Σεύχος 17ο - Δεκέμβριος 2009
Παγώνουν οι υποβολές αιτήσεων στο Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»,
στάλθηκε από τον αρμόδιο φορέα διευκρινιστική
Μέτρο 123Α

οδηγία προς τις Περιφέρειες που αξιολογούν τις
αιτήσεις. ύμφωνα με το έγγραφο της Ειδικής
Τπηρεσίας υντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων
Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης, τα πιο σημαντικά
θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση του Μέτρου
132 είναι, μεταξύ άλλων, τα εξής: οι υποψήφιοι
που είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ οφείλουν
(σύμφωνα με την ΚΤΑ 1483/5.6.09) να
καταθέτουν φωτοτυπία βιβλιαρίου ασφάλισης του
ΟΓΑ, τα εκ παραδρομής λάθη στις Αιτήσεις
Ενίσχυσης μπορούν να διορθώνονται από τους
χειριστές των Διευθύνσεων Αγροτικής/Γεωργικής
Ανάπτυξης κατά τους διοικητικούς ελέγχους ή την
αξιολόγηση, κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες
Δηλώσεις παραμονής στο πρόγραμμα παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της
πρόωρης συνταξιοδότησης
Παγκρήτιας
Σράπεζας
www.pancretabank.gr
(Τπηρεσία Πληροφόρησης Υορέων).
ύμφωνα με Κοινή Τπουργική Απόφαση, οι
δικαιούχοι
του
προγράμματος
Πρόωρης
Τποβολές δηλώσεων έναρξης λειτουργίας
υνταξιοδότησης από το Γ’ ΚΠ, υποχρεούνται να
ελαιοτριβείων
υποβάλλουν κάθε έτος αίτηση – δήλωση της
παραμονής τους στο πρόγραμμα, με την οποία Η σχετική ανακοίνωση της Νομαρχιακής
επιβεβαιώνουν την ανάληψη των υποχρεώσεων Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου αναφέρει :
και την τήρηση των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο ύμφωνα με το 344388/25-11-2009 έγγραφο
του προγράμματος και ειδικότερα ότι δεν έχουν του Τπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
αναλάβει καμιά γεωργική δραστηριότητα. Η Σροφίμων, τα ελαιοτριβεία που θα λειτουργήσουν
δήλωση θα υποβάλλεται τον μήνα Δεκέμβριο, με κατά τη φετινή ελαιοκομική περίοδο 2009-2010
τελική ημερομηνία προσκόμισης τις 31.1 του υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση την
επόμενου έτους. ε περίπτωση μη υποβολής της Αίτηση – Δήλωση έναρξης λειτουργίας περιόδου
ετήσιας δήλωσης έως τις 31.1 του επόμενου 2009-2010 (όπου θα αναφέρεται και η
έτους, θα γίνεται διακοπή της πληρωμής από τον ημερομηνία έναρξης). Επίσης, να αποστέλλουν στο
η
αμέσως επόμενο μήνα. Η έναρξη της πληρωμής fax 2810-287423 την 1 κάθε μήνα, τη μηνιαία
πραγματοποιείται τον επόμενο μήνα από τον μήνα Δήλωση παραγωγής ελαιολάδου που παρήχθη από
προσκόμισης της δήλωσης. Οι διατάξεις της το ελαιοτριβείο τον προηγούμενο μήνα, ανά
παρούσας απόφασης αφορούν τις ετήσιες αιτήσεις ποιοτική κατηγορία, καθώς και τη συνολική
παραγωγή ελαιολάδου από την έναρξη των
- δηλώσεις για το έτος 2009 και εντεύθεν.
εργασιών του ελαιοτριβείου ως τον σχετικό μήνα.
Κύρια σημεία αξιολόγησης των αιτήσεων Σα σχετικά έντυπα διατίθενται στη Διεύθυνση
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Ηρακλείου,
του Μέτρου 132
που βρίσκεται στην οδό Έβανς 60. Για
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
για ένταξη στο Μέτρο 132 "υμμετοχή Γεωργών μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2810
στα υστήματα Ποιότητας" του Προγράμματος 309216.
Από την 4η Δεκεμβρίου 2009 αναστέλλεται η
υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο Μέτρο 123Α
«Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία
γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος
Μπαλτατζής». Όσες αιτήσεις υποβλήθηκαν από
25/8/2009 μέχρι 3/12/2009 θα εξεταστούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Κοινής
Τπουργικής Απόφασης (αριθ.292313/2622/0307-2009) και τους όρους της από 3/8/2009
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής
αιτήσεων ενίσχυσης στο εν λόγω Μέτρο.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 η
ενημερωτική
ημερίδα
«Κρητικές
Επιχειρήσεις και Προοπτικές», που
διοργανώθηκε από την Επενδυτική Κρήτης
και την Παγκρήτια Τράπεζα.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα βασικά
χρηματοοικονομικά μεγέθη όλων των
Κρητικών Ανωνύμων Εταιριών, ανά κλάδο
και Νομό και ιδιαίτερα όσων ξεχώρισαν με
βάση τις πωλήσεις, τα κέρδη και το ρυθμό
ανάπτυξής τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν
οι προοπτικές που διαγράφονται για τις
Κρητικές επιχειρήσεις, καθώς και οι
επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της
διεθνούς οικονομικής κρίσης.
ύμφωνα με τη «Φρηματοοικονομική Μελέτη

Ειδικά για τον αγροτικό τομέα, στη μελέτη της

όλων των Ανώνυμων Εταιριών με έδρα τη

Επενδυτικής Κρήτης αναφέρεται ότι, ενώ πριν

Κρήτη για τη τριετία 2006-2008»,

κάποια χρόνια ήταν ο κυρίαρχος στη Κρητική

εκπόνησε

η

που

Κρήτης,

το

Οικονομία,

Κρητικές

ΑΕ

συρρίκνωσης. Οι σκέψεις και προτάσεις που

εμφάνισαν μείωση στους ρυθμούς ανάπτυξης

αναφέρονται στη μελέτη της Επενδυτικής

των πωλήσεων, μεγάλη μείωση στα κέρδη σε

Κρήτης είναι ότι για να μπορέσει ο αγροτικός

απόλυτα νούμερα και αυξημένες υποχρεώσεις.

και κτηνοτροφικός τομέας να αντιστρέψει τη

ε ότι αφορά στις προβλέψεις, η Επενδυτική

πορεία αυτή, θα πρέπει, η κεντρική εξουσία να

Κρήτης θεωρεί ότι η επόμενη τριετία 2009-

δημιουργήσει με κίνητρα τις προϋποθέσεις

2011 μπορεί να είναι δύσκολη για τις Κρητικές

συγκέντρωσης

επιχειρήσεις και πιθανά να οδηγήσει κάποιες

επαγγελματίες αγρότες και κτηνοτρόφους.

από αυτές σε έξοδο από την αγορά, όμως,

Παράλληλα, ο προσανατολισμός των εξαγωγών

μεσοπρόθεσμα

αναφερόμενο

Επενδυτική
διάστημα

ως

οι

σύνολο

θα

σήμερα

των

έχει

τάσεις

αγροκτημάτων

σε

υπάρξει

θα πρέπει να στραφεί προς νέες μεγάλες

αγορές, κυρίως της Ανατολικής Ευρώπης και

και προϋποθέσεις για μία νέα ανοδική πορεία.

Ασίας (Κίνα, Ινδία κλπ), οι οποίες δεν έχουν
κορεστεί και υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα
περιθώρια ανάπτυξης.

HACCP, αλλά και στην τήρηση της εθνικής και

κατόπιν πρωτοβουλίας της ομάδας εργασίας

διεθνούς νομοθεσίας. Με το πρωτόκολλο

των Ευρωπαίων Λιανεμπόρων EUREP. ήμερα

μπορούν

καλύπτει 80 χώρες, ενώ συνεργάζεται με

εκμεταλλεύσεις νωπών φρούτων και λαχανικών,

περισσότερους

ανεξάρτητους

οι οποίες θέλουν να επιδείξουν τη συμμόρφωσή

Οργανισμούς Πιστοποίησης και αποτελεί το

τους με τις προδιαγραφές της παγκόσμιας

κορυφαίο πρωτόκολλο πιστοποίησης αγροτικών

αγοράς.

προϊόντων στον κόσμο. Σο εν λόγω πρωτόκολλο

Με

είναι κατά βάση προδιαγραφές οι οποίες

«διαβατήριο» εισόδου στις διεθνείς αγορές που

βασίζονται στην εφαρμογή των κωδικών ορθής

πιστοποιεί ότι τα διακινούμενα προϊόντα είναι

γεωργικής πρακτικής (GAP), στις αρχές του

ασφαλή για κατανάλωση.

από

100

απλά

να

πιστοποιηθούν

λόγια,

το

γεωργικές

GlobalGAP

είναι

συνεχούς

εξυγίανση – βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
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Η GlobalGAP ιδρύθηκε ως EUREPGAP το 1997

Σο 2010 ξεκινά η
σήμανση αιγοπροβάτων

ηλεκτρονική

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 θα τεθεί σε
εφαρμογή το νέο σύστημα ηλεκτρονικής σήμανσης
των αιγοπροβάτων, που θα γίνεται με βώλους στο
στομάχι. τόχος του νέου τρόπου σήμανσης είναι ο
ακριβής προσδιορισμός των εκτρεφόμενων ζώων
και η αντιμετώπιση των ζωοασθενειών. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε ότι το μέτρο
υιοθετήθηκε το 2004, με κανονισμό του
υμβουλίου των Τπουργών Γεωργίας και μετά την
παράταση που δόθηκε το Δεκέμβριο του 2007, τα
κράτη μέλη στα οποία εκτρέφονται αιγοπρόβατα
θα έπρεπε τη διετία 2008 - 2009 να έχουν ήδη
προετοιμαστεί επαρκώς για τη λειτουργία της
ηλεκτρονικής σήμανσης.

Νέος κανονισμός για τη σφαγή των ζώων
σε εφαρμογή από το 2013
Από την 1η Ιανουαρίου 2013 ξεκινά η εφαρμογή
του νέου κοινοτικού κανονισμού για τη θανάτωση
των ζώων που εκτρέφονται ή διατηρούνται για
παραγωγή τροφίμων, μαλλιού, δέρματος, γούνας ή
άλλων προϊόντων, καθώς και για τη θανάτωση
ζώων για αποπληθυσμό και για σχετικές εργασίες.
Ο κανονισμός δεν ισχύει σε ορισμένες περιπτώσεις
όπως είναι η θανάτωση ζώων κατά τη διάρκεια
κυνηγετικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και
για τα πουλερικά, τα κουνέλια και τους λαγούς που
σφάζονται εκτός σφαγείων από τον ιδιοκτήτη τους
για την προσωπική του οικιακή κατανάλωση. Ο
νέος κανονισμός αναφέρεται και σε θέματα
διαρρύθμισης, κατασκευής και εξοπλισμού
σφαγείων.
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Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το παγκόσμιο συνέδριο
GLOBALGAP Tour 2009, που ήταν το πέμπτο κατά σειρά σε μια σειρά συνεδρίων GlobalGap
που έγιναν στο Ναϊρόμπι (Αφρική), στο Μοντεβιδέο (Νότια Αμερική), στην Κουάλα Λουμπούρ
(Ασία), και στην Ουάσινγκτον (ΗΠΑ).
Από τις εισηγήσεις του συνεδρίου της Αθήνας ξεχώρισαν σημεία και τοποθετήσεις όπως:

Με αναγνωρισμένη πλέον διεθνώς την εξαιρετικά μεγάλη
διατροφική αξία του ελαιολάδου, η κατανάλωσή του παρουσιάζει
αύξηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 95% της παγκόσμιας παραγωγής
προέρχεται από ελαιόδεντρα που φύονται στη λεκάνη της Μεσογείου
και ειδικότερα στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην
Πορτογαλία, στην Τυνησία, στην Αλγερία και στο Μαρόκο, με την
Ισπανία να καλύπτει το 1/3 περίπου της συνολικής παραγωγής.
Σο Διεθνές υμβούλιο Ελαιολάδου εκτιμά ότι η

Ο κατάλογος των Κρητικών ελαιολάδων ΠΟΠ και

παραγωγή ελαιολάδου την περίοδο 2009-2010 θα

ΠΓΕ περιλαμβάνει :

είναι αυξημένη σε σχέση με την περσινή.
την Ισπανία, εξαιτίας της πτώσης του αγοραστικού

«τα προϊόντα με σήμανση
ποιότητας είναι και θα
εξακολουθήσουν να είναι
περισσότερο
ανταγωνιστικά»

«οι καταναλωτές
στρέφονται όλο και
περισσότερο σε
υγιεινότερες και
γευστικότερες τροφές
υψηλότερης θρεπτικής
αξίας, που παράγονται με
οικολογικότερες μεθόδους
και βασική αρχή πίσω από
αυτή την εξέλιξη είναι η
ποιότητα»

«οι καταναλωτές ζητάνε
από την αλυσίδα των
τροφίμων ένα
εξαιρετικά απαιτητικό
συνδυασμό, δηλαδή,
χαμηλές τιμές, αλλά και
διασφάλιση άριστης
ποιότητας και
ασφάλεια τροφής»
6

«η τήρηση των κανόνων
ασφαλείας και εμπορίας
για την προστασία της
δημόσιας υγείας,
σύμφωνα με την
κοινοτική και εθνική
νομοθεσία είναι
υποχρεωτική και μη
διαπραγματεύσιμη»

Βόρειος Μυλοπόταμος Νομού Ρεθύμνης (ΠΟΠ)

ενδιαφέροντος, η τιμή του έξτρα παρθένου

Πεζά Νομού Ηρακλείου (ΠΟΠ)

ελαιολάδου δεν ξεπερνά τα 2,5 € το κιλό.

Αρχάνες Νομού Ηρακλείου (ΠΟΠ)

την Κρήτη και ειδικότερα στο Νομό Ηρακλείου,
εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι περίπου 30%

Κολυμβάρι Νομού Φανίων (ΠΟΠ)
ητεία Νομού Λασιθίου(ΠΟΠ)

χαμηλότερη σε σύγκριση με μια μέση χρονιά. Σο

Αποκορώνας Φανίων (ΠΟΠ)

γεγονός αυτό οφείλεται στις αρκετά μεγάλες ζημιές

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

που προκάλεσαν οι δακοπροσβολές, κυρίως στην

Φανιά (ΠΓΕ)

βόρεια πλευρά του Νομού και στην κακοκαιρία του
Οκτωβρίου. Μειωμένη αναμένεται η παραγωγή

«οι καταναλωτές ζητούν
προϊόντα ποιότητας,
πλούσια δηλαδή σε
θρεπτικά συστατικά,
φρέσκα και χωρίς
υπολείμματα
φυτοφαρμάκων»

Βιάννος Νομού Ηρακλείου (ΠΟΠ)

ελαιολάδου και στους Νομούς Φανίων, Ρεθύμνου
και Λασιθίου.

Σημειώνεται ότι οι προσπάθειες της Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Σελίνου Χανίων για την
κατοχύρωση του ΠΟΠ «Εξαιρετικό Παρθένο
Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης», βρίσκονται πλέον στο

Αυτή την περίοδο οι Ενώσεις του Νομού Ηρακλείου

τελικό στάδιο της έγκρισης από τα αρμόδια

πληρώνουν το ελαιόλαδο οξύτητας μέχρι 3 γραμμές

όργανα της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της

στα 2,20 € έως 2,30 €, ενώ κατά 1 € υψηλότερες

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

υπολογίζονται οι τιμές για το βιολογικό ελαιόλαδο.
Υέτος,

επίσης,

παρατηρούνται

υψηλότερες

οξύτητες από το μέσο όρο των προηγούμενων ετών,
οι αποδόσεις δε είναι μειωμένες, αφού συχνά μέχρι
τώρα κυμαίνονται από 5 έως 7 κιλά καρπού για ένα
κιλό λάδι.
3
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Η ακαθάριστη πρόσοδος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η συνολική παραγόμενη ποσότητα προϊόντων εκφρασμένη σε χρήματα που επιτυγχάνεται σε ορισμένο χρονικό διάστημα. Με απλά λόγια, ο

αγρότης πολλαπλασιάζοντας την παραγωγή του με την τιμή πώλησης παίρνει την ακαθάριστη αξία της παραγωγής του.
Η παράμετρος των τιμών παραγωγού είναι πολύ

Όμως, οι αγρότες είναι εξαιρετικά σημαντικό να

σημαντική. Πλην όμως, τουλάχιστον μεμονωμένα,

γνωρίζουν

ποιές

οι παραγωγοί δεν έχουν τη δυνατότητα να

αποδόσεις

ανά

ελέγξουν

πληροφορία που αν τη συνδυάζουν με τα επίπεδα

τα

επίπεδα

των

τιμών.

Οι

τιμές

επηρεάζονται από τη διαπραγματευτική δύναμη

των

και

καλλιέργειας

από

το

επίπεδο

της

μεταπαραγωγικής

τιμών

και

καλλιέργειες
στρέμμα,
το

(χαμηλών

έχουν

καθώς

κόστος

της

υψηλές

είναι

Καλλιέργεια

Απόδοση σε κιλά
ανά στρέμμα

ή

Ελιά

300

να

Αμυγδαλιά

400

Καρυδιά

400

Δίκταμος

500

Βερυκοκιά

1.500

Αβοκάντο

1.500

Μηλιά

2.000

Μανταρινιά

2.000

Λεμονιά

2.500

Πατάτα

2.500

Πορτοκαλιά

3.000

Κιτριά

3.000

Μπανάνα

4.000

Πεπονιά

4.000

Καρπουζιά

5.000

Ντομάτα θερμοκηπίου

10.000

Αγγούρι θερμοκηπίου

12.000

επεξεργασίας των προϊόντων. Δυστυχώς και τα δύο

υψηλών

αυτά στοιχεία, μέσα από τους διαστρεβλωτικούς

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε σχέση με την

και

αγοράς,

εκτατικότητα των καλλιεργειών τους και εν γένει

οδηγούν σε απώλεια σημαντικού εισοδήματος για

περισσότερο επωφελείς σε όρους γεωργικού

τους παραγωγούς και τη «μεταφορά» του σε άλλες

εισοδήματος.

πανίσχυρους

ομάδες

της

ενδιάμεσοι,

μηχανισμούς

εφοδιαστικής
μεταφορείς,

της

αλυσίδας,

έμποροι

όπως,

χονδρικής,

λιανεμπόριο κ.α.

Η γνώση των στρεμματικών αποδόσεων, αν και
εμπειρικά λόγω της τριβής των αγροτών στο
επάγγελμά τους είναι λίγο πολύ δεδομένη, κατά
κανόνα δεν είναι επακριβώς γνωστή, ενώ πολύ
συχνά

υποεκτιμάται

ως

επιχειρηματικών αποφάσεών τους.

4

κριτήριο

των

εισροών-κόστους),

μπορούν

παρακάτω πίνακας:

μια

εκάστοτε

εισροών–κόστους

Ένα παράδειγμα που συγκριτικά αποτυπώνει τη διαφορετικότητα των στρεμματικών αποδόσεων δίνει ο
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