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,.\. tí Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχί

ας Μαγνησίας με ζγγρσρό της προς 
το Εμποροβιομηχανικό Επίμελητήριο 
Βόλου γνωστοποιεί ότι στις εισα
γωγές και εξαγωγές γεωργοκτηνο-
τρσφικών ποοϊόντων που απορούν 
την Ελλ«8α υπάρχουν οικονομικές ου 
ίίμίσεις όπως επιδοτήσεις εξαγωγής 
CZ τρίτες χώρες και τα Νομισμα
τικά Εξισωτικά Ποσά (ΝΕΠ; από 
και προς τρίτες χώρες της ΕΟΚ, 
οι οποίες μεταβάλλονται πολύ συ
χνά. Για το >ίγο αυτό, προκειμένου 
να ενημερώνονται άμεσα και σωστά 
για τις παρακάτω ρυθμίσεις οι εν 
Εισφερόμενοι πρέπει να απευθυνον* 
Tat στο υπουργείο Γεωργίας, Λ.εύ-
βύνσης Εξωτερικής Αγοράς στα τη
λέφωνα 6621755, 862546S, 8625 "9 
6624202 KW 8δ200?7δ, διότι υπάρ

χει το ενοεχόμ,ενο αν δεν ενημερω
θούν από τα τηλέ^ωνσ αυτά, τ α πο
σά ήδη να έχουν μεταβληθεί. 

Εξ άλλο« από τη Διεύθυνση Γεωρ 
νιας Μ. .Μαγνησίας μπορούν οι εν-
ίίιαφερόμενοι να ενημερώνονται για 
την 8:αοικασίσ, τα 8ικσιθλΰγητϋ<ά 
και τον τρόπο πληρωμής των πα
ραπάνω ρ!.9μίσε&3ν. 

— Η συνεδρίαση της Διοικητικής 
Επιτροπής της Ενώσεως Ε.Β Ε. Ελ 
λάδος Ρα πραγματοποιηθεί στην Ko 
μοτηνή στα γραφεία ταυ Ε.BE. Ρα-
ΐϊόπης, σήμερα και αύριο. 

Το Επιμελητήριο Βόλου Θα συρμέ 
ιάσΥει με τον πρόεοόο αυτού κ. 
Γιάννη Αμο.ςάγλου και τον σύμβουλο 
κ. Γιάννη Α'/τωνούλα.· από πλευοάς 
υπηρεσίας θα μεταβεί η Τμηματάρ
χης «. Και τη Αντωνούλα. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΠΡΠΑΣ <ρϊ, ?,"·· 

080ΥΝ ΕΝΙΣΧτΤΕΐίΠΑ Ϊ Ε Λ Μ Γ 
δΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦ'ΑΣ - ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ] 

Αττό την Διεύθι/νση Γεωργίας 
Μαγνησίας ανακοινώθηκε ότι κα
τ ά το 19S5 Θα δοθούν οικονομικές 
ενισχύσεις γ ι α την ανάπτυξη της 
αιγοπροδατοτροφίας και της χοι
ροτροφίας. 

Συγκεκριμένα, θα ενισχυθούν οι 
αιγοπροδατοτρόφοι γ ι α τ ι ς εξής 
δραστηριότητες: 

— · Διατήρηση προβάτων και 
γιδιών. Δικαιούχοι είναι οι γε
ωργοί Trou δεν παίρνουν εξισωτι
κή αποζημίωση, ενώ η ενίσχυση 
ανέρχεται στ ις 20Q δρχ. ανά ζωι
κή κεφαλή. 

— Διακίνηση αιγοπρόβετου 
κρέατος μέσω συνεταιριστικών 
οργανώσεων. Δικαιούχοι είναι 
κτηνοτρόφοι και συνεταιριστικές 
οργανώσεις, η 5ε ενίσχυση είναι 
3 5 δρχ. ανά κιλό κρέατος ή 20 
δρχ. ανά κιλό ζωϊκού βάρους στον 
κτηνοτρόφο και 3 ή 1,5 δρχ 
στην οργάνωση, 

— Παραγωγή βελτίωσης -ποιό
τητας γάλακτος. Η ενίσχυοη εί
ναι 2 δρχ. γ ι α κώθε κιλό γάλα 
που παραδίδεται σε βιομηχανίες 
και βιοτεχνίες. 

— Απομάκρυνση προβατίνων 
ακατάλληλων γ ι α α ν α π α ρ α γ ω γ ή α 
ττό τ ι ς ελεγχόμενες μ ο ν ά δ ε ς ' τ η ς 
νήσου Σκοπέλου. Δικαιούχοι εί-
ycci οι τφο&στοτρόψοι που τσ 
πρόβατα τους ελέγχονται α π ό την 
Διεύθυνση Γεωργίας, η δε κατα

βαλλόμενη ενίσχυση είναι 15.000 
δρχ. γ ι α κάθε απομακρυνόμενσ 
ζώο. 

— Προμήθεια και εγκατάστα
ση εξοπλισμού μηχανικού αρμέ-
γ μ α τ ο ς αιγοπροβάτων Δικαιού
χοι της ενίσχυσης αυτής που α
νέρχεται στο 50% της δαπάνης 
είναι et κατά κύριο επάγγελμα 
γεωργοί που έχουν τουλάχιστον 
50 οικόσιτα ή 100 κσπαδιάρικα 
αιγοπρόβατα. 

ΐ τ η ν χοιροτροφία ενισχύονται 
οι δραστηριότητες: 

α) Αγορά — διατήρηση βελτι
ωμένων φυλών κάπρων εσωτερικού 
με 40% της δαπάνης αγοράς και 
μέχρι 5.000 δρχ. ανά κεφαλή. 

&) Αγορά κάπρων εξωτερικού 
υψηλής γενεαλογικής αξίας . Η ε
νίσχυση ανέρχεται στο 3 0 — 6 0 % 
της δαπάνης και μέχρι 900 000 
— 5.000.000 δρχ. κατά μονάδα 

γ ) Διακίνηση χοιρινού κρέα* 
τος μέσω συνεταιριστικών οργα
νώσεων. Δικαιούχοι είναι ot κτη
νοτρόφοι και οι συνεταιριστικές 
οργανώσεις, ενώ η ενίσχυση είναι 
13,5 δρχ. ανά κιλό κρέατος στους 
κτηνοτρόφους και 3 δρχ. στ ις ορ
γανώσεις και 

S) Προμήθεια εξοπλισμού μη-
χανολογιστικών συστημάτων α π ό 
συνεταιριστικές οργανώσεις με ε
νίσχυση μέχρι το 90% της δ α π ά 
νης. 
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