούτων και των λαχανικών της Ουκρανίας υπερ-
διπλασιάστηκαν από την κατάργηση των εισαγωγικών
δασμών της ΕΕ και την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.
Δεδομένου ότι έληξε η προθεσμία για κατ’ εξαίρεση,
χωρίς δασμούς, εισαγωγή προϊόντων της, η Ουκρανία
ζητά την επέκτασή της ή την παραχώρηση διπλάσιων

ποσοτήτων της υφιστάμενης συμφωνίας των προς ει-
σαγωγή ποσοτήτων ορισμένων κηπευτικών της πα-
ρεμφερείς ρυθμίσεις υπήρξαν και για τα προϊόντα Μολ-
δαβίας και Γεωργίας). 

Διασπορά
«Βασική αρχή του εμπορίου είναι η διασπορά σε αγορές.
Εκτός από την αγορά της ΕΕ, μαζί και εμείς με τις άλλες
ευρωπαϊκές παραγωγικές χώρες, αναζητούμε αγορές
σε τρίτες χώρες. Αλλά για να ελπίσουμε σε εμπόριο με
τον τρίτο κόσμο, χρειάζεται για κάθε νέα χώρα προορισμού

να απαντηθεί αξιόπιστα ένα “ερωτηματολόγιο”, ώστε
να υπογραφεί ένα πρωτόκολλο φυτοϋγειονομικών απαι-
τήσεων», υπογραμμίζει ο κ. Πολυχρονάκης. 
Μάλιστα, ενόψει της έναρξης εξαγωγής της νέας εμπορικής
περιόδου (εσπεριδοειδή, ακτινίδια, μήλα κ.ά.), ο Σύνδεσμος
απευθύνει έκκληση στην Πολιτεία, ώστε να ληφθούν
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα που θα διευκόλυναν την
προώθηση των εξαγωγών μας σε Ινδία, Ν. Κορέα, Ν.
Ζηλανδία, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Αυστραλία, Βραζιλία και Αρ-
γεντινή, καθώς και στην Κίνα για όλα αυτά τα προϊόντα
(εκτός της υφιστάμενης των ακτινιδίων).

Εισαγωγέας φρούτων η Ε.Ε.

Οι κύριες εξαγωγές φρούτων

ΠΡΟΪΟΝ ΟΓΚΟΣ
(σε τόνους)

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(έναντι 2013)

Πορτοκάλια 255.875 7,00%
Καρπούζια 153.236 -4,30%
Ροδάκινα 77.342 63,70%
Ακτινίδια 47.776 -26,10%
Νεκταρίνια 34.686 59,50%
Φράουλες 33.892 -0,50%
Μήλα 32.890 67,00%
Μανταρίνια 26.329 -13,50%
Κεράσια 17.716 -22,60%
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Γενικές οδηγίες για όλα όσα
πρέπει να γνωρίζουν οι κτη-
νοτρόφοι και χρήσιμες συμ-
βουλές για τη σωστή διατροφή
των αιγοπροβάτων δίνει ο ζωο-
τέχνης της Ένωσης Αγρινίου,
Bασίλης Σταμούλης. 
Η ορθή διατροφή των προβατίνων
πρέπει να στηρίζεται σε πολύ με-
γάλο βαθμό στην εμπειρία του
κάθε κτηνοτρόφου, ο οποίος είναι
απαραίτητο: 
α)να ξέρει πολύ καλά τα ζώα που

έχει και τις δυνατότητες παρα-
γωγής τους,

β)να αξιολογεί όσο το δυνατόν
καλύτερα τους βοσκότοπους
που διαθέτει και την εποχική
παραγωγή αυτών και 

γ)να αξιολογεί σωστά σε κάθε πε-
ρίπτωση τη σωματική κατάσταση
των προβατίνων (να μην έχει
ποτέ αδύνατα ή πολύ παχιά ζώα). 

Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να
κατανοήσουν οι κτηνοτρόφοι ότι: 
- ΠΟΤΕ (σχεδόν) δεν είναι δυνατόν
να καλύψουν τις ανάγκες των
προβατίνων τους χρησιμοποιών-
τας, συμπληρωματικά των χον-
δροειδών ζωοτροφών, μόνο κά-
ποιον καρπό ή σπέρμα (π.χ. μόνο
καλαμπόκι ή βαμβακόσπορο), αλλά
χρειάζεται η χορήγηση μίγματος,
που να είναι ισόρροπο σε όλα τα
θρεπτικά συστατικά. 
- ΠΑΝΤΟΤΕ θα πρέπει να εξασφα-
λίζουν χονδροειδή τροφή για τα
ζώα τους (βοσκή ή οποιοδήποτε
καλό σανό). 

Περίοδος οχειών
(μαρκάλου)

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με το
τελευταίο στάδιο της γαλακτοπα-
ραγωγής. 
Συνήθως, οι προβατίνες προς το
τέλος της γαλακτικής περιόδου
έχουν απώλεια στο σωματικό τους
βάρος. Τότε, και για περίοδο περίπου
δύο εβδομάδων πριν από την οχεία,
πρέπει να τους χορηγείται συμ-
πληρωματική τροφή, που μπορεί
να είναι ένα ισορροπημένο μίγμα
συμπυκνωμένων τροφών και σε
ποσότητα 600 gr ανά ημέρα. 

Θα πρέπει να έχουμε πάντοτε το
νου μας, ώστε να μην υπερπα-
χυνθούν οι προβατίνες, με αρνητικά
αποτελέσματα στη γονιμότητά
τους. 

Περίοδος κυοφορίας
Οι προβατίνες, έως τον τέταρτο
μήνα της εγκυμοσύνης, χρειάζονται
περίπου 4 φορές περισσότερο νερό
απ’ ό,τι πριν από την εγκυμοσύνη.
Καθώς το 70% της ανάπτυξης των
αγέννητων αρνιών συντελείται σε
αυτή την περίοδο των 5 ή 6 εβδο-

μάδων, η τροφή πρέπει να περιέχει
αρκετές θερμίδες και να είναι θρε-
πτικά ισορροπημένη για να ενι-
σχύσει την ανάπτυξη. 
Τον τελευταίο μήνα της κύησης,
το έμβρυο γίνεται τόσο μεγάλο
που καταλαμβάνει τον περισσότερο
χώρο από εκείνον που καταλάμ-
βανε ο προστόμαχος. Για το λόγο
αυτό απαιτείται τροφή πλούσια σε
πρωτεΐνες και ενέργεια, καθώς οι
προβατίνες δυσκολεύονται να χω-
νέψουν αρκετή τροφή για να συν-
τηρήσουν τόσο τον εαυτό τους
όσο και το έμβρυο, όταν τρέφονται
με ανεπαρκή ακατέργαστη τροφή. 
Αν δεν λαμβάνονται αρκετές πρω-
τεΐνες και ενέργεια, χρησιμοποιούν
υπερβολικές ποσότητες αποθη-
κευμένου λίπους, πράγμα που
μπορεί να προκαλέσει τοξαιμία. Η
περιορισμένη συμπλήρωση ενέρ-
γειας μπορεί, επίσης, να οδηγήσει
σε υπογλυκαιμία, ασθένεια που
μιμείται τα συμπτώματα της το-
ξαιμίας. 
Ένα καλό μείγμα, που προτείνουμε
ανεπιφύλακτα για άριστα αποτε-
λέσματα, είναι το Π-200 (σε μορφή
pellets), που είναι πλήρες και ισορ-
ροπημένο σε ενέργεια με τις απα-
ραίτητες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία,
σε συνδυασμό με χορήγηση σανού. 
Το μείγμα και ο σανός πρέπει να
χορηγούνται τακτικά, για να απο-
φεύγεται ο κίνδυνος εκδήλωσης
ασθένειας ή εντεροτοξαιμίας, εξαι-
τίας ασταθούς διατροφής. Μία
καλή ποσότητα είναι το μισό κιλό
ισορροπημένο μείγμα την ημέρα
(περισσότερο για τις μεγαλύτερες
προβατίνες). 
Στο διάστημα αυτό πρέπει ο κτη-
νοτρόφος να προσέχει τις εξα-
σθενημένες προβατίνες, που απο-
μακρύνονται από την τροφή ή στέ-
κονται σαν ζαλισμένες. 
Η έλλειψη άσκησης συμβάλλει
στην εκδήλωση πολλών προβλη-
μάτων. Αν χρειάζεται, επιβάλλετέ
τους την άσκηση, σκορπίζοντας
το σανό σε διάφορα καθαρά σημεία
του βοσκότοπου, μια φορά την
ημέρα, ώστε να τις αναγκάσετε
να σηκωθούν να περπατήσουν. 

Συμβουλές για τη διατροφή των αιγοπροβάτων

Η ανεπαρκής σίτιση κατά τις τελευταίες 4 εβδομάδες (5 ή 6 για τις προβατίνες με
δίδυμα) της εγκυμοσύνης, επιφέρει: 
8 Μικρό βάρος.
8 Περιορισμένα αποθέματα λίπους στα νεογέννητα αρνιά, φαινόμενο που
καταλήγει σε περισσότερους θανάτους από το ψύχος και την έκθεση.
8 Μικρή εριοπαραγωγή των αρνιών που ενηλικιώνονται.
8 Αυξημένες πιθανότητες τοξαιμίας στην εγκυμοσύνη.
8 Μικρή περίοδο κύησης και ορισμένους πρόωρους τοκετούς.
8 Καθυστέρηση της παραγωγής γάλακτος, η οποία επιπλέον είναι περιορισμέ-
νη.
Η υπερβολική σίτιση μπορεί να προκαλέσει υπερβολική ανάπτυξη στα αρνιά και
να κάνει την προβατίνα υπέρβαρη, κάτι που επιφέρει σοβαρά προβλήματα τοκετού. 

Στο πρώτο στάδιο της γαλακτοπαραγωγής, που συμπίπτει με τους χειμερινούς
μήνες, τα ζώα είτε δεν θα έχουν καθόλου βοσκή είτε αυτή θα είναι περιορισμένη. 
Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να τους χορηγείται σανό και ισορροπημένο μίγμα
γαλακτοπαραγωγής, που υπολογίζεται στα 600 gr ανά ένα κιλό γάλακτος.
Θα πρέπει στη διατροφή τους να συμπεριλαμβάνονται αναλογικά βοσκή ή σανό
και οπωσδήποτε ένα καλό-ισορροπημένο μίγμα γαλακτοπαραγωγής. 
Αν οι προβατίνες είναι υψιπαραγωγικές, τότε πρέπει να τους χορηγείται και
επιπλέον μίγμα γαλακτοπαραγωγής, ανάλογα με την επιπλέον ποσότητα γάλακτος
που μπορούν να παράγουν (για κάθε κιλό γάλακτος αντιστοιχούν 500 gr
ισορροπημένου μίγματος). 

Η σπουδαιότητα της σίτισης 
κατά την εγκυμοσύνη

Στάδιο γαλακτοπαραγωγής 

Η ορθή διατροφή
των προβατίνων
πρέπει να
στηρίζεται σε
πολύ μεγάλο
βαθμό στην
εμπειρία 
του κάθε
κτηνοτρόφου

▶
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Εκσυγχρονίζεται, επιτέλους, 
η νομοθεσία για το ξύδι

Με στόχο την προστασία
της ταυτότητας αλλά και
την ενίσχυση της εξωστρέ-
φειας του ελληνικού ξυδι-
ού, εκσυγχρονίζεται μετά
από 84 χρόνια η νομοθεσία
που διέπει την παραγωγή
και τη διάθεση του προϊόν-
τος στη χώρα μας. 
Ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων Γιώργος
Καρασμάνης κατέθεσε σχετική
τροπολογία στη Βουλή με την
οποία: 
8 Αίρονται ορισμένοι αδι-
καιολόγητοι περιορισμοί στην
παραγωγή και τη διάθεση του
ξυδιού και, παράλληλα, 
8 για πρώτη φορά τίθεται
ένα σαφές και σύγχρονο πλαί-
σιο λειτουργίας των επιχει-
ρήσεων οξοποιίας. 
«Πολλοί υπουργοί το προ-
ηγούμενο χρονικό διάστημα
αποπειράθηκαν να λύσουν το
θέμα του ξυδιού, αλλά πάντοτε
προβάλλονταν κάποια εμπόδια
και τελευταία στιγμή το θέμα
δεν λυνόταν. Εμείς ξεπερά-
σαμε τα εμπόδια και καταθέ-
σαμε την τροπολογία σε αυτό
το νομοσχέδιο», ανέφερε σχε-
τικά ο κ. Καρασμάνης, ενώ
σε ό,τι αφορά τα οφέλη για
τους παραγωγούς και τους
μεταποιητές πρόσθεσε ότι
«πρόκειται για μια ιδιαίτερη,
σημαντική τροπολογία, η
οποία ευελπιστεί να καταστή-
σει το ξύδι ως ένα από τα
προϊόντα αιχμής του εθνικού
αμπελουργικού τομέα και να
δώσει μια νέα προσοδοφόρα
διέξοδο στα εμπορικά μας
προϊόντα». Σύμφωνα με το
ΥπΑΑΤ, με την τροπολογία
αίρονται ορισμένοι αναχρο-
νιστικοί περιορισμοί στην πα-
ραγωγή και διάθεση του ξυ-
διού στην αγορά, ενώ πα-

ράλληλα υιοθετείται ένα νέο
και σαφές πλαίσιο λειτουργίας
και ελέγχων για τις επιχει-
ρήσεις οξοποιίας.

Στρεβλώσεις
Ενδεικτικές της στρέβλωσης
που υπήρχε στον κλάδο αυτό
επί σειρά δεκαετιών είναι και
οι συχνές οχλήσεις από άλλες
χώρες για παραπλανητική
επισήμανση ξυδιών ελληνικής
προέλευσης. Στις περισσό-
τερες περιπτώσεις πρόκειται
για ξύδια που παράγονται από
εκχύλισμα σταφίδων ή από
σταφύλια μη οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου, τα οποία
φέρουν παραπλανητικά την
ένδειξη ξύδι από οίνο ή ξύδι

αμπελοοινικής προέλευσης.
Τούτο συνιστά σοβαρή πα-
ραβίαση των διατάξεων της
Κοινής Οργάνωσης Αγοράς
Γεωργικών Προϊόντων και
μπορεί να επιφέρει ποινές. 

Νέα δεδομένα
Ειδικότερα, τα κύρια σημεία
των νέων ρυθμίσεων είναι
τα εξής: 
8 Προσαρμόζεται και ανα-
βαθμίζεται το υφιστάμενο κα-
θεστώς παραγωγής και δια-
κίνησης του ξυδιού στα σύγ-
χρονα δεδομένα της ευρω-
παϊκής αγοράς. 
8Προβλέπεται η δυνατότητα
παραλαβής σταφυλιών από
τις ίδιες τις επιχειρήσεις οξο-

ποιίας και η παραγωγή ξυδιού
από κρασιά και αποξηραμένη
σταφίδα. 
8Προστίθενται νέες πρώτες
ύλες (οίνοι κάθε κατηγορίας,
ξηρή σταφίδα, φρούτα, βύνη
δημητριακών, μέλι, δημητρια-
κά, μπύρα κ.ά.), αλλά με σαφή
σήμανση στις συσκευασίες
του προϊόντος για τα υλικά
παρασκευής του. 
8 Καθορίζονται αναλυτικά
οι διαδικασίες για τη διασφά-
λιση της ποιότητας του ξυδιού
με διατάξεις για την υγιεινή
και την ασφάλεια των τρο-
φίμων. 
Επιπροσθέτως, επιδιώκεται
η προστασία της ταυτότητας
του προϊόντος και η ενίσχυση
της εξωστρέφειάς του. Με
τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται
να σταματήσει η πώληση του
ελληνικού ξυδιού χύμα στο
εξωτερικό και πλέον να πω-
λείται τυποποιημένο, με προ-
στιθέμενη εμπορική αξία, έτσι
ώστε και οι παραγωγοί να
αυξήσουν το εισόδημά τους.

Φτιάξτε το δικό σας
οικογενειακό 
τυροκομείο

Το αγροτικό project «Καθετοποίηση Οικογε-
νειακού Τυροκομείου», που στόχο έχει την
ενίσχυση των μικρομεσαίων κτηνοτρόφων,
θα παρουσιάσει η Επιχείρηση Αγροτικής Ανά-
πτυξης Ζωοκόμος το Σάββατο 1 και την Κυ-
ριακή 2 Νοεμβρίου, από τις 4.00 μ.μ. έως τις
6.00 μ.μ., στο πλαίσιο της 2ης έκθεσης DAIRY
EXPO, που θα πραγματοποιηθεί από την 1η
έως τις 3 Νοεμβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο
Metropolitan Expo. 
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στο Hall 4,
οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν
για τον εξοπλισμό που χρειάζονται για τη δη-
μιουργία τυροκομείου, να δουν ζωντανά το
πώς γίνεται η τυροκόμηση, ενώ θα έχουν
την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τους ειδικούς
του χώρου, που θα λύσουν τις απορίες τους
και θα απαντήσουν στις ερωτήσεις τους για
όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία ενός
σύγχρονου οικογενειακού τυροκομείου. 
Σε μια εποχή που η ανάγκη για επαγγελματική
δράση με άμεσα αποτελέσματα είναι πιο επι-
τακτική από ποτέ, η εκδήλωση που θα πα-
ρουσιαστεί στο πλαίσιο της έκθεσης δίνει τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μάθουν
όλα όσα χρειάζονται για το ξεκίνημα του
δικού τους οικογενειακού τυροκομείου, συμ-
μετέχοντας έτσι δυναμικά στον κλάδο της
γαλακτοκομίας και τυροκομίας, που ειδικά
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη
άνθηση. 
Για περισσότερες πληροφορίες: 210/9010040,
www.dairyexpo.gr. 

Ενδεικτικές της στρέβλωσης που
υπήρχε στον κλάδο αυτό επί σειρά
δεκαετιών είναι και οι συχνές
οχλήσεις από άλλες χώρες για
παραπλανητική επισήμανση ξυδιών
ελληνικής προέλευσης

▶
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Η παγκόσμια ζήτηση για τρόφιμα ανα-
μένεται να αυξηθεί κατά 70% μέχρι το
2050, ενώ μια απότομη αύξηση της
χρήσης βιομάζας θα ασκήσει, επίσης,
πίεση στη γεωργία. Η σίτιση του παγ-
κόσμιου πληθυσμού, χωρίς επιβάρυνση
του περιβάλλοντος, αποτελεί πλέον
στόχο πολλών ερευνητικών προγραμ-
μάτων που χρηματοδοτεί η ΕΕ. 
Η ΕΕ επενδύει περισσότερα από 4 δισ. ευρώ
στην έρευνα και την καινοτομία, για μια ευ-
ρωπαϊκή βιοοικονομία, που αξιοποιεί στο
έπακρο τους ανανεώσιμους βιολογικούς
πόρους. Η γεωργία είναι βασική συνιστώσα
της βιοοικονομίας, καθώς εξασφαλίζει την
παραγωγή τροφίμων, διασφαλίζει τη βιώσιμη
διαχείριση των φυσικών πόρων και στηρίζει
την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. 
Η ΕΕ πραγματοποιεί το 18% των εξαγωγών
τροφίμων παγκοσμίως, αξίας 76 δισ. ευρώ.
Αλλά στην ΕΕ, όπως και σε άλλες περιοχές
του κόσμου, τα γεωργικά απόβλητα απο-
τελούν τροχοπέδη για τους γεωργούς και
κοστίζουν χρήματα στους φορολογουμένους
–μεταξύ 55 και 99 ευρώ ανά τόνο! 
Η μετατροπή γεωργικών αποβλήτων σε
ζωοτροφές –λύση που προωθείται από το
ερευνητικό πρόγραμμα NOSHAN, που χρη-
ματοδοτεί η ΕΕ– θα μπορούσε να δημιουρ-
γήσει νέες ευκαιρίες για τους γεωργούς,
περιορίζοντας ταυτόχρονα την εξάρτηση
της Ευρώπης από τις εισαγωγές ζωοτροφών.
Αυτό, με τη σειρά του, θα μπορούσε να δη-
μιουργήσει νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας
στους κλάδους συλλογής αποβλήτων, μο-
νάδων επεξεργασίας και παρασκευής ζωο-
τροφών. Η ερευνητική αυτή πρωτοβουλία
θα είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη σε αγροτικές
περιοχές, όπου το επίπεδο ανάπτυξης είναι
χαμηλότερο απ’ ό,τι στις αστικές περιοχές,
και όπου η βιομηχανία ζωοτροφών αποτελεί
σημαντική κινητήρια δύναμη της οικονομίας. 

Τίποτα χαμένο…
«Το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγεται
για ανθρώπινη κατανάλωση στον κόσμο
χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια –συνολικά
1,3 δισ. τόνοι τον χρόνο– και η μεταποίηση
τροφίμων ευθύνεται για μεγάλη ποσότητα
αυτών των σκουπιδιών», εξηγεί ο επιστη-
μονικός συντονιστής του προγράμματος
NOSHAN, Montse Jorba, από το Τεχνολογικό
Ινστιτούτο LEITAT της Ισπανίας. «Τα φρούτα
και τα λαχανικά έχουν τα υψηλότερα ποσοστά
απώλειας από οποιοδήποτε άλλο είδος δια-

τροφής, με συνέπεια τη μεγάλη σπατάλη
πόρων, όπως νερού, γης, ενέργειας, εργα-
τικού δυναμικού και κεφαλαίου», προσθέτει
ο ίδιος. 
Το πρόγραμμα NOSHAN θα μετατρέπει, με
χαμηλό κόστος, τα απόβλητα τροφίμων –
ιδίως φρούτων, οπωροκηπευτικών και γα-
λακτοκομικών προϊόντων– σε ζωοτροφές,
διατηρώντας, παράλληλα, σε χαμηλά επίπεδα
την κατανάλωση ενέργειας. 
Η ομάδα ξεκίνησε το έργο της το 2012, με
την εκτίμηση της αξίας των διαφόρων ειδών
αποβλήτων, δημιουργώντας έτσι μια βάση
δεδομένων σχετικά με τα πιθανά συστατικά
ζωοτροφών. Όταν ολοκληρωθεί το πρό-

γραμμα, το 2016, η ομάδα θα γνωρίζει,
επίσης, τις βέλτιστες τεχνολογίες για την
εξόρυξη και την αναβάθμιση κάθε τύπου
αποβλήτων.

Οι τεχνικές
Οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο
του προγράμματος, θα βοηθούν τις γεωργικές
επιχειρήσεις να ανακτούν τις θερμίδες που
περιέχονται σε τρόφιμα που καταλήγουν
στα σκουπίδια, καθώς και την ενέργεια που
καταναλώνεται για την παραγωγή αυτών
των τροφίμων, και θα συνεπάγονται ση-
μαντική μείωση της χρήσης νερού. Περιο-
ρίζοντας την ανάγκη για χωριστή παραγωγή
ζωοτροφών, οι τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται στο πρόγραμμα NOSHAN θα μπο-
ρούσαν να μειώσουν τον αυξανόμενο αν-
ταγωνισμό ανάμεσα στους κλάδους παρα-
γωγής τροφίμων και ζωοτροφών, καθώς
και οι δύο χρειάζονται γη και νερό. 
Το NOSHAN ερευνά, επίσης, τα λειτουργικά
συστατικά ζωοτροφών που προέρχονται
από τα απορρίμματα τροφίμων και έχουν
ως στόχο ειδικές ανάγκες των ζώων, όπως
η προαγωγή της υγείας και η πρόληψη των
ασθενειών. Για παράδειγμα, οι ερευνητές
ασχολούνται με τον εντοπισμό λειτουργικών
ινών και πεπτιδίων (χημικών ενώσεων)
εντός των αποβλήτων. Αυτά θα χρησιμο-
ποιηθούν για την ανάπτυξη ζωοτροφών
ειδικά προσαρμοσμένων στους χοίρους και
τα πουλερικά. 
«Η βιοοικονομία στην Ευρώπη έχει αξία 2
τρισ. ευρώ και εξασφαλίζει 22 εκατ. θέσεις
εργασίας. Γι’ αυτό και βρίσκεται στο επίκεντρο
του προγράμματος Ορίζοντας 2020», δήλωσε
η κα Μόιρα Γκέγκεν Κουίν, επίτροπος Έρευνας,
Καινοτομίας και Επιστήμης. 

Το NOSHAN χρηματοδοτήθηκε
με σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από το
έβδομο πρόγραμμα- πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
έρευνα και την τεχνολογική ανά-
πτυξη (2007-2013). Στο NOSHAN
συμμετέχουν ερευνητικά ιδρύματα,
πανεπιστήμια, μεγάλες επιχει-
ρήσεις και ΜΜΕ στον τομέα των
τροφίμων, από Ισπανία, Βέλγιο,
Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Κάτω
Χώρες και Τουρκία. 
Την 1η Ιανουαρίου 2014 η Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση εγκαινίασε το
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»,
για τη χρηματοδότηση της έρευνας
και καινοτομίας. Μέσα στα επό-
μενα επτά χρόνια, σχεδόν 80 δισ.
ευρώ θα επενδυθούν σε έργα
έρευνας και καινοτομίας για να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα
της ευρωπαϊκής οικονομίας και
να διευρυνθούν οι ορίζοντες της
ανθρώπινης γνώσης. Ο προϋπο-
λογισμός της ΕΕ για την έρευνα
εστιάζει, κυρίως, στη βελτίωση

της καθημερινής ζωής σε τομείς
όπως η υγεία, το περιβάλλον, οι
μεταφορές, τα τρόφιμα και η
ενέργεια. Οι ερευνητικές συμ-
πράξεις με τον φαρμακευτικό
κλάδο, την αεροδιαστημική βιο-
μηχανία, την αυτοκινητοβιομη-
χανία και τον κλάδο ηλεκτρονικών
ειδών ενθαρρύνουν τις επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα για τη στήριξη
της ανάπτυξης και τη δημιουργία
θέσεων εργασίας υψηλής εξει-
δίκευσης. 

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το NOSHAN

Μετατροπή απορριμμάτων τροφίμων σε ζωοτροφές

Η ΕΕ επενδύει
περισσότερα από 
4 δισ. ευρώ στην 
έρευνα και την
καινοτομία, για μια
ευρωπαϊκή βιοοικονομία,
που αξιοποιεί 
στο έπακρο τους
ανανεώσιμους
βιολογικούς πόρους

▶
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Δήμος Ακρωτηρίου, οι-
κισμός Στέρνες Σούδας. Μονοκατοικία 250
τ.μ., πλησίον θάλασσας, πολυτελούς κα-
τασκευής 2 επιπέδων, ψύξη-θέρμανση,
spa, μάρμαρα, ηλιακό, δορυφορικά συ-
στήματα, επιπλωμένη λουξ, σε οικόπεδο
500 τ.μ. Τιμή: 600.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Εκτίμηση τράπεζας 986.000, προσφορά
370.000 ευρώ. Τηλ. 6971/583914. E-mail:
Europeandr.physiotherapist@yahoo.com.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

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

ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ: Δήμος Ακρωτηρίου, οι-
κισμός Στέρνες Σούδας. Οικόπεδο 4.126
τμ., με θέα στη θάλασσα, με συνολική επι-
τρεπόμενη δόμηση για κατοικία 1.600 τμ.
Και για επαγγελματικό χώρο 2.500 τμ. Τιμή:
650.000 ευρώ (συζητήσιμη). Εκτίμηση τρά-
πεζας 2.2, προσφορά 370.000 ευρώ. Τηλ.
6971/583914. E-mail: Europeandr.phys-
iotherapist@yahoo.com.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ

SUPER EYΚΑΙΡΙΑ!

Αγροτεμάχιο 16 στρεμμάτων 
στα μαγευτικά Κύθηρα κοντά 
σε οικισμό με θέα τη θάλασσα. 
Τηλ. 6944/684684. 

Αγροτεμάχιο στη Βόρεια Εύβοια, περιοχή
Καστανιώτισσα, Ιστιαία Εύβοιας. Θέση 20
μεράδια, 3 στρέμματα. Τιμή 9.000,00 ευρώ.
Τηλ. 6983/725039 (κ. Γιώργος).

Αγρός με δίκτυο ύδρευσης (ποτιστικός)
στον κάμπο Κλημεντίου Ορεινής Κορινθίας,
8 στρέμματα. Tιμή 20.000 ευρώ (συζητήσιμη).
Tηλ.2742/022015-6942/682455 (κ. Σπύρος). 

Aγροτεμάχιο στην περιοχή Ταξιάρχης Ιστιαία
Ευβοίας, θέση Απτούλια, 3,5 στρέμματα,
με νερό, 108 ελιές παραγωγικές 10.000
ευρώ. Τηλ. 6983/725039 (κ. Γιώργος). 

Αγροτεμάχιο, επίπεδο, γόνιμο, περιφραγμένο,
δίπλα σε ασφάλτινο επαρχιακό δρόμο, 30

στρέμματα, κατάλληλο για κάθε χρήση.
Περιοχή Αθήναιον Τριπόλεως. Τηλ.
6946/086912. 

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγροτεμάχια ποτιστικά μεγα-
λύτερα από 10 στρέμματα για 20 ετή μίσθωση
στην Πελοπόννησο. Τηλ. 697/3348541.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
(ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ)

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μάντρα καυσοξύλων, 2.500
τ.μ., στον παράδρομο Θεσσαλονίκης-Χαλ-
κιδικής (Κάτω Σχολάρι), με αποθήκες, γρα-
φεία, έκθεση, φορτηγάκι, πελάτες, λόγω
συνταξιοδότησης. Τηλέφωνο: 6972/727826.

ΧΑΛΚΙΔΑ: Πωλείται επιχείρηση φυτώριο
σε κεντρικό δρόμο. Πληροφορίες
22210/22305 και 6951/366027. 

ΚΥΘΗΡΑ: Πωλείται ξενοδοχείο 9 δωματίων
με άδεια λειτουργίας και οικοδομής σε οι-
κόπεδο 9.000 τ.μ. Δυνατότητα επέκτασης
. Μπροστά στη θάλασσα στα 10 μ. Τηλ.
27360/33960 και 6974/171306. Site: pla-
tiaammosbeachhotelblogspot.gr.

ΔΙΑΦΟΡA

ΔΩΡΕΑΝ συμβουλές για τους καλλιεργητές
για το νερό άρδευσης, την αγωγιμότητα
του εδάφους, την ανάπτυξη των φυτών,
την αύξηση των καρπών, της γεύσης, τη
διατηρησιμότητα. Τηλεφωνήστε στο
6980/898207. 

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ Ζέα, βιολογικής καλλιέργειας,
τύπου Farro, προς σπορά ή αλεύρι. Τηλ.
6977/673262.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σιτάρι Ζέα, βιολογικής καλλιέρ-
γειας, σε καλή τιμή, Τρίκαλα. Τηλ.
6978/70776. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ βιολογικά σταφύλια μοσχο-
φίλερου (Τρίπολη). Τηλ. 2710/232115,
6974/714592. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ενσίρωμα μηδικής σε σάκους
των 40 κιλών περίπου (σε κενό αέρος)
από παραγωγό, περιοχή Καρδίτσας. Τηλ.
6974/320030. 

Διατίθεται προς πώληση για σπορά ή αλεύρι,
σιτάρι ζέα, τύπου faro, βιολογικής καλ-
λιέργειας. Τηλέφωνο: 6977/673262.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζυγαριά ηλεκτρονική, 1.300 κιλά
maximum, οθόνη με μνήμη και εκτυπωτή.
Τιμή: 2.800 ευρώ. Τηλ. 6976/450148. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ελαιοτριβείο decanter, εται-
ρείας καλής, τύπος L120, παραγωγή 2.200
την ώρα maximum, από γενικό service και

ηλεκτρικό πίνακα. Τιμή: 11.000 ευρώ +
ΦΠΑ. Τηλ. 6976/450148. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από ορ-
γανισμό ιδιωτικής ιδιοκτησίας με τίτλο
ηλιακό ενθέμιο ξυράσεως σταφίδας, όπως
και άλλων προϊόντων. Διεθνής ταξινόμηση,
όλα τα κατά νόμου επισυναπτόμενα έγγραφα.
Τηλ. 210/8825913 και 6943/448420. 

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

Για συνεργασία διατίθενται 100 στρέμματα
χωράφια για γεωργικές καλλιέργειες και
εκτροφείο θηραμάτων. Τηλ. 6909/195707.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ μπιζέλι κτηνοτροφικό, εξαιρετικής
ποιότητας, καθαρισμένο, κατάλληλο για
ζωοτροφή ή για σπόρο. Τηλ. 6978/490274.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κουβάς, ειδικός για belarus, ενι-
σχυμένος μαζί με τις βάσεις. Τηλ.
6944/270584.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αναπηρικό ιατρικό καρότσι, αχρη-
σιμοποίητο, λόγω μετοίκισης της ασθενούς.
Τηλ. 6959/080800. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ για ηφαίστους, φυάλες οξυ-
γόνου, ασετιλίνης, αροπανίου με εργαλεία
κοπής και συγκόλλησης 300 ευρώ. Τηλ.
6959/080800 και 6936/280164 (κ. Κόμης). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κριθάρι εξάστιχο για σπόρο και
για παξιμάδια. Σιτάρι ασπροσίτι για ολική
άλεση. Τηλ. 2710/232115. Ώρες επικοινω-
νίας: 8-9 π.μ. και 9-11 μ.μ. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ, λόγω αναχώρησης στο εξω-
τερικό, φυτά σε γλάστρες, σε άριστη κα-
τάσταση. Περίπου 50-60 φυτά. Τηλ.
6972/801821. 

ΖΩΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κριάρι, Φριζάρτα, υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, ενός έτους. Τηλ.
6974/481558. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο τσοπανόσκυλα, γιουκοσ-
λαβικής προέλευσης, άριστοι και άγριοι
φύλακες κοπαδιού και χώρου. Περιοχή
Αττική. Τηλ. 6972/807389.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άλογο Πίνδου 10 ετών, κομμένο
και πολύ ήσυχο, λόγω έλλειψης χώρου.
Τηλ. 6972/807389.

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΣΚΑΦΗ
-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγάκι Mazda B1600, 135.000
χλμ. με μετατροπή, μόνο 3.500 ευρώ. Τηλ.
6972/727826.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τρακτέρ εισαγωγής από δη-
μοπρασίες εξωτερικού κατά παραγγελία
και μόνο μετρητής. Στάνταρ 80 hp 4Χ4 από
13.000 ευρώ, 95hp 15.000 ευρώ, 100 έως
110 hp από 17.000 ευρώ. Ακόμα 130 hp
από 20.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας
6997/712111. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιμή ευκαιρίας πρέσα χορτο-
δετική στρογγυλής μπάλας (δίχτυ-πλαστικό),
έως 1 τόνο, ελαφρώς μεταχειρισμένη. Τιμή
30.000 ευρώ. Τηλ. 6932/531733. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κινητήρας και σασμάν 105 ίππους,
ώρες λειτουργίας 1.100 από τρακτέρ new
Holland 7740. Τηλ. 6971/732589.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πίσω διαφορικό με σασμάν για
ford 7840 και καμπίνα ασφαλείας με air-
condition. Τηλ. 697/8121222. 

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΖΗΤΗΣΗ

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

ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Έλληνας επαγγελματίας κα-
τασκευάζει κεραποσκεπές, γυψοσανίδες,
πέργκολες κ.λπ. σε χαμηλές τιμές. Τηλ.
6984/290116. 

Από εταιρεία γεωργικών εφοδίων με έδρα
το Καλοχώρι Θεσ/νίκης (ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ Β.
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) ζητείται Γεωπόνος ή Τ. Γε-
ωπόνος για το τμήμα πωλήσεων για την
περιοχή της Ηπείρου και Αιτωλοακαρνανίας.
Επιθυμητή η γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά
ή Ιταλικά). Μπορείτε να αποστείλετε βιογραφικό
σημείωμα στο e-mail: agrong@otenet.gr. H
πρόσληψη θα γίνει άμεσα. 

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

Η προσφορά παρέχεται στους αναγνώστες μας 

με δημοσίευση απλού κειμένου μέχρι 30 λέξεις. 

ΔHMOΣΙΕΥΣΤΕ ΤΩΡΑ ΔΩΡΕΑΝ την αγγελία σας στην

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
•Τηλ.: 210/9249571-72 -210/7256050 •Fax: 210/9249573 •Ε-mail: info@paragogi.net.
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Εφικτή η ζωντανή οικονομία με καθαρό περιβάλλον

Η προστασία του περιβάλλοντος
και ο φυσικός πλούτος της Ελ-
λάδας υπολογίζονται όλο και
περισσότερο ως σημαντικοί πα-
ράγοντες ανάπτυξης από την
τοπική αυτοδιοίκηση, τον επι-
χειρηματικό κόσμο, τόσο στον
τουρισμό όσο και στην αγροτική
παραγωγή, όχι μόνο εξαιτίας
της οικολογικής ανάγκης, αλλά
και ως απαραίτητοι πυλώνες
στην κατεύθυνση μιας βιώσιμης
οικονομίας. 
Οι παραπάνω διαπιστώσεις κυ-
ριάρχησαν στην ημερίδα «Για μια
ζωντανή ελληνική οικονομία», που
διοργάνωσε η Οργάνωση WWF
Ελλάς. Η πλήρης ανατροπή του
τρόπου λειτουργίας του τουριστικού
τομέα, σε σχέση με τη δεκαετία
του ’90, οδήγησε τους ταξιδιωτι-
κούς πράκτορες να αλλάξουν το
μοντέλο που οι ίδιοι δημιούργησαν,
επισήμανε ο κ. Πάρις Τσάρτας, κα-
θηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης
του Πανεπιστήμιου του Αιγαίου.
Πέρασαν τα χρόνια που κυρίαρχος
ήταν ο μαζικός τουρισμός, πια το
60-70% των επισκεπτών στη χώρα
μας αναζητούν παράλληλες δρα-
στηριότητες, όπως πεζοπορία,
ιστιοπλοΐα, παρατήρηση πουλιών,
εξερεύνηση της φύσης κ.ά., ανέφερε
ο κ. Τσάρτας. «Ο αυτονομημένος
τουρίστας που επιλέγει και οργα-
νώνει το ταξίδι του μέσω ίντερνετ,
ενώ είναι περιβαλλοντικά υποψια-
σμένος με άποψη και θέση αποτελεί
το νέο μοντέλο, και όσοι ασχο-
λούνται με τον τουρισμό το έχουν
αντιληφθεί και εκμεταλλευτεί»,
προσέθεσε. Το παραπάνω αποτελεί
παράδειγμα ζωντανής οικονομίας,
αφού συντελείται, επίσης, η λει-
τουργική διασύνδεση του τουρισμού
με τους υπόλοιπους τομείς της οι-
κονομίας, ενώ οι εναλλακτικές
μορφές τουρισμού, ο οικο-και
αγροτο-τουρισμός αφήνουν πε-
ρισσότερα χρήματα σε σχέση με
τον κλασσικό τουρίστα στην τοπική
κοινωνία. 

Ο πρωτογενής τομέας
Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα
επλήγη λιγότερο από την κρίση σε
σχέση με τα υπόλοιπα παραγωγικά
σύνολα, υποστήριξε ο κ. Γιώργος
Βλάχος, επίκουρος καθηγητής του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Για
την ακρίβεια, η «ψαλίδα» μεταξύ
αστικών και αγροτικών περιοχών
μειώθηκε, όταν στις πρώτες ση-
μειώνονται οι μεγαλύτεροι αριθμοί
σε ανεργία και φτώχεια, ενώ στις
αγροτικές το επίπεδο ζωής, που
ήδη ήταν πολύ χαμηλό, έμεινε σχε-
δόν στάσιμο. Ο πρωτογενής τομέας
απέδειξε μεγάλη προσαρμοστικό-
τητα και ανθεκτικότητα, ίσως γιατί
είχε περάσει κρίσεις και στο πα-
ρελθόν, όπως με τις δραστικές αλ-
λαγές στην κοινή αγροτική παρα-
γωγή ή κρούσματα όπως των «τρε-
λών αγελάδων». Η φέτα, τα κρασιά,
τα όσπρια, τα ροδάκινα, το ελαι-
όλαδο, οι ελιές, οι σταφίδες και
το γιαούρτι αποτελούν προϊόντα
εξαιρετικής ποιότητας και βρίσκον-
ται σε άνθιση. 
Ο κ. Βλάχος περιέγραψε τη μακρά
παράδοση δημόσιας παρέμβασης
στην αγροτική οικονομία και τάχθηκε
κατά των διαχωρισμένων περιοχών,
όπως άλλη να προορίζεται για γε-
ωργία, άλλη για αναψυχή, άλλη
για φυσιολατρία, προτάσσοντας
την ενσωμάτωση των χρήσεων
γης με στροφή προς ένα φιλοπε-
ριβαλλοντικό σύστημα παραγωγής. 
«Επί δεκαετίες, οι σύγχρονες οι-
κονομίες οικοδομούνται σε πρότυπα
που αγνοούν τη φυσική βάση των
μεθόδων παραγωγής και κατανά-
λωσης και οδηγούν σε συσσω-
ρευμένα ελλείμματα, τόσο οικο-
νομικά όσο και οικολογικά, σχολίασε
ο διευθυντής της WWF Ελλάς,
Δημήτρης Καράβελλας και πρό-
σθεσε πως είναι ανάγκη να στο-
χαστούμε το κυρίαρχο αναπτυξιακό
πρότυπο, που έχει οδηγήσει το φυ-
σικό μας κεφάλαιο, τις κοινωνίες
και τις οικονομίες σε αυτήν την
παγκόσμια κρίση. 

Ο πρωτογενής τομέας απέδειξε μεγάλη
προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα,
ίσως γιατί είχε περάσει κρίσεις και στο
παρελθόν, όπως με τις δραστικές αλλαγές
στην κοινή αγροτική παραγωγή

▶

Το μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στο επίκεντρο ημερίδας της WWF Ελλάς 

«Ενώ ακούμε συνέχεια πως η χώρα
‘‘γυρίζει σελίδα’’, αυτό είναι ανέφικτο
όσο στηριζόμαστε στο προβληματικό
αναπτυξιακό πρότυπο που μας έφερε
σε αυτό το χάλι. Στην Ελλάδα της
κρίσης, το ζητούμενο δεν είναι άλλο
από ένα νέο όραμα και η ανασυγ-
κρότηση μιας ρημαγμένης οικονομίας
με όρους οικολογικούς και κοινω-
νικούς. Ας ανοίξει, λοιπόν, ο δημόσιος
διάλογος για το είδος της ανάπτυξης
που θέλουμε και ας τολμήσουμε να
οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε
μια πραγματικά ζωντανή οικονομία»

Δημήτρης Καραβέλλας
Διευθυντής του WWF Ελλάς

Η περιβαλλοντική καταστροφή που έχει συντελεστεί στη Δυτική Μακεδονία από
τους έξι σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της εξόρυξης λιγνίτη,
παρουσιάστηκε από τον δήμαρχο Κοζάνης Λευτέρη Ιωαννίδη. Κάθε χρόνο εξο-
ρύσσονται 55 εκατομμύρια τόνοι λιγνίτη, γίνεται απόθεσης τέφρας 7 εκατομμυρίων
τόνων, ενώ κάθε ώρα 2-12 τόνοι ιπτάμενης τέφρας εκπέμπονται στον αέρα. Οι
κοινωνικές επιπτώσεις από τις οκτώ μέχρι τώρα αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις
οικισμών είναι ανυπολόγιστες, λόγω της εξόρυξης και της άντλησης τα υπόγεια
ύδατα και οι λίμνες στερεύουν και η συχνότητα αναπνευστικών νοσημάτων
είναι η μεγαλύτερη στην Ελλάδα. 
Η Δυτική Μακεδονία παραμένει η περιοχή της χώρας με τη μικρότερη
επισκεψιμότητα, παρότι έχει τα περισσότερα επιφανειακά νερά, με εφτά λίμνες,
ποτάμια, παρθένα δάση, πλούσια ιστορία και βιοποικιλότητα, τόνισε ο κ.
Ιωαννίδης. Η βιομηχανική ανάπτυξη περιόρισε κάθε άλλη δραστηριότητα στην
περιοχή, «έδρασε σαν μανιτάρι που απορρόφησε τις υπόλοιπες δημιουργίες»,
υπογράμμισε. Χρειάζεται ένα πράσινο αναπτυξιακό σχέδιο 20ετίας για τη
μετάβαση στη «μετά λιγνίτη εποχή», λαμβάνοντας υπόψη την τόνωση της
περιοχής, καθότι η Δυτική Μακεδονία έρχεται πρώτη στην ανεργία νέων στην
Ευρώπη (70%) και την ενεργειακή φτώχεια, αφού είναι η πιο κρύα περιοχή
στην Ελλάδα. 

Η περίπτωση 
της Δυτικής Μακεδονίας
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Το γοργόν και χάριν έχει και στη... δίαιτα
Η τακτική της σταδιακής απώλειας
βάρους δεν υπερτερεί σε σχέση
με την απότομη απώλεια όσον
αφορά το τελικό αποτέλεσμα, δη-
λαδή το βάρος που θα έχει κανείς
σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με
μια νέα επιστημονική έρευνα. 
Η κλινική μελέτη για πρώτη φορά
συνέκρινε άμεσα τις δύο εναλλακτικές
μεθόδους δίαιτας και συμπέρανε ότι,
μετά από τρία χρόνια, και στις δύο
περιπτώσεις, ένα άτομο θα έχει ξα-
νακερδίσει περίπου τα ίδια πάνω-
κάτω κιλά ή, αντίστροφα, θα έχει
χάσει λίγο-πολύ το ίδιο βάρος. Όμως,
βραχυπρόθεσμα, η γρήγορη μέθοδος
είναι σαφώς πιο αποτελεσματική για
την απώλεια κιλών και όχι το αντίθετο,
όπως θεωρείτο μέχρι σήμερα. 
Εξάλλου, όσοι χάνουν απότομα κιλά,
σύμφωνα με τη νέα μελέτη, είναι πιο
ικανοί να τηρήσουν τη δίαιτά τους –
ίσως επειδή είναι πιο αποφασισμένοι
και ενθαρρύνονται που βλέπουν τόσο
γρήγορο αποτέλεσμα. Από την άλλη,
τα προγράμματα βραδείας απώλειας
κιλών κουράζουν πιο εύκολα έναν
άνθρωπο, γι’ αυτό εμφανίζουν με-
γαλύτερα ποσοστά εγκατάλειψης στην
πορεία του χρόνου. 
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον κα-
θηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου
της Μελβούρνης Τζόζεφ Προϊέτο, με-
λέτησαν 200 παχύσαρκους ενηλίκους
(με δείκτη σωματικής μάζας 30 έως
45), οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε

δύο ομάδες: η μία ακολούθησε ένα
ταχύρυθμο πρόγραμμα δίαιτας διάρ-
κειας 12 εβδομάδων (με κατανάλωση
μόλις 450 έως 800 θερμίδων την
ημέρα), ενώ η δεύτερη ομάδα ακο-
λούθησε ένα πιο αργό πρόγραμμα δί-
αιτας διάρκειας 36 εβδομάδων με
περισσότερες θερμίδες καθημερινά
(1.500 έως 2.000). 
Όσοι –από οποιαδήποτε ομάδα– έχα-
σαν τουλάχιστον το 12,5% του αρχικού
βάρους τους, τέθηκαν στη συνέχεια
σε ήπια δίαιτα συντήρησης επί τρία
χρόνια. Τα άτομα της πρώτης ομάδας
(με την απότομη δίαιτα) ήταν πιθα-
νότερο να περάσουν αυτό το όριο.
Το 81% των μελών της ομάδας τα-
χύρρυθμης δίαιτας έχασε πάνω από
το 12,5% του βάρους του, έναντι
μόνο του 50% της δεύτερης ομάδας
που έκανε πιο σταδιακή δίαιτα. 
Όμως, αυτό το αρχικό πλεονέκτημα

της πρώτης ομάδας εξανεμίστηκε σε
βάθος χρόνου. Τα μέλη και των δύο
ομάδων –ανεξάρτητα αν είχαν κάνει
απότομη ή σταδιακή δίαιτα– μετά από
μια τριετία είχαν ξαναπάρει το 71%
περίπου του βάρους που είχαν χάσει
με την αρχική δίαιτά τους. 

Νέα δεδομένα
Σε όλο τον κόσμο οι ειδικοί τείνουν
να συνιστούν τη σταδιακή και όχι τη
δραστική απώλεια βάρους και ένας
λόγος γι’ αυτό είναι ότι, όπως πι-
στεύεται, αν χάσει κανείς πολύ γρήγορα
βάρος, τότε θα το ξαναβάλει και πιο
εύκολα με το πέρασμα του χρόνου.
Όμως, η νέα μελέτη δείχνει ότι αυτό
δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. 
«Η μελέτη δείχνει ότι, όσον αφορά
την απώλεια βάρους, μια αργή και
σταδιακή προσέγγιση δεν εξασφαλίζει
τη νίκη στην κούρσα και ο μύθος ότι
η ταχεία απώλεια βάρους σχετίζεται
και με ταχεία επαναπρόσληψη των
χαμένων κιλών, δεν είναι πιο αληθινή
από τα παραμύθια του Αισώπου», δή-
λωσαν χαρακτηριστικά οι Αμερικανοί
ερευνητές Κόρμπι Μάρτιν και Κισόρ
Γκάντε, σε συνοδευτικό σχόλιο στη
δημοσίευση της έρευνας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί συμ-
φωνούν ότι η μεγάλη πρόκληση δεν
είναι να χάσει κανείς κιλά σε πρώτη
φάση, αλλά να καταφέρει να διατη-
ρήσει το μειωμένο βάρος του σε
βάθος χρόνου.

Ένα νέο διαγνωστικό τεστ για τον καρκίνο
των ωοθηκών, που θα βοηθήσει τους για-
τρούς να ξεχωρίζουν έγκαιρα και καλύτερα
τους καλοήθεις από τους κακοήθεις όγκους
και να επιλέγουν μια πιο αποτελεσματική
θεραπεία, ανέπτυξε μια διεθνής επιστη-
μονική ομάδα. 
Οι ερευνητές από τη Βρετανία και το Βέλγιο,
με επικεφαλής τον καθηγητή Τομ Μπερν
του Imperial College του Λονδίνου, δήλωσαν
ότι το τεστ, με την ονομασία ADNEX, έχει
μεγάλη ακρίβεια στη διάγνωση των δια-
φορετικών τύπων όγκων (σε ποιό στάδιο
βρίσκεται ο καθένας, αν είναι μεταστατικός
κ.λπ.). 
Ο καρκίνος των ωοθηκών είναι ο πιο επι-

θετικός γυναικολογικός καρκίνος, καθώς
μόνο το 40% των ασθενών επιβιώνουν
πέντε χρόνια μετά την αρχική διάγνωση.
Αν η διάγνωση γίνει στα πολύ αρχικά
στάδια της νόσου, το ποσοστό επιβίωσης
αυξάνει στο 90%, αν όμως γίνει σε προ-
χωρημένο στάδιο, η επιβίωση στην πενταετία
δεν ξεπερνά το 22%. 
Έτσι, η επιτυχής θεραπεία του ωοθηκικού
καρκίνου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό
από το πόσο ακριβής θα είναι η έγκαιρη
διάγνωση του όγκου, πράγμα συχνά δύ-
σκολο. 
Η νέα διαγνωστική μέθοδος –που είναι
έτοιμη για άμεση κλινική εφαρμογή– συν-
δυάζει κλινικά στοιχεία του ασθενούς,

ένα τεστ αίματος και υπέρηχο. Ο βαθμός
ακρίβειας της διάγνωσης εκφράζεται ως
ποσοστό για κάθε περιστατικό. Οι γιατροί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν το τεστ
online, καθώς και μέσω μιας σχετικής
εφαρμογής για «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο. 
«Η νέα τεχνική ταξινόμησης των ωοθηκικών
όγκων μπορεί να βοηθήσει τους γιατρούς
να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, πράγμα
που θα βελτιώσει την έκβαση των περι-
πτώσεων γυναικών με καρκίνο. Επίσης,
θα μειώσει την πιθανότητα γυναίκες με
κάθε είδους κύστη να υποστούν υπερβολική
ή περιττή θεραπεία, η οποία μπορεί να
έχει αρνητική επίπτωση στη γονιμότητά
τους», δήλωσε ο Τομ Μπερν. 

Βραχυπρόθεσμα, η
γρήγορη μέθοδος
είναι σαφώς πιο
αποτελεσματική για
την απώλεια κιλών
και όχι το αντίθετο,
όπως θεωρείτο
μέχρι σήμερα

▶

Νέο τεστ ανιχνεύει έγκαιρα τον καρκίνο των ωοθηκών
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6 λάθη που κάνουμε στο βραδινό μας
Το βραδινό αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο
για το σωματικό μας βάρος και περαιτέρω
για την υγεία μας, εφόσον δεν κατα-
ναλωθεί με σύνεση. 
Εδώ θα βρείτε τα 6 συνηθέστερα λάθη
που κάνουμε όταν παίρνουμε το δείπνο
μας, τα οποία καλό θα ήταν να απο-
φεύγονται.

Γράφει η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος 
Από το www.eligast.gr

1.ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
Όπως λέει η γνωστή κινεζική παροιμία,
«το πρωί να τρως σαν βασιλιάς, το μεσημέρι
σαν πρίγκηπας και το βράδυ σαν ζητιάνος».
Δυστυχώς, οι περισσότεροι άνθρωποι κά-
νουμε ακριβώς το αντίθετο, καταναλώ-
νοντας υπερτροφικά δείπνα, που επιβα-
ρύνουν τον οργανισμό μας με περιττές
θερμίδες, που καίγονται δύσκολα, καθώς,
τις πιο πολλές φορές, του δείπνου έπεται...
ο ύπνος! 

2. Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Θα πρέπει να διαχωρίζεται η διαδικασία
της κατανάλωσης φαγητού από άλλες
δραστηριότητες, όπως το να βλέπουμε
τηλεόραση ή να περιηγούμαστε στο δια-
δίκτυο, καθώς τέτοιου είδους συνδυασμοί,
συνήθως, συνοδεύονται από ασυναίσθητη
υπερκατανάλωση τροφής.

3. ΤΟ ΑΛΑΤΙ 
Η αμαρτωλή απόλαυση του αλατιού καλό
είναι να αποφεύγεται, ή έστω να περιορί-
ζεται. Εναλλακτικά, αντί για αλάτι θα μπο-

ρούσαμε να εμπλουτίζουμε τα φαγητά μας
με άλλα καρυκεύματα, όπως μαύρη πιπεριά. 

4. ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
Το φαγητό που τρώμε εκτός σπιτιού είναι
γεμάτο λίπη, περιττό αλάτι και ζάχαρη.
Συνεπώς, προκρίνεται η λύση του σπιτικού
φαγητού. Αν πρέπει οπωσδήποτε να τρώμε
σε εστιατόρια, ας μην το κάνουμε συχνότερα
από μία φορά την εβδομάδα.

5. ΤΟ ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ 
Η τάση να τρώμε επιδόρπιο οφείλεται πε-
ρισσότερο στη συνήθεια και τη διατροφική
«παράδοση», παρά στην ανάγκη μας να
το καταναλώσουμε πραγματικά. Κι όμως

το επιδόρπιο, γλυκό τις περισσότερες
φορές, δεν κάνει τίποτα παραπάνω από
το να μας γεμίζει με άχρηστες θερμίδες,
που φεύγουν με πολύ κόπο από το σώμα
μας. Ας περιοριζόμαστε, λοιπόν, στο κυρίως
πιάτο μας. 

6. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΙΔΑ 
Πολλοί άνθρωποι έχουν την κακιά τάση
να ξαναγεμίζουν το πιάτο τους, ύστερα
από το άδειασμα του πρώτου πιάτου. Προ-
κειμένου να μην γίνεται αυτό, συνιστάται
να σερβίρουμε μια καλή πρώτη μερίδα,
παρά να υπάρχουν στο τραπέζι πιατέλες
γεμάτες φαγητό, επιτρέποντας το δεύτερο
σερβίρισμα. 

Η κατανάλωση μικρών ποσοτήτων οινοπνευματωδών
ποτών δεν προκαλεί σημαντικά προβλήματα υγείας.
Προβλήματα υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει
εξάρτηση ενός ατόμου από το αλκοόλ, ενώ εξίσου κιν-
δυνεύουν και αυτοί που χαρακτηρίζονται ως «κοινωνικοί»
πότες, εφόσον η κατανάλωση είναι καθημερινή και ξε-
περνάει κάποια όρια. Ποια είναι αυτά τα όρια κατανάλωσης
τα οποία διεθνώς θεωρούνται ασφαλή; 
Για τους άνδρες ασφαλής θεωρείται η κατανάλωση 21
μονάδων την εβδομάδα και για τις γυναίκες η κατανάλωση
14 μονάδων την εβδομάδα. Μία μονάδα είναι: 
81 μικρό ποτήρι μπύρα
8½ μεγάλο ποτήρι μπύρα
81 ποτήρι ουίσκι ή άλλο ποτό της ίδιας κατηγορίας
81 ποτήρι κρασί
81 ποτήρι λικέρ

81 ούζο 
Οι βλάβες που μπορεί να προκαλέσει το αλκοόλ, αν ξε-
περαστούν τα όρια αυτά, είναι: 
8Αφυδάτωση
8Γαστρίτιδα, αιμορραγίες, έλκη
8Υψηλή αρτηριακή πίεση
8Σεξουαλικές διαταραχές
8Εγκεφαλικές βλάβες
8Ηπατοπάθεια – κίρρωση ήπατος
8Προβλήματα στο νευρικό σύστημα
8Ασθένειες των μυών
8Έλλειψη βιταμινών
Καλό είναι να μην ξεχνάμε πως δεν πρέπει να γίνουμε
αλκοολικοί για να ελέγξουμε τις συνήθειές μας, που
αφορούν την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

Όπως λέει η γνωστή
κινεζική παροιμία, «το
πρωί να τρως σαν
βασιλιάς, το μεσημέρι
σαν πρίγκηπας και το
βράδυ σαν ζητιάνος»

▶

Πόσο αλκοόλ μπορούμε να πίνουμε άφοβα;

Nίκος Βιάζης - Γαστρεντερολόγος



Σαλάτα με τορτελίνι,
ρόκα και αβοκάντο

ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Βράζετε τα μακαρόνια σε άφθονο νερό, τα σουρώνετε και
τα αφήνετε να κρυώσουν. 
Βάζετε όλα τα υλικά για τη σάλτσα στο μούλτι, τα λιώνετε
και τα ρίχνετε στα μακαρόνια. 
Ανακατεύετε και είναι έτοιμο. Τρώγεται και κρύο. 

Μια πλούσια σαλάτα με ζυμαρικά μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική επιλογή για ένα υγιεινό
γεύμα ή δείπνο, προσφέροντας όλα τα θρεπτικά συστατικά της σαλάτας αλλά με τρόπο
γευστικό και απολύτως χορταστικό.

Σαλάτες να... χορταίνεις!

8 ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
1 ώριμο αβοκάντο
300 γρ. κατεψυγμένο αρακά
150 γρ. ρόκα
250 γρ. τορτελίνια γεμιστά με τυρί
1 κονσέρβα τόνο σε νερό
100 γρ. μαγιονέζα light (προαιρετικά)
1 λεμόνι
Λίγο άνηθο
Μισό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
5 κουταλιές ελαιόλαδο 
Αλάτι 

8ΥΛΙΚΑ (για 4 άτομα)
Μακαρόνια πένες ή βίδες
Μία ντομάτα
Φέτα (όση θέλετε)
Μία σκελίδα σκόρδο ή λίγο αποξηραμένο
Λίγο αλάτι (λόγω της φέτας)
Πιπέρι
Ρίγανη
Ελαιόλαδο
Προαιρετικά: 
Πιπεριά (όση θέλετε)
Ελιές χωρίς κουκούτσι

Σαλάτα ζυμαρικών 
με ψητές φέτες μοτσαρέλα
8 ΥΛΙΚΑ (για 5 άτομα)
200 γρ. πολύχρωμα ζυμαρικά
250 γρ. φέτες μοτσαρέλα
100 γρ. φρέσκο σπανάκι
100 γρ. πράσινες και μαύρες ελιές
30 γρ. τριμμένη φρυγανιά
1 αυγό
Μία ντομάτα ψιλοκομμένη
30 γρ. αλεύρι
5 κουταλιές ελαιόλαδο
3 - 4 κουταλιές χυμό από λεμονιού
Πάπρικα
Αλάτι - ΠιπέριΕΚΤΕΛΕΣΗ

Βράζετε τα τορτελίνια σε αλατισμένο νερό. Στα τελευταία
3 λεπτά του βρασίματος προσθέτετε τον αρακά. Σουρώνετε
τα τορτελίνια και τον αρακά σε σουρωτήρι, τα ανακατεύετε
με 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και τα αφήνετε να
κρυώσουν. Κόβετε τη ρόκα σε μικρά τεμάχια. Καθαρίζετε

το αβοκάντο και κόβετε σε
κύβους την ψίχα. Στύβετε
το λεμόνι και αναμειγνύετε
το αβοκάντο με τον χυμό
του λεμονιού. 
Ανακατεύετε το κρεμμύδι
και τον άνηθο με 3 κουτα-
λιές της σούπας νερό και
το υπόλοιπο λάδι. Προ-
σθέτετε τον τόνο στραγ-
γισμένο και τη μαγιονέζα.
Ανακατεύετε τα συστατικά
με μίξερ χειρός, μέχρι να
σχηματίσουν ένα κρεμώδες
μίγμα. 
Μοιράζετε τη σαλάτα σε
βαθιά πιάτα και ρίχνετε από
πάνω το μίγμα με τον τόνο. 

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
(Από τη Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγο-Διατροφολόγο)

Σε αυτή τη σαλάτα έχουμε πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας από τον
τόνο αλλά και από το τυρί που περιέχουν τα τορτελίνια. Τα τορτελίνια και
ο αρακάς είναι πηγή ενέργειας, καθώς παρέχουν σύνθετους υδατάνθρακες.
Η ρόκα, το κρεμμύδι και το αβοκάντο μας προσδίδουν επιπλέον φυτικές
ίνες. Ειδικά το αβοκάντο είναι πλούσιο σε «καλά» λιπαρά και συγκεκριμένα
μονοακόρεστα λιπαρά.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ
(Από τη Μαρία Ζερβού, Διαιτολόγο-Διατροφολόγο)

Εκδοχή χωριάτικης σαλάτας, όπου αντί για ψωμί υπάρχουν μακαρόνια.
Μέσω αυτής της συνταγής έχετε θρεπτικό και γευστικό αποτέλεσμα
ανώτερο μιας χωριάτικης σαλάτας. Δεν χρειάζεται λάδι, ενώ μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε λευκό τυρί χαμηλότερο σε λιπαρά. Υπάρχει ισορροπία
και παρουσία θρεπτικών συστατικών (υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, λιπαρά),
κάτι που καθιστούν το εν λόγω πιάτο ως κύριο γεύμα.
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Κόβετε τη μοτσαρέλα σε χοντρές φέτες (2 εκ.) και ρίχνετε
στα κομμάτια τον χυμό λεμονιού. 
Βράζετε τα ζυμαρικά σε αρκετό αλατισμένο νερό μέχρι
να μαλακώσουν. 
Στραγγίζετε τα ζυμαρικά σε σουρωτήρι, τους ρίχνετε
κρύο νερό και τα αφήνετε να στραγγίξουν. Έπειτα τα
αναμιγνύετε με την ψιλοκομμένη ντομάτα, το σπανάκι
και τις ελιές. 
Ρίχνετε στο αυγό το αλάτι, το πιπέρι και την πάπρικα. 
Αλευρώνετε τις φέτες μοτσαρέλα και τις βουτάτε στο
αυγό και την τριμμένη φρυγανιά. 
Τηγανίζετε τη μοτσαρέλα σε καυτό καλαμποκέλαιο και
από τις δύο πλευρές για περίπου 2 λεπτά. Κατόπιν
μοιράζετε τη μοτσαρέλα στη σαλάτα ζυμαρικών. 
Συμβουλή: Γαρνίρετε με φύλλα βασιλικού. Η σαλάτα
έχει καλύτερη γεύση όσο είναι ζεστό το τυρί.

Από το www.eligast.gr

Χωριάτικη 
μακαρονοσαλάτα





Τα Καλάβρυτα αποτελούν έναν
από τους πιο δημοφιλείς προ-
ορισμούς της Πελοποννήσου
για όλες τις εποχές του χρόνου,
δεν χρειάζονται και πολλές συ-
στάσεις... 
Επισκεφθείτε την πανέμορφη κω-
μόπολη των Καλαβρύτων, στους
πρόποδες του Χελμού, η οποία,
ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο,
σφύζει από ζωή χάρις στο σύγχρονο
χιονοδρομικό της κέντρο. Ένα ονει-
ρικό σκηνικό με λιθόκτιστα σπίτια,
μικρές πλατείες, χαριτωμένους
πεζόδρομους, γραφικά μαγαζιά
και ταβέρνες πλάι σε σκιερά πλα-
τάνια, μετατρέπει τον τόπο αυτό
στον απόλυτο προορισμό των ρο-
μαντικών ψυχών… 
Σήμα κατατεθέν της πόλης είναι ο
Οδοντωτός, που ήδη από το 1906
εκτελεί τη διαδρομή Καλάβρυτα -
Διακοπτό (22 χλμ.). Καθώς διασχίζει
το φαράγγι του Βουραϊκού, θεω-
ρείται μια από τις πιο όμορφες
διαδρομές με τρένο στην Ελλάδα. 

Ιστορία παντού...
Τα Καλάβρυτα είναι μια ιστορικά
φορτισμένη πόλη: Ας μην ξεχνάμε
ότι το 1943, οι Γερμανοί, σε αντί-
ποινα για μια μάχη που έχασαν
στην περιοχή από αντιστασιακές
ομάδες, εκτέλεσαν περίπου 1.500

Καλαβρυτινούς άντρες άνω των
14 ετών και κατέκαψαν την πόλη.
Σε ανάμνηση του φρικιαστικού αυ-
τού γεγονότος δημιουργήθηκε το
Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυ-
τώματος αλλά και το Μνημείο των
Εκτελεσθέντων (Τόπος Θυσίας),

όπου δεσπόζει ένας πανύψηλος
επιβλητικός σταυρός. 
Πέντε χλμ. ΝΔ από τα Καλάβρυτα
βρίσκεται η Μονή της Αγίας Λαύρας.
Σύμφωνα με την παράδοση, κτί-
στηκε το 10ο αιώνα και συνδέεται
με την Ελληνική Επανάσταση του
1821. Επισκεφτείτε ακόμη το επι-
βλητικό μοναστήρι του Μεγάλου
Σπηλαίου, το οποίο θεωρείται το
αρχαιότερο της Ελλάδας! Το σπή-
λαιο ανοίγεται στο κατακόρυφο
σχεδόν μέτωπο βράχου ύψους

120 μ., πάνω από την απότομη χα-
ράδρα του Βουραϊκού ποταμού. 

«Δώρα» της φύσης
Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε
το εντυπωσιακό Σπήλαιο Λιμνών,
στους πρόποδες του Xελμού. Εν-
τυπωσιακοί σταλακτίτες, σταλαγ-
μίτες και 13 λίμνες μοιράζονται
σε τρεις ορόφους. Η επίσκεψη του
σπηλαίου γίνεται, μάλιστα, με βάρ-
κα. Οι λάτρεις των χειμερινών
σπορ σίγουρα θα γνωρίζουν το
σύγχρονο Χιονοδρομικό Κέντρο
του Χελμού, αφού διαθέτει 12 πί-
στες, 7 αναβατήρες, πάρκο για s-
nowboard, ειδική moguls πίστα,
το μοναδικό πάρκο snow tubes,
ενώ συνέχεια διοργανώνονται εκεί
parties και events! 
Για όσους αποζητούν δράση και
ένταση, οι επιλογές είναι αμέτρητες:
πεζοπορία στο τμήμα του ευρω-
παϊκού μονοπατιού Ε4 (από τα Κα-
λάβρυτα προς Κάτω Λουσούς -
Πλανητέρο - Άρμπουνα - Άγ. Νι-
κόλαο - Τουρλάδα – Κρινόφυτα),
πεζοπορία κατάβασης του Βου-
ραϊκού, ορειβασία στον Χελμό,
αναρρίχηση, διαδρομή με αυτοκί-
νητο 4x4 προς τη Λίμνη Τσιβλού,
mountain bike και αλεξίπτωτο
πλαγιάς. 
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Σήμα κατατεθέν
της πόλης είναι 
ο Οδοντωτός, που
διασχίζει 
το φαράγγι του
Βουραϊκού και
θεωρείται μια από
τις πιο όμορφες
διαδρομές με
τρένο στην Ελλάδα

▶

(ΠΗΓΗ: www.visitgreece.gr)

Καλάβρυτα: Ιστορία και παράδοση

Στη νοτιοδυτική πλευρά των Καλαβρύτων,
απέχοντας μόλις 5 χιλιόμετρα από την
ιστορική πόλη, συναντάμε ένα από τα
κορυφαία αξιοθέατα της περιοχής. Την
Ιερά Μονή της Αγίας Λαύρας: λίκνο της
εθνικής μας παλιγγενεσίας, πανελλήνιο
εθνικοθρησκευτικό προσκύνημα πρώτου
μεγέθους και μια από τις αρχαιότερες
μονές του ελληνισμού. 
Μέσα σε ένα επιβλητικό τοπίο και με το
βυζαντινό στοιχείο να κυριαρχεί, μετα-
φερόμαστε αιώνες πίσω –στους χρόνους
της Αυτοκρατορίας του Νικηφόρου Φω-
κά– όταν ο Αγιορείτης ασκητής Ευγένιος
ιδρύει, κατά την παράδοση, τη Μονή.
Παρά τις τόσες καταστροφές, τις πυρκαγιές

και τις λεηλασίες που σημάδεψαν την
πολυκύμαντη ιστορία της, η Μονή υψω-
νόταν κάθε φορά ακόμη καλύτερη και
πιο μεγαλοπρεπής… 
Η ιστορία έχει κατακυρώσει την τεράστια
προσφορά της Αγίας Λαύρας στην «Εθνική
μας υπόθεση», καθώς, επί τουρκοκρατίας,
αποτέλεσε κέντρο εθνικής δράσης. Στο
θρησκευτικό και εθνικό αυτό προπύργιο
«από φυλακής πρωίας μέχρι νυκτός»
θερμές προσευχές και μυστικοί εθνικοί
πόθοι συμπλέκονται. Εκκλησία και Έθνος
συμπορεύονται. Και όταν η μεγάλη ώρα
σημάνει, η λαχτάρα της Φυλής για την
ελευθερία παίρνει αρχή και υπόσταση.
Στην Ωραία Πύλη του Ναού της Αγίας

Λαύρας οι πρώτοι αγωνιστές ορκίζονται,
υπό τον εθνεγέρτη Παλαιών Πατρών
Γερμανό, «Ελευθερία ή Θάνατος» στο
πανένδοξο λάβαρο του αγώνα. 
Επισκεφθείτε το Μουσείο της Μονής και
ξαναζήστε τη χιλιόχρονη ιστορία της.
Καλλιτεχνήματα χάρμα οφθαλμών, πο-
λύτιμοι θησαυροί ανυπολόγιστης εθνικής
σημασίας, αφιερώματα της λαϊκής πίστης
και εθνικά κειμήλια. Ανάμεσά τους το
ιερό Λάβαρο –η πρώτη σημαία του Ελ-
ληνικού Έθνους– τα όπλα των αγωνιστών
του 1821, τα άμφια και η ποιμενική
ράβδος του Αρχιεπισκόπου Παλαιών Πα-
τρών Γερμανού, το αδαμαντοκόλλητο
Ευαγγέλιο –δώρο της Αικατερίνης της

Μεγάλης–, ο Επιτάφιος του 1754, η
εικόνα του Αγίου Γεωργίου κεντημένη
από την «Κοκόνα του Ρολογά», σημαντικά

αντικείμενα λατρείας, καθώς και πλήθος
εγγράφων χρονολογημένα από το 1688
έως το 1906.

Ιερά Μονή Αγίας Λαύρας: Στο «Μοναστήρι του Έθνους»



Η Mercedes-AMG GmbH επι-
ταχύνει δυναμικά φέτος το φθι-
νόπωρο: τα αστέρια του Paris
Motor Show, η νέα Mercedes-
AMG GT και η νέα Mercedes-
AMG C 63, δέχονται πλέον πα-
ραγγελίες! Οι παραδόσεις και
των δύο μοντέλων υψηλών
επιδόσεων AMG θα ξεκινήσουν
το πρώτο τρίμηνο του 2015.
Η πρώτη Mercedes στην ιστορία
ήταν αγωνιστικό αυτοκίνητο –
και ο σημερινός απόγονός της
αναβαθμίζει αυτή την παράδοση:
με τη νέα Mercedes-AMG GT, η
Mercedes-AMG κινείται προς μία
νέα, κορυφαία κατηγορία sport
αυτοκινήτων. Το μοντέλο GT είναι
το δεύτερο sport αυτοκίνητο που
αναπτύχθηκε εξ’ ολοκλήρου από
τη Mercedes-AMG. Ο σχεδιασμός
με τον εμπρός κεντρικά τοποθε-
τημένο κινητήρα με διάταξη
transaxle και η έξυπνη, ελαφριά
κατασκευή από αλουμίνιο απο-
τελούν τη βάση για μία άκρως
δυναμική εμπειρία οδήγησης. Ο
επίσης νέος, εξελιγμένος κινη-
τήρας AMG 4,0 l V8 biturbo υπο-
γραμμίζει τις χαρακτηριστικές
οδηγικές επιδόσεις της AMG.
Πρόκειται για τον πρώτο κινητήρα
sport αυτοκινήτου σε εσωτερικά
τοποθετημένους στροβιλοσυμ-
πιεστές («hot inside V») και λί-
πανση ξηρού κάρτερ, ο οποίος
διατίθεται σε δύο βαθμίδες από-
δοσης ισχύος: ως GT ισχύος 340
kW (462 ίπποι) και GT S ισχύος
375 kW (510 ίπποι). Η νέα έκδοση
GT συνδυάζει δυναμική οδήγησης
και κορυφαίες επιδόσεις αγω-
νιστικού επιπέδου με αξιοθαύ-
μαστη καθημερινή πρακτικότητα
και αποδοτικότητα που θέτει νέα
πρότυπα σε αυτήν την κατηγορία.
Με αναλογία ισχύος προς βάρος
της τάξεως των 3,08 κιλών ανά
ίππο, η Mercedes-AMG GT S ανε-
βαίνει με αυτοπεποίθηση στο βά-
θρο των νικητών της κατηγορίας
της. Με εξαιρετικά χαρακτηριστικά,

όπως 3,8 δευτερόλεπτα από 0
στα 100 χλμ/ώρα και τελική τα-
χύτητα 310 χλμ./ώρα, υπόσχεται
επιδόσεις γνήσιου αγωνιστικού
αυτοκινήτου. Η έκδοση GT απο-
δεικνύει, επίσης, ότι η οικονομική
λειτουργία και οι υψηλές επιδόσεις
μπορούν να συμβαδίζουν με κα-

τανάλωση 9,3 λίτρων ανά 100
χιλιόμετρα (μικτός κύκλος NEDC).

Mercedes-AMG GT S 
«Edition 1»

Η «Edition 1» είναι μία ιδιαίτερα
σπορ έκδοση της Mercedes-AMG
GT S: ο ξεχωριστός συνδυασμός
σπορτίφ στοιχείων τόσο στο εξω-
τερικό όσο και στο εσωτερικό
της, μαγνητίζει όλα τα βλέμματα.
Περιλαμβάνει: 
�Αεροδυναμικό πακέτο σε μαύρο
(μεγαλύτερο splitter εμπρός με
ομαλή μετάβαση προς τα πτερύγια
εκτροπής του αέρα στις πλαϊνές
εισαγωγές αέρα της μπροστινής
ποδιάς, πτερύγια εκτροπής αέρα
στους εμπρός θόλους τροχών,
δυναμικός μαύρος διάκοσμος
στα πλευρικά μαρσπιέ, σταθερή
πίσω αεροτομή).
�Οροφή από ανθρακονήματα.
� Πακέτο Night (μαύρη μάσκα
ψυγείου «diamond» με γρίλια σε
γυαλιστερό μαύρο, πτερύγια στα
εμπρός φτερά σε γυαλιστερό μαύ-
ρο, περιβλήματα εξωτερικών κα-
θρεπτών σε γυαλιστερό μαύρο,
διακοσμητική λωρίδα στο διαχύτη
σε γυαλιστερό μαύρο, τρίγωνα
πλαϊνά παράθυρα και πίσω παρμ-
πρίζ με θερμομονωτικά φιμέ κρύ-
σταλλα (ανάλογα με τη χώρα),
μαύρες λεπτομέρειες στην από-
ληξη του σωλήνα εξάτμισης).

Επιδόσεις και… γοητεία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Με γνήσια γοητεία και εντυπωσιακή δυ-
ναμική, η νέα Mercedes-AMG C 63 θέτει
νέα πρότυπα. Το υψηλής τεχνολογίας μη-
χανικό σύνολο εγγυάται μία απαράμιλλη
εμπειρία οδήγησης, χαρακτηριστική οδική
συμπεριφορά AMG και μέγιστη εξατομί-
κευση, χάρη στη μεγάλη γκάμα επιλογών
εξοπλισμού. 
«Φυσικά, η νέα Mercedes-AMG C 63 θα
κινείται και πάλι με έναν 8κύλινδρο
κινητήρα. Ο κινητήρας 4,0 l V8 biturbo
που αναπτύξαμε εντυπωσιάζει με τη σα-
ρωτική απόδοση ισχύος και τον συγκλο-

νιστικό ήχο του. Ταυτόχρονα, επιβεβαι-
ώνουμε για ακόμη μία φορά την ηγετική
θέση μας στο ουσιαστικής σημασίας θέμα
της αποδοτικότητας. Κανένας άλλος κι-
νητήρας υψηλών επιδόσεων V8 δεν είναι
οικονομικότερος από τον νέο κινητήρα
της C 63», λέει ο Christian Enderle, Επι-
κεφαλής Ανάπτυξης Κινητήρων και Συ-
στημάτων Μετάδοσης Κίνησης της Mer-
cedes-AMG GmbH. 
Ο κινητήρας της C 63 έχει στενή σχέση με
το μηχανικό σύνολο που προσφέρει στη
Mercedes-AMG GT τις μοναδικές επιδόσεις

της. Η απόδοση ισχύος κυμαίνεται από
350 kW (476 ίπποι) για την C 63 έως 375
kW (510 ίπποι) για την C 63 S. Με ασύγκριτη
κατανάλωση καυσίμου μόλις 8,2 λίτρων
ανά 100 χιλιόμετρα (μικτός κύκλος NEDC),
η έκδοση C 63 Saloon είναι το πιο οικονομικό
οκτακύλινδρο αυτοκίνητο στην κατηγορία
high-performance. Η sport ανάρτηση AMG
RIDE CONTROL 3 σταδίων με ηλεκτρονικά
ελεγχόμενα αμορτισέρ, το μηχανικό πίσω
μπλοκέ διαφορικό και τα προγράμματα
οδήγησης του κιβωτίου ταχυτήτων AMG
DYNAMIC SELECT περιλαμβάνονται στον

πλούσιο βασικό εξοπλισμό. Η έκδοση C
63 S διαθέτει ακόμη περισσότερα τεχνικά
εντυπωσιακά χαρακτηριστικά. Ο εκτενής
βασικός εξοπλισμός του κορυφαίου μον-
τέλου περιλαμβάνει σύνθετο σύστημα φρέ-
νων high-performance, ηλεκτρονικό πίσω
μπλοκέ διαφορικό και δυναμικά έδρανα
κινητήρα. 

Δυναμισμός αλλά 
και άνεση ταξιδιού 

Η νέα Mercedes-AMG C 63 ως sport sa-
loon και χαρισματικό, high-performance

«Αθλητές» υψηλών επιδόσεων 

Τα μοντέλα Mercedes-AMG C 63 και AMG GT έτοιμα για την               

Με τη νέα
Mercedes-AMG GT,
η εταιρεία κινείται
προς μία νέα,
κορυφαία
κατηγορία sport
αυτοκινήτων 

▶ Τα μοντέλα συνοπτικά
Mercedes-AMG GT S Mercedes-AMG GT

Κυβισμός 3.982 κ. εκ. 3.982 κ. εκ.

Απόδοση ισχύος 375 kW (510 ίπποι) 
στις 6.250 σ.α.λ.

340 kW (462 ίπποι) 
στις 6.000 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 650 Nm 
στις 1.750-4.750 σ.α.λ.

600 Nm 
στις 1.600-5.000 σ.α.λ.

Κατανάλωση καυσίμου 
(κύκλος μετρήσεων NEDC) 9,4 – 9,6 l/100 km 9,3 l/100 km

Εκπομπές CO2 219 – 224 g/km 216 g/km
Κατηγορία αποδοτικότητας G G
Απόβαρο (σύμφωνα με ΕΕ) 1.570 kg* / 1645 kg** 1.540 kg* / 1.615 kg**
Αναλογία ισχύος προς βάρος 3,08* / 3,22** kg/hp 3,33* / 3,49** kg/hp
Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα 3,8 δευτ. 4,0 δευτ.
Τελική ταχύτητα 310 km/h*** 304 km/h***
Τιμή 200.200 € 172.100 €

* Σε ετοιμότητα λειτουργίας (90% γεμάτο ρεζερβουάρ, χωρίς οδηγό και αποσκευές). 
** Σε ετοιμότητα λειτουργίας (90% γεμάτο ρεζερβουάρ, με οδηγό (68 kg) και απο-
σκευές (7 kg). *** Ηλεκτρονικός περιορισμός.



  Ανανεωμένα τα τετρακίνητα 
της Mitsubishi!
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Παρά την εποχή λιτότητας, η αντιπρο-
σωπεία της Mitsubishi στην Ελλάδα
(Αφοί Σαρακάκη) οργάνωσε άλλη μια
επιτυχημένη παρουσίαση νέων μον-
τέλων της, στην οποία δεν υπήρχαν
αποκλεισμοί δημοσιογράφων, αφού
είναι γνωστό ότι ο Όμιλος Σαρακάκη
δεν τους «κατηγοριοποιεί»! 
Αντίθετα, χάρη και στον πολύπειρο επικε-
φαλής Επικοινωνίας, Γιώργο Παππά, η
εταιρεία αντλεί το maximum απ’ όλα ανε-
ξαιρέτως τα ελληνικά ΜΜΕ, με ανεπαίσθητο
κόστος! 
Αλλά το παραπάνω γεγονός δεν ξενίζει
κανέναν, αφού το αυτονόητο και λογικό
ταυτίζεται στο χώρο με την εξαίρεση! 
Στο φθινοπωρινό Λουτράκι έγινε η στατική
παρουσίαση των βελτιώσεων στα δύο αγα-
πημένα μας τετρακίνητα μοντέλα της ια-
πωνικής εταιρείας, το πασίγνωστο πια cros-
sover ASX και το χρήσιμο «εργαλείο» επαγ-
γελματιών και αγροτών, το L200. 
Σημειώστε ότι το υπέροχο ASX, στα τέσσερα
μόλις χρόνια της εμπορικής του πορείας
έχει καταγράψει 250.000 πωλήσεις σε παγ-
κόσμιο επίπεδο, ενώ στην Ελλάδα κυκλο-
φορούν ανάμεσά μας σχεδόν 3.000 ASX. 
Η εξωτερική όψη του νέου ASX διακρίνεται
από τους νέους προφυλακτήρες, βαμμένους
στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ στο εσω-
τερικό ο περιστροφικός διακόπτης της τε-
τρακίνησης αντικαταστάθηκε με έναν πιε-
ζόμενο. 
Επίσης, προστέθηκε ανανεωμένη πίσω
ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για βελ-
τιωμένη συμπεριφορά και οδηγική άνεση,
υφάσματα εσωτερικού και χρωμιωμένο
ένθετο στις εμπρός πόρτες. 
Στην οδήγηση δεν διακρίναμε σοβαρές δια-
φορές. Άλλωστε τα περιθώρια βελτίωσης
είναι ελάχιστα… 
Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει την τετρακίνηση,
ενώ στις άλλες εκδόσεις το ASX είναι προ-
σθιοκίνητο. Επίσης, οι αλλαγές στην πίσω
ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων εξάλειψαν
τις τάσεις πλεύσεις του αμαξώματος σε
πολύ υψηλές ταχύτητες, που παρουσίαζε
το προηγούμενο μοντέλο. 
Τέλος, ελαφρώς βελτιωμένο είναι και το
κιβώτιο ταχυτήτων. 

                        «εκκίνηση» 
� Ζάντες αλουμινίου 10 ακτίνων
σε μαύρο με γυαλιστερό φινίρισμα,
και με ελαστικά διαστάσεων
265/35 R 19 σε 9.0 J x 19 (εμπρός)
και 295/30 R 20 σε 11 J x 20
(πίσω). 
Στο εσωτερικό κυριαρχεί γνήσια
αγωνιστική ατμόσφαιρα: 
� Επενδύσεις από μαύρο δέρμα
nappa με κόκκινες διακοσμητικές
ραφές.
� Καθίσματα AMG performance
με ενσωματωμένο οδηγό ζώνης
ασφαλείας σε μαύρο δέρμα nap-
pa/μικροΐνες DINAMICA με κόκ-
κινες διακοσμητικές ραφές.
� Πακέτο εσωτερικού Black Di-
amond. 
� Τιμόνι AMG performance σε
μικροΐνες DINAMICA με επίπεδο
κάτω τμήμα, ένδειξη στο κέντρο
πάνω, κόκκινες διακοσμητικές
ραφές, κεντρικό πλαίσιο χρωμίου
με επιγραφή «Edition 1» και ασημί
χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων
αλουμινίου. 
Η παρουσίαση της AMG GT στην
αγορά ξεκινά το πρώτο τρίμηνο
του 2015. 
Η διάθεση των μοντέλων στην
αγορά θα ξεκινήσει με την έκδοση
Mercedes-AMG GT S στην Ευ-
ρώπη το πρώτο τρίμηνο του 2015
και θα ακολουθήσουν η έκδοση
GT και η διάθεσή τους σε άλλες
αγορές. 

estate πείθει με τα ασυναγώνιστα χα-
ρακτηριστικά του κινητήρα σε συνδυασμό
με την πολύ χαμηλή κατανάλωση καυ-
σίμου, την εξαιρετική γραμμική και
πλευρική δυναμική, καθώς και τα υψηλά
επίπεδα πρακτικότητας. Η εσωτερική
και η εξωτερική σχεδίαση είναι πιο ξε-
χωριστή από ποτέ. 
Το κορυφαίο μοντέλο V8 της C-Class
διατίθεται σε τέσσερις εκδόσεις: το Saloon
και το Estate διατίθενται ως Mercedes-
AMG C 63 S και C 63. Η C 63 S είναι δια-
μορφωμένη για ακόμη υψηλότερες δυ-
ναμικές επιδόσεις. 

Κινητήρες 
Οι κινητήρες με τους οποίους θα διατίθεται το ASX είναι:

Μοντέλο 1.8 DiD 2WD (6-τάχυτο M/T) 1.6 petrol 2WD (5-τάχυτο M/T)
Κυβισμός 1.798 cc 1.590 cc
Ισχύς* 150 ps @ 4.000 rpm 117 ps @ 6.000 rpm
Ροπή* 300 Nm @ 2000-3000 rpm 154 Nm @ 4.000 rpm
CO2* 145 g/km 135 g/km

Τιμές
Οι τιμές με απόσυρση και οι προσφορές της αντιπροσωπείας κατεβάζουν το τελικό κόστος σε ελκυστικά επίπεδα:

Μοντέλο Λιανική τιμή Απόσυρση Όφελος Λιανική τιμή με
απόσυρση και όφελος

1.6 Inform 20.090 1.220 800 18.070
1.6 Invite 22.220 1.268 800 20.152
1.6 Intense Panorama 23.740 1.300 800 21.640
1.8 Invite 26.160 1.834 800 23.526
1.8 Invite 4WD 28.690 1.909 800 25.981
1.8 4WD Intense Panorama 29.990 2.029 800 27.161

L200: Διαχρονικό όχημα!

Έκδοση Λιανική 
τιμή Απόσυρση Όφελος

Λιανική τιμή
με όφελος

και απόσυρση
Single Cab 4WD 
Inforn ASTC 21.590 430 1.500 19.660

Club Cab 4WD
Invite ASTC 23.950 461 1.500 21.989

Club Cab 4WD 
Intense Plus ASTC 28.400 545 1.500 26.355

Double Cab 4WD
Invite ASTC 25.900 395 2.000 23.505

Double Cab 4WD
Intense ASTC 27.370 420 2.000 24.950

Double Cab 4WD
Intense Plus 30.360 464 2.000 27.896

Double Cab 4WD
Instyle 33.760 524 2.000 31.236

Το Mitsubishi L200 έχει ανανεωθεί
αισθητικά και πλέον η εμπρός μάσκα
παραπέμπει στο Pajero. Το L200 είναι
βασικά πισωκίνητο, αλλά υπάρχει
και η δυνατότητα κλειδώματος του
κεντρικού άξονα με την κατανομή
της ροπής να γίνεται 50/50 εμπρός
πίσω σε χαμηλές ταχύτητες. Υπάρχει
ακόμη και η δυνατότητα επιλογής
διάταξης Super Select με κεντρικό
διαφορικό, για τα δύσκολα σημεία
ή για οδήγηση στην άσφαλτο με πιο
υψηλές ταχύτητες. 
Το L200 προσφέρεται ως μονοκάμπινο
(Club) και διπλοκάμπινο (Double
Cab) με υπερτροφοδοτούμενο πε-
τρελαιοκινητήρα 2.5 λίτρων, ο οποίος
αποδίδει 136 ή 170 ίππους.
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Η ΦΑΓΕ ήταν ο Χρυσός Χορηγός
στον Ανοικτό Αγώνα Δρόμου
Cardio Run, ο οποίος διοργα-
νώθηκε για πρώτη φορά στο
TAE KWON DO στο Παλαιό Φά-
ληρο. 
Περισσότεροι από 1.500 δρομείς

συμμετείχαν στη διοργάνωση,
τρέχοντας σε διαδρομές των 3
και 8 χιλιομέτρων και επικοι-
νωνώντας το μήνυμα «Τρέξε
με την καρδιά σου… για την
καρδιά σου». Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, ο

αγώνας πραγματοποιήθηκε με
σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον
κόσμο για τη σημασία της πρό-
ληψης υγείας και να τονίσει την
αξία της άθλησης. 
Ο αγώνας ΦΑΓΕ Cardio Run
συνδιοργανώθηκε από την Πα-
νελλήνια Ένωση Πτυχιούχων
Φυσικής Αγωγής, τον Πανελ-
λήνιο Σύνδεσμο Γυμναστηρίων,
τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Γυ-
μναστηρίων Αττικής, την Ελ-
ληνική Καρδιολογική Εταιρεία
και τον Σύλλογο Ελλήνων
Ολυμπιονικών. Τα έσοδα του
αγώνα θα διατεθούν στην Ελ-
ληνική Καρδιολογική Εταιρεία
για την αγορά απινιδωτή, που

θα εγκατασταθεί στο ακριτικό
νησί Κάλυμνος. Ο αγώνας ΦΑΓΕ
Cardio Run αναγνωρίστηκε επί-
σημα από τον ΣΕΓΑΣ και την
International Association of
Athletics Federation (IAAF). 
Ως Χρυσός Χορηγός, η ΦΑΓΕ
υποστήριξε την πρώτη διοργά-
νωση αυτής της σημαντικής
πρωτοβουλίας, ενισχύοντας
τον κοινωνικό της σκοπό. Στε-
λέχη της εταιρείας έλαβαν μέρος
στον αγώνα Cardio Run, ως
δρομείς, επικοινωνώντας το
μήνυμά του και ενθαρρύνοντας
την ομαδική προσπάθεια για
ενημέρωση και πρόληψη της
υγείας.

Νέο Dettol Touch 
of Foam: Σκληρό 
με τα βακτηρίδια, 

απαλό με το δέρμα
Η οικογένεια του Dettol καλωσορίζει ένα
νέο, μοναδικό προϊόν προσωπικής υγιεινής,
το Dettol Touch of Foam. Πρόκειται για
το νέο υγρό σαπούνι σε μορφή αφρού,
που χαρίζει απαλά χέρια, ενώ εξουδετε-
ρώνει το 99,9% των μικροβίων, χάρη στην
αντιβακτηριδιακή του δράση, όπως όλα
τα προϊόντα Dettol. 
Το Dettol Touch of Foam είναι ο απόλυτος
σύμμαχος για όλη την
οικογένεια, ενώ απο-
τελεί και μια πολύ καλή
αφορμή να διδάξουμε
στα παιδιά κανόνες υγι-
εινής και τη σημασία
του πλυσίματος των
χεριών, ειδικά
όταν επι-
στρέφουν,
για παράδειγ-
μα, από το
σχολείο, μετά
την παιδική
χαρά ή μετά
το παιχνίδι με
τα αγαπημέ-
να τους κα-
τοικίδια. 
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ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 
ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 5 Χ 8

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΟ GLOBAL GL181 ΠΑΛ-
ΜΙΚΟ (ΑΧΙΝΟΣ)
12V DC 

Η Μαρινόπουλος Α.Ε. επενδύει αδιάκοπα
όχι μόνο στην αναβάθμιση των υπηρεσιών
της, αλλά και στην αναβάθμιση του δικτύου
της, που αποτελεί το μεγαλύτερο δίκτυο
λιανεμπορίου στη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό,
από τον Ιανουάριο του 2014 έως και σήμερα,
προχώρησε στην ανακαίνιση 51 σημείων
πώλησης. Πρόκειται για επένδυση συνολικού
ύψους 10.150.000 ευρώ.
Αναλυτικά: 
Carrefour (υπερμάρκετ)
Ανακαινίστηκαν τα καταστήματα σε Ν. Ιωνία,

Ν. Ευκαρπία, Ίλιον και Π. Ράλλη. Συνολική
επένδυση: 7.800.000 € 
Carrefour Μαρινόπουλος (σουπερμάρκετ)
Ανακαινίστηκαν τα καταστήματα σε Αμφιθέα,
Γλυφάδα, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα,
Μαρκόπουλο και Κερατσίνι.
Συνολική επένδυση 1.550.000 €
Carrefour Express (καταστήματα γειτονιάς)
Έως το τέλος Νοεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί
η ανακαίνιση σε 45 καταστήματα σε ολόκληρη
τη χώρα.
Συνολική επένδυση: 800.000 €

Μαρινόπουλος Α.Ε.: Aναβάθμιση του δικτύου σε όλη την Ελλάδα

Η ΦΑΓΕ Χρυσός Χορηγός στον Αγώνα Δρόμου Cardio Run
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Η 8η αγωνιστική της Super
League είναι αυτή που πε-
ρίμεναν από την κλήρωση
όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι της
χώρας: το μεγάλο ντέρμπι
Ολυμπιακού - Παναθηναϊκού
δεσπόζει φυσικά και άπαντες
περιμένουν να δουν ένα ματς
που θα κρύβει για ακόμα μία
φορά δυνατές συγκινήσεις. 

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

Σήμερα Σάββατο, διεξάγονται
τρεις αναμετρήσεις: η αυλαία
ανοίγει στα Γιάννενα, στις 15:00,
όπου ο ΠΑΣ υποδέχεται την
ΑΕΛ Καλλονής. Οι γηπεδούχοι
προέρχονται από σπουδαία
εκτός έδρας νίκη και τρίποντο
απέναντι στον Πανιώνιο και
θέλουν συνέχεια για να ξεκολ-
λήσουν από τα χαμηλά της
βαθμολογίας. Από την άλλη,
οι Μυτιληνιοί θέλουν, επίσης,
τους τρεις βαθμούς, καθώς
έχουν πραγματοποιήσει εξαι-
ρετικό ξεκίνημα και βρίσκονται
στους 13 βαθμούς, μόλις τρεις
πίσω από την κορυφή. 
Στις 18:15, στη Λειβαδιά, ο Λε-
βαδειακός υποδέχεται τον Πα-
νιώνιο. Οι γηπεδούχοι ψάχνουν
απεγνωσμένα το πρώτο τρί-
ποντο της χρονιάς, ώστε να
φύγουν από τους δύο βαθμούς
και τον πάτο της βαθμολογίας,
ενώ ο Πανιώνιος αναζητά το
«φάρμακο» για την ήττα-σοκ
στην έδρα του από τον ΠΑΣ
Γιάννενα την προηγούμενη
αγωνιστική. 
Το σημερινό πρόγραμμα κλείνει
στις 20:30 στο Περιστέρι, με
την αναμέτρηση του Ατρομήτου
με τον Εργοτέλη. Οι Κρητικοί
πηγαίνουν στην Αθήνα με στόχο
το τρίποντο, που θα τους αν-
ταμείψει για τις καλές εμφανίσεις
των τελευταίων εβδομάδων.
Από την άλλη, οι Περιστεριώτες
θέλουν να ξεχάσουν όσο το δυ-
νατόν γρηγορότερα την ήττα
στην Τούμπα και να παραμείνουν
στις πρώτες θέσεις του βαθ-
μολογικού πίνακα. 

Κυριακή των…
ντέρμπι

Το κυρίως πιάτο σερβίρεται αύ-
ριο, Κυριακή, με πέντε αγώνες:
η αρχή γίνεται στο Ηράκλειο,
όπου στις 15:00 ο ΟΦΗ αντι-
μετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης.
Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο
έρχεται από ένα τεράστιας ση-
μασίας «διπλό» στη Λεωφόρο
και με ψυχολογία ανεβασμένη.
Η ομάδα του Στάικου Βεργέτη
είναι σαφώς ποιοτικότερη, ωστό-
σο το ταξίδι στο Λονδίνο θα
είναι ένα μείον λόγω της κού-
ρασης που θα προσθέσει. 
Στις 17:15, στην Κέρκυρα, η το-
πική ομάδα αντιμετωπίζει τον
Πλατανιά. Οι γηπεδούχοι, που
έχουν κάνει εκπληκτική εκκίνηση
και βρίσκονται στις πρώτες θέ-
σεις της βαθμολογίας, προέρ-
χονται από ήττα στη Μυτιλήνη
και θέλουν να επιστρέψουν στις
νίκες, σε μία έδρα αλώβητη
μέχρι στιγμής. Από την άλλη, οι
Χανιώτες κατάφεραν να πετύ-
χουν την νίκη απέναντι στην
Ξάνθη και θέλουν να διατηρή-
σουν το ρυθμό που δείχνουν να
βρίσκουν σιγά-σιγά. 
Την ίδια ώρα διεξάγεται και το
άλλο… ντέρμπι, ΠΑΟΚ - Βέροια.
Η «βασίλισσα» πραγματοποιεί
μια εκπληκτική σεζόν μέχρι στιγ-
μής και με ρόστερ πλούσιο σε
εμπειρία και ποιότητα δείχνει

ικανή να κάνει το βήμα παρα-
πάνω φέτος. Από την άλλη, η
ομάδα του Άγγελου Αναστασιάδη
θέλει να διατηρήσει τα κεκτη-
μένα, να παραμείνει στην κορυφή
και να αποσπαστεί από τους
διώκτες της. 
Επίσης, στις 17:15 διεξάγεται η
αναμέτρηση του Πανιατωλικού
με τον Πανθρακικό. Η ομάδα
του Μάκη Χάβου πήρε βαθμό
στην εξαιρετικά δύσκολη έδρα
του Αστέρα Τρίπολης, δείχνει
ανεβασμένη και θέλει να εκμε-
ταλλευτεί για ακόμα μια φορά
την δυνατή της έδρα, κάνοντας
παράλληλα και την πρώτη της
νίκη. Στον αντίποδα, η ομάδα
του Άκη Μάντζιου δεν έχει ξε-
κινήσει καλά το πρωτάθλημα
και ψάχνει οπουδήποτε βαθμούς. 
Η Κυριακή δεν θα μπορούσε
να ολοκληρώνεται με καλύτερο
τρόπο: Ολυμπιακός και Πανα-
θηναϊκός συγκρούονται στις
19:00 στο «Γ. Καραϊσκάκης»,
με διαφορετικούς αλλά και
όμοιους στόχους. Οι «ερυθρό-
λευκοι» θέλουν να πραγματο-
ποιήσουν μια πειστική εμφά-
νιση, να αποδείξουν πως είναι
καλύτερη ομάδα, να πάρουν
«εκδίκηση» για το περυσινό 0-
3 και να διατηρήσουν την επαφή
με την κορυφή και τον ΠΑΟΚ.
Από την άλλη, οι «πράσινοι»
θέλουν τους βαθμούς για μεί-

νουν κοντά στους πρωτοπό-
ρους, για να αποδείξουν πως
η μεγάλη νίκη πέρυσι δεν ήταν
τυχαία και κυρίως για να απο-
δείξουν πως δεν είναι κακή
ομάδα, όπως πιστεύουν οι πε-
ρισσότεροι τον τελευταίο καιρό. 
Η αυλαία της αγωνιστικής κλείνει
τη Δευτέρα, στις 19:30, με το
ματς της Ξάνθης με τη Νίκη Βό-
λου, στα Πηγάδια. Οι Ακρίτες
θέλουν να επιστρέψουν στα θε-
τικά αποτελέσματα και τις νίκες,
ώστε να ξεφύγουν από τις επι-
κίνδυνες θέσεις της βαθμολο-
γίας, ενώ οι Βολιώτες, που έκα-
ναν σεφτέ… στις νίκες απέναντι
στον Πανθρακικό, θέλουν να
συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο.

Ένα ντέρμπι
απ’ τα παλιά

Η Basket League αναλαμβάνει και πάλι δράση.
Σήμερα Σάββατο, στην 3η αγωνιστική, το ματς
που δεσπόζει δεν θα μπορούσε να είναι άλλο
από αυτό του ΟΑΚΑ, όπου ο πρωταθλητής
Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ μετά από
τρία χρόνια. Όλα τα ματς διεξάγονται στις
17:00. 
Ο Άρης, που βρίσκεται σε μια αναταραχή μετά
τα όσα εκτυλίχθηκαν στο ντέρμπι με τον
ΠΑΟΚ, το οποίο δεν τελείωσε ποτέ, υποδέχεται
τον Απόλλωνα Πάτρας. Οι Θεσσαλονικείς πε-
ριμένουν τα πορίσματα σχετικά με το ματς
της προηγούμενης αγωνιστικής, αλλά ξέρουν
πως έχουν να αντιμετωπίσουν την εξαιρετική
ομάδα του Νίκου Βετούλα, που βρίσκεται στα
ημιτελικά του Κυπέλλου και προέρχεται από
άνετη νίκη απέναντι στον Πανελευσινιακό. 
Στην Αμαλιάδα, ο Κόροιβος φιλοξενεί τον
ΑΓΟΡ, με μοναδικό στόχο το 2 στα 2 στην
έδρα του. Η ομάδα του Χάρη Μαρκόπουλου
δείχνει μέχρι στιγμής αρκετά καλά στοιχεία
στο παιχνίδι της. Οι Κρητικοί προέρχονται
από νίκη κόντρα στον ΚΑΟΔ και το χαμένο
στην παράταση ματς από τον ΠΑΟΚ, δείχνοντας
πως πρόκειται για μια από τις καλύτερες
επαρχιακές ομάδες της κατηγορίας. 
Ο ανανεωμένος Πανιώνιος, με έξι προσθήκες
και την απόλυση του Θανάση Παπαχατζή,
υποδέχεται τα Τρίκαλα. Οι «κυανέρυθροι»
έδειξαν καλά στοιχεία στο τρίτο δεκάλεπτο
του ματς με την ΑΕΚ, αλλά τελικά ηττήθηκαν
εύκολα. Από την άλλη, η ομάδα του Κώστα
Φλεβαράκη πήρε δύσκολη νίκη απέναντι στον
Κόροιβο και δείχνει να βρίσκεται σε μια
περίοδο προσαρμογής. 

Στην Ελευσίνα, η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει
τη ΑΕΝΚ. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν τεράστια
νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό, αντιμετωπίζουν
τον Απόλλωνα Πάτρας στα ημιτελικά του Κυ-
πέλλου έχοντας αρκετές πιθανότητες να βρε-
θούν στον τελικό και δείχνουν να εκπέμπουν
υγεία σε όλους τους τομείς. Οι γηπεδούχοι
έχουν εμπειρία στο ρόστερ και θα προσπα-
θήσουν να ανακόψουν τη φόρα μιας εκ των
καλύτερων ομάδων του πρωταθλήματος. 
Τέλος, στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός περιμένει τον
Κολοσσό Ρόδου, με στόχο την επιστροφή στις
νίκες και μια νέα αρχή σε σχέση με το κακό
ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει. Οι Ροδίτες
έχουν αρκετά δύσκολο πρόγραμμα στην αρχή
του πρωταθλήματος και αυτό τους δίνει πε-
ριθώρια να προετοιμαστούν δυνατά για τα
ματς που έρχονται.

Α.Α.

Όταν η Ελλάδα χωρίζεται στα… δύο

Η βαθμολογία
1. ΠΑΟΚ 16
2. Βέροια 15
3. Ολυμπιακός 13
. Καλλονή 13
5. Ατρόμητος 10
. Παναθηναϊκός 10
. Κέρκυρα 10
. Αστέρας Τρίπολης 10
9. ΟΦΗ 9
10. ΠΑΣ Γιάννινα 8
11. Πανιώνιος 7
12. Πλατανιάς 6
. Ξάνθη 6
14. Πανθρακικός 5
15. Εργοτέλης 4
. Παναιτωλικός 4
17. Νίκη Βόλου 3
18. Λεβαδειακός 2
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Πετρέλαιο: Πώς 

θα εισπράξετε

προκαταβολή

και επίδοµα
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ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

>9

>11

Βγάλατε λεφτά 

στο εξωτερικό; Πώς

θα αντιµετωπίσετε

την εφορία

∆ιαταγή πληρωµής

εις βάρος 

το ∆ηµοσίου 

από ιδιώτες

>10

Τί αλλάζει 

στην τήρηση

βιβλίων 

και στοιχείων

>6-7

Παράνοµες 

οι δεσµεύσεις

τραπεζικών

λογαριασµών
>10

>8

Πώς θα

«σβήσετε»

τον ΕΝΦΙΑ

των… νεκρών!
>8

Το κρίσιµο Eurogroup της 8ης ∆εκεµβρίου Το τελευταίο δύσκολο τετ-α-τετ µε την ΤρόικαΤο «σχέδιο B» για έξοδο από το µνηµόνιο 

«µυστικά» για τις δόσεις

σε εφορία και Ταµεία «µυστικά» για τις δόσεις

σε εφορία και Ταµεία 
Πώς θα ρυθµίσετε τις οφειλές σας

ακόµη και µε 50 ευρώ το µήνα

Ως και 50% χαµηλότερη δόση θα

πληρώνουν οι δικαιούχοι του ΟΕΚ

Ποιοί µπαίνουν στη ρύθµιση για 

τις οφειλές προς τους δήµους >6-7, 11

12+112+1

www.paragogi.net

Εβδομαδιαία
οικονομική & αγροτική εφημερίδα

ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 97 ΤΙΜΗ 2 €

Σάββατο  25.10.2014

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 Παράνομη η δέσμευση

τραπεζικού λογαριασμού

3 Το «σχέδιο Β» για έξοδο
της Ελλάδας από 
το μνημόνιο

Κερδίστε

Βρείτε τις τυχερές σφραγίδες  στις εσωτερικές σελίδες της εφημερίδας

1540 ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΑ 
5 x 8 

Ελληνικός γύρος 
made in USA, μπαίνει
στο Χρηματιστήριο!

σελ. 15

Με βήμα σημειωτόν 
και αβεβαιότητα για 
το αύριο, η καμπάνια
στα ζαχαρότευτλα

σελ. 13

Έτρεχαν οι εξαγωγές
φρούτων και 
λαχανικών μέχρι
το ρωσικό εμπάργκο

σελ. 33

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ 

Στους αγρότες πέφτουν
τα μεγάλα φορολογικά
βάρη και το 2015

σελ. 4

«Μην καίτε τα χλωρά
μαζί με τα ξερά» λένε
οι συνεταιριστές

σελ.  17

Άφησαν έναν γενικό 
για όλες τις... δουλειές 
στο ΥπΑΑΤ!

σελ. 6

Ευκαιρίες επιδοτήσεων
έως και 65% 
για επενδύσεις 
σε λάδι και κρασί

σελ. 9

Ανάσα για οφειλές
σε ΟΓΑ και Εφορία 

Τα ξημερώματα της Κυριακής
λήγει η εφαρμογή 
της θερινής ώρας 

και επανέρχεται η κανονική. 
Στις 04:00 οι δείκτες
των ρολογι ών γυρίζουν 

μια ώρα πίσω, ώστε 
να δείχνουν 03:00. 
Καλό Χειμώνα!

σελ. 3

«Παγώνουν» οι κατασχέσεις 
για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση

ΠΩΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ ΣΕ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Χειμερινή ώρα!

3Ανάλογα με 
τον αριθμό 
των δόσεων 
η έκπτωση 
σε προσαυξήσεις
και πρόστιμα

3«Μπόνους»
στους συνεπείς,
«πόρτα» σε
όσους χρωστούν
πάνω από 
1 εκατ. ευρώ
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