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Επαγρύπνιση και ενίσχυση των µέτρων βιοπρο-
φύλαξης συνιστά το τµήµα Λοιµωδών και Πα-
ρασιτικών Νοσηµάτων του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης λόγω επιβεβαίωσης εστιών α-
φθώδους πυρετού και ευλογιάς προβάτου και 
αιγών στην Τουρκία, κοντά στα σύνορα της χώ-
ρας µας. Συγκεκριµένα, στις 18 και 19 Μαρτίου 
2021 µέσω του συστήµατος ADNS της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής κοινοποιήθηκαν δύο πρωτογε-

νείς εστίες αφθώδους πυρετού κι άλλες δύο ε-
στίες ευλογιάς προβάτου και αιγών, στις περιο-
χές Izmir και Aydin της Τουρκίας εκ των οποίων 
η πλησιέστερη βρίσκεται 45,5 Km από τη Σάµο.

Oι ιδιοκτήτες εκµεταλλεύσεων προβάτων, αιγο-
ειδών, βοοειδών και χοίρων πρέπει να αυξήσουν 
τα µέτρα βιοπροφύλαξης στις εκτροφές τους, ε-
νώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα εξής:

Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την απο-

τροπή εισόδου και εξόδου ζώων/φορέων.
Ύπαρξη απολυµαντικής τάφρου για οχήµατα.
Αποφυγή της εισόδου οχηµάτων και µηχανη-

µάτων που έχουν έρθει σε επαφή µε άλλες µονά-
δες στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους.

Έλεγχος της προέλευσης των ζωοτροφών.
Απεντόµωση και µυοκτονία στις εγκαταστάσεις. 
Αποφυγή προµήθειας εργαλείων, εξοπλι-

σµού και αντικειµένων από την Τουρκία.

Λύσεις στο πρόβληµα λειτουργίας των Οργανι-
σµών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) εξαιτίας των 
προβληµάτων που προέκυψαν από τα περιορι-
στικά µέτρα της πανδηµίας, υπόσχεται τροπολο-
γία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
ψηφίστηκε την Τρίτη 23 Μαρτίου στη Βουλή.

Με αυτή, δίνεται η δυνατότητα στον οικείο Πε-
ριφερειάρχη να παρατείνει τη θητεία των υφι-
σταµένων ∆Σ από την ηµεροµηνία λήξης της µέ-

χρι την ανάδειξη των νέων ∆Σ και το αργότερο 
έως 30.6.2021. Η διάρκεια της παράτασης της 
θητείας των ∆Σ δεν µπορεί να είναι µεγαλύτε-
ρη των 2 µηνών, µε δυνατότητα εκ νέου παρά-
τασης, αν εξακολουθούν να ισχύουν τα έκτα-
κτα µέτρα. Ωστόσο, όταν αρθούν τα µέτρα, επι-
φορτίζονται οι Περιφέρειες µε την υποχρέωση 
να γίνουν κανονικά οι εκλογικές διαδικασίες.

Προκειµένου να ληφθούν κρίσιµες αποφά-

σεις, όπως έγκριση των προϋπολογισµών επι-
τρέπεται µε την τροπολογία να γίνεται είτε δια 
περιφοράς είτε µέσω τηλεδιάσκεψης ή µε οποιο-
δήποτε άλλο πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό µέσο.

Τέλος, µε απόφαση των υπουργείων Εσωτε-
ρικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, µε την τροπο-
λογία, δίνεται η δυνατότητα να καθορίζονται οι 
λειτουργίες εφαρµογής του παρόντος όσο και-
ρό διαρκούν τα περιοριστικά µέτρα.

Νέα μέτρα βιοπροφύλαξης λόγω αφθώδους στην Τουρκία Με τροπολογία παράταση θητείας διοικήσεων στους ΟΕΒ 

Ανοίγει η πρώτη 
αγορά futures 
ελαιολάδου, με το 
προϊόν να είναι το 
πρώτο αγροτικό που 
υιοθετεί το μοντέλο 
διαφάνειας και 
άμεσης ρευστότητας 
που προβάλλουν τα 
κρυπτονομίσματα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
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Ένας τόνος έξτρα παρθένου ελαιολάδου 
µόλις µπήκε στη δεξαµενή του συνεταιρι-
σµού και ο ενσωµατωµένος αισθητήρας µέ-
σα σε αυτήν εξέδωσε ένα ψηφιακό συµβό-
λαιο που αυτόµατα αγοράστηκε από µια ε-
ταιρεία τυποποίησης. Τα ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά του προϊόντος, η ποσότητα, η µέθο-
δος παραγωγής του καρπού, οι εισροές που 
αξιοποιήθηκαν και η ηµεροµηνία της ελαι-
οποίησης, από κοινού µε την τιµή πώλησης 
και τα στοιχεία του αγοραστή καταγράφο-
νται αυτόµατα σε µια σύνθετη βάση δεδο-
µένων. Όλα αυτά µαζί διαµορφώνουν ένα 
κρυπτογραφηµένο σύµπλεγµα πληροφο-
ριών µε συναλλακτική αξία. Ένα κρυπτο-
νόµισµα δηλαδή, το OlivaCoin εν προκει-
µένω, µε πεπερασµένη κυκλοφορία και ά-
ρα εγγενή αποπληθωριστικό χαρακτήρα. 

Στις 25 Μαρτίου, το Πανεπιστήµιο της Σε-
βίλλης παρουσίασε την πρώτη αγορά µελ-
λοντικών συµβολαίων ελαιολάδου βασι-
σµένη στο αποκεντρωµένο, όπως λέγεται, 
οικονοµικό µοντέλο (DeFi) που εισάγουν 
τα κρυπτονοµίσµατα βασισµένα στο λογι-
σµικό Etherium, το ασήµι δίπλα στον χρυ-
σό του Bitcoin, κατά πολλούς. 

Ο καθηγητής Οικονοµικών που ανέ-
πτυξε αυτό το αποκεντρωµένο χρηµατι-
στήριο ελαιολάδου, Ισµαήλ Σαντιάγκο, 
µίλησε στην Agrenda, εξηγώντας τον 
τρόπο µε τον οποίο µέσω αυτού παρα-
γωγοί και εταιρείες χειραφετούνται από 
τους χονδρεµπόρους και µεσάζοντες, δι-
ευκολύνοντας την παραγωγική διαδικα-

σία εκµεταλλεύσεων και εργοστασίων.   
Το πιο σηµαντικό; Όταν η τιµή του προ-

ϊόντος στις αγορές είναι πολύ χαµηλή, το 
συµβόλαιο δεν εκτελείται αφού η αξία του 
ελαιολάδου θα πρέπει να υπερκαλύπτει το 
κόστος παραγωγής του και να εξασφαλί-
ζει ταυτόχρονα την απαιτούµενη ρευστό-
τητα ώστε η καλλιέργεια να συνεχιστεί α-
πρόσκοπτα και την επόµενη χρονιά. «Ό-
λες οι πληροφορίες βρίσκονται στα έξυ-
πνα συµβόλαια που συνάπτονται, επικυ-
ρώνονται και υλοποιούνται αυτόµατα και 
τα οποία είναι προγραµµατισµένα να αυ-
ξάνουν την αξία της αγοράς λειτουργώντας 

προς το συµφέρον αµφότερων των πλευ-
ρών που συναλλάσσονται» εξηγεί ο καθη-
γητής που αντιλαµβάνεται τα τσιπάκια των 
υπολογιστών ως το νέο πετρέλαιο. 

Στο µεταξύ, τα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης ελαιολάδου, µπορούν και ε-
ξασφαλίζουν σταθερά ρευστότητα σε αυτήν 
την αποκεντρωµένη αγορά, αφού «είτε τα 
κέρδη καταγράφονται στις short τοποθετή-
σεις, είτε στις long, µέρος τους µένει στην 
αγορά διευκολύνοντας τις υπόλοιπες συ-
ναλλαγές» αναφέρει ο ίδιος. 

Οι µεσίτες λοιπόν αντικαθίστανται από έ-
να εξεζητηµένο µοντέλο blockchain µε γρή-

Μια ολοκληρωµένη προσέγγιση για 
την ανάδειξη, αξιολόγηση και βελτί-
ωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
της πατάτας Νάξου µε τη χρήση σύγχρο-
νων φαινοτυπικών, µοριακών και χη-
µικών εργαλείων (GrEaTest-Potatoes), 
προσφέρει η σύµπραξη της Ένωσης Α-
γροτικών Συνεταιρισµών Νάξου µε το 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων του Ελληνικού Γε-
ωργικού Οργανισµού-∆ήµητρα.

Κυριότερος στόχος του GrEaTest-
Potatoes είναι η διαφοροποίηση και 
ανάδειξη της πατάτας Νάξου ως προϊ-
όντος υψηλής αξίας µε σύγχρονες -ο-
µικές τεχνολογίες. H ανάπτυξη του ε-
πιγενετικού προφίλ των ποικιλιών που 
καλλιεργούνται στο νησί µπορεί να α-
ποτελέσει µια πολύτιµη προσέγγιση 
για τη διάγνωση των συνθηκών ανά-
πτυξης και της γεωγραφικής περιοχής 
προέλευσης των κατά τα άλλα όµοιων 
φυτικών ειδών/ποικιλιών και των µε-
ταποιηµένων προϊόντων τους. Ακόµη 
θα πραγµατοποιηθεί α) η συστηµατική 
αξιολόγηση και αποτύπωση του µικρο-
βιώµατος σε διαφορετικά terroir, και 
αγρο-περιβάλλοντα και β) ο προσδιο-
ρισµός του διατροφικού, µεταβολικού 
και οργανοληπτικού προφίλ των πα-
ραγόµενων κονδύλων πατάτας και τη 
συγκριτική αξιολόγηση αυτών. 

Η ολιστική προσέγγιση που θα α-
κολουθηθεί αναµένεται να προσδώ-

σει στο προϊόν συγκεκριµένη ταυτότη-
τα ενισχύοντας την εµπορική του αξία. 

Σε καλλιέργεια πατάτας που θα πραγ-
µατοποιηθεί στο νησί της Νάξου (ΕΑΣ 
Νάξου) και στη Θεσσαλονίκη (ΙΓΒΦΠ-
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα), θα γίνουν οι ακόλου-
θες συγκριτικές αναλύσεις: α) γευστικό 
πάνελ αξιολόγησης, β) φαινοτυπική και 
µεταβολοµική ανάλυση των παραγό-
µενων κονδύλων πατάτας, γ) συγκριτι-
κή µεγαγραφωµική (transcriptomics) 
µελέτη του συνόλου των γονιδίων που 
εκφράζονται στον κόνδυλο της πατάτας 
κατά τη συγκοµιδή ώστε να ταυτοποιη-
θούν συγκεκριµένα γονίδια που συνδέ-
ονται µε την ποιότητα, δ) ανίχνευση επι-
γενετικών αλλαγών (epigenomics) και 
διερεύνηση πιθανής σύνδεσης τους µε 
το µικροκλίµα της περιοχής και ε) µετα-
γονιδιωµατική ανάλυση του µικροβιώ-
µατος των κονδύλων και µικροβιακή 
χαρτογράφηση των εδαφών της περι-
οχής µε µεταγονιδιωµατική ανάλυση.

Να σηµειωθεί ότι ο συντονιστής του 
έργου Μιχάλης Βερνίκος διαθέτει την 
εµπειρία, το υλικό και την τεχνογνω-
σία για την καλλιέργεια της φηµισµέ-
νης πατάτας, ενώ ο κύριος ερευνητικός 
φορέας, το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτί-
ωσης του ΕΛΓΟ (Επιστηµονικά Υπεύθυ-
νος, ∆ρ. Ιωάννης Γανόπουλος) ειδικεύ-
εται στη γενετική βελτίωση, στη φυσιο-
λογία και στις ποιοτικές και τεχνολογι-
κές αναλύσεις κηπευτικών προϊόντων.

γορα «έξυπνα συµβόλαια» που τρέχουν εν 
είδει λογισµικού και «ξεχορταριάζουν» την 
αγορά από αδιαφανείς συναλλαγές και ε-
πιβαρύνσεις µεσαζόντων που συµπιέζουν 
την τιµή παραγωγού. «Το µέγεθος αυτής 
της αγοράς θα βαίνει αυξανόµενο και πά-
ντα σε συνάρτηση µε τους συνεταιρισµούς 
και τις εταιρείες που θα συµµετέχουν» εξη-
γεί ο Dr. Σαντιάγκο, που υπολογίζει ότι σε 
εβδοµαδιαίο επίπεδο οι πρώτες συναλλα-
γές θα αγγίξουν τους 300 τόνους, µε την τι-
µή αναφοράς να αντλείται από το poolred 
systema, τη βάση δεδοµένων τιµών παρα-
γωγού ελαιολάδου στην Ισπανία (2,80-2,90 
ευρώ το κιλό την προηγούµενη εβδοµάδα), 
ήτοι 900.000 ευρώ την πρώτη εβδοµάδα λει-
τουργίας. Φυσικά, όσο η τεχνολογία εξελίσ-
σεται και οι συµµετέχοντες αυξάνονται, γεω-
µετρικά αυξάνεται και ο τζίρος της αγοράς. 

«Το µέλλον της αγοράς ελαιολάδου βρί-
σκεται πλέον στο ίντερνετ» δηλώνει ο κα-
θηγητής, ο οποίος είναι πεπεισµένος ό-
τι από µόνη της  η έκθεση του προϊόντος 
σε ένα τέτοιο διαφανές, γρήγορο και µε 
χαµηλά λειτουργικά κόστη ψηφιακό οι-
κοσύστηµα, δίνει και µια τεράστια ώθη-
ση στο ελαιόλαδο ως προϊόν.

Απρόσκοπτα
Όταν η τιµή του 
προϊόντος στις 
αγορές είναι 
πολύ χαµηλή, 
το συµβόλαιο 
δεν εκτελείται 

αφού η αξία 
του ελαιολάδου 

θα πρέπει να 
υπερκαλύπτει το 
κόστος παραγω-

γής του

Επενδύει στην αξία της πατάτας του νησιού 
με νέες τεχνολογίες η Ένωση της Νάξου 

Ξεχωριστή φήµη
στην αγορά
Η «Πατάτα Νάξου» έχει 
οµοιόµορφο µέγεθος, 
καθαρή εµφάνιση, 
απουσία προσβολών και 
ασθενειών, 
περιεκτικότητα σε ξηρά 
ουσία πάνω από 18% 
και περιεκτικότητα σε 
σάκχαρα µικρότερη του 
1%, ενώ η ανοιξιάτικη 
καλλιέργεια έχει πολύ 
πρώιµη συγκοµιδή. Οι 
καλλιεργούµενες 
ποικιλίες στο νησί είναι 
οι Liseta, Spunta, 
Marfona, Vivaldi και 
Alaska. Η «πατάτα 
Νάξου» έχει αποκτήσει 
ξεχωριστή φήµη στην 
αγορά, ως ένα προϊόν 
µε υψηλά ποιοτικές και 
σταθερές 
προδιαγραφές. 
Αποτελεί ένα προϊόν µε 
µεγάλη σηµασία στην 
τοπική κοινωνία και 
ταυτίζεται µε το νησί.

Σε αντίθεση µε το 
Σικάγο και τη Νέα Υόρκη 
το χρηµατιστήριο θα 
είναι αποκεντρωµένο 
και οι συναλλαγές θα 
επικυρώνονται από 
την υπολογιστική ισχύ 
χρηστών του διαδικτύου.

Μελλοντικά συμβόλαια 

Στον πυρετό Bitcoin, 
η αγορά ελαιολάδου 
γίνεται κρυπτονόμισμα
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