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Το υπουργείο αναφέρεται εκτε-
νώς στις «επίμονες και στο-
χευμένες προσπάθειες της 

ελληνικής κυβέρνησης», προκειμένου 
να μειωθούν οι οικονομικές επι-
πτώσεις στα ελληνικά προϊόντα από 
την επικείμενη επιβολή δασμολογι-
κών αντιποίνων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση αξίας 7,5 δισ. δολαρίων που 
ανακοίνωσε η Αμερικανική κυβέρ-
νηση. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι «η 
προσπάθεια για την περιφρούρηση 
των εξαγωγών των ελληνικών αγρο-
τικών προϊόντων ξεκίνησε στις 31 
Ιουλίου, όταν ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης 
Βορίδης, έθεσε το ζήτημα των δα-
σμών στα ελληνικά αγροτικά προϊό-
ντα, στη συνάντηση που είχε με τον 
Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέ-
φρι Πάιατ, ενώ ακολούθησε στις 5 

Σεπτεμβρίου η συνάντηση του πρω-
θυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
με τον Αμερικανό υπουργό Εμπορίου, 
Γουίλμπουρ Ρος, όπου επίσης τέθηκε 
μετ’ επιτάσεως το συγκεκριμένο 
θέμα. Οι θεσμικές επαφές, τόσο του 
Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου 
Μητσοτάκη, πριν αλλά και κατά τη 
διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής 
του στις ΗΠΑ, όσο και του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάκη Βορίδη, απέδωσαν καρπούς 
και έτσι τα δύο συγκεκριμένα ελλη-
νικά προϊόντα (τα οποία αποτελούν 
το 54,15% των ελληνικών αγροτικών 
εξαγωγών προς τις ΗΠΑ με βάση 
στοιχεία του 2018) θα συνεχίζουν 
να εξάγονται χωρίς καμία απολύτως 
επιβάρυνση, συνεισφέροντας ουσια-
στικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής 
οικονομίας». 

«Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατό 

να εξαιρεθεί το σύνολο των ελληνι-
κών προϊόντων από την επιβολή 
επιπρόσθετων εμπορικών κυρώσε-
ων.Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων θα συνεχίσει με 
αμείωτη ένταση και συγκεκριμένες 
δράσεις να προστατεύει τα ελλη-
νικά αγροτικά προϊόντα και να 
υποστηρίζει στην πράξη τις 
εξαγωγικές προσπάθειες 
των παραγωγών και εται-
ρειών που αποτελούν 
και βασικό άξονα οι-
κονομικής ανάπτυ-
ξης της πατρίδας 
μας», καταλήγει 
η ανακοίνω-
ση του 
υ π ο υ ρ -
γείου. 

Εσπερίδα για την παρα-
γωγή, αποθήκευση και τυ-
ποποίηση ελαιολάδου πραγ-
ματοποιείται στις 15 Οκτω-
βρίου στο Ηράκλειο από τον 
Σύνδεσμο Τυποποιητών 
Κρήτης (ΣΥΤΕΚ) . Η εσπε-
ρίδα θα γίνει από τις 5μ.μ. 
εως τις 9μ.μ. της 15ης Οκτω-
βρίου στο Επιμελητήριο 
Ηρακλείου, περιλαμβάνο-
ντας τις εξής ενότητες – ει-
σηγήσεις: 
1. Φθινοπωρινή 

προστασία του ελαιώνα 
και κατάλληλη περίοδος 
συγκομιδής ελαιόκαρπου. 

Εισηγητής: κος   Μιχάλης 
Παπαηλιάκης, Γεωπόνος, 
στο αγρόκτημα του Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου /Γε-
ωπονική Σχολή. 
2. Ελαιοποίηση και 

υψηλή ποιότητα, μύθοι 
και αλήθειες. 

Εισηγητής: κος Μανώλης 
Καρπαδάκης, Ειδικός στην 
παραγωγή υψηλής ποιότη-
τας ελαιολάδου και το διε-
θνές μάρκετινγκ, Στέλεχος 
TERRA CRETA AE. 
3. Ποιοτικά κριτή-

ρια και βασικά χημικά 
στοιχεία του ελαιολάδου 

Εισηγητής: κος Απόστολος 
Σπύρος, Αν καθηγητής στο 
τμήμα Χημείας του  Πανε-
πιστημίου Κρήτης. 
4. Ποιοτικά κριτή-

ρια, νομοθεσία και η αξία 
της οργανοληπτικής αξιο-
λόγησης στο ελαιόλαδο, 
δοκιμές αντιπροσωπευ-
τικών δειγμάτων 

Εισηγήτρια: κα Ελευθερία 
Γερμανάκη, Υπεύθυνη Ερ-
γαστηρίου Οργανοληπτικής 
Αξιολόγησης Ελαιολάδου 
και ομάδας δοκιμαστών του 
ΑΣ Ρεθύμνου, γευσιγνώ-
στρια και κριτής σε ελληνι-
κούς και διεθνείς διαγωνι-
σμούς ελαιολάδου. 

ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ 

To EBEX στην Ιταλία 
Με την συμμετοχή και υπό την γενική 

εποπτεία του Επιμελητηρίου Χανίων ως 
επικεφαλής εταίρου, πραγματοποιήθηκαν   
στις 26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου στην 
έδρα της Ομοσπονδίας Αγροτών Ιταλίας 
(CIA) στην Φότζια, η 4η Συνάντηση της 
Ομάδας Διαχείρισης Έργου (Steering 
committee meeting) το 4ο  Διακρατικό 
Εργαστήριο Δικτύωσης (Τransnational 
Νetworking Workshop) και η 2η Εκδή-
λωση Εξωστρέφειας (Extroversion Event) 
του προγράμματος Innovagro (Interreg 
- Andrion). 

Όπως ανακοινώθηκε, κατά την διάρκεια 
των εργασιών πραγματοποιήθηκαν γό-
νιμες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων 
καθώς και παρουσιάσεις Εμπειρογνω-
μόνων στον Αγροδιατροφικό Κλάδο σχε-

τικά με το θέμα του Βιωματικού Τουρι-
σμού (Experiential Tourism) ενώ, πραγ-
ματοποιήθηκαν και επιτόπιες επισκέψεις 
σε ενδεικτικές μονάδες. 

Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε 
στην συνάντηση ο Διευθυντής της Εται-
ρίας Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου και 
Υπεύθυνος του Εργου κ. Θοδωρής Τσιμ-
ρικίδης.

Θετική εξέλιξη  
για το ελαιόλαδο 

 

» Εξαιρείται από τους δασμούς που επιβάλλουν οι Η.Π.Α. 
 
Το ελληνικό ελαιόλαδο και οι ελληνικές βρώσιμες ελιές δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετους 
δασμούς από τις ΗΠΑ, γεγονός που, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του το Yπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συμβάλλει στην απρόσκοπτη εξαγωγή των δύο αυτών 
κορυφαίων αγροτικών προϊόντων στη μεγάλη αμερικανική αγορά αλλά και στην απόκτηση 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι αντίστοιχων προϊόντων.

Η τσικουδιά “ζητάει” παράταση 
Επιστολή με την οποία ζητά να παραταθεί για δύο 

χρόνια το καθεστώς μειωμένης φορολογίας στο τσίπουρο 
και τη τσικουδιά, και να μην εφαρμοστεί η απόφαση του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που καλεί την Ελλάδα να συμμορ-
φωθεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο, καθώς διαφορετικά θα τις επι-

βληθούν κυρώσεις, απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο 
υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 

Αυτό έκανε γνωστό στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος 
Βεσυρόπουλος, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 

του ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, που τόνισε ότι «αν εφαρμοστεί η 
απόφαση της 11ης Ιουλίου του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

τη φορολογία του τσίπουρου και τσικουδιάς θα οδηγήσει τους μικρούς πα-
ραγωγούς σε μαζικό ξεκλήρισμα».

ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Εσπερίδα για το ελαιόλαδο 


