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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τρεις νέες δομές του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εγκαινίασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων στο αγρόκτημα του Οργανισμού στη Θέρμη. 

Πρόκειται για: 

 την Αγροτική  Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και 

Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒΦΠ), η οποία ονομάστηκε «Βιβλιοθήκη Βασιλείου 

Γ. Χριστίδη»  προς τιμήν του Βασίλη Χριστίδη ιδρυτή και Διευθυντή του 

Ινστιτούτου Βάμβακος Σίνδου, καθηγητή στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνέβαλε τόσο στη δημιουργία νέων ποικιλιών, όσο 

και στην ώθηση της βαμβακοκαλλιέργειας στη χώρα μας. Το υλικό της 

βιβλιοθήκης συλλέχθηκε από τις συλλογές τριών πρώην Ινστιτούτων 

(Βάμβακος, Σιτηρών και Καπνού).  

 το Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων και Βιοδιεργασιών  του Ινστιτούτου 

Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ),  το οποίο έχει ως  σκοπό τη διεξαγωγή 

βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες, που έχουν 

σκοπό την αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων για παραγωγή πράσινης 

ενέργειας και προϊόντων υψηλής αξίας βιολογικής προέλευσης (biobased 

products).  

 το Εργαστήριο Φυσιολογίας και Θρέψης Οπωροκηπευτικών  των ΙΓΒΦΠ και 

ΙΕΥΠ, το οποίο στόχο έχει να προάγει τις καινοτομίες στον τομέα των 

οπωροκηπευτικών, δίνοντας τη δυνατότητα σε μεμονωμένους παραγωγούς, 

συνεταιρισμούς και ομάδες παραγωγών να έχουν μια πιο προσοδοφόρα 

καλλιέργεια Μελέτη της σύνθεσης και της εφαρμογής βιοδιεγερτών στην 

καλλιεργητική πρακτική των οπωροκηπευτικών, με στόχο την αντιμετώπιση 

των αβιοτικών καταπονήσεων και την βελτίωση της ποιότητάς τους. 

Η τελετή των εγκαινίων πραγματοποιήθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου και παρέστη σε αυτή 

ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  κ. Σ. Λιβανός, ο οποίος στην ομιλία 

τόνισε: «δεν νοείται αγροτική ανάπτυξη χωρίς έρευνα και καινοτομία. Δεν είναι 

περιττές πολυτέλειες, είναι αναγκαία εργαλεία. Το ΥΠΑΑΤ προάγει την έρευνα και  
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την καινοτομία με πράξεις. Και για το λόγο αυτό στηρίζει την αναβάθμιση, ακόμη 

περισσότερο, του ερευνητικού έργου του ΕΛΓΟ στον τομέα της αγροδιατροφής». 

Το παρόν έδωσαν στην εκδήλωση  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων ο  Υφυπουργός κ. Γ. Στύλιος και οι Γενικοί  Γραμματείς κ. Χ. Καλογήρου, κ. 

Κ. Μπαγινέτας και κ. Δ. Παπαγιαννίδης, ο Υφυπουργός Προστασίας Περιβάλλοντος κ. 

Γ. Αμυράς, η εκπρόσωπος η Επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη 

Θεσσαλονίκη κ. Μαρία Αντωνίου, η Αντιπεριφεριάρχης Θεσσαλονίκης κ. Β. 

Πατουλίδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας κ. Σ. Μπάτος, οι Βουλευτές 

Α΄ Θεσσαλονίκης κ. Σ. Σιμόπουλος και Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θ. Καράογλου, ο Δήμαρχος 

Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σ. Μάμαλης η κ. Παρθένα 

Σαββίδου εκπρόσωπος της «Ελληνικής Λύσης», σύσσωμη η οικογένεια του Βασίλη 

Χριστίδη, στη τη ζωή του οποίου αναφέρθηκε η κόρη του κ. Ευθυμιάδου οποίο 

καθηγητές Παν/μιου, ερευνητές και εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και πλήθος 

κόσμου. 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ καθ. Σ. Χαρουτουνιάν στον χαιρετισμό του εξήρε 

τη σημασία και συμβολή της έρευνας στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα, αλλά και 

σε όλες τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Παρουσίασε τα τρία Ινστιτούτα που 

φιλοξενούνται στο αγρόκτημα της Θέρμης κάνοντας ειδική αναφορά στη σημασία 

της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.  Παρουσιάζοντας τις νέες δομές, υπογράμμισε τη 

σημασία να τιμώνται τα πρόσωπα που έχουν συνεισφέρει στην αγροτική ανάπτυξη 

της χώρας. Καταλήγοντας εξήρε τη σημασία των δυο νέων εργαστηρίων που θα 

υπηρετούν σημαντικούς τομείς του σύγχρονου πρωτογενή τομέα, την παραγωγή των 

οπωροκηπευτικών και την κυκλική οικονομία.   

Τέλος, ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Π. Χατζηνικολάου μίλησε για τον 

ρόλο του Οργανισμού, ο οποίος όπως χαρακτηριστικά είπε: «μπορεί να αποκτήσει 

λειτουργική ενοποίηση και να μετασχηματιστεί σε ένα μεγάλο οργανισμό που θα 

παρέχει υπηρεσίες εφαρμογών τα γνωστά Extension Services στο Αγροδιατροφικό 

σύμπλεγμα της χώρας.  Με τις δομές που διαθέτει μπορεί να παρέχει διαρκή και 

ολοκληρωμένη υποστήριξη στον αγροτικό πληθυσμό, με στόχο τον εκσυγχρονισμό 

του αγροτικού τομέα, τη βελτίωση των παραγωγικών διαδικασιών, την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών 

προϊόντων και των τροφίμων και την εν γένει ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της 

χώρας». 

 

 


