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ΑφιέρωμΑ
το ελληνικό ροδάκινο 

στην κορυφή του κόσμου
Οι προοπτικές και τα οφέλη της δυναμικής καλλιέργειας
Σύγχρονοι τρόποι που εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση 

Ποιότητα και καινοτομία «κλειδιά» για την ανάπτυξη του ελληνικού καρπού 

ιςτΟριες επιτΥΧιας
πώς η ςυμβολαιακή 

Γεωργία της τράπεζας 
πειραιώς στηρίζει  

με επιτυχία  
7 επιχειρήσεις, 16 

συνεταιρισμούς και 
περισσότερους  

από 3.500
ροδακινοπαραγωγούς 

της χώρας

ςτρατΗΓιΚες BRANDING 
προγράμματα 

ενημέρωσης  
και προώθησης 

αγροτικών προϊόντων 

360°FuNDING 
το νέο πρωτοποριακό 

portal της τράπεζας 
πειραιώς για τις ευκαιρίες 

χρηματοδοτικών 
ενισχύσεων 

πΟλΥλειτΟΥρΓιΚα 
αΓρΟΚτΗματα 

προκλήσεις και ευκαιρίες 

«εννεα μΟΥςεια, 
εννεα τΟπΟι. 

ΧαρτΟΓραφωντας  
τΟ μελλΟν»

μια πρωτοβουλία του 
πιΟπ για την πολιτιστική 

ανάπτυξη της 
περιφέρειας 
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1,74 
δισ. τεμάχια  
η παραγωγή  

αυγών το 2014

8.481.073 
o αριθμός  

των προβάτων 
στην ελλάδα  
και 4.233.970  

οι αίγες το 2014 

97,2 
χιλιάδες τόνοι η 

παραγωγή κρέατος 
αιγοπροβάτων το 

2014 από 139,9 
χιλιάδες το 2013, 
σημειώνοντας 

μείωση της τάξης 
του 30%

2,5 
δισ. ευρώ ήταν  

το έλλειμμα  
του ισοζυγίου 

τρεχουσών 
συναλλαγών το α’ 
τρίμηνο του 2017, 
περίπου 160 εκατ. 
ευρώ μεγαλύτερο 

σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2016 

1,057 
δισ. ευρώ ήταν  
το 2016 η αξία  

των εισαγωγών  
σε κρέατα

ΤευχΟΣ νο

ξερετε οτι:
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εΙΔΙΚΗ εΚΔΟΣΗ γΙΑ ΤΗν 
ΑγρΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟνΟμΙΑ

«Το παρόν έντυπο και οι πληροφορί-
ες που περιέχονται σ’ αυτό έχουν 
πληροφοριακό και μόνο χαρακτή-
ρα. Όλες οι πληροφορίες που περιέ-
χονται στο παρόν δεν συνιστούν 
οποιασδήποτε μορφής συμβουλή ή 
σύσταση,  και οι αναγνώστες θα 
πρέπει να λαμβάνουν επαγγελματι-
κή συμβουλή για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων θεμάτων και να μην 
βασίζονται στις πληροφορίες αυτού 
του εντύπου. Οι απόψεις που παρα-
τίθενται στα άρθρα/κείμενα απη-
χούν τις απόψεις των υπογραφό-
ντων και δεν εκφράζουν την Τράπε-
ζα πειραιώς. Η Τράπεζα πειραιώς, οι 
διευθυντές της, οι υπάλληλοι και οι 
συνεργάτες της δεν εγγυώνται και 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για την 
ακρίβεια, την πληρότητα ή την κα-
ταλληλότητα των πληροφοριών 
που περιέχονται στο παρόν. Η Τρά-
πεζα πειραιώς αποποιείται ρητά κά-
θε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, 
έμμεση, ή παράπλευρη απώλεια 
ήθελε προκύψει από οποιαδήποτε 
ενέργεια, βασισμένη στο παρόν ή τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που πε-
ριέχονται σ’ αυτό.
 Απαγορεύεται η ολική ή μερική 
ανατύπωση, δημοσίευση ή αναπα-
ραγωγή χωρίς ειδική άδεια της εκ-
δότριας εταιρείας.»

Τα ροδάκινα πρωταγωνιστές  
της αγροτικής οικονομίας

editorial

περιεχομενα
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ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την 
εθνική οικονομία διαδραματίζει η 
καλλιέργεια ροδάκινων στη χώρα 
μας. Στο επΙ γΗΣ θα διαβάσετε ένα 
αναλυτικό και εμπεριστατωμένο 

αφιέρωμα για το ροδάκινο, μια από τις ση-
μαντικότερες καλλιέργειες. Σύμφωνα μά-
λιστα με το άρθρο του Αθανάσιου μολα-
σιώτη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο εργα-
στήριο Δενδροκομίας του Τμήματος γεω-
πονίας στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο 
θεσσαλονίκης, «η παραγωγή και η διακί-
νηση ροδακίνων αποτελεί έναν από τους 
δυναμικότερους τομείς της σύγχρονης ελ-
ληνικής γεωργίας. Η ελλάδα κατέχει την 
5η θέση στην παγκόσμια παραγωγή ρο-
δακίνων, ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα με 
τη μεγαλύτερη παραγωγή συμπύρηνων 
(βιομηχανικών) ροδάκινων». Από την 
πλευρά του ο Αναστάσιος μιχαηλίδης, 
επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος γεω-
πονίας του Αριστοτέλειου πανεπιστημίου 
της θεσσαλονίκης, αναφέρεται στο άρ-
θρο του στο «κόστος παραγωγής και τις 
προοπτικές του κλάδου των ροδάκινων». 

με την καλλιέργεια του ελληνικού ρο-
δάκινου απασχολούνται περίπου 12.000 

νοικοκυριά ενώ ο τομέας της μεταποίη-
σής του απασχολεί περίπου 1.500 μόνι-
μους και 10.000 εποχιακούς υπαλλήλους, 
τονίζει η μαρία Αθανασοπούλου, στέλε-
χος της Διεύθυνσης Αγροτικού Τομέα της 
Τράπεζας πειραιώς, Συμβολαιακή 
Τραπεζική. 

προσθέτει, μάλιστα, ότι η παραγωγή 
του βιομηχανικού ροδάκινου ανέρχεται 
περίπου σε 315.000 τόνους ετησίως, καθι-
στώντας τη χώρα μας πρώτη σε επίπεδο 
ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ισπανία να 
έρχεται δεύτερη με περίπου 260.000 τό-
νους, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα την πρώ-

τη θέση καταλαμβάνουν οι ΗπΑ με 
350.000 τόνους.

Την ίδια στιγμή τα ροδάκινα είναι από 
τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώ-
ρας και συνεισφέρουν σημαντικά στην ελ-
ληνική οικονομία καθώς εξάγονται στις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Το ροδάκινο, σύμφωνα με τη μ. Αθανα-
σοπούλου, ήταν από τα πρώτα προϊόντα 
που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συμβολαι-
ακής γεωργίας της Τράπεζας πειραιώς το 
2013 από όπου ξεκίνησε η λειτουργία του και 
μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε αυτό 7 επι-
χειρήσεις, 16 συνεταιρισμοί και περισσότε-
ροι από 3.500 παραγωγοί των νομών Ημαθί-
ας, πέλλας, λάρισας, Αργολίδας και φλώρι-
νας. μέσω του προγράμματος της Συμβο-
λαιακής, η Τράπεζα στηρίζει τους 
ροδακινοπαραγωγούς ώστε να μπορέσουν 
να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ορθολο-
γικής διαχείρισης αλλά και στις αυξημένες 
καλλιεργητικές φροντίδες που απαιτούν οι 
ροδακινιές, με σκοπό την παραγωγή προϊό-
ντων στις κατάλληλες ποσότητες, με συγκε-
κριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που θα εί-
ναι διεθνώς ανταγωνιστικά. Ταυτόχρονα, 
παρέχει ρευστότητα προς τις εμπορικές-με-
ταποιητικές μονάδες-αγοραστές του προϊό-
ντος, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη την 
πρόσβαση στην αγορά ποιοτικής πρώτης 
ύλης, τη δυνατότητα για καλύτερο προ-
γραμματισμό, καθώς και για αποδέσμευση 
πόρων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
πλάνων ανάπτυξης και εξωστρέφειας. 

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας 
θα ενημερωθείτε, επίσης, και για το πώς 
μπορείτε με ένα «κλικ» να έχετε πρόσβα-
ση στις πιθανές πηγές χρηματοδότησης 
από τις οποίες μπορεί να επωφεληθεί μια 
επιχείρηση. Το 360°FUNDING της Τράπε-
ζας πειραιώς είναι μια πρωτοποριακή πύ-
λη διαδικτυακής ενημέρωσης που παρου-
σιάζει με απλό τρόπο τις εναλλακτικές πη-
γές χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες 
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται σε όλους τους κλάδους της ελληνικής 
επιχειρηματικότητας. 

Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από 
σημαντικές επενδύσεις για την επαναφο-
ρά της σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυ-
ξης και στην Τράπεζα πειραιώς στηρίζου-
με την υλοποίησή τους έμπρακτα.

Η ΕλλΗνΙΚΗ οΙΚονομΙΑ ΕχΕΙ ΑνΑγΚΗ ΑΠο 
ΣΗμΑνΤΙΚΕΣ ΕΠΕνδύΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗν ΕΠΑνΑφοΡΑ 
ΤΗΣ ΣΕ ΕνΑ ΠλΑΙΣΙο βΙΩΣΙμΗΣ ΑνΑΠΤύξΗΣ  
ΚΑΙ ΣΤΗν ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗΡΙΖούμΕ  
ΤΗν ύλοΠοΙΗΣΗ ΤούΣ ΕμΠΡΑΚΤΑ



Κόστος 
παραγωγής  
και προοπτικές  
του κλάδου  
των ροδάκινων

Σ τη χώρα μας τα ροδάκινα (και 
τα νεκταρίνια) καλλιεργούνται 
συστηματικά κυρίως στη Βό-
ρεια Ελλάδα (Ημαθία, Πέλλα, 
Πιερία, Κοζάνη και Λάρισα) 

ενώ πρόσφατα επεκτάθηκαν και στην Πε-
λοπόννησο (Κόρινθος). Παράλληλα, γύρω 
από την πρωτογενή παραγωγή δραστηρι-
οποιείται πλήθος μεταποιητικών και μετα-
φορικών επιχειρήσεων με στόχο κυρίως 
τις μεγάλες αγορές της Ευρώπης, της Ρω-
σίας, της Αμερικής και πρόσφατα και της 
Ασίας. Αναμφισβήτητα λοιπόν η καλλιέρ-
γεια ροδάκινων συνεισφέρει σημαντικά 
στην ελληνική οικονομία, καθώς τα ροδά-
κινα είναι από τα κυριότερα εξαγώγιμα 
προϊόντα της χώρας μας, ενώ παράλληλα 
συμβάλλει και στην ανάπτυξη της υπαί-
θρου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την 
απασχόληση, το γεωργικό εισόδημα και 
τις τοπικές οικονομίες. Ωστόσο, το σχετι-
κά υψηλό κόστος παραγωγής και οι χαμη-
λές τιμές παραγωγού, των τελευταίων 
ετών, περιόρισαν την αισιοδοξία αναδει-
κνύοντας ορισμένες δομικές αδυναμίες 
του κλάδου. Παράλληλα η πρόσφατη 
εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία αλ-
λά και το ευρωπαϊκό εμπάργκο από τη 
Ρωσία οδήγησαν ορισμένους παραγω-
γούς ροδάκινων σε απόγνωση, καθώς τα 
τελευταία χρόνια η μεγαλύτερη εξαγωγή 
γίνεται προς τη Ρωσία, που απορροφά 
σχεδόν το 90% των εξαγωγών, σε σημα-
ντικά όμως χαμηλότερη τιμή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία λογιστικής πα-
ρακολούθησης δείγματος γεωργικών εκ-
μεταλλεύσεων του Εργαστηρίου Γεωργι-
κών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιο-
λογίας του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. 
(Rural-Lab, 2016), εκτιμάται ενδεικτικά ότι 
για να είναι οικονομικά αποτελεσματική η 
καλλιέργεια ενός στρέμματος ροδάκινων 
πρέπει η τιμή παραγωγού να ξεπερνά τα 
0,25 ευρώ ανά κιλό. Πράγματι οι συνολι-

κές δαπάνες παραγωγής εκτιμώνται στα 
655 περίπου ευρώ ανά στρέμμα, με μέση 
στρεμματική απόδοση τα 3.500 κιλά και 
κόστος παραγωγής τα 18,7 λεπτά ανά κιλό. 
Εκτιμώντας και ένα ποσοστό κέρδους πα-
ραγωγού (περίπου 6,5 λεπτά ανά κιλό) εί-
ναι σαφές ότι για να επιβιώσει η καλλιέρ-
γεια θα πρέπει η μέση τιμή παραγωγού να 
ξεπερνά τα 25 λεπτά ανά κιλό. Στο παρα-
πάνω σχεδιάγραμμα 1 διακρίνεται ενδει-
κτικά η ποσοστιαία κατανομή των δαπα-
νών παραγωγής σε τρέχουσες τιμές έτους 
2016 (Σχεδιάγραμμα 1).

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι, σύμ-
φωνα με την ίδια πηγή (Σχεδιάγραμμα 2), 
οι δαπάνες παραγωγής αυξάνονται σχε-

δόν γραμμικά, κατά τη διάρκεια των τε-
λευταίων δέκα ετών, προκαλώντας μία 
σημαντική επιβάρυνση τόσο στο κόστος 
παραγωγής όσο και στα γεωργικά εισοδή-
ματα (Σχεδιάγραμμα 2).

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
στοιχεία για την εξαγωγική δραστηριότη-
τα, που αποτυπώνουν και το μεγάλο σοκ 
εξαιτίας του ρωσικού εμπάργκο. Πράγ-
ματι, ενώ η σταδιακή αύξηση των δαπα-
νών παραγωγής υποδεικνύει μια αρνητι-
κή προοπτική, οι εξαγωγές (σε ποσότη-
τες) νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών 
παρουσιάζουν σημαντική αύξηση. Συ-
γκεκριμένα, από το 2003 έως το 2012 οι 
εξαγωγές νωπού ροδάκινου και νεκταρι-

ΓΡΑφΕι Ο  

Αναστάσιος 
Μιχαηλίδης

Επίκουρος Καθηγητής 
Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ

Παρά τα προβλή-
ματα που προκύ-
πτουν διαρκώς 
τόσο στην παρα-
γωγή όσο και 
στη μεταποίηση 
των ροδάκινων 
και των νεκταρι-
νιών, η χώρα μας 
διαθέτει σημα-
ντικό συγκριτικό 
πλεονέκτημα και 
σημαντική παρα-
γωγική εμπειρία 
και κανάλια δια-
νομής πολλών 
ετών, στοιχεία 
που καθιστούν 
τον κλάδο της 
καλλιέργειας ρο-
δάκινων κλάδο 
ιδιαίτερης σημα-
σίας για τις τοπι-
κές και περιφε-
ρειακές 
οικονομίες

ΣχεδιΑγρΑΜΜΑ 2. 
διαχρονική εξέλιξη Κόστους Παραγωγής ροδάκινων ανά στρέμμα (Rural-Lab, 2007-2016)

ΣχεδιΑγρΑΜΜΑ 1. 
δαπάνες Παραγωγής ροδάκινων ανά στρέμμα (Rural-Lab, 2016)
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νιού εκτοξεύονται χρόνο με τον χρόνο 
αγγίζοντας μάλιστα το 2012 τους 160.000 
τόνους (δεύτερη μεγαλύτερη ποσότητα 
εξαγωγών μετά το 1975). Από το 2013, 
οπότε καταγράφεται και μια σημαντική 
μείωση της τάξεως των 43.000 τόνων πε-
ρίπου, την περίοδο 2014-2015 ο δείκτης 
εξαγωγών προς τη Ρωσία καταγράφει 
ελεύθερη πτώση αν και στη συνέχεια 
επανήλθε κάποιου είδους ισορροπία μέ-
σω της απότομης αύξησης των εξαγω-
γών προς τη Λευκορωσία. Μετά το πρώ-
το σοκ από το ρωσικό εμπάργκο, οι ελλη-
νικές εξαγωγές έχουν πλέον σήμερα σχε-
δόν σταθεροποιηθεί. Σε αυτό συνέβαλε 
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την έγκρι-

ση πρόσθετης καταβολής αποζημιώσε-
ων στους Έλληνες παραγωγούς ροδάκι-
νων και νεκταρινιών, για να αντισταθμι-
στούν οι παραπάνω απώλειες εισοδήμα-
τος (Σχεδιάγραμμα 3).

Παράλληλα, τα μεταποιημένα ροδάκι-
να (κομπόστες, μαρμελάδες, χυμός) εξά-
γονται με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, μέ-
χρι και τις Η.Π.Α., όπου η ελληνική κο-
μπόστα ροδάκινου τείνει να εκτοπίσει 
από την εγχώρια αγορά την τοπική παρα-
γωγή κομπόστας κυρίως λόγω της χαμη-
λότερης τιμής της. Έτσι, ενώ στα επιτρα-
πέζια ροδάκινα παρατηρείται μια σταδι-
ακή επιβάρυνση του εισοδήματος των 
παραγωγών, στα βιομηχανικά ροδάκινα 

υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώρια 
κέρδους καθώς στις κύριες ανταγωνιστι-
κές αγορές η εγχώρια παραγωγή είναι 
«ακριβότερη» και τα ανταγωνιστικά προ-
ϊόντα υστερούν σε ποιότητα. Ωστόσο, η 
εξαγωγική δραστηριότητα μεταποιημέ-
νων προϊόντων έχει υποστεί και αυτή ση-
μαντική κάμψη. Παρά το γεγονός ότι η 
θέση της χώρας μας είναι σταθερά πρώ-
τη στις εξαγωγές παγκοσμίως, διάφορα 
εσωτερικά μας εθνικά προβλήματα, 
όπως για παράδειγμα η καθυστέρηση 
στην επιστροφή του εξαγωγικού φ.Π.Α. 
και ο περιορισμός της ρευστότητας στην 
αγορά, δημιουργούν δύσκολες συνθήκες 
για τις επιχειρήσεις του κλάδου και λει-
τουργούν εις βάρος της ανταγωνιστικό-
τητας των προϊόντων μας. 

Αναμφισβήτητα οι εξαγωγές ροδάκινου 
(νωπού και μεταποιημένου) αποτελούν 
εξαιρετικά σημαντικό παράγοντα για την 
τοπική οικονομία των περιοχών καλλιέρ-
γειας και μεταποίησης, αλλά και για την 
εθνική οικονομία γενικότερα, και παρά τα 
διαρθρωτικά προβλήματα του κλάδου και 
το σχετικά μεγάλο κόστος παραγωγής 
αναδεικνύουν την κομπόστα ροδάκινο ως 
την πρώτη ελληνική εξαγωγική δύναμη. 
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί 
πως στο πλαίσιο τόνωσης των εξαγωγών, 
οι οποίες αποτελούν σανίδα σωτηρίας για 
την ελληνική οικονομία, το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «τρέ-
χει» διαρκώς νέα προγράμματα προώθη-
σης των εξαγωγών κυρίως κομπόστας ρο-
δάκινου με πολύ ενθαρρυντικά 
αποτελέσματα. 

Συμπερασματικά, και παρά τα προβλή-
ματα που προκύπτουν διαρκώς τόσο στην 
παραγωγή όσο και στη μεταποίηση των 
ροδάκινων και των νεκταρινιών, η χώρα 
μας διαθέτει σημαντικό συγκριτικό πλεο-
νέκτημα και σημαντική παραγωγική 
εμπειρία και κανάλια διανομής πολλών 
ετών, στοιχεία που καθιστούν τον κλάδο 
της καλλιέργειας ροδάκινων κλάδο ιδιαί-
τερης σημασίας για τις τοπικές και περιφε-
ρειακές οικονομίες. Άλλωστε, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Ένωσης Κονσερβοποι-
ών Ελλάδος, οι επιχειρήσεις του κλάδου 
της μεταποίησης φρούτων φέρνουν σε 
συνάλλαγμα στη χώρα περίπου 300 εκα-
τομμύρια ευρώ ετησίως, απασχολούν πε-
ρίπου 2.000 εργαζόμενους με σταθερή 
σχέση εργασίας και άλλους 10.000 περί-
που εποχικούς. Ταυτόχρονα, πάνω από 
10.000 παραγωγοί και άλλοι προμηθευτές 
συνεργάζονται με τον κλάδο. Αναμφισβή-
τητα ο εξαγωγικός προσανατολισμός της 
καλλιέργειας αποτελεί σημαντική πηγή 
συναλλάγματος σε μια δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία. 

Αναμφισβήτητα 
ο εξαγωγικός 
προσανατολι-
σμός της καλλι-
έργειας αποτελεί 
σημαντική πηγή 
συναλλάγματος 
σε μια δύσκολη 
οικονομική 
συγκυρία 

ΣχεδιΑγρΑΜΜΑ 3. 
εξαγωγές νωπών ροδάκινων και νεκταρινιών (FAOSTAT, 2000-2013)
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από τα πολύτιμα συστατικά που προσφέρει 
στον οργανισμό, χρησιμοποιείται και ως 
καλλυντικό. Τέλος, χάρη στην περιεκτικότη-
τά του σε ιχνοστοιχεία, μέταλλα και βιταμί-
νες, το ροδάκινο είναι κατάλληλο για όσους 
έχουν άγχος, υπερένταση και νιώθουν κό-
πωση ενώ μπορεί να δράσει και ως ηρεμι-
στικό και αγχολυτικό.

Στην Ελλάδα, η καλλιέργεια της ροδακι-
νιάς είναι μια από τις μεγαλύτερες, με τα 
επιτραπέζια ροδάκινα να καλλιεργούνται 
σε ποσοστό 40% και τα βιομηχανικά ροδά-
κινα σε ποσοστό 60%.

Κάτω από κανονικές συνθήκες και ανά-
λογα με την ποικιλία, το δέντρο της ροδα-
κινιάς έχει περίπου 30 χρόνια ζωής, ενώ 
αποδίδει καρπούς μετά τον τρίτο χρόνο 
από τη φύτευσή του, των οποίων η ποιότη-
τα είναι καλύτερη σε περιοχές όπου τα κα-
λοκαίρια είναι ζεστά και οι χειμώνες ήπια 
κρύοι. Ειδικότερα, για την ανάπτυξή του εί-

ναι απαραίτητη η έντονη ηλιοφάνεια και το 
ξηρό και ζεστό καλοκαίρι με θερμοκρασίες 
που να φθάνουν ακόμη και τους 35 βαθ-
μούς. Εκτός από τις κλιματολογικές συνθή-
κες, η καλλιεργητική φροντίδα έχει καθορι-
στική σημασία στην απόδοση του δέντρου 
αλλά και στην ποιότητα του καρπών του. Η 
λίπανση θεωρείται απαραίτητη για καλή 
παραγωγή και γίνεται κυρίως με αζωτούχα 
και καλιούχα λιπάσματα, ενώ το δέντρο 
ανταποκρίνεται επίσης και στη λίπανση με 
κοπριά. Επιπλέον οι ροδακινιές, όπως και 
τα περισσότερα οπωροφόρα, ραντίζονται 
συστηματικά και βάσει ενός εθνικού σχεδί-
ου ολοκληρωμένης καλλιέργειας προκει-
μένου να μειωθεί η αλόγιστη χρήση φυτο-
φαρμάκων και να παράγονται όσο το δυ-
νατόν ασφαλέστερα τρόφιμα για τους κα-
ταναλωτές. Τέλος, επειδή οι περισσότερες 
ποικιλίες παράγουν περισσότερους καρ-
πούς από όσους μπορούν τα δέντρα να 

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας  
της Τράπεζας Πειραιώς στο Ροδάκινο

ΓΡΑφΕι Η  

Μαρία 
Αθανασοπούλου

Στέλεχος της Διεύθυν-
σης Αγροτικού Τομέα 
της Τράπεζας Πειραιώς, 
Συμβολαιακή 
Τραπεζική

Τ o ροδάκινο κατάγεται από την 
κοιλάδα του ποταμού Γιαν-
γκτσέ της νότιας Κίνας κοντά 
στη Σανγκάη, όπου ακόμα και 
σήμερα υπάρχει ως αυτοφυ-

ές, αναδεικνύοντας τη χώρα αυτή παγκο-
σμίως πρώτη στην παραγωγή του. Η καλλι-
έργειά του εκτιμάται ότι ξεκίνησε πριν από 
περίπου 7.500 χρόνια, ωστόσο πέρασαν με-
ρικές χιλιετίες μέχρι να πάρει τη σημερινή, 
σαρκώδη μορφή του.

Τα οφέλη του ροδάκινου στον ανθρώπινο 
οργανισμό είναι πολλαπλά, καθώς το σύ-
μπλεγμα βιταμινών, κυρίως C και Ε, οι φυτι-
κές ίνες και τα αντιοξειδωτικά στοιχεία που 
περιέχει προστατεύουν από γαστρεντερικές 
διαταραχές, βοηθούν στην πρόληψη πολ-
λών μορφών καρκίνου και ενισχύουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα. Επιπλέον, είναι ένα 
από τα πλουσιότερα φρούτα σε νερό (περιε-
κτικότητα σε νερό 89%) και επομένως, πέρα 
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κρατήσουν, το αραίωμα είναι απαραίτητη 
διαδικασία προκειμένου να επιτευχθεί το 
ιδανικό μέγεθος που μπορεί να αποδώσει 
μια ποικιλία. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η 
απαιτούμενη αραίωση, τότε θα προκύ-
ψουν μικροί καρποί που θα επηρεάσουν 
αρνητικά την τιμή πώλησής τους, ενώ εάν 
αραιωθούν υπερβολικά ενδεχομένως να 
χαθεί σημαντικό μέρος της παραγωγής. 

Με την καλλιέργεια του ελληνικού ροδά-
κινου απασχολούνται περίπου 12.000 νοι-
κοκυριά ενώ ο τομέας της μεταποίησής του 
απασχολεί περίπου 1.500 μόνιμους και 
10.000 εποχιακούς υπαλλήλους. Ειδικότερα 
η παραγωγή του συμπύρηνου (βιομηχανι-
κού ροδάκινου), η οποία ανέρχεται περί-
που σε 315.000 τόνους ετησίως, καθιστά τη 
χώρα μας πρώτη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με την ισπανία να έρχεται δεύτερη 
με περίπου 260.000 τόνους, ενώ σε παγκό-
σμια κλίμακα την πρώτη θέση καταλαμβά-
νουν οι ΗΠΑ με 350.000 τόνους.

Τα ροδάκινα είναι από τα κυριότερα εξαγώ-
γιμα προϊόντα της χώρας μας και συνεισφέ-
ρουν σημαντικά στην ελληνική οικονομία κα-
θώς εξάγονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες. Αναφορικά με το μεταποιημένο-συ-
μπύρηνο ροδάκινο (κομπόστες, μαρμελάδες, 
χυμοί), το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής 

του, περίπου το 80%, εξάγεται σε χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις ΗΠΑ, όπου 
η ελληνική κομπόστα ροδάκινου τείνει να 
εκτοπίσει από την εγχώρια αγορά την τοπική 
παραγωγή, κυρίως λόγω της χαμηλότερης τι-
μής της, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην 
εισροή συναλλάγματος στη χώρα.

Ωστόσο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αξίζει να αναφερθεί ότι, τα τελευταία χρόνια, 
η παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων, 
με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά στο 
ροδάκινο, παρουσίασε πτώση λόγω της μεί-
ωσης των καλλιεργούμενων εκτάσεων κα-
θώς οι καλλιεργητές στράφηκαν στην καλλι-
έργεια επιτραπέζιου ροδάκινου προσδοκώ-
ντας υψηλότερο εισόδημα από την παραγω-
γή του. Το χαμένο ευρωπαϊκό έδαφος από τη 
μειωμένη ευρωπαϊκή παραγωγή κέρδισαν οι 
εισαγωγές από Χιλή, Αργεντινή, Ν. Αφρική 
και Κίνα.

Στην Ελλάδα, η κλιματική αλλαγή, με τους 
ήπιους χειμώνες των προηγούμενων ετών, 
τις εκτεταμένες βροχές και τις ασυνήθιστα 
υψηλές θερμοκρασίες, έχει οδηγήσει σε μει-
ωμένες στρεμματικές αποδόσεις και συνα-
κόλουθα σε μειωμένη παραγωγή με αρνητι-
κό αντίκτυπο τόσο για τον παραγωγό όσο 
και για τη μεταποιητική βιομηχανία. Ειδικό-
τερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για 
την περίοδο 2012-2014, οι καλλιεργούμενες 
εκτάσεις μειώθηκαν κατά 14,3% μεταξύ των 
ετών 2014-2013 και κατά 1,3% μεταξύ των 
ετών 2013-2012 ενώ αντίστοιχα η μείωση 
στην παραγωγή ήταν 33,1% μεταξύ 2014-
2013 και 10,9% μεταξύ 2013-2012.

Το ροδάκινο ήταν από τα πρώτα προϊό-
ντα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Συμ-
βολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς 
το έτος 2013 από όπου ξεκίνησε η λειτουργία 
του, και μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί σε αυ-
τό 7 επιχειρήσεις, 16 συνεταιρισμοί και πε-
ρισσότεροι από 3.500 παραγωγοί των νο-
μών Ημαθίας, Πέλλας, Λάρισας, Αργολίδας 
και φλώρινας. 

Μέσω του προγράμματος της Συμβολαι-
ακής, η Τράπεζα στηρίζει τους ροδακινο-
παραγωγούς ώστε να μπορέσουν να αντε-
πεξέλθουν στις απαιτήσεις ορθολογικής δι-
αχείρισης αλλά και στις αυξημένες καλλιερ-
γητικές φροντίδες που απαιτούν οι 
ροδακινιές, με σκοπό την παραγωγή προϊ-
όντων στις κατάλληλες ποσότητες, με συ-
γκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 
θα είναι διεθνώς ανταγωνιστικά. Ταυτόχρο-
να, παρέχει ρευστότητα προς τις εμπορι-
κές-μεταποιητικές μονάδες αγοραστές του 
προϊόντος, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη 
την πρόσβαση στην αγορά ποιοτικής πρώ-
της ύλης, τη δυνατότητα για καλύτερο προ-
γραμματισμό, καθώς και για αποδέσμευση 
πόρων για το σχεδιασμό και την υλοποίη-
ση πλάνων ανάπτυξης και εξωστρέφειας. 

Πίνακας συνεργασιών συμβολαιακής για το ροδάκινο

Α/Α ετΑιρειΑ νοΜοΣ εδρΑΣ 
ετΑιρειΑΣ

1 ΑΕΣ ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε. Ν. Ημαθίας
2 Αλεξάντερ ΕΠΕ Ν. Ημαθίας
3 Αλτέρρα Α.Ε. Ν. Πέλλης
4 ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας Ν. Ημαθίας
5 Α.Σ. Αλιάκμων Ν. Ημαθίας
6 Α.Σ. Αρνισσας «Καϊμάκτσαλαν» Οπεγα Ν. Πέλλης
7 Α.Σ. Βελβεντού «Η Δήμητρα» Ν. Κοζάνης
8 Α.Σ. Βέροιας Venus Growers Ν. Ημαθίας
9 Α.Σ. Γιάννουλης Ν. Λαρίσης
10 Α.Σ. Καλυβίων Ν. Πέλλης
11 Α.Σ. Μανιακού δ.τ. φρούτα Βεγορίτιδας Ν. φλωρίνης
12 Α.Σ. Μακροχωρίου Ερμής Ν. Ημαθίας
13 Α.Σ. Μέσης Ν. Ημαθίας
14 Α.Σ. Νάουσας Ν. Ημαθίας
15 Α.Σ. Νάουσας Μιέζια φρουτ Ν. Ημαθίας

16 Α.Σ. Οπωροκηπευτικών Κουλουράς 
«Ο νέος Απόλλων» Ν. Ημαθίας

17 Α.Σ. ΣΕΠΟ Δάφνης Ν. Πέλλης
18 Α.Σ. Ξεχασμένης Ν. Ημαθίας
19 Δέδες Α.Ε. «ΑΣΠιΣ» Ν. Αργολίδας
20 Ευρωφάρμ Α.Ε. Ν. Ημαθίας
21 Κρόνος Α.Ε. Ν. Πέλλης
22 Πρόδρομος Παυλίδης ΑΒΕΕ Ν. Πέλλης
23 Intercomm foods Α.Ε. Ν. Λαρίσης
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Venus Growers
Στέλιος Θεοδουλίδης
Γενικός Διευθυντής

Η επιβίωση και η εξέλιξη οποιουδήποτε 
κλάδου της οικονομίας στο σύγχρονο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον εξαρτάται σε 
μέγιστο βαθμό από την καινοτομία είτε 
στις μεθόδους παραγωγής είτε στην ανά-
πτυξη νέων προϊόντων.

Η απαίτηση αυτή φυσικά δεν μπορεί να 
μην επηρεάσει και τον χώρο των 
τροφίμων.

Το ροδάκινο θεωρείται ένα κλασικό 
φρούτο για τον καταναλωτή είτε ως φρέ-
σκο είτε ως μεταποιημένο. 

Η καινοτομία στην ανάπτυξη της πρωτο-
γενούς παραγωγής με την εφαρμογή νέων 
μεθόδων που προάγουν τον περιορισμό 
της χρήσης φυτοφαρμάκων και την αντικα-
τάστασή τους με φιλοπεριβαλλοντικά και 
βιολογικά μέσα (π.χ. μέθοδος σεξουαλικής 
σύγχυσης εντόμων) εξασφαλίζει την προ-
σέλκυση δύσπιστων καταναλωτών και αυ-
ξάνει το μερίδιο της αγοράς με υψηλότερη 
προστιθέμενη αξία στο προϊόν. 

Είναι εξίσου σημαντική οποιαδήποτε 
καινοτομία στη συσκευασία των ροδακί-
νων -κυρίως ατομική- με στόχευση την εύ-
κολη κατανάλωσή τους ως υγιεινό «snack» 
από όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Δεν υπάρχουν γερασμένα προϊόντα. 
Απλά επιβάλλεται να αξιοποιήσουμε σύγ-
χρονα επιστημονικά δεδομένα στο χώρο 
της πρωτογενούς παραγωγής και του 
marketing και να αναπτύξουμε τις καινοτό-
μες ιδέες στο προϊόν μας.

ΣΥΜΒοΛΑιΑΚΗ 
γεΩργιΑ 
Ποιότητα  
και καινοτομία 
«κλειδιά» για  
την ανάπτυξη 
του ελληνικού 
ροδάκινου
Προτάσεις, απόψεις και λύσεις για την 
ανάπτυξη του ελληνικού ροδάκινου 
καταθέτουν οκτώ πρόσωπα που κατέχουν 
σημαντική θέση στην αλυσίδα παραγωγής 
και διακίνησης του προϊόντος

Καλοκαίρι 2017

Α.ε.Σ. ΑΛ.Μ.Με. Α.ε.
Πέτρος Αλαγκιοζίδης
Γενικός Διευθυντής

Ο κλάδος της παραγωγής και μεταποίησης 
των ροδακίνων  έχει να αντιμετωπίσει μια 
αναρχία στην παραγωγή και διακίνηση τό-
σο των επιτραπέζιων όσο και των βιομηχα-
νικών, με απρογραμμάτιστη και χωρίς σχε-
διασμό φύτευση. Ειδικότερα, οι παραγωγοί 
στρέφονται μαζικά σε καλλιέργεια ροδακί-
νου για μεταποίηση, τα οποία λόγω των κα-
ταστροφών παρουσίασαν αυξημένες τιμές 
παραγωγού, εξασφαλισμένη διάθεση, άμε-
ση ρευστότητα, σε αντίθεση με τα επιτρα-
πέζια, τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήμα-
τα διάθεσης (ρωσικό εμπάργκο) και μειω-
μένες τιμές-αποδόσεις.

Έτσι, λοιπόν, καθίσταται άμεση ανάγκη 
να ξεκινήσει ο προγραμματισμός των επό-
μενων φυτεύσεων, ώστε να αντιμετωπιστεί 
η αυξημένη παραγωγή ροδακίνου μετα-
ποίησης που θα υπάρξει τα επόμενα χρό-
νια. Ο προγραμματισμός αυτός θα πρέπει 
να υλοποιηθεί μόνο με συνεργασία των 
ομάδων παραγωγών και των εργοστασίων 
μεταποίησης, αφού δεν υπάρχει αρμόδιος 
κρατικός φορέας προγραμματισμού της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα έρθουμε 
αντιμέτωποι με αδιάθετες ποσότητες, 
ελεύθερη πτώση τιμών, ποσόστωση στις 
παραδόσεις ανά ημέρα και πολλά άλλα 
δυσάρεστα.

Τώρα είναι καιρός, αφού υπάρχει χρημα-
τοδότηση από την Τράπεζα Πειραιώς όλου 
του φάσματος της παραγωγής, να γίνει ο 
σωστός προγραμματισμός της αγροτικής 
παραγωγής ώστε να μην παρουσιάζονται 
προβλήματα από υπερπροσφορά ή από 
ελλείψεις ροδακίνων, να διαφυλάξουμε τις 
αγορές και να προσθέσουμε και νέες έχο-
ντας το πλεονέκτημα της ομαλής τροφο-
δοσίας των αγορών κάθε χρονιά.
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Intercomm Foods A.E.
Στέργιος Τσαγκούλης
Πρόεδρος Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος

Σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον, όπως αυτό της μεταποίησης συμπύρη-
νου ροδακίνου, η Ελλάδα κατέχει μία από 
τις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως. Για να 
μπορέσει η χώρα μας να παραμείνει ψηλά 
στις προτιμήσεις του καταναλωτικού κοι-
νού και να βελτιώσει ακόμη περισσότερο 
τη θέση της, θα πρέπει να έχει ως στόχο την 
προσφορά της καλύτερης δυνατής ποιότη-
τας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αυτό επι-
τυγχάνεται εστιάζοντας στην πρώτη ύλη, 
με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών 
με τις καταλληλότερες ποικιλίες (πιο παρα-
γωγικές με ιδανικό μέγεθος καρπού, πιο 
ανθεκτικές σε ασθένειες και παγετούς, πιο 
ποιοτικοί καρποί βάσει χρώματος, γεύσης, 
σακχάρων, συνεκτικότητας, βέλτιστης εκ-
πυρήνωσης), καθώς και την επέκταση της 
χρονικής διάρκειας της παραγωγής.

 Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν άμε-
ση συνεργασία μεταξύ φυτωριούχων, πα-
ραγωγών και μεταποιητών που με σωστή 
εκπαίδευση, επιστημονική καθοδήγηση 
και εξασφάλιση σύγχρονου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού, θα οδηγήσουν στο επιθυ-
μητό αποτέλεσμα.

Καλοκαίρι 2017

ΣυνεχειΑ >>

ΑΣΠιΣ 
ιωάννης Κορδωμένος
Υπεύθυνος Προμηθειών 

Η ποιότητα της παραγωγής, αλλά και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της ελληνικής 
φύσης, το κλίμα και ιδιαίτερα το μικροκλί-
μα της κάθε περιοχής, το οποίο δίνει ιδιαί-
τερη γεύση και νοστιμιά στους καρπούς 
της ροδακινιάς, είναι τα ισχυρά μας στοι-
χεία. Από μόνα τους όμως δεν αρκούν για 
να γίνουν το εφαλτήριο για περαιτέρω βελ-
τίωση της θέσης μας στην παγκόσμια 
αγορά.

Μια σειρά από ενέργειες θα πρέπει να 
αναληφθούν από την πολιτεία, σε συνερ-
γασία με τη βιομηχανία αλλά και τους εξα-
γωγικούς οργανισμούς, στη βάση ενός κα-
λά οργανωμένου στρατηγικού 
σχεδιασμού.

Μελέτη εδαφολογικών στοιχείων και δο-
κιμασμένων στα ελληνικά δεδομένα ποικι-
λιών, εξορθολογισμός στις περιοχές με τη 
μορφή ζωνών καλλιέργειας, έλεγχος και πι-
στοποίηση, ορθή εφαρμογή των δομών 
της ολοκληρωμένης διαχείρισης θα συμ-
βάλουν αποφασιστικά στην ανώτερη ποιό-
τητα της πρώτης ύλης.

Ενδιαφέροντα ρόλο, επίσης, θα παίξει η 
βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να ενισχυ-
θεί με την επιστημονική γνώση σε θέματα 
έρευνας και εξελιγμένης τεχνολογίας, αλλά 
και η αξιοποίηση της καινοτομίας θα δώσει 
εξαιρετικής ποιότητας δευτερογενές υλικό.

Ουσιαστικότερο στοιχείο είναι αυτό της 
έρευνας σε ό,τι αφορά τις αγορές, αλλά και 
η δυναμική υποστήριξη όλων των εμπλε-
κομένων δημόσιων φορέων στην προώθη-
ση της εξωστρέφειας παράλληλα με τις 
προωθητικές ενέργειες των εξαγωγικών 
μας επιχειρήσεων. 

Μια κοινή προσπάθεια, στη βάση ενός 
βασικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, θα είναι 
η ουσία μιας εξαγωγικής Άνοιξης για το ρο-
δάκινο. Στην ουσία για την ίδια μας τη 
Χώρα. 

ΑΛτερρΑ 
Θεόδωρος Ρουσόπουλος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Το ροδάκινο ως μια δυναμική καλλιέργεια 
της ελληνικής γης και κυρίως της Βόρειας 
Ελλάδας (Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) 
πρέπει να αντιμετωπιστεί εξίσου δυναμικά. 

Για να μπορεί να παραμείνει στις διεθνείς 
αγορές σε πρωταγωνιστική εξέχουσα 
θέση.

Απαιτούνται νέες ποικιλίες που να προ-
σαρμόζονται στις υπό διαμόρφωση κλιμα-
τολογικές συνθήκες, με καλές αποδόσεις 
έτσι ώστε το κόστος της πρωτογενούς πα-
ραγωγής να είναι ανταγωνιστικό.

Η επιλογή των καλλιεργειών να γίνεται 
πάντα με γνώμονα τις διεθνείς τάσεις και 
ζητήσεις των μεγάλων πελατών της διε-
θνούς αγοράς, καθώς το προϊόν είναι κυρί-
ως εξαγώγιμο.

Το προϊόν, είτε προορίζεται για την αγο-
ρά των φρέσκων φρούτων είτε για τη μετα-
ποιητική βιομηχανία, θα πρέπει να πληροί 
όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και συ-
σκευασίας για να μπορεί να έχει τύχη απέ-
ναντι στις ανταγωνιστικές χώρες.

Μια άμεση στροφή σε οργανικές καλλι-
έργειες με προστιθέμενη αξία είναι επίσης 
απαραίτητη.

Συνοψίζοντας, τα βήματα που πρέπει να 
ακολουθηθούν είναι: 

• Νέες ποικιλίες και καλλιεργητικές μέθο-
δοι για βελτίωση ποιότητας και παραγωγι-
κότητας. Προσαρμοστικότητα στις συνθή-
κες κλίματος που διαφοροποιούνται. 

• Αύξηση των αποδόσεων και ελαχιστο-
ποίηση κόστους. 

• Εκσυγχρονισμός μεταποίησης και συ-
σκευασιών με έμφαση στις ανάγκες των 
αγορών.

• Ασφάλεια και υγιεινή του προϊόντος για 
ενίσχυση του brand name.

• Οργανικές καλλιέργειες και στροφή στις 
νέες διατροφικές τάσεις.
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Καλοκαίρι 2017

εΥρΩΦΑρΜ Αε
Βασίλειος χαλκίδης
Διευθύνων Σύμβουλος 

Η Ελλάδα είναι μία από τις σημαντικότερες 
χώρες του κόσμου στην παραγωγή ροδάκι-
νων, τόσο επιτραπέζιων όσο και βιομηχανι-
κών. Τα Ελληνικά Ροδάκινα έχουν ιδιαίτερα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά και αρώματα, που 
οφείλονται στις ιδιαίτερες εδαφοκλιματικές 
συνθήκες της χώρας μας. Τα ιδιαίτερα και ξε-
χωριστά χαρακτηριστικά των Ελληνικών Ρο-
δάκινων, που είναι πλέον αναγνωρισμένα σε 
όλο τον κόσμο, θα πρέπει να τα διατηρήσου-
με και να τα αναδείξουμε.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει το 
Ελληνικό Ροδάκινο είναι:

α) Η διατήρηση και η βελτίωση της ποιότη-
τας που επιτυγχάνεται με τις καλλιεργητικές 
φροντίδες από την οικογενειακή γεωργική 
εκμετάλλευση, που μετατρέπει το μειονέκτη-
μα του μικρού αγροτικού κλήρου σε 
πλεονέκτημα.

β) Η καθιέρωση και καθολική εφαρμογή 
των συστημάτων ποιότητας, με συνεχείς ενη-
μερώσεις των αγροτών αλλά και αυστηρούς 
ελέγχους.

γ) Η καθιέρωση και εφαρμογή του «Μη-
τρώου Εμπόρων».

δ) Η θέσπιση μέτρων και κινήτρων, από 
την πολιτεία, για συνεργασία αλλά και συγ-
χωνεύσεις φορέων, για μείωση του κόστους, 
βελτίωση της ποιότητας, αλλά και δημιουρ-
γία τάξης μεγέθους ποσοτήτων, για κάλυψη 
της ζήτησης. Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιη-
θούν, πάση θυσία, όλες οι μεταποιητικές βιο-
μηχανίες, τη στιγμή που η ζήτηση ελληνικής 
κομπόστας είναι πολύ μεγαλύτερη από την 
προσφορά και ένα μέρος της φετινής παρα-
γωγής βιομηχανικών ροδάκινων κινδυνεύει 
να μείνει αδιάθετο, λόγω αδυναμίας απορρό-
φησης από τις βιομηχανίες που λειτουργούν.

ΣυνεχειΑ >>

Α.Σ. Μέσης
ιορδάνης Κυρατλίδης 
Πρόεδρος 

Τα ελληνικά ροδάκινα επιβάλλεται να απο-
κτήσουν ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά 
για να αυξήσουν το μερίδιό τους στις διε-
θνείς αγορές. Ο ανταγωνισμός των προϊό-
ντων στη διεθνή αγορά γίνεται διαρκώς 
σκληρότερος και η πίεση στις τιμές αυξά-
νεται. Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να 
επιβιώσουν σε αυτόν τον σκληρό ανταγω-
νισμό πρέπει να στοχεύουν στην παραγω-
γή διαφοροποιημένων προϊόντων, σε και-
νοτομίες προϊόντων, διαδικασιών και συ-
σκευασιών που να ικανοποιούν τις συνε-
χώς εξελισσόμενες ανάγκες και επιθυμίες 
των καταναλωτών.

Η προώθηση και εφαρμογή μιας πολιτι-
κής ανάδειξης των ελληνικών ροδάκινων 
θα κάνει σαφή και θα προβάλει στην αγο-
ρά τα διακριτά στοιχεία της διαφοροποίη-
σης. Το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας 
θα είναι η μεγαλύτερη εξάρτηση των κατα-
ναλωτών από το προϊόν και η μείωση της 
ευαισθησίας τους στις διαφοροποιήσεις 
των τιμών.

Η πολυδιάσπαση και η αποσύνθεση των 
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 
εκμηδενίζει ουσιαστικά τη διαπραγματευ-
τική τους ισχύ σε δυνητικούς διεθνείς με-
γάλους πελάτες (π.χ. Group REWE με 15.000 
καταστήματα στην Ευρώπη). Πρέπει λοι-
πόν να δημιουργηθεί μία Κοινοπραξία 
Αγροτικών Συνεταιρισμών η οποία, εκτός 
της προάσπισης των συμφερόντων των με-
λών της, θα ισχυροποιήσει τη θέση τους, 
θα μειώσει το κόστος καλλιέργειας και διά-
θεσης, βελτιώνοντας έτσι τη θέση του Ελ-
ληνικού Ροδάκινου στις διεθνείς αγορές. 

Α.Σ. «ο ερΜΗΣ» 
Κωνσταντίνος 
Βοργιατζίδης
Πρόεδρος

Για να γίνει ανταγωνιστικό το ελληνικό ρο-
δάκινο και να μπορέσει να βελτιωθεί:

• Όσοι φορείς διακινούν ροδάκινο (Ομά-
δες Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
και ιδιώτες - εξαγωγείς) θα πρέπει να έχουν 
συνεργασία και εμπιστοσύνη μεταξύ τους 
για την προστασία αυτού του προϊόντος. 

• Οι παραγωγοί θα πρέπει να ακολου-
θούν πιστά τις οδηγίες φυτοπροστασίας 
και τις καλλιεργητικές φροντίδες (κλάδεμα-
αραίωμα-συγκομιδή) που εφαρμόζει ο κά-
θε φορέας στα πρότυπα της ολοκληρωμέ-
νης διαχείρισης παραγωγής. 

• Πρέπει οι ποικιλίες επιτραπέζιων αλλά 
και συμπυρήνων ροδάκινων να είναι πιο 
ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά. 
Δηλαδή θα πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα 
και η ποιότητα αυτών αλλά και η διάρκεια 
συγκομιδής τους έτσι ώστε να μπορέσου-
με να αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της 
αγοράς. 

• Τέλος, θα πρέπει και η πολιτεία να στα-
θεί διπλά στους παραγωγούς και τους φο-
ρείς που διακινούν το ροδάκινο έτσι ώστε 
να καταφέρουμε να κάνουμε το επιτραπέ-
ζιο, όπως έχουμε και το συμπύρηνο ροδά-
κινο, παγκόσμια εθνικό μας προϊόν για την 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ 
ΛΥΣΕΙΣ

Μπες τώρα στο 360funding.gr και βρες,
εύκολα και γρήγορα, το πρόγραµµα επιδότησης 
που ταιριάζει στην επιχείρησή σου.
Για πρώτη φορά ένα portal σού παρέχει ολοκληρωµένη ενηµέρωση 
σχετικά µε το ΕΣΠΑ, τον αναπτυξιακό νόµο, τις αγροτικές επιδοτήσεις
και τα άλλα προγράµµατα χρηµατοδοτικής ενίσχυσης που ταιριάζουν
στις ανάγκες της δικής σου επιχείρησης.

Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες τώρα στην οθόνη σου!

Μάθε περισσότερα στο 18 28 38
και στο www.360funding.gr
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χαρακτηριστικά νέων ποικιλιών ροδακινιάς 
και νεκταρινιάς και προτάσεις ανανέωσης

Τ ον τελευταίο αιώνα η ροδακινιά 
ήταν από τα πιο δυναμικά είδη 
όσον αφορά τον αριθμό νέων 
ποικιλιών που δημιουργούνται. 
Οι νέες ποικιλίες παρουσιάζουν 

μεγάλη ποικιλότητα ως προς τα χαρακτηριστι-
κά τους όπως ζωηρότητα, χρόνος άνθησης, 
σχήμα (στρογγυλό ή πλακέ), γεύση (όξινη ή 
μη), χρώμα σάρκας (λευκό, κίτρινο ή κόκκινο), 
ρυθμός μαλακώματος της σάρκας κ.ά. και απο-
τέλεσαν το πιο σημαντικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη της καλλιέργειας καθώς έχουν βελτι-
ωμένα αγρονομικά και ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Τα τελευταία χρόνια στο Τμήμα φυλλοβό-
λων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας έχει 
εγκατασταθεί μεγάλος αριθμός νέων ποικιλι-
ών, πολλές μάλιστα από αυτές εγκαταστάθη-
καν τον ίδιο χρόνο και σε άλλες 3 περιοχές της 
ιταλίας και της ισπανίας. Πρόκειται για νέες ποι-
κιλίες διαθέσιμες στην ελληνική αγορά (80), νέ-
ους γενότυπους από διάφορα βελτιωτικά προ-
γράμματα που πιθανόν να πατενταριστούν (70) 
και άλλες ποικιλίες (430) που αντιπροσωπεύ-
ουν τη γενετική ποικιλότητα και αποτελούν το 
μέσο για την εύρεση της ανθεκτικότητας σε 
ασθένειες, εχθρούς και αντίξοες συνθήκες 
ανάπτυξης. Στην ιστοσελίδα μας οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να βρουν εκθέσεις αξιολόγη-
σης νέων ποικιλιών ροδακινιάς και νεκταρινιάς 
που είναι διαθέσιμες στην ελληνική αγορά. 

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η σταθερή 
παραγωγικότητα είναι από τα πιο επιθυμητά 
χαρακτηριστικά για μία νέα ποικιλία. Η αντοχή 
σε ανοιξιάτικο παγετό είναι ζητούμενο από 
τους παραγωγούς. Οι παραγωγοί αποζητούν 
οψιμανθείς ποικιλίες, για προστασία από πιθα-
νό παγετό, όμως, ενώ το εύρος άνθησης μπο-
ρεί να είναι μεγάλο, οι περισσότερες ποικιλίες 
έχουν μέσο χρόνο άνθησης. Από τις πρόσφα-
τες ποικιλίες ροδακινιάς όψιμη άνθηση είχε μό-
νο η «Summer Lady». Παρατηρήσεις ως προς 
την ανθεκτικότητα σε παγετό στον αγρό δεν 
μπορεί να είναι αξιόπιστες γιατί μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα μπορεί να σχετίζεται με αποφυ-
γή της ζημιάς λόγω πιο πρώιμου σταδίου έκ-
πτυξης. Πειραματικά δεδομένα έδειξαν πως 
σημαντικά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα έχουν 
οι ποικιλίες με άνθος φανταχτερό (showy) σε 
αντίθεση με τα άνθη που δεν φαίνονται (non-
showy), πιθανόν λόγω της προστασίας που πα-
ρέχουν τα πέταλα. Επίσης ποικιλίες με μεγάλο 
αριθμό ανθέων ανά μήκος βλαστού έχουν στα-
θερή παραγωγή μετά από παγετό. Ορόσημο 
ως προς την αντοχή στον παγετό αποτέλεσε η 
κονσερβοποιήσιμη ποικιλία «Κατερίνα». 

Αναμφίβολα από τα πιο επιθυμητά χαρακτη-
ριστικά του καρπού σε μία ποικιλία είναι ο αρ-
γός ρυθμός μαλακώματος της σάρκας, έτσι 
ώστε η συγκομιδή να μπορεί να γίνεται σε με-
γάλη διάρκεια, τα ροδάκινα να έχουν ικανοποι-
ητική ικανότητα συντήρησης στο ράφι και στο 
ψυγείο, και συνήθως λιγότερες απώλειες και 
από τη μονίλια. Από τις κιτρινόσαρκες ποικιλίες 
ροδακινιάς αργό ρυθμό μαλακώματος σάρκας 
έχουν οι «Crimson lady», «Marathon», «Royal 
Summer», «Sweet Dream» και «Sweet Scarlet». 
Από τις ποικιλίες νεκταρινιάς, ορόσημο αποτε-
λεί η «Big Top», και επίσης αργό ρυθμό μαλα-
κώματος είχαν και οι «Carene», «Luciana» και 
«Magique». Από τις λευκόσαρκες ποικιλίες ρο-
δακινιάς συγκριτικά μικρότερο ρυθμό μαλα-
κώματος είχαν οι «Patty» και «Rosalia».

Επιθυμητό χαρακτηριστικό μίας νέας ποικι-
λίας είναι το να έχει ισορροπημένη ζωηρότη-
τα καθώς επιτρέπει την εύκολη μεταχείριση 
χωρίς την ανάγκη πολλών θερινών κλαδευμά-
των. Η ποικιλία «Royal Glory» είχε μεγάλη διά-
δοση διεθνώς γιατί ξεχώρισε για τη μικρότερη 
ζωηρότητα δένδρου σε σύγκριση με ποικιλίες 
της σειράς «Rich» την οποία αντικατέστησε. 
Επίσης έχει πολύ καλή κάλυψη του καρπού με 
κόκκινο επίχρωμα, καλό μέγεθος και χαμηλή 
οξύτητα. Τα τελευταία χρόνια μεγάλες εκτάσεις 
σε Ελλάδα αλλά και διεθνώς έγιναν με την κι-
ντρινόσαρκη ποικιλία ροδάκινου «Sweet 
Dream», καθώς ξεχωρίζει για τη μεγάλη και 
σταθερή παραγωγικότητα, ο καρπός έχει αργό 
ρυθμό μαλακώματος, καλό μέγεθος, υψηλά δι-
αλυτά στερεά, χαμηλή συγκέντρωση οξέων 
και σκούρο κόκκινο επίχρωμα που καλύπτει 
τον καρπό.

Άλλο επιθυμητό χαρακτηριστικό μίας ποικι-
λίας ροδακινιάς και νεκταρινιάς είναι το να έχει 
μεγάλο μέγεθος. Οι πρώιμες ποικιλίες γενικά 
χαρακτηρίζονται από μικρά μεγέθη καρπών. Η 
κάλυψη του καρπού με κόκκινο χρώμα απο-
τελεί ένα βασικό χαρακτηριστικό επιλογής μί-
ας νέας ποικιλίας. Ορόσημο αποτέλεσε τη δε-
καετία του ‘60 η κιτρινόσαρκη ποικιλία ροδακι-
νιάς «Rich Lady» και από τις πιο πρόσφατες κα-
λύτερο χρωματισμό είχαν οι «Brittney Lane», 
«Marathon», «Royal Lee», «Ruby Rich», 
«Summer Sweet», «Sweet Scarlet», «Tastired», 
«Zee Diamond» και αρκετές ποικιλίες από τη 
σειρά Royal. Μεταξύ των λευκόσαρκων ποικι-
λιών ροδακινιάς οι πρόσφατες ποικιλίες 
«Irena», «Kevina», «Maura» και «Patty» είχαν πο-
λύ καλό χρωματισμό, κάτι που δεν έχουν πα-
λαιότερες ποικιλίες, π.χ. «Gladys». Οι παραγω-
γοί πρέπει να έχουν υπ’ όψιν πως η ίωση σάρκα 

έχει πάρει ενδημικές διαστάσεις στην Ελλάδα 
και τουλάχιστον στις ποικιλίες με κόκκινο επί-
χρωμα καλύπτονται τα συμπτώματα (παραμέ-
νουν όμως συμπτώματα, όπως η προσυλλεκτι-
κή καρπόπτωση και η μειωμένη παραγωγή). 

Όλες οι καινούργιες ποικιλίες έχουν 100% 
κόκκινο χρωματισμό και παρόμοια εμφάνι-
ση, αλλά διαφέρουν στη γεύση, με αποτέλε-
σμα ο καταναλωτής να μην μπορεί να ξεχω-
ρίσει το ροδάκινο που του αρέσει και εάν 
απογοητευτεί την πρώτη φορά δεν θα ξανα-
γοράσει. Αν και οι περισσότερες νέες ποικιλί-
ες ροδακινιάς και νεκταρινιάς έχουν χαμηλή 
ή ισορροπημένη οξύτητα, υπάρχουν όμως 
και κάποιες με υψηλή οξύτητα που μπορεί 
να μπερδέψουν τον καταναλωτή. Για παρά-
δειγμα, κατά τη διάρκεια συγκομιδής της νε-
κταρινιάς «Big Top» (χαμηλή οξύτητα) συ-
γκομίζονται και τα «Big Haven» (υψηλή οξύ-
τητα). Τα ξινά ροδάκινα και νεκταρίνια δεν 
αρέσουν ούτε στους καταναλωτές της Βόρει-
ας Ευρώπης και γι’ αυτό ποικιλίες με χαμηλή 
οξύτητα πρέπει να προτιμούνται. Τέλος, η 
συγκέντρωση διαλυτών στερεών συσχετίζε-
ται με τον χρόνο ωρίμανσης και όσο πιο όψι-
μη είναι η ποικιλία τόσο περισσότερα συνο-
λικά διαλυτά στερεά έχει. 

Τα πλακέ ροδάκινα έχουν μεγάλη απήχηση 
στους καταναλωτές ίσως λόγω του ενδιαφέρο-
ντος σχήματός τους. Από το έτος 2000 άρχισαν 
να εμφανίζονται ποικιλίες με καλύτερα χαρα-
κτηριστικά όπως οι σειρές «UFO», «Regalcake» 
και «Platy» οι οποίες διαδόθηκαν και έγιναν πε-
ρισσότερο γνωστές. Χαρακτηρίζονται από 
υψηλά διαλυτά στερεά, πολύ χαμηλή οξύτητα, 
υψηλό βαθμό καρπόδεσης (μεγάλο κόστος 
αραιώματος) και μικρή διάρκεια συγκομιδής. 

Τέλος, αν και η χώρα μας κατέχει την πρώτη 
θέση παραγωγής κονσέρβας ροδάκινου στον 
κόσμο, περιορισμένος είναι ο αριθμός νέων 
ποικιλιών που καλλιεργήθηκαν και για τις οποί-
ες δεν έχουμε αρκετά διαθέσιμα πειραματικά 
δεδομένα. 

Η αξιολόγηση πριν από τη διάδοση νέων 
ποικιλιών είναι απαιτούμενο για την επιτυχία 
μίας επένδυσης όπως η πολυετής καλλιέργεια 
της ροδακινιάς. ιδιαίτερα σήμερα που, λόγω 
του γεγονότος πως υπάρχει αθέμιτος ανταγω-
νισμός από φυτώρια που εμπορεύονται ποικι-
λίες χωρίς να πληρώνουν δικαιώματα στους 
δημιουργούς, νέες ποικιλίες πατεντάρονται και 
διαδίδονται κάθε 2-3 χρόνια, πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα για να αξιολογηθούν σω-
στά, και τελικά μικρός αριθμός από αυτές χρη-
σιμοποιούνται από τους παραγωγούς. 

ΓΡΑφΕι Η  

δρ Παυλίνα 
δρογούδη

EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστι-
τούτο Γενετικής Βελτίω-
σης και Φυτογενετικών 
Πόρων, Τμήμα Φυλλο-
βόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας 
Email: drogoudi@
otenet.gr Ιστοσελίδα: 
www.
pomologyinstitute.gr
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ΒΕΛΤιΣΤοΠοιΗΣΗ

ΓΡΑφΕι Ο  

Θωμάς 
Σωτηρόπουλος

Αναπληρωτής ερευνη-
τής ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ», 
Ινστιτούτο Γενετικής 
Βελτίωσης και  
Φυτογενετικών Πόρων, 
Τμήμα Φυλλοβόλων  
Οπωροφόρων  
Δένδρων  
Νάουσας  
(thosotir@otenet.gr)

Η ποιότητα των ροδακίνων δεν 
μπορεί να βελτιωθεί, αλλά μό-
νο να διατηρηθεί μετά τη συ-
γκομιδή. Η άριστη ποιότητα 
των καρπών μπορεί να εξα-

σφαλιστεί μόνο με την κατανόηση του ρόλου 
των προσυλλεκτικών παραγόντων, όπως εί-
ναι η λίπανση, η άρδευση, το αραίωμα, το 
κλάδεμα κ.ά. Το σημαντικότερο βήμα για την 
επίτευξη υψηλής ποιότητας ροδακίνων για 
την κατανάλωση είναι η βελτιστοποίηση της 
ποιότητάς τους στους οπωρώνες.

Η λίπανση δεν είναι μια «στατική» γεωργική 
πρακτική αλλά «δυναμική» και εξελίσσεται 
ανάλογα με το επίπεδο γονιμότητας του εδά-
φους, τις απαιτήσεις των καλλιεργειών σε 
θρεπτικά στοιχεία, την απώλεια των θρεπτι-
κών στοιχείων από το έδαφος, τη χρήση βελ-
τιωμένων τεχνικών και γενικότερα με το βαθ-
μό ανάπτυξης της γεωργίας. Η λίπανση είναι 
συνδεδεμένη με την έννοια της «πρόβλεψης» 
καθώς απαιτείται η μελέτη όλων των παραμέ-
τρων που υπεισέρχονται στη θρέψη του δέν-
δρου, η γνώση του συστήματος «έδαφος-
δένδρο», ενώ σημαντική είναι η συμβολή της 
νέας τεχνολογίας με τα μοντέλα προσδιορι-
σμού λιπαντικής τακτικής που έχουν προ-
γραμματιστεί για τα ελληνικά εδαφοκλιματι-
κά δεδομένα. 

Η θρέψη της ροδακινιάς επηρεάζει σημα-
ντικά την ποιότητα των καρπών. Είναι λοιπόν 
μεγάλης σημασίας να εφαρμόζεται στους ρο-

δακινεώνες ορθολογική λίπανση, για την επί-
τευξη άριστης ποιότητας καρπών. Οι σκοποί 
της ορθολογικής λίπανσης είναι η αύξηση 
των αποδόσεων, η βελτίωση της ποιότητας 
των ροδακίνων, η εξασφάλιση της προστασί-
ας του περιβάλλοντος και της αειφορίας του 
εδάφους. Ένα πρόγραμμα ορθολογικής λί-
πανσης πρέπει να δίνει συγκεκριμένες απα-
ντήσεις αναφορικά με το είδος του λιπάσμα-
τος που θα επιλεγεί, την ποσότητά του, τον 
τρόπο χορήγησής του και τον χρόνο χορήγη-
σης που σχετίζεται με τα κρίσιμα βλαστικά 
στάδια των δένδρων. Ορθολογική λίπανση 
στην καλλιέργεια της ροδακινιάς μπορεί να 
εξασφαλιστεί με τον καθορισμό των λιπαντι-
κών αναγκών της κάθε ποικιλίας, την επιλογή 
της εποχής λίπανσης (διαθεσιμότητα θρεπτι-
κών στοιχείων σε περιόδους που τα έχουν 
ανάγκη τα δένδρα), την επιλογή του είδους 
του λιπάσματος, τη θέση τοποθέτησης του λι-
πάσματος σε σχέση με την περιοχή ανάπτυ-
ξης του ριζικού συστήματος, την ελεγχόμενη 
αποδέσμευση των θρεπτικών στοιχείων και 
τη χρήση αποτελεσματικών γενοτύπων. 

Στην καλλιέργεια της ροδακινιάς, ο σπου-
δαιότερος συντελεστής παραγωγής είναι το 
έδαφος. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε 
αν το έδαφος είναι γόνιμο και παραγωγικό. 
Αυτό επιτυγχάνεται με την ανάλυση ενός 
αντιπροσωπευτικού δείγματος εδάφους από 
τον ροδακινεώνα. Σκοπός της ανάλυσης του 
εδάφους είναι η εκτίμηση με ακρίβεια του 

βαθμού επάρκειας των ανόργανων θρεπτι-
κών στοιχείων του εδάφους, η εκτίμηση των 
λιπαντικών αναγκών της καλλιέργειας και η 
σαφής διατύπωση των αποτελεσμάτων ώστε 
να είναι εφικτή η οικονομική αξιολόγηση των 
παρεχόμενων συστάσεων λίπανσης. 

Μία άλλη χρήσιμη μέθοδος προσδιορι-
σμού της θρεπτικής κατάστασης της ροδακι-
νιάς είναι η φυλλοδιαγνωστική. Η διάγνωση 
των τροφοπενιών με τη μέθοδο της φυλλοδι-
αγνωστικής βασίζεται στις κριτικές συγκε-
ντρώσεις των ανόργανων θρεπτικών στοιχεί-
ων μέσα στο φυτό. Τα φύλλα είναι συνήθως 
τα πιο κατάλληλα μέρη του φυτού για χημική 
ανάλυση, γιατί αντιπροσωπεύουν θέσεις της 
ενεργού αύξησης. Υπάρχει άμεση σχέση με-
ταξύ της συγκέντρωσης των φυτικών ιστών 
σε ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και του ρυθ-
μού αύξησης και απόδοσης της ροδακινιάς. Η 
άριστη ανάπτυξη της ροδακινιάς αντιστοιχεί 
σ’ ένα εύρος συγκέντρωσης για κάθε θρεπτι-
κό στοιχείο. Το εύρος αυτό καλείται «οριακό 
εύρος επάρκειας». 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
θρέψη και λίπανση της ροδακινιάς υπάρχουν 
στο «εγχειρίδιο λίπανσης φυλλοβόλων οπω-
ροφόρων δένδρων». Το εγχειρίδιο βρίσκεται 
ανηρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάου-
σας www.pomologyinstitute.gr στο πεδίο 
«Ενημερώσεις Αγροτών» και στο Υποπεδίο 
«Ενημερωτικά φυλλάδια».

Η σημασία της ορθολογικής θρέψης  
στην καλλιέργεια της ροδακινιάς

Καλοκαίρι 2017
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ΧρΗΣΗ νΕΩν  
ΜΕΘοδΩν

Τ α τελευταία χρόνια διαπι-
στώνεται η ανάγκη εφαρμο-
γής και ανάπτυξης νέων τε-
χνικών φυτοπροστασίας 
εχθρών. Η χρήση καινοτό-

μων προϊόντων και μεθόδων (όπως είναι 
η χρήση φερομονών για Παρεμπόδιση 
Σύζευξης) πρέπει να είναι φιλική προς το 
περιβάλλον, τον παραγωγό αλλά και τον 
καταναλωτή, να συντελεί στη βελτιστο-
ποίηση της παραγόμενης ποσότητας αλ-
λά και στην ποιοτική αναβάθμιση των 
προϊόντων, προσθέτοντας ανταγωνιστι-
κό πλεονέκτημα στις όλο και αυξανόμε-
νες απαιτήσεις των διεθνών αγορών. 

Παρεμπόδιση σύζευξης (Mating 
Disruption) ονομάζεται η μέθοδος σύμφω-
να με την οποία, διαμέσου της χρήσης τε-
χνητώς παραγόμενων σεξουαλικών φερο-
μονών που διαχέονται με ειδικούς εξατμι-
στήρες στην ατμόσφαιρα, παρεμποδίζο-
νται τα ακμαία αρσενικά να εντοπίσουν τα 
θηλυκά. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, δεν 
επιτυγχάνεται η σύζευξη μεταξύ θηλυκών 
και αρσενικών λεπιδοπτέρων με αποτέλε-
σμα τη μείωση της αναπαραγωγικής δυνα-
τότητας του πληθυσμού του εντόμου και 
κατ’ επέκταση τη μείωση του πληθυσμού 
και την ελαχιστοποίηση της ζημιάς στους 
παραγόμενους καρπούς.

ΒΑΣιΚΑ ΠΛεονεΚτΗΜΑτΑ  
τΗΣ ΜεΘοδοΥ  
ΠΑρεΜΠοδιΣΗΣ ΣΥΖεΥΞΗΣ 

1. Συντελεί στη μείωση των ψεκασμών με 
τα συμβατικά εγκεκριμένα εντομοκτόνα, 
γεγονός που συνεπάγεται την ελαχιστοποί-
ηση των συνολικών υπολειμμάτων (πλεο-
νέκτημα για την προώθηση των ελληνικών 
εξαγωγών).

2. Το προϊόν είναι φιλικό προς τον χρή-
στη (εφαρμοστή), τον καταναλωτή και το 
περιβάλλον (Low risk).

3. Το παραγόμενο ροδάκινο έχει άριστα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και είναι 
υψηλής εμπορικής αξίας.

4. Η χρήση προϊόντων φερομόνης είναι 
συμβατή με την ωφέλιμη πανίδα και δεν 

δημιουργεί ανθεκτικότητα στους 
εχθρούς-στόχους.

5. Είναι ιδανικό εργαλείο στα προγράμ-
ματα ολοκληρωμένης διαχείρισης και συμ-
βάλλει στην ορθολογική χρήση φ.Π. όπως 
προβλέπεται και στην Οδηγία 128/2009 ΕΕ, 
για την Αειφόρο Γεωργία.

6. Η διάρκεια δράσης της μεθόδου καλύ-
πτει όλη την καλλιεργητική περίοδο. 

Παγκοσμίως, η έκταση στην οποία εφαρ-
μόζεται η Μέθοδος Παρεμπόδισης Σύζευξης 
κυμαίνεται στα 12.000.000 στρέμματα, με κύ-
ριες καλλιέργειες βαμβάκι, ροδάκινα, μήλα, 
αχλάδια, καρύδια, αμπέλι, τομάτα κ.ά.

Κατά σειρά οι πιο διαδεδομένες χρήσεις 
της μεθόδου στην Ελλάδα είναι:
• Ροδάκινο για τον έλεγχο Καρπόκαψας 

(Cydia molesta), Ανάρσιας (Anarsia 
lineatella) και φυλλοδέτη (Adoxophyes 
orana). 

• Μήλο, Αχλάδια και Καρύδια για τον έλεγ-
χο της Καρπόκαψας (Cydia pomonella)

• Αμπέλι για τον έλεγχο της Ευδεμίδας 
(Lobesia botrana).

• Τομάτα θερμοκηπίου για τον έλεγχο του 
φυλλορύκτη της τομάτας (Tuta 
absoluta).

Σημαντικούς παράγοντες για την επιτυ-
χία της μεθόδου αποτελούν:
• η χρονική στιγμή που θα τοποθετηθούν 

οι εξατμιστήρες της Μεθόδου Παρεμπό-
δισης Σύζευξης (τοποθέτηση πριν από 
την έναρξη πτήσης της πρώτης γενεάς 
του εντόμου) και η χρήση φερομονικών 
παγίδων παρακολούθησης (για την εκτί-
μηση των πληθυσμών των εντόμων 
-εχθρών), 

• η έκταση των αγροτεμαχίων: όσο περισ-
σότερο εκτεταμένη είναι η εφαρμογή 
των φερομονών σε μια περιοχή τόσο πιο 
θεαματικά είναι τα αποτελέσματα,

•  η επίβλεψη των αγροτεμαχίων από εξει-
δικευμένους γεωπόνους, ώστε, εφόσον 
κρίνουν απαραίτητο, να πραγματοποιη-
θούν εντοπισμένοι ψεκασμοί την κατάλ-
ληλη χρονική στιγμή με το κατάλληλο 
σκεύασμα. 

KοΜΦοΥΖιο
Μέθοδος παρεμπόδισης σύζευξης  
για την αντιμετώπιση εντομολογικών 
εχθρών στην καλλιέργεια

ΓΡΑφΕι Ο  

δρ. δημήτριος  
χ. Κοντοδήμας

Αναπληρωτής  
Ερευνητής, Εργαστήριο 
Γεωργικής Εντομολογί-
ας, Τμήμα Εντομολογίας 
και Γεωργικής  
Ζωολογίας, Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο

Σύμφωνα με την εφαρμογή φιλοπεριβαλλο-
ντικής αντιμετώπισης σημαντικών εντομολο-
γικών προσβολών σε δενδροκαλλιέργειες, 
δράση 10.1.08 του μέτρου 10 «γεΩργοΠερι-
ΒΑΛΛοντιΚΑ ΚΑι ΚΛιΜΑτιΚΑ ΜετρΑ» τοΥ 
ΠΑΑ 2014-2020, πρόσφατα προκηρύχθηκε η 
γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 
10.1.08 «εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής 
σύγχυσης των μικρολεπιδoπτέρων (ΚοΜ-

ΦοΥΖιο)», στην καλλιέργεια του ροδακίνου, 
όπου βάσει αυτής θα καλύπτονται πλήρως για 
πέντε χρόνια το κόστος των εξατμιστήρων και 
για τους 3 εχθρούς της ροδακινιάς, το κόστος 
της παρακολούθησης των πληθυσμών των 
εντόμων καθώς και το κόστος της τεχνικής 
υποστήριξης στον αγρό από εξειδικευμένους 
γεωπόνους-συμβούλους ολοκληρωμένης 
διαχείρισης. 

Καλοκαίρι 2017
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ΣΥΓΧρονΕΣ 
ΤΕΧνοΛοΓιΕΣ

Η ευφυής δενδροκομία λοιπόν δεν θα 
χρειάζεται πια να είναι τυχερή δενδροκομία

ΓΡΑφΕι Ο  

Φώτης 
χατζηπα-
παδόπουλος 

Δρ Μηχ.,  
μέλος Δ.Σ. Gaia 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Δ ενδροκομία, μια πιο θαρρα-
λέα επιλογή για τον Έλληνα 
γεωργό. Στα θετικά της οι συ-
νήθως καλύτερες οικονομι-
κές αποδόσεις στο στρέμμα. 

Στα αρνητικά της οι συνήθως αυξημένες 
καλλιεργητικές φροντίδες, το απαιτούμενο 
κεφάλαιο στο ξεκίνημα, η νεκρή περίοδος 
μέχρι τα δέντρα να μπουν σε παραγωγική 
ηλικία και η έλλειψη ευελιξίας καθώς πρό-
κειται για πολυετή καλλιέργεια. 

Ο γεωργός πρέπει από την πρώτη χρονιά 
της φύτευσης να αποφασίσει και να επιλέ-
ξει σωστά για την κατάλληλη ποικιλία, το 
πόσο πυκνά θα φυτέψει, τι σύστημα άρ-
δευσης θα βάλει, πώς θα διαμορφώσει την 
κόμη των δέντρων και μια σειρά άλλων 
αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα επη-
ρεάζουν την οικονομική απόδοση της καλ-
λιέργειας για τα επόμενα 15, 20 ή και περισ-
σότερα χρόνια και είναι αδύνατο ή πολύ 
ακριβό να αλλάξουν κατά τη διάρκεια αυ-
τής της περιόδου παραγωγικής ζωής της. 
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε καλλιερ-
γητικής χρονιάς, το είδος, η ποσότητα και ο 
τρόπος εφαρμογής της λίπανσης, οι αρ-
δευτικές δόσεις, η χρονική στιγμή των αρ-
δεύσεων και οι ψεκασμοί φυτοπροστασίας 
επηρεάζουν την απόδοση των δέντρων 

την τρέχουσα χρονιά αλλά σε σημαντικό 
βαθμό και τις επόμενες χρονιές. Όλα αυτά 
τελικά μεταφράζονται σε μια οικονομικά 
επιτυχημένη και βιώσιμη καλλιέργεια ή σε 
μια διαρκή και σε βάθος χρόνου οικονομι-
κή πληγή για τον παραγωγό. Και αυτό 
εξαρτάται από αυτές τις αποφάσεις.

Πώς μπορεί λοιπόν ο γεωργός να παίρ-
νει τις σωστές αποφάσεις; Με το να κάνει 
όπως το έκανε και του βγήκε σε ένα άλλο 
χωράφι, μια άλλη χρονική περίοδο ή ένας 
άλλος αγρότης; Σίγουρα όχι. Τα φυτά είναι 
ζωντανοί οργανισμοί που επηρεάζονται 
σημαντικά από πολλούς παράγοντες, 
όπως το κλίμα, το έδαφος, το νερό, τα 
έντομα και άλλοι βιολογικοί οργανισμοί 
αλλά και κάθε καλλιεργητική εφαρμογή 
που γίνεται από το γεωργό. Και όλοι αυτοί 
οι παράγοντες είναι από λίγο έως πάρα 
πολύ διαφορετικοί από χωράφι σε χωρά-
φι, από χρονιά σε χρονιά και από γεωργό 
σε γεωργό. Η ακριβής λοιπόν αντιγραφή 
και εφαρμογή ενός στατικού πρωτοκόλ-
λου διαχείρισης της καλλιέργειας, ακόμα 
και αν αυτό είναι επιτυχημένο σε κάποιες 
συνθήκες, δεν εξασφαλίζει την ίδια επιτυ-
χία και απόδοση σε κάθε περίπτωση. Πρέ-
πει δηλαδή οι καλλιεργητικές ενέργειες να 
προσαρμόζονται ανάλογα με τις τρέχου-

σες συνθήκες του εδάφους, του καιρού, 
του φυτού και των υπόλοιπων παραγό-
ντων ενώ και οι αρχικές αποφάσεις δια-
μόρφωσης της καλλιέργειας να λαμβά-
νουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες του 
χωραφιού, της ποικιλίας και του κλίματος. 
Πώς όμως μπορεί να γίνει αυτό;

Το επίπεδο που έφτασαν οι τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών τα τελευ-
ταία χρόνια δίνει τη δυνατότητα να συντε-
λεστεί μια νέα επανάσταση στη γεωργία σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι σύγχρονες τεχνολο-
γίες μετρήσεων και συλλογής πληροφορι-
ών για κάθε καλλιέργεια με διάφορους 
τρόπους, από αισθητήρες στο έδαφος, τον 
αέρα, το φυτό και το τρακτέρ στο χωράφι 
μέχρι εναέρια παρακολούθηση από αερο-
πλάνα και δορυφόρους, είναι εφικτές για 
πρώτη φορά με τόσο χαμηλό κόστος. Σε 
συνδυασμό με τις τεχνολογίες ευφυούς λή-
ψης αποφάσεων δίνουν ένα πανίσχυρο ερ-
γαλείο στο γεωργό και το γεωπόνο του για 
να καταστήσουν μια καλλιέργεια οικονομι-
κά επιτυχημένη χωρίς να βασίζονται μόνο 
στην καλή τους τύχη. Αυτό έχει ακόμη με-
γαλύτερη σημασία για τη δενδροκομία 
εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της. Η ευφυής 
δενδροκομία λοιπόν δεν θα χρειάζεται πια 
να είναι τυχερή δενδροκομία.

Καλοκαίρι 2017
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ΕΠιΧΕιρΗΣιακο 
ΠροΓραΜΜα

Τ ο εθνικό πρόγραμμα χαλαζι-
κής προστασίας είναι ένα επι-
χειρησιακό πρόγραμμα κατα-
στολής του χαλαζιού με εναέ-
ρια μέσα. Σκοπός του προ-

γράμματος αυτού είναι ο περιορισμός των 
ζημιών στις αγροτικές καλλιέργειες, καθώς 
το χαλάζι αποτελεί έναν από τους φυσικούς 
κινδύνους που καλύπτει ασφαλιστικά ο 
ΕΛ.Γ.Α., ως ζημιογόνο αίτιο. 

Tο πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε να εφαρ-
μόζεται το 1981 αρχικά από τον Ο.Γ.Α. και με-
τέπειτα από τον ΕΛ.Γ.Α. με τη συνδρομή δύο 
ξένων εταιρειών, της γαλλικής «Ruggeri» 
και της αμερικανικής «Atmospheric», ενώ 
από το 1992 το έργο αναλαμβάνει η εται-
ρεία 3Δ και το πρόγραμμα γίνεται πλέον ελ-
ληνικό με ιδιόκτητα αεροπλάνα ελληνικού 
νηολογίου, Έλληνες πιλότους και μηχανι-
κούς αεροσκαφών. Καλύπτει 5.200.000 
στρέμματα περίπου στην Κεντρική Μακε-
δονία (Πέλλα-Ημαθία-Θεσσαλονίκη) και 
στη Θεσσαλία.

Η μέθοδος της καταστολής του χαλα-
ζιού που ακολουθείται -όπως επισημαίνει 
ο πρόεδρος της εταιρείας 3Δ, Δημήτρης 
Σκεπαστιανός- βασίζεται αποκλειστικά 
και μόνο στο ιδεατό μοντέλο του «αυξη-
μένου ανταγωνισμού». Η μέθοδος αυτή 
στηρίζεται στη διαδικασία της τεχνητής 
πυρηνοποίησης με την οποία γίνεται προ-
σπάθεια να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός 
των εμβρύων, ακριβώς μέσα στο τμήμα 
του καταιγιδοφόρου νέφους, εκεί όπου 
σχηματίζονται τα έμβρυα του χαλαζιού. 
Έτσι επιτυγχάνεται έντονος ανταγωνισμός 
μεταξύ των πυρήνων συμπύκνωσης για 
την εξασφάλιση του πεπερασμένου σε 
ποσότητα διαθέσιμου υπερψυγμένου νε-
ρού με αποτέλεσμα τη μείωση του μεγέ-
θους των χαλαζόκοκκων.

Κάτω από τέτοιες συνθήκες, οι χαλαζό-
κοκκοι που σχηματίζονται ή πέφτουν στο 
έδαφος με τη μορφή μικρότερων και επο-
μένως λιγότερο καταστρεπτικών χαλαζό-
κοκκων ή λιώνουν κατά την πτώση τους 
οπότε φθάνουν στο έδαφος με τη μορφή 
βροχής, λόγω της διέλευσης των χαλαζό-
κοκκων μέσα από το θερμότερο ατμοσφαι-

ρικό στρώμα μεταξύ της βάσης του νέφους 
και του εδάφους. Το αντιχαλαζικό πρό-
γραμμα εφαρμόζεται κάθε χρόνο από 20 
Μαρτίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η κλήση αε-
ροπλάνων για επιχειρήσεις χαλαζικής προ-
στασίας, η καθοδήγηση για προσέγγιση 
στην περιοχή προστασίας, η καθοδήγηση 
για προσέγγιση των χαλαζοφόρων νεφών, 
η απόφαση σποράς, το είδος σποράς, κα-
θώς και ο ρυθμός σποράς είναι αντικείμενα 
του μετεωρολόγου ελεγκτή του ραντάρ. 
Μάλιστα, το πρόγραμμα αξιολογήθηκε από 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Η 3Δ Α.Ε. είναι μια εταιρεία Γενικών Αερο-
πορικών Εφαρμογών που ιδρύθηκε το 1976 
στη Θεσσαλονίκη και προσφέρει ένα δια-
κριτικό φάσμα υπηρεσιών που δικαιωματι-
κά την καθιστά μοναδική στην Ευρώπη και 
μία από τις τέσσερις πιο αναγνωρισμένες 
εταιρείες παγκοσμίως που ειδικεύεται σε 
εφαρμογές τροποποίησης του καιρού. 
Εξάλλου, από το 1981 έχει συμμετάσχει 
ενεργά σε διάφορα προγράμματα τροπο-
ποίησης καιρού (αύξηση βροχής και κατα-
στολή χαλαζιού). 

Η τροποποίηση καιρού, επίσης γνωστή 
ως σπορά νεφών, είναι η δράση για να αλ-
λάξει η ποσότητα ή το είδος του υετού που 
πέφτει από τα σύννεφα, με τη διασπορά ου-
σιών στον αέρα που χρησιμεύουν ως συ-
μπύκνωση νεφών ή πυρήνες πάγου, οι 
οποίες μεταβάλλουν τις μικροφυσικές διερ-
γασίες μέσα στο σύννεφο. Ο συνήθης στό-
χος είναι να αυξηθεί ο υετός (βροχή ή χιόνι), 
αλλά και η καταστολή χαλαζιού και η διάλυ-
ση ομίχλης εφαρμόζονται επίσης ευρέως 
σε όλο τον κόσμο.

Οι εξειδικευμένες εφαρμογές τροποποίη-
σης καιρού (εναέρια σπορά νεφών) που 
χρησιμοποιούνται από την 3Δ Α.Ε. μπορούν 
να δώσουν λύσεις σε ζητήματα λειψυδρίας 
και απερήμωσης (μέσω των τεχνικών αύξη-
σης βροχής) και μπορούν επίσης να βοηθή-
σουν πέραν από την καταστολή χαλαζιού 
και στη διάλυση της ομίχλης. 

Η εταιρεία, διαθέτοντας τελευταίας τε-
χνολογίας εξοπλισμό και ένα άρτια καταρτι-
σμένο προσωπικό, ειδικεύεται και στην 
πρόληψη και έγκυρη προειδοποίηση 
ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η 3Δ κατέχει και εκμεταλλεύεται δύο 
Digital Doppler Συστήματα Ραντάρ Καιρού 
τα οποία βρίσκονται το ένα στη Βόρεια Ελ-
λάδα και το άλλο στην Κεντρική Ελλάδα. Τα 
ραντάρ αυτά είναι σε πλήρη λειτουργία όλο 
το χρόνο σε 24ωρη βάση με σκοπό τον εντο-
πισμό, την επικύρωση, την ανάλυση και την 
παρακολούθηση κάθε μετεωρολογικής 
δραστηριότητας, όπως καταιγίδες ή έντονες 
βροχοπτώσεις. Η επιχειρησιακή χωρική κά-
λυψή τους είναι 200 χλμ. το καθένα.

εναέρια προστασία  
των αγροτών από το χαλάζι
το επιχειρησιακό πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας 
καλύπτει 5.200.000 στρέμματα περίπου  
στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία

Η εταιρεία γενι-
κών Αεροπορι-
κών εφαρμογών 
3δ Α.ε., που από 
το 1992 έχει ανα-
λάβει το εθνικό 
πρόγραμμα χα-
λαζικής προστα-
σίας, ειδικεύεται 
σε εφαρμογές 
τροποποίησης 
καιρού που μπο-
ρούν να δώσουν 
λύσεις σε ζητή-
ματα λειψυδρίας 
και απερήμωσης 
και να βοηθή-
σουν πέραν από 
την καταστολή 
του χαλαζιού  
και στη διάλυση 
της ομίχλης

Η μέθοδος της καταστολής του χαλαζιού που ακο-
λουθείται -όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της εταιρεί-
ας 3Δ, Δημήτρης Σκεπαστιανός (φωτό)  - βασίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στο ιδεατό μοντέλο του «αυ-
ξημένου ανταγωνισμού»

Καλοκαίρι 2017
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ανΤιΒροΧινα και 
ανΤιΧαΛαΖικα ΠροΓραΜΜαΤα

Ε να από τα σημαντικότερα 
προϊόντα της χώρας μας εί-
ναι το ροδάκινο. Αποτελεί ένα 
από τα κύρια εξαγωγικά προϊό-
ντα και συνεισφέρει με αυτό 

τον τρόπο τόσο στη βελτίωση του εμπορι-
κού ισοζυγίου των αγροτικών προϊόντων 
όσο και στην εθνική οικονομία συνολικότε-
ρα. Το ροδάκινο διατίθεται στην αγορά τόσο 
σε νωπή όσο και σε μεταποιημένη μορφή, 
συμβάλλοντας στην αύξηση της προστιθέ-
μενης αξίας του γεωργικού προϊόντος. 

Η καλλιέργεια της ροδακινιάς στους Νο-
μούς των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτι-
κής Μακεδονίας καταλαμβάνει περίπου 114 
χιλιάδες στρέμματα. Στους Νομούς Ημαθί-
ας και Πέλλας καλλιεργείται περίπου το 
88% της συνολικά καλλιεργούμενης 
έκτασης και περισσότεροι από 10 χιλιάδες 
παραγωγοί ασχολούνται με την καλλιέρ-
γεια ροδακινιάς στις παραπάνω περιοχές.

Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, 
λόγω των κλιματολογικών συνθηκών που 
επικρατούν κατά τη θερμή περίοδο του 
έτους (Απρίλιο - Σεπτέμβριο), είναι συχνό 
το φαινόμενο της χαλαζόπτωσης, το οποίο 
και προξενεί σοβαρές καταστροφές σε 
καλλιέργειες. Το φαινόμενο αυτό τα τελευ-
ταία χρόνια γίνεται ολοένα και πιο συχνό.

Στον Πίνακα 1 αποτυπώνονται οι ημέρες 
χαλαζόπτωσης ανά έτος για τις Περιφέρειες 
της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας. 

Πίνακας 1.  
Πλήθος χαλαζοπτώσεων ανά Περιφέρεια
ΠεριοχεΣ ΚεντριΚΗΣ  

ΜΑΚεδονιΑΣ
δΥτιΚΗΣ  

ΜΑΚεδονιΑΣ

2001-2011 12 2
2012 0 1
2013 2 1
2014 4 3
2015 1 3
2016 1 0
2017 έως 15/05 1 1

Πηγή: *Τα δεδομένα 2012 - 2017 αντλήθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Βάση Ακραίων Καιρικών Φαινομένων 
(ESWD). ** Οι τιμές για την περίοδο 2001 - 2011 από 
μελέτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών «Ανά-
λυση επιπτώσεων καιρικών φαινομένων την περίο-
δο 2001-2011 στην Ελλάδα».

από ένα ζημιογόνο αίτιο καταβλήθηκε 
στον Νομό Ημαθίας για ζημιές από χαλάζι 
και το ύψος των αποζημιώσεων ανήλθε σε 
περισσότερα από €23 εκατομμύρια. Το 
δεύτερο υψηλότερο ποσό αποζημιώσεων 
δόθηκε για το ζημιογόνο αίτιο του χαλα-
ζιού, καταβλήθηκε στον Νομό Πέλλας και 
ανήλθε στα €14,5 εκατομμύρια. Λαμβάνο-
ντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, η προστασία 
της καλλιέργειας από τη χαλαζόπτωση θε-
ωρείται ύψιστης σημασίας.

Η προστασία από το χαλάζι μπορεί να 
εφαρμοσθεί με τρεις μεθόδους:

 Καταστολή του χαλαζιού με τη «σπορά 
των καταιγιδοφόρων νεφών» με εναέρια 
μέσα. 

 Αντιχαλαζικά Κανόνια Ηχοβολής.
 Αντιχαλαζικό δίχτυ.

Ο εΛ.γ.Α. από το 1984 μέσω του εθνι-
κού Προγράμματος χαλαζικής Προστα-
σίας εφαρμόζει τη μέθοδο καταστολής 
του χαλαζιού με εναέρια μέσα. Παράλληλα 
ο ΕΛ.ΓΑ. έχει εγκαταστήσει ογδόντα (80) 
αντιχαλαζικά κανόνια, σε πέντε (5) Νομούς 
της Ελλάδας.

Από τις παραπάνω μεθόδους το αντιχα-
λαζικό δίχτυ απαιτεί το χαμηλότερο κό-
στος επένδυσης και μπορεί να εφαρμοσθεί 
και σε μικρή έκταση. Ο ΕΛ.Γ.Α. επιδοτεί το 
κόστος εγκατάστασης αντιχαλαζικών δι-
χτυών σε ποσοστό 60%.

Συνεπικουρώντας αυτή την προσπάθεια 
του ΕΛ.Γ.Α., η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει 
τον αγρότη προσφέροντας το εξειδικευμέ-
νο Δάνειο «Ενεργητικής Προστασίας Αγρο-
τικής Καλλιέργειας» για τη χρηματοδότηση 
των δαπανών εγκατάστασης Αντιχαλαζι-
κών Διχτυών και καλύπτει τόσο την αγορά 
υλικών όσο και τα έξοδα εγκατάστασής 
τους. 

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται 
μέχρι το 90% της αναμενόμενης επιχορή-
γησης του ΕΛ.Γ.Α. και μέχρι το 80% της ίδιας 
συμμετοχής, δηλαδή του μη επιχορηγού-
μενου ποσοστού (40%). 

Η διάρκεια του δανείου είναι έως 6 χρό-
νια. Με την καταβολή της επιχορήγησης 
απομειώνεται ισόποσα το κεφάλαιο του 
δανείου και τυχόν υπόλοιπο άληκτο κεφά-
λαιο εξοφλείται με ίσες χρεολυτικές δόσεις 
και καταβολή τόκων ανά εξάμηνο.

Έτσι, ο αγρότης έχει τη μικρότερη δυνα-
τή επιβάρυνση σε τόκους, αφού το μεγαλύ-
τερο ποσό του δανείου εξοφλείται σε σύ-
ντομο χρονικό διάστημα.

Η εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών 
είναι μια επένδυση που διασφαλίζει το ετή-
σιο εισόδημα των παραγωγών και δίνει τη 
δυνατότητα να πετύχουν καλύτερες τιμές 
σε χρονιές όπου η χαλαζόπτωση έχει μειώ-
σει τις διαθέσιμες ποσότητες των προϊό-
ντων στην αγορά.

ΓΡΑφΕι Ο   

Αλέκος Παργινός
 
Στέλεχος της 
Διεύθυνσης Αγροτικού 
Τομέα της Τράπεζας 
Πειραιώς

ενεργητική προστασία  
στην καλλιέργεια  
της ροδακινιάς

Οι μήνες από τον Απρίλιο μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο, όπου παρουσιάζεται το φαι-
νόμενο της χαλαζόπτωσης, είναι οι πιο κρί-
σιμοι για την καλλιέργεια και σηματοδο-
τούν το αναμενόμενο οικονομικό αποτέλε-
σμα της αγροτικής εκμετάλλευσης και κατ’ 
επέκταση το εισόδημα των καλλιεργητών. 

Σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο του 
ΕΛ.Γ.Α. για το 2014, το ζημιογόνο αίτιο για το 
οποίο καταβλήθηκαν οι μεγαλύτερες 
αποζημιώσεις στον τομέα της φυτικής 
παραγωγής ήταν το χαλάζι. Για αποζημι-
ώσεις από χαλάζι στον τομέα της φυτικής 
παραγωγής ο ΕΛ.Γ.Α. το έτος 2014 πλήρωσε 
στους παραγωγούς περισσότερα από €87 
εκατομμύρια.

Το υψηλότερο ποσό για αποζημιώσεις 
σε ένα Νομό για ζημιές που προκλήθηκαν 

Συνεπικουρώντας 
στην προσπάθεια 
του εΛ.γ.Α., η τρά-
πεζα Πειραιώς 
στηρίζει τον αγρό-
τη προσφέροντας 
το εξειδικευμένο 
δάνειο «ενεργητι-
κής Προστασίας 
Αγροτικής Καλλι-
έργειας» για τη 
χρηματοδότηση 
των δαπανών 
εγκατάστασης 
Αντιχαλαζικών δι-
χτυών και καλύ-
πτει τόσο την αγο-
ρά υλικών όσο και 
τα έξοδα εγκατά-
στασής τους. το 
ύψος της χρημα-
τοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι το 
90% της αναμενό-
μενης επιχορήγη-
σης του εΛ.γ.Α. και 
μέχρι το 80% της 
ίδιας συμμετοχής, 
δηλαδή του μη 
επιχορηγούμενου 
ποσοστού (40%)

Καλοκαίρι 2017
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Ο ι καρποί της ροδακινιάς ωρι-
μάζουν διαδοχικά σε μια περί-
οδο 10-25 ημερών (αυτό βεβαί-
ως εξαρτάται από την ποικιλία 
και την εποχή ωρίμανσης). Η 

διαδοχική ωρίμανση επιβάλλει η συγκομιδή 
των καρπών να γίνεται σε δυο ή τρία χέρια. Συ-
νήθως οι πρώτοι καρποί που ωριμάζουν είναι 
μεγάλου μεγέθους, κούφιοι και με σχισμένο πυ-
ρήνα (εικ.1). 

Τα ροδάκινα συγκομίζονται όταν φθάσουν σε 
ένα στάδιο ωριμότητας που επιτρέπει στη συνέ-
χεια την ωρίμανση του καρπού (κλιμακτηρικός 
καρπός), την ασφαλή διακίνηση και τη διατήρη-
ση στο ράφι, χωρίς να μειώνει την εμφάνιση και 
την ποιότητα. Όταν η συγκομιδή γίνεται νωρίτε-
ρα από ό,τι πρέπει, τότε οι καρποί δεν αποκτούν 
το κανονικό βάρος, συρρικνώνονται και δεν 
αποκτούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά 
της ποικιλίας. Όταν γίνει η συγκομιδή αργότερα, 
τότε τα ροδάκινα μαλακώνουν, δεν μπορούν να 
μεταφερθούν και η διάρκεια ζωής στο ράφι είναι 
περιορισμένη (εικ.2).

Τα κριτήρια ωρίμανσης για συγκομιδή είναι: 
το χαρακτηριστικό μέγεθος της ποικιλίας, ο χρω-
ματισμός του καρπού, η αλλαγή του βασικού 
χρώματος από πράσινο σε κίτρινο, η περιεκτικό-
τητα διαλυτών στερεών συστατικών ≥10% (ή 10o 

Brix), η σκληρότητα της σάρκας ≥ των 4 κιλών 
και η καρπική περίοδος, χαρακτηριστική κάθε 
ποικιλίας. Προσοχή χρειάζεται στις ερυθρές ποι-
κιλίες διότι δεν είναι εύκολο να διαπιστωθεί το 
στάδιο ωρίμανσης εξωτερικά με το μάτι.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά ροδακίνων
Εξωτερικά χαρακτηριστικά: εμφάνιση, ελκυστι-

κότητα στον καταναλωτή,μέγεθος, σχήμα, 
χρώμα φλοιού, επίχρωμα, χνούδι

Εσωτερικά χαρακτηριστικά: γεύση, ικανοποίη-
ση καταναλωτή, χρώμα σάρκας, σκληρότη-
τα, γεύση-γλυκύτητα/οξύτητα, άρωμα, σάρ-
κα εκπύρηνη, ημι-εκπύρηνη, συμπύρηνη

Διαιτητική αξία: βιταμίνες, αντιοξειδωτικές 
ουσίες

Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα
• Ποικιλία (DNA), υποκείμενο, σχήμα κόμης
• Υψόμετρο, έδαφος (βάθος, μηχανική και χη-

μική σύσταση), κλίση, έκθεση (βορεινή, 
μεσημβρινή)

• Αραίωμα καρπών και λοιπές καλλιεργητικές 
φροντίδες (καταπολέμηση εχθρών, ασθε-

νειών, λίπανση, άρδευση, θερινό κλάδεμα 
κ.λπ.)

• Στάδιο ωρίμανσης καρπών κατά τη 
συγκομιδή 

• Διαχείριση καρπών (συσκευασία στο χωράφι 
ή στο συσκευαστήριο, εσωτερική αγορά ή 
εξαγωγή)

• Μεταχείριση καρπών μετασυλλεκτικά - συν-
θήκες και διάρκεια συντήρησης 
Η συγκομιδή των ροδακίνων γίνεται σε δύο 

ή τρία χέρια και αυτό έχει μεγάλη σημασία για 
την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών. 

Σε ορισμένες περιοχές (Νάουσα, Βελβεντό Κο-
ζάνης) οι ροδακινο-παραγωγοί συγκομίζουν 
τους καρπούς σε 5-6 χέρια και τους συσκευά-
ζουν στο κτήμα. Το σύστημα αυτό επιτρέπει οι 
καρποί να συγκομίζονται κατά τι πιο ώριμοι, 
είναι μεγαλύτερου μεγέθους και καλύτερου 
χρώματος, με άλλα λόγια ποιοτικά τα ροδάκι-
να αυτά είναι ανώτερα από εκείνα που συγκο-
μίζονται για να συσκευαστούν στο διαλογητή-
ριο και συνήθως απολαμβάνουν καλύτερες τι-
μές (εικ. 3).

Το ροδάκινο είναι ευαίσθητος καρπός και 

Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί 
και ποιότητα ροδακίνων
Ωρίμανση καρπού - Συγκομιδή - Συντήρηση

ΓΡΑφΕι Ο   

Μιλτιάδης δ. 
Βασιλακάκης

Ομ. καθηγητής 
Δενδροκομίας ΑΠΘ
vasilaka@agro.auth.gr

Καλοκαίρι 2017

Εικ. 1. Κούφια ροδάκινα Εικ. 2. Συσκευασμένα ροδάκινα μεγάλου μεγέθους

Εικ. 4. Πλακέ ροδάκιναΕικ. 3. Συσκευασία Βελβεντού

Εικ. 5. Νεκταρίνια Εικ. 6. Συσκευασία σε κουπάκι
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κάθε απρόσεκτος χειρισμός το καθιστά ακα-
τάλληλο για εμπορία. 

Τα επιτραπέζια ροδάκινα και νεκταρίνια δέ-
χονται τις ίδιες περιποιήσεις μετά τη συγκομι-
δή μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή. Τα 
ροδάκινα και τα νεκταρίνια καλό είναι μετά τη 
συγκομιδή να προψύχονται με αερόψυξη ή 
υδρόψυξη έτσι ώστε να αποβάλλεται η θερ-
μότητα αγρού και η τελική θερμοκρασία καρ-
πών να είναι 4οC. Στη συνέχεια οι καρποί στε-
γνώνουν, συνήθως στο διάδρομο των ψυγεί-
ων, και κατόπιν οδηγούνται στους ψυκτικούς 
θαλάμους με θερμοκρασία 0,5-0οC και σχετική 
υγρασία 90%. Διάρκεια συντήρησης 3 εβδο-
μάδες. Ο καρπός παγώνει στους -2oC.

Τα ροδάκινα πλένονται, βουρτσίζονται όταν 
πρόκειται για ροδάκινα με χνούδι, διαχωρίζο-
νται σε κατηγορίες βάσει του μεγέθους και στη 
συνέχεια τοποθετούνται σε τελάρα ξύλινα ή 
χάρτινα με ειδικές πλαστικές θήκες ή από χαρτί 
διαφόρων χρωμάτων. Το κάθε χρώμα αντιπρο-
σωπεύει και διαφορετικό μέγεθος (ποιότητα). 
Οι καρποί μικρού μεγέθους τοποθετούνται σε 
κουπάκια (εικ. 5, 6).

Τα συμπύρηνα ή βιομηχανικά ροδάκινα 
συγκομίζονται σε δύο ή τρία χέρια, τοποθε-
τούνται σε πλαστικές κλούβες των 20kg και 
στη συνέχεια μεταφέρονται στους χώρους 
συγκέντρωσης όπου μεταγγίζονται σε bins 
των 250kg. Από εκεί οδηγούνται στα ψυγεία 
των εργοστασίων και κατόπιν για κονσερβο-
ποίηση. Τα προϊόντα που παράγονται είναι 
κομπόστα ροδακίνου, κύβος, φρουτοσαλά-
τα, ζελέδες με κύβο ροδακίνου και διάφορες 
γεύσεις (φράουλα, μανταρίνι, ακτινίδιο κ.
λπ.), χυμός, πουρές. Σχεδόν όλες οι ποσότη-
τες των μεταποιημένων προϊόντων 
εξάγονται.

Για να παραχθεί καλής ποιότητας κομπόστα 
βασικά η πρώτη ύλη, το ροδάκινο, πρέπει να 
είναι αρίστης ποιότητας. Επομένως κάθε ερ-
γασία που βοηθάει στην παραγωγή καλής ποι-
ότητας ροδακίνων (αραίωμα, πρόγραμμα ψε-
κασμών, συγκομιδή στο κατάλληλο στάδιο, 
συντήρηση) βοηθάει ταυτόχρονα στην παρα-
γωγή καλής ποιότητας κομπόστας.

Φυσιολογικές και μυκητολογικές 
ασθένειες κατά τη συντήρηση
Όταν τα ροδάκινα συντηρηθούν για μακρύ-
τερο χρονικό διάστημα των 3 εβδομάδων, σε 
υψηλότερη θερμοκρασία του μηδενός ή κα-
θυστερήσει η είσοδος στο ψυγείο, τότε επη-
ρεάζεται αρνητικά η ποιότητα αφενός και οι 
καρποί μαλακώνουν, οπότε παρατηρούνται 
απώλειες εξαιτίας φυσιολογικών ανωμαλιών 
ή προσβολής από μύκητες. 

Εσωτερικό καφέτιασμα ή κατάρρευση. Όταν 
οι καρποί συντηρηθούν επί μακρύτερο χρο-
νικό διάστημα των 3 εβδομάδων στο ψυγείο 
τότε μπορεί να εμφανίσουν μετά την απομά-
κρυνσή τους από το ψυγείο μέσα σε μερικές 

ημέρες συμπτώματα breakdown (καφέτια-
σμα-κατάρρευση) (εικ. 7). 

Μάλλινη υφή: Τα συμπτώματα είναι απώ-
λεια χυμού και η σάρκα αποκτά μάλλινη υφή. 
Παρατηρείται μετά από μακροχρόνια συντή-
ρηση ή συντήρηση πέραν των ορίων αντο-
χής της ποικιλίας (εικ. 8).

Μονίλια ή φαιά σήψη (Monilinia fruticola και 
M. laxa). Η μούχλα αυτή εξαπλώνεται στο κι-
βώτιο γρήγορα από καρπό σε καρπό (εικ. 9, 
10). Τα σπόρια του μύκητα βλαστάνουν και ο 
μύκητας αυξάνεται σε θερμοκρασία από 0 έως 
30°C, ιδανικές θερμοκρασίες είναι μεταξύ 15 
και 25°C. Ταχεία υδρόψυξη των καρπών σε 
θερμοκρασία χαμηλότερη των 4°C και στη συ-
νέχεια συντήρηση στους 0°C αναστέλλει ή επι-
βραδύνει την εξάπλωση της μονίλιας. Εμβά-
πτιση των καρπών πριν από τη συντήρηση σε 
διάλυμα με το  Scholar( fludioxonil) καταπολε-
μά τόσο τη μονίλια όσο και τον Rhizopus. Κα-
τάλληλα φάρμακα που επιτρέπεται η χρήση 
τους ενάντια στη φαιά σήψη στον οπωρώνα 

φαίνονται στο site του ΥΠΑΑΤ (http://www.
minagric.gr/syspect/).

Ψεκασμοί με άλατα ασβεστίου βελτιώνουν 
την ανθεκτικότητα του καρπού στη μονίλια, 
για το λόγο αυτό στο σύστημα ολοκληρωμέ-
νης καλλιέργειας συνιστώνται 3 ψεκασμοί με 
χλωριούχο ασβέστιο. 

Phizopus stolonifer. Ο μύκητας εξαπλώνε-
ται πολύ γρήγορα από καρπό σε καρπό και 
μπορεί μέσα σε 2-3 ημέρες να εξαπλωθεί σε 
ολόκληρο το κιβώτιο ή την κλούβα. Η αρχική 
μόλυνση γίνεται από υπάρχουσα πληγή του 
καρπού και δεν αναπτύσσεται όταν η θερμο-
κρασία είναι χαμηλότερη των 7oC. Όπως ανα-
φέρθηκε παραπάνω, το μυκητοκτόνο Μπο-
τράν καταπολεμά τη μονίλια καθώς και τον 
Rhizopus όταν οι καρποί εμβαπτιστούν στο 
μυκητοκτόνο αυτό πριν από τη συντήρηση.

Ασπέργιλλος (Aspergillus niger). H προσβο-
λή παρατηρείται συνήθως στο τελάρο και ιδι-
αίτερα στην κάτω επιφάνεια του καρπού που 
δεν αερίζεται (εικ. 11).

Εικ. 7. Καφέτιασμα σάρκας ( κατάρρευση)

Εικ. 9. Προσβολή από μονίλια

Εικ. 11. Προσβολή από Aspergillus niger (Μαύρη μούχλα)

Εικ. 8.  Μάλλινη υφή

Εικ. 10. Προσβολή από μονίλια
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πολύ πιο αυστηρή πολιτική ως προς την 
ασφάλεια των τροφίμων (π.χ. υπολείμματα 
φυτοφαρμάκων), με αποτέλεσμα την επι-
στροφή αρκετών ποσοτήτων ελληνικών 
φορτίων ροδακίνων και την απώλεια σημα-
ντικών εξαγωγικών αγορών.

Σημείο καμπής αποτέλεσε το έτος 2000, 
οπότε εισήχθη για πρώτη φορά σε εκτεταμέ-
νη κλίμακα στην Ελλάδα το σύστημα της ΟΔ 
στον κλάδο των ροδακίνων, μέσω του προτύ-
που περιβαλλοντικής διαχείρισης «AGRO2», 
από τον νεοσυσταθέντα, τότε, ΟΠΕΓΕΠ. 

Στο σύστημα συμμετέχουν ήδη περισσό-
τερες από 6.000 εκμεταλλεύσεις σε 29 Ομά-
δες Παραγωγών, που καλλιεργούν περισσό-
τερη από τη μισή συνολική έκταση των ρο-
δακίνων, ενώ παράλληλα δραστηριοποιού-
νται πέντε οργανισμοί πιστοποίησης. Τα 
αποτελέσματα από την εφαρμογή του συ-
στήματος είναι ήδη ορατά. Τα σημαντικότε-
ρα από αυτά είναι η μείωση των εισροών, ο 
συγχρονισμός των γεωργικών εργασιών, η 
ασφάλεια του προϊόντος, η ασφάλεια των 
παραγωγών, η εφαρμογή καινοτομιών και ο 
«χρονισμός» της παραγωγής. Άλλες σημα-
ντικές παράμετροι είναι το γεγονός ότι «η 
επιστήμη μπήκε στο χωράφι», η συστηματι-
κή κατάρτιση των παραγωγών (με ποσοστά 
παρακολούθησης 80%), η αμφίδρομη δια-
δικασία μάθησης των γεωπόνων-συμβού-
λων και των γεωργών, η αύξηση της αυτονο-

μίας των παραγωγών, η αλλαγή του ρόλου 
των παραγωγών, η από κοινού ανάληψη του 
κινδύνου και η αντιμετώπιση της αβεβαιό-
τητας. Κομβικός είναι ο ρόλος των Γεωργι-
κών Συμβούλων, τόσο στο οργανωτικό όσο 
και στο τεχνικό επίπεδο, καθώς και ο ρόλος 
των Συμβούλων Πιστοποίησης.

Η επιτυχημένη εισαγωγή της ΟΔ αντέ-
στρεψε τη φθίνουσα πορεία ολόκληρου του 
κλάδου των κονσερβοποιημένων ροδακί-
νων. Η ΟΔ είναι στην πραγματικότητα μια 
σύνθετη θεσμική και οργανωτική καινοτο-
μία, με σαφείς τεχνικές και κοινωνικές δια-
στάσεις. Οι σημαντικές τεχνολογικές αλλα-
γές που επήλθαν και οι καινοτομίες δεν θα 
μπορούσαν να εφαρμοστούν, πρώτον, αν 
θεσμικοί φορείς του προϋπάρχοντος καθε-
στώτος δεν προσαρμόζονταν σε νέους 
«υβριδικούς» ρόλους, όπως ο ΟΠΕΓΕΠ (ρυθ-
μιστής και υποκινητής της όλης προσπάθει-
ας) και οι συνεταιριστικές οργανώσεις (με 
καθήκοντα εμπορίας αλλά και εκπροσώπη-
σης), και, δεύτερον, αν τα υπάρχοντα δίκτυα 
δεν άλλαζαν στόχους, οργάνωση και εύρος. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι εταίροι ανέλαβαν 
τη συνευθύνη της διαδικασίας μετάβασης, 
προσαρμόζοντας το πρότυπο AGRO2 στις 
ανάγκες τους και προσαρμοζόμενοι οι ίδιοι 
στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς, σε 
έναν αντικειμενικά μάλλον δύσκαμπτο κλά-
δο, αυτόν των δενδρωδών καλλιεργειών. 

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση  
των Ροδακίνων ως καινοτομία

Σ υνηθίζουμε να θεωρούμε την 
εισαγωγή μιας καινοτομίας ως 
κυρίως ή αποκλειστικά τεχνικό 
ζήτημα. Η εισαγωγή του συστή-
ματος της Ολοκληρωμένης Δια-

χείρισης (ΟΔ) στον κλάδο των ροδακίνων 
στην περιοχή της Ημαθίας δείχνει ότι χρειά-
ζεται μια πολύ ευρύτερη θεώρηση των και-
νοτομιών. Η περίπτωση αυτή έχει εξετασθεί 
λεπτομερώς στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος «Farming Transitions: 
Pathways towards regional sustainability of 
agriculture in Europe (FarmPath, EU-FP7)». 

Είναι γνωστό ότι για πολλά χρόνια είχε 
επικρατήσει στην περιοχή η λογική των 
«χωματερών». Στο πλαίσιο αυτό, η καλλιέρ-
γεια των ροδακίνων είχε επεκταθεί σημαντι-
κά, οι εκμεταλλεύσεις είχαν εξειδικευθεί, 
ενώ παράλληλα γινόταν υπερβολική χρήση 
εισροών, ιδιαίτερα λιπασμάτων. Είχαν επί-
σης συσταθεί 50 Ομάδες Παραγωγών με κύ-
ριο σκοπό την απόσυρση του προϊόντος, 
στις οποίες η πρόσβαση γινόταν με πολιτική 
διαμεσολάβηση. Μέρος των ενισχύσεων 
της απόσυρσης χρησιμοποιούνταν για συ-
γκαλυμμένες εξαγωγικές επιδοτήσεις των 
συμπύρηνων ροδακίνων.

ισχυρές πιέσεις από τις ΗΠΑ προς την ΕΕ 
οδήγησαν στην αλλαγή της σχετικής ΚΟΑ το 
1995, με δραστικούς περιορισμούς των επι-
δοτήσεων. Παράλληλα, οι ΗΠΑ εφάρμοσαν 
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φακελοσ ροδακινο
ΜΕΤαΣΥΛΛΕκΤικΗ 

διαΧΕιριΣΗ

Η παραγωγή και η διακίνηση 
ροδακίνων αποτελεί έναν 
από τους δυναμικότερους 
τομείς της σύγχρονης ελλη-
νικής γεωργίας. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι η Ελλάδα κατέχει την 5η θέ-
ση στην παγκόσμια παραγωγή ροδακίνων, 
ενώ ταυτόχρονα είναι η χώρα με τη μεγα-
λύτερη παραγωγή συμπύρηνων (βιομηχα-
νικών) ροδακίνων. Ανεξάρτητα όμως από 
αυτές τις σημαντικές παραγωγικές επιδό-
σεις, η ελληνική βιομηχανία ροδακίνων 
-για να είναι ανταγωνιστική- οφείλει να δια-
χειριστεί αποτελεσματικά ζητήματα που 
κυρίως αφορούν το κόστος παραγωγής και 
την ποιότητα των ροδακίνων. 

Η ποιότητα των καρπών, και εν προκει-
μένω των ροδακίνων, είναι μια ευρεία έν-
νοια, η οποία καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα 
αναγκών, και ανάλογα με τη χρήση του 
προϊόντος, μπορεί να αποκτά διαφορετική 
σημασία. Εάν, για παράδειγμα, τα ροδάκινα 
προορίζονται για νωπή χρήση θα πρέπει 
να συγκεντρώνουν άλλα χαρακτηριστικά 
από τα κονσερβοποιήσιμα. Η ποιότητα των 
ροδακίνων αφορά ένα σύνολο χαρακτηρι-
στικών που σχετίζονται με την εξωτερική 
εμφάνιση (μέγεθος, σχήμα, χρώμα), τα αι-
σθητήρια όργανα του καταναλωτή (εμφά-
νιση, χρώμα, άρωμα, γεύση κ.λπ.), τις ευερ-
γετικές επιδράσεις του καρπού στον αν-
θρώπινο οργανισμό (βιταμίνες, ιχνοστοι-
χεία, αντιοξειδωτικές ουσίες), καθώς και 
την ικανότητα του καρπού για διατήρηση 
αυτών των χαρακτηριστικών, δηλ. την ικα-
νότητα μετασυλλεκτικής του συντήρησης. 
Εν τέλει, ο καταναλωτής, χρησιμοποιώντας 
τα χαρακτηριστικά αυτά, είναι σε θέση να 
ξεχωρίζει την ποιότητα ενός ροδακίνου και 
να το διακρίνει από ομοειδή προϊόντα.

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποι-
ότητα των ροδακίνων είναι η γενετική σύ-
σταση της ποικιλίας και του υποκειμένου 
καθώς και διάφοροι προσυλλεκτικοί και 
μετασυλλεκτικοί παράγοντες. Στην περί-
πτωση των προσυλλεκτικών παραγόντων 
σημαντική επίδραση ασκεί το περιβάλλον, 
με το κλίμα (θερμοκρασία και εναλλαγές 
αυτής στη διάρκεια του εικοσιτετραώρου/
έτους, ακτινοβολία, ύψος, ένταση και κατα-
νομή βροχόπτωσης, σχετική υγρασία 
ατμόσφαιρας και άνεμοι) και τους εχθρούς 
ή ασθένειες που ενδημούν στην περιοχή. 
Επίσης καθοριστική είναι και η παρεμβολή 
του παραγωγού, που με τις καλλιεργητικές 
φροντίδες που εφαρμόζει (λίπανση, άρ-
δευση, κλάδεμα, αραίωμα ροδακίνων, φυ-
τοπροστασία, χειρισμοί εδάφους, επέμβα-
ση με χημικές ουσίες κ.τ.λ.) επηρεάζει άμε-
σα την ποιότητα των ροδακίνων. Διάφοροι 
παράγοντες που υπεισέρχονται στη διαδι-
κασία της συγκομιδής, και κυρίως στο στά-

Ποιότητα ροδακίνων  
και παράγοντες  
που την επηρεάζουν
Η σημασία του σταδίου συγκομιδής των καρπών

ΓΡΑφΕι Ο   

Αθανάσιος 
Μολασιώτης

Αναπληρωτής 
καθηγητής. Εργαστήριο 
Δενδροκομίας, Τμήμα 
Γεωπονίας, 
Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

διο συγκομιδής, επιδρούν καταλυτικά στη 
γευστική ποιότητα των ροδακίνων. Η συ-
γκομιδή των ροδακίνων γίνεται με βάση 
την καρπική περίοδο (χρόνο από την πλή-
ρη άνθηση έως τη συγκομιδή), το μέγεθος 
και άρωμα καρπού, την αλλαγή του βασι-
κού χρώματος από πράσινο σε κίτρινο/
κόκκινο, ιδιαίτερα στην περιοχή του ποδί-
σκου (το επίχρωμα του καρπού δεν αποτε-
λεί αξιόπιστο κριτήριο συγκομιδής), τη 
σκληρότητα του καρπού (θα πρέπει να εί-
ναι περίπου 4 Kg με έμβολο 8 χιλ.) και τα δι-
αλυτά στερεά συστατικά (σάκχαρα, θα 
πρέπει να είναι > 9%).

Σήμερα, ένα κυρίαρχο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η ροδακινοκαλλιέργεια είναι 
η κατά κεφαλήν μείωση της κατανάλωσης 
ροδακίνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι 
κοινά αποδεκτό ότι η χαμηλή γευστική ποι-

ότητα των ροδακίνων, που οφείλεται πρω-
τίστως στο γεγονός ότι αυτά συγκομίζο-
νται νωρίς, προτού ο καρπός προλάβει να 
ωριμάσει κατάλληλα, είναι ο κύριος λόγος 
που οι καταναλωτές προτιμούν να αγορά-
ζουν άλλα φρούτα. Με βάση τα παραπάνω 
γίνεται αντιληπτό ότι η διασφάλιση του κα-
τάλληλου σταδίου συγκομιδής είναι απα-
ραίτητη για υψηλής ποιότητας ροδάκινα.

Τέλος, διάφοροι μετασυλλεκτικοί παρά-
γοντες, όπως οι συνθήκες κατά τη συντή-
ρηση και μεταφορά των ροδακίνων (θερ-
μοκρασία, σχετική υγρασία, σύσταση της 
ατμόσφαιρας συντήρησης και η παρουσία 
ή μη αιθυλενίου) σε συνδυασμό με τις συν-
θήκες διαλογής (τραυματισμοί, μωλωπι-
σμοί) αλλά και τη συσκευασία επηρεάζουν 
καθοριστικά την τελική ποιότητα των 
ροδακίνων. 
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Το έλλειμμα στο εμπορικό 
ισοζύγιο έχει περιορισθεί 
σημαντικά, με αγροτικά 

προϊόντα όπως το ελαιό-
λαδο να πρωταγωνιστούν 

στη λίστα με τα πιο 
δημοφιλή εξαγώγιμα 

προϊόντα.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

5
8

4
,2

 

3 14
7,

5
 

6
,1

13
4

,8

3
,1

13
7 15

,1

12
7,

2

9
,3

8
7,

3

11
,3

5
0

7,
4

6
6

,9
 

4
13

3
9

,3

3
6

1,
6

6
7,

9

2
9

4
,6

4
7,

8

2
4

3
,9

3
1,

2

3
0

3
,3

 

13
3

 

2
16

,5

13
6

,7

7
3

,7

3
3

,9

16
7

19
6

,7

13
7

19
8

,2

0
,1

8

11
5

,7

7
3

,8

14
9

,7

4
,8

9
6

,4

1,
5

3
7
8

,4
 

7,
2

4
2
0

,2

6 14
3

,3

4
0

1,
7

 

3
9

4
,8

ΠΗΓΗ:  Επεξεργασμένα στοιχεία από την Τράπεζα Πειραιώς,
στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. έτους 2016 και προηγούμενων ετών (Προσωρινά στοιχεία)

Περιλαμβάνονται λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, 
μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από 
ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)
Περιλαμβάνονται καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι παρασκευασμένα 
ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη)
Περιλαμβάνονται λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ
Περιλαμβάνονται παρασκευάσματα διατροφής που δεν περιλαμβάνονται 
αλλού και τα οποία χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα
Περιλαμβάνονται αποστάγματα, ηδύποτα και άλλα οινοπνευματώδη ποτά
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Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ είναι 
ένας αγροτικός συνεταιρι-
σμός που με την υφιστάμε-
νη νομική μορφή εμφανί-
ζεται από το 1958 ενώ ως 

συνεταιριστική μορφή οργάνωσης υφί-
σταται από το 1917. Αποτελείται από 400 
μέλη, με κύρια δραστηριότητα την παρα-
γωγή και διαχείριση νωπών φρούτων, και 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
κινητήριους μοχλούς για την οικονομική 
ανάπτυξη της περιοχής, όχι μόνο γιατί δι-
ασφαλίζει το εισόδημα εκατοντάδων πα-
ραγωγών, αλλά και γιατί προσφέρει θέσεις 
εργασίας σε δεκάδες ανθρώπους, κυρίως 
κατά τη θερινή περίοδο. 

Ο συνεταιρισμός διαχειρίζεται την πα-
ραγωγή για λογαριασμό των αγροτών. Γι’ 
αυτό κατευθύνει και ελέγχει τι θα καλλιερ-
γήσει ο παραγωγός, ποια ποικιλία θα καλ-
λιεργήσει, πώς θα την καλλιεργήσει. Και εν 
συνεχεία αναλαμβάνει τη διάθεση των 
προϊόντων στις αγορές.

Τα προϊόντα που παράγουν τα μέλη του 

Η σημασία του branding στην προώθηση των ροδάκινων 

Η περίπτωση της Velvita

ΓΡΑφΕι Ο  

ευθύμιος 
Μπαλάνης
 
Γενικός Διευθυντής  
ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού

συνεταιρισμού είναι κυρίως ροδάκινα, νε-
κταρίνια και μήλα, με τη συνολική παρα-
γωγή των ανωτέρω για το 2017 να υπολο-
γίζεται στους 14.000 τόνους, ενώ σε μικρό-
τερες ποσότητες παράγονται ακτινίδια, 
δαμάσκηνα, νάσυ, κυδώνια, βερίκοκα και 
κεράσια. Από το καλοκαίρι του 2013 τα ρο-
δάκινα του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ έχουν το 
δικό τους brand name «VELVITA», πρωτο-
ποριακό για το ροδάκινο σε πανευρωπαϊ-
κό επίπεδο. Η σημασία χρήσης του brand 
name «VELVITA» είναι τεράστια, καθώς 
από την πρώτη στιγμή αποτέλεσε πόλο 
έλξης για τον καταναλωτή δίνοντας την 
αξία που αρμόζει στο προϊόν. Η χρήση 
του «VELVITA» με τις κατάλληλες προωθη-
τικές ενέργειες που πραγματοποιούνται 
από τον συνεταιρισμό διαφοροποίησε τα 
ροδάκινα «VELVITA» από τα υπόλοιπα 
ροδάκινα.

Το λογότυπο «VELVITA» οδήγησε τον 
καταναλωτή να ξεχωρίζει τα γνήσια ροδά-
κινα του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ από άλλα 
ροδάκινα, τα οποία δεν έχουν τα ίδια ποι-

οτικά χαρακτηριστικά, που έχουν να κά-
νουν με γεύση, άρωμα, χρώμα και αντοχή. 
Ο καταναλωτής αναγνωρίζει πλέον τα 
«VELVITA» ως τα ροδάκινα Βελβεντού που 
συλλέγονται ώριμα και συσκευάζονται 
στο κτήμα με το χέρι, με αποτέλεσμα να 
αποφεύγεται κάθε ενδιάμεση ταλαιπωρία 
για να φτάσουν στο τραπέζι του, όπως 
ακριβώς κόπηκαν από το κλαδί. 

Αυτή η αναγνωρισιμότητα προσδίδει 
και την προστιθέμενη αξία στο προϊόν, 
καθώς η ζήτηση των ροδάκινων 
«VELVITA» από το 2013 γίνεται χρόνο με το 
χρόνο μεγαλύτερη. Είναι άξιο αναφοράς 
ότι τα τελευταία δύο χρόνια η παραγωγή 
των ροδάκινων «VELVITA» δεν επαρκεί για 
να καλύψει τη ζήτηση της αγοράς με απο-
τέλεσμα να γίνεται επιλογή των πελατών 
από τον συνεταιρισμό. 

Έτσι, το brand name «VELVITA» σε συν-
δυασμό με την κατάλληλη διαφημιστική 
εκστρατεία από τον συνεταιρισμό προσέ-
δωσε την υπεραξία που αρμόζει στο 
προϊόν. 
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Σ
την προσπάθεια ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας του γεωρ-
γικού τομέα των μελών της, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει 
και ενισχύει διαχρονικά τις 

δράσεις εξωστρέφειας μέσω των πολιτι-
κών που εφαρμόζει. Κυριότερη έκφραση 
των πολιτικών αυτών αποτελούν τα Προ-
γράμματα Ενημέρωσης και Προώθησης 
Αγροτικών Προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά της Ε.Ε. και τις τρίτες χώρες. Πρό-
κειται για προγράμματα συγχρηματοδο-
τούμενα βάσει των κανονισμών της Ε.Ε. 
που σκοπό έχουν να αναδείξουν τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά αλλά και την ποιοτι-
κή υπεροχή των ευρωπαϊκών αγροτικών 
προϊόντων που παράγονται κάτω από το 
αυστηρό νομικό πλαίσιο της Ε.Ε.

Τα εν λόγω προγράμματα εντάσσονται 
στο πλαίσιο του νέου κανονισμού Καν 
(ε.ε.) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθη-
σης που αφορούν στα γεωργικά προϊό-
ντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική 
αγορά και σε τρίτες χώρες. Ο κανονισμός 
αυτός συμπληρώθηκε με τον κατ’ εξου-
σιοδότηση κανονισμό (ε.ε.) 2015/1829 
της Επιτροπής και οι κανόνες εφαρμογής 
του ορίζονται στον εκτελεστικό κανονι-
σμό (ε.ε.) 2015/1831 της Επιτροπής.

Οι παραπάνω κανονισμοί καταργούν 
τον Κανονισμό (Ε.Κ.) αριθ. 3/2008 του 
Συμβουλίου και τον Κανονισμό (Ε.Κ.) 
αριθ. 501/2008 της Επιτροπής ενώ αυξά-
νουν σημαντικά τον προϋπολογισμό που 
προορίζεται για δράσεις εξωστρέφειας. 
Έτσι, για το 2017 θα διατεθεί από τον ευ-
ρωπαϊκό προϋπολογισμό το ποσό των 
128,5 εκατ. ευρώ για τις προτάσεις προ-
γραμμάτων από τα κράτη-μέλη. Για τα 
«απλά» προγράμματα θα διατεθεί το πο-
σό των 85,5 εκατ. ευρώ και για τα «πολυ-
προγράμματα» 43 εκατ. ευρώ. Ο προϋπο-
λογισμός για το έτος 2017 παρουσιάζει 
σαφή αύξηση σε σύγκριση με το ποσό 
των 111 εκατ. ευρώ για το 2016, επιβεβαιώ-
νοντας τη στήριξη που παρέχεται στους 
παραγωγούς γεωργικών προϊόντων της 
Ε.Ε., ενώ αναμένεται να προσεγγίσει αυ-
ξανόμενος τα 200 εκατ. ευρώ το 2020.

Τα προγράμματα προώθησης είναι 
σύνθετα προγράμματα που συνίστανται 
από πολυεπίπεδο πλέγμα δράσεων και 

Προγράμματα Προώθησης  
Το παράδειγμα του Think Peach

ενεργειών με στόχο την ευαισθητοποίη-
ση των καταναλωτών αλλά και την αύξη-
ση των πωλήσεων. Ένα από τα πιο επιτυ-
χημένα παραδείγματα προγραμμάτων 
προώθησης που ολοκληρώθηκε αφο-
ρούσε την προώθηση του ροδακίνου με 
κύριο σύνθημα της καμπάνιας το σλό-
γκαν «Think Peach» - «Σκέψου Ροδάκινο». 
Πρόκειται για ένα τριετές project το 
οποίο ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθη-
κε το 2015 και αφορούσε την προώθηση 
του ροδακίνου, νωπού και μεταποιημέ-
νου, στις αγορές-στόχους της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, της Ουκρανίας και της 
Νορβηγίας. 

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε από 8 δυ-
ναμικούς εξαγωγικούς φορείς της Κεντρι-
κής Μακεδονίας με τη νομική μορφή της 
Ένωσης Νομικών Προσώπων, η οποία 
απαρτιζόταν από την Ανώνυμη Εταιρική 
Σύμπραξη ΑΛΜΜΕ ως επικεφαλής εταί-
ρο, τον Α.Σ. ΑΜΜΟΥ ΒΕΡΟιΑΣ «Ν. ΑΛιΑΚ-
ΜΩΝ», τον Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΔΟΥ «Η ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ», τον Α.Σ. ΕΠιΣΚΟΠΗΣ ΑΝΘΕΜιΩΝ, 
τον Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, τον Α.Σ. ΜΕΛιΚΗΣ, τον 
ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ και τον Α.Σ.Ο.Π. 
ΕΠιΣΚΟΠΗΣ. 

Το πρόγραμμα αφορούσε δράσεις ενη-
μέρωσης με ηλεκτρονικά μέσα και έντυ-
πα μέσα, Ενέργειες Προώθησης, συμμε-
τοχή σε εκθέσεις στη Ρωσία και την Ου-
κρανία, Ενέργειες Διαφήμισης και, τέλος, 
Ενέργειες Δημοσίων Σχέσεων και στις 3 
χώρες-στόχους. 

Παρ’ όλα τα πολλά προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν μετά το 2ο έτος υλοποί-
ησης του προγράμματος και τα οποία 

σχετίζονταν με τις γεωπολιτικές συ-
γκρούσεις στην Ουκρανία καθώς και με 
το εμπάργκο που επιβλήθηκε στη Ρωσία, 
όλοι οι στόχοι του προγράμματος επιτεύ-
χθηκαν. Οι στόχοι ήταν μετρήσιμοι και 
αφορούσαν αφενός στην αύξηση των 
πωλήσεων του ροδακίνου στο σύνολο, 
νωπό ή μεταποιημένο, αλλά και στην 
ενημέρωση συγκεκριμένου αριθμού κα-
ταναλωτών διαφορετικού ανά χώρα-στό-
χο για την ποιοτική υπεροχή των ευρω-
παϊκών ροδακίνων που παράγονται στην 
Ελλάδα έναντι αυτών που παράγονται σε 
τρίτες χώρες.

Ανακεφαλαιώνοντας, όλες οι ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν κατά την τριε-
τή διάρκεια του προγράμματος ολοκλη-
ρώθηκαν εντός χρονοδιαγράμματος ση-
μειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Η υλοποίη-
ση των δράσεων παρουσίασε συνάφεια 
με τους στόχους του προγράμματος και 
υψηλή αποδοτικότητα σε σχέση με τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα. Συγκεκρι-
μένα, μέσα από συντονισμένες ενέργειες, 
όπως ενημερωτικές και προωθητικές 
ενέργειες, ενέργειες διαφήμισης και 
ενέργειες δημοσίων σχέσεων, το κατανα-
λωτικό κοινό και των τριών χωρών-στό-
χων είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει δι-
αδραστικά σε αρκετές από τις δράσεις 
του προγράμματος, λειτουργώντας ως 
πολλαπλασιαστής των μηνυμάτων που 
επεδίωκε να μεταδώσει το πρόγραμμα 
στο αγοραστικό κοινό και των 3 χωρών - 
στόχων του προγράμματος, καθιστώντας 
τους ως τους καλύτερους πρεσβευτές για 
το Ελληνικό Ροδάκινο στις χώρες τους.

ΓΡΑφΕι Ο   

ιωάννης Στεργίου

Sales & Marketing 
Manager, NOVACERT 
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Γράφει o 

Χρήστος 
Γιαννακάκης
 
πρόεδρος  
της Κοινοπραξίας  
Συνεταιρισμών  
του Νομού Ημαθίας

Από τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης κύριοι 
πελάτες μας είναι 
η Ρουμανία και  
η Βουλγαρία, 
στις οποίες  
και κατέχουμε 
υψηλό  
ποσοστό από  
τις εισαγωγές 
τους

A ναλύοντας τα επίσημα 
στοιχεία εξαγωγών και καλ-
λιεργειών επιτραπέζιων ρο-
δακίνων και νεκταρινιών 
που υπάρχουν από την EU-

RoSTAT, UN CoNTRADE καθώς και το ΟΣ-
Δε για τη χώρα μας έχουμε την εξής εικό-
να. Η καλλιέργεια των επιτραπέζιων ροδα-
κίνων και νεκταρινιών επικεντρώνεται 
κυρίως στις περιοχές που αναφέρονται 
στον πίνακα 1, σύμφωνα με τα δηλωθέντα 
στρέμματα. 

άντίστοιχα η καλλιέργεια συμπυρήνων 
ροδακίνων με βάση επίσης τα στοιχεία που 
υπάρχουν συγκεντρώνεται κυρίως στις πε-
ριοχές που αναφέρονται στον πίνακα 2.

Ταυτόχρονα, αναλύοντας τις αγορές στις 
οποίες κατευθύνονται τα ελληνικά επιτρα-
πέζια ροδάκινα και νεκταρίνια έχουμε την 
εικόνα που παρουσιάζεται στον πίνακα 3.

Διαπιστώνουμε από τα ανωτέρω ότι από 
τις χώρες της ευρωπαϊκής Ένωσης κύριοι 
πελάτες μας είναι η ρουμανία και η Βουλγα-
ρία, στις οποίες και κατέχουμε υψηλό πο-
σοστό από τις εισαγωγές τους, ενώ στις 
Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, άυστρία και Κύ-
προ η συμμετοχή μας στο ποσοστό εισα-
γωγών τους είναι πολύ μικρή εκτός από την 
Κύπρο. επίσης οι εξαγωγές μας στις Βαλτι-
κές χώρες Λιθουανία και Λετονία μάλλον 
έχουν διαμεσολαβητικό χαρακτήρα με κα-
τεύθυνση επανεξαγωγής τους σε άλλη χώ-
ρα, όπως και πολύ πιθανό σε ένα υψηλό 
ποσοστό και οι εμφανιζόμενες εξαγωγές 
σε Τουρκία, FYRoM, Σερβία, Λευκορωσία, 
Μολδαβία και άλβανία. 

επίσης, η ουκρανική αγορά, η οποία πριν 
από τον πόλεμο και την κρίση στην Κρι-
μαία απορρόφησε, το 2012, 28.939 τόνους, 
μείωσε τις εισαγωγές της, οι οποίες πλησία-
σαν τους 10.850 τόνους. 

άναλύοντας και τις εισαγωγές των υπο-
λοίπων ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες δεν 
εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, δια-
πιστώνουμε ότι τα ελληνικά ροδάκινα και 
νεκταρίνια απουσιάζουν σχεδόν εντελώς. 

Η εικόνα επίσης στις χώρες της Μέσης 
άνατολής, όπως για παράδειγμα της άραβι-
κής Χερσονήσου, επίσης δεν είναι καλή διό-
τι μεγάλο μέρος των εισαγωγών τους καλύ-
πτεται από γειτονικές τους χώρες οι οποίες 
έχουν πολύ χαμηλότερες τιμές και φυσικά 
μικρότερους χρόνους μεταφοράς οι οποίοι 
στο ροδάκινο είναι καθοριστικής σημασίας. 

Ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου  
των ροδακίνων

Η θέση των ευρωπαίων ανταγωνιστών 
μας σε αυτές τις αγορές επίσης δεν είναι 
πολύ ισχυρή, όπως φαίνεται από τα 
στοιχεία του πίνακα 4.

επομένως, με μια ταχεία ανάγνωση 
των δεδομένων εύκολα καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι το κύριο βάρος 
των προσπαθειών μας για να μπορέσου-
με όχι μόνο να ισοσκελίσουμε την απώ-
λεια της ρωσικής αγοράς, την κατάρρευ-

ση της ουκρανικής αλλά και τη μεγάλη 
αύξηση της παραγωγής μας, πρέπει να 
το στρέψουμε στις αγορές της ευρώπης, 
από τις οποίες απουσιάζουμε ή έχουμε 
πάρα πολύ μικρό μερίδιο συμμετοχής. 

Ήδη φέτος με πλήρη παραγωγή χωρίς 
ζημίες σε όλες τις χώρες του ευρωπαϊ-
κού Νότου τα πρώτα προβλήματα στη 
διάθεση των ελληνικών ροδακίνων φά-
νηκαν. Προβλήματα που ήταν αναμενό-

ΠιΝάΚάΣ 1
ΝΟΜΟΙ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

(ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

Ν. ΗΜάΘιάΣ 78.850 32.057 110.907

Ν. ΠεΛΛάΣ 53.563 30.704 84267

Ν. ΛάριΣάΣ 9.309 5.523 14.832

Ν. ΚΟΖάΝΗΣ 6.938 1.945 8.883

Ν. άρΓΟΛιΔάΣ 1.552 1.231 2.783

Ν. ΠιεριάΣ 709 773 1.482

Ν. ΚΟριΝΘιάΣ 945 454 1.399

Ν. ΚάΒάΛάΣ 798 250 1.048

ΠιΝάΚάΣ 2
ΝΟΜΟΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Ν. ΠεΛΛάΣ 86.828

Ν. ΗΜάΘιάΣ 60.652

Ν. φΛΩριΝάΣ 7.094

Ν. ΛάριΣάΣ 6.392

Ν. ΠιεριάΣ 399

Ν. ΞάΝΘΗΣ 115

Ν. ΚΟΖάΝΗΣ 87

Ν. ΚιΛΚιΣ 82

Ν. ΘεΣΣάΛΟΝιΚΗΣ 57
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΠιΝάΚάΣ 3
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ 2015

ΧΩΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΧΩΡΑΣ ΡΟΔ.  
& ΝΕΚΤ. (ΤΟΝΟΙ)

ρΟΥΜάΝιά 26.044 45.471

ΒΟΥΛΓάριά 19.708 19.708

ΓερΜάΝιά 11.460 305.498

ΟΥΚράΝιά 6.972 17.373

ΠΟΛΩΝιά 10.856 104.486

ΣερΒιά 3.293 5.473

ΛιΘΟΥάΝιά 16.335 65.998

ΤΟΥρΚιά 12.239 12.239

ΤΣεΧιά 3.906 31.241

άΛΒάΝιά 3.339 4.339

FYRoM 2.619 2.619

άιΓΥΠΤΟΣ 5.363 12.237

ΜΟΛΔάΒιά 6.932 8.088

άΥΣΤριά 2.071 31.768

ΛεΤΟΝιά 4.887 8.048

ΚΥΠρΟΣ 2.131 2.131

ΛεΥΚΟρΩΣιά 1.849 170.222

ΠιΝάΚάΣ 4
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2015

ΧΩΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
(ΤΟΝΟΙ)

ΧΩΡΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΑ (ΤΟΝΟΙ)

ΣάΟΥΔιΚΗ άράΒιά 33.418 ιΣΠάΝιά 2.977

ιΤάΛιά 58

εΛΛάΔά 772

Η.ά. εΜιράΤά 14.240 ιΣΠάΝιά 2.230

ιΤάΛιά 94

εΛΛάΔά 383

ΚΟΥΒεΪΤ 18.089 ιΣΠάΝιά 124

ΟΜάΝ 2.355 ιΣΠάΝιά 81

ΚάΤάρ 1.771 ιΣΠάΝιά 113

μενα και τα οποία συγκαλύπτονταν από 
τις μειωμένες παραγωγές των τελευταί-
ων τεσσάρων ετών λόγω θεομηνιών. 

Όταν ο μέσος όρος των εξαγωγών μας 
των ετών 2012-2015 δεν ξεπερνά τις 
150.000 τόνους και η εσωτερική αγορά 
είναι αυτή που γνωρίζουν όλοι λόγω της 
οικονομικής μας κατάρρευσης, τότε η 
συνολική παραγωγή των 400.000 
περίπου τόνων από τα 235.000 

στρέμματα που επίσημα γνωρίζουμε ότι 
καλλιεργούνται σε όλη τη χώρα κατά 
ένα σημαντικό μέρος θα μείνει 
αδιάθετη. 

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει για να αυξή-
σουμε το μερίδιό μας στη βασική αγο-
ρά, την ευρωπαϊκή, που πρέπει να έχου-
με σαν στόχο; άναδιοργάνωση και 
αύξηση εμπορικών μεγεθών με 
εταιρικές συμπράξεις των παραγωγικών 

φορέων, κάτι που ήδη κάνουν οι αντα-
γωνιστές μας ιταλοί και ισπανοί και κα-
τορθώνουν να είναι παρόντες σε όλες 
τις αλυσίδες super markets, εξάγοντας 
περισσότερο από 1.000.000 τόνους επι-
τραπέζιων ροδακίνων και νεκταρινιών. 

Κάτι που ήδη έχει κάνει και η ελληνική 
Κονσερβοποιία ροδακίνων ελέγχοντας 
το 50% της παγκόσμια διακινούμενης 
κονσέρβας. 

H Ελληνική
Κονσερβοποιία 
Ροδακίνων  
ελέγχει  
το 50%  
της παγκόσμια 
διακινούμενης
κονσέρβας
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Λαχταριστές προτάσεις γεμάτες από τη θρεπτική αξία και τη νοστιμιά του υπέροχου  
καλοκαιρινού φρούτου από τη δημιουργική σεφ Ντίνα Νικολάου

Συνταγές με ροδάκινο

Υλικά για 6 άτομα
Για τα ροδάκινα

 8 μεγάλα ώριμα ροδάκινα, μαλακά αλλά 
όχι λιωμένα, κομμένα στη μέση και χωρίς 
κουκούτσια  60 γρ. αγελαδινό βούτυρο (ή 
μαργαρίνη)  400 ml Μοσχάτο Σάμου  100 
γρ. καστανή ζάχαρη  1½ κουτ. γλυκού κα-
νέλα, σε σκόνη  1 φλιτζ. τσαγιού φιλέ αμυ-
γδάλου, ελαφρώς καβουρδισμένο στο 
γκριλ για 2 - 3 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν 
απαλά  1 ξυλάκι κανέλας

Για την κρέμα αμυγδάλου
 30 γρ. αγελαδινό βούτυρο (ή μαργαρίνη) 
 50 γρ. μέλι της αρεσκείας μας  50 γρ. κα-

στανή ζάχαρη  3 αυγά, κατά προτίμηση 
βιολογικά  30 γρ. κορν φλάουρ  200 ml 
φρέσκο γάλα  60 γρ. αμυγδαλόσκονη (τη 
βρίσκουμε και σε σακουλάκια, στα σούπερ 
μάρκετ)

Εκτέλεση
 Κρέμα αμυγδάλου: Σε ένα κατσαρολάκι 

βάζω το βούτυρο (ή τη μαργαρίνη) και το 
μέλι και τα ζεσταίνω σε χαμηλή φωτιά, ανα-

κατεύοντας, μέχρι τα υλικά να λιώσουν και 
ενοποιηθούν. άποσύρω από τη φωτιά.

 Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάω με το μίξερ 
τη ζάχαρη και τα αυγά, μέχρι να φτιάξω ένα 
μείγμα ανοιχτόχρωμο και αφράτο. Προ-
σθέτω το κορν φλάουρ και συνεχίζω το 
χτύπημα, μέχρι να ενωθεί στο μείγμα. Προ-
σθέτω το μείγμα μελιού-βουτύρου, το γά-
λα και την αμυγδαλόσκονη και χτυπάω με 
το μίξερ για 1 λεπτό, μέχρι το μείγμα να γί-
νει ομοιογενές. 

 Το αδειάζω σε μια μέτρια κατσαρόλα και 
το ζεσταίνω σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, 
για 5 - 7 λεπτά, μέχρι να δέσει και να γίνει 
μια λεία και ενιαία κρέμα. Την αφήνω κατά 
μέρος.

 ροδάκινα: Προθερμαίνω το φούρνο 
στους 180°C. Βάζω τα ροδάκινα σε ένα μέ-
τριο ταψί που να χωρά όλα τα κομμάτια, σε 
μονή στρώση. Τα τοποθετώ με την κομμέ-
νη πλευρά προς τα πάνω, την οποία αλεί-
φω με το βούτυρο (ή τη μαργαρίνη). Τα πε-
ριχύνω με το Μοσχάτο.

 Σε ένα μπολάκι ανακατεύω την καστανή 
ζάχαρη με τη σκόνη κανέλας και πασπαλί-

ζω τα κομμένα ροδάκινα. Με ένα κουταλά-
κι γεμίζω την κοιλότητά τους με την κρέμα 
αμυγδάλου, μέχρι να ξεχειλίσει. Σκορπίζω 
από πάνω το φιλέ αμυγδάλου και βάζω στο 
ταψί το ξυλάκι κανέλας και 100 ml νερό. 

 Ψήνω τα ροδάκινα για 25 - 30 λεπτά, μέ-
χρι να μαλακώσουν και η κρέμα να ροδίσει 
απαλά. Τα σερβίρω ζεστά, χλιαρά ή κρύα.

Υλικά για 6 - 8 μερίδες
 8 ροδάκινα καλά πλυμένα και κομμένα 

σε λεπτά φετάκια με τη φλούδα τους
 125 γρ. (1/2 πακέτο) βούτυρο (ή μαργαρί-

νη), μαλακωμένο + 50 γρ. επιπλέον, ψιλο-
κομμένο, για το ταψί

 125 γρ. ζάχαρη
 3 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά
 3 κουτ. σούπας αποξηραμένη και τριμμέ-

νη καρύδα (θα τη βρείτε στα μεγάλα σού-
περ μάρκετ)

 1 κουτάκι σκόνη βανίλιας
 125 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 

κοσκινισμένο
 1 κοφτό κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ

Εκτέλεση
 Πλένω καλά και σκουπίζω τα ροδάκινα. 

Τα κόβω στη μέση και αφαιρώ το κουκού-
τσι. Τα κόβω σε λεπτά φετάκια και τα αφή-
νω στην άκρη.

 Σε ένα μπολ χτυπάω με το μίξερ τα 125 γρ. 
βούτυρο (ή τη μαργαρίνη) με τη ζάχαρη, 

μέχρι να φτιάξω ένα σχετικά αφράτο μείγ-
μα. Προσθέτω τα αυγά ένα ένα, χτυπώντας 
καλά μετά από κάθε προσθήκη, μέχρι το 
μείγμα να γίνει ξανά αφράτο. ρίχνω την κα-
ρύδα και τη βανίλια και χτυπάω λίγο 
ακόμα.

 ρίχνω σταδιακά το αλεύρι και το μπέικιν 
πάουντερ, χτυπώντας καλά σε χαμηλή τα-
χύτητα, για 2 - 3 λεπτά.

 Προθερμαίνω το φούρνο στους 180°C.
 Στρώνω ένα στρογγυλό κομμάτι λαδό-

κολλα στον πυθμένα ενός μικρού ταψιού 
με διάμετρο 24 - 26 εκ. εκεί στρώνω τις φέ-
τες των ροδάκινων φροντίζοντας να μισο-
καλύπτει η μια την άλλη και να σκεπαστεί 
καλά όλος ο πάτος του ταψιού. Σκορπίζω 
επάνω τους τα 50 γρ. ψιλοκομμένο 
βούτυρο.

 Ψήνω το κέικ για περίπου 45 λεπτά και το 
αφήνω να κρυώσει για λίγα λεπτά. Το ανα-
ποδογυρίζω σε μια πιατέλα, ώστε στην επι-
φάνειά του να βρίσκονται τα ροδάκινα. 
Σερβίρω αμέσως. 

Ντίνα Νικολάου

Οι γαστρονομικές ανη-
συχίες της σεφ ξεκίνη-
σαν σε πολύ νεαρή ηλι-
κία. Ένα ταξίδι στο παρί-
σι για σπουδές στα οικο-
νομικά τής έδειξε το 
επαγγελματικό πεπρω-
μένο της. Δημοφιλής, 
πολυβραβευμένη, με εμ-
μονή στην ελληνική γα-
στριμαργική κουλτούρα 
και τα ελληνικά προϊό-
ντα. Το Εvi Evane, το εστι-
ατόριό της στο παρίσι, 
είναι συνώνυμο της Ελ-
λάδας και της μεσογεια-
κής διατροφής για τους 
παριζιάνους. Με πολλά 
βιβλία μαγειρικής, πλή-
θος τηλεοπτικών εκπο-
μπών και στις δύο χώ-
ρες, σεμινάρια μαγειρι-
κής αλλά και δημιουργι-
κή κουζίνα σε πολλά 
επώνυμα εστιατόρια 
στην Ελλάδα, η Ντίνα Νι-
κολάου δίκαια θεωρείται 
η πρέσβειρα της ελληνι-
κής γαστρονομίας 
διεθνώς.
www.dinanikolaou.gr

Ροδάκινα ψητά με Μοσχάτο και κρέμα αμυγδάλου

Ροδακινόπιτα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟ  
γεύσεισ
απο ελλαδα
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Μικρο-
χρηµατοδότηση

Αγροτών

Το προϊόν χορηγείται µε βάση τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της Τράπεζας
και υπόκειται στις περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων.

Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστηµα της Τράπεζας Πειραιώς, στο 18 2 18 ή στο www.piraeusbank.gr

Για να συνεχίσεις να κοιτάς µπροστά,
πρέπει να µην έχεις καµία έγνοια.
Mικρο-χρηµατοδότηση έως €5.000 για άµεση κάλυψη 
των έκτακτων αναγκών σου. 
Με το νέο πρόγραµµα µικρο-χρηµατοδότησης της Τράπεζας Πειραιώς µπορείς
να έχεις στη διάθεσή σου άµεσα έως €5.000, για να καλύψεις τις έκτακτες
ανάγκες, που µπορεί να προκύψουν, όπως αποκατάσταση ζηµιών στον
εξοπλισµό, µικροεπισκευές, αντικατάσταση φυτικού ή ζωϊκού κεφαλαίου
µικρής κλίµακας και οποιαδήποτε άλλα µη προγραµµατισµένα έξοδα.

Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα
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σύΜΜεΤοΧΗ σε εΚΘεσεισ  
Και σύΝεδΡια

Η Τράπεζα Πειραιώς, κατα-
νοώντας τα σημαντικά 
προβλήματα του κλάδου 
και κυρίως το πρόβλημα 
ρευστότητας σε συνδυα-

σμό με το υψηλό κόστος παραγωγής, 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις 
για την επίλυσή τους, παραθέτοντας τα 
εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία 
που διαθέτει για τον αγροτικό τομέα.

Στα περίπτερα της Τράπεζας εξειδι-
κευμένα στελέχη παρέχουν πληροφορί-
ες στους επισκέπτες για τις υπηρεσίες 
και τα προϊόντα του ομίλου, τα οποία 
απευθύνονται σε αγρότες και κτηνοτρό-
φους, επιχειρήσεις του κλάδου, ομάδες 
παραγωγών και συνεταιρισμούς, αλλά 
και σε συνδεδεμένες με τον αγροτικό το-
μέα επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα 
Πειραιώς 
παρούσα  
στις εκθέσεις  
της ελληνικής 
γεωργίας και 
κτηνοτροφίας
Το στρατηγικού χαρακτήρα 
ενδιαφέρον για τη γεωργία  
και την κτηνοτροφία 
υπογραμμίζει με έμφαση  
η συμμετοχή της Τράπεζας 
Πειραιώς στις αγροτικές  
εκθέσεις και συνέδρια  
που διοργανώνονται  
ανά την Ελλάδα

H Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στη 10η 
Zootechnia, τη διεθνή έκθεση που αποτελεί 
πόλο έλξης για τους ανθρώπους του κλά-
δου της Κτηνοτροφίας, από τις 2 έως τις 5 
φεβρουαρίου 2017, και η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στο Διεθνές εκθεσιακό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Μαζί με την Τράπεζα Πειραι-
ώς, παρουσία είχε και το Κέντρο Βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας εξέλιξη, μέλος του 
Ομίλου Πειραιώς, που σχεδιάζει και προ-
σφέρει σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα και συμβουλευτικές υπηρεσίες, προ-
σαρμοσμένα στις ανάγκες των αγροτών.

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραιώς συμ-
μετείχε στην ημερίδα με θέμα «Η Κτηνο-
τροφία ως μοχλός άνάπτυξης της εθνι-
κής Οικονομίας», που συνδιοργάνωσαν η 
ΔεΘ-Helexpo και η ελληνική Ζωοτεχνική 
εταιρεία στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερ-
μανός», το Σάββατο 4 φεβρουαρίου 2017. 
Ο κ. Ζαχαρής ιωάννης, επικεφαλής της 

Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας 
Πειραιώς, αναφέρθηκε στον ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο της κτηνοτροφίας στην 
ελληνική γεωργία και συνολικά στην ελ-
ληνική οικονομία. επισήμανε πως η Τρά-
πεζα κατανοεί τα σημαντικά προβλήματα 
του κλάδου και κυρίως το υψηλό κόστος 
εκτροφής και αναλαμβάνει πρωτοβουλί-
ες και δράσεις για την επίλυσή τους, πα-
ραθέτοντας τα εξειδικευμένα χρηματο-
δοτικά εργαλεία της Τράπεζας Πειραιώς 
για τον αγροτικό τομέα. 

Διεθνής έκθεση για τον κλάδο  
της κτηνοτροφίας Zootechnia 2017

Καλοκαίρι 2017

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο 3ο 
Πανελλήνιο φεστιβάλ ελαιολάδου και 
ελιάς που διεξήχθη στην Καλαμάτα, στις 
εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «ELITE», 
στις 7 και 8 άπριλίου. Σημαντική ήταν η 
συμμετοχή εκθετών στο φεστιβάλ καθώς 
ο αριθμός τους έφτασε τους 35. Οι επισκέ-
πτες της έκθεσης είχαν την ευκαιρία να 

λαμβάνουν έντυπο ενημερωτικό υλικό 
της Τράπεζας. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
έγινε παρουσίαση από στελέχη της Τρά-
πεζας Πειραιώς, στην οποία παρουσιά-
στηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία που 
προσφέρει στους αγρότες και η φιλοσο-
φία της Τράπεζας για τις αγροτικές 
χρηματοδοτήσεις. 

3ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ  
Ελαιολάδου και Ελιάς
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Ο Economist διοργάνωσε το 3ο Συνέδριο άγροτι-
κής επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη στο 
Porto Palace Hotel στις 10 Μαρτίου 2017, στο οποίο 
διακεκριμένες προσωπικότητες από την κυβέρνη-
ση, τις επιχειρήσεις, τον τεχνολογικό κλάδο και τον 
ακαδημαϊκό χώρο μοιράστηκαν τις γνώσεις και την 
εμπειρία τους σχετικά με το παρόν και το μέλλον 
του αγροδιατροφικού τομέα.

Μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου ήταν ο Phil 
Hogan, επίτροπος για τη Γεωργία και την άγροτική 

άνάπτυξη, ευρωπαϊκή επιτροπή, o  κ. ευάγγελος 
άποστόλου, Υπουργός Aγροτικής Aνάπτυξης και 
Tροφίμων, ο κ. Τάσος Χανιώτης, Διευθυντής, Διεύ-
θυνση Στρατηγικής, άπλοποίησης και άναλύσεων 
Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και άνάπτυξης 
της Υπαίθρου, ευρωπαϊκή επιτροπή, o κ. Χαράλα-
μπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας άγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Υπουργείο 
άγροτικής άνάπτυξης και Τροφίμων.

Στην εκδήλωση συμμετείχε η Τράπεζα Πειραιώς, 

με ομιλητή τον κ. ιωάννη Χανιωτάκη, Διευθυντή 
άνάπτυξης εργασιών άγροτικού Τομέα. Ο κ. Χανι-
ωτάκης τόνισε τη σημαντική συμβολή της συμβο-
λαιακής τραπεζικής στη λειτουργία των αλυσίδων 
αξίας αγροτικών προϊόντων και ανέδειξε ως στό-
χους τη μείωση του κόστους παραγωγής και την 
προβολή των προϊόντων. Στόχος της Τράπεζας Πει-
ραιώς μέσω της Συμβολαιακής Τραπεζικής είναι να 
συνδέσει και να αναδείξει τις δέσμες αγροδιατρο-
φικών αλυσίδων αξίας που ολοκληρώνονται στα 
εθνικά «mega-προϊόντα». Με τον τρόπο αυτό ισχυ-
ρές, αειφόρες και εξωστρεφείς αλυσίδες αξίας θα 
λειτουργούν ακόμα πιο αποτελεσματικά συμβάλ-
λοντας στην ανάπτυξη του Τομέα. 

Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας  
με την «υπογραφή» του Economist

Έκθεση στην «καρδιά» του θεσσαλικού κάμπου  
για τη γεωργία και την κτηνοτροφία AgroThessaly
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στην 11η 
AgroThessaly, την Έκθεση για τη γεωργία και 
την κτηνοτροφία που διοργανώθηκε στη Λά-
ρισα, στη Σκεπαστή άγορά Νεάπολης, 9 με 12 
Μαρτίου, από τον Δήμο της πόλης και τη 
ΔεΘ - Helexpo.

Στα εγκαίνια της AgroThessaly 2017, που 
πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 9 Μαρτίου, 
παρέστη ο Σύμβουλος Διοίκησης εμπορικής 
& άγροτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πει-
ραιώς κ. Χριστόδουλος άντωνιάδης, ο οποί-
ος δήλωσε ότι «η συμμετοχή στην αγροτική 
έκθεση, που πραγματοποιείται στην καρδιά 
του θεσσαλικού κάμπου, υπογραμμίζει για 
μία ακόμη φορά το μεγάλο και στρατηγικού 
χαρακτήρα ενδιαφέρον της Τράπεζας Πει-
ραιώς για τη Γεωργία και την Κτηνοτροφία». 
Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς 
«καλύπτει τόσο τις χρηματοδοτικές όσο και 
τις συμβουλευτικές ανάγκες των αγροτών, 
καθώς πιστεύει ότι ο αγροδιατροφικός κλά-
δος μπορεί να αναπτυχθεί δυναμικά και να 
προσφέρει στην οικονομία εξαγωγές προϊό-
ντων υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, 
κοινωνικό πλούτο και απασχόληση, συμβάλ-
λοντας έτσι ουσιαστικά στην έξοδο της χώ-
ρας από την οικονομική κρίση και την 
ύφεση». 

Στο πλαίσιο της AgroThessaly 2017, η Τρά-
πεζα Πειραιώς, για την ενημέρωση των αγρο-
τών, διοργάνωσε το Σάββατο 11 Μαρτίου, 
στον ειδικό χώρο των παράλληλων εκδηλώ-
σεων, Ημερίδα με θέμα «Συμβολαιακή Γεωρ-
γία και Χρηματοδοτικά εργαλεία για τους 
άγρότες», με τη συμμετοχή περίπου 250 ενδι-
αφερόμενων. Στην ημερίδα παρουσιάστη-
καν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Τράπε-
ζας, αλλά και οι νέες προτάσεις της για την 
αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγω-
γής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 
τη διευκόλυνση των επενδύσεων, τη μείωση 
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01. Ο  Σύμβουλος  
Διοίκησης Εμπορικής & 
Αγροτικής Τραπεζικής 
της Τράπεζας πειραιώς 
κ. Χριστόδουλος  
Αντωνιάδης και 
ο περιφερειάρχης  
Θεσσαλίας  
κ. Κωνσταντίνος 
Αγοραστός

02. Ο κ. Χριστόδουλος 
Αντωνιάδης με  
τον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων  
κ. Βασίλειο Κόκκαλη

των κινδύνων και την υποστήριξη της εξω-
στρέφειας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 
Την ημερίδα προλόγισε ο κ. Νέτας άναστάσι-
ος, Περιφερειακός Διευθυντής Θεσσαλίας 
της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος αναφέρθη-
κε στη σημασία του αγροτικού τομέα στην 
Περιφέρεια και τη στήριξή του από την Τρά-
πεζα, η οποία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο κατα-
στημάτων και έμπειρο στελεχιακό δυναμικό. 
Στη συνέχεια ο κ. Χανιωτάκης ιωάννης, Διευ-
θυντής άνάπτυξης εργασιών άγροτικού Το-
μέα, εστίασε στη φιλοσοφία της ολιστικής 
προσέγγισης για την υποστήριξη του αγροτι-
κού τομέα, την οποία έχει στρατηγικά επιλέ-
ξει η Τράπεζα Πειραιώς.  

 Ο κ. Πολυτάκης άλέξιος, επικεφαλής της 
άνάπτυξης εργασιών άγροτικού Τομέα και 
άγροτικής επιχειρηματικότητας, αναφέρ-
θηκε στο σημαντικό ρόλο που καλούνται 
να διαδραματίσουν οι φορείς που ασκούν 
αγροτική πίστη και παρουσίασε αναλυτικά 
τις χρηματοδοτικές λύσεις, τα προγράμμα-
τα και τις δυνατότητες ολοκληρωμένης 
υποστήριξης που παρέχει η Τράπεζα για το 
σύνολο της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

άκολούθως, ο κ. Δεδούσης Νίκος, στέλε-
χος της Διεύθυνσης άνάπτυξης εργασιών 

άγροτικού Τομέα, αναφέρθηκε συνοπτικά 
στα μέτρα και τις δράσεις του Ποργράμμα-
τος άγροτικής άνάπτυξης που παρουσιά-
ζουν ενδιαφέρον για τους αγρότες και για 
τα συλλογικά τους σχήματα και επισήμανε 
πως η Τράπεζα είναι έτοιμη με δομές και 
προϊόντα να τους στηρίξει. 

Στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας 
& Κτηνοτροφίας εστίασε ο κ. Ζαχαρής ιω-
άννης, επικεφαλής της Συμβολαιακής Τρα-
πεζικής της Τράπεζας Πειραιώς, και ανέφε-
ρε πως κατά τα 4 έτη που υλοποιείται έχει 
προσφέρει σημαντικά οφέλη σε περισσό-
τερους από 22.000 αγρότες και πάνω από 
250 επιχειρήσεις.  

Τέλος, ο κ. Κατσουράνης Γεώργιος, Διευ-
θύνων Σύμβουλος του Κέντρου Βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας εξέλιξη, μέλος του 
Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρθη-
κε στην αξία της συνεργασίας, της καινοτο-
μίας, της εκπαίδευσης για την επιτυχία μιας 
επιχειρηματικής προσπάθειας. επιπλέον, 
στο πλαίσιο της ομιλίας του, παρουσίασε 
τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα με έμφαση στην υπεύθυνη γεωργία 
και τη βιώσιμη επιχειρηματικότητα, που 
υλοποιεί η εξέλιξη σε όλη τη χώρα. 

01 02
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Στόχος του προ-
γράμματος 
SIM4NEXUS είναι 
η διατύπωση συ-
γκεκριμένων λύ-
σεων σε επίπεδο 
χάραξης πολιτι-
κών με τη δημι-
ουργία ενός ερ-
γαλείου που θα 
συνδέει την απο-
δοτική διαχείρι-
ση των πόρων  
με τις προτεινό-
μενες πολιτικές 
σε τομείς όπως  
ο αγροτικός, ο  
βιομηχανικός και 
της μεταποίησης 
προϊόντων,  
της ενέργειας  
αλλά και  
του τουρισμού

Η αύξηση του πληθυσμού, η 
οικονομική ανάπτυξη και η 
κλιματική αλλαγή επιτεί-
νουν τις ανάγκες για τροφή, 
νερό και ενέργεια. Η δια-

σφάλισή τους αποτελεί μια από τις μεγαλύ-
τερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα 
τον 21ο αιώνα. Η κοινωνική και οικονομική 
ευημερία των ανθρώπων σήμερα είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την ορθολογική δι-
αχείριση των φυσικών πόρων του περιβάλ-
λοντος. Η αλόγιστη ή ανεξέλεγκτη διαχείρι-
σή τους δημιουργεί αυξανόμενες ανησυχί-
ες για τη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και 
τη βιωσιμότητά τους. Για τον λόγο αυτό, η 
κατανόηση των διασυνδέσεων και αλληλο-
εξαρτήσεων του Δεσμού (Nexus) μεταξύ 
νερού, ενέργειας, τροφής, κλίματος και 
χρήσεων γης είναι σήμερα περισσότερο 

από ποτέ επιβεβλημένη, προκειμένου να 
προσδιοριστεί μια ολιστική προσέγγιση 
στην αξιοποίηση αυτών των πόρων.

 Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Horizon 
2020» (Η2020), υλοποιείται το πρόγραμμα 
SIM4NEXUS το οποίο καλείται να εντοπίσει 
τις συνέργειες, τους περιορισμούς και τους 
συμβιβασμούς στους οποίους ενδεχομέ-
νως να προβούν ομάδες συμφερόντων, οι-
κονομικοί παραγόντες και αναπτυξιακοί 
στόχοι ούτως ώστε οι προτεινόμενες λύσεις 
να είναι επικερδείς για την αποδοτική δια-
χείριση των συγκεκριμένων πόρων και κατ’ 
επέκταση την ευημερία όλης της κοινωνίας. 
Η μέχρι τώρα εμπειρία έχει καταδείξει ότι 
παρεμβάσεις σε ένα από τα στοιχεία του 
Δεσμού επιφέρουν σημαντικές μεταβολές 
στα λοιπά στοιχεία του με απρόβλεπτες 
προεκτάσεις ως προς τις συνέπειές τους.

SIM4NEXUS
Ο Δεσμός ΝΕΡΟΥ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
-ΤΡΟΦΗΣ-ΓΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΣ  
ως εργαλείο για τη βιώσιμη  
και αποτελεσματική  
διαχείριση των πόρων

Στόχος του προγράμματος SIM4NEXUS 
είναι η διατύπωση συγκεκριμένων λύσεων 
σε επίπεδο χάραξης πολιτικών με τη δημι-
ουργία ενός εργαλείου που θα συνδέει την 
αποδοτική διαχείριση των πόρων με τις 
προτεινόμενες πολιτικές σε τομείς όπως ο 
αγροτικός, ο βιομηχανικός και της μεταποί-
ησης προϊόντων, της ενέργειας αλλά και 
του τουρισμού. Με την ανάπτυξη του συ-
γκεκριμένου εργαλείου επιτυγχάνεται η 
ταυτόχρονη ανάλυση των επιδράσεων που 
έχει μια ενέργεια σε ένα στοιχείο του Δε-
σμού ή στα υπόλοιπα στοιχεία του καθώς 
και στην οικονομική και κοινωνική ευημε-
ρία των πολιτών της περιοχής στην οποία 
υφίστανται αυτές οι μεταβολές. Το προτει-
νόμενο εργαλείο θα επιτρέψει σε όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς για τη χάραξη 
οικονομικών πολιτικών να αντιληφθούν με 
τον καλύτερο τρόπο τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες που ενδέχεται να έχει 
μια πολιτική απόφαση στη βιωσιμότητα 
των πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών 
ζωής των πολιτών. Το εργαλείο θα έχει τη 
μορφή ενός Σοβαρού Παιγνίου (Serious 
Game) με το οποίο θα δημιουργείται μια ει-
κονική μεν, ρεαλιστική δε πραγματικότητα 
της περιοχής ενδιαφέροντος. Με τον τρό-
πο αυτό κάθε παίκτης (ενδιαφερόμενος 
φορέας), ανάλογα με τον ρόλο του, θα έχει 
τη δυνατότητα να δει σε πραγματικό χρόνο 
τις μεταβολές που θα έχει η απόφασή του 
να υιοθετήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια 
σε όλα τα στοιχεία του Δεσμού, αλλά πρω-
τίστως στην κοινωνική και οικονομική ζωή 
των πολιτών.

ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον αγροτι-
κό τομέα όπου θα αξιολογηθούν πολιτικές 
σχετιζόμενες με φλέγοντα ζητήματα, όπως 
η τιμολόγηση του νερού και της ενέργειας 
για τους γεωργούς, η ανάγκη προώθησης 
υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, η 
διασφάλιση προϊόντων ονομασίας προέ-
λευσης (ΠΟΠ) για συγκεκριμένα είδη με 
υψηλή οικονομική αποτίμηση, η χρηματο-
δότηση καλλιέργειας φυτικών ειδών για 
την παραγωγή βιομάζας, η μετατροπή γης 
υψηλής παραγωγικότητας σε περιοχές 
εγκατάστασης άΠε, καθώς και η απαίτηση 
χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον πρα-
κτικών λίπανσης και άρδευσης. Ο οικονο-
μικός και κοινωνικός αντίκτυπος κάθε προ-
τεινόμενης ενέργειας και πολιτικής θα απο-
τιμάται από φορείς των αγροτών (άγροτι-
κοί Συνεταιρισμοί, ΠάΣεΓεΣ), προκειμένου 
να προταθούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις 
και να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συ-
ναίνεση και αποδοχή. 

άυτό το πρόγραμμα έχει λάβει χρηματο-
δότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας της ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορί-
ζοντας 2020» (GA Νο. 689150 SIM4NEXUS).

Καλοκαίρι 2017
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Η συζήτηση που έχει ανοίξει το 
τελευταίο διάστημα, σχετικά 
με τη δυσκολία υιοθέτησης 
των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων, αλλά και των νέων 

τεχνολογιών, από τους αγρότες, ανέδειξε την 
καταλυτική σημασία που μπορούν να έχουν 
οι «Διαμεσολαβητές Καινοτομίας» 
(Innovation Brokers), ως λύση στο πρόβλημα 
αυτό. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ως δια-
μεσολαβητής καινοτομίας μπορεί να θεωρη-
θεί οποιοδήποτε άτομο ή οποιοσδήποτε ορ-
γανισμός, ο οποίος, από μια αμερόληπτη θέ-
ση τρίτου, δρα ως ενδιάμεσος φορέας με 
σκοπό τη διάχυση της καινοτομίας μεταξύ 
δύο ή περισσότερων μερών, μέσω συνεχούς 
αλληλεπίδρασης. Η εμπειρία από άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες δείχνει ότι ο αρχικός σκοπός 
τους, να διερευνήσουν και να αναδείξουν τις 
ευκαιρίες μείωσης του χάσματος μεταξύ των 
ερευνητών (πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευ-
νητικά κέντρα κ.τ.λ.) και των φορέων αξιο-
ποίησης της γνώσης - καινοτομίας (επαγγελ-
ματίες, φορείς χάραξης πολιτικής και λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη), μετεξελίχθηκε σε 
άμεσες δράσεις όπως η ανάλυση της ζήτη-
σης για καινοτομία και νέες τεχνολογίες, η δι-
κτύωση και η διευκόλυνση της αλληλεπίδρα-
σης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών 
(Bournaris et al. 2014, Bournaris et al. 2016).

Για την επίτευξη των παραπάνω δράσεων 
απαιτείται ένα μοντέλο γνώσης και καινοτο-
μίας που θα προσεγγίζει το πρόβλημα με μια 
καθορισμένη βήμα προς βήμα διαδικασία η 
οποία θα αναλύει, θα καθοδηγεί και συγχρό-
νως θα βελτιώνει την υιοθέτηση της καινοτο-
μίας από τα δύο μέρη (Moulogianni, 2015). 
άυτό το μοντέλο γνώσης-καινοτομίας στηρί-
ζεται στην υπόθεση ότι οι διαδικασίες διαμε-
σολάβησης είναι δράσεις που προϋποθέ-
τουν τη συμμετοχή δύο ή περισσότερων με-
ρών, τα οποία επηρεάζουν αμοιβαία την 

συζήτησης).
5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ξεκινά και πλαισιώνει την 
από κοινού διαδικασία αλληλεπίδρασης.
6. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ: εν-
θάρρυνση για την από κοινού μεγαλύτερη 
αυτοδυναμία και την εκμάθηση των καινοτο-
μιών της έρευνας στους επαγγελματίες.

Η γνώση των παραπάνω στρατηγικών και 
του τρόπου επίτευξής τους είναι κρίσιμη για 
τη σωστή εφαρμογή της διαδικασίας από 
τον διαμεσολαβητή καινοτομίας στην πράξη. 
Διαφορετικές στρατηγικές είναι κατάλληλες 
για διαφορετικού τύπου προβλήματα και η 
σωστή επιλογή του συνόλου ή μέρους των 
στρατηγικών διαμεσολάβησης είναι απαραί-
τητη για την επιτυχία του προγράμματος.

Παράλληλα, είναι απαραίτητη η γνώση 
των διαφορετικών αντικειμενικών σκοπών 
της διαδικασίας διαμεσολάβησης γνώσης 
και καινοτομίας (Sheate & Partidário, 2010), 
π.χ. ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να 
γνωρίζει:

α) βελτίωση των τεχνικών, εργαλείων και 
δεδομένων για τη γνώση και την καινοτομία,

β) πώς να δημιουργεί ένα περιβάλλον 
εμπιστοσύνης και διαφάνειας μεταξύ των με-
ρών και

γ) να διευκολύνει την εννοιολογική μάθη-
ση και την επανεξέταση της ίδιας της εφαρ-
μογής της καινοτομίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η απά-
ντηση στο ερώτημα ποιος είναι ο κατάλλη-
λος (άτομο ή οργανισμός) που θα πρέπει να 
αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή καινο-
τομίας είναι δύσκολο να δοθεί. Στην πραγμα-
τικότητα, υπάρχοντες οργανισμοί, πανεπι-
στήμια, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες 
έχουν αρκετά από τα στοιχεία που απαιτού-
νται και μπορούν να αναλάβουν τέτοιο ρόλο. 
Παρ’ όλα αυτά, ο ρόλος του διαμεσολαβητή 
καινοτομίας απαιτεί εξειδικευμένη γνώση 
πάνω στις απαιτούμενες στρατηγικές, αλλά 
προπάντων ουδετερότητα και αξιοπιστία για 
την εκπλήρωση του πολύ σημαντικού του 
ρόλου, που είναι η ανάλυση της διάρθρωσης 
της ζήτησης γνώσης και καινοτομίας, η δημι-
ουργία των απαιτούμενων δικτυώσεων με-
ταξύ των ενδιαφερόμενων και η στήριξη και 
ενίσχυση της διαδικασίας της συνεχούς 
αλληλεπίδρασης.
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αποδοχή ή απόρριψη της γνώσης και της 
καινοτομίας, διαμέσου μιας διαδικασίας επι-
χειρηματολογίας και πειθούς (Dunn 1993). Σε 
αντίθεση με το κλασικό μοντέλο, η προσέγγι-
ση γνώσης και καινοτομίας είναι μια δυναμι-
κή διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένη 
γνώση από τον διαμεσολαβητή γνώσης και 
καινοτομίας (Gieryn 1995; Michaels, 2009). 
Έτσι, η παραδοσιακή προσέγγιση του «έχω 
την εξουσία και επιβάλλω» αντικαθίσταται 
από μια πιο ρευστή, αναστοχαστική προσέγ-
γιση με βασικό στοιχείo την αλληλεπίδραση 
και από τα δύο βασικά μέρη. Για το λόγο αυτό 
ο ρόλος του διαμεσολαβητή γνώσης και και-
νοτομίας είναι πολύ σημαντικός.

Τι σημαίνει όμως διαμεσολαβητής γνώ-
σης και καινοτομίας στην πράξη;

Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές διαμεσο-
λάβησης γνώσης και καινοτομίας, που κυμαί-
νονται από την απλή διάχυση της γνώσης και 
της καινοτομίας ως τη σημαντική ανάπτυξη 
ειδικών ικανοτήτων - με σχετική αύξηση 
στην ένταση της σχέσης οικοδόμησης εμπι-
στοσύνης και των απαιτούμενων πόρων 
(Michaels, 2009; Wardetal, 2009): 

Οι κύριες στρατηγικές που χρησιμοποιεί ο 
διαμεσολαβητής γνώσης - καινοτομίας είναι:
1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: παροχή πληροφοριών για 
τη διαδικασία απόκτησης γνώσης και 
καινοτομίας.
2. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ειδικοί 
εμπειρογνώμονες παρέχουν συμβουλές για 
το ζήτημα που θα επιλύσει η παροχή από-
κτησης γνώσης και καινοτομίας.
3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ: εύρεση των βέλτιστων 
καινοτομιών και των τρόπων σύνδεσης με 
τους επαγγελματίες.
4. ΕΜΠΛΟΚΗ - ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: ενεργός 
εμπλοκή και διασύνδεση μεταξύ των ερευ-
νητών και των επαγγελματιών (εδώ ο διαμε-
σολαβητής καθορίζει τα πλαίσια της 
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Y ψηλή θερμοκρασία και 
υγρασία αποτελούν το νού-
μερο ένα κίνδυνο για τα 
αγροτικά προϊόντα που φυ-
λάσσονται στους αποθηκευ-

τικούς χώρους. άυτό που μέχρι σήμερα 
ήταν ο «εφιάλτης» για τον παραγωγό, η αλ-
λοίωση των προϊόντων του, αντιμετωπί-
στηκε από μια ελληνική startup εταιρεία, 
την Centaur Analytics.

Ο παραγωγός/επιχειρηματίας, χρήστης 
της σύγχρονης τεχνολογίας, μέσω της 
πλατφόρμας της Centaur Analytics έχει δι-
αθέσιμα όλα τα δεδομένα όπου κι αν βρί-
σκεται και ανά πάσα στιγμή στην οθόνη 
του υπολογιστή ή του tablet ή του κινητού 
του. Λαμβάνει τα επείγοντα μηνύματα με 
τις πληροφορίες για τον κίνδυνο που δια-
τρέχουν τα προϊόντα και την ανάγκη τρο-
ποποίησης των συνθηκών αποθήκευσης. 

Η σκάρτη παραγωγή υπολογίζεται σε 1 
τρισ. δολ. παγκοσμίως. Μπορεί να είμαστε 
στον 21ο αιώνα και να έχει σημειωθεί μεγάλη 
πρόοδος στην ασφάλεια των τροφίμων, αλλά 
οι συνθήκες διατήρησης της ποιότητας των 
αγροτικών προϊόντων δεν έχουν αλλάξει και 
πολύ τα τελευταία 150 χρόνια. Κάτι το οποίο 
είναι αξιοσημείωτο αν λάβουμε υπόψη τις 
ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την 
αύξηση του πληθυσμού παγκοσμίως. 

Η Centaur Analytics έφερε επανάσταση 
στον αγροτικό τομέα, καθώς κατάφερε να 
ελέγξει τη σοδειά. Τι ακριβώς προσφέρει η 
ελληνική νεοφυής επιχείρηση; άισθητήρες 
τελευταίας τεχνολογίας τοποθετούνται μέ-

Centaur Analytics 
Καινοτομία  
στην αποθήκευση  
των αγροτικών 
προϊόντων
Η ελληνική νεοφυής επιχείρηση 
αλλάζει τα δεδομένα  
στην παρακολούθηση και  
την προστασία της παραγωγής 
μετά τη συγκομιδή

σα στα σιλό, τα κοντέινερς, τους αποθη-
κευτικούς χώρους. Οι αισθητήρες, που εί-
ναι αποθηκευμένοι σε ζωτικά προϊόντα, 
στην ουσία είναι μετρητές της υγρασίας, 
της θερμοκρασίας και των αερίων. Παρα-
κολουθούν τη σοδειά από τη στιγμή της 
αποθήκευσης μέχρι τη στιγμή που θα φτά-
σει στο ράφι. Πετυχαίνουν δύο πράγματα:

1) Πρόληψη και πρόβλεψη αλλοιώσεων. 
Η υψηλή υγρασία και οι υψηλές θερ-

μοκρασίες αλλοιώνουν το προϊόν. Με τον 
εντοπισμό επικίνδυνων συνθηκών, ο παρα-
γωγός ή ο επιχειρηματίας αποτρέπει την 
αλλοίωση, καθώς επαναφέρει τις ιδανικές 
συνθήκες συντήρησης του προϊόντος.

2) άποτροπή προσβολής από έντομα. Στα 
σιλό και τα φορτηγά οι απεντομώσεις 

γίνονται με συγκεκριμένα αέρια. Οι αισθητή-
ρες ήρθαν για να μετρήσουν την ποσότητα 
των αερίων απεντόμωσης. Ο παραγωγός/επι-
χειρηματίας γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πόσα 
αέρια, πότε και για πόσο χρονικό διάστημα 
(σ.σ.: διάρκειας το πολύ μίας εβδομάδας) θα 
απελευθερώσει μέσα στο χώρο αποθήκευ-
σης. ειδικά για την αέρια φωσφίνη, το πλέον 
διαδεδομένο εντομοκτόνο για αποθηκευμέ-
να προϊόντα και βιομηχανικούς χώρους, οι αι-
σθητήρες παρακολουθούν τη συγκέντρωσή 
της, αυτόματα, σε πραγματικό χρόνο και με 
ασφάλεια για τον άνθρωπο. 

ενέργειες που μέχρι σήμερα γίνονταν κα-
τά προσέγγιση και οδηγούσαν στην αλλοί-
ωση και την καταστροφή του προϊόντος. 

 «Οι χρήστες του συστήματος δεν μπο-

Η πιο σύγχρονη 
τεχνολογία στην 
υπηρεσία του 
αγρότη μέσω της 
πλατφόρμας της 
Centaur 
Analytics 
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H Centaur Analytics ιδρύθηκε το 2014, 
από τρεις φίλους, τους Σωτήρη Μπαντά, 
Βασίλη Σωτηρούδα και Διογένη Δεβλέτο-
γλου. H ελληνική startup στον αγροτικό 
τομέα του Internet of Things (IoT), και συ-
γκεκριμένα της άγροτικής Τεχνολογίας 
(AgTech), ακολουθεί ήδη διεθνή πορεία. 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο προσέλκυ-
σε χρηματοδότηση 1,3 εκατ. δολ. από την 
παγκόσμια κοινότητα, καθώς βασικός 
επενδυτής της είναι το ισραηλινό fund 
ourCrowd First, ένα ελληνικό fund και 
επενδυτές από τις ΗΠά. Του επενδυτικού 
σχήματος ηγείται ο Yori Nelken, επικεφα-
λής της ourCrowd First, η οποία συγκε-
ντρώνει τα κεφάλαιά της από μια πλατ-
φόρμα equity crowdfunding. Έχει στο 
portofolio της 13 εταιρείες με χρηματο-
δοτήσεις Seed και Pre-A. Έχει δε χαρα-
κτηριστεί ως ένα από τα πιο ενεργά 
Micro-VC funds το 2015.

Στο σχήμα της ελληνικής νεοφυούς 
επιχείρησης συμμετέχει και το Piraeus 
Jeremie Tech Catalyst Fund μαζί με τον 
angel investor Avi Reichental, ο οποίος 
έχει ιδρύσει την XponentialWorks και έχει 
αναλάβει πρόεδρος του διοικητικού συμ-
βουλίου της Centaur Analytics. Ο άμερι-
κανός επιχειρηματίας Avi Reichental θε-
ωρείται οραματιστής των τεχνολογιών 
εκθετικής εξέλιξης (exponential 
technologies) και ενώ επί 12 χρόνια ηγού-
νταν από τη θέση του CEo της εταιρείας 
3D Systems, πρωτοπόρου στην τεχνολο-
γία 3D printing.

«Το Piraeus Jeremie Tech Catalyst Fund 
είναι ένα από τα σημαντικότερα venture 

capitals τεχνολογίας στη ελλάδα», επιση-
μαίνει ο κ. Νίκος άντωνίου, Investment 
Manager της PJ Tech Catalyst, και προ-
σθέτει: «Το εν λόγω fund έχει πραγματο-
ποιήσει τα τελευταία 4 χρόνια 21 επενδύ-
σεις στο χώρο του ICT με χρηματοδοτή-
σεις σε φάση Seed. Η έμπειρη ομάδα της 
Centaur Analytics και η πρωτοποριακή 
λύση που προσφέρει στην παγκόσμια 
αγορά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά 
που καταρχήν προσέλκυσαν το Piraeus 
Jeremie Tech Catalyst Fund να επενδύσει 
στην εν λόγω εταιρεία».

H συμμετοχή δύο VC, ενός από το ισρα-
ήλ (ourCrowd First) και ενός από την ελ-
λάδα (Piraeus Jeremie Tech Catalyst), 
στον επενδυτικό γύρο της Centaur 
Analytics αναμένεται ότι θα ανοίξει ένα 
δίαυλο για μελλοντική συνεργασία φορέ-
ων από τα δύο κράτη. άυτό μάλιστα έχει 
πρόσφατα αναδειχθεί και στην ατζέντα 
διακρατικής συνεργασίας μεταξύ ελλά-
δας και ισραήλ, αν και στην περίπτωση 
της Centaur συντελέστηκε με αμιγώς ιδι-
ωτική πρωτοβουλία. Οι πιθανές συνέρ-
γειες είναι σημαντικές: Το ισραήλ πρωτο-
πορεί στον τομέα του AgTech, ενώ η ελ-
λάδα προσφέρει πεδίο εφαρμογής για 
λύσεις που μπορούν να εξαχθούν οπου-
δήποτε στον κόσμο.

Η ελληνική εταιρεία επελέγη μεταξύ 
500 διεθνώς καινοτόμων και πολλά υπο-
σχόμενων επιχειρήσεων και παρουσίασε 
τη δράση της σε ένα από τα μεγαλύτερα 
διεθνή συνέδρια, το South by Southwest 
(SXSW) που πραγματοποιήθηκε στο 
Austin Texas, τον περασμένο Μάρτιο.

το 1 τρισ. δολ. ετησίως σε απώλεια αγροτι-
κών αγαθών- είναι ένα τεράστιο μέγεθος».

Ο κ. Μπαντάς διευκρινίζει ακόμα ότι: «ειδι-
κοί αισθητήρες αναπνέουν, τραβούν αέρια 
από το χώρο αποθήκευσης του προϊόντος 
και αναλύουν την ποιότητά του. Στη συνέ-
χεια, η καινοτόμος τεχνολογική πλατφόρμα 
χρησιμοποιεί υπολογιστική νέφους. Δηλαδή 
το λεγόμενο cloud ή πληροφορίες software 
που βρίσκονται σε υπολογιστές, προσβάσι-
μες από οποιονδήποτε προσωπικό υπολογι-
στή, tablet, κινητό τηλέφωνο ανά πάσα στιγ-
μή. Η διαδικασία διαρκεί μέχρι τη στιγμή 
που το προϊόν θα φτάσει στο ράφι».

Η πλέον εξελιγμένη υπηρεσία στον 
αγροδιατροφικό τομέα προσφέρεται σή-
μερα σε αλευροβιομηχανίες (σ.σ.: οι Μύλοι 

άσωπού είναι πελάτες της Centaur), στο 
εμπόριο σιτηρών, δημητριακών, ρυζιού, 
βαμβακιού, αποξηραμένων φρούτων και 
ξηρών καρπών, στο εμπόριο και τη μετα-
φορά καπνού. εκτός από 10 εταιρείες -πε-
λάτες στην ελλάδα, η εταιρεία έχει πελάτες 
σε Γερμανία, Ολλανδία και Λίβανο.

Η ελληνική νεοφυής επιχείρηση άλλαξε 
τα δεδομένα στην παρακολούθηση και την 
προστασία της παραγωγής μετά τη συγκο-
μιδή. Πέτυχε την αύξηση της απόδοσης κά-
θε σοδειάς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλί-
ζεται η καλύτερη δυνατή ποιότητα του 
προϊόντος μέχρι να πάρει το δρόμο της 
πώλησης προς όφελος του παραγωγού και 
των βιομηχανιών, καθώς απομακρύνεται ο 
κίνδυνος καταστροφής της σοδειάς.

Από τον Βόλο  
στη Silicon Valley 

Η καινοτόμος -σε 
διεθνές επίπεδο- 
πλατφόρμα είναι 
σε άμεση συνάρ-
τηση με την αει-
φορία και τη βιώ-
σιμη γεωργία αυ-
ξάνοντας την 
απόδοση της κά-
θε σοδειάς

ρούν πλέον να ζήσουν χωρίς αυτό. Πριν οι 
μέθοδοι ελέγχου ήταν απαρχαιωμένες. Οι 
παραγωγοί κινούνταν στο σκοτάδι. Με το 
σύστημα είναι σαν να τους ανοίξαμε το 
φως και βλέπουν», λέει χαρακτηριστικά ο 
διευθύνων σύμβουλος της Centaur 
Analytics κ. Σωτήρης Μπαντάς.

Η καινοτόμος -σε διεθνές επίπεδο- πλατ-
φόρμα είναι σε άμεση συνάρτηση με την 
αειφορία και τη βιώσιμη γεωργία αυξάνο-
ντας την απόδοση της κάθε σοδειάς. επιδί-
ωξη τους είναι να αποτελέσουν τον leader 
της τεχνολογίας AgTech για όλη την αλυσί-
δα αξίας από το χωράφι ως το ράφι, όπως 
μας εξηγεί ο κ. Μπαντάς σημειώνοντας: «Οι 
στόχοι που θέτουμε είναι πολύ υψηλοί, κα-
θώς και η αξία που απελευθερώνουμε -περί 

Ο παραγωγός/επιχειρη-
ματίας, χρήστης της 
σύγχρονης τεχνολογίας, 
μέσω της πλατφόρμας 
της Centaur Analytics 
έχει διαθέσιμα όλα τα 
δεδομένα όπου κι αν 
βρίσκεται και ανά πάσα 
στιγμή στην οθόνη του 
υπολογιστή ή του tablet 
ή του κινητού του. H ελ-
ληνική startup στον 
αγροτικό τομέα και συ-
γκεκριμένα της Αγροτι-
κής Τεχνολογίας 
Centaur Analytics ακο-
λουθεί ήδη διεθνή πο-
ρεία, καθώς τον περα-
σμένο Σεπτέμβριο προ-
σέλκυσε χρηματοδότη-
ση 1,3 εκατ. δολ. από την 
παγκόσμια κοινότητα. 
Βασικός επενδυτής της 
είναι το ισραηλινό fund 
OurCrowd First, ένα ελ-
ληνικό fund και επενδυ-
τές από τις ΗπΑ.
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Βραβείο Καινοτομίας  
FRUIT LOGISTICA
Ένας επιτυχημένος θεσμός

Τ ο βραβείο καινοτομίας FRUIT 
LoGISTICA είναι ένας επιτυχη-
μένος θεσμός και αποτελεί τι-
μητική διάκριση για εξαιρετικά 
νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 

που είχαν θετικό αντίκτυπο στο διεθνές 
εμπόριο νωπών προϊόντων. Το βραβείο τιμά 
τους δημιουργούς των προϊόντων και ταυτό-
χρονα αναδεικνύει στη διεθνή αγορά τις νέ-
ες τάσεις στο χώρο των οπωροκηπευτικών. 
Το βραβείο για το 2017 παρουσιάστηκε για 
12η φορά, τον φεβρουάριο στο Βερολίνο.

Οι υποψήφιοι για φέτος 
παρουσιάστηκαν από την κριτική 
επιτροπή
• σε περισσότερους από 75.000 εμπορικούς 

επισκέπτες της έκθεσης FRUIT 
LoGISTICA

• στο διεθνή τύπο σε μια σειρά από δελτία 
τύπου

• σε περισσότερους από 200.000 επισκέ-
πτες στην ιστοσελίδα «LoGISTICA FRUIT»

Οι υποψηφιότητες ήταν:
• «BE-Cube Demountable Pallet Box 
System» από την εταιρεία «Beekenkamp 
Verpakkingen B.V.», με μια πλήρως πτυσ-
σόμενη παλέτα πολλαπλών χρήσεων για 
εξοικονόμηση χώρου.
• «Crisp Fresh Watermelon», της εταιρείας 
«Syngenta», με φρέσκο, τεμαχισμένο και 
συσκευασμένο καρπούζι χωρίς κουκούτσια 
με σφιχτή σάρκα και διάρκεια διάθεσης στο 

ράφι έως και 10 ημέρες περισσότερο.
• «Knox ™ - Καθυστέρηση οξείδωσης των 
νωπών κομμένων μαρουλιών» της εταιρί-
ας«Rijk Zwaan Zaadteelten Zaadhandel 
BV», με μια φυσική διαδικασία που καθυ-
στερεί την οξείδωση στο φρεσκοκομμένο 
μαρούλι που εκδηλώνεται με ένα ροζ-καφέ 
αποχρωματισμό, παρατείνοντας τη διάρ-
κεια ζωής των συσκευασμένων κομμένων 
μαρουλιών κατά 1 έως 2 ημέρες.
• «Mango Peeler & De-Cheeker» της εται-
ρείας «ZTI Smart Machines», με μια συ-
σκευή καθαρισμού φρούτων μάνγκο σε 
μια διαδικασία που εξασφαλίζει προσεκτι-
κή και ήπια μεταχείριση των φρούτων με 
εξαιρετική απόδοση (μέχρι 40 τεμάχια/λε-
πτό) και δυνατότητα διάθεσής τους στην 
αγορά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
• «Natupol Excel - Bumble Bee Vision» της 
εταιρείας «Koppert Biological Systems», με 
ένα σύστημα με ανακλαστικά σήματα και 
ειδική επίστρωση στις κυψέλες που καθο-
δηγεί τις αγριομέλισσες πίσω σε αυτές κά-
τω από τις αντίξοες συνθήκες τεχνητού 
φωτισμού των θερμοκηπίων, εξοικονομώ-
ντας τους ενέργεια για το κρίσιμο έργο της 
επικονίασης των καλλιεργειών φρούτων 
και λαχανικών θερμοκηπίου.
• «SoFruBox® System» της εταιρείας 
«SoFruPak», με ένα φιλικό προς το περιβάλ-
λον σύστημα συσκευασίας που βελτιστο-
ποιεί την ψύξη και τον αερισμό των συ-
σκευασμένων φρέσκων φρούτων, βοηθώ-
ντας τα να παραμείνουν φρέσκα για μεγα-

λύτερο χρονικό διάστημα.
• «Streamer Automatic Spiralizer» από την 
«Turatti srl», με ένα μηχάνημα που κόβει σε 
διάφορα μεγέθη και σχήματα λαχανικά 
όπως καρότα, κολοκυθάκια και γλυκοπατά-
τες, βοηθώντας τα έπειτα να μετατραπούν 
σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως λεπτό 
ή χοντρό σπαγγέτι, ταλιατέλες κ.λπ. Μπορεί 
να λειτουργήσει με ένα μόνο άτομο.
• «Sustainable Grow Bag for Tasty 
Tomatoes» από την «Greenyard 
Horticulture Belgium», μια βιοδιασπώμενη 
τσάντα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
καλλιέργεια τομάτας αλλά και για άλλους 
τύπους λαχανικών θερμοκηπίου, όπως με-
λιτζάνες, αγγούρια, φράουλες ή κολοκυθά-
κια. Προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα 
από την άποψη της αειφορίας όσον αφορά 
τη χρήση φυτοφαρμάκων και αποβλήτων, 
ενώ ιοί και ασθένειες των φυτών μπορούν 
επίσης να εξουδετερωθούν.
• «The Cracking Monkey - Pili Nuts» της 
εταιρείας «Die Frischebox GmbH», όπου 
μέσω μιας πατενταρισμένης μεθόδου οι 
ξηροί καρποί διαχωρίζονται από το κέλυ-
φός τους με ένα ειδικό εργαλείο από ανο-
ξείδωτο χάλυβα από ανακυκλωμένα μαχαι-
ροπίρουνα και πωλούνται σε φιλικές προς 
το περιβάλλον σακούλες από βαμβάκι 
όπου τα γράμματα τυπώνονται με μελάνια 
με βάση τη σόγια, διαδικασίες που εγγυώ-
νται ότι οι ξηροί καρποί συσκευάζονται με 
τρόπο εντελώς φιλικό προς το περιβάλλον.
• «yello® – The Color of Taste» από την εται-
ρεία «VI.P/VoG», είναι μήλα της ποικιλίας 
Shinano Gold, που αρχικά αναπτύχθηκε 
στο Ναγκάνο της ιαπωνίας. είναι μια δια-
σταύρωση μεταξύ των ποικιλιών Golden 
Delicious και Senshu και το όνομά τους 
προέρχεται από το χαρακτηριστικό κίτρι-
νο, όπως το αλάβαστρο, χρώμα της φλού-
δας τους. Η σάρκα τους είναι χυμώδης, 
τραγανή και γλυκιά, ενώ χαρακτηρίζονται 
από χαμηλή ευαισθησία σε σκωριόχρωση 
και μώλωπες.

Και ο νικητής είναι… ;
Το βραβείο για το 2017 κατέκτησε το προϊ-
όν «Knox ™ - Καθυστέρηση οξείδωσης των 
νωπών κομμένων μαρουλιών» της εταιρεί-
ας«Rijk Zwaan Zaadteelten Zaadhandel 
BV» από την Ολλανδία.

Ο Διευθυντής άνάπτυξης & Μάρκετινγκ 
της εταιρείας, Jan Doldersum, δήλωσε: «εί-
μαστε πολύ περήφανοι για την τιμή που 
μας κάνατε. ευχαριστούμε όλους όσοι μας 
ψήφισαν και ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν 
στην ομάδα μας, φυσικά. επίσης, θα ήθελα 
να ευχαριστήσω όλους τους εταίρους μας 
στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του 
προϊόντος, που μας βοήθησαν να κατανο-
ήσουμε τα οφέλη από την ανάπτυξή του».

Καλοκαίρι 2017

Γράφει Ο 

Γιάννης Σιαβελής
 
Στέλεχος Διεύθυνσης 
Αγροτικού Τομέα  
Τράπεζας πειραιώς



Γράφει Η 

Δρ. Ευδοκία 
Κρυσταλλίδου
 
Project Leader
Γραφείο Διαχείρισης 
Στρατηγικών Project 
Αμερικανική Γεωργική 
Σχολή

Σήμερα ο συνε-
ταιρισμός τρο-
φοδοτεί µε τα 
προϊόντα του 
(Φέτα, Βούτυρο, 
Γιαούρτι, Γραβιέ-
ρα, Κατσικίσιο 
Τυρί, Κεφαλοτύ-
ρι, Μυζήθρα, Ξι-
νοτύρι) τις λαϊκές 
αγορές της Μα-
κεδονίας, της Πι-
ερίας και της 
Θεσσαλίας αλλά 
και καταστήματα 
delicatessen σε 
Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη
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Σ τις πλαγιές του Τιτάριου Όρους 
και σε υψόμετρο 1.200 μ. είναι 
χτισμένο το Λιβάδι Ολύμπου, 
ένα χωριό με μεγάλη ιστορία 
στην κτηνοτροφία. Ο δυναμικός 

αυτός παραγωγικός κλάδος που στηρίζει οι-
κονομικά το Λιβάδι αριθμεί 60 χιλ. αιγοπρό-
βατα και 1.000 αγελάδες. Στον τόπο αυτό το 
2007 μια ομάδα νέων ανθρώπων, έχοντας ως 
βασική ενασχόληση την κτηνοτροφία, ιδρύει 
τον συνεταιρισμό «Βοσκός». Μερικά χρόνια 
αργότερα, το 2010, τα 14 μέλη του, θέλοντας 
να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της περιοχής τους και να αυξήσουν 
την προστιθέμενη αξία του προϊόντος τους, 
προχωρούν στη δημιουργία τυροκομείου. 
Σήμερα ο συνεταιρισμός τροφοδοτεί µε τα 
προϊόντα του (φέτα, Βούτυρο, Γιαούρτι, Γρα-
βιέρα, Κατσικίσιο Τυρί, Κεφαλοτύρι, Μυζή-
θρα, Ξινοτύρι) τις λαϊκές αγορές της Μακεδο-
νίας, της Πιερίας και της Θεσσαλίας αλλά και 
καταστήματα delicatessen σε άθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

Την αξιόλογη αυτή προσπάθεια του συνε-
ταιρισμού έρχεται να ενισχύσει το πρόγραμ-
μα «Thought For Food» του ιδρύματος Μπο-
δοσάκη, σε συνεργασία με την άμερικανική 
Γεωργική Σχολή. Οι δράσεις του καινοτόμου 
προγράμματος προσβλέπουν στη στήριξη 
της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώ-
πων της υπαίθρου, μέσω της ενίσχυσης του 
αγροδιατροφικού τομέα σε επίπεδο εκπαί-
δευσης, μεταφοράς τεχνογνωσίας, αλλά και 
συμβουλευτικής. Στόχος είναι η σχεδίαση και 
υλοποίηση δράσεων που θα βοηθήσουν με-
μονωμένους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλ-
λά και συνεργατικά σχήματα, στη χρήση τε-
χνολογιών αιχμής και σύγχρονων μεθόδων 
marketing, σε όλη την αλυσίδα αξίας, από το 
χωράφι μέχρι το ράφι. άπώτερος στόχος εί-
ναι να παραχθούν ποιοτικά προϊόντα, ικανά 
να κάνουν διεθνή καριέρα και να ενσωματώ-
σουν υψηλή προστιθέμενη αξία, προς όφε-
λος των παραγωγών και της εθνικής 
οικονομίας.

Για τον «Βοσκό» έχουν σχεδιαστεί, από το 
Γραφείο Διαχείρισης Στρατηγικών Προγραμ-

Όταν η επιστημονική τεχνογνωσία 
συναντά τον «Βοσκό»
Πριν από δέκα χρόνια μια παρέα νέων κτηνοτρόφων που κατάγονται  
από ένα χωριό στις πλαγιές του Ολύμπου αποφασίζουν να δημιουργήσουν  
έναν συνεταιρισμό με την ονομασία «Βοσκός» με σκοπό  
να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου τους

μάτων της άμερικανικής Γεωργικής Σχολής 
(SPMo), και έχουν ήδη αρχίσει να υλοποιού-
νται εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δρά-
σεις που αφορούν την 

• διαδικασία τυροκόμησης και τα κρίσιμα 
σημεία ελέγχου παραγωγής,

• μικροβιολογία γάλακτος, υγιεινή και 
ασφάλεια τροφίμων καθώς και διασφάλιση 
ποιότητας, 

• σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγής, 
• κτηνοτροφική διαχείριση, υγεία και ευζω-

ία των αιγοπροβάτων,
• καλές πρακτικές διαχείρισης βοσκοτό-

πων και διατροφής.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικές δράσεις που 

πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του 
συνεταιρισμού αποσκοπούν στη βελτίωση 
της ποσότητας και ποιότητας του παραγόμε-
νου γάλακτος καθώς και των παραγόμενων 
από αυτό προϊόντων και κατ’ επέκταση στη 

βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των 
μελών του. Οι παραπάνω δραστηριότητες 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ρόλου 
του SPMo ως «Διαμεσολαβητή Καινοτομί-
ας», που συνδέει τη σύγχρονη επιστημονική 
γνώση με την πραγματική οικονομία. 

άντίστοιχες δράσεις του προγράμματος 
«Thought For Food» που αφορούν γεωργούς 
και κτηνοτρόφους, μικρές επιχειρήσεις και συ-
νεργατικά επιχειρηματικά σχήματα με δρα-
στηριοποίηση στους τομείς της παραγωγής, 
της μεταποίησης και των εξαγωγών, σε πολ-
λές περιοχές της ελλάδας, θα συνεχίσουν να 
πραγματοποιούνται το επόμενο χρονικό διά-
στημα. Η επιλογή των ωφελούμενων πραγμα-
τοποιείται από τους συνεργάτες του προ-
γράμματος με κριτήρια τις ανάγκες τους σε 
υποστήριξη και τις δυνατότητες που παρουσι-
άζουν να διαπρέψουν στον τομέα τους, εφό-
σον τους προσφερθούν τα σωστά εργαλεία.

Καλοκαίρι 2017
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Η ΒιΟάεριΟ ΛάΓΚάΔά ά.ε. 
έχει υλοποιήσει έναν σύγ-
χρονο σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής και θερμικής 
ενέργειας από βιοαέριο 

στην περιοχή του Κολχικού Θεσσαλονίκης. 
Η μονάδα βιοαερίου αξιοποιεί ζωικά από-
βλητα, αγροβιομηχανικά απόβλητα και 
ενεργειακές καλλιέργειες τα οποία μέσω 
της αναερόβιας χώνευσης και μιας μηχα-
νής ΣΗΘ παράγουν 999 kW ηλεκτρικής 
ενέργειας και 1.064 kW θερμικής ενέργειας 
ανά ώρα λειτουργίας. επίσης παράγονται 
ημερησίως 240 τόνοι οργανικού εδαφο-
βελτιωτικού, το οποίο είναι άριστο λίπασμα 
για τις αγροτικές καλλιέργειες. Το έργο υλο-
ποιήθηκε το 2016 και βρίσκεται σε πλήρη 
παραγωγική διαδικασία. 

Η υλοποίηση της ιδέας
Το εγχείρημα ξεκίνησε ως ιδέα το 2009 με 
αφορμή τη ραγδαία ανάπτυξη αυτού του 
τύπου των μονάδων στην ευρώπη και ιδι-
αίτερα στη Γερμανία και την ιταλία. Το σχή-
μα, που από την αρχή έως και σήμερα πα-
ραμένει το ίδιο, περιλαμβάνει τέσσερις 
σύγχρονες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις (Γ. 
& Κ. Κεφαλάς Ο.ε., Παναγιώτης & άδάμ 
Δαργινάκης, φάρμα Καρβουνίδη, φάρμα 
Μουρατίδη) καθώς και τους μετόχους της 
εταιρείας γεωργικών συμβούλων 
ERGoPLANNING ε.Π.ε. (Βασίλης & Σπύρος 
Τζιάκας, Τάσος Μητσόπουλος). Πρόκειται 
για ένα συνεργατικό σχήμα όπου καθένας 
προσφέρει για την ορθή λειτουργία της μο-
νάδας και όλοι επωφελούνται πολλαπλά. 

Η εταιρεία συστήθηκε το 2011 και ο σχεδι-
ασμός της μονάδας ολοκληρώθηκε το 
2015. Στη συνέχεια, μετά από επιτυχή συ-
νεργασία με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ και 
μέσω της κοινοτικής πρωτοβουλίας 
JESSICA εξασφαλίστηκε η χρηματοδό-
τηση του έργου και τον Μάρτιο του 2016 
ξεκίνησε η υλοποίησή του. Το έργο ολο-

κληρώθηκε τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, 
σε διάστημα-ρεκόρ 6 μηνών, και κατευθεί-
αν μπήκε σε παραγωγική λειτουργία.

Σήμερα, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από βιοαέριο λειτουργεί σε 
πλήρη παραγωγή και συμβάλλει καθορι-
στικά στην επεξεργασία αποβλήτων που 
προέρχονται όχι μόνο από τις μονάδες των 
τεσσάρων μετόχων αλλά και από άλλες δέ-
κα πτηνο-κτηνοτροφικές επιχειρήσεις της 
περιοχής καθώς και από πέντε αγροβιομη-
χανίες. εκτός από την ηλεκτρική ενέργεια 
που διατίθεται στο δίκτυο ηλεκτροδότη-
σης, στη μονάδα παράγεται οργανικό εδα-
φοβελτιωτικό που θα διατίθεται σε αγροτε-
μάχια της περιοχής εξασφαλίζοντας υψη-
λής ποιότητας λίπανση, φιλική προς το πε-
ριβάλλον και με χαμηλό κόστος.

ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε.

Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής  
και Θερμικής Ενέργειας από Βιοαέριο 
Η μονάδα βιοαερίου στο Κολχικό Θεσσαλονίκης παράγει 999 kW ηλεκτρικής 
ενέργειας και 1.064 kW θερμικής ενέργειας ανά ώρα λειτουργίας, αξιοποιώντας 
ζωικά απόβλητα, αγροβιομηχανικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες

Στο σταθμό βιοα-
ερίου αξιοποιού-
νται ετησίως πε-
ρίπου 80.000 τό-
νοι αποβλήτων 
αποδίδοντας 
8.400 MWh ηλε-
κτρικής ενέργει-
ας και 75.000 τό-
νους οργανικό 
εδαφοβελτιωτι-
κό κατάλληλο για 
τη λίπανση και 
βελτίωση 5.000 
στρεμμάτων 
αγροτικών 
εκτάσεων

Καλοκαίρι 2017



Πώς λειτουργεί η μονάδα βιοαερίου
Οι χρησιμοποιούμενες υγρές πρώτες ύλες 
οδηγούνται σε υπόγεια προδεξαμενή χω-
ρητικότητας 300 m3 όπου αποθηκεύονται 
προσωρινά και ομοιογενοποιούνται με 
χρήση αναδευτήρων. Οι στερεές πρώτες 
ύλες αποθηκεύονται στους υπαίθριους σι-
ρούς και με τη βοήθεια του τηλεσκοπικού 
φορτωτή οδηγούνται στο σύστημα προε-
πεξεργασίας και τροφοδοσίας στερεών 
πρώτων υλών πριν οδηγηθούν στη δεξα-
μενή χώνευσης. 

Τόσο οι υγρές όσο και οι στερεές πρώτες 
ύλες, σύμφωνα με το πρόγραμμα τροφο-
δοσίας και σε 24 ημερήσιες δόσεις, οδη-
γούνται στον πρωτεύοντα χωνευτήρα, χω-
ρητικότητας 4.000 m3, όπου παραμένουν 
για περίπου 30 ημέρες υπό συνεχή ανάδευ-

ση και σε θερμοκρασία 44o C παράγοντας 
περίπου το 60-65% του περιεχόμενου βιο-
αερίου. Στη συνέχεια τα υλικά οδηγούνται 
στον δευτερεύοντα χωνευτήρα, χωρητικό-
τητας επίσης 4.000 m3, όπου παραμένουν 
για ακόμη 60 ημέρες αποδίδοντας και το 
υπόλοιπο 35-40% του βιοαερίου.

Το παραγόμενο βιοαέριο μέσω συστή-
ματος σωληνώσεων οδηγείται στο συγκρό-
τημα αφύγρανσης και αποθείωσης και στη 
συνέχεια τροφοδοτεί μια μηχανή συμπα-
ραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού η 
οποία παράγει το ηλεκτρικό ρεύμα (998 
kW ανά ώρα) που διατίθεται στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης καθώς και θερμική ενέρ-
γεια (1.064 kW ανά ώρα) σε μορφή ζεστού 
νερού στους 95o C που αξιοποιείται στις 
λειτουργίες της μονάδας.

Το χωνεμένο υπόλειμμα από τον δευτε-
ρεύοντα χωνευτήρα, μετά την πάροδο των 
30 ημερών, οδηγείται σε δεξαμενές παστε-
ρίωσης όπου παραμένει για μία ώρα σε 
θερμοκρασία 70o C προκειμένου να εξου-
δετερωθούν τυχόν παθογόνοι οργανισμοί 
και σπόρια ζιζανίων και στη συνέχεια μετα-
φέρεται στις δύο δεξαμενές αποθήκευσης 
όπου διατηρείται για διάστημα περίπου 120 
ημερών πριν αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιω-
τικό λίπασμα στις καλλιέργειες.

Τα οφέλη του σταθμού
Στο σταθμό βιοαερίου αξιοποιούνται ετη-
σίως περίπου 80.000 τόνοι αποβλήτων 
αποδίδοντας 8.400 MWh ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και 75.000 τόνους οργανικό εδαφο-
βελτιωτικό κατάλληλο για τη λίπανση και 
βελτίωση 5.000 στρεμμ. αγροτικών 
εκτάσεων. 

Για τη λειτουργία της μονάδας απασχο-
λείται άμεσα προσωπικό πέντε ατόμων 
που καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρου του 
24ώρου. επιπλέον υπάρχει συνεργασία με 
πέντε επιχειρήσεις μεταφοράς αποβλήτων, 
με 14 πτηνο-κτηνοτροφικές μονάδες και με 
50 παραγωγούς αγροτικών καλλιεργειών 
συμβάλλοντας έμμεσα στην τόνωση της 
απασχόλησης για πάνω από 70 οικογένειες.

Τέλος, από τη λειτουργία της μονάδας 
προκύπτουν σημαντικά περιβαλλοντικά 
οφέλη για την περιοχή λειτουργίας (περιο-
χή NATURA & RAMSAR), αφενός διότι δια-
χειρίζεται ορθολογικά σημαντικό μέρος 
των παραγόμενων κτηνοτροφικών και 
αγροβιομηχανικών αποβλήτων. άφετέρου, 
με τη διάθεση του χωνεμένου εδαφοβελ-
τιωτικού εξασφαλίζεται η αποκατάσταση 
ετησίως τουλάχιστον 5.000 στρεμμ. αγρο-
τικών εκτάσεων που εμπλουτίζονται με ορ-
γανική ουσία και με τις απαιτούμενες λιπα-
ντικές ουσίες χωρίς να επιβαρύνουν το πε-
ριβάλλον. επιπλέον διασφαλίζεται η συνε-
χής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για 
τουλάχιστον 1.500 νοικοκυριά και μειώνο-
νται οι εκπομπές CH4 και Co2 κατά 85% σε 
σχέση με τις εκπομπές των ανεπεξέργα-
στων πρώτων υλών.

Αξιοποιούμενες πρώτες ύλες

Κοπριά 
βοοειδών

77%

Ενσίρωμα 
καλαμποκιού 5%

Φυτική γλυκερίνη 1%

Κατσίγαρος 5%

Τυρόγαλα 5%

Κοπριά 
πτηνοτροφείων 7%
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Σήμερα, ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο λειτουργεί 
σε πλήρη παραγωγή και συμβάλλει καθοριστικά στην επεξεργασία αποβλήτων 
που προέρχονται όχι μόνο από τις μονάδες των τεσσάρων μετόχων αλλά και από 
άλλες δέκα πτηνοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις της περιοχής καθώς και από πέντε 
αγροβιομηχανίες.

Καλοκαίρι 2017



Σ το πλαίσιο της επιδίωξής της 
να είναι ο καταλύτης της ανά-
πτυξης της επιχειρηματικότη-
τας στην ελλάδα, η εΤΒά Βι.Πε. 
προχωρά στη δημιουργία του 

πρώτου στην ελλάδα άγροδιατροφικού 
επιχειρηματικού Πάρκου, σε ιδιόκτητη πε-
ριοχή 1.900 στρεμμάτων στο νομό Πέλλας. 
Με την επένδυση αυτή, η εΤΒά Βι.Πε. στο-
χεύει στη στήριξη της υγιούς, καινοτόμου 
και εξωστρεφούς αγροτικής επιχειρηματι-
κότητας της ευρύτερης περιοχής, που έχει 
ιδιαίτερα ποιοτική πρωτογενή παραγωγή 
και μεγάλη ανάγκη από μεταποιητικές μο-
νάδες που θα αξιοποιούν τα πλεονεκτήμα-
τά της με τον πιο ανταγωνιστικό τρόπο. Οι 
τεχνικές, διοικητικές και επιχειρηματικές 
δομές του Πάρκου θα εξασφαλίζουν τη λει-
τουργία σε συνθήκες ελαχιστοποιημένου 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος (εκπο-
μπής Co2) και υψηλής κοινωνικής ανταπο-
δοτικότητας, σε απόλυτη αρμονία με το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

Οι υποδομές του Πάρκου θα αναπτυ-
χθούν σε δύο φάσεις. Τα έργα στην α’ φά-
ση, που θα ξεκινήσουν εντός του 2018, 
περιλαμβάνουν πολεοδόμηση περιοχής 
600 περίπου στρεμμάτων, κατασκευή κέ-
ντρου διοίκησης, εκπαίδευσης και θεμα-
τικών σεμιναρίων, δικτύου εσωτερικής 
οδοποιίας, ποδηλατοδρόμων και πεζο-
δρόμων, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης 
και αποχέτευσης, δικτύου ομβρίων υδά-
των και μονάδας καθαρισμού αποβλή-
των, έργα σύνδεσης με τη μέση τάση 
ηλεκτρικού δικτύου και δίκτυο οπτικών 
ινών, όπως και δημιουργία εκτεταμένων 
κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. 

Συνέργειες και καινοτόμες υπηρεσίες
Οι επιχειρήσεις που θα αναπτύσσουν τη 
δραστηριότητά τους στο άγροδιατροφικό 
επιχειρηματικό Πάρκο Πέλλας θα 
απολαμβάνουν:
1. Δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών 
(clusters) με τις υπόλοιπες εταιρείες του 
επιχειρηματικού Πάρκου αλλά και τις 2.300 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις 
υπόλοιπες 26 Βιομηχανικές Περιοχές που 
διαχειρίζεται η εΤΒά Βι.Πε.
2. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως υπη-

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΛΛΑΣ

Η νέα προσέγγιση στη μεταποίηση  
της πρωτογενούς παραγωγής

Γράφει Ο 

Παναγής Κύρτσης
 
Project Manager
Διεύθυνση Αναπτυξια-
κών προγραμμάτων & 
Επενδύσεων ΕΤΒΑ 
ΒΙ.πΕ. Α.Ε.

ρεσίες προώθησης στις αγορές και εξαγω-
γής προϊόντων, εφαρμογές μείωσης κατα-
νάλωσης ενέργειας και εξοικονόμησης πό-
ρων κ.ά.
3. Διαρκή εκπαίδευση σε αγροδιατροφικά 
θέματα σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς 
και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς.
4. Τεχνικές υπηρεσίες διαχείρισης προστα-
σίας περιβάλλοντος, καθώς και ενεργεια-
κές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου.
5. Τραπεζικά προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα 

για τις ανάγκες των εγκατεστημένων στο 
Πάρκο και προώθηση ένταξης σε συναφή 
εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα της ε.ε.
6. Υπηρεσίες προμήθειας πρώτων υλών 
μέσω κεντρικής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας.
7. Υπηρεσίες πιστοποίησης «πράσινων» οι-
κολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων.
8. Υπηρεσίες logistics για τη βέλτιστη δια-
χείριση και διακίνηση εμπορευμάτων και 
διασύνδεση με σιδηροδρομικό δίκτυο.

Κύριος τομέας δραστηριότητας 
της εΤΒά Βι.Πε. (Τράπεζα Πειραι-
ώς 65% - ελληνικό Δημόσιο 35%) 
είναι η διαχείριση των 26 Βιομηχα-
νικών Περιοχών του δικτύου της 
σε όλη την ελλάδα και η ανάπτυξη 
νέων.

Όμως, η εταιρεία έχει πλέον 
ανοιχτεί και σε νέα πεδία: Στο τέ-
λος του 2016, σε κοινοπραξία με 
την Goldair Cargo, αναδείχθηκε 
προσωρινή ανάδοχος του μεγά-
λου έργου κατασκευής Εμπορευ-
ματικού Πάρκου στο Θριάσιο Πε-

δίο. Στην αγορά παραγωγής 
ενέργειας από ΑΠΕ, δημιουργεί 
φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 4,99 
MW στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. επίσης, ξεκινά τη 
δημιουργία εγκατάστασης διαχεί-
ρισης βιομηχανικών αποβλή-
των στη Βι.Πε. Δράμας. 

Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική είναι 
η πρόταση της εταιρείας για τη 
δημιουργία Επιχειρηματικού 
Πάρκου Εξυγίανσης στα Οινό-
φυτα Βοιωτίας – ενός έργου που 
θα λύσει το μεγαλύτερο περιβαλ-

λοντικό πρόβλημα της ευρώπης 
και θα δώσει ανάσα στις αγροτι-
κές και στις άλλες επιχειρήσεις και 
στους κατοίκους της περιοχής, 
που σήμερα υφίστανται την υπο-
βάθμιση του βιοτικού τους επιπέ-
δου λόγω της εκτεταμένης μόλυν-
σης από την ανεξέλεγκτη λειτουρ-
γία κάποιων επιχειρήσεων. 

Όλα αυτά είναι νέα πεδία δρα-
στηριότητας της εΤΒά Βι.Πε., που 
φιλοδοξεί, με άξονα την αειφορία, 
να είναι καταλύτης στην ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας.

Ποια είναι η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ.;
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To 360°FUNDING ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Για ένα απόλυτα ενημερωμένο  
ελληνικό επιχειρείν!

Γράφει Ο 

Δημήτριος 
Βερελής
 
Senior Director- Green 
Banking & Αναπτυξιακά 
προγράμματα
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ΧΡΗΜαΤοδοΤΗσΗ  
Με εΝα ΚλιΚ
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Τ ο 360°FUNDING της Τράπεζας 
Πειραιώς είναι μια πρωτοπο-
ριακή πύλη διαδικτυακής 
ενημέρωσης που παρουσιά-
ζει με απλό τρόπο τις εναλλα-

κτικές πηγές χρηματοδότησης που είναι δι-
αθέσιμες για τις επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Η ελληνική οικονομία έχει ανάγκη από 
σημαντικές επενδύσεις για την επαναφορά 
της σε ένα πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, 
και στην Τράπεζα Πειραιώς θεωρούμε ότι 
είναι υποχρέωσή μας να στηρίξουμε την 
υλοποίησή τους από κάθε πλευρά.

Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να δι-
ευκολύνουμε την εύκολη, αξιόπιστη και 
πλήρη πρόσβαση σε ενημέρωση και πλη-
ροφόρηση, σχετικά με τις δυνατότητες ενί-
σχυσης που παρέχει το εθνικό και το ευρω-
παϊκό πλαίσιο, προχωρήσαμε στη δημι-
ουργία του 360°FUNDING 
(www.360funding.gr). 

επιστρατεύοντας την πολυετή εμπειρία 
μας στη διαχείριση των επιδοτούμενων 
προγραμμάτων ή πιο ορθά «προγραμμά-
των χρηματοδοτικής ενίσχυσης» όπως 
ονομάζονται σήμερα, προχωρήσαμε στη 
δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης ενη-
μέρωσης, που συγκεντρώνει όλη την ανα-
γκαία πληροφόρηση και τη διαθέτει εντε-
λώς δωρεάν προς όλους τους ενδιαφερό-
μενους επισκέπτες.

Το 360°FUNDING με ταχύτητα και αξιοπι-
στία παρουσιάζει όλη την αναγκαία πληρο-
φορία γύρω από τις ευκαιρίες χρηματοδο-
τικής ενίσχυσης για την περίοδο 2014-2020 
με κονδύλια από το νέο εΣΠά -συμπερι-
λαμβάνοντας και το Πρόγραμμα άγροτικής 
άνάπτυξης- και τον άναπτυξιακό Νόμο, αλ-
λά και από προγράμματα της ευρωπαϊκής 
Ένωσης (όπως το HoRIZoN 2020 και το 
CoSME).

επιπλέον, με το 360°FUNDING της Τράπε-
ζας Πειραιώς παρέχουμε τη δυνατότητα σε 
όλες τις επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελ-

ματίες και αγρότες, αλλά και σε όσους σκέ-
φτονται να ξεκινήσουν μία καινούργια επι-
χειρηματική δραστηριότητα και αναζη-
τούν την κατάλληλη ευκαιρία, να εντοπί-
ζουν γρήγορα και εύκολα τη 
χρηματοδοτική ενίσχυση που ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες τους και να ενημερώνο-
νται για τα εξειδικευμένα προϊόντα και 
υπηρεσίες που διαθέτει η Τράπεζα 
Πειραιώς.

Στόχος όλων μας είναι να στηρίξουμε την 
επιστροφή της ελληνικής Οικονομίας σε 
σταθερή τροχιά ανάπτυξης. εμείς, στην 
Τράπεζα Πειραιώς, στεκόμαστε δίπλα στον 
Έλληνα επιχειρηματία και του προσφέρου-
με από σήμερα ένα εργαλείο που πιστεύ-
ουμε ότι θα διευκολύνει την ενημέρωση 
και πληροφόρησή του. 

Όλοι πλέον μπορούν με ένα «κλικ» να 
έχουν πρόσβαση στις πιθανές πηγές χρη-
ματοδότησης από τις οποίες μπορεί να 
επωφεληθεί μια επιχείρηση.

Καλή πλοήγηση! 
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Ο αγροτικός τομέας διαδρα-
ματίζει σημαντικό ρόλο 
στον σχεδιασμό ανάκαμψης 
της εθνικής οικονομίας και 
συνεπώς έχει την ανάγκη 

ουσιαστικής ασφαλιστικής προστασίας. 
Η Τράπεζα Πειραιώς, δίπλα στον Έλλη-

να παραγωγό, προτείνει το ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική Παραγω-
γή, το οποίο δημιούργησε ο Όμιλος 
ERGo, μέλος του οποίου είναι και η άΤε 
άσφαλιστική, μια από τις πλέον αξιόπιστες 
εταιρείες με μακρά παρουσία στην ελλάδα. 

Η αγροτική παραγωγή είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με τις καιρικές συνθήκες, οι 
οποίες σε πολλές περιπτώσεις πλήττουν 
την ελληνική ύπαιθρο με καταστροφικά 
αποτελέσματα για τους παραγωγούς. Πα-
ράλληλα όμως στην εποχή που ζούμε ο Έλ-
ληνας αγρότης έρχεται αντιμέτωπος με ση-
μαντικούς κινδύνους που έχουν ως συνέ-
πεια σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Το πρόγραμμα «Ασφαλής Αγροτική Πα-
ραγωγή» σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε 
να προστατεύει την αγροτική δραστηριότητα 
και το εισόδημα των αγροτών, ενεργοποιώ-
ντας ταυτόχρονα έναν ολόκληρο κόσμο προ-
νομίων και εκπτώσεων, που αφορούν στην 
ασφάλιση αγροτικών μηχανημάτων, αγροτι-
κών οχημάτων, θερμοκηπίων και λοιπών 
αγροτικών εγκαταστάσεων, μεταφοράς αγρο-
τικών προϊόντων, αστικής ευθύνης αγροτικών 
προϊόντων, ασφάλιση ζωικού κεφαλαίου κ.ά.

Συγκεκριμένα, προσφέρεται σε τρεις ολο-
κληρωμένες επιλογές, για την ασφάλιση της 
Υπαίθριας Φυτικής Παραγωγής (συμπλη-
ρωματικά με την κάλυψη του εΛ.Γ.ά.), του 
ζωικού Κεφαλαίου και των Θερμοκηπί-
ων, με ουσιαστικές παροχές, σχεδιασμένες 
για να ταιριάζουν στις ανάγκες όλων όσοι 
ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα 
(αγρότες, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες 
παραγωγών και εταιρείες τροφίμων και 
αγροτικών προϊόντων), εξασφαλίζοντας το 
σύνολο της δραστηριότητάς τους.

Μια συνοπτική παρουσίαση των βασι-
κών καλύψεων του προγράμματος άσφα-
λής άγροτική Παραγωγή είναι η εξής:

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ*
Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα που καλύπτει τις υπαίθριες αγροτι-
κές καλλιέργειες από:

 φυσικούς κινδύνους (ζημιογόνα αίτια 
που καλύπτει η ασφάλιση του εΛ.Γ.ά.), 
όπως χαλάζι, παγετός, ανεμοθύελλα, 
πλημμύρα, καύσωνας και ηλιακή ακτινο-
βολία, υπερβολικές ή άκαιρες βροχο-
πτώσεις, χιόνι και θάλασσα

 Ζημιές από άγρια ζώα (ζημιογόνα αίτια 
που καλύπτει η ασφάλιση του εΛ.Γ.ά.), 
όπως αρκούδες, αγριογούρουνα και 
άγρια κουνέλια (στη νήσο Λήμνο)

 άπώλεια ζωής από ατύχημα για τον 
αγρότη

 Ζημιές από πυρκαγιά
*Η ασφαλιστική περίοδος ξεκινά την 1η 

άπριλίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται 
την 31η Δεκεμβρίου, ενώ η ένταξη των 
ασφαλισμένων στο πρόγραμμα είναι δυνα-
τή μέχρι και την 31η άυγούστου.

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΓΙΑ ζΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
είναι μία ολοκληρωμένη λύση που καλύ-
πτει βοοτροφικές, χοιροτροφικές, αιγο-
προβατοτροφικές και πτηνοτροφικές μο-
νάδες για ζημιές οι οποίες οφείλονται σε 
θάνατο ασφαλισμένων ζώων από τυχαίο 
και απρόβλεπτο γεγονός (θάνατος από 
ασθένεια ή ατύχημα).

ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ**
Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη επιλογή 
που παρέχει ασφαλιστική κάλυψη για την 
κατασκευή, τον εξοπλισμό και τη φυτεία 
των θερμοκηπίων, για κινδύνους όπως εν-
δεικτικά: φωτιά, καπνός ή και θερμότητα 
συνεπεία φωτιάς, φυσικά φαινόμενα, καθί-
ζηση, κατολίσθηση, αλλαγές επιπέδου θερ-
μοκρασίας ή υγρασίας του εδάφους ή του 
μείγματος του αέρα που προέρχονται άμε-
σα από διακοπή ρεύματος και βλάβη του 
μηχανολογικού εξοπλισμού.

**Καλύπτονται θερμοκήπια αποκλειστι-
κά, μέχρι και 20 ετών, κατασκευής από με-
ταλλικό σκελετό με πλαστικό/γυαλί, που 
έχουν λάβει έγκριση από το Υπουργείο 
άγροτικής άνάπτυξης και Τροφίμων.

Με το πρόγραμμα Ασφαλής Αγροτική 
Παραγωγή κάθε Έλληνας παραγωγός μπο-
ρεί τώρα να αισθάνεται πραγματική προστα-
σία, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται 
με έναν από τους μεγαλύτερους άσφαλιστι-
κούς Ομίλους της ευρώπης εφαρμόζοντας 
στην πράξη τη δέσμευση «άσφαλίζω σημαί-
νει καταλαβαίνω», με υπηρεσίες και προϊόντα 
βασισμένα στις ανάγκες και τις ανησυχίες του.

Η Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή  
στην προστασία του σύγχρονου αγρότη

Γράφει Ο 

Ιωάννης 
Παναγιωτάκης
 
Senior Director 
Ασφαλιστικών Εργασι-
ών Τράπεζας πειραιώς 
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ΧΡΗΜαΤοδοΤΗσΗ  
Με εΝα ΚλιΚ



ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
διεΘΝΗσ παΡούσια

Συμμετοχή στελεχών της Τράπεζας 
Πειραιώς σε συνέδρια και εκδηλώσεις

«Παγκόσμιο Φόρουμ για την Καινοτομία στη Γεωργία (GFIA)» - Ουτρέχτη

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
συμμετείχαν στο συνέδριο «2nd European 
Fi-Compass Conference on Financial 
Instruments Under the EAFRD», το οποίο 
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στο 
συνέδριο παρουσιάστηκαν νέες πρωτο-
βουλίες, που αξιοποιούν την πλατφόρμα fi-
compass, μία πρωτοβουλία της ευρωπαϊ-
κής επιτροπής και της ευρωπαϊκής Τράπε-
ζας επενδύσεων με σκοπό τη χρηματοδο-
τική στήριξη του αγροτικού τομέα με 
έμφαση στη στήριξη των νέων αγροτών 
μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων. Η 
ανάγκη χρήσης χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων στον αγροτικό τομέα έχει αναδειχθεί ως 

μείζον θέμα κυρίως λόγω της αστάθειας 
των τιμών στα αγροτικά προϊόντα τα τε-
λευταία χρόνια.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ο Phil 
Hogan, επίτροπος Γεωργίας και άγροτικής 
άνάπτυξης της ε.ε., ο Jyrki Katainen, άντι-
πρόεδρος της ευρωπαϊκής επιτροπής αρμό-
διος για την άπασχόληση, την άνάπτυξη, τις 
επενδύσεις και την άνταγωνιστικότητα, ο 
Pim van Ballekom, αντιπρόεδρος της ευρω-
παϊκής Τράπεζας επενδύσεων (EIB), ο Pier 
Luigi Gilibert, από το European Investment 
Fund, ενώ ειδικοί σε θέματα χρηματοδότη-
σης κατέθεσαν τις σκέψεις τους για τη χρη-
ματοδότηση του αγροτικού τομέα της ε.ε. 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συμ-
μετείχαν στο Παγκόσμιο φόρουμ για την Και-
νοτομία στη Γεωργία (GFIA), το οποίο ξεκίνη-
σε το 2014 στην πόλη του άμπού Ντάμπι, σε 
συνεργασία με πάνω από 40 σημαίνοντες ορ-
γανισμούς, όπως ο Οργανισμός Τροφίμων 
και Γεωργίας των Ηνωμένων εθνών, η Παγκό-
σμια Τράπεζα κ.λπ. Το φόρουμ είναι αφιερω-
μένο στην ανάδειξη προτάσεων για την ικα-

νοποίηση των αναγκών τόσο των μεγάλων 
όσο και των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύ-
σεων και παρουσιάζει τις βέλτιστες διαθέσι-
μες και τις αναδυόμενες λύσεις που έχουν τη 
δυνατότητα να προσφέρουν υψηλότερες 
αποδόσεις χωρίς να καταστρέφουν τους φυ-
σικούς πόρους και το κλίμα. 

Στο διήμερο συνέδριο με θέμα «Καινοτο-
μίες για ανταγωνιστική και βιώσιμη παρα-

γωγή τροφίμων» περισσότεροι από 100 ειδι-
κοί στον τομέα της γεωργίας, μεταξύ των 
οποίων ο Martijn van Dam, Υπουργός Γεωρ-
γίας της Ολλανδίας, ο Wiebe Draijer, Πρόε-
δρος της Rabobank, η Louise o Fresco, Πρό-
εδρος του Wageningen UR, ο Liam Condon, 
Πρόεδρος της Bayer AG CropScience 
Division κ.ά., κατέθεσαν τις γνώσεις και τις 
απόψεις τους για το θέμα.

«2ο Συνέδριο Fi-Compass για τα 
Χρηματοδοτικά Εργαλεία» - Βρυξέλλες

Martijn van Dam, 
Υπουργός Γεωργίας  
της Ολλανδίας 

Gabriel Csicsai, Υφυπουργός του Υπουργείου Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Σλοβακίας, Pim van Ballekom, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, Phil Hogan, Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Jyrki Katainen, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόλη-
ση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, Pier Luigi Gilibert, 
Διευθύνων Σύμβουλος, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
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«Π ροτεραιότητά μας η 
διάσωση και διατή-
ρηση του παραδο-
σιακού κύκλου της 
ζωής, έτσι ώστε να 

εξυπηρετεί τον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
με γνώμονα την κρητική παράδοση και σε-
βασμό στην ιστορία του τόπου. Θεωρούμε 
χρέος μας να προάγουμε τον πολιτισμό και 
την ταυτότητα της περιοχής και των ανθρώ-
πων της, έχοντας στραμμένα τα βλέμματά 
μας στο παρόν και το μέλλον».

Με αυτά τα λόγια εξηγούν οι ιδιοκτήτες 
Γιώργος και Τάσος τι εστί… Μηλιά. Ο οι-
κισμός-ξενώνας βρίσκεται σε μια ορεινή 
και περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή 
της δυτικής Κρήτης -είναι ενταγμένη στο 
δίκτυο NATURA- στο νομό Χανίων, στο 
κέντρο της επαρχίας Κισσάμου. o οικι-
σμός περιβάλλεται από μια καταπράσινη 
κοιλάδα, 550 μ. από την επιφάνεια της 
θάλασσας, κάτω από την κορυφή Ψηλό 
Κεφάλι της οροσειράς Κουτρούλη. 

Σεβασμός στην ιστορία και τη φύση
Η ιστορία της Μηλιάς είναι πολύ παλιά και 
χάνεται μέσα στους αιώνες. Πρωτοκατοι-
κήθηκε στο τέλος του 16ου αιώνα μέχρι τα 
μέσα του 17ου αιώνα. Ξαναζωντάνεψε την 
περίοδο του πολέμου, καθώς ήταν ιδανικό 
καταφύγιο για τους κυνηγημένους. Τότε 
υπήρχαν 40 ντουφέκια (άντρες) στο χω-
ριό. Μετά το τέλος του πολέμου το χωριό 
εγκαταλείφθηκε οριστικά μέχρι το 1982, 
οπότε ήρθαν οι οικογένειες Τσουρουνάκη 
και Μακράκη για να βάλουν τα θεμέλια 
αυτού που βλέπουμε σήμερα. άπό τότε 
κύλησε πολύ νερό στ’ αυλάκι, προσωπική 
δουλειά, κόπος, αγώνας, για να φτάσουν 
στο σημερινό αποτέλεσμα. Τα υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν, πέτρα και ξύλο, ήταν 
από εδώ και η διαμόρφωση των χώρων 
έγινε με βάση την παλιά διαρρύθμιση των 
σπιτιών του χωριού. Υπάρχουν 4 τύποι 
δωματίων: στάνταρ δίκλινα, μεγάλα δίκλι-
να, σουίτες και οικογενειακά διαμερίσμα-
τα. Σε πολλά δωμάτια τα βράχια αντικαθι-
στούν κομμάτια του τοίχου. Τα δωμάτια-
σπίτια περιβάλλονται από δάσος από κα-
στανιές, κουμαριές και γενικά μια μεγάλη 
ποικιλία δέντρων και φυτών.

Στον αναστηλωμένο οικισμό οι ανά-
γκες σε νερό καλύπτονται από ντόπιες 
πηγές και χρησιμοποιούνται ήπιες μορ-
φές ενέργειας, όπως φωτοβολταϊκά, ηλι-
ακή ενέργεια και για έκτακτη ανάγκη 
υπάρχει μια γεννήτρια. Όσο για τη θέρ-
μανση, υπάρχουν τζάκια και ξυλόσομπες. 
Σε κάποια δωμάτια υπάρχουν σώματα 
καλοριφέρ. Γύρω από τον οικισμό υπάρ-
χουν χίλια στρέμματα περιφραγμένης 
γης με μεγάλη ποικιλία δέντρων και φυ-
τών, όπου καλλιεργούνται τα προϊόντα 
για τις ανάγκες του οικισμού. «Να ξέρεις, 
πάντως, στη Μηλιά τίποτα δεν καταλήγει 
στα σκουπίδια. Τα φυσικά προϊόντα ανα-
κυκλώνονται, ενώ για τα υπόλοιπα προ-
σπαθούμε να βρίσκουμε εναλλακτικούς 
τρόπους χρήσης», τονίζει με υπερηφά-
νεια ο Γιώργος Μακράκης. 

Στη Μηλιά ό,τι πάρεις μοσχοβολάει 
λάδι και ρίγανη…
Όπως είναι αναμενόμενο, σε ένα τέτοιο 
μέρος η κουζίνα ακολουθεί την παράδο-
ση του τόπου ακόμα και στον τρόπο μα-
γειρέματος. Το εστιατόριο με τον υπέρο-

χο ξυλόφουρνο προσφέρει πρωινό αλλά 
και γεύματα, όλα παραδοσιακά κρητικά.

Δραστηριότητες
Οι βόλτες στην έκταση των 1.200 στρεμ-
μάτων είναι μια ακόμη δυνατότητα που 
προσφέρει ο οικισμός για γνωριμία με τη 
χλωρίδα και τα ζωντανά του.

Με έμπνευση από την κρητική γαστρο-
νομία, στη Μηλιά διοργανώνονται μαγει-
ρικά σεμινάρια όπου οι επισκέπτες μαγει-
ρεύουν παραδοσιακά κρητικά πιάτα. Η 
Μηλιά έχει και καλλιτεχνικές ανησυχίες 
και γι’ αυτό συχνά φιλοξενεί εκθέσεις ζω-
γραφικής, μουσικά σχήματα, σεμινάρια 
yoga, brain storming, μικρά συνέδρια 
κ.ά. Ο τόπος είναι παράδεισος για τους 
πεζοπόρους, καθώς, με ορμητήριο τη 
Μηλιά, μπορούν να εξερευνήσουν τα 7 
σηματοδοτημένα και χαρτογραφημένα 
πεζοπορικά μονοπάτια, διάρκειας από 1 
έως 5 ώρες, που υπάρχουν στην περιοχή 
και να συναντήσουν ένα από τα έξι ζευ-
γάρια γυπαετού που πετούν εκεί. Γίνεται 
και διάσχιση του Τοπολιανού φαραγγιού 
με ξενάγηση.

ΜΗΛΙΑ

Η πιο εναλλακτική επιλογή  
για διαμονή στα Χανιά!

Γράφει Ο  

Aλέξανδρος 
Kόντης 
 
Εκδότης του περιοδικού 
«Εναλλακτικός 
Τουρισμός»



Προκλήσεις και ευκαιρίες για  
τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα
Με την υπογραφή της ΚΥΑ 543/34450, πέντε χρόνια μετά το πρώτο ΦΕΚ, 
ολοκληρώνεται ένας μεγάλος κύκλος θεσμικής πλαισίωσης των όρων  
και των προϋποθέσεων λειτουργίας των πολυλειτουργικών αγροκτημάτων 

Γράφει Ο 

Γιώργος 
Κατσουράνης
 
Διευθύνων Σύμβουλος,  
Κέντρο Βιώσιμης Επιχει-
ρηματικότητας Εξέλιξη 
Α.Ε., Τράπεζα πειραιώς 

συμμετείχε ενεργά ο Όμιλος της Τράπεζας 
Πειραιώς με την παρουσία στελεχών της 
Τράπεζας, αλλά και του Κέντρου Βιώσιμης 
επιχειρηματικότητας εξέλιξη, που ανέλαβε 
να συμβάλει συμβουλευτικά στην ανάπτυξη 
του κοινού οράματος, της αποστολής και 
των στόχων του Δικτύου.

Η πρώτη πρόκληση που καλείται να αντι-
μετωπίσει το νεότευκτο αυτό Δίκτυο είναι να 
εξασφαλίσει σε συνεργασία με τον εΛΓΟ Δή-
μητρα την άριστη εφαρμογή του θεσμικού 
πλαισίου, ώστε να πιστοποιηθούν τα πολυ-
λειτουργικά αγροκτήματα και να δημιουργη-
θεί ένα δίκτυο υψηλών προδιαγραφών. Για 
την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμού, θεω-
ρείται απαραίτητο βέβαια να δημιουργη-
θούν πρότυπα μοντέλα που να εξασφαλί-
ζουν κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονο-
μικά κριτήρια βιωσιμότητας, βάσει της διε-
θνούς εμπειρίας, ώστε να συνδεθούν 
αποτελεσματικά τα πολυλειτουργικά αγρο-
κτήματα με τον οικοαγροτουρισμό. 

Πάντως, η πλέον σημαντική πρόκληση εί-
ναι η ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων 
εργαλείων χρηματοδότησης, με τη συμμετο-
χή σε ευρωπαϊκά και εθνικά αναπτυξιακά 
προγράμματα και του Πάά, που θα συμβά-
λουν στην προοδευτική εξυγίανση και ανά-
πτυξη των επιχειρήσεών τους. 

Σημαντικός στόχος, κατά γενική ομολογία, 

παραμένει η σύνδεση της αγροτικής απα-
σχόλησης με την επιχειρηματικότητα και η 
μετάβαση από απλές αγροτικές δραστηριό-
τητες σε αγροτικές επιχειρήσεις παραγωγής 
και παροχής υπηρεσιών. άυτή η μετάβαση 
προϋποθέτει εκπαιδευμένους εμπλεκομέ-
νους αλλά και ευαισθητοποιημένες κοινωνί-
ες. Έτσι, μία ακόμη βασική προτεραιότητα 
που έχει τεθεί είναι ο σχεδιασμός και η υλο-
ποίηση ενός ολοκληρωμένου πλάνου εκπαί-
δευσης για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες και το 
προσωπικό που απασχολείται στα αγροκτή-
ματα, ώστε να δημιουργηθεί μία νέα γενιά 
επιχειρηματιών που θα ασχολούνται με την 
αγροτική επιχειρηματικότητα ακολουθώ-
ντας τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα και τις αρ-
χές της αειφορίας και της βιωσιμότητας.

ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει επίσης να δο-
θεί στη συνολική στήριξη της τοπικής ανά-
πτυξης και στην ενεργητική ανάπτυξη κοι-
νών δράσεων και συνεργιών, ώστε αυτή να 
δρα θετικά, αμφίδρομα και υποστηρικτικά 
σε κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα 
στην περιοχή. 

Η γέννηση αυτού του νέου θεσμού αναμέ-
νεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη 
των αγροτικών περιοχών, ακολουθώντας 
δείκτες βιωσιμότητας και εναλλακτικά μο-
ντέλα, που σέβονται την ιστορία, τον πολιτι-
σμό, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Τ α πολυλειτουργικά αγροκτήμα-
τα μπορούν, εφόσον διαθέτουν 
τις κατάλληλες υποδομές, πέρα 
από τη φιλοξενία και τη σίτιση, 
να αναπτύσσουν δραστηριό-

τητες εκπαίδευσης, πρόληψης και προάσπι-
σης της υγείας αλλά και αθλητικές. Μπορούν 
επίσης να υλοποιούν συνεργατικές δράσεις 
με άλλες τοπικές παραγωγικές μονάδες γε-
ωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μετα-
ποίησης και τυποποίησης καθώς και με τα 
κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολο-
γικούς χώρους, που προάγουν και αναδει-
κνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της 
περιοχής.

εξαιτίας όλων των παραπάνω, η δυναμική 
της ανάπτυξης των πολυλειτουργικών αγρο-
κτημάτων στην ελλάδα είναι μεγάλη και κα-
λείται ως νέος θεσμός να δημιουργήσει ένα 
ισχυρό δίκτυο σε εθνικό επίπεδο. άυτό το 
ισχυρό δίκτυο είναι μία από τις βασικές προ-
τεραιότητες που έθεσαν οι ιδιοκτήτες των 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων που συνα-
ντήθηκαν στο Κτήμα άμφίκαια στις 27 και 28 
Μαρτίου, όπου ο Υπουργός άγροτικής άνά-
πτυξης και Τροφίμων κ. άποστόλου ανακοί-
νωσε πέραν της ΚΥά και τη σταθερή και 
έμπρακτη υποστήριξη της Πολιτείας στο νέο 
αυτό θεσμό. 

Στην πρώτη αυτή σημαντική συνάντηση 
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Σ τη Δημητσάνα, στο Υπαίθριο 
Μουσείο Υδροκίνησης, διορ-
γάνωσε το Πολιτιστικό Ίδρυμα 
Ομίλου Πειραιώς (ΠιΟΠ) την 1η 
Συνάντηση Δικτύου, με τίτλο 

«εννέα Μουσεία, εννέα τόποι. Χαρτογρα-
φώντας το μέλλον».

Στόχος της 1ης Συνάντησης Δικτύου, που 
πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Μαΐου, με 
τη συνεργασία του Δήμου Γορτυνίας, ήταν 
ο συντονισμός κοινών δράσεων και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ 
των Δήμων από τις εννέα περιοχές όπου 
λειτουργούν τα Μουσεία, και του ΠιΟΠ, για 
την πολιτιστική αναβάθμιση της 
περιφέρειας.

Την πρώτη ημέρα των εργασιών της Συ-
νάντησης, οι Δήμαρχοι ή εκπρόσωποι των 
Δήμων των εννέα περιοχών -Σουφλί, Δη-
μητσάνα, Σπάρτη, Λέσβος, Βόλος, Τήνος, 
Στυμφαλία, Χίος, ιωάννινα-, καθώς και εκ-
πρόσωποι του ΠιΟΠ, αντάλλαξαν απόψεις 
και κατέληξαν σε ένα κείμενο κοινών αρ-
χών που καθορίζει τις προτεραιότητες και 
τις δράσεις που θα δρομολογήσουν Τοπική 
άυτοδιοίκηση και ΠιΟΠ, στο πλαίσιο του 
Δικτύου.

Στο συγκεκριμένο κείμενο συμφωνήθη-
καν αρχές όπως η θεσμοθέτηση της Συνά-
ντησης μεταξύ των συντελεστών του Δι-
κτύου σε ετήσια βάση και σε διαφορετικό 
Δήμο του Δικτύου, η σύνδεση του Δικτύου 
με τον τουρισμό και την εκπαίδευση, η 
σύνδεση του Δικτύου με τις θεματικές προ-
τεραιότητες της προγραμματικής περιό-
δου εΣΠά 2014-2020, καθώς και η διεύρυν-
ση των συνεργασιών με παραγωγικούς, 
μορφωτικούς, πολιτιστικούς και άλλους 
φορείς στους τόπους όπου βρίσκονται τα 

Μουσεία. Κατά τη δεύτερη ημέρα των ερ-
γασιών της Συνάντησης παρουσιάστηκε, 
από τον Γενικό Διευθυντή του ιΟΒε, κ. Νίκο 
Βέττα, μελέτη για την αποτίμηση των κοι-
νωνικοοικονομικών επιδράσεων από τη 
λειτουργία των Μουσείων ΠιΟΠ, την οποία 
εκπόνησε το ιΟΒε για λογαριασμό του Πο-
λιτιστικού ιδρύματος.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, στη 
συντηρητική εκτίμηση των καταλυτικών 
επιδράσεων, η συνολική συμβολή των 
Μουσείων του ΠιΟΠ στο άεΠ της ελλάδας 
υπερβαίνει τα €13,4 εκατ. ειδικότερα, εκτι-
μάται ότι η λειτουργία των Μουσείων οδή-

γησε σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης 
στις αντίστοιχες περιοχές της χώρας κατά 
τουλάχιστον €5,5 εκατ.

Η Πρόεδρος του ΠιΟΠ, κ. Σοφία  
Στάϊκου, κατά την ομιλία της επισήμανε: 
«Η Συνάντησή μας γίνεται σε μία περίοδο 
κατά την οποία ο πολιτισμός επανέρχεται 
στο προσκήνιο στο επίπεδο της ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, ως πολιτική που προστα-
τεύει τόσο την πολιτιστική πολυμορφία 
όσο και την αυθεντικότητα των τόπων 
και των τοπικών πολιτισμών». άκόμα, η 
Πρόεδρος του ΠιΟΠ ανέφερε χαρακτηρι-
στικά: «Θα πρέπει να διαμορφώσουμε δι-

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  
ΤΟΥ ΠΙΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

«Εννέα Μουσεία,  
εννέα τόποι.
Χαρτογραφώντας  
το μέλλον»

01

02

Όπως προκύπτει 
από τη σχετική  
έρευνα, η συνολι-
κή συμβολή  
των Μουσείων 
του ΠΙΟΠ στο 
ΑΕΠ της Ελλάδας 
υπερβαίνει τα 
€13,4 εκατ.  
Ειδικότερα,  
εκτιμάται ότι  
η λειτουργία των 
Μουσείων  
οδήγησε σε  
αύξηση της του-
ριστικής δαπά-
νης στις αντί-
στοιχες περιοχές 
της χώρας κατά 
τουλάχιστον  
€5,5 εκατ.
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ύπαιΘΡιο Μούσειο  

ύδΡοΚιΝΗσΗσ,
δΗΜΗΤσαΝα

αμουσειακές και διαδημοτικές συνεργα-
σίες που θα φέρουν πιο κοντά τα Μου-
σεία και τις πόλεις στις οποίες αυτά βρί-
σκονται. […] Η θεματική των 
συνεργασιών θα πρέπει να ανοίγει νέους 
δρόμους. Να συνδιαλέγεται με την άυλη 
πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, 
να στηρίζει σχήματα νέων δημιουργών 
και να ενισχύει την κινητικότητά τους, να 
συνδέει τον πολιτισμό με το περιβάλλον, 
να προωθεί νέες τεχνολογίες, να υποστη-
ρίζει τη διακίνηση των δημιουργικών και 
πολιτιστικών έργων. Να πριμοδοτεί τις 
πολιτιστικές ανταλλαγές, το Erasmus του 

πολιτισμού». Τέλος, η κ. Στάϊκου προσκά-
λεσε τους Δημάρχους των εννέα περιο-
χών «να συνεργαστούμε ώστε να αναδεί-
ξουμε τη σημασία των Θεματικών Μου-
σείων, σε μία ευρώπη που αναζητά πεδία 
πολιτιστικής συνεργασίας αλλά και επιδι-
ώκει τη διατήρηση της πολιτιστικής της 
πολυμορφίας. άλλά και σε μία ελλάδα 
που οφείλει να προτάσσει την τοπική ευ-
ημερία, να φροντίζει για την κοινή διαχεί-
ριση της φυσικής και πολιτιστικής της 
κληρονομιάς, να συνδέει τον πολιτισμό 
με τον τουρισμό, αλλά και να προστατεύ-
ει την αυθεντικότητα των περιοχών της».

Στη Συνάντηση μίλησαν επίσης ο Περι-
φερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Πέτρος  
Τατούλης, η Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και άθλητισμού,  
κ. Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, η Γενική 
Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού,  
κ. Ευρυδίκη Κουρνέτα, η Πρόεδρος του 
ελληνικού Τμήματος ICoM, κ. Αλεξάνδρα 
Μπούνια, και ο Δήμαρχος Γορτυνίας,  
κ. Γιάννης Γιαννόπουλος.

Η επόμενη Συνάντηση Δικτύου θα φιλο-
ξενηθεί στον Δήμο ιωαννιτών, έπειτα από 
πρόσκληση του Δημάρχου, κ. Θωμά 
Μπέγκα. 

03

04 05

01 Η πρόεδρος του 
πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου πειραιώς  
κ. Σοφία Στάϊκου.  
©πΙΟπ, π. Δέλης
02 Ο Γενικός Διευθυντής 
του ΙΟΒΕ, κ. Νίκος Βέττας, 
κατά την παρουσίαση της 
μελέτης για την αποτίμηση 
των κοινωνικοοικονομικών 
επιδράσεων από τη 
λειτουργία των Μουσείων 
πΙΟπ. ©πΙΟπ, π. Δέλης
03 Από αριστερά:  
ο εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Τήνου  
κ. Εμμανουήλ Σώχος,  
ο Δήμαρχος Γορτυνίας  
κ. Γιάννης Γιαννόπουλος, 
η Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου Τουρισμού  
κ. Ευρυδίκη Κουρνέτα,  
ο βουλευτής Αρκαδίας  
κ. Οδυσσέας 
Κωνσταντινόπουλος,  
ο Δήμαρχος Ιωαννίνων  
κ. Θωμάς Μπέγκας,  
ο Δήμαρχος Χίου  
κ. Μανώλης Βουρνούς,  
ο εντεταλμένος Δημοτικός 
Σύμβουλος Δήμου Λέσβου 
κ. Μιχάλης Ταμβακέλλης, 
η βουλευτής Α’ Αθηνών  
κ. Όλγα Κεφαλογιάννη,  
η Αντιδήμαρχος 
πολιτισμού και παιδείας 
Δήμου Βόλου κ. Γεωργία 
Μποντού-Τοκαλή,  
η πρόεδρος του 
πολιτιστικού Ιδρύματος 
Ομίλου πειραιώς  
κ. Σοφία Στάϊκου,  
ο Δήμαρχος Σπάρτης  
κ. Ευάγγελος Βαλιώτης,  
η Γενική Γραμματέας του 
Υπουργείου πολιτισμού  
και Αθλητισμού κ. Μαρία 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη,  
ο βουλευτής Αρκαδίας  
κ. Κώστας Βλάσης,  
ο Δήμαρχος Σουφλίου  
κ. Ευάγγελος Πουλιλιός 
και ο Δήμαρχος Σικυωνίων 
κ. Σπύρος 
Σταματόπουλος.  
©πΙΟπ, π. Δέλης
04 Εναέρια λήψη  
του Μουσείου.  
©πΙΟπ, Ν. Δανιηλίδης
05 Το νερό εκβάλλει  
από τη χούρχουρη του 
νερόμυλου και χύνεται 
στον κεντρικό νεραύλακο.  
©πΙΟπ, Ν. Δανιηλίδης
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Σε αυτή τη δουλειά πάντα ψάχνετε µία λύση.
Εµείς σας προσφέρουµε πολλές.
Ολοκληρωµένες και εξειδικευµένες τραπεζικές λύσεις
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
Ταµιευτήριο αγροτών για όλες τις τραπεζικές σας συναλλαγές και την πίστωση των αγροτικών σας επιδοτήσεων.
Κάρτα Συµβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας για να διασφαλίζετε την παραγωγή και το εισόδηµά σας,
Κάρτα του Αγρότη, αλλά και δάνεια κάλυψης των καλλιεργητικών εξόδων σας.
∆άνεια για αγορά γης & εξοπλισµού και για κάθε άλλη επενδυτική σας ανάγκη.
Εξειδικευµένα ασφαλιστικά προγράµµατα προσαρµοσµένα στις ιδιαιτερότητες της αγροτικής δραστηριότητας. 

Η Κάρτα του Αγρότη παρέχεται υπό τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν συµφωνηθεί µε το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Τα προσφερόµενα προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται υπό τις ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις
στην κίνηση κεφαλαίων.

Τ. 18 2 18, www.piraeusbank.gr
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