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Ο 
ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS κυκλοφορεί τώρα το 9ο Τεύχος , το χειμερινό,  με στό-
χο να ενημερώσει τον αγρότη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στον αγρο-
τικό τομέα. 

Οι κτηνοτρόφοι αναμένουν το νέο νόμο που ψηφίστηκε για την υποχρεω-
τική αναγραφή της χώρας προέλευσης στο κρέας και στο γάλα με ισχύ από 
1η Ιανουαρίου το 2018 ελπίζοντας ότι θα δοθεί μια λύση σε ένα από τα με-

γάλα τους προβλήματα όπως θα δούμε στη σελ. 8.
Μέσα από μια ξενάγηση στο χοιροστάσιο Αφοί Μάλλιας θα δούμε πως λειτουργεί μια χοι-

ροτροφική μονάδα στην Ελλάδα , θα ενημερωθούμε σχετικά με τις εξελίξεις στο χώρο της πα-
ραγωγικότητας και της γενετικής και τέλος θα έχουμε προσθέσει κι άλλους λόγους γιατί να 
επιλέγουμε ελληνικό κρέας και ειδικά του τόπου μας όταν αυτό είναι δυνατόν όπως θα δια-
βάσετε στις σελ. 10-11.

Η ενεργειακή αξιοποίηση του Βιοαερίου ξεκινάει και στην περιοχή μας και είναι απαραίτητο 
εργαλείο για όλους τους αγρότες, καθώς προσφέρει περιβαλλοντικά φιλική ενέργεια και ταυ-
τόχρονα αντιμετωπίζει το θέμα της ανάκτησης/ ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων όπως 
θα ενημερωθείτε στις σελ. 18-19.

Τα τρόφιμα είναι ο μοχλός ανάπτυξης της Θεσσαλίας και αυτό δεν είναι τυχαίο αφού στη 
περιφέρεια μας παράγονται πάνω από 20 προϊόντα Π.Ο.Π. όπως θα δείτε στη σελ. 24-25 και 
δύο από αυτά τα γνωστά σε όλους μας Μήλα Ζαγορίν και φιρίκια Πηλίου έχουν κατακτήσει 
τον κόσμο για την ποιότητά τους. 

Αλλάζουν οι κανόνες για την βιολογική καλλιέργεια, μείνετε ενήμεροι στις σελ. 35-37. Ενώ 
στον δρόμο της ανάκαμψης όσον αφορά το ελαιόλαδο βρίσκεται και η Ελλάδα, όπου η αύξηση 
της παραγωγής εκτιμάται να αγγίξει φέτος ακόμη και το 50% σε σύγκριση με πέρυσι όπως θα 
δείτε στη σελ. 38-39 και πως κυμάνθηκε η παραγωγή του ελαιόλαδου ανά περιοχή. 

Ο ΑΓΡΟΤΗΣ.NEWS είναι ένας ολοκληρωμένος επαγγελματικός οδηγός  για την γεωργία 
και την κτηνοτροφία που διαρκώς εξελίσσεται και κατακτά όλο και περισσότερους αναγνώ-
στες στο πέρασμά του και σαν περιοδικό αλλά και σαν έγκυρη και ενημερωμένη ιστοσελίδα 
κάτω από την ομπρέλα της Θεσσαλικής Press. Γίνεται και εσείς τώρα online συνδρομητής και 
ενημερωθείτε πρώτος για ότι νέο συμβαίνει στον χώρο σας. 

Ευχαριστούμε για τη βοήθεια και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και ελπίζουμε σε μια 
μακροχρόνια συνεργασία. 

Με εκτίμηση,
Ελένη Μαστρονικολή

Το περιοδικό διανέµεται δωρεάν 
µε την εφηµερίδα «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ PRESS»

28ης Οκτωβρίου 85, ΒΟΛΟΣ, Τηλ.: 24210 36610,  FΑΧ: 24210 34320
www.thessalikipress.gr - info@thessalikipress.gr

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ
Ελένη Μαστρονικολή (thessalikipress2@gmail.com)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α
Θεοδώρα Τζανή, Ελένη Μαστρονικολή,  
Αντώνης Παπαϊωάννου,  Χριστίνα Ράπτη
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ΕΚ∆ΟΤΗΣ
Βαγγέλης Κωνσταντάκος
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Εντός 60 ημερών η πλη-
ρωμή του παραγωγού 
από τον έμπορο, δια-
φορετικά προβλέπε-
ται πρόστιμο – Κατα-
τέθηκε σχέδιο νόμου 

στη Βουλή.
Υποχρεωτική θα είναι η επισήμαν-

ση της προέλευσης του γάλακτος και 
του κρέατος από την 1η Ιανουαρίου 
του 2018. Το πολυαναμενόμενο σχέ-
διο νόμου του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτ-
λο «Διακίνηση και εμπορία νωπών 
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊό-
ντων και άλλες διατάξεις», το οποίο 
είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση 
τον περασμένο Μάρτιο, εισήχθη τελικά τη Δευτέρα στη 
Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Ειδικότερα, από την αρχή του επόμενου χρόνου ει-
σάγεται υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης του 
γάλακτος, καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα, τόσο στα προσυσκευασμέ-
να όσο και σε εκείνα που πωλούνται χύδην. Ο κατανα-
λωτής πλέον θα είναι ενήμερος για τη χώρα αρμέγμα-
τος, τη χώρα επεξεργασίας και τη χώρα συσκευασίας.

Στο κρέας πέρα από την υποχρέωση που ήδη έχουν 
κρεοπωλεία και σούπερ μάρκετ για την αναγραφή της 
καταγωγής και προέλευσης των ζωικών προϊόντων, θα 
υποχρεούνται πλέον να αναγράφουν το είδος του κρέ-
ατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής και τη 
χώρα σφαγής στα παραστατικά που εκδίδονται από τις τα-
μειακές τους μηχανές ή τους φορολογικούς εκτυπωτές.

Επίσης, βάσει των προτεινόμενων ρυθμίσεων, ο έμπο-
ρος θα είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει στον παρα-

γωγό νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων 
το αντίστοιχο τιμολόγιο σε διάστημα όχι μεγαλύτερο 
των 60 ημερών από την έκδοσή του. Σε αντίθετη περί-
πτωση θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 30% της αξί-
ας του τιμολογίου. Αν ο έμπορος υποπέσει στην συγκε-
κριμένη παράβαση τρεις φορές θα διαγράφεται για ένα 
έτος από το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊ-
όντων, Εφοδίων και Εισροών και δεν θα του επιτρέπε-
ται η εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προ-
ϊόντων για το συγκεκριμένο διάστημα.

Επίσης, με το νομοσχέδιο επιχειρείται να ρυθμιστούν 
θέματα που αφορούν στην ελεύθερη αλιεία και στα ιχθυ-
οτροφία. Έτσι, οι ΟΤΑ θα μπορούν να εκμισθώνουν ύδα-
τα σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς με απευθείας ανά-
θεση για πέντε έτη. Εάν το μίσθωμα έχει ενταχθεί σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα η μίσθωση μπορεί 
να έχει διάρκεια έως και 10 έτη.

Πηγή:http://www.tovima.g

Υποχρεωτικά από το 2018 
η αναγραφή της χώρας 

προέλευσης σε γάλα-κρέας
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Την ξενάγηση στο χώρο 
μας έκαναν ο Κώστας και 
ο Νίκος Μάλλιας η τρίτη 
γενιά πλέον της οικογέ-
νειας  Μάλλια. 

Η δημοφιλία του στο 
ελληνικό διαιτολόγιο (μεταξύ των κτη-
νοτροφικών προϊόντων) μπορεί να εί-
ναι εξαιρετικά υψηλή όμως δεν συμ-
βαίνει το ίδιο με την παραγωγή του. Ο 
λόγος για το ελληνικό χοίρειο κρέας, η 
αυτάρκεια του οποίου βαίνει μειούμε-
νη τα τελευταία χρόνια και δεν ξεπερ-
νά σήμερα το 30% της συνολικής εγχώ-
ριας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με όσα μας αναφέρουν εκ-
πρόσωποι του χώρου, η χοιροτροφία 
στην Ελλάδα θεωρείται από τους σημα-
ντικούς κλάδους της Αγροτικής Οικονο-
μίας, με συμμετοχή στην Ακαθάριστη 
Αξία Ζωικής Παραγωγής 18 % περίπου. 
Ωστόσο, τα προβλήματα που αντιμετω-
πίζουν οι επιχειρήσεις είναι πολλά εξαι-
τίας κυρίως του υψηλού κόστους παρα-
γωγής, της έλλειψης ρευστότητας, της 
αδυναμίας των χοιροτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων να ανταπεξέλθουν στις δανει-
ακές τους υποχρεώσεις καθώς και των 
σημαντικών ελλείψεων σε θέματα ελέγ-
χου στις εισαγωγές (ελληνοποιήσεις). Σε 
αυτό που συνηγορούν όμως όλοι είναι 
ότι παρά τα προβλήματα η χοιροτροφία 
μπορεί να ανθήσει ξανά εκμεταλλευόμε-
νη τη σημαντική ζήτηση στο συγκεκρι-
μένο είδος κρέατος, φτάνοντας ακόμα 
και τα επίπεδα της δεκαετίας του ‘30 με 
την οργάνωση και τον εκσυγχρονισμό 
των χοιροτροφικών µονάδων της χώρας.

Πότε ξεκίνησε η μονάδα σας και 
ποιο είναι το μέγεθός της τώρα;

Η μονάδα ξεκίνησε με τον παππού 
μου ,τον πατέρα μου και τον θείο μου. Η 

πρώτη μας εγκατάσταση ήταν στο Διμή-
νι , μια μονάδας περίπου 200 χοίρο-μη-
τέρων και  μετά λόγω της αλλαγής της 
νομοθεσίας περί κατοικημένης περιοχής 
μεταφερθήκαμε εδώ που βρισκόμαστε 
και τώρα από το 1986 στις Μικροθήβες 
όπου και έχουμε διπλασιάσει την παρα-
γωγή σε 400 χοιρο-μητέρες. 
Πως μετριέται μια 
χοιροτροφική μονάδα; 

Μετριέται με βάση των αριθμό χοι-
ρο-μητέρων που έχει μια μονάδα. Μια 
χοιρο-μητέρα κάνει περίπου 2,45-2,5 γέν-
νες το χρόνο και γεννάει κατά μέσο όρο 
13 γουρουνάκια τη φορά. Οπότε εμείς 
εδώ αυτή τη στιγμή παράγουμε περίπου 
στις 12,000 γουρούνια το χρόνο.
Από τι οφείλεται η ποιότητα 
ενός γουρουνιού; 

Είναι πολλά από το γενετικό υλικό, 
τις ράτσες που λέμε μέχρι τη διατρο-
φή τους. 
Ποια είναι η παραγωγικότητα 
στα γουρούνια;

Μια χοιρο-μητέρα παράγει περίπου 30 
γουρούνια ανά έτος . Κυοφορεί περίπου 
115 μέρες , γαλουχεί 25 μέρες και χρει-
άζεται και άλλες 5 μέρες μέχρι να ξανα-
έρθει σε οίστρο και να μπορεί να ανα-
παράγει ξανά. 

Οι  χοιρο-μητέρες απογαλακτίζουν 
12,5- 13 γουρούνια ανά γέννα πολλαπλα-
σιάζοντας αυτό τον αριθμό με τις 2,45 
ενός πλήρη κύκλου μιας χοιρο-μητέ-
ρας βγαίνει ο αριθμός που απογαλακτι-
σμού ανά έτος το οποίο είναι ένας από 
τους δείκτες που δείχνει πόσο καλή εί-
ναι μια μονάδα. Εμείς έχουμε από τους 
μεγαλύτερους δείκτες στην Ελλάδα σ’ 
αυτό το τομέα.

Ένας ακόμα δείκτης μέτρησης της 
παραγωγικότητας είναι η μετατρεψι-
μότητα που έχει ένα ζώο , δηλαδή το 
πόσα κιλά τροφή πρέπει να καταναλώ-
σει  ώστε να φτάσει τα κιλά σφαγής. 
Στις 150 μέρες ένα γουρουνάκι σε φυ-
σιολογικές συνθήκες μπορεί να φτάσει 
τα 110 κιλά περίπου. 

Η Χοιροτροφική μονάδα 
Αφοί Μάλλιας, είναι 

οικογενειακή υπόθεση
Ρεπορτάζ / Συνέντευξη: Ελένη Μαστρονικολή
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Πώς τρέφονται 
τα γουρούνια;
Στη δική μας χοιρομονάδα παράγου-
με μόνοι μας στις τροφές. Έχουμε 
δικό μας μύλο ο οποίος φτιάχνει τις 
τροφές για κάθε ηλικία ξεχωριστά. Εί-
ναι περίπου έξι διαφορετικά σιτηρέ-
σια ανά ηλικία. Τρεις για χοιρο-μάνες , 
μια για τις χοιρο-μάνες που δεν έχουν 
γεννήσει ακόμα,  1 για τις χοιρο-μάνες  
την ξηρά περίοδο από τη στιγμή που  
θα απογαλακτιστούν μέχρι να γονιμο-
ποιηθούν ξανά , άλλο φύραμα για τη 
περίοδο της  γαλουχίας και άλλο φύ-
ραμα για τα μετά τον απογαλακτισμό. 

Το 70% αποτελείτε από δημητριακά 
και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει από 
το ξένο χοιρινό κρέας. Επειδή έχω επι-
σκεφτεί πολλές μονάδες στο εξωτερι-
κό εκεί το 70 % αποτελείτε από υποπρο-
ϊόντα, δεν τα θεωρώ επικίνδυνα για την 
υγεία απλά έχουν ως αντίκτυπο την ποι-
ότητα του κρέατος, είναι πιο φυσικά πιο 
φτηνά και γι’ αυτό και ο καταναλωτής 
προτιμάει τα ελληνικά. Εδώ τα υποπρο-
ϊόντα που χρησιμοποιεί η ελληνική αγο-
ρά είναι επίσης ανώτερα και είναι πολ-
λές φορές προϊόντα που τα τρώμε και 
εμείς οι ίδιοι, όπως για παράδειγμα στη 
δική μας μονάδα που χρησιμοποιούμε 
τα μπισκότα Παπαδοπούλου . Τα οποία 
ίσα ισα προσδίδουν και γεύση στο κρέ-
ας ή χρησιμοποιούμε πολτό από φλού-
δες πορτοκαλιού. 
Ποια είναι η διαδικασία 
της αναπαραγωγή 
στα γουρούνια;

Στην μονάδα μας εδώ και περίπου 1 

χρόνο δεν έχουμε δικού 
μας κάπρους το σπέρμα 
το παίρνουμε έτοιμο από 
μια μονάδα σπερματέγ-
χυσης στην  Ελλάδα. Εί-
μαστε από τους πρώτους 
που αλλάξαμε όλη μας την 
παραγωγή και δεν έχου-
με καθόλου αρσενικά. 
Αυτό έχει πολλά πλεονε-
κτήματα. 

Π ρ ώ τ ο ν  έ ν α ς  κ ά -
προς κοστίζει γύρω στις 
5-6,000€ και  καλά αν σου 
βγει κάλος αν όχι όμως θα 
πρέπει και να τον αντικα-

ταστήσεις. Δεύτερον έχουμε πλέον γενε-
τική βελτίωση κάθε 6 μήνες αυτό σημαί-
νει ότι για να την ακολουθήσεις έπρεπε 
να αγοράζεις καινούριο αρσενικό κάθε 
6 μήνες, εμείς σε φυσιολογικά πλαίσια 
αλλάζαμε κάθε 2 χρόνια, οπότε έμενες 
και πίσω εξελικτικά γενετικά. Τρίτον θα 
έπρεπε να είχαμε μια ξεχωριστή μονά-
δα με προσωπικό αποκλειστικά γι’ αυτή 
τη δουλειά, η οποία είναι πολύ χρονο-
βόρα, υπεύθυνη και χρειάζεται και ει-
δικό εξοπλισμό πράγμα που σημαίνει κι 
άλλο επιπλέον κόστος.   
Ράτσες 

Εδώ και 4 χρόνια έχουμε αρχίσει συ-
νεργασία με την Topics Hellas τα ζώα 
που παίρνουμε από αυτούς είναι μάνες 
Large white από αυτές τις μάνες τα θη-
λυκά που γεννιούνται τα κρατάμε εμείς 
για δικές μας μάνες και οι κάπροι είναι 
ράτσας Duroc . Κύριο χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι έχουν περισσότερο εν-
δομυϊκό λίπος και αυτό βοηθάει στο 
κρέας να ναι πιο μαλακό και πιο νόστι-
μο. Δίνουμε έμφαση κυρίως σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά γι’ αυτό και επιλέξαμε 
αυτή τη ράτσα θέλουμε να κάνουμε το 
κρέας πιο νόστιμο. 

Από τη στιγμή που υπογράψαμε συ-
νεργασία με αυτή την εταιρεία έχουμε 
όπως λέμε στη γλώσσα μας κλείσει τη 
μονάδα εννοώντας ότι δεν αγοράζου-
με πλέον ζώα αναπαραγωγικά αλλά πα-
ράγουμε οι ίδιοι δικά μας και τις μάνες 
και τις γιαγιάδες που είναι τα ζώα  που 
προέρχονται οι μάνες και αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα να έχεις μεγαλύτερη επιλε-
ξιμότητα. Δηλαδή αν χρειάζεσαι 10 μά-

νες και εμείς παράγουμε 30 οπότε μπο-
ρούμε  να επιλέξουμε τις 10 καλύτερες. 
Έχουμε δει μεγάλη βελτίωση στη παρα-
γωγή και επίσης δεν μεταφέρονται αρρώ-
στιες από άλλες μονάδες και αυτό έχει 
συμβάλει πολύ και στο επίπεδο υγείας 
των ζώων . Η μονάδα μας δε χρησιμο-
ποιεί καθόλου αντιβιοτικά ούτε στη δι-
ατροφή, εκτός φυσικά από κάποιες με-
μονωμένες εξαιρέσεις σε περίπτωση 
κάποιας ασθένειας. 

Ποια είναι η αγορά σας;
Η αγορά μας είναι κυρίως ο Βόλος. Δί-

νουμε και ζωντανά γουρούνια σε εμπό-
ρους και έτοιμο κρέας σε κρεοπώλες.  
Όλα γίνονται με παραγγελίες . Το 40% 
της παραγωγής το διαθέτουμε ως κρέ-
ας , τα μεταφέρουμε εμείς με δικό μας 
φορτηγό  στα σφαγεία και από εκεί τα 
παίρνουμε έτοιμα κρέατα με φορτηγό 
και έρχονται οι κρεοπώλες και τα αγο-
ράζουν απευθείας από τις εγκαταστά-
σεις μας στο Διμήνι. Τα υπόλοιπα το δι-
αθέτουμε ζωντανά σε έμπορους που 
τα παίρνουν από μας. Οι πελάτες μας 
είναι στάνταρ. 
Κάνει η Ελλάδα εξαγωγές  
χοιρινού; 

Η Ελλάδα είναι αυτάρκης σε χοιρινό 
κρέας περίπου στο 30% το υπόλοιπο το 
εισάγει επομένως δεν αρκεί ώστε να το 
εξάγει κιόλας. Τα μόνα γουρούνια που 
βγαίνουν στο εξωτερικό από τη δική 
μας τουλάχιστον μονάδα είναι κάποια 
λίγα που βγαίνουν Αλβανία αλλά έρχο-
νται και τα παίρνουν οι ίδιοι. 
Γιατί δεν μπορεί η ίδια 
να καλύψει το υπόλοιπο;

Γιατί ο νέος δεν μπαίνει στη διαδικα-
σία να γίνει κτηνοτρόφος παλαιότερα 
ναι ήμασταν πιο πολλοί. Δεν είμαστε 
ένας ευνοημένος κλάδος και γενικά εί-
ναι ένα δύσκολο επάγγελμα. 

Το θέμα δεν είναι απλά να καλυφτεί 
το υπόλοιπο αλλά να σταματήσει η κο-
ροϊδία που γίνεται από τους κρεοπώλες 
στους καταναλωτές ότι το κρέας που 
αγοράζουν είναι ελληνικό. Αυτό ελπί-
ζουμε με το νέο νόμο που ψηφίστηκε 
και μπαίνει σε ισχύ από 1η Ιανουαρίου το 
2018 η υποχρεωτική αναγραφή της ταυ-
τότητας προέλευσης σε γάλα και κρέας.  
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Στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού συστή-
ματος αναγνώρισης και καταγραφής των βο-
οειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων για τη δι-
ασφάλιση της τήρησης των προδιαγραφών 
που καθορίζονται από την ισχύουσα κοινο-
τική και εθνική νομοθεσία, έχουν θεσπιστεί 

συγκεκριμένοι κανόνες για τα μέσα σήμανσης. 
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των 

ζώων, διακρίνονται δε σε:
α) συμβατικά μέσα σήμανσης: τα ενώτια που τοποθε-

τούνται στα αυτιά του ζώου και φέρουν τυπωμένο τον 
αναγνωριστικό αριθμό αυτού.

β) ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: η ηλεκτρονική συσκευή 
αναγνώρισης (identifier) που συνίσταται σε έναν παθητικό 
πομποδέκτη, μόνο ανάγνωσης (transponder), που δεν πε-
ριέχει εσωτερική πηγή ισχύος, ενσωματώνεται σε ενδο-
στομαχικό βώλο ή ενώτιο και φέρει κωδικοποιημένες τις 
πληροφορίες που αφορούν στον αναγνωριστικό αριθμό 
του ζώου στο οποίο τοποθετείται.

Για να ληφθούν υπόψη μελλοντικές εξελίξεις στον το-
μέα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης βοοειδών, αιγοπρο-

βάτων και χοίρων, δύναται ο εννοιολογικός ορισμός να 
επεκταθεί και σε άλλα είδη ηλεκτρονικών μέσων σήμαν-
σης, εφόσον αυτά προβλεφθούν στην κοινοτική και εθνι-
κή νομοθεσία.

Συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης: 
η συσκευή ανάγνωσης (reader) που συνίσταται σε έναν πο-
μποδέκτη (transceiver), που αφού ενεργοποιεί τον πομπο-
δέκτη του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λαμβάνει και 
εμφανίζει τις πληροφορίες που περιέχει ο κωδικός αυτού.

Κυρώσεις 
Όταν κατά τους διενεργούμενους διαπιστώνεται η μη 

τήρηση των απαιτήσεων και των διαδικασιών που προβλέ-
πονται, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις:

α) ανάκληση της σχετικής έγκρισης, 
β) επιβολή διοικητικού προστίμου.
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον οποίο υποβάλ-
λονται η έκθεση της τριμελούς επιτροπής, στις περιπτώ-
σεις που αυτή εμπλέκεται, το πόρισμα των εργαστηρια-
κών εξετάσεων, εφόσον υφίσταται και η σχετική εισήγηση 
της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε., επιβάλλεται διοικητικό πρόστι-
μο ως εξής:

α) από 5.000 έως 15.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα που διαθέτουν ή/και διακινούν στην αγορά μέσα σή-
μανσης που δεν έχουν λάβει σχετική έγκριση,

β) από 3.000 έως 10.000 ευρώ στα φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα που διαθέτουν στην αγορά εγκεκριμένα μέσα σή-
μανσης που, ωστόσο, δεν πληρούν τις ισχύουσες τεχνι-
κές προδιαγραφές, σε σύγκριση με τα κατατεθειμένα στον 
προς έγκριση φάκελο πρότυπα,

γ) πρόστιμο που καθορίζεται στο διπλάσιο του αρχικά 
επιβληθέντος, σε όσους καθ? υποτροπή παραβαίνουν τις 
διατάξεις της παρούσας. Κατά την επιμέτρηση των διοι-
κητικών προστίμων λαμβάνονται υπόψη ιδία η σοβαρότη-
τα της παράβασης, η διάρκειά της, το μέγεθος της επιχεί-
ρησης και η ένταση του δόλου του υπαιτίου.

Πηγή: neapaseges.gr

Μέσα Σήμανσης 
Βοοειδών, 

Αιγοπροβάτων, Χοίρων
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Διευκρινιστική 
εγκύκλιο για τη 
διαδικασία έκ-
δοσης άδειας 
δ ι α τ ή ρ η σ η ς 
κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων εντός και πλη-
σίον οικισμών εξέδωσε ο Γενι-
κός Γραμματέας του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, Νίκος 
Αντώνογλου.

Με την εγκύκλιο αποσαφηνίζο-
νται θέματα ελάχιστων αποστάσε-
ων, χρήσης γης, προϋποθέσεων 
για την ένταξη μιας κτηνοτρο-
φικής εγκατάστασης στη διαδι-
κασία έκδοσης άδειας διατήρη-
σης, απόδειξης ύπαρξης ζωικού 
κεφαλαίου και τυχόν μεταβίβα-
σης αυτού.

Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι η 
έκδοση άδειας διατήρησης κτη-
νοτροφικής εγκατάστασης είναι 
δυνατή ακόμη και στην περίπτωση 
που δεν πληρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις, όχι μόνο 
από οικισμούς, πόλεις κ.ά., αλλά και από τους υπόλοι-
πους χώρους ή δραστηριότητες που χρήζουν προστα-
σίας, δηλαδή από ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 
νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, μοναστήρια, ποτάμια κ.ά.

Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης της 
άδειας διατήρησης έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκα-
ταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού 
σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το 
γήπεδο της εγκατάστασης.

Κατά συνέπεια, στη διαδικασία έκδοσης της άδειας 
διατήρησης δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η βεβαί-
ωση χρήσεων γης για τη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για τη διευκόλυνση της 
έγκαιρης υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έχουν τη δυνα-
τότητα να υποβάλλουν, μέχρι την 04/12/2017, τουλάχι-
στον την αίτησή τους στην οποία θα δηλώνουν την επι-
θυμία ένταξής τους στη διαδικασία, ενώ τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας μπορούν να 
τα προσκομίσουν και μετά τις 04/12/2017.

Διευκρινήσεις για την 
έκδοση άδειας διατήρησης 

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
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Το βιοαέριο το οποίο 
παράγεται κατά την 
διάθεση ή επεξεργα-
σία οργανικών απο-
βλήτων και αστικών 
λυμάτων σε κεντρι-

κές μονάδες συνδυασμένης χώ-
νευσης, μπορεί να συμβάλει μερι-
κώς στην ενεργειακή αυτάρκεια της 
χώρας μας, υποκαθιστώντας ρυπο-
γόνα ή εισαγόμενα καύσιμα. Η ανά-
πτυξη και εγκατάσταση τεχνολογι-
ών βιοαερίου αποτελεί εναλλακτική 
λύση με σημαντικά πλεονεκτήμα-
τα, καθώς προσφέρει περιβαλλο-
ντικά φιλική ενέργεια και ταυτό-
χρονα αντιμετωπίζει το θέμα της 
ανάκτησης/ ανακύκλωσης των στε-
ρεών αποβλήτων.

Το βιοαέριο παράγεται από την 
αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών 

κυρίως απο -
βλήτων, όπως 
είναι τα λύμα-
τα των χοιρο-
στασίων, πτη-
νοτροφείων, 
βουστασ ίων 
καθώς και άλ-
λων αγροτο-βι-
ο μ η χ α ν ι κ ώ ν 
μονάδων, λύ-
ματα των βιο-
λογικών καθα-
ρισμών καθώς 
και από την αποσύνθεση του ορ-
γανικού κλάσματος απορριμμάτων. 

Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως 
από μεθάνιο (CH4) 55-70% και διο-
ξείδιο του άνθρακα (CO2)30-45%. 
Επίσης περιέχει ελάχιστες ποσό-
τητες άλλων αερίων, όπως άζωτο, 

υδρογόνο, αμμωνία και υδρόθειο, η 
δε θερμογόνος δύναμή του κυμαί-
νεται από 20 έως 25 MJ/m3. Το βιο-
αέριο μπορεί να τροφοδοτήσει μη-
χανές εσωτερικής καύσης, (ΜΕΚ), 
καυστήρες αερίου ή αεριοστρόβι-
λους για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας.

Mονάδα παραγωγής 
βιοαερίου
Το βιοαέριο μπορεί επίσης να χρη-

σιμοποιηθεί ως καύσιμο μεταφο-
ρών, μετά την διαδικασία του καθα-
ρισμού, δηλαδή την απομάκρυνση 
των σωματιδίων, H2S, NH3, H2O και 
την αναβάθμισή του, δηλαδή την 
απομάκρυνση CO2 και προσθήκη 
προπανίου. Χρήση του βιοαερίου 
ως καύσιμο μεταφορών απαντάται 
στη Σουηδία, Ελβετία, Γαλλία και 

Ενεργειακή Αξιοποίηση 
του Βιοαερίου:

Τάσεις & Προοπτικές
Χρήστος Ζαφείρης, ΜSc, - Υπεύθυνος Δέσμης Έργων Βιοαερίου, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ

19ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνα, 190 09 Πικέρμι, Tηλ: +30 210 6603261, e-mail: czafir@cres.gr, www.cres.gr
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Γερμανία ενώ στη Σουηδία και στη 
Γερμανία, το βιοαέριο διοχετεύεται 
και στο δίκτυο του φυσικού αερίου.

Μια μονάδα παραγωγής βιοαερί-
ου δεν παρέχει μόνο τη δυνατότητα 
αξιοποίησης του ενεργειακού δυνα-
μικού του βιοαερίου, αλλά συμμε-

τέχει παράλληλα και στη συνολική 
επεξεργασία των αποβλήτων της 
γεωργο-κτηνοτροφικής δραστηριό-
τητας που τα παράγει. Η παραγωγή 
βιοαερίου έχει αλληλένδετα οικονο-
μικά, περιβαλλοντικά και γεωργικά 
οφέλη, όπως: μείωση των εισαγω-

γών καυσίμων, μικρότερες εκπο-
μπές αερίων θερμοκηπίου (CO2, 
CH4, NOx), εξοικονόμηση χρημά-
των και αύξηση της απασχόλησης 
στον πρωτογενή τομέα. Το βιοαέριο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύ-
σιμο μεταφορών αντικαθιστώντας 
τα συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό 
που μπορεί να φτάσει το 15-20% 
ενώ ως αναβαθμισμένο βιοαέριο 
μπορεί να διοχετευτεί στο δίκτυο 
του φυσικού αερίου και να χρησι-
μοποιηθεί και για παραγωγή υδρο-
γόνου (fuel cell).

Η αξιοποίηση της ενέργειας των 
αποβλήτων των γεωργο-κτηνοτρο-
φικών μονάδων, καθώς και ειδικών 
βιομηχανικών οργανικών αποβλή-
των και των οργανικών δημοτικών 
στερεών απορριμμάτων μπορεί να 
γίνει σε μία κεντρική μονάδα βιοαε-
ρίου με κύρια προϊόντα το βιοαέριο 
και το οργανικό λίπασμα λύση που 
φαίνεται ελκυστική για την Ελλάδα.

Η οικονομικότητα μιας τέτοιας 
μονάδος βασίζεται κατ’ αρχάς στο 
γεγονός ότι η πρώτη ύλη (γεωρ-
γο-κτηνοτροφικά απόβλητα, οργα-
νικό μέρος των απορριμμάτων, κλπ) 
έχει συχνά μηδενική ή αρνητική αξία 
και κατά δεύτερο λόγο ότι τα προ-
ϊόντα της μονάδας έχουν αναμφι-
σβήτητα εμπορική αξία. Ως ανανε-
ώσιμη πηγή ενέργειας εμπίπτει σε 
διατάξεις Νόμου για πώληση ηλε-
κτρικής ενέργειας, η δε πώληση του 
πλεονάσματος της θερμότητας μπο-
ρεί να αποδώσει επιπρόσθετα έσο-
δα. Επιπλέον, η παραγωγή στερεού 
οργανικού υπολείμματος μπορεί να 
θεωρηθεί πηγή εσόδων

αν το υπόλειμμα αυτό με διαχω-
ρισμό και εξάτμιση τροποποιηθεί 
κατάλληλα και πωληθεί σαν στε-
ρεό και υγρό λίπασμα.
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Οι δυνατότητες πε-
ραιτέρω συνεργα-
σίας του Συνδέ-
σμου Εξαγωγέων 
Βόρειας Ελλάδας 
με την Περιφέρεια 

Θεσσαλίας εξετάστηκαν στο περι-
θώριο του συνεδρίου της GAIA ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΕΙΝ στη Θεσσαλονίκη, με επίκε-
ντρο τις εξαγωγές στον τομέα των 
τροφίμων-ποτών.

Πρόκειται για έναν κλάδο στον 
οποίο η Θεσσαλία κυριαρχεί, αλλά, 
όπως ανέφερε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου, Κυριάκος Λουφάκης, 
υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια 
βελτίωσης. Από την πλευρά του, ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας 
Αγοραστός, ανέφερε ότι τόσο η Περι-
φέρεια Θεσσαλίας, όσο και η ΕΝΠΕ, 
της οποίας ηγείται, «μέσα από προ-
γράμματα και δράσεις προσπαθούν 
διαρκώς να ενισχύσουν τους κλά-
δους που διακρίνονται για τις εξα-
γωγές τους, διότι αυτοί είναι η πραγ-
ματική οικονομία και αυτοί θα μας 
βγάλουν από το τούνελ των μνη-
μονίων».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, 
συμφωνήθηκε να εξεταστεί επιστα-
μένως η διοργάνωση της ετήσιας γε-
νικής συνέλευσης του ΣΕΒΕ στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς αρ-

χικά οι δύο πλευρές ήταν θετικές 
στην προοπτική αυτή. Ακόμη, ο Σύν-
δεσμος γνωστοποίησε στον κ. Αγο-
ραστό τη διάθεσή του να συμβάλει 
με την τεχνογνωσία και τις γνώσεις 
του στην επιμόρφωση όσων εξάγουν, 
προκειμένου να καταρτιστούν και να 
πληροφορηθούν για όλα όσα πρέπει 
να κάνουν, ώστε η παρουσία τους 
σε μια διεθνή έκθεση να είναι απο-
τελεσματική.

Η δυναμική της 
Θεσσαλίας

Στην παραπάνω συνάντηση προέ-
κυψε το συμπέρασμα ότι η Θεσσαλία 
την πενταετία 2012-2016 παρουσία-
σε μία πολύ καλή επίδοση στον το-
μέα των εξαγωγών, με ποσοστό 10%, 
όταν ο μέσος όρος για τη χώρα είναι 
14,5% επί του ΑΕΠ. «Οι επιδόσεις μας 
θα μπορούσε να ήταν ακόμη καλύ-
τερες, αν δεν προέκυπτε η κρίση και 
ακολούθως τα capital controls», δήλω-
σε χαρακτηριστικά ο κ. Αγοραστός. 
Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «ιδιαίτε-
ρα στον τομέα των κρεάτων, υπάρ-
χουν πολλά περιθώρια για εξαγωγές. 
Από την άλλη, όμως, αναρωτήθηκε, 
γιατί να μη στηρίξουμε πρώτα την 
εγχώρια αγορά, όταν αυτή είναι ελ-

λειμματική και, εν συνεχεία, να κοι-
τάξουμε τις ξένες αγορές».

Στην πρόταση του ΣΕΒΕ για αξιο-
ποίηση και αναβάθμιση του λιμανιού 
στον Βόλο, με την προοπτική σύνδε-
σής του με τη Συρία, διότι «σε λίγα 
χρόνια που θα τελειώσει ο πόλεμος 
θα ξεκινήσει η ανοικοδόμησή της, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κα-
τασκευαστικό κλάδο και τις μεταφο-
ρές», ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, 
Κ. Αγοραστός, εμφανίστηκε απαισι-
όδοξος, λόγω της εμπλοκής ξένων 
επενδυτών στα λιμάνια του Πειραιά 
και της Θεσσαλονίκης. Υπενθύμι-
σε, μάλιστα, την πάγια θέση του ότι 
λιμάνια, αεροδρόμιο και νερό δεν 
εκχωρούνται σε ιδιώτες, διότι στο 
μέλλον οι συνέπειες μπορεί να είναι 
πολύ αρνητικές, π.χ. στον τουρισμό.

Ο πίνακας των 
εξαγωγών

Ο τομέας των τροφίμων αποτελεί 
τον κινητήριο μοχλό της θεσσαλικής 
οικονομίας, με σημαντική συμβολή 
στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς καταλαμ-
βάνει την πρώτη θέση στον πίνακα 
των εξαγώγιμων προϊόντων και γε-
νικότερα του εμπορίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 

Τα τρόφιμα μοχλός 
ανάπτυξης για τη 

θεσσαλική οικονομία 
Συνεργασία ΣΕΒΕ & Περιφέρειας 

για τόνωση του εξαγωγικού ρεύματος
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του ΔΣ του ΣΕΒΕ με τον περιφε-
ρειάρχη, κ. Αγοραστό, παρουσιάστη-
καν τα παρακάτω βασικά σημεία για 
τη συμβολή της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας στις εξαγωγές: Το 2016, η ΠΘ 
είχε 4,8% συμμετοχή στις εθνικές 
εξαγωγές (ετήσια μεταβολή 2015-
16: 10,0%).

Τα κυριότερα προϊόντα 
(top 5-μερίδιο) εξαγωγών 
της Θεσσαλίας ανά 
κλάδο είναι τα εξής:

• Τρόφιμα: Γαλακτοκομικά (41 %), 
παρ/τα λαχανικών και φρούτων(37%), 
τα οποία παρουσιάζουν μια διαχρονι-
κή (από το 2012) αύξηση ποσοστού.

• Μέταλλα: Αργίλιο (47%), χυτοσί-
δηρος, σίδηρος (42%), που παρου-
σιάζουν αυξητική τάση από το 2015.

• Κλωστοϋφαντουργία & ένδυση: 
Βαμβάκι (74%), μικρή η αυξητική 
τάση από το 2015.

• Μηχανές & συσκευές: Λέβητες, 
μηχανές & μέρη (65%), μηχανές, συ-
σκευές και μέρη (35%).

Οι εξαγωγές ανά νομό 
έχουν ως εξής:

Ν. Καρδίτσας: 1ος εξαγωγικός κλά-
δος – Τρόφιμα (μερίδιο 47%), 1ος 
εξαγωγικός προορισμός – Κύπρος 
(μερ. 49%)

Ν. Λάρισας: 1ος εξαγωγικός κλά-
δος – Τρόφιμα (μερ. 52%), 1ος εξα-

γωγικός προορισμός – Γερμανία (μερ. 
22%)

Ν. Μαγνησίας: 1ος εξαγωγικός 
κλάδος – Τρόφιμα (μερ. 35%), 1ος 
εξαγωγικός προορισμός – Γερμα-
νία (μερ. 19%)

Ν. Τρικάλων: 1ος εξαγωγικός κλά-
δος – Τρόφιμα (μερ. 87%) 1ος εξαγω-
γικός προορισμός – Γερμανία

Όπως προκύπτει, η Γερμανία κα-
τέχει την πρώτη θέση εισαγωγής ελ-
ληνικών τροφίμων, σε ποσοστό 22%. 
Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, 
η Ιταλία και η Αλγερία (6%), οι ΗΠΑ 
(5%), η Τουρκία, η Κύπρος (4%), η 
Ρουμανία, το Ισραήλ και η Βουλγα-
ρία (3%).

Πηγή: Γιώργος Ρούστας , Ypaithros.gr
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ΠΕΤΙΜΕΖΙ ΑΠΟ ΠΟΠ ΦΙΡΙΚΙΑ ΠΗΛΙΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 

                        ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ!

ΖΑΓΟΡΙΝ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΡΟΥΤΟΥ!

ΠΕΤΙΜΕΖΙ ΑΠΟ ΜΗΛΑ ΦΙΡΙΚΙΑ 
Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου µε το εµπορικό σήµα “ZAGORIN”  και  τα πασίγνωστα Π.Ο.Π. Μήλα Ζαγοράς Πηλίου, έχει 
συµπληρώσει ήδη 100 χρόνια διαρκούς λειτουργίας. Ο Συνεταιρισµός ταυτόχρονα µε τα µήλα φηµίζεται και για τα υπόλοιπα προϊόντα που 
διακινεί, όπως κάστανα, αχλάδια, κεράσια, ακτινίδια, ελιές, καρύδια και όλα τα προϊόντα από δενδρώδεις καλλιέργειες της Πηλιορείτικης γης. 
Από το 2016 παράγει το πρώτο του προϊόν µεταποίησης. Η έναρξη της προσπάθειας συνέπεσε µε την ολοκλήρωση 100 χρόνων  της 
Οργάνωσης, που ιδρύθηκε επίσηµα στις 27 Οκτωβρίου του 1916. Πρόκειται για το Πετιµέζι από Φιρίκια και ήδη εισπράττονται οι καλύτερες 
κριτικές, προερχόµενες από ειδικούς στη γευσιγνωσία. To  πετιµέζι είναι 100% φυσικό προϊόν από φιρίκια Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης Πηλίου που καλλιεργούνται από τα µέλη του Συνεταιρισµού Ζαγοράς. Παρασκευάζεται χωρίς την προσθήκη συντηρητικών, 
χρωστικών και ζάχαρης από τον Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς, αποκλειστικά για τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς 
Πηλίου – ΖΑΓΟΡΙΝ. 

∆ιατροφική Αξία
Είναι γνωστές σε όλους οι θρεπτικές και ευεργετικές ιδιότητες του µήλου, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν ότι το µήλο είναι ένα φρούτο το οποίο 
περιέχει αντιοξειδωτικά, γνωστά ως πολυφαινόλες , τα οποία προστατεύουν από το στρες, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις µολύνσεις. 
Τα αντιοξειδωτικά είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για το καρδιαγγειακό σύστηµα, ενώ µειώνουν τον κίνδυνο του άσθµατος και του καρκίνου του 
πνεύµονα. Επιπλέον, ο συνδυασµός της δράσης της  πηκτίνης  και των αντιοξειδωτικών ουσιών που περιέχουν τα µήλα, 
αποτελεί ασπίδα προστασίας κατά του διαβήτη.  Η ύπαρξη της πηκτίνης, επίσης, συµβάλλει στη ρύθµιση του 
σακχάρου του αίµατος και στη διατήρησης της γλυκόζης σε φυσιολογικά επίπεδα. Τα φιρίκια Π.Ο.Π. Πηλίου είναι ποικιλία µήλων υψηλής
διατροφικής αξίας. Το πετιµέζι συγκεντρώνει τα περισσότερα χαρακτηριστικά του µήλου, καθώς ένα µέρος πετιµέζι προέρχεται από είκοσι 
περίπου µέρη χυµού µήλου. Το πετιµέζι,  έχοντας σαν υπόβαθρο τις θρεπτικές  και αντιοξειδωτικές  ιδιότητες του µήλου, προσφέρει σε 
µεγάλο βαθµό ενέργεια και υψηλά ποσοστά σιδήρου και ασβεστίου. Έχει παρόµοιες αντιβιοτικές και θεραπευτικές ιδιότητες µε το µέλι. 
Αν παρατηρηθεί η διατροφική του ετικέτα, θα διαπιστωθεί ότι είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες και φυσικά σάκχαρα. Αξίζει να σηµειωθεί η 
ελάχιστη περιεκτικότητά του σε λίπος. Τα παραπάνω µπορούν, σύµφωνα και µε ανάλυση που έλαβε ο Συνεταιρισµός από διατροφολόγο, 
να το κατατάσσουν στις υπερτροφές (super foods).  Τα συστατικά του έχουν πιστοποιηθεί µε βιοχηµικές αναλύσεις. Το πετιµέζι είναι µια 
τροφή που µπορεί να καταναλωθεί άφοβα απ’ όλες της ηλικίες και όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, καθώς συµπληρώνει µια 
ισορροπηµένη και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή. Ακόµη και αν κάποιος ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα 
διατροφής ή ειδική διατροφή λόγω αλλεργιών ή δυσανεξιών, µπορεί άφοβα να το καταναλώσει, καθώς παράγεται µε φυσικό τρόπο  από 
τον καρπό του φιρικιού. Ξεχωρίζει ως ένας «γλυκός» σύµµαχος για φυσικό σίδηρο στις περιόδους εγκυµοσύνης και θηλασµού, παράλληλα 
µε την έντονη αντικαταθλιπτική  του δράση.  

Υπεραξία
Το προϊόν διαθέτει κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά που χρήζουν ιδιαίτερης επισήµανσης, 
ιδιαίτερα σε µια περίοδο που αναζητούνται  υψηλών προδιαγραφών προϊόντα του πρωτογενή 
τοµέα, τα οποία µπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς και 
δηµιουργούν υπεραξία συνολικά στην εγχώρια παραγωγή. Αρχικά, όπως άλλωστε προαναφέρεται, 
το Φιρίκι Πηλίου είναι Π.Ο.Π. προϊόν, παραδοσιακή ποικιλία µήλων στο Πήλιο µε επίσηµη 
καταγραφή αρκετές δεκαετίες πριν το 1900. Άρα το Πετιµέζι παρασκευάζεται από ένα 
Τοπικό Προϊόν µε βαθιές  ρίζες στο χρόνο και στον χώρο. Έπειτα τα φιρίκια καλλιεργούνται 
αποκλειστικά µε το σύστηµα της Ολοκληρωµένης Παραγωγής. Ελάχιστες ποσότητες της πρώτης 
  ύλης είναι επίσης Βιολογικής Παραγωγής. Επίσης σηµαντική είναι και η Συνεταιριστική 
    Σύµπραξη που έχει δηµιουργηθεί από τις δύο Οργανώσεις της Ζαγοράς για το Πετιµέζι από 
     Φιρίκια. Εξάλλου σε κάθε συσκευασία διακρίνεται παντού το λογότυπο ZAGORIN,  που 
       διασφαλίζει την ποιότητα και τη συνέπεια απέναντι στους καταναλωτές.  Πρόκειται για ένα 
         ελληνικό προϊόν σε όλη την εξέλιξη της παραγωγικής του αλυσίδα. 
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µεγάλο βαθµό ενέργεια και υψηλά ποσοστά σιδήρου και ασβεστίου. Έχει παρόµοιες αντιβιοτικές και θεραπευτικές ιδιότητες µε το µέλι. 
Αν παρατηρηθεί η διατροφική του ετικέτα, θα διαπιστωθεί ότι είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες και φυσικά σάκχαρα. Αξίζει να σηµειωθεί η 
ελάχιστη περιεκτικότητά του σε λίπος. Τα παραπάνω µπορούν, σύµφωνα και µε ανάλυση που έλαβε ο Συνεταιρισµός από διατροφολόγο, 
να το κατατάσσουν στις υπερτροφές (super foods).  Τα συστατικά του έχουν πιστοποιηθεί µε βιοχηµικές αναλύσεις. Το πετιµέζι είναι µια 
τροφή που µπορεί να καταναλωθεί άφοβα απ’ όλες της ηλικίες και όλες τις κατηγορίες ανθρώπων, καθώς συµπληρώνει µια 
ισορροπηµένη και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά διατροφή. Ακόµη και αν κάποιος ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµµα 
διατροφής ή ειδική διατροφή λόγω αλλεργιών ή δυσανεξιών, µπορεί άφοβα να το καταναλώσει, καθώς παράγεται µε φυσικό τρόπο  από 
τον καρπό του φιρικιού. Ξεχωρίζει ως ένας «γλυκός» σύµµαχος για φυσικό σίδηρο στις περιόδους εγκυµοσύνης και θηλασµού, παράλληλα 
µε την έντονη αντικαταθλιπτική  του δράση.  

Υπεραξία
Το προϊόν διαθέτει κάποια πρόσθετα χαρακτηριστικά που χρήζουν ιδιαίτερης επισήµανσης, 
ιδιαίτερα σε µια περίοδο που αναζητούνται  υψηλών προδιαγραφών προϊόντα του πρωτογενή 
τοµέα, τα οποία µπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς και 
δηµιουργούν υπεραξία συνολικά στην εγχώρια παραγωγή. Αρχικά, όπως άλλωστε προαναφέρεται, 
το Φιρίκι Πηλίου είναι Π.Ο.Π. προϊόν, παραδοσιακή ποικιλία µήλων στο Πήλιο µε επίσηµη 
καταγραφή αρκετές δεκαετίες πριν το 1900. Άρα το Πετιµέζι παρασκευάζεται από ένα 
Τοπικό Προϊόν µε βαθιές  ρίζες στο χρόνο και στον χώρο. Έπειτα τα φιρίκια καλλιεργούνται 
αποκλειστικά µε το σύστηµα της Ολοκληρωµένης Παραγωγής. Ελάχιστες ποσότητες της πρώτης 
  ύλης είναι επίσης Βιολογικής Παραγωγής. Επίσης σηµαντική είναι και η Συνεταιριστική 
    Σύµπραξη που έχει δηµιουργηθεί από τις δύο Οργανώσεις της Ζαγοράς για το Πετιµέζι από 
     Φιρίκια. Εξάλλου σε κάθε συσκευασία διακρίνεται παντού το λογότυπο ZAGORIN,  που 
       διασφαλίζει την ποιότητα και τη συνέπεια απέναντι στους καταναλωτές.  Πρόκειται για ένα 
         ελληνικό προϊόν σε όλη την εξέλιξη της παραγωγικής του αλυσίδα. 
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Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το  
15% των εξαγωγών τρο-
φίμων με αυξητικές τά-
σεις είναι ποιοτικά προϊό-
ντα ΠΟΠ/ΠΓΕ (Προϊόντα 
Ονομασίας Προέλευσης) 

. Αυξανόμενη είναι επίσης η ζήτηση 
ποιοτικών τοπικών προϊόντων και από 
τους τουρίστες οι οποίοι θέλουν να 
γνωρίσουν και να απολαύσουν την πα-
ραδοσιακή κουζίνα των τοπικών κοι-
νωνιών που επισκέπτονται.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον κανονι-
σμό 2081/1992 άρχισε να κατοχυρώ-
νει τα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα που συνδέ-
ουν το προϊόν με την βιοποικιλότητα 
– παραδοσιακή ποικιλία φυτών η φυλή 
ζώων, τον παραδοσιακό τρόπο παρα-
γωγής και μεταποίησης και τον πολι-
τισμό της παραγωγής και κατανάλω-
σης των τοπικών κοινωνιών.

Οι Περιφέρειες της Ευρώπης και 
οι Οργανώσεις παραγωγών ΠΟΠ/ΠΓΕ 
προϊόντων προωθούν στην ΕΕ, στον 
ΠΟΕ και στις διεθνείς εμπορικές συμ-
φωνίες μέσω του Δίκτυου ΑREPO πο-
λιτικές και Προγράμματα διακριτότη-
τας των προϊόντων τους στο διεθνές 
εμπόριο και αποτροπής των απομιμή-
σεων ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων οι οποίες 
παραπλανούν τους καταναλωτές και 
διαμορφώνουν συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού για τους παραγωγούς 
ΠΟΠ/ΠΓΕ, βιολογικών και προϊόντων 
με τοπικές και Περιφερειακές σημάν-
σεις ποιότητας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας κ. Νίκος Γαβριήλ ανέλυσε 

τον κανονισμό 1151/2012 που αφο-
ρά τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ καθώς και 
τα Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυ-
πα Προϊόντα (ΕΠΙΠ). Το στέλεχος της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Γιώργος Εμ-
μανουήλ ανέφερε ότι «η Περιφέρεια 
Θεσσαλίας συμμετέχει στο Δίκτυο Ευ-
ρωπαικών Περιφερειών ΑREPO και εί-
ναι ανάμεσα στις πρώτες περιφέρειες 
της χώρας και της Ε. Ε. στην παραγω-
γή και εμπορία παραδοσιακών ποιοτι-
κών ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτικών προϊόντων 
και τροφίμων».

Είναι προϊόντα κατοχυρωμένα με ει-
σήγηση και φάκελο μελέτης οργανώ-
σεων παραγωγών που θα ελέγξει το 
Υπουργείο Γεωργίας και ακολούθως 
πιστοποιούνται η θα πιστοποιηθούν 
με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής σύμφωνα με τους κανονισμούς 
1151/2012 (&1234/2007).

Πρόκειται για τα ακόλουθα Θεσσα-
λικά προϊόντα και τρόφιμα (σύμφωνα 
με το Παράρτημα 1 της Συνθήκης της 
ΕΕ και το παράρτημα 1 του άρθρου 2 
του καν. 1151/2012):

ΤΥΡΙΑ  ΠΟΠ
ΦΕΤΑ, Κασέρι, Μανούρι, Γαλοτύρι, 

Μπάτζος Θεσσαλίας, Γραβιέρα Αγρά-
φων Καρδίτσας.

ΚΡΕΑΤΑ ΠΟΠ
Αρνάκι και Κατσικάκι Ελασσόνας
Κατσικάκι Σκοπέλου, Αρνάκι Αργι-

θέας, Τόνος Αλοννήσου  σε διαδικα-
σία αναγνώρισης.

ΦΡΟΥΤΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ
Φιρίκι Πηλίου και Μήλα Ζαγοράς.
Δαμάσκηνο Σκοπέλου σε διαδικα-

σία αναγνώρισης.
Κεράσι και Μήλα Αγιάς σε διαδικα-

σία αναγνώρισης.
Αχλάδι, ροδάκινο και σταφύλι Τυρ-

νάβου σε διαδικασία αναγνώρισης
Ακτινίδια Δέλτα Πηνειού σε διαδι-

κασία αναγνώρισης.

ΕΛΙΕΣ ΠΟΠ/ΠΓΕ
Κονσερβοελιά Μαγνησίας
Ελιά Κισσάβου και Τεμπών σε δια-

δικασία αναγνώρισης.

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΠΟΠ
Αμύγδαλα Συκουρίου, Τυρνάβου  και 

Αλμυρού σε διαδικασία αναγνώρισης.
Κάστανα  Κισσάβου σε διαδικασία 

αναγνώρισης.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ/EΠΙΠ
Φασόλια και Πατάτες Oρεινών περι-

οχών Θεσσαλίας, σε διαδικασία ανα-
γνώρισης.

Αλλαντικά Θεσσαλίας σε διαδικασία 
αναγνώρισης.

Χαλβάς Φαρσάλων  σε διαδικασία 
αναγνώρισης.

Σκόρδα Πλατυκάμπου.
Mέλι Θεσσαλίας σε διαδικασία ανα-

γνώρισης.
Προϊόντα Αρτοποιίας και Ζαχαρο-

πλαστικής Θεσσαλίας  σε διαδικασία 
αναγνώρισης.

Η Θεσσαλία 
διαθέτει στις αγορές 
20 προϊόντα Π.Ο.Π.
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ΚΡΑΣΙΑ ΠΟΠ
Ραψάνης Λάρισας, Αγχιάλου Μαγνη-

σίας, Μεσενικόλα Καρδίτσας, Τσίπου-
ρο Τυρνάβου.

ΚΡΑΣΙΑ ΠΓΕ
Τυρνάβου, Ελασσόνας, Μετέωρα 

Τρικάλων, Μαγνησίας, Καρδίτσας.
20 Πιστοποιημένα  και 20 προς Ανα-

γνώριση και  Πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ 
Θεσσαλίας.

Σύνολο 40  Θεσσαλικά ΠΟΠ/ΠΓΕ 
Αγροτικά Προϊόντα και Τρόφιμα.

Tα ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντα  της Ελλάδας 
που παράγουν και εμπορεύονται 1200 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα ελέγχονται 
από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα (AGROCERT) 
σε συνεργασία με την ΔΑΟΚ των Πε-
ριφερειών βάση της ΚΥΑ 261611/2006. 
Πρέπει να εκπληρούν & τα άρθρα του 
καν. 1151/2012, άρθρο 7: για τις προ-
διαγραφές του προϊόντος, άρθρο 8 
της Ομάδας Παραγωγών, άρθρο 13 

ως προς αποφυγή Ελληνοποιήσεων 
και  απομιμήσεων κοκ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΥ-
ΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

ΠΟΠ/ΠΓΕ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
LEADER 2014-20 Eως 12/ 2017  (μέσω 

πρόσκλησης Αναπτυξιακών Περιφέ-
ρειας).

Mέτρο 19.2.7.2 Επιδότηση σύντα-
ξης Φακέλου ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ. & δρά-
σεις Ενίσχυσης μεταποίησης και  σύν-
δεσης με αγρο και οικοτουρισμό και 
Προβολής ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.

2) ΓΓΕΤ δράσεις ΕΠΑΝΕΚ 2014-20  
για Επιδότηση σύνταξης Φακέλου 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ  πρωτογενή & δευτε-
ρογενή τομέα, 2018 (προυποθέτει  Δι-
αγνωστική Έκθεση).

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-20, Αρχές 2018.

Μέτρο  3.2 και 16.1  Ενίσχυση Καινο-
τομίας και Προβολής ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ 
προϊόντων  για παραγωγή (πρωτογε-

νή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα).
Οριζόντιο Πρόγραμμα Ε. Ε. για ΠΟΠ/

ΠΓΕ/ ΑREPO προβολή 1/2018 & 1/2020
5)Διακρατικά  Interreg (ΜΕD,ENI, κα) 

για ΠΟΠ/ΠΓΕ προβολή  μέσω συνερ-
γασιών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Συνεταιρισμοί και  Ομάδες Παραγω-
γών του άρθρου 37, Φορείς διαχείρι-
σης ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόντων άρθρου 38, 
Αγροδιατροφικές συμπράξεις Περι-
φερειών, του άρθρου 35, Διεπαγγελ-
ματικές Οργανώσεις  ανά ΠΟΠ/ΠΓΕ 
προϊόν, του άρθρου 34 του Νόμου 
4384/2016 & συλλογικοί φορείς παρα-
γωγών με ΑΦΜ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στην Περιφέρεια Θεσσαλία και 
στις εξής διευθύνσεις: www.thessaly.
gov.gr   &  ΑREPO  www.arepoquality.eu.
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Ως πρότυπη βιολογική μο-
νάδα παραγωγής βοτάνων και 
άλλων προϊόντων πείτε μας 
πως ασχοληθήκατε αποκλει-
στικά με την παραγωγή τους;

Η στροφή στη βιολογική καλλι-
έργεια βοτάνων και τη μεταποίηση 
τους δεν έγινε με βάση κάποιο «έξυ-
πνο» επιχειρηματικό σχέδιο. Ξεκίνη-
σε ως μια έντονη επιθυμία να εγκα-

ταλείψουμε με την τότε σύζυγο μου 
την πόλη και να ζήσουμε στη φύση. 
Η ίδια η φύση μας οδήγησε στο μονο-
πάτι που τελικά επιλέξαμε. Αρχίσαμε 
τη βιολογική καλλιέργεια για να βελ-
τιώσουμε την υγεία τη δική μας και 
μετά του παιδιού που αποκτήσαμε 
ζώντας στο κτήμα. Επέστρεψα στην 
Ιατρική και πήρα το πτυχίο, έχοντας 
πλέον την ωριμότητα να εφαρμόσω 
αυτές τις γνώσεις σε μια άλλη προ-

οπτική. Στήσαμε το εργαστήριο βο-
τανικών εκχυλισμάτων και καλλυ-
ντικών, με όλα τα σύγχρονα μέσα κι 
αυτό σήμαινε μια ακόμα πρόκληση, 
γιατί πουθενά δεν υπάρχει αποτυπω-
μένη η επιστήμη της μεταποίησης βο-
τάνων σε καλλυντικά και θεραπευτι-
κά σκευάσματα. Συνεχίζω μόνος μου 
τα τελευταία τριάμιση χρόνια τη με-
λέτη των βοτάνων και την ανάπτυξη 
μιας μεγάλης γκάμας απόλυτα φυσι-

KALUNA συνδυάζει το 
«κάλλος» με το «luna» (φεγγάρι)

Η ίδια η φύση μας 
οδήγησε στο μονοπάτι 
που τελικά επιλέξαμε...

Τ
α φρέσκα βιολογικά καλλυντικά KALUNA 
παρασκευάζονται στο υπερσύγχρονο εργα-
στήριο της εταιρίας που βρίσκεται εγκα-
τεστημένο σε ένα πιστοποιημένο βιολο-
γικό βοτανικό κτήμα μέσα στην καρδιά 
του δάσους της βόρειας Εύβοιας, έξω από 

το καταπράσινο χωριό Αχλάδι. Ολόκληρη η περιοχή της 
βόρειας Εύβοιας φιλοξενεί ένα μεγάλο αριθμό αυτοφυ-
ών βοτάνων που, μαζί με τα καλλιεργούμενα στο κτήμα, 
αποτελούν τη βάση των καλλυντικών μας.

Τα φρέσκα βιολογικά καλλυντικά KALUNA δεν πε-
ριέχουν ίχνος συνθετικών χημικών ουσιών. Αξιοποιούν 
αποκλειστικά τις ιδιότητες των φυσικών εκχυλισμάτων 
των βοτάνων για την αποτελεσματικότητα, τη συντήρη-
ση, την υφή, το χρώμα και το άρωμα τους. Έτσι, υπεν-
θυμίζουν στο σώμα μας πως είναι μέρος της φύσης, ικα-
νοποιούν τις βαθύτερες του ανάγκες, και μας βοηθάνε 
να συντονιστούμε με τις ιδιαίτερες εσωτερικές του δο-
νήσεις. Και τελικά μας βοηθάνε να εκπέμψουμε τη δική 
μας μοναδική ακτινοβολία, να πραγματώσουμε τη δική 
μας ξεχωριστή, αληθινή Ομορφιά!

Η έλλειψη συνθετικών χημικών συστατικών δεν σημαί-

νει ότι αρνούμαστε τη σύγχρονη εργαστηριακή τεχνολο-
γία. Αντίθετα, το εργαστήριο μας (αδειοδοτημένο από 
τον ΕΟΦ και εγκεκριμένο από τον ιταλικό Οργανισμό 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ICEA) αξιοποιεί 
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας για να ανακαλύπτει 
νέες ιδιότητες των φυτικών εκχυλισμάτων, να πραγμα-
τοποιεί διαρκείς, λεπτομερείς ποιοτικούς και μικροβι-
ολογικούς ελέγχους των πρώτων υλών και των ετοίμων 
προϊόντων και να δημιουργεί φυσικά προϊόντα υψηλών 
προδιαγραφών.

Η ενέργεια που καταναλώνεται στην παραγωγή των 
προϊόντων μας προέρχεται κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της από ιδιόκτητα φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια. 
Το νερό προέρχεται από ιδιόκτητη πηγή και επιστρέφει 
στη γη χωρίς χημικά. Τα υπολείμματα της απόσταξης ή 
εκχύλισης βοτάνων διοχετεύονται σε κομπόστ, που χρη-
σιμοποιείται στην καλλιέργεια βοτάνων. Γενικά η διαχεί-
ριση του εργαστηρίου και του κτήματος διέπεται από τις 
αρχές της αειφορίας.

Στο τεύχος αυτό μας παραχωρεί συνέντευξη ο ιδιοκτή-
της της επιχείρησης κος Ρολάνδος Παύλου
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κών καλλυντικών και εκχυλισμάτων. 
Η βασική αρχή της εταιρίας KALUNA 
να μη χρησιμοποιήσουμε ούτε ένα 
συνθετικό χημικόστα προϊόντα μας 
(πλην της καυστικής σόδας στα σα-
πούνια)ήταν ένα μεγάλο στοίχημα που 
κερδίσαμε! Και τα ευεργετικά αποτε-
λέσματα δεν έχουν σταματήσει να με 
ξαφνιάζουν ευχάριστα!

Το δίκτυο διανομής σας κα-
λύπτει όλη την Ελλάδα? Και 
όσο αφορά την παραγωγή σας 
μπορείτε να μας πείτε ενδει-

κτικά ποια προιόντα σας έχουν 
τη μεγαλύτερη ζήτηση;

Το δίκτυο διανομής μας είναι ακόμα 
περιορισμένο. Καλύπτει Αθήνα, Αλε-
ξανδρούπολη, κάποια νησιά και την 
Κύπρο. Η πρόκληση που έχουμε μπρο-
στά μας στη διεύρυνση του δικτύου 
είναι να καταφέρουμε να απλωθού-
με, χωρίς να βάλουμε νερό στο κρα-
σί μας όσον αφορά την ποιότητα. Γι’ 
αυτό και τα βήματα μας είναι μετρη-
μένα. Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι κη-
ραλοιφές, τα σιρόπια κρυώματος, τα 
σαμπουάν, η κρέμα για μυοσκελετι-
κούς πόνους και η κρέμα προσώπου.

Και το όνομα αυτής 
KALUNA- από που 
προέρχεται η επωνυ-
μία σας;

Το όνομα KALUNA επι-
λέχθηκε τυχαία, συνδυάζει 
το «κάλλος» με το «luna» 
(φεγγάρι).

Πιστεύετε στην Ελ-
λάδα υπάρχει εύφο-
ρο έδαφος για την 
καλλιέργεια βιολο-
γικών, θεραπευτικών 
βοτάνων όσο αφορά 
την βοήθεια από το 
κράτος όσο και από 
τη ζήτηση του κατα-
ναλωτικού κοινού;

Εύφορο έδαφος υπάρ-
χει, ζήτηση υπάρχει, οι 

ευσυνείδητοι βιοκαλλιεργητές κερ-
δίζουν έδαφος, αλλά πολλές επεν-
δυτικές προσπάθειες που έγιναν τα 
προηγούμενα χρόνια χαρακτηρίζο-
νταν από προχειρότητα, με αποτέ-
λεσμα να χαθούν πολλά κεφάλαια 
και ανθρώπινος κόπος. Όποιος θέ-
λει να βγάλει γρήγορο κέρδος εκμε-
ταλλευόμενος τη Φύση είναι βέβαιο 
ότι θα εκτοπιστεί από την ίδια τη φυ-
σική επιλογή.
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Υπάρχουν πέντε πα-
ράγοντες που πρέ-
πει να σκεφτούμε για 
την εγκατάσταση της 
φυτείας. Την ποικιλία 
που θα σπείρουμε, τη 

ποιότητα και  ποσότητα του σπόρου 
και την κατάσταση της σπαρτικής.

Όπως έγραψα σε προηγούμενο ση-
μείωμα η ποικιλία   καθορίζει σε με-
γάλο ποσοστό το χρώμα και τα υα-
λώδη καθώς και την περιεκτικότητα 
σε γλουτένη. Υπάρχουν ποικιλίες πε-
ρισσότερο ή λιγότερο παραγωγικές. 
Άλλες που αδελφώνουν περισσότε-
ρο ή λιγότερο. Πρώιμες ή όψιμες.  
Περισσότερο ή λιγότερο ανθεκτικές 
σε ασθένειες. Με ψηλό ή χαμηλότε-
ρο στέλεχος που κάνει τη φυτεία πε-
ρισσότερο ή λιγότερο ανθεκτική σε 
πλάγιασμα. Περισσότερο ή λιγότερο 
ανθεκτική σε παγετό. Όλα αυτά είναι 
ένα σύμπλοκο που πρέπει να αξιολο-
γήσει ο παραγωγός και να αποφασίσει 
που θα δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα.  
Η απόφασή του θα καθορίσει αρκετά 
στοιχεία για τις καλλιεργητικές πρα-
κτικές που θα ακολουθήσει αλλά και 
τη τελική παραγωγή και εμπορευσι-
μότητα του προϊόντος.  Εδώ πρέπει 
να προσθέσουμε και ένα άλλο παρά-
γοντα που είναι η προτίμηση της βιο-
μηχανίας ζυμαρικών που μπαίνει συ-
νήθως στα συμβόλαια καλλιέργειας 
που κάνει με τους παραγωγούς.

Θα προσπαθήσω να εξηγήσω όσο 
μπορώ  τι σημαίνει το κάθε χαρακτη-
ριστικό. Μια όψιμή  ποικιλία είναι συ-
νήθως πιο παραγωγική αλλά πρέπει να 
σπαρεί νωρίτερα για να μπορέσει να 
ωριμάσει. Η καθυστέρηση της ωρίμαν-
σης αυξάνει το κίνδυνο να μας βρει 
ένας λίβας  ή πολύ υψηλές θερμοκρα-
σίες ή συνδυασμός και των δύο, με το 
σιτάρι ακόμα  να μην έχει ωριμάσει 
και να μας συρρικνώσει το σπόρο. Η 

πρώιμη ποικιλία μπορεί να σπαρεί αργά 
ακόμα και μετά τα Χριστούγεννα  και 
να μας δώσει ικανοποιητική παραγωγή 
ενώ μειώνεται ο κίνδυνος από λίβα. 
Οι πολύ υψηλές αποδόσεις συνήθως 
δεν συνδυάζονται και με υψηλή ποι-
ότητα. Επομένως η επιλογή είναι μια 
υψηλή παραγωγή ή υψηλή εμπορευ-
σιμότητα. Οι ποικιλίες με καλό χρώ-
μα είναι επιθυμητές για τη βιομηχα-
νία και δεν χάνουν το χαρακτηριστικό 
τους ακόμα και αν βραχούν που είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό. Για τις ποικιλί-
ες με καλό αδέλφωμα χρειάζεται να 
σπείρουμε λιγότερο σπόρο. Η αντοχή 
σε ασθένειες είναι και αυτό ένα ση-
μαντικό χαρακτηριστικό.  Βλέπουμε 
ότι ο παράγωγος έχει να ζυγίσει πολ-
λές παραμέτρους για να πάρει την 
απόφασή του.

Αφού την πάρει πρέπει να προμη-
θευτεί πιστοποιημένο σπόρο. Κατά 
τη γνώμη μου  είναι απαραίτητο να 
χρησιμοποιούμε πιστοποιημένο σπό-
ρο για να έχουμε όλα τα χαρακτη-
ριστικά της ποικιλίας, ελάχιστες ξέ-
νες ύλες  και ξένους σπόρους, υψηλή 
βλαστική ικανότητα. Αναγνωρίζω ότι 
αυτό σημαίνει μεγαλύτερο κόστος  
αλλά πιστεύω ότι αυτό πληρώνεται 
από τη μικρότερη ποσότητα σπόρου 
που σπέρνουμε αλλά και από την τε-
λική παραγωγή και ποιότητα ενώ η 
επιδότηση του σπόρου καλύπτει με-
γάλο μέρος της διαφοράς.

Ποσότητα σποράς.  Εδώ είναι ένα 
σημαντικό στοιχείο που οι αγρότες 
μας συνήθως αγνοούν. Μια καλή φυ-
τεία πρέπει να έχει 750.000 φυτά το 
στρέμμα. Για μια ποικιλία που δημι-
ουργεί  1,75 αδέλφια πρέπει να βά-
λουμε στο χωράφι 450.000 σπόρους  
το στρέμμα. Είναι εύκολο να το υπο-
λογίσουμε από το βάρος 1000 σπόρων 
που συνήθως υπάρχει στο καρτελάκι 
με τα χαρακτηριστικά του σπόρου. Σε 

αυτό τον υπολογισμό πρέπει να αυξή-
σουμε τη ποσότητα αν το χωράφι δεν 
είναι καλά προετοιμασμένο ή η σπαρτι-
κή δεν είναι καλή ή αν έχουμε κάποιο 
άλλο πρόβλημα. Συνήθως ποσότητες 
18-20 κιλά σπόρου το στρέμμα είναι 
αρκετές και η συνήθεια πολλών πα-
ραγωγών να σπέρνουν  25 και 30 κιλά 
το στρέμμα απόλυτα λανθασμένες.

Η σπαρτική μηχανή κάνει τελικά την 
τοποθέτηση του σπόρου στο έδαφος. 
Η καλή της λειτουργία είναι  βασικός 
παράγοντας επιτυχίας της εγκατάστα-
σης της φυτείας.  Η μηχανή πρέπει 
να είναι καλής ποιότητας κατασκευ-
ής που είναι η αρχική συνθήκη. Από 
εκεί και πέρα η καλή συντήρηση και 
ρύθμιση είναι τα στοιχεία που πρέπει 
να προσέξει ο παραγωγός. Επαναλαμ-
βάνω ότι θα πρέπει:

1. Μετά το τέλος της δουλειάς 
κάθε χρόνο καλό καθάρισμα της 
μηχανής από σπόρο, χώματα κλπ 
και καλό γρασάρισμα.

2. Στη διάρκεια του χειμώνα 
καλή συντήρηση και επισκευή 
μερών που έχουν φθορές  και 
οποιαδήποτε βλάβη.

3. Ρύθμιση της μηχανής πριν 
από τη σπορά στην αποθήκη  και 
μόνο επιβεβαίωση της ρύθμισης 
να γίνεται στο χωράφι.

Αν γίνουν όλα αυτά ο γεωργός 
θα έχει κάνει σωστά τη δουλειά 
του, με το μικρότερο δυνατό κό-
στος και θα έχει επιτύχει τη βάση 
της καλής παραγωγής και ποιό-
τητας.

Πηγή: Φάνης Γέμτος είναι γεω-
πόνος, ομότιμος καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μπορούμε να μειώσουμε 
το κόστος σποράς;
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Συνεχίζοντας την παρουσί-
αση των ελληνικών επιχει-
ρήσεων που ασχολούνται 
με την κάνναβη, μιλήσα-
με με τον Σύμβουλο Περι-
βάλλοντος Μιχάλη Θεοδω-

ρόπουλο, πιστοποιημένο συνεργάτη τoυ 
International Cannabis and Cannabinoids 
Institute και Πρόεδρο του Κοινωνικού Συ-
νεταιρισμού KANNABIO που αποτελεί μια 
από τις πλέον δυναμικές προσπάθειες στον 
χώρο του επιχειρείν γύρω από την κάννα-
βη στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερα τέτοιες μέρες που η κάνναβη 
αποτελεί μήλο της μικροπολιτικής έριδος 
οι ψύχραιμες φωνές όσων εδώ και χρό-
νια επενδύουν κόπο και χρόνο ασχολού-
μενοι με το φυτό αποδεικνύονται παραπά-
νω από χρήσιμες.
Πότε ξεκινήσατε και πόσα μέλη έχει 
ο συνεταιρισμός σας;

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση 
ΚΑΝΝΑΒΙΟ ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2016 
αμέσως μόλις ψηφίστηκε η ΚΥΑ που καθο-
ρίζει τους όρους για την καλλιέργεια της 
Κάνναβης Sativa L.

Ο Συνεταιρισμός ιδρύθηκε από 5 άτο-
μα και αυτή τη στιγμή 1,5 χρόνο μετά απα-
ριθμούμε 20 μέλη από όλη την Ελλάδα, με 
διαφορετικές ειδικότητες και δεξιότητες. 
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια 
κάθετη γραμμή παραγωγής, από το σπόρο 
και το χωράφι μέχρι και το ράφι.

Την καλλιέργεια την πραγματοποιούμε 
σε συνεργασία με πιστοποιημένους βιο-
λογικούς αγρότες, τους οποίους ενθαρ-
ρύνουμε να συμμετέχουν στον συνεταιρι-
σμό για να έχουν οφέλη από την υπεραξία 
του τελικού προϊόντος.

Η μεταποίηση και η συσκευασία σε δικιά 
μας ετικέτα θα γίνεται από εμάς.
Είστε ανοικτοί σε νέες συμμετοχές 
στον συνεταιρισμό σας, σε νέες συ-
νεργασίες;

Είμαστε πάντα ανοικτοί για συνεργασία 
με συνειδητοποιημένους και πιστοποιημέ-
νους βιολογικούς παραγωγούς, καθώς και 

με καθηγητές και ερευνητές από πανεπι-
στήμια και ερευνητικά κέντρα που θέλουν 
να μελετήσουν την καλλιέργεια και την με-
ταποίηση της Κάνναβης.
Γιατί επιλέξατε αυτή 
τη δραστηριότητα;

Γιατί αφενός θαυμάζουμε το φυτό της 
Κάνναβης και θεωρούμε ότι μπορεί να σώ-
σει την οικονομία και τον πλανήτη, και 
αφετέρου γιατί είναι ένας ραγδαία ανα-
πτυσσόμενος επιχειρηματικός κλάδος που 
στηρίζεται στον πρωτογενή και δευτερογε-
νή τομέα, αλλά και στην διείσδυση σε πολ-
λούς διαφορετικούς οικονομικούς τομείς.

Η Κάνναβη Sativa L. είναι μια βιοδιασπώ-
μενη και ανανεώσιμη πρώτη ύλη από την 
οποία παράγουμε πολλές χιλιάδες καινοτό-
μα και οικολογικά προϊόντα που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα πρώτων αναγκών (διατρο-
φή, ενέργεια, στέγαση, ίαση, ένδυση, κλπ).

Είναι δε ένα αγροτικό προϊόν με σταθε-
ρά αυξητική τάση σε όλη την Ευρώπη τα 
τελευταία 15 χρόνια (από τα 80 χιλιάδες 
στρέμματα το 2011 στην Ευρώπη, φτάσαμε 
και ξεπεράσαμε τα 300 χιλιάδες στρέμμα-
τα το 2016), σχετικά εύκολο και οικονομι-
κό στην καλλιέργειά του, ιδανικό για αμει-
ψισπορά, για εμπλουτισμό, αποκατάσταση 
και αναγέννηση του χωραφιού, καθώς και 
για μετάβαση στην βιολογική παραγωγή.

Η μεταποίηση της Κάνναβης παρέχει ση-
μαντικές επιχειρηματικές προοπτικές Ιδιαί-
τερα στην Ελλάδα που μπορούμε να έχου-
με εξαιρετικής ποιότητας πρώτη ύλη, με 
διείσδυση σε νέες και καινοτόμες αγορές 
(πχ σούπερ τροφές, θεραπευτικά σκευά-
σματα και συμπληρώματα διατροφής, βι-
οπλαστικά, ΑΠΕ, οικολογική δόμηση, μό-
νωση, κλπ).

Μας δίνει την δυνατότητα να αντικατα-
στήσουμε συνθετικά προϊόντα που παρά-
γονται από περιβαλλοντοκτόνες πρώτες 
ύλες (πετρέλαιο, ξυλεία και βαμβάκι), κα-
θώς και να δώσουμε μια νέα ώθηση στην 
αγροτική οικονομία, την αποκέντρωση και 
τις βιώσιμες αγροτικές πρακτικές.

Παρέχετε εκτός των άλλων και συμβου-
λευτική σε επιχειρηματίες του τομέα; καλ-

λιεργητές ή επίδοξους μεταποιητές;
Με την ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΝΝΑΒΙΟ παρέχου-

με συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα 
στάδια της παραγωγής σε νέους επιχειρη-
ματίες και βιολογικούς καλλιεργητές που 
θέλουν να δραστηριοποιηθούν με την κάν-
ναβη Sativa L.
Πόσα στρέμματα έχετε καλλιεργήσει 
μέχρι σήμερα και τι έχετε παράξει;

Το 2016 πραγματοποιήσαμε δύο πιλοτικές 
καλλιέργειες σε Εύβοια (7 στρέμματα) και 
Χανιά (1 στρέμμα) και το 2017 καλλιεργή-
σαμε περισσότερα από 100 στρέμματα σε 
συνεργασία με 8 καλλιεργητές από αντί-
στοιχες περιοχές (Βόλος, Καρδίτσα, Θεσ-
σαλονίκη, Κιλκίς, Λαμία, Πύλος, Φλώρινα, 
Κορωπί). Στόχος μας είναι η πλήρης αξιο-
ποίηση του φυτού για την παραγωγή πολ-
λών και διαφορετικών προϊόντων, σε ένα 
ευρύ φάσμα εφαρμογών. Για αρχή εστιά-
ζουμε στην παραγωγή ποιοτικών και βιο-
λογικών διατροφικών προϊόντων, φυσικών 
εκχυλισμάτων και αιθέριων ελαίων, αξιοποι-
ώντας τον σπόρο και τον ανθό του φυτού.

Έχουμε τρεις σειρές προϊόντων, που θα 
βγαίνουν σταδιακά στην αγορά το αμέσως 
επόμενο διάστημα: α) Διατροφή: έλαιο σπό-
ρου Κάνναβης, αλεύρι, πρωτεΐνη, και βρώ-
σιμοι σπόροι. β) Ευεξία: τσάγια, ρητίνη και 
φυσικά εκχυλίσματα. γ) Φροντίδα: αιθέριο 
έλαιο, ανθόνερο και κηραλοιφές.

Το αιθέριο έλαιο, το ανθόνερο και τα τσά-
για (ανθοί ολόκληροι και τριμμένοι) ήταν 
τα πρώτα προϊόντα που διαθέσαμε δοκιμα-
στικά στην Πανθεσσαλική Οικογιορτή στο 
Βόλο στις αρχές Οκτωβρίου.
Ποιοί είναι οι στόχοι σας για τη σε-
ζόν 2017-2018;

Οι στόχοι μας αφορούν αύξηση κατά 
25% των καλλιεργούμενων εκτάσεων σε 
συνεργασία με πιστοποιημένους βιολογι-
κούς καλλιεργητές, η βελτιστοποίηση της 
παραγωγής, αλλά και η υλοποίηση της δικής 
μας μονάδας μεταποίησης και συσκευασί-
ας στον Βόλο. Μια σύγχρονη μονάδα φυσι-
κών εκχυλισμάτων και λειτουργικών τρο-
φών, με βιολογική σήμανση και πρότυπα 

ΚannaΒio: Μονάδα μεταποίησης στο Βόλο 
& παραγωγή προϊόντων διατροφής, 

ευεξίας και φροντίδας
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συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Ανα-
μένουμε, όπως και πολλοί άλλοι, τα απο-
τελέσματα για την ένταξη της επένδυσής 
μας στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Ποιά είναι τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα που έχετε αντιμετωπίσει μέχρι 
στιγμής; (νομικής φύσης ή άλλα;)

Δυστυχώς παραδοσιακά στην Ελλάδα το 
μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η γραφειοκρα-
τία, οι καθυστερήσεις και η άγνοια της δι-
οίκησης σε ότι αφορά τον κλάδο της Κάν-
ναβης και των προοπτικών που παρέχει, 
ιδιαίτερα των διεθνών καλών πρακτικών.

Οι περισσότεροι κανονισμοί και οι ερμη-
νευτικές διατάξεις συντάσσονται από δη-
μόσιους υπαλλήλους που δεν έχουν πάντα 
σχέση με το θέμα (πχ το αγροτικό προϊόν 
Κάνναβη), με αποτέλεσμα να παρουσιάζο-
νται εμπλοκές, δυσπραγίες, αλληλοεπικα-
λύψεις αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα εμπλε-
κόμενα Υπουργεία και αποποίηση ευθυνών.

Σημαντικό, αλλά αντιμετωπίσιμο, ζήτη-
μα είναι η παραπληροφόρηση του κόσμου 
σε ότι αφορά την Κάνναβη αλλά και τα συ-
ντηρητικά ανακλαστικά της ελληνικής κοι-
νωνίας με το άκουσμα και μόνο της λέ-
ξης Κάνναβη

Αυτή είναι βέβαια μια συνθήκη που αλ-
λάζει με το πέρασμα του χρόνου, δεν παύ-
ει όμως αυτή η καχυποψία να είναι τροχο-
πέδη για την ανάπτυξη του κλάδου.

Τέλος το νομικό πλαίσιο απέχει από το 
ιδεατό και θα μπορούσαν να γίνουν πολ-
λές βελτιώσεις για να ενθαρρυνθούν οι 
Έλληνες παραγωγοί, ιδιαίτερα οι μικρο-
μεσαίοι, καθώς και όσοι θέλουν να επεν-
δύσουν στην μεταποίηση.
Με ποιούς φορείς συνεργάζεστε απ’ 
την Ελλάδα και το εξωτερικό;

Από την αρχή έχουμε επιδιώξει την συ-
νεργασία με επαγγελματίες, ειδικούς και 
ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, με στόχο πάντα την μεταφορά τεχνο-
γνωσίας και καλών πρακτικών. Σε αυτό το 
πλαίσιο έχουμε αναπτύξει συνεργασίες με 
ερευνητές και καθηγητές στην Ελλάδα, 
πχ με τις ερευνήτριες Ε. Μαλούπα και Ε. 
Τσαλίκη από τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, τους κα-
θηγητές Νεκ. Αληγιάννη και Ν. Φοκιαλάκη 
από το τμήμα Φαρμακογνωσίας του ΕΚΠΑ, 
τον καθηγητή Γ. Νταλό από τα ΤΕΙ Θεσσα-
λίας- τμήμα σχεδιασμού και τεχνολογίας 
ξύλου, τον καθηγητή Κ. Κορμά από το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας- τμήμα ιχθυολογίας 
και υδάτινου περιβάλλοντος, και άλλους.

Από το εξωτερικό συνεργαζόμαστε κυ-
ρίως με επαγγελματικούς φορείς όπως εί-
ναι ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Βιομηχανι-
κής Κάνναβης (European Industrial Hemp 
Association- EIHA) του οποίου είμαστε μέ-
λος και το διεθνές Ινστιτούτο για την κάν-
ναβη και τα κανναβινοειδή (International 
Cannabis an Cannabinoids Institute – ICCI) 
από την Τσεχία.
Πως είναι η συνεργασία σας 
με την Πολιτεία;

Ασχολούμαστε με την Κάνναβη εδώ και 
πολλά χρόνια. Ιδρυτικό μέλος του συνεται-
ρισμού είναι ο Σεραφείμ Κανδύλας, ιδιο-
κτήτης του CANNABISHOP Χανίων που 

είχε κλείσει η Πολιτεία το 1998 και είχε 
κατασχέσει τα ρούχα από Κάνναβη που 
εμπορευόταν.

Αν και δικαιώθηκε για αυτή την υπόθεση, 
εκκρεμεί ακόμα η αποζημίωσή του από το 
Κράτος. Κάποιοι από εμάς διοργανώνου-
με το Αντιαπαγορευτικό Φεστιβάλ και την 
αντίστοιχη δημόσια καμπάνια ενημέρωσης 
και διεκδίκησης από το 2005, όντας ενερ-
γοί ακτιβιστές, επαγγελματίες και ερευνη-
τές της Κάνναβης.

Επειδή είμαστε στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα για τη νόμιμη ρύθμιση της Κάνναβης 
όλα αυτά τα χρόνια με διεθνείς επαφές και 
συνεργασίες, πλέον η Πολιτεία εισακούει 
τα επιχειρήματα και την τεκμηρίωση μας 
και έστω ανεπίσημα είμαστε μια από τις 
πιο ενεργές φωνές από την κοινωνία των 
πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής 
για την Κάνναβη το τελευταίο διάστημα.
Τι θα συμπεριλαμβάνατε στο νόμο 
που ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης αν τον γράφατε εσείς;

Πρώτα απ όλα θα ιδρύαμε ένα Εθνικό Ορ-
γανισμό Κάνναβης, όπως προτάσσει και ο 
ΟΗΕ. Ένα διυπουργικό οργανισμό δηλαδή 
με αρμοδιότητες από διαφορετικά υπουρ-
γεία (υγείας, αγροτικής ανάπτυξης, οικο-
νομίας και δικαιοσύνης) που θα συντονίσει 
την εφαρμογή της πολιτικής για την βιο-
μηχανική και ιατρική χρήση της Κάνναβης.

Θα εντάσσαμε την Κάνναβη στις συνδε-
δεμένες καλλιέργειες, στα αγρο-περιβαλ-
λοντικά μέτρα και τις ενισχύσεις για την 
βιολογική γεωργία…

αποφεύγοντας τις διαστρεβλώσεις του 
παρελθόντος. Θα δίναμε κίνητρα και ενι-
σχύσεις στις μικρομεσαίες και συνεταιρι-
στικές μεταποιητικές επιχειρήσεις και θα 
παρείχαμε ένα σύγχρονο και καινοτόμο 
θεσμικό πλαίσιο για τη μεταποίηση σε δι-
άφορους τομείς (διατροφή, θεραπευτικά 
σκευάσματα, φάρμακα, κατασκευαστικός 
τομέας, ενέργεια, βιοπλαστικά κλπ), αξιο-
ποιώντας όλες τις καινοτόμες εξελίξεις σε 
παγκόσμιο επίπεδο.

Θα διασφαλίζαμε την παρουσία των 
Κανναβινοειδών στα τρόφιμα μέχρι συ-
γκεκριμένες συγκεντρώσεις (THC<0,2%, 
CBD<300mg), καθώς και ως συμπληρώ-
ματα διατροφής φυτικής προέλευσης (πχ 
φυσικά εκχυλίσματα) σε μεγαλύτερες συ-
γκεντρώσεις. Θα δημιουργούσαμε πειρα-
ματικούς αγρούς σε όλες τις Περιφέρειες 
τις Ελλάδας, ενθαρρύνοντας την έρευνα 
πάνω στην καλλιέργεια και θα χρηματοδο-
τούσαμε μια ενδελεχή έρευνα πάνω στην 
παραγωγή φυτογενετικού υλικού προσαρ-
μοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
της χώρας.

Να φτιάξουμε και να πιστοποιήσουμε ελ-
ληνικές ποικιλίες κάνναβης

Επειδή η καλλιέργεια Κάνναβης δεσμεύει 
σημαντικές ποσότητες διοξειδίου του άν-
θρακα θα μπορούσαν να θεσπιστούν αντα-
ποδοτικά οφέλη για τους παραγωγούς, αλλά 
και τους κατασκευαστές σπιτιών από κάν-
ναβη για τη συμβολή τους στην καταπολέ-
μηση της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης οι διαδικασίες αδειοδότησης χρει-

άζονται εξορθολογισμό και εξομάλυνση, λι-
γότερη γραφειοκρατία και χρονοβόρες δια-
δικασίες. Οι αγρότες αντιμετωπίζονται σαν 
εν δυνάμει εγκληματίες και όχι σαν πρω-
τοπόροι του συγκεκριμένου κλάδου. Τέ-
λος, θα συντάσσαμε μια αναλυτική έρευ-
να σκοπιμότητας (κλαδική μελέτη) για την 
ανάπτυξη και τις προοπτικές της μεταποί-
ησης με επικαιροποιημένα δεδομένα που 
θα αξιοποιούν τις διεθνείς εμπειρίες και 
καλές πρακτικές.

Θα κάναμε με λίγα λόγια την Κάνναβη 
αναπτυξιακή προτεραιότητα για την Ελλά-
δα, με στόχο να παίξει ηγετικό ρόλο στην 
Ευρώπη και παγκόσμια. Το όραμά μας εί-
ναι η ελληνική βιολογική Κάνναβη να γί-
νει συνώνυμο της ποιότητας σε παγκόσμιο 
επίπεδο και να διεισδύσει σε πολλούς και 
διαφορετικούς οικονομικούς κλάδους.
Ποιες είναι οι ιδιότητες και οι ιδιο-
μορφίες της ποικιλίας της κάνναβης 
Sativa L με την οποία ασχολείστε;

Θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα μύθο 
και μερικές αλήθειες για την κάνναβη Sativa 
L. Όχι, αν καπνίσεις Κάνναβη Sativa L. (τις 
ποικιλίες δηλαδή με περιεκτικότητα σε ευ-
φορική ουσία THC μικρότερη του 0.2%) δεν 
κάνεις κεφάλι.

Αντίθετα λόγω των άλλων κανναβινοει-
δών που περιέχει και κυρίως της Κανναβι-
διόλης (CBD) μπορεί να δημιουργήσει μια 
αίσθηση χαλάρωσης και ανακούφισης, πα-
ρουσιάζει αντιφλεγμονώδη και αγχολυτική 
δράση ενώ βοηθάει στην εξάλειψη τη νευ-
ρικότητας που προκαλεί η έξη σε εθιστικές 
ουσίες όπως είναι η νικοτίνη και το αλκοόλ.

Αντίστοιχα αν καταναλώσεις τσάι ή εκχύ-
λισμα Κάνναβης θα έχει την ίδια μη-ψυχο-
τρόπα, αλλά ευεργετική επίδραση. Αν φας 
σπόρους ή σπορέλαιο Κάνναβης θα λά-
βεις μια από τις υψηλότερες συγκεντρώ-
σεις πρωτεΐνης, λιπαρών Ω3 και αμινοξέων 
που μπορείς να λάβεις από ένα φυτό. Το 
αλεύρι Κάνναβης δεν περιέχει γλουτένη 
και η πρωτεΐνη της θεωρείται υπερ-τροφή.

Η παγκόσμια αγορά των τροφίμων από 
Κάνναβη αποτιμάται στα 200 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ η αντίστοιχη Ευρωπαϊκή στα 40 
εκατομμύρια ευρώ με σταθερά αυξητικές 
τάσεις τα τελευταία χρόνια.

Η αγορά των προϊόντων Κανναβιδιόλης 
-CBD- (φάρμακα, τρόφιμα, συμπληρώμα-
τα διατροφής) αναμένεται να αναπτυχθεί 
κατά 700% μέχρι το 2020 σύμφωνα με το 
περιοδικό Forbes, φτάνοντας τα 2.1 δι-
σεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 
450 εκατομμύρια δολάρια θα προέρχο-
νται από προϊόντα CBD βιομηχανικής κάν-
ναβης (Sativa L.).

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να παίξει 
πρωταγωνιστικό ρόλο, έχουμε το κατάλ-
ληλο κλίμα και εδάφη γι αυτή την καλλιέρ-
γεια, μένει να στηριχθεί αναπτυξιακά και 
η μεταποίηση. Η Κάνναβη είναι το μέλλον.

Για επικοινωνία με την 
ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΝΝΑΒΙΟ 

kannabiohemp@gmail.com
https://kannabio.wordpress.com/

Πηγή:www.cannabisnews.gr
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 Ο κύριος Αγγελάκης Κώστας μας πα-

ρουσιάζει την εταιρία Emphyton. Ποιος 
είναι όμως ο Κώστας Αγγελάκης. Γεν-
νήθηκε στην Aνάβρα Aγιάς το 1976. Το 
1998 τελείωσε στη Θεσσαλονίκη φυτι-
κή παραγωγή και από το 2000 δραστη-
ριοποιείτε στο γεωπονικό και γεωργικό 
χώρο καθώς είναι και ο ίδιος παραγω-
γός. Είναι παντρεμένος με την νευρο-
χειρουργό Τασιού Αναστασία και έχουν 
δυο παιδιά. 

Πείτε μας δυο λόγια για την 
Emphyton; 

Η Emphyton, δραστηριοποιείται στον 
τομέα των γεωργικών καλλιεργειών και 
προϊόντων έχοντας ένα ρόλο μοναδικό, 
πρωτοποριακό και ιδιαίτερο. Θέλει και 
ξέρει να δημιουργεί, στοχεύοντας στην 
ποιοτική εξυπηρέτηση των συνεργατών 
της και ούσα πάντα δίπλα τους με προ-
τάσεις και λύσεις που θα βοηθήσουν 
στην ανάπτυξη της παραγωγής τους. 

Περιλαμβάνει τρεις 
τομείς: Φυτω-

ριακό υλι-
κό ,τον 

τ ο -

μέα θρέψης και την εμπορία φρούτων. 
Αντιλαμβάνεστε ότι έχει καθετοποιήσει 
την δραστηριότητα της από την παρα-
γωγή του γενετικού υλικού, την τεχνι-
κή υποστήριξη και τέλος την εμπορία 
του τελικού προϊόντος. 

Ποιος είναι ο ρόλος σας 
στην εταιρία; 
Εγώ είμαι υπεύθυνος ανάπτυξης των 

προϊόντων θρέψης στην Ελλάδα που πε-
ριλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη, το-
ποθέτηση αυτών και εμπορία. 

Τι σας οδήγησε να ασχοληθεί-
τε με τον τομέα αυτόν; 

Η Emphyton μπήκε στη διαδικασία 
ανάπτυξης του τομέα της θρέψης πι-
στεύοντας ότι είναι το α και το ω για 
την σωστή ανάπτυξη και ευρωστία ενός 
φυτού. Η σωστή θρέψη είναι υπεύθυ-
νη για την παραγωγή ποιοτικών προ-
ϊόντων δίνοντας ταυτόχρονα λύση σε 
μακροχρόνια προβλήματα βελτιώνο-
ντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρα-
κτηριστικά αυτών. Όλα αυτά μας οδή-
γησαν να συνάψουμε συνεργασίες με 
μεγάλους οίκους του εξωτερικού στον 
τομέα της θρέψης και σε συνεργασία 
με ελληνικά πανεπιστήμια καταλήξα-
με μετά από συνεχόμενους πειραμα-

τισμούς σε μια πλήρη γκάμα προϊό-
ντων η οποία ανανεώνετε συνεχώς 

λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης. 

Τι ιδιαίτερο έχουν 
αυτά τα προϊόντα που 
αντιπροσωπεύετε; 
Είναι εξειδικευμένα και 

στοχευόμενα προϊόντα 
με ιδιαίτερη τεχνολογι-
κά διαδικασία παραγω-
γής (πατέντα) που τα κά-
νουν μοναδικά στο χώρο. 
Η φόρμουλα τους είναι 
τέτοια ώστε μέσα σε λί-
γες ώρες να εισχωρούν 
μέσα στο φυτό ξεκινώ-
ντας άμεσα την δράση 
τους.  Η συνδιαστικό-
τητα τους με άλλα προ-
ϊόντα φυτοπροστασίας 

είναι άριστη μειώνοντας πολύ το κό-
στος. Είναι φιλικά στο περιβάλλον 
χωρίς να αφήνουν υπολείμματα στα 
παραγόμενα προϊόντα. Όλα αυτά σε 
συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση 
των γεωπόνων της Emphyton οι οποί-
οι γνωρίζουν πολύ καλά την φυσιολο-
γία των φυτών, μας κατατάσσουν κυρί-
αρχους στον τομέα της θρέψης 

Το κόστος των προϊόντων σας 
είναι προσιτό για τον 

παραγωγό; 
Όλα τα προϊόντα της Emphyton πα-

ράγονται και βγαίνουν στην αγορά με 
γνώμονα την ισοσταθμική αξία του. Με 
απλά λόγια η αξία που θα πληρώσει ο 
παραγωγός για την χρήση του θα πρέ-
πει να την πάρει τουλάχιστον 10 φο-
ρές πίσω. 

Ποιο προϊόν σας θεωρείτε κα-
λύτερο; 

Με φέρνετε σε δύσκολη θέση για-
τί κάθε προϊόν έχει την αξία του, 
παρόλα αυτά ξεχωρίζω το NUTRI 
BS95, NUTRI BIOCLEAN,NUTRI 
ENGORDE,MICONIC,FESIL. Ανήκουν 
στην κατηγορία των προϊόντων που 
έκτος από το να προσφέρουν θρέψη 
στα φυτά επιδρούν στο ανοσοποιητι-
κό σύστημα τους με ειδικούς μηχανι-
σμούς ώστε να παρουσιάζουν μια ιδι-
αίτερη αντίσταση στα παθογόνα. 

Ποιος είναι ο τρόπος δράσης 
EMPHYTON; 

Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση καλ-
λιεργειών και εδαφοκλιματικών συν-
θηκών ανά περιοχή εντοπίζοντας προ-
βλήματα αδυναμίες και επιθυμητούς 
στόχους. Με γνώμονα αυτό επεμβαί-
νουμε σε συνεργασία με τους κατά τό-
πους συνεργάτες μας προτείνοντας το 
κατάλληλο προϊόν την σωστή χρονική 
στιγμή. Συνήθως εφαρμόζουμε ένα πλή-
ρες πρόγραμμα θρέψης από την έναρξη 
της βλάστησης έως και την πτώση των 
φύλων. Είναι τα γνωστά προγράμμα-
τα θρέψης Emphyton. Η ανάπτυξη της 
εταιρίας μας είναι ραγδαία χάρη στη 
γνώση, τον ζήλο και την εργατικότητα 
που διαθέτει το έμψυχο δυναμικό της.

Η Emphyton, Θέλει και ξέρει να 
δημιουργεί ποιοτική εξυπηρέτηση 

των συνεργατών της!

Αγγελάκης Κώστας
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Η συμφωνία για τους νέους 
κανόνες για τη βιολογική 
γεωργία που εγκρίθηκε 
σήμερα από τους εκπρο-
σώπους του Συμβουλίου 
θα απλοποιήσει και θα 

εναρμονίσει πολλούς κανόνες που αφο-
ρούν την παραγωγή βιολογικών τροφί-
μων τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης όσο και σε τρίτες χώρες.

Χαιρετίζοντας το σημαντικό βήμα προς 
την τελική έγκριση του νέου κανονισμού, 
ο αρμόδιος για τη γεωργία Επίτροπος 
Phil Hogan δήλωσε:

«Η σημερινή απόφαση του Συμβου-
λίου είναι ένα ακόμα ορόσημο για τον 
βιολογικό τομέα, το οποίο διασφαλίζει 
ότι αυτός ο σημαντικός και ταχέως ανα-
πτυσσόμενος τομέας μπορεί να συνεχί-
σει να επεκτείνεται με σαφείς κανόνες 
και μπορεί να εξασφαλιστεί ότι βρίσκε-
ται σε ισότιμη βάση με παραγωγούς από 
τρίτες χώρες που εξάγουν βιολογικά προ-
ϊόντα στην ΕΕ.

Αυτό που συμφώνησαν όλοι ήταν ότι 
οι ισχύοντες κανόνες - οι οποίοι είναι 
τώρα 20 ετών - δεν ήταν κατάλληλοι για 
το σκοπό και ήταν πιθανό να παρεμποδί-
σουν παρά να βοηθήσουν την ανάπτυξη 
αυτού του αναπτυσσόμενου τομέα που 
αξίζει περίπου 27 δισεκατομμύρια ευρώ 
και έχει αυξηθεί κατά 125% κατά την τε-
λευταία δεκαετία. Πρέπει να υποστηρί-
ξουμε αυτήν την ανάπτυξη εξασφαλί-
ζοντας ότι ο τομέας λειτουργεί με την 
κατάλληλη νομοθεσία.

Αυτή η αύξηση θα βοηθηθεί από μικρό-
τερους παραγωγούς, οι οποίοι θα μπο-
ρέσουν πλέον να συμμετάσχουν σε προ-
γράμματα πιστοποίησης ομάδων, ώστε 

να επωφεληθούν από χαμηλότερα κόστη 
πιστοποίησης. Επιπλέον, οι βιοκαλλιερ-
γητές θα έχουν τώρα πρόσβαση σε μια 
νέα αγορά βιολογικών σπόρων που θα 
βελτιώσουν τη βιοποικιλότητα, τη βιω-
σιμότητα των καλλιεργειών και θα ενι-
σχύσουν την καινοτομία. 

Αυστηρότερα μέτρα προφύλαξης θα 
μειώσουν επίσης τον κίνδυνο ακούσι-
ας μόλυνσης από μη εγκεκριμένες ου-
σίες. Οι καταναλωτές θα επωφεληθούν 
επίσης από μεγαλύτερες επιλογές, δε-
δομένου ότι οι νέοι κανόνες θα καλύ-
πτουν μια ευρύτερη ποικιλία βιολογικών 
τροφίμων και ειδών εκτός των τροφίμων 
από ό, τι στο παρελθόν (όπως το αλάτι, 
το φελλό ή τα αιθέρια έλαια).

Μετά τη σημερινή απόφαση του Συμ-
βουλίου, ελπίζω ότι οι συννομοθέτες 
μπορούν πλέον να προχωρήσουν γρή-
γορα στην ολοκλήρωση μιας συμφωνί-
ας πρώτης ανάγνωσης και να διευκολύ-
νουν την έναρξη ισχύος το 2021.

Αυτό θα επιτρέψει στον τομέα να προ-
ετοιμαστεί κατάλληλα για ένα νέο και 
υποστηρικτικό νομοθετικό περιβάλλον 
και να βοηθήσουμε τον ευημερούντα 
τομέα να συνεχίσει την ανάπτυξή του 
και να αξιοποιήσει πλήρως το δυναμι-
κό του, με βάση την αρχή της ισότιμης 
λειτουργίας.»

Η συμφωνία που εγκρίθηκε σήμερα 
από το Συμβούλιο θα ψηφιστεί στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μόλις εγκριθούν, 
οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ την 
1η Ιανουαρίου 2021.

Αυτό θα δώσει αρκετό χρόνο στους 
παραγωγούς, τους φορείς εκμετάλλευ-
σης και τους εμπορικούς εταίρους να 
προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο.

 
Ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός για 

τη βιολογική παραγωγή
Η Commission χαιρετίζει την έγκριση 

από το Συμβούλιο της συμφωνίας των 
συν νομοθετών σχετικά με τους νέους 
κανόνες για τη βιολογική παραγωγή και 
προσβλέπει στα τελικά βήματα που οδη-
γούν στην έγκριση του νέου κανονισμού. 
Μόλις εγκριθούν, οι νέοι κανόνες θα τε-
θούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.

Αυτό θα δώσει αρκετό χρόνο στους 
παραγωγούς, τους φορείς εκμετάλλευ-
σης και τους εμπορικούς εταίρους να 
προσαρμοστούν στο νέο πλαίσιο.

Γιατί χρειαζόμαστε ένα νέο σύνολο κα-
νόνων για τον βιολογικό τομέα;

Πολλοί από τους ισχύοντες κανόνες 
είναι άνω των 20 ετών και πρέπει να ενη-
μερωθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν 
τις σημαντικές αλλαγές που σημειώθη-
καν στον τομέα της βιολογικής γεωργί-
ας της ΕΕ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η βιολογική ουσία δεν αποτελεί πλέ-
ον εξειδικευμένο τμήμα του τομέα των 
γεωργικών προϊόντων διατροφής στην 
ΕΕ, όπως συνέβη όταν καταρτίστηκαν 
για πρώτη φορά οι ισχύοντες κανόνες. 
Στην πραγματικότητα είναι πλέον ένας 
από τους πιο δυναμικούς τομείς της γε-
ωργίας της ΕΕ, καθώς η έκταση της γης 
που χρησιμοποιείται για τη βιολογική γε-
ωργία αυξάνεται γύρω στα 400.000 εκτά-
ρια ετησίως.

Η βιολογική αγορά στην ΕΕ ανέρχεται 
σε περίπου 27 δισ. Ευρώ, περίπου 125% 
περισσότερο από δέκα χρόνια πριν.

Το συνονθύλευμα κανόνων και πα-
ρεκκλίσεων που ισχύουν επί του παρό-
ντος δεν παρέχει επαρκή ασφάλεια και 

Νέοι κανόνες για τη 
βιολογική γεωργία

Τι δήλωσε ο Επίτροπος Phil Hogan- Μόλις εγκριθούν, οι νέοι κανόνες 
θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021.
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ασφάλεια σε αυτόν τον εξαιρετικά ση-
μαντικό τομέα της ευρωπαϊκής γεωργί-
ας και η απλούστερη, πιο εναρμονισμέ-
νη προσέγγιση του νέου κανονισμού θα 
πρέπει να συμβάλει στην ταχύτερη ανά-
πτυξή του.

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτής 
της μεταρρύθμισης και τι θα αλλάξει;

Θα διασφαλιστεί η δικαιοσύνη για τους 
βιοκαλλιεργητές της ΕΕ και το λογότυ-
πο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα θα 
προσφέρει στους καταναλωτές τις ίδιες 
εγγυήσεις ποιότητας σε όλη την Ευρώπη. 
Δεδομένης της πριμοδότησης που κατα-
βάλλουν οι περισσότεροι καταναλωτές 
για βιολογικά τρόφιμα, αυτή η εγγύηση 
ποιότητας είναι εξαιρετικά σημαντική.

Η βασική βελτίωση είναι η εισαγωγή 
ενός συνόλου κανόνων σε επίπεδο ΕΕ 
που καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της 
βιολογικής παραγωγής της ΕΕ.

Οι παλαιοί κανόνες επέτρεψαν ένα la 
carte σύστημα εξαιρέσεων, μερικές φο-
ρές στο επίπεδο ενός μόνο παραγωγού. 
Οι νέοι κανόνες λαμβάνουν υπόψη την 
ανάγκη για ευελιξία που οι παρεκκλί-
σεις αυτές είχαν ενσωματωθεί στο πα-
ρελθόν - εξακολουθούν να επιτρέπονται 
οι δεόντως αιτιολογημένες εξαιρέσεις, 
όπως για παράδειγμα η προσωρινή αντι-
κατάσταση οργανικού συστατικού από 
μη βιολογική ουσία σε περιπτώσεις πε-
ριορισμένων αποθεμάτων - αλλά τώρα 
θα είναι περιορισμένα χρονικά, θα αξι-
ολογούνται τακτικά και, εάν χρειαστεί, 
θα εφαρμόζονται σε όλους τους παρα-
γωγούς, εξασφαλίζοντας δίκαιη μετα-
χείριση για όλους. Οι ίδιοι κανόνες θα 
ισχύουν για όλους τους βιολογικούς πα-
ραγωγούς και προϊόντα.

Αυτό το ενιαίο σύνολο κανόνων θα 
εφαρμοστεί και στους αγρότες εκτός ΕΕ 
που εξάγουν τα βιολογικά προϊόντα τους 
στην αγορά της ΕΕ. Θα αντικαταστήσει 
τα σημερινά 60+ διαφορετικά πρότυπα 
που θεωρούνται ισοδύναμα με τα εισα-
γόμενα βιολογικά τρόφιμα.

Προς το παρόν, βρισκόμαστε σε μια 
κατάσταση όπου διαφορετικά πρότυ-
πα μπορεί να ισχύουν για τους παραγω-
γούς της ίδιας χώρας, όταν ο τελευταί-
ος δεν έχει συμφωνία ισοτιμίας με την 
ΕΕ, μόνο και μόνο επειδή οι οργανισμοί 
πιστοποίησης ορίζουν τα δικά τους πρό-
τυπα. Η συμμόρφωση με το ενιαίο σύ-
νολο κανόνων της ΕΕ θα αντικαταστή-

σει την αρχή της ισοδυναμίας. Σημαίνει 
σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με το 
εμπόριο, με κύριο λόγο ότι θα υπάρξουν 
ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ φορέων 
από την ΕΕ και από τρίτες χώρες.

Το πεδίο εφαρμογής των κανόνων έχει 
επεκταθεί ώστε να καλύπτει μια σειρά 
νέων προϊόντων όπως το αλάτι, το φελ-
λό και τα αιθέρια έλαια. Θα είναι επίσης 
δυνατό στο μέλλον να προστεθούν νέα 
προϊόντα για να ανταποκριθούν στην 
εξέλιξη του τομέα και στις απαιτήσεις 
των καταναλωτών, προσφέροντας πρό-
σθετες ευκαιρίες στους παραγωγούς.

Ο νέος κανονισμός αποβλέπει στην 
απλούστευση των γεωργών. Για παρά-
δειγμα, οι μικροκαλλιεργητές θα είναι 
πλέον σε θέση να επιλέξουν την πιστο-
ποίηση ομάδας, η οποία θα μειώσει το 
κόστος πιστοποίησης και θα διευκολύνει 
την ένταξή τους στο οργανικό σύστημα.

Νέες ευκαιρίες θα δημιουργηθούν επί-
σης με το άνοιγμα μιας νέας αγοράς για 
τους βιολογικούς σπόρους και άλλα φυ-
τικά αναπαραγωγικά υλικά με υψηλό επί-
πεδο γενετικής βιοποικιλότητας. Αυτό 
θα βελτιώσει τη βιοποικιλότητα, τη βιω-
σιμότητα των καλλιεργειών και θα ενι-
σχύσει την καινοτομία.

Η αντοχή στα παράσιτα και στις ασθέ-
νειες θα βελτιωθεί και θα επικεντρω-
θεί η καλύτερη προσαρμογή στις τοπι-
κές συνθήκες.

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα οδηγήσουν 
σε περισσότερους ελέγχους και πε-
ρισσότερη γραφειοκρατία για τους 
βιολογικούς παραγωγούς και τους 
οργανισμούς πιστοποίησης;

Ακριβώς το αντίθετο. Οι νέοι κανόνες 
καθιστούν την ισορροπία μεταξύ της 
ανάγκης να διεξάγονται έλεγχοι για να 
εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των κατα-
ναλωτών στον τομέα και το βάρος που 
βαρύνει αυτό τον τομέα τόσο για τους 
αγρότες όσο και για τις αρμόδιες αρχές.

Οι έλεγχοι διενεργούνται σε επίπεδο 
κράτους μέλους και είναι αιφνιδιαστι-
κοί, εξασφαλίζοντας την αποτελεσμα-
τικότητά τους.

Η τυποποιημένη διαδικασία είναι η δι-
ενέργεια ετήσιων ελέγχων, αλλά οι νέοι 
κανόνες αναγνωρίζουν ότι αυτό δεν εί-
ναι πάντα αναγκαίο για τους καθιερωμέ-
νους βιολογικούς παραγωγούς.

Για τους παραγωγούς που έχουν κα-
θαρό ιστορικό μετά από τρία συναπτά 
έτη ετήσιων ελέγχων, οι εθνικές αρχές 
θα μπορούσαν να αποφασίσουν να τις 
ελέγχουν μόνο μια φορά κάθε δύο χρό-
νια. Αυτό θα μειώσει τη γραφειοκρατία 
τόσο για τους αγρότες όσο και για τις 
εθνικές διοικήσεις.

Επιτρέπονται τα φυτοφάρμακα 
στα βιολογικά τρόφιμα;

Οι βιολογικοί κανόνες είναι πολύ σα-
φείς:

οι πιστοποιημένοι παραγωγοί δεν μπο-
ρούν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποι-
ούν μη παραδεκτές ουσίες όπως φυτο-
φάρμακα στις καλλιέργειες τους. Αυτό 
συνέβαινε πάντοτε και δεν αλλάζει με 
τους νέους κανόνες.

Οι νέοι κανόνες που τίθενται είναι τα 
προληπτικά μέτρα που πρέπει να λάβουν 
οι φορείς εκμετάλλευσης για να μειώ-
σουν τον κίνδυνο τυχαίας «μόλυνσης» 
από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιού-
νται σε συμβατικές καλλιέργειες που καλ-
λιεργούνται δίπλα σε οργανικές.

Οι εθνικές αρχές είναι επιφορτισμέ-
νες με τον έλεγχο αυτών των μέτρων.

Οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι σε 
θέση να πιστεύουν πλήρως ότι δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί ενεργά φυτοφάρμακα 
στην παραγωγή των προϊόντων που φέ-
ρουν το λογότυπο της ΕΕ για τη βιολο-
γική γεωργία και ότι έχουν ληφθεί όλες 
οι πιθανές προφυλάξεις για να μειωθεί ο 
μικρός κίνδυνος να παρουσιαστούν τυ-
χαία τα φυτοφάρμακα.
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Στις περιπτώσεις που υπάρχουν ισχυ-
ρισμοί ότι τα βιολογικά προϊόντα περι-
έχουν φυτοφάρμακα, οι εθνικές αρχές 
είναι υποχρεωμένες να διερευνήσουν.

Οι ισχυρισμοί αυτοί πρέπει να τεκμη-
ριώνονται με σαφήνεια εντούτοις προ-
κειμένου να κινηθεί επίσημη έρευνα. 
Η έρευνα πρέπει να χρησιμεύει για τον 
προσδιορισμό της πηγής και της αιτίας 
της παρουσίας τέτοιων ουσιών και να 
περιλαμβάνει οποιαδήποτε κατάλληλη 
μέθοδο για την εξάλειψη της υποψίας 
χωρίς περιττή καθυστέρηση.

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την κατά-
σταση εντός τεσσάρων ετών από την 
ημερομηνία εφαρμογής του νέου κα-
νονισμού, ήτοι την 1η Ιανουαρίου 2021.

Αυτό θα επιτρέψει μια συνολική ανά-
λυση των εθνικών κανόνων και πρακτι-
κών όσον αφορά τα κατώτατα όρια για 
τις μη επιτρεπόμενες ουσίες και θα αξι-
ολογήσει την πορεία προς αυτή την κα-
τεύθυνση θέμα.

Τι σημαίνουν οι νέοι κανόνες για ει-
σαγόμενα βιολογικά προϊόντα;

Ο νέος κανονισμός δεν καλύπτει μόνο 
τα βιολογικά προϊόντα της ΕΕ αλλά και 
τα προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ από 
άλλες χώρες.

Όσον αφορά τους αναγνωρισμένους 
οργανισμούς ελέγχου, οι νέοι κανόνες 
θα είναι οι ίδιοι για τους παραγωγούς 
στην ΕΕ και τους παραγωγούς τρίτων χω-
ρών που επιθυμούν να πουλήσουν στην 
ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντί να παράγουν σε πρότυπα που θεω-

ρούνται ισοδύναμα με τους κανόνες της 
ΕΕ, οι παραγωγοί σε τρίτες χώρες πρέ-
πει τώρα να συμμορφώνονται με τους 
ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους 
παραγωγούς της ΕΕ.

Πρόκειται για μια μετάβαση από την 
αρχή της ισοδυναμίας στην αρχή της 
συμμόρφωσης.

Αυτό όχι μόνο δημιουργεί ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για όλους τους πα-
ραγωγούς, οι οποίοι μπορούν να διαβε-
βαιώσουν ότι όλοι είναι υποχρεωμένοι 
να συμμορφώνονται με το ίδιο σύνολο 
υψηλών προδιαγραφών, αλλά και να κα-
θησυχάσει τους καταναλωτές ότι τα βι-
ολογικά προϊόντα που πωλούνται στην 
ΕΕ, είτε παράγονται εκεί είτε όχι τα ίδια 
πρότυπα ποιότητας.

Μέχρι τώρα, τα εισαγόμενα προϊόντα 
πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τους εθνι-
κούς κανόνες ισοδύναμων τρίτων χω-
ρών ή σύμφωνα με μερικές από τις πε-
ρίπου 60 διαφορετικές δέσμες κανόνων 
από φορείς ελέγχου που η ΕΕ αναγνώ-
ρισε ως ισοδύναμους με τους δικούς 
της οργανικούς κανόνες. Παραδείγμα-
τος χάριν, ορισμένοι φορείς ελέγχου 
επέτρεψαν τη χρήση ορισμένων προϊό-
ντων φυτοθεραπείας που δεν χρησιμο-
ποιούνται στην ΕΕ (σε περιπτώσεις όπου 
π.χ. αντιμετωπίζουν ασθένειες που δεν 
υπάρχουν στην Ευρώπη και για τις οποί-
ες δεν υπάρχουν κατά συνέπεια ευρω-
παϊκοί κανόνες).

Τι θα συμβεί με τις συμφωνίες για τα 
οργανικά προϊόντα που έχει εφαρ-
μόσει η ΕΕ με άλλες χώρες;

Η ΕΕ έχει αναγνωρίσει πολλές χώρες 
εκτός ΕΕ (οι αποκαλούμενες τρίτες χώ-
ρες) ότι διαθέτουν ισοδύναμους κανό-
νες βιολογικής παραγωγής και συστή-
ματα ελέγχου.

Ορισμένες τρίτες χώρες όπως ο Κα-
ναδάς, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, η Τυνησία, η Νέα Ζηλανδία κ.λπ. ανα-
γνώρισαν επίσης την ΕΕ ως ισοδύναμη 
με συμφωνίες ή συμφωνίες ισοτιμίας, 
πράγμα που σημαίνει ότι αμφότερα τα 
μέρη έχουν αναγνωρίσει αμοιβαία τους 
κανόνες βιολογικής παραγωγής και συ-
στήματα ελέγχου ως ισοδύναμα τους 
αντίστοιχους κανόνες. Αυτές οι αναγνω-
ρίσεις επιτρέπουν στους ευρωπαίους κα-
ταναλωτές να επιλέγουν από ένα ευρύ 
φάσμα βιολογικών προϊόντων, παρέχο-
ντας συγχρόνως ευκαιρίες εξαγωγής 

για τους παραγωγούς της ΕΕ.
Οι υπάρχοντες διακανονισμοί ή συμφω-

νίες θα πρέπει να προσαρμόζονται στους 
νέους κανόνες όποτε κρίνεται σκόπιμο 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η υφιστάμενη αναγνώριση της ισο-
δυναμίας των τρίτων χωρών που επί 
του παρόντος δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των συμφωνιών αμοιβαίας 
ισοδυναμίας θα πρέπει να μετατραπεί 
σε αμοιβαίες εμπορικές συμφωνίες για 
να δοθεί ένα πιο σταθερό νομικό πλαίσιο 
για τους φορείς εκμετάλλευσης. Η με-
ταβατική περίοδος των 5 ετών διασφαλί-
ζει ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι εταίροι της 
θα έχουν το χρόνο να διαπραγματευ-
τούν μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία.

Τι σημαίνουν οι νέοι κανόνες για τη 
βιολογική παραγωγή στα θερμοκήπια;

Οι θρεπτικές εγκαταστάσεις κυρίως 
μέσω του οικοσυστήματος του εδάφους 
είναι μία από τις βασικές απαιτήσεις της 
βιολογικής παραγωγής.

Ο νέος κανονισμός επιβεβαιώνει τη 
σχέση με το έδαφος ως βασική αρχή και 
ως εκ τούτου η χρήση «οριοθετημένων 
κλινών» δεν θεωρείται συμβατή με ευ-
ρύτερες οργανικές αρχές.

Ωστόσο, ο νέος κανονισμός θα επι-
τρέψει στους παραγωγούς των κρατών 
μελών όπου η πρακτική έχει ήδη εγκρι-
θεί για τη βιολογική γεωργία να συνεχί-
σει να χρησιμοποιεί θερμοκήπια για πε-
ριορισμένο χρονικό διάστημα 10 ετών.

Η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχε-
τικά με τη χρήση των οριοθετημένων 
κλινών σε θερμοκήπια 5 έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του νέου κανο-
νισμού, η οποία μπορεί να συνοδεύεται, 
ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση.

Οι κανόνες ισχύουν για όλα τα βιολο-
γικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μεταποιημένων προϊόντων;

Ο νέος κανονισμός για τη βιολογική 
γεωργία θα εφαρμοστεί στα ζώντα και 
μη μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα, συ-
μπεριλαμβανομένων των σπόρων και άλ-
λων φυτικών πολλαπλασιαστικών υλικών 
και των μεταποιημένων γεωργικών προ-
ϊόντων που χρησιμοποιούνται ως τρόφι-
μα και ζωοτροφές.

Τα μεταποιημένα προϊόντα θα μπορού-
σαν να επισημανθούν ως βιολογικά μόνο 
εάν τουλάχιστον το 95% των γεωργικών 
συστατικών είναι οργανικά.

Πηγή: neapaseges.gr
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Αυξημένη ανα-
μένεται η πα-
ραγωγή ελαι-
ολάδου στις 
περισσότε -
ρες χώρες 

στη λεκάνη της Μεσογείου, 
παρά τα κατά τόπους προ-
βλήματα από την ξηρασία 
και τον καύσωνα. Στον δρό-
μο της ανάκαμψης και η Ελ-
λάδα, όπου η αύξηση της πα-
ραγωγής εκτιμάται να αγγίξει 
φέτος ακόμη και το 50% σε 
σύγκριση με πέρσι. Με πιο 
συγκρατημένες πάντως προ-
βλέψεις, η αύξηση αναμένε-
ται στο 46%, με την ελληνική 
παραγωγή να «πιάνει» τους 
285.000 τόνους.

Μάλιστα, αν επιβεβαιωθούν 
τελικά και οι εκτιμήσεις των 
διεθνών αναλυτών, η Πορ-
τογαλία και η Τυνησία με 
115.000 και 290.000 τόνους 
αντίστοιχα θα ανεβάσουν συ-
νολικά τον πήχη της παραγω-
γής για την Ευρώπη. Ωστόσο, 
μέρος αυτής της αύξησης θα 
αντισταθμιστεί από τη μεί-
ωση της ισπανικής παραγω-
γής, που υπολογίζεται περί-
που στους 85.000 τόνους.

Χάρη στην πρόβλεψη από 
το Διεθνές Συμβούλιο Ελαι-
ολάδου (IOC) για αυξημένη 
διεθνή κατανάλωση κατά 5%, 
στους 2.889.000 τόνους, οι τι-
μές παραγωγού για το έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο θα διατηρήσουν 
ένα ανοδικό τέμπο. Παράλληλα, όμως, 
αλλάζει και ο παγκόσμιος χάρτης του 
ελαιολάδου, καθώς νέες χώρες έρχο-

νται πιο δυναμικά στο προσκήνιο με 
αυξημένες νέες φυτεύσεις.

Ως εκ τούτου, έντονη κινητικότη-
τα παρατηρείται και σε επιχειρημα-
τικό επίπεδο, με κορυφαία την πρό-
σφατη απόφαση της Eλαΐς – Unilever 

να αποχωρήσει από το ελαιόλαδο, την 
ώρα που οι Ισπανοί της DCoop, οι Αμε-
ρικανοί της California Olive Ranch και 
το λονδρέζικο fund Cibus επενδύουν 
πιο στοχευμένα στον κλάδο.

 Δύο μήνες μετά το πρώτο οδοιπο-

Ο δρόμος του ελαιολάδου 
περνάει από τη Μεσόγειο
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ρικό στις ελαιοπαραγωγι-
κές περιοχές της χώρας, 
όπου τα πρώτα μηνύματα 
ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξα, 
η «ΥΧ» συνεχίζει το ρε-
πορτάζ της στις ελληνικές 
περιφέρειες, καταγράφο-
ντας την πορεία της καλ-
λιέργειας.

Με τη συγκομιδή να 
έχει αρχίσει και να κο-
ρυφώνεται τις ερχόμε-
νες εβδομάδες, οι εκτι-
μήσεις για την παραγωγή 
παραμένουν ενθαρρυντι-
κές, παρά το γεγονός ότι 
σε ορισμένους νομούς οι 
καιρικές συνθήκες ανέ-
τρεψαν τις αρχικές υπε-
ραισιόδοξες προβλέψεις. 
Παράλληλα, σε περιοχές 
όπως η Χαλκιδική, η Άρτα 
και η Φθιώτιδα, όπου «κυ-
ριαρχεί» η επιτραπέζια 
ελιά, πολλοί παραγωγοί 
στρέφονται στην ελαιο-
ποίηση του καρπού, ενώ 
αρνητικό πρόσημο κατα-
γράφεται στην Ήπειρο και 
στον Έβρο.

Το βέβαιο, πάντως, εί-
ναι ότι η φετινή ελαιοπα-
ραγωγή εκτιμάται ότι θα είναι αυξημέ-
νη κατά 46%-50% σε σχέση με πέρσι. 
Το επιπλέον, δε, θετικό στοιχείο, που 
έρχεται να συμπληρώσει την ανοδική 
πορεία του ελαιολάδου, αφορά τις τι-
μές με τις οποίες έχει ανοίξει η σεζόν, 
που σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεπερ-
νούν σε κάποιες περιπτώσεις και τα 4 
ευρώ/κιλό.

Oύτε η θεσσαλική παραγωγή γλίτω-
σε από τα τερτίπια του καιρού. Αρχι-
κά, ο παγετός του Ιανουαρίου έπληξε 
την παραγωγή, σε ορισμένες περιοχές 
μάλιστα, κυρίως του κάμπου, σε ποσο-
στό έως και 70%. Ακολούθησε το χα-
λάζι του Ιουνίου, ενώ πρόσφατα (από 
τα τέλη Αυγούστου) δημιουργήθηκαν 
προβλήματα από την παρατεταμένη 
ξηρασία και ανομβρία.

Ο προβληματισμός των Θεσσαλών 
παραγωγών οφείλεται στο γεγονός 

ότι για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά 
η παραγωγή πλήττεται από τις καιρι-
κές συνθήκες, ενώ οι αποζημιώσεις 
του ΕΛΓΑ χαρακτηρίζονται ψίχουλα, 
την ώρα που κάποιοι έχουν λαμβάνειν 
ακόμη από πέρυσι. Ωστόσο, τα ανθε-
κτικά δέντρα κατάφεραν να βγάλουν 
μια πολύ καλή ποιοτικά χρονιά, αφού 
στον αντίποδα ο βαρύς χειμώνας βο-
ήθησε ώστε να σκοτωθούν διάφορα 
μικρόβια, ενώ ο δάκος αυτήν τη φορά 
περιορίστηκε σημαντικά.

Καθοριστικό ρόλο –για να σωθεί η 
χρονιά– έπαιξε και η πολύχρονη εμπει-
ρία των παραγωγών με τις κατάλλη-
λες καλλιεργητικές φροντίδες. Η πε-
ριεκτικότητα υπολογίζεται στα ξηρικά 
δέντρα περίπου στα 5,5-6 κιλά ελιάς 
για να παραχθεί 1 κιλό λάδι, μια από-
δοση δηλαδή περίπου 15%. Στην πιο 
πράσινη ελιά, ή ό,τι περίσσεψε από 
τη διαλογή της βρώσιμης, η απόδο-

ση ανήλθε στα 10-12 κιλά για να πα-
ραχθεί 1 κιλό λάδι.

Όσον αφορά τις τιμές, αν και η συ-
γκομιδή μόλις ξεκίνησε, η εκτίμηση 
των παραγωγών είναι ότι η έλλειψη 
του προϊόντος στην αγορά θα επιβρα-
βεύσει την παραγωγή. Έτσι, υπολο-
γίζεται ότι στη χονδρική το λάδι θα 
πιάσει τα 4,20-4,5 ευρώ/κιλό, ενώ στη 
λιανική, όσοι έχουν την δυνατότητα 
να το πράξουν, ευελπιστούν να ξεπε-
ράσουν τα 5,5-6 ευρώ/κιλό.

Εκτιμήσεις παραγωγής ελαιολάδου 
σε σύγκριση με πέρυσι

Δυναμικά επιστρέφει στο προσκήνιο 
το ελληνικό ελαιόλαδο, καθώς για τη 
φετινή περίοδο η παραγωγή αναμένε-
ται σημαντικά αυξημένη σε σύγκριση 
με την περσινή καταστροφική χρονιά.

Πηγή: ypaithros.gr
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Η ένταξη νέων καλλιεργειών στο Κοµφούζιο όπως 
το βαµβάκι (40 ευρώ) και το αµπέλι (90 ευρώ) µαζί 
µε τη δυνατότητα εκχώρησης της ενίσχυσης σε 

τρίτο πρόσωπα για όλα τα Μέτρα, αποτελούν ορι-
σµένα από τα κύρια σηµεία της 2ης τροποποίησης 
των Προγραµµάτων.

Οι καινούργιες προσαρµογές που θα ανα-
κοινωθούν κατά την 4η Επιτροπή Παρακο-
λούθησης, η οποία είναι προγραµµατισµένη 
για τις 14 ∆εκεµβρίου παράλληλα περιλαµ-
βάνουν, το νέο πίνακα κριτηρίων προτεραι-
ότητας στα Σχέδια Βελτίωσης όσον αφορά 
τις ενισχύσεις για το net metering, ο οποίος 
διαµορφώθηκε µε πιο χαµηλό όριο στις kw 
των γεωτρήσεων. Επιπλέον, οι προωθούµε-
νες αλλαγές στο Μέτρο της Συνεργασίας 
(Μέτρο 16) έρχονται να επιβεβαιώσουν το 
σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda δεδοµένου 
ότι πράγµατι όπως προκύπτει επισήµως θα 
µοιραστεί στους ενδιαφερόµενους ένα ποσό 
των 5.000 ευρώ που δεν συνδέεται µε τιµο-
λόγια ώστε να στήσουν µία υποτυπώδη δοµή.

Βαμβάκι με 40 ευρώ και αμπέλι με 90 
στη νέα προκήρυξη για το Κομφούζιο

Οριστικοποίηση 
ως 31/12 για 

φακέλους 
Μεταποίησης

Προθεσμία μέχρι το τέλος του έτους 
δίνεται στους ενδιαφερόμενους προ-
κειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
τους φακέλους υποψηφιότητας για το 
πρόγραμμα πρώτης Μεταποίησης αγρο-
τικών προϊόντων, δηλαδή για επενδυτικά 
σχέδια που αφορούν τυροκομεία, οινο-
ποιεία, ελαιοτριβεία, γαλακτοβιομηχανί-
ες κ.λπ., η οποία έχει ενεργοποιηθεί από 
τις 18 Οκτωβρίου.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση με την 
Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών φα-
κέλων στη Μεταποίηση.

Με τη νέα τροποποιητική 
ισχύουν τα εξής: 
Την παράταση της περιόδου υποβολής 

των φακέλων υποψηφιότητας για τις δρά-
σεις 4.2.1. και 4.2.2 του υπομέτρου 4.2 
«Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-
2020 από τη 30η Νοεμβρίου 2017 μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμε-
να στην 2285/112754/25-06-2017 1η τρο-
ποποίηση και αντικατάσταση της 1ης πρό-
σκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την υποβολή αιτήσεων στήριξης στη Δρά-
ση 4.2.1 και στην 2286/112759/25-10-2017, 
2η τροποποίηση και αντικατάσταση της 
1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης 
στη Δράση 4.2.2: του Υπομέτρου 4.2 του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020».

Η ανακοίνωση του υπουργείου
Παράταση ηλεκτρονικής υποβολής αι-

τήσεων για τις  δράσεις μεταποίησης 4.2.1 
και 4.2.2 του ΠΑΑ 2014-2020

Το ΥΠΑΑΤ γνωστοποιεί ότι παρατείνο-
νται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου οι προθε-
σμίες της ηλεκτρονικής υποβολής των 
φακέλων υποψηφιότητας στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) των δράσεων 4.2.1 και 4.2.2 του 
Υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις 
στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων» του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης  2014 – 2020.

Ειδικότερα η παράταση αφορά στη Δρά-
ση 4.2.1: «Μεταποίηση, εμπορία ή και 
ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τε-
λικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) και  
στη Δράση 4.2.2: «Μεταποίηση, εμπορία 
ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 
τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήματος Ι 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν).
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Από 8 Ιανουαρίου θα 
έχουν τη δυνατότη-
τα οι ενδιαφερόμενοι 
να υποβάλλουν ηλε-
κτρονικά τα επενδυ-
τικά τους σχέδια στη 

Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστή-
ριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξω-
στρεφή Προσανατολισμό» του Ε.Π. 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 
2014-2020, η πρόσκληση της οποίας 
αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Αντικείμενο της δράσης είναι η προ-
ώθηση της εξωστρέφειας των ελλη-
νικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαί-
ων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που 
αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστη-
ριότητα, μέσω της συμμετοχής τους 
σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώ-
νονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Η ηλεκτρονική υποβολή των 
επενδυτικών σχεδίων θα 
ξεκινήσει στις 8 Ιανου-
αρίου και η πρόσκλη-
ση θα παραμείνει 
ανοιχτή προς 
υποβολή αι-
τήσεων μέχρι 
εξαντλήσε-
ως του δι-
αθέσιμου 
προϋπολο-
γισμού και 
το αργότε-
ρο μέχρι τη 
συμπλήρωση 
18 μηνών από 
την αρχική δημο-
σίευσή της.

Επιχειρήσεις που 
θα επιδοτηθούν

Ενισχύονται πολύ μικρές, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, πριν 
την ημερομηνία ηλεκτρονικής υπο-
βολής της αίτησης χρηματοδότησης:

Α) έχουν κλείσει τουλάχιστον μία 
διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης 
διάρκειας

Β) διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς 
Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι 
οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επι-
θυμούν να προωθήσουν μέσω της συμ-
μετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις

Γ) παράγουν ή μεταποιούν ήδη προ-
ϊόντα

Δ) αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δρα-
στηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 
2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προ-

έρχεται 

από εξαγωγές προϊό-
ντων που παράγουν ή 
μεταποιούν. Ως έτος 
υπολογισμού λαμβά-
νεται η διαχειριστική 
χρήση που προηγεί-
ται του έτους υποβο-
λής της αίτησης χρη-
ματοδότησης.

Επιλέξιμες δαπάνες 
είναι οι εξής:
• Κόστος συμμετοχής 

και κόστος καταχώρισης/
εγγραφής στον κατάλογο 

της έκθεσης
• Έξοδα μετακίνησης και διαμο-

νής των εκπροσώπων της επιχείρησης 

Από 8 Ιανουαρίου αιτήσεις 
για το «Επιχειρούμε Έξω»
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που θα συμμετέχουν σε κάθε εμπορι-
κή έκθεση. Επιλέξιμα είναι τα κόστη 
μέχρι 4 εκπροσώπων της επιχείρησης 
που αφορούν σε αεροπορικά εισιτήρια 
στην οικονομική θέση, επιμέρους με-
τακινήσεις προς και από το χώρο δι-
οργάνωσης της έκθεσης και διαμονή 
μέχρι του ποσού των 300 ευρώ ανά 

άτομο ανά ημέρα
• Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατα-

σκευής/διαμόρφωσης αυτού και ενοι-
κίαση απαιτούμενου εξοπλισμού π.χ. 
οπτικοακουστικός εξοπλισμός για τις 
ανάγκες προβολής

• Κόστος αποστολής και επιστρο-
φής των εκθεμάτων (συμπεριλαμβα-
νομένου και του κόστους ασφάλισης 
αυτών)

• Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερι-
κών συνεργατών απαραίτητων για τη 
διαχείριση/λειτουργία του περιπτέ-
ρου (πχ Διερμηνέας, Φύλακας περι-
πτέρου κλπ). Το κόστος των αμοιβών 

αυτών συνολικά δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει ως ποσοστό το 20% της εγκε-
κριμένης κατά την ένταξη συνολικής 
δαπάνης για κάθε έκθεση

• Κόστος σχεδιασμού και μετάφρα-
σης φυλλαδίου/ων (πληροφορικού 
εντύπου). Τα υποδείγματα εντύπων 
(μακέτες) πρέπει να είναι τουλάχι-
στον δίγλωσσα (όχι απαραίτητα στο 
ίδιο έντυπο) και το συνολικό επιλέξι-
μο κόστος σχεδιασμού δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ 
ανά υπόδειγμα εντύπου.

• Μέχρι 1.000 ευρώ για αμοιβές συμ-
βούλου για τη διαχείριση και παρακο-
λούθηση υλοποίησης του έργου.

 
Ύψος προϋπολογισμού

Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να υπο-
βάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋ-
πολογισμού έως 100.000 ευρώ και το 
ποσοστό της δημόσιας επιχορήγησης 
ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική 
έκθεση ανέρχεται στα κάτωθι ποσά:

• Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση 
στις περιπτώσεις συμμετοχής με πε-
ρίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό 
Δημόσιας Επιχορήγησης 10.000 ευρώ

• Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση 
στις περιπτώσεις συμμετοχής με πε-
ρίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό 
Δημόσιας Επιχορήγησης 17.500 ευρώ

• Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις 
περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτε-
ρο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό 
Δημόσιας Επιχορήγησης 25.000 ευρώ

Στους πρώτους 18 μήνες υλοποίη-
σης του έργου (από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης ένταξης) απαι-
τείται να έχει ολοκληρωθεί η συμμε-
τοχή σε μία, τουλάχιστον, εμπορική έκ-
θεση και οι δαπάνες αυτής να έχουν 
πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτε-
λέσει αντικείμενο αιτήματος επαλή-
θευσης ενώ η προθεσμία ολοκλήρω-
σης των χρηματοδοτούμενων έργων 
πρέπει να μην υπερβαίνει τους 30 μή-
νες από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ένταξης.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα χρη-
ματοδοτηθούν, θα αφορούν στους 

ακόλουθους στρατηγικούς τομείς 
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότη-
τα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» 
(ΕΠΑνΕΚ):

• Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τρο-
φίμων

• Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βι-
ομηχανίες (ΠΔΒ)

• Υλικά / Κατασκευές
• Ενέργεια
• Περιβάλλον
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας ΤΠΕ
• Υγεία-Φάρμακα
 

Σημεία ιδιαίτερου 
Ενδιαφέροντος

Η καινοτομία σε αυτή την πρόσκλη-
ση, πέραν του ίδιου του γεγονότος ότι 
δεν έχει εκδοθεί κάποια παρόμοια μέ-
χρι σήμερα, έγκειται σε 3 βασικά ση-
μεία:

1) Κάνοντας χρήση των άρθρων 19 
και 20 του Γενικού Απαλλακτικού Κα-
νονισμού, δίνεται πρώτη φορά η δυ-
νατότητα στις επιχειρήσεις να συμμε-
τέχουν περισσότερες από μία φορές 
στην ίδια έκθεση και να επιδοτηθούν 
με ποσοστό 50%.

2) Μετά από διαπραγμάτευση με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμπεριλήφθη-
καν ΚΑΔ (κωδικοί αρχικής δραστηριό-
τητας) αγρο-διατροφής μεταποίησης 
αγροτικών προϊόντων που συνήθως 
εξαιρούνταν από το ΕΠΑΝΕΚ λόγω 
Παραρτήματος Ι. Η σημασία της δι-
εύρυνσης των ΚΑΔ της αγροδιατρο-
φής είναι τεράστια με δεδομένο ότι 
δεν υπάρχει αντίστοιχου τύπου χρη-
ματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

3) Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν 
με τη διαδικασία της άμεσης αξιολό-
γησης και με τον τρόπο αυτό διασφα-
λίζεται η μείωση του χρόνου διοικη-
τικών διαδικασιών και η δυνατότητα 
της επιχείρησης να ακολουθήσει χω-
ρίς αποκλίσεις το πλάνο της για συμ-
μετοχή σε εκθέσεις.

Πηγή: Κοντονής Γιώργος
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Λόγω της πτώσης τόσο 
της παραγωγής ζώων 
όσο και των καλλιερ-
γειών

Οι οικονομικοί λογα-
ριασμοί για τη γεωργία 

δείχνουν ότι η συνολική γεωργική πα-
ραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 
ανερχόταν σε 405,0 δισ. Ευρώ σε βα-
σικές τιμές το 2016, μειωμένη κατά 
2,8% σε σύγκριση με το 2015.

Το 2016,το 59% της αξίας της πα-
ραγόμενης γεωργικής παραγωγής, 
δαπανήθηκε για την ενδιάμεση ανά-
λωση (αγαθά και υπηρεσίες εισροών), 
ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 
(ήτοι η αξία της παραγωγής μείον την 
αξία της ενδιάμεσης ανάλωσης) ισο-
δυναμούσε με το 41% bn).

Με το ποσό των 70,3 δισ. Ευρώ (ή το 
17% του συνόλου της ΕΕ) το 2016, η 
Γαλλία είχε τη μεγαλύτερη συνολική 
γεωργική παραγωγή σε όλα τα κρά-
τη μέλη. Ακολούθησε η Ιταλία (53,4 
δισ. Ευρώ ή 13%), η Γερμανία (52,9 
δισ. Ευρώ ή 13%), η Ισπανία (46,8 δισ. 
Ευρώ ή 12%), η (27,9 δισ. Ευρώ ή 7%), 
την Πολωνία (22,4 δισ. Ευρώ ή 6%) και 
τη Ρουμανία (15,4 δισ. Ευρώ ή 4%).

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται 
από τα τελικά δεδομένα που έχουν εκ-
δοθεί από την Eurostat, τη στατιστική 
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γεωργική παραγωγή 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 

2007-2016
 Η μεγαλύτερη άνοδος της γεωργι-

κής παραγωγής στη Σλοβακία, η με-
γαλύτερη πτώση στην Εσθονία.

Το 2016 σε σύγκριση με το 2015, η 
αξία της αγροτικής παραγωγής ακο-
λουθούσε αντίθεση μεταξύ των κρα-
τών μελών της ΕΕ.

Σε σχετικούς όρους, η μεγαλύτερη 

αύξηση σημειώθηκε στη Σλοβακία (+ 
10,7%), έναντι της Πολωνίας (+ 4,6%), 
της Ουγγαρίας (+ 4,1%), της Τσεχίας 
(+ 3,5%) και της Κροατίας (+ 3,4%).

Αντίθετα, η μεγαλύτερη πτώση 

Ε.Ε.: μείωση του συνόλου της 
γεωργικής παραγωγής 

το 2016 σε σχέση με το 2015
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σημειώθηκε στην Εσθονία 
(-19,8%), ακολουθούμενη 
από Λετονία (-8,3%), Γαλ-
λία (-6,5%), Δανία (-5,4%) 
και Σλοβενία ??(-5,2%).

Σημαντική μείωση της 
αξίας των προϊόντων δη-
μητριακών, γάλακτος και 
βοοειδών.

Η αξία της γεωργικής πα-
ραγωγής επηρεάζεται από μια 
μεταβολή της τιμής ή μια μεταβολή 
του όγκου (ή συνδυασμός των δύο).

Η μείωση της γεωργικής παραγωγής 
της ΕΕ κατά 2,8% το 2016 σε σύγκριση 
με το 2015 μπορεί να αποδοθεί κυρί-
ως στην πτώση (κατά 3,3%) της αξίας 
της ζωικής παραγωγής, κυρίως λόγω 
της μείωσης των τιμών (κατά 4,9%), 
αντισταθμίζεται εν μέρει από αύξηση 
σε όγκο (κατά 1,7%).

Αυτή η συνολική μείωση της αξίας 
της ζωικής παραγωγής οφείλεται κυ-
ρίως στις μειώσεις κατά 5,2% για το 
γάλα και κατά 3,6% στα βοοειδή.

Η 
αξία της 
παραγωγής καλλιερ-
γειών μειώθηκε στην ΕΕ κατά 2,5%, 
ενώ οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,8% και 
ο όγκος μειώθηκε κατά 0,7%. Η μείω-
ση κατά 13,5% για τα σιτηρά αντισταθ-
μίστηκε εν μέρει από αυξήσεις 23,5% 
για τις πατάτες, 4,5% για τις κτηνοτρο-
φικές μονάδες και 2,7% για τις βιομη-
χανικές καλλιέργειες.

Το κόστος γεωργικών εισροών στην 

ΕΕ 
(ενδι-

άμεση ανά-
λωση) μειώθηκε 

κατά 3,4%. Αυτό οφειλόταν εν 
μέρει σε μείωση 8,6% για τα λιπάσμα-
τα και τη βελτίωση του εδάφους, 7,8% 
για την ενέργεια και τα λιπαντικά, 5,1% 
για τη συντήρηση κτιρίων και 2,7% για 
ζωοτροφές.

Παραγωγή της γεωργικής βιομηχα-
νίας και των συνιστωσών της στα κρά-
τη μέλη της ΕΕ, 2016
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Ανακοίνωση έκδοσης καταστάσεων πληρωμής του έτους 
2015 των δικαιούχων της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνο-
τροφία» του Μέτρου 2.1.4. 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Περιφέρειας Θεσσα-
λίας ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.2 «Βι-
ολογική Κτηνοτροφία» του Μέτρου 2.1.4., ότι έχουν εκ-
δοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής του έτους 
2015 και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
της υπηρεσίας.

Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 1.207.657,24 ευρώ 
για 114 δικαιούχους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση 
κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός πέντε (5) εργά-

σιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτη-
σης, δηλαδή από 27 Σεπτεμβρίου 2017 έως και 03 Οκτω-
βρίου 2017. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. 
Λάρισας, Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου.

Σας επισημαίνουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να είναι 
απόλυτα δικαιολογημένες, τεκμηριωμένες, σαφείς και να 
επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που θα βοηθήσουν 
την επιτροπή ενστάσεων στην εξέτασή τους, καθώς δε 
θα υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης νέων δικαιολογη-
τικών σε μεταγενέστερο χρόνο.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πλη-
ρωμή τους από τους γεωπόνους-γεωργικούς συμβού-
λους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συ-
νεργασία μαζί τους.

1,2 εκατ. ευρώ 
για Βιολογική 
Κτηνοτροφία 
στη Λάρισα
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«Λιομάζωμα 

στη Μεσσηνία»: 
Νέους δρόμους 

ανοίγει ο 
ποιοτικός 

αγροτουρισμός
Το πάντρεμα του τουρισμού με την αγροτική ζωή 

έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα για όλα τα εμπλεκόμε-
να μέρη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παρουσία των 
90 Δανών τουριστών στη Μεσσηνία, οι οποίοι απόλαυ-
σαν τα πλεονεκτήματα του προγράμματος «Λιομάζω-
μα στη Μεσσηνία».

Αυτήν τη φορά, οι τουρίστες έζησαν μοναδικές στιγ-
μές, συμμετέχοντας σε όλη τη διαδικασία, που άρχι-
σε από το μάζεμα της ελιάς και έφτασε μέχρι το λάδι.

Ο Βασίλης Τριγκιλίδας και ο αδελφός του Γιάννης 
αντιλήφθηκαν πολύ γρήγορα, μέσα από τη συμμετοχή 
του τουριστικού τους γραφείου σε διάφορες εκθέσεις 
στο εξωτερικό, ότι υπάρχει ένα κοινό που διαρκώς αυ-
ξάνεται, με διαφορετικές προτιμήσεις από τα συνηθι-
σμένα τουριστικά πακέτα.

Έχοντας σαν δεδομένο και σύμμαχο τα υψηλής ποιό-
τητας μεσσηνιακά προϊόντα, και κυρίως το λάδι και την 
ελιά, άρχισαν, πριν 15 χρόνια, να φέρνουν μικρά γκρουπ 
στην Ελλάδα που, πέρα από τις περιηγήσεις, βίωναν τον 
κύκλο της παραγωγής. «Το ξεκίνημα έγινε δειλά, με 7 
άτομα ,και σήμερα πλέον κάθε χρόνο φέρνουμε αρκε-
τά γκρουπ, που ουσιαστικά επιμηκύνουν την τουριστι-
κή περίοδο, ενώ παράλληλα δένονται με τα προϊόντα 
της μεσσηνιακής γης, στα οποία αναγνωρίζουν την ποι-
ότητά τους», μας λέει ο Βασίλης.

Οι τουρίστες που έρχονται στη Μεσσηνία και ακολου-
θούν αυτό το πρόγραμμα αγροτουρισμού προέρχονται 
από τη Δανία, τη Σουηδία, τη Γερμανία (που παρουσιά-
ζει αυξητική τάση) αλλά και την Αγγλία και ήδη οι επι-
σκέπτες ξεπερνάνε τους 5.000.

Πηγή: Ypaithros.gr

Αναγνώριση της 
παραγωγικής 

διαδικασίας για 
κάθε ελληνικό 
προϊόν μέσω 

κινητού
Με 3.000 downloads της εφαρμογής σε κινητά τηλέφω-
να και 2.000 προϊόντα στη βάση δεδομένων του, το Map 
Your Meal πρότζεκτ, που ήδη αγκαλιάστηκε θερμά από 
το ελληνικό κοινό, έχει στόχο να δείξει στον κατανα-
λωτή τι συμβαίνει πίσω από την τροφή μας… προτού 
φτάσει στο πιάτο μας.

Τι είναι το Map Your Meal
Όπως εξηγεί η Κέλλυ Γαρυφάλλη, υπεύθυνη γενικού 
συντονισμού στη Faire Trade Hellas, μέσω της εφαρμο-
γής Map Your Meal, «με μια απλή σάρωση στον γραμμω-
τό κώδικα του προϊόντος (barcode), ο χρήστης θα λά-
βει ένα… σκορ για το πόσο ‘‘πράσινα’’ και πόσο ‘‘δίκαια’’ 
είναι τα προϊόντα που καταναλώνει, ενώ η αξιολόγηση 
των προϊόντων γίνεται με βάση το υδατικό τους αποτύ-
πωμα, τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, 
την επεξεργασία κ.ά.».
Η εφαρμογή είναι ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από 
την ΕΕ, στο οποίο συμμετέχουν πέντε οργανώσεις από 
πέντε διαφορετικές χώρες: την Κύπρο, την Αυστρία, τη 
Βουλγαρία, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Επι-
πλέον, είναι διαθέσιμη δωρεάν για χρήστες με κινητά 
Android και iPhone.

Σχέση καταναλωτή και παραγωγού
«Μέσα από το Map Your Meal φιλοδοξούμε να τονίσουμε 
τις παγκόσμιες αλληλεξαρτήσεις, σε προσωπικό, εθνι-
κό και διεθνές επίπεδο (δηλαδή του καταναλωτή – πα-
ραγωγού)», μας εξηγεί η κα Γαρυφάλλη.
Όπως πιστεύουν οι υπεύθυνοι της εφαρμογής, ο μακρο-
πρόθεσμος αντίκτυπος του έργου θα φανεί στις επιλο-
γές των καταναλωτών και στην κινητοποίηση προς ένα 
πιο βιώσιμο και δίκαιο σύστημα τροφίμων. Επιπλέον, θα 
υπάρξει θετική επιρροή στους παραγωγούς και με τη 
σειρά τους και στις οικογένειές τους.

Πηγή: ypaithros.gr
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Στον πρωτογενή τομέα, μι-
κρές αλλαγές μπορούν να 
φέρουν μεγάλα αποτελέσμα-
τα. Όταν μάλιστα συνοδεύο-
νται από τη διαύγεια σκέψης 
που προσφέρει το νεαρό της 

ηλικίας, μια σκέψη που δεν είναι απο-
κλειστικά προσκολλημένη στους παρα-
δοσιακούς, πατροπαράδοτους τρόπους 
εκτροφής ή καλλιέργειας, αλλά διψά για 
γνώση, για ευκαιρίες ανάπτυξης και για 
παραγωγική εξέλιξη, τότε μπορούμε να 
μιλάμε ακόμα και για… θαύματα.
Ως αρωγός στη νέα γενιά, 4+1 στρατηγι-
κές διαφοροποίησης για Νέους Αγρότες 
, που μπορούν να δώσουν στην επιχεί-
ρηση το «σπρώξιμο» που χρειάζεται, τη 
στιγμή που το χρειάζεται περισσότερο.
   
Επίλεξε ποιες ευκαιρίες 
θα εκμεταλλευτείς.
Οι δύσκολοι καιροί είναι συνάμα και-
ροί ευκαιριών. Ως Νέος Αγρότης, είναι 
πολύ σημαντικό, μέσα από την αυτοκρι-
τική και τη σωστή αξιολόγηση τόσο των 
δυνατοτήτων σου όσο και των στόχων 
σου, να επιλέξεις σωστά ποιες ευκαιρί-
ες θα κυνηγήσεις και πού θα αποσκο-
πεί η εκμετάλλευσή τους. Στα χρόνια 
της κρίσης, η έλλειψη χρημάτων και οι 
δύσκολες συγκυρίες εξωθούν τους αν-
θρώπους στο να μην ακολουθούν ακό-
μα και φανερά βιώσιμες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες ή ιδέες, επειδή φοβούνται να 
ρισκάρουν. Πάντα με μέτρο, αλλά πά-
ντα κοιτάζοντας μπροστά, οι ευκαιρίες 
που σου παρουσιάζονται είναι εκεί για 
να σε βοηθήσουν. Αξιολόγησέ τες και 
θα βγεις κερδισμένος.

Να είσαι ένα βήμα μπροστά από 
την αγορά.
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, 
ενημερώσου από όσες περισσότερες 
αξιόπιστες πηγές μπορείς για το πώς 
αναμένεται να κινηθεί η αγορά. Λαμβά-
νοντας προκαταβολικά μέτρα και κάνο-
ντας έξυπνες, μικρές κινήσεις σε πλάνο 

7 ημερών, μπορείς να καταφέρεις αφε-
νός να μειώσεις μια πιθανή επερχόμενη 
ζημία, αφετέρου να αυξήσεις τα κέρδη 
σου περισσότερο από πριν. Το προϊόν 
σου είναι το πιο πολύτιμο αγαθό σου, δι-
ακίνησέ το προσεκτικά, σε αγορές που 
μπορούν να σου παρέχουν μακροπρό-
θεσμη συνεργασία και παραμονή. Είναι 
καλύτερο να έχεις λιγότερα κέρδη αλλά 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παρά 
να ακολουθήσεις τη λογική της «ξεπέ-
τας». Των φρονίμων τα παιδιά, πριν πει-
νάσουν μαγειρεύουν.

Επιστράτευσε 
την τεχνολογία
Η αύξηση της παραγωγής σου δεν θα 
έρθει από μόνη της, ούτε ως διά μα-
γείας. Πέρα από τις βασικές μεθόδους 
καλλιέργειας ή εκτροφής, υπάρχουν 
πολλά εργαλεία στο διαδίκτυο (πλατ-
φόρμες, fora, εφαρμογές για κινητά και 
υπολογιστές κ.λπ) που μπορούν αποδε-
δειγμένα να σε βοηθήσουν. Η γεωργία 
και κτηνοτροφία ακριβείας έχουν φτά-
σει και μας χτυπούν την πόρτα, μαζί με 
πολλές ακόμη καινοτομίες, προσαρμο-
σμένες σε κάθε στάδιο της παραγωγής. 
Από το πόσο νερό και λίπασμα χρειάζε-
ται το χώμα σου μέχρι το πόση τροφή 
και πότε πρέπει να τη λάβουν τα ζώα 
σου, όλα μπορούν να ρυθμιστούν πλέ-
ον με το πάτημα ενός πλήκτρου. Ακό-
μη, με τη χρήση της τεχνολογίας cloud, 
μπορείς εύκολα και γρήγορα να αποθη-
κεύσεις πληροφορίες, δεδομένα και λε-
πτομέρειες, στα οποία μπορείς μετέπει-
τα να ανατρέξεις, όποτε χρειαστεί. Ένα 
ηλεκτρονικό ημερολόγιο, προσβάσιμο 
από παντού και πάντα, που σίγουρα θα 
σε βοηθήσει να θυμηθείς τι έκανες στο 
χωράφι ή στον στάβλο σου, και τι έχει 
μείνει να κάνεις.

Σκέψου σε βάθος χρόνου
Κάθε αγρότης, νέος και μη, πρέπει να 
ασχολείται με τα βασικά οικονομικά του 
δεδομένα. Πώς πάει η επιχείρηση; Είναι 
βιώσιμη; Έχω κέρδος; Θα συνεχίσω να 

έχω κέρδος με την τάδε καλλιέργεια ή 
τη δείνα εκτροφή;
Αυτά τα ερωτήματα πρέπει συνεχώς να 
σε απασχολούν και πρέπει κάθε ώρα και 
στιγμή να ξέρεις τις απαντήσεις. Μη φο-
βάσαι να συμβουλευτείς ειδικούς στα οι-
κονομικά. Έκαστος στο είδος του. Εσύ 
ξέρεις τη γη σου και τα ζώα σου, ένας 
καλός λογιστής όμως μπορεί να σου πει 
ότι από οικονομικής άποψης τα εκμεταλ-
λεύεσαι λάθος, και μπορεί να στο πει 
έγκαιρα, πολύ πριν βρεθείς σε αδιέξοδο.

…+1Ξεκίνα τη συνεργασία σου 
με έναν Γεωργικό 
Σύμβουλο
 Όπως είπαμε στην 4η συμβουλή, εσύ 
ξέρεις τη γη σου, τα ζώα σου. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι πρέπει να φοράς παρωπί-
δες και να ακολουθείς τη δική σου, μο-
ναχική πορεία, ούτε να προσκολλάσαι 
μόνο σε συμβουλές και πρακτικές των 
«παλιών», οι οποίες κάποιες φορές μπο-
ρούν να σε αποτρέψουν από το να απο-
δώσεις το 100% της δυναμικής σου, σε 
όποιον κλάδο και αν δραστηριοποιείσαι. 
Σκέψου τον Γεωργικό Σύμβουλο σαν τον 
«γιατρό» του κεφαλαίου σου. Ένα δεύ-
τερο ζευγάρι μάτια, ίσως και πιο εξειδι-
κευμένο από εσένα, μαζί σου στο χωράφι 
ή στην κτηνοτροφική σου εκμετάλλευ-
ση, είναι πάντα χρήσιμο. Όχι τόσο για 
τις υποδείξεις που θα σου κάνει, αλλά 
κυρίως για το ότι θα σε μορφώσει, θα 
σε κάνει να καταλάβεις γιατί κάνεις τις 
αλλαγές που καλείσαι να κάνεις, έτσι 
ώστε να μάθεις να τις εφαρμόζεις και 
μόνος σου, στο μέλλον.
Πρόκειται για μία συνεργασία που θα σε 
βγάλει κερδισμένο, πιο μορφωμένο, πιο 
έμπειρο και πιο ανοιχτόμυαλο σε δοκιμές 
και εναλλακτικούς τρόπους καλλιέργει-
ας και εκτροφής, που μπορούν με λιγό-
τερα να αποδώσουν πολλά περισσότερα.
Πηγή: Ypaithros.gr

συμβουλές για 
Νέους Αγρότες4+1
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Η ρύθμιση για τα σφρα-
γιστά μπουκάλια ελαι-
όλαδου στα εστιατόρια 
αφορά σε 10.000 τόνους 
ελαιόλαδου, ποσότη-
τα που αντιστοιχεί στο 

4-5% της εγχώριας παραγωγής
Ως μοναδική ευκαιρία ανάπτυξης και 

όχι ως επιβεβλημένη από τον νόμο υπο-
χρέωση πρέπει να αντιλαμβάνονται οι 
επαγγελματίες τη διάταξη για το τυ-
ποποιημένο ελαιόλαδο στους χώρους 
εστίασης, που θα ισχύσει από τον Ια-
νουάριο του 2018.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της 
εσπερίδας με θέμα «Το ελαιόλαδο στη 
μαζική εστίαση» που συνδιοργάνωσαν 
ο ΣΕΒΙΤΕΛ και η ΠΟΕΣΕ (Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εστιατορίων και Συνα-
φών Επαγγελμάτων) στο αμφιθέατρο 
της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλά-
δος (ΓΣΕΒΕΕ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο θετικός 
αντίκτυπος της συγκεκριμένης διάταξης για έναν κλά-
δο που στερείτο περιθώρια επέκτασης, πολύ περισσότε-
ρο σε μία τέτοια περίοδο στασιμότητας, καθώς το μέγε-
θος της νέας αγοράς που ανοίγεται με τις ρυθμίσεις για 
τα σφραγιστά μπουκάλια αφορά σε 10.000 τόνους ελαιό-
λαδου -ποσότητα που αντιστοιχεί στο 4-5% της εγχώριας 
παραγωγής- προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στον 
χώρο της μαζικής εστίασης.

Όπως επισήμανε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος 
Καββαθάς, πρόκειται για σημαντικότατη ρύθμιση που αφο-
ρά σε ένα κορυφαίο ελληνικό προϊόν, αλλά και σε μία ολό-
κληρη «αλυσίδα αξίας» για τη χώρα, που δημιουργεί ένα 
νέο πλαίσιο για την αναβάθμιση των υπηρεσιών στο κλά-
δο εστίασης, διασφαλίζοντας τόσο τη ποιότητα του ελαι-
όλαδου, όσο και τη προστασία των καταναλωτών. Πέρα 

από αυτά, όμως, οι συσκευασίες ελαιόλαδου στη μαζι-
κή εστίαση θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ενός κοινού 
«brandname» για την ελληνική κουζίνα και γαστρονομία, 
που θα χτίσει μία ενιαία και αξιόπιστη εικόνα στο εξωτε-
ρικό, τόνισε ο κ.Καββαθάς.

«Η ΓΣΕΒΕΕ και οι 90 τοπικές και κλαδικές ομοσπον-
δίες της θα συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια 
αναβάθμισης των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγο-
νται και προσφέρονται από τις μικρές επιχειρήσεις, και 
για αυτό η Γενική Συνομοσπονδία θα συνεχίζει να σχε-
διάζει πρωτοβουλίες, να διαμορφώνει προτάσεις και να 
αναπτύσσει δράσεις υποστήριξης του κλάδου της εστία-
σης και του τομέα της αγροτοδιατροφής, που αποτελεί 
μία από της ατμομηχανές της εθνικής οικονομίας» κατέ-
ληξε ο κ. Καββαθάς

Η ρύθμιση για το 
τυποποιημένο ελαιόλαδο στους 

χώρους εστίασης αφορά το 
4-5% της εγχώριας παραγωγής
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Δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, 
καθώς και η Ελβετία και το Χονγκ Κονγκ, 
έχουν μέχρι στιγμής πληγεί από την κρί-
ση των μολυσμένων αυγών, ανακοίνωσε 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το Βέλγιο, η 
Ολλανδία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Σουηδία, το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο, η Αυστρία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμ-
βούργο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία 
και η Δανία έχουν πληγεί, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης 
των δημοσιογράφων.

Μονάδες εκτροφής παραμένουν αποκλεισμένες σε τέσ-
σερις χώρες όπου «έχει επιβεβαιωθεί η παράνομη χρήση 
του παρασιτοκτόνου fipronil: στο Βέλγιο και την Ολλαν-
δία, από όπου ξεκίνησε η κρίση, καθώς και στη Γερμανία 
και τη Γαλλία.

Οι υπόλοιπες χώρες της λίστας «εισήγαγαν προϊόντα από 
τις τέσσερις αυτές χώρες», προσέθεσε ο εκπρόσωπος. Η 
Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι θα συγκαλέσει 
σύσκεψη των ενδιαφερομένων χωρών για την «άντληση 
διδαγμάτων» από την κρίση, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Χαμηλός κίνδυνος

Η Υπηρεσία Ασφάλειας των Τροφίμων της Γαλλίας (Anses) 
χαρακτηρίζει«πολύ χαμηλό» τον κίνδυνο για την υγεία σε 
περίπτωση κατανάλωσης αυγών μολυσμένων με το παρα-
σιτοκτόνο fipronil, «δεδομένων των συγκεντρώσεων που 
έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα στα μολυσμένα προϊόντα».

Με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί κατά τις 
«εθνικές μελέτες κατανάλωσης τροφίμων», η Anses εκτιμά 
ότι «η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να καταναλωθεί ποι-
κίλλει από ένα αυγό (για παιδί 1-3 ετών) μέχρι δέκα αυγά 
ημερησίως (για έναν ενήλικα), χωρίς να υπάρξει έκθεση 
σε σημαντικό κίνδυνο, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Η εκτίμηση αυτή έγινε με βάση τη μέγιστη συγκέντρω-
ση fipronil που έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής στην Ευρώ-
πη (1,2 mg ανά κιλό αυγού), διευκρινίζεται από την υπηρε-
σία, επιβεβαιώνοντας τα καθησυχαστικά αποτελέσματα στα 
οποία είχε φθάσει μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2005.

Τέλος, η ολλανδική αστυνομία συνέλαβε τις τελευταίες 
ημέρες δύο υπόπτους, στο πλαίσιο της έρευνας για την 
παράνομη χρήση του εντομοκτόνου fipronil σε ορνιθο-
τροφεία, στην οποία αποδίδεται η κρίση των μολυσμένων 
αυγών, ανακοίνωσαν οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές.

Πηγή: kathimerini.gr

Μολυσμένα αυγά σε 
15 ευρωπαϊκές χώρες
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