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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Νέο οιοθιερωκέλο Πρόγρακκα Καηάρηηζες Καιιηέργεηας Κρόθοσ 

 

Σηελ πινπνίεζε ελφο λέοσ οιοθιερωκέλοσ προγράκκαηος Καηάρηηζες 
Καιιηέργεηας Κρόθοσ πξνρσξά ν ΟΑΕΔ, κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

Αλαγθαζηηθού σλεηαηρηζκού Κροθοπαραγωγώλ Κοδάλες θαηά ηε 
ζπλάληεζε ηνπ Δηοηθεηή ηνπ Οξγαληζκνχ πύροσ Πρωηοψάιηε κε ηνλ 

Πρόεδρο ηνπ σλεηαηρηζκού Νίθο Παηζηούρα, ζηηο 15 Ννεκβξίνπ 2019. 
 

Δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ κειψλ ηνπ Σπλεηαηξηζκνχ ζε 

ζέκαηα θαιιηέξγεηαο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ Κξφθνπ 
Κνδάλεο θαη ηεο ηεξάζηηαο δπλαηφηεηαο αλάπηπμεο ηεο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ, απνθαζίζηεθε ε σιοποίεζε 6 δράζεωλ 
θαηάρηηζες, δηάρθεηας 60 ωρώλ ε θαζεκία, γηα 150 εργαδοκέλοσς. Η 

πινπνίεζε ηνπο ζα γίλεη, κε ηελ επίβιεςε ησλ ζηειερψλ ηνπ Κέληξνπ 
Επαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο Ισαλλίλσλ ηνπ ΟΑΕΔ, ζηηο δνκέο ηνπ 

Σπλεηαηξηζκνχ (κε δσξεάλ παξαρψξεζε) πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 
πξνυπνζέζεηο. 
 

Ο Δηοηθεηής ηοσ ΟΑΕΔ πύρος Πρωηοψάιηες δήιωζε φηη “ηο νέο 
ολοκληπωμένο ππόγπαμμα Καηάπηιζηρ Καλλιέπγειαρ Κπόκος πποέκςψε μεηά 

από άμεση σσνεννόηση με ηην ηγεσία ηος Σσνεταιρισμού καηά ηη διάπκεια 
ηηρ επίζκεψηρ μος και αθού καηεγπάθηζαν οι ανάγκερ καηάπηιζηρ για να 

ενδςναμωθούν οι διαδικαζίερ καλλιέπγειαρ, μεηαποίηζηρ, ηςποποίηζηρ και 
εςπύηεπηρ εμποπικήρ εκμεηάλλεςζηρ αςηού ηος θςηού με ηιρ εξαιπεηικέρ και 

εςεπγεηικέρ για ηον άνθπωπο ιδιόηηηερ και ηιρ ηεπάζηιερ εξαγωγικέρ πποοπηικέρ. 
Ο νέος ΟΑΕΔ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τοπικών οικονομιών και 

αγορών εργασίας και θα ζςμβάλλει καθημεπινά με κάθε μέζο πος διαθέηει 
ππορ αςηή ηην καηεύθςνζη”. 
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Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ο Πρόεδρος ηοσ Αλαγθαζηηθού σλεηαηρηζκού 
Κροθοπαραγωγώλ Κοδάλες Νίθος Παηζηούρας δήιωζε φηη “ην λέν 

πξφγξακκα Καηάξηηζεο πξνήιζε κέζα απφ κηα θαιή ζσλεργαζία κε ηολ 
Δηοηθεηή ηοσ ΟΑΕΔ πύρο Πρωηοψάιηε. Αποηειεί έλα ζεηηθό βήκα 

δεδνκέλνπ φηη θαιχπηεη ζεκαληηθέο αλάγθεο ζηελ πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Κξφθνπ Κνδάλεο, πνπ απνηειεί έλα κνλαδηθφ 

ειιεληθφ πξντφλ, κε ζεκαληηθφ εμαγσγηθφ ραξαθηήξα. Πνιχ πξφζθαηα, 
άιισζηε, ππεγξάθε πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζην Υπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ θαη ηε Γεληθή Δηνίθεζε Τεισλείσλ ηεο Κίλαο 
γηα ηελ εμαγσγή ηνπ Κξφθνπ Κνδάλεο ζε κηα ηεξάζηηα αγνξά κε κεγάιεο 

πξννπηηθέο”. 


