
Σε δράσεις για στήριξη αγροτών

προχωρά το Ινστιτούτο Ελιάς και

Υποτροπικών Φυτών Χανίων.

Στο πλαίσιο αυτό προγραμματίζει

επισκέψεις του Κινητού Εργαστηρί-

ου Αναλύσεων σε περιοχές του Νο-

μού για τη συλλογή δειγμάτων εδά-

φους και φύλλων από αγροτεμάχια

ενδιαφερόμενων παραγωγών. 

Οπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο, η

συγκεκριμένη περίοδος είναι η εν-

δεδειγμένη για συλλογή δειγμάτων

στις σημαντικότερες δενδρώδεις

καλλιέργειες της περιοχής (ελιά,

εσπεριδοειδή, αβοκάντο) προκειμέ-

νου να γίνει η σωστή λίπανση. Οι

δειγματοληψίες θα πραγματοποιη-

θούν από εξειδικευμένο προσωπικό

του Ινστιτούτου, σε συνεννόηση με

τους παραγωγούς.

Τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, το

Κινητό Εργαστήριο θα επισκεφθεί

την περιοχή του Δήμου Κισάμου. Οι

ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, προ-

κειμένου να καταχωρισθούν στις

σχετικές λίστες, μπορούν να επι-

κοινωνήσουν με:

• Τον γεωπόνο του Γραφείου Γε-

ωργικής Ανάπτυξης Κισάμου κ. Μιχ.

Γαβριλάκη, τηλ.: 2822022005

• Τη γεωπόνο του Δήμου Κισάμου

κα Πόπη Καπετανάκη, τηλ.:

2822340207

• Τον γεωπόνο του Αγροτικού Συ-

νεταιρισμού Πλατάνου Κισάμου κ.

Χαρ. Αννουσάκη, τηλ. 6974405586

• Για επιπλέον πληροφορίες, οι

ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-

κοινωνήσουν με το Ινστιτούτο Ελιάς

και Υποτροπικών Φυτών Χανίων

στα τηλέφωνα 2821083440 και

83441.
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ΣΤΟ Μ.Α.Ι.Χ.

Συνάντηση προγράμματος
για παράκτιες αμμοθίνες

Η 3η συνάντηση της επιστημονικής επιτροπής του LIFE+

προγράμματος Junicoast “Δράσεις για την προστασία των

παράκτιων αμμοθινών με είδη Juniperus στην Κρήτη και στο

Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα)” (LIFE07NAT/GR/000296) θα γίνει σή-

μερα Πέμπτη στις 9.30 το πρωί στις εγκαταστάσεις του Με-

σογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων. Στη συνάντηση

θα συζητηθούν η μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος και οι

δράσεις που εφαρμόζονται στις περιοχές μελέτης. Αύριο Πα-

ρασκευή η επιστημονική επιτροπή θα επισκεφτεί τον οικότοπο

των παράκτιων αμμοθινών με είδη κέδρων στο Κεδρόδασος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Junicoast υπάρ-

χουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.junicoast.gr.

ΕΩΣ ΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συνεχίζεται η λειτουργία

του Εθνικού Δρυμού
Κανονικά θα συνεχιστεί σήμερα Πέμπτη η λειτουργία του

Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους μέχρι

τις 31 Οκτωβρίου. Αυτό ανακοίνωσε χθες η Διεύθυνση

Δασών Χανίων η οποία διευκρίνισε, πάντως, ότι αν οι καιρι-

κές συνθήκες μεταβληθούν, σε βαθμό που να δημιουργούνται

προβλήματα στην ομαλή διέλευση των επισκεπτών, μπορεί να

απαγορεύσει την είσοδο των επισκεπτών στον Εθνικό Δρυμό

ή σε τμήμα αυτού. Υπενθυμίζει στους επισκέπτες, «αυτή την

εποχή που έχουμε απότομες μεταβολές του καιρού, να είναι

ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τους βασικούς κανόνες

ασφαλείας και τις υποδείξεις του προσωπικού».

ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ

Στήριξη παραγωγών

Ερώτηση προς τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης με θέμα:
«Παρακράτηση 4,5 εκατ. € από
την πρόσθετη ενίσχυση των
γεωργών που παράγουν ελαιο-
κομικά προϊόντα», κατέθεσε ο
βουλευτής Χανίων Χρήστος
Μαρκογιαννάκης. 

Σ
υγκεκριμένα σημειώνει ότι με από-

φαση του υπουργού Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ

778 Β΄/4-6-2010), καθορίζονται οι προϋ-

ποθέσεις και οι διαδικασίες χορήγησης της

πρόσθετης ενίσχυσης των γεωργών που

παράγουν ελαιοκομικά προϊόντα ΠΟΠ

και Π.Γ.Ε, για τις ελαιοκομικές περιόδους

2010-2011 και 2011 - 2012. Με την ίδια

απόφαση προσδιορίζεται ο ετήσιος προ-

ϋπολογισμός που ανέρχεται σε

10.000.000€, που είναι εξ ολοκλήρου κοι-

νοτικά κονδύλια. Με το υπ’ αριθ. πρωτ.

252857/11-03-2010 έγγραφο του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ενημερωτικά, και προ της υπογραφής

της παραπάνω απόφασης είχε καθοριστεί

ως ενδεικτική τιμή πρόσθετης ενίσχυσης

το ποσό των 300€ ανά εκτάριο, δηλαδή 30€

ανά στρέμμα. Στο πλαίσιο της απόφασης

αυτής καταβλήθηκε το 2011 στους δικαι-

ούχους της ειδικής ενίσχυσης ποσόν 35€

ανά στρέμμα και συνολικά 5,5 εκατ. €, που

ήταν η ειδική ενίσχυση για την ελαιοκο-

μική περίοδο 2009 - 2010. Ποσό 4,5 εκατ.

€ έμεινε αδιάθετο και οι αρμόδιοι του ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ διαβεβαίωναν τους δικαιούχους ,

που τους ανήκουν, ότι τα χρήματα αυτά θα

καταβληθούν μαζί με την καταβολή της ει-

δικής ενίσχυσης της επόμενης χρονιάς. Η

επόμενη καταβολή έγινε την 15/6/2012 και

αφορούσε την ελαιοκομική περίοδο 2010-

2011. Θα έπρεπε λοιπόν βάσει των ανω-

τέρω να διανεμηθεί το ποσόν των 14,5

εκατ.€ ως ειδική ενίσχυση

(10.000.000+4.500.000). Αντ’ αυτού διε-

νεμήθη το ποσόν των 9,1 εκατ.€ και 12€

ανά στρέμμα, λόγω αύξησης των δικαι-

ούχων όπως ισχυρίστηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα

4,5 εκατ.€ έγιναν  άφαντα και η ενδεικτι-

κή τιμή των 30€ έμεινε στα χαρτιά. Για κα-

θησυχασμό των δικαιούχων παραγωγών

της ειδικής ενίσχυσης υπάρχει η αόριστη

φημολογία περί παράτασης καταβολής της

και για την ελαιοκομική περίοδο 2012-

2013». Καταλήγοντας ρωτά τον υπουργό

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: 

• Τι απέγιναν τα 4,5 εκατ.€ που δεν κα-

ταβλήθηκαν το 2012 στους ως άνω δι-

καιούχους παραγωγούς ελαιοκομικών

προϊόντων και 

• Θα επεκταθεί η ειδική ενίσχυσης της

υπ’ αριθ. 263343/4-6-2010 απόφασης

(ΦΕΚ 778 Β΄/4-6-2010) και κατά την ελαι-

οκομική περίοδο 2012 - 2013;

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

“Αφαντα” 4,5 εκατ. για
επιδοτήσεις ελαιοκομίας

» Με το κινητό Εργαστήριο


