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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε επιχειρηματική 
αποστολή στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ

Σ ε κοινή επιχειρηματική αποστολή του ΥπΑΑΤ και του Εμπο-
ρικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), 
που πραγματοποιήθηκε στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ στις 21 
και 22 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας 
Δρ Α. Καλλιανιώτης και ο Διευθυντής Πιστοποίησης & Προδια-
γραφών της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγρο-
τικών Προϊόντων Δρ Λ. Ζαρκάδας εκπροσώπησαν τον Οργανι-
σμό στην προσπάθεια που κάνει η χώρα μας για να διευρύνει τη 
συνεργασία της με χώρες του εξωτερικού. Στην αποστολή συμ-
μετείχαν, η Προϊσταμένη του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορι-
κών Υποθέσεων (ΟΕΥ) κ. Π. Καμπούρογλου, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄, 
ο κ. Κ. Κουρούμαλος, Γραμματέας ΟΕΥ Α΄, η κ. Χ. Παπαγιώτα, 
Επιστημονικός συνεργάτης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η κ. Τ. Ρέτζεκα από το Τμήμα 
Διεθνών Σχέσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθηνών. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στο Υπουργείο 
Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ και στο Ισραηλινό 
Επιμελητήριο Εμπορίου. 

Στο πλαίσιο των συναντήσεων με τους εκπροσώπους του 
Υπουργείου Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης του Ισραήλ έγινε 
ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά θέματα κτηνιατρικού ενδια-
φέροντος (εισαγωγές-εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης, 
κανόνες εισαγωγής ζώντων ζώων, κρέατος, αυγών), επισήμαν-
σης προϊόντων καθώς και των σχετικών ελέγχων που διέπει τη 
νομοθεσία. Συζητήθηκαν θέματα για τη γενικότερη δομή και ορ-
γάνωση του αγροτικού τομέα (διάρθρωση των μονάδων, απα-
σχολούμενοι στον αγροτικό τομέα) στο Ισραήλ καθώς και θέ-
ματα καινοτομίας ή και παραγωγικών κατευθύνσεων με βάση 
τους στόχους της χώρας αλλά και τη διάρθρωση των Υπηρεσιών 
Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών στο Ισραήλ. 

Ο τομέας της βιολογικής γεωργίας μπορεί να βρει πρόσφορο 
έδαφος στον τομέα των εξαγωγών δεδομένου ότι τα βιολογι-
κά κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγουν είναι ελάχιστα, ενώ 
και στον τομέα της φυτικής παραγωγής εξάγουν πατάτες, μικρές 
ποσότητες πιπεριάς και λίγα εσπεριδοειδή. Οι εισαγωγές τους, 

στο σύνολο σχεδόν μεταποιημένα προϊόντα, προέρχονται κυρίως 
από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Μ. Βρετανία και 
την Ιταλία. 

Σχετικά με τη σήμανση ως προϊόντων με γεωγραφικό ενδια-
φέρον, το Ισραήλ δεν έχει κατοχυρώσει κανένα προϊόν σύμφωνα 
με την κοινοτική νομοθεσία της ΕΕ και συζητήθηκε η δυνατότητα 
αύξησης των εξαγωγών της χώρας μας σε συγκεκριμένα προϊ-
όντα, όπως τυροκομικά, ελαιόλαδο, ροδάκινα, ελιές βρώσιμες. 

Σχετικά με τα θέματα αλιείας και τις υδατοκαλλιέργειες συζη-
τήθηκε η δυνατότητα αλλαγής των αλιευτικών εργαλείων, ώστε 
οι μηχανότρατες να μπορέσουν να αλιεύουν σε βαθύτερα νερά, 
αλλάζοντας τα είδη στόχο και κατευθυνόμενα στις βαθύβιες 
κόκκινες γαρίδες. Επιπλέον συζητήθηκε η δυνατότητα χαρτο-
γράφησης των υπαρχόντων αλιευτικών πεδίων, ώστε αυτά να 
συνδυαστούν με τις υπάρχουσες αλιευτικές δραστηριότητες. Οι 
μελλοντικές αλλαγές θα πρέπει να συνδυαστούν με τη στρατηγι-
κή για την παράκτια ζώνη.

Σε συνάντηση με το Εμπορικό Επιμελητήριο του Τελ Αβίβ 
υπογράφηκε και πρωτόκολλο συνεργασίας (Memorandum Of 
Understanding) με το Εμπορικό Επιμελητήριο Αθηνών και επιση-
μάνθηκε η ανάγκη ενθάρρυνσης των ελληνικών επιχειρήσεων να 
εξάγουν στο Ισραήλ (εμπορικό ισοζύγιο - εισαγωγές εξαγωγές 
από την ΕΕ και από την Ελλάδα).

Τέλος, στη συνάντηση που είχε η ελληνική αποστολή με τον 
Πρέσβη της χώρας μας στο Ισραήλ κ. Κ. Μπίκα, τονίστηκε ιδιαί-
τερα ότι τη χρονική αυτή περίοδο πραγματοποιείται ένα άνοιγ-
μα της οικονομίας στο Ισραήλ. Πιο συγκεκριμένα μειώνεται ο 
προστατευτισμός στα προϊόντα τους, αυξάνονται οι αδασμολό-
γητες ποσότητες, ενώ παράγοντες όπως η αύξηση του αριθμού 
των τουριστών από το Ισραήλ στη χώρα μας (περισσότεροι από 
500.000 για την τρέχουσα περίοδο) έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί 
να μεταφέρουν τις όποιες νέες διατροφικές-ταξιδιωτικές απαι-
τήσεις στη χώρα τους, επιζητώντας μεταξύ άλλων ελληνικά προ-
ϊόντα ποιότητας.
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Τ ριήμερη επίσκεψη πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του 
ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γεώργιος Καρέτσος και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Βλάχος στην 
Κρήτη από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η Διοίκηση του 

Οργανισμού συναντήθηκε με τους ερευνητές και το προσωπι-
κό του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα 
Χανιά και στο Ηράκλειο και επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις των 
μονάδων του στους τέσσερις νομούς του νησιού με σκοπό το 
σχηματισμό πληρέστερης εικόνας της κατάστασής τους προκει-
μένου να εξασφαλιστεί ο βέλτιστος σχεδιασμός αναβάθμισης και 
να διερευνηθούν πιθανότητες συνεργασίας με φορείς της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης. 

Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου η Διοίκηση του Οργανισμού συ-
νοδευόμενη από την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτρο-
πικών Φυτών και Αμπέλου Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου επισκέ-
φθηκε το Σταθμό Γεωργικής Έρευνας Ιεράπετρας. 

Στη συνέχεια μετέβησαν στη Σητεία, όπου τους υποδέχθηκε η 
κ. Ειρήνη Μεθενίτου και τους ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του 
τοπικού ΚΕΓΕ. Η επίσκεψη περιελάμβανε συνάντηση με τον Δή-
μαρχο Σητείας κ. Θ. Πατεράκη, με τον οποίο συζητήθηκαν προ-
τάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του ΚΕΓΕ. 

Στις 19 Σεπτεμβρίου ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβου-
λος αφού επισκέφθηκαν το αγρόκτημα-αμπελώνα στο Σκαλάνι, 
μετέβησαν στη συνέχεια στο Τμήμα Αμπέλου Λαχανοκομίας και 
Φυτοπροστασίας του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και 
Αμπέλου στο Ηράκλειο. Εκεί είχαν τη δυνατότητα να ενημερώ-
σουν τους εργαζόμενους σχετικά με τις εξελίξεις στον σχεδια-

σμό για την οργάνωση και την αποστολή του οργανισμού και 
να ακούσουν τις απόψεις τους. Επισκέφθηκαν επίσης το Κέντρο 
"ΔΗΜΗΤΡΑ" Ηρακλείου και συνομίλησαν με την υπεύθυνη Δρα 
Αγάπη Βασιλείου. 

Τo κλιμάκιο αναχώρησε στη συνέχεια για τη Μεσσαρά με τε-
λικό προορισμό τους Ασωμάτους Ρεθύμνου. Επισκέφτηκαν και 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γε-
ώργιος Καρέτσος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
κ. Αθανάσιος Βλάχος συναντήθηκαν με τον Πε-
ριφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη και 

την Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεανώ Βρέντζου στα γραφεία 
της Περιφέρειας στο Ηράκλειο, όπου συζητήθηκαν θέμα-
τα συνεργασίας στους τομείς της αγροτικής έρευνας, της 
κατάρτισης και της ενημέρωσης των αγροτών της Κρήτης. 
Οι συζητήσεις, που είχαν αρχίσει πριν από χρόνια, κατέ-
ληξαν στην υπογραφή «Μνημονίου Συνεργασίας» για την 
από κοινού αξιοποίηση της έκτασης και των εγκαταστά-
σεων της Γεωργικής Σχολής Μεσσαράς και του Σταθμού 
Γεωργικής Έρευνας Μεσσαράς, για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων κατόπιν σχετικής μελέτης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης η 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Κρήτης Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ/ 
Παράρτημα Κρήτης κ. Αλέκος Στεφανάκης και ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Κώστας Φωτάκης. 

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γιώργος Καρέτσος υπογράμμισε στις δηλώσεις του: «Βρισκό-
μαστε σήμερα εδώ και υπογράψαμε με την Περιφέρεια Κρήτης την αξιοποίηση όλων των υποδομών της Γεωργικής Σχολής Μεσσα-
ράς. Η κ. Βρέντζου έπαιξε πρωταρχικό ρόλο σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα μετά από μια συστηματική εργασία. Θα ακολουθήσουν οι 
επιμέρους συμβάσεις για την αξιοποίηση της περιουσίας και για την εξυπηρέτηση των στόχων για τον πρωτογενή τομέα. Θα υπάρξει 
συνεκμετάλλευση όλων των υποδομών. Έχουμε μια άριστη, παραγωγική συνεργασία και αυτό οφείλεται στον Περιφερειάρχη κ. Σταύ-
ρο Αρναουτάκη και την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεανώ Βρέντζου». 

Μνημόνιο συνεργασίας του ΕΛΓΟ με την  
Περιφέρεια Κρήτης

Επίσκεψη της Διοίκησης του ΕΛΓΟ στην Κρήτη
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Σ το πλαίσιο της υλοποίησης του Οδικού Χάρτη για τη 
Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας στον αγροτικό τομέα, 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στη 
Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 81ης ΔΕΘ, διμερής συνά-

ντηση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πο-
λιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
κ. Χ. Κασίμη με τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Σερ-
γκέι Λβόβιτς Λέβιν.

Τα θέματα που τέθηκαν σε συζήτηση κατά 
τη συνάντηση των δύο πλευρών ήταν μετα-
ξύ άλλων η ενδυνάμωση διμερούς εμπορίου 
αγροτικών προϊόντων, η υλοποίηση του Οδι-
κού Χάρτη για τη συνεργασία στον αγροτι-
κό τομέα, καθώς και οι τρόποι συνεργασίας 
Ερευνητικών, Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας για τη συνεργασία στον Αγροτικό Τομέα, 
την οποία συντόνιζε ο κ. Χ. Κασίμης, παρουσία του Αναπληρωτή 
Υπουργού κ. Μ. Μπόλαρη, του Γενικού Γραμματέα κ. Ν. Αντώνο-
γλου και πλήθους άλλων εκπροσώπων συλλογικών παραγωγι-
κών φορέων, ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργα-
νισμών του ΥπΑΑΤ κ.λπ.

Από πλευράς ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος κ. Αθανάσιος Βλάχος και ο Γενικός Διευθυντής Αγροτι-

κής Έρευνας Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος συνεπικουρούμε-
νος από τον Ερευνητή του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών 
Προϊόντων (ΙΤΑΠ), Δρα Π. Ζαμανίδη. 

Στην εισήγησή του ο Δρ Α. Παπαδόπουλος με θέμα «Ανάπτυ-
ξη συνεργασίας Ρωσίας – Ελλάδος στον 
τομέα της επιστήμης και της εκπαίδευσης, 
δυνατότητες ανταλλαγής τεχνογνωσίας» 
αναφέρθηκε στο ρόλο των Ερευνητικών Ιν-
στιτούτων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσι-
άζοντας δραστηριότητες και αποτελέσματα 
από όλες τις θεματικές ενότητες, οι οποίες 
υποστηρίζονται στα 11 πολυθεματικά Ινστι-
τούτα του Οργανισμού σε όλη την Ελλάδα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε η ρωσική 
πλευρά για την τεχνογνωσία την οποία έχει 
αναπτύξει ο Οργανισμός μας για τη στάγδη 
άρδευση, τη χρήση της νέας τεχνολογίας 

GIS, που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της γεωργίας ακριβείας, 
ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 
άρδευσης, της λίπανσης και των φυτοφαρμάκων σε γεωργικές 
καλλιέργειες, τα φυσικά συστήματα αξιοποίησης αποβλήτων, κα-
θώς και για ελληνικές ποικιλίες σπόρων.

Επίσης, ο Δρ Ζαμανίδης αναφέρθηκε στις νέες οινοποιήσιμες 
ποικιλίες αμπέλου που δημιουργήθηκαν στο ΙΤΑΠ, στη Λυκόβρυ-
ση και στην καταλληλότητά τους για τα ρωσικά εδάφη.

Συμμετοχή του ΕΛΓΟ στη στρογγυλή 
Τράπεζα συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσίας 
κατά την 81η ΔΕΘ

συνομίλησαν με την Διευθύντρια της ΕΠΑΣ κ. Μαρία Χαλκιαδάκη 
για ζητήματα της σχολής και την επικείμενη συνεργασία με την 
Περιφέρεια Κρήτης και επισκέφθηκαν τον πρώην Σταθμό Γεωρ-
γικής Έρευνας Μεσσαράς και τα αγροκτήματά του. 

Το ταξίδι τους συνεχίστηκε μέχρι το Αμάρι, όπου στις πανέμορ-
φες και φιλόξενες αγροτουριστικές εγκαταστάσεις του «ΠΑΝΑ-
ΚΡΟΝ», τους υποδέχτηκε η Αντιπεριφερειάρχης κ. Μαρία Λιονή 
και ο Δήμαρχος Αμαρίου κ. Παντελής Μουρτζανός συνοδευό-
μενος από τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Ψαρουδάκη. Όπως 
φυσικά επιβάλλει η «Αμαριώτικη φιλοξενία» η συζήτηση για την 
ανάπτυξη της περιοχής με από κοινού συνεργασία για την αξι-
οποίηση του Σταθμού Γεωργικής Έρευνας Ασωμάτων (ΣΓΕΑ), 
έλαβε χώρα γύρω από ένα τραπέζι γεμάτο τοπικά εδέσματα σε 
μια ζεστή ατμόσφαιρα.

Την τελευταία μέρα επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του ΣΓΕΑ 
και συνομίλησαν με τον υπάλληλο κ. Γεώργιο Βροντάκη και ανα-
χώρησαν για το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος στο 
Ρέθυμνο, όπου συζήτησαν με το προσωπικό και ξεναγήθηκαν 
από την προϊσταμένη του Εργαστηρίου κ. Αντωνία Παπαδάκη. 
Νωρίς το μεσημέρι μετέβησαν στην έδρα του Ινστιτούτου Ελιάς 
Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου στα Χανιά, όπου ξεναγήθηκαν 
στα αγροκτήματα των εθνικών συλλογών, στις εγκαταστάσεις 
και στο Διαπιστευμένο Εργαστήριο Ελαιολάδου, ενημέρωσαν το 
προσωπικό για τις τρέχουσες εξελίξεις και αντάλλαξαν απόψεις 

για τη βελτίωση υποδομών και δραστηριοτήτων. Το απόγευμα ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ξεκίνησαν το ταξίδι της 
επιστροφής για την Αθήνα αφού έκαναν μία σύντομη στάση στις 
υποδομές του Κέντρου "ΔΗΜΗΤΡΑ" Χανίων. 

Ο Δρ Α. Παπαδόπουλος
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Π ρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υπεγράφη την 
Παρασκευή 29 Ιουλίου. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν ο 
Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσι-

φάρας και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ Δρ Γιώργος Καρέτσος. Στη συνά-
ντηση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Παναγιώτης Μπράμος, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών 
και Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΒΚΦ) Δρ Χρίστος Τσαντήλας, ο Προ-
ϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας κ. Βασίλης Μιχαλόπουλος, ο ερευνητής Δρ Γιάν-
νης Μανουσόπουλος και ο ειδικός επιστήμονας Γιάννης Λαγωγιάν-
νης, MSc, του Τμήματος Φυτοπροστασίας Πατρών. 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, οι κυρίως στόχοι που αναλύονται 
διεξοδικά στα επιμέρους άρθρα αφορούν: 

 3 Στην ισχυροποίηση και διάχυση της έρευνας στον αγροδιατροφι-
κό τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με αντικείμενο την 
παραγωγή γνώσης, την εκπαίδευση/ενημέρωση, την παραγωγή, 
τη μεταποίηση, την πιστοποίηση και την εμπορία αγροτικών προ-
ϊόντων.

 3 Στην αλληλοϋποστήριξη της αποστολής και του ρόλου των δύο 
φορέων.

 3 Στον προγραμματισμό, την οργάνωση, το συντονισμό και την 
υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων με στόχο 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού και αγροδι-
ατροφικού τομέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στην προ-
στασία του περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση του επιπέδου 
διαβίωσης του πληθυσμού της υπαίθρου.

Η υπογραφή του πρωτοκόλλου γίνεται σε μια εποχή όπου έχουν 
συσσωρευθεί σημαντικά προβλήματα στον γεωργικό τομέα της 

περιφέρειας και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην επίλυ-
σή τους. Ενδεικτικά αναφέρονται, το θέμα του διαλευρώδη των 
εσπεριδοειδών που δημιουργεί τα τελευταία τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια τεράστια προβλήματα σε καλλιέργειες εσπεριδοειδών της 
περιφέρειας, σε έκταση πέραν των 10.000 στρεμμάτων, το πρόβλη-
μα, λόγω ιολογικών προσβολών και πιθανής γενετικής αλλοίωσης, 
της ποικιλομορφίας των καρπών της ποικιλίας πιπεριάς «Σταυρός», 
που καλλιεργείται σε έκταση πλέον των 4.000 στρεμμάτων, καθώς 
και το θέμα των σοβαρών εντομολογικών και φυτοπαθολογικών 
προβλημάτων σε καλλιέργειες πατάτας και τομάτας, που αποτε-
λούν επίσης σημαντικές οικονομικά καλλιέργειες της περιφέρειας. 
Σημαντική, επίσης, θεωρείται η συνεργασία των δύο φορέων για 
τη λήψη όλων των επιστημονικά ενδεδειγμένων μέτρων φυτοπρο-
στασίας για αποτροπή εισόδου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 
των παθογόνων βακτηρίων Xylella fastidiosa subsp. fastidiosa και 
Xylellafa stidiosa subsp. pauca, τα οποία προκαλούν την ασθένεια 
του Pierceστο στο αμπέλι και την ασθένεια της ταχείας κατάρρευ-
σης της ελιάς (CODIRO), αντίστοιχα. Η λήψη μέτρων θεωρείται απα-
ραίτητη λόγω της τεράστιας κοινωνικοοικονομικής σημασίας της 
καλλιέργειας του αμπελιού και της ελιάς στον δυτικό άξονα και την 
εγγύτητα της Περιφέρειας (μαζί με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) 
με την περιοχή της Ιταλίας (Απουλία), όπου πρωτοεμφανίστηκε το 
πρόβλημα. 

Σ υνάντηση εκπροσώπων του έργου LIFE11 ENV/GR/942 
oLIVE-CLIMA «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτι-
κών στην Ελαιοκομία με στόχο τον μετριασμό των επι-
πτώσεων και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή» 

και της διυπουργικής ομάδας εργασίας, για την τροποποίηση του 
θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης των ελαιουργεί-
ων πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, του Υπουργείου Περιβάλλοντος & 
Ενέργειας, στην Αθήνα.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκε από τους ερευνητές του ΕΛΓΟ 
-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρα Γ. Κουμπούρη και Δρα Β. Καββαδία η τεχνογνωσία 
από αποτελέσματα πολυετών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας από το 
Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών και Αμπέλου Χανίων και το Ινστιτού-
το Εδαφοϋδατικών Πόρων- Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών. Επίσης, 
παραβρέθηκε ο συντονιστής του έργου oLIVE-CLIMA ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΑΕ, εκπρόσωποι από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων και τη Διεύθυν-
ση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
& Ενέργειας, τη Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχει-
ρηματικών Πάρκων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Του-

ρισμού, τη Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαβούλευσης 
για την επικείμενη τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων 
στα ελαιουργεία. Με την εν λόγω τροποποίηση δίνονται επιπρόσθε-
τες δυνατότητες στα μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ελαιουργεία 
για τη διαχείριση των αποβλήτων τους. 

Το oLIVE CLIMA βρίσκεται σε εφαρμογή εδώ και τέσσερα χρόνια, 
με την αρωγή του προγράμματος LIFE +της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του εφαρμόστηκαν για πρώτη 
φορά σε μεγάλη κλίμακα πρακτικές επιστροφής κατσίγαρου από τα 
ελαιοτριβεία στο έδαφος των αγροτεμαχίων (διασπορά/υγρολίπαν-
ση), υπό την καθοδήγηση και την παρακολούθηση των Ινστιτούτων 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο. Από 
τις εφαρμογές αυτές έχουν προκύψει χρήσιμα συμπεράσματα, τα 
οποία έχουν αξιοποιηθεί, στη διαδικασία σύνταξης του σχεδίου της 
σχετικής τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Συνάντηση για το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης των ελαιουργείων

Συνεργασία ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
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Μ ία διαφορετική ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο 
της Ημέρας Μέλισσας & Περιβάλλοντος που έχει 
καθιερώσει το Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ κάθε 2 έτη. Για πρώτη φορά, στη Βόρεια Ελ-
λάδα, έγιναν παρουσιάσεις για θέματα που αφορούν 

τη χρήση των προϊόντων της μέλισσας στην υγεία του ανθρώ-
που. H Μελισσοθεραπεία είναι ένας κλάδος της εναλλακτικής 
ιατρικής, που χρησιμοποιεί το μέλι, τη γύρη, το μελισσόψωμο, 
την πρόπολη, το βασιλικό πολτό και το δηλητήριο της μέλισσας. 
Τα τελευταία έτη, η Μελισσοθεραπεία έχει κερδίσει νέους υπο-
στηρικτές και πάρα πολλές από τις θεωρίες υποστηρίζονται και 
από ιατρικά στοιχεία. 

Η ημερίδα ήταν συν-διοργάνωση του Τμήματος Μελισσοκο-
μίας, του Επιστημονικού Κέντρου Μελισσοθεραπείας και του 
Μελισσοκομικού Συλλόγου Χαλκιδικής “Ο Αριστοτέλης”. Τα θέ-
ματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν τη χρήση του Hop Guard, 
ως βιολογικού τρόπου καταπολέμησης του ακάρεως Βαρρόα, τα 
νέα ερευνητικά δεδομένα του Τμήματος Μελισσοκομίας για τη 
χρήση του “Hive Alive”, ενός φυσικού σκευάσματος από είδος 
θαλάσσιου φυκιού στην ανάπτυξη του μελισσιού και την κατα-
πολέμηση της ασθένειας Νοσεμίαση, τη χρήση της Aloe vera 
στην ενδυνάμωση του οργανισμού της μέλισσας, αλλά και στην 
υγεία του ανθρώπου, εισαγωγή στο τι είναι μελισσοθεραπεία, 
που χρησιμοποιούνται τα μελισσοκομικά προϊόντα καθώς και οι 
ιδιότητες των τροφών που καταναλώνουμε, τι μας προσφέρει η 
μεσογειακή δίαιτα και τα προϊόντα της μέλισσας. 

Ιδιαίτερη όμως έμφαση δόθηκε στη χρήση του δηλητηρίου της 
μέλισσας και στη θεραπεία ασθενών με Πολλαπλή Σκλήρυνση. 
Το θέμα αυτό αναπτύχθηκε από τον Δρα Eugen Stefan - Ια-
τρό, Ειδικό Βελονιστή και Φυτο-θεραπευτή από τη Ρουμανία, 
καλεσμένο του Τμήματος Μελισσοκομίας. Ο Δρ Stefan έκανε 
επίσης επίδειξη της χρήσης της τοξίνης του δηλητηρίου αλλά 
και του κεντρίσματος της μέλισσας στη Δρα Φ. Χατζήνα και σε 
παρευρισκόμενους. Η ημερίδα συγκέντρωσε πολύ μεγάλο ενδι-
αφέρον και μετά από απαίτηση των παρευρισκομένων οι ομιλίες 
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μελισσοκομίας 
(http://hellenic-beeresearch.gr/) 

Στο τέλος της ημερίδας έγινε προβολή της ταινίας “Vanishing 
of the bees”της Ελληνο-αμερικανίδας δημοσιογράφου και πα-
ραγωγού Maryam Herein.

Παραθέτουμε παρακάτω την περίληψη της εισήγησης του Δρ. 
Stefan:

«Το δηλητήριο της μέλισσας είναι το πρώτο προϊόν των μελισ-
σών με το οποίο ο άνθρωπος ήρθε σε επαφή. Κατά τη διάρκεια 
της ιστορίας, οι εγγραφές για την ιατρική χρήση του δηλητηρίου 
των μελισσών χρονολογούνται στην αρχαιότητα, στην Αίγυπτο 
και στην Άπω Ανατολή, καθώς και στην Αρχαία Ελλάδα.

Στη σύγχρονη εποχή, το δηλητήριο της μέλισσας χρησιμοποι-
είται κυρίως με φυσικό τρόπο, δηλαδή με τα τσιμπήματα μέλισ-
σας (είτε με πλήρη τσίμπημα ή μικρο-τσιμπήματα) ή με τη χρήση 
της apitoxin, τόσο εσωτερικά (ενέσιμη ή από το στόμα) όσο και 
εξωτερικά (σε κρέμες, αλοιφές, χρίσματα κ.λπ.). Υπάρχουν κά-
ποιες διαφορές τόσο στην τεχνική όσο και στη σύνθεση του δη-
λητηρίου των μελισσών μεταξύ των δύο μεθόδων.

Η χρήση του δηλητηρίου μελισσών, όπως συμβαίνει με τα πε-
ρισσότερα από τα φάρμακα, μπορεί επίσης να συνοδεύεται από 

ορισμένους κινδύνους (όπως είναι μια τοξίνη), λόγω κάποιων 
τοξικών ή αλλεργιακών αντιδράσεων. Η διαχείριση αυτής της 
αντίδρασης θα πρέπει να είναι γνωστή και λόγω αυτών των 
πιθανών αντιδράσεων, η χρήση του δηλητηρίου των μελισσών 
είναι αρκετά περιορισμένη.

Η κύρια χρήση του δηλητηρίου είναι για θεραπεία της αρθρί-
τιδας ή για νευρολογικά προβλήματα, αλλά και πολλοί άλλοι το-
μείς της ιατρικής μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση του 
δηλητηρίου της μέλισσας ως θεραπεία. Κανονικά το δηλητήριο 
της μέλισσας χρησιμοποιείται μαζί με άλλες φυσικές θεραπείες ή 
άλλα προϊόντα της μέλισσας.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών η χρήση του δη-
λητηρίου της μέλισσας σε νευρολογικές ασθένειες, ιδιαίτερα σε 
εκφυλιστικές ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας, έχει 
γίνει αρκετά γνωστή, καθώς οι παθήσεις αυτές είναι συνθήκες 
χωρίς θεραπευτική αγωγή από τη συμβατική ιατρική. 

Όταν τα τσιμπήματα γίνουν σε συγκεκριμένα σημεία, ειδικά 
στα σημεία βελονισμού, οι ασθενείς μπορούν επίσης να επωφε-
ληθούν από τη διέγερση των ειδικών αυτών σημείων και αυτό 
ονομάζεται “Μελισσοβελονισμός”. Για τις διαφορετικές ασθέ-
νειες χρησιμοποιούνται διαφορετικά σχήματα των σημείων που 
πρέπει να τσιμπηθούν.

Τα αποτελέσματα από τη χρήση του δηλητηρίου της μέλισσας 
σε νευρολογικές εκφυλιστικές ασθένειες είναι πολύ ενθαρρυντι-
κά και η βιομηχανία φαρμάκων άρχισε να παράγει και να ερευνά 
διαφορετικές δραστικές ενώσεις του δηλητηρίου των μελισσών».

Οι εισηγητές με τα αναμνηστικά τους (από δεξιά: Βασίλειος 
Τσούτσος, Δημήτρης Σελιανάκης, Λεωνίδας Χαριστός, Μαρία 
Βασιλειάδου, Eugen Stefan, Yasmin Stefan, Φανή Χατζήνα).

Η έκθεση προϊόντων του Μελισσοκομικού Συλλόγου Χαλκιδικής 
“Ο Αριστοτέλης”.
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7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο  
Μελισσοκομίας

Τ α Ευρωπαϊκά Συνέδρια Μελισσοκομίας (EURBEE), 
οργανώνονται κάθε δύο έτη, ανάμεσα στη διετία που 
μεσολαβεί μεταξύ των Παγκόσμιων Μελισσοκομικών 
Συνεδρίων και αποτελούν αμιγή Επιστημονικά Συνέ-

δρια, με υψηλό επίπεδο εργασιών και πλούσιο θεματολόγιο.
Το 7ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μελισσοκομίας οργανώθηκε στην 

πόλη Cluj-Napoca της Ρουμανίας στο University of Agricultural 
Sciences and Veterinary Medicine μεταξύ 7-9 Σεπτεμβρίου και 
για άλλη μία φορά η διοργάνωση και το επίπεδο των παρουσιά-
σεων ήταν εξαιρετικά. Το Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ εκπροσωπήθηκε από την Δρα Φανή Χατζήνα, η οποία 
είχε και την ευθύνη διοργάνωσης μίας από τις συνεδρίες για την 
υγεία των μελισσών. 

Η Δρ Φ. Χατζήνα παρουσίασε εργασία για τις επιδράσεις των 
νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων και τη σύγκριση των αποτελε-
σμάτων μεταξύ εργαστηρίου και αγρού και συμμετείχε επίσης σε 
δύο αναρτημένες εργασίες. Οι διεθνούς φήμης κεντρικοί ομιλητές 
έδωσαν έναν ιδιαίτερο τόνο στο συνέδριο και ο μεγάλος αριθμός 
των παρουσιάσεων δηλώνει τον όγκο των ερευνητικών εργασιών 
που διενεργούνται σε μελισσοκομικά θέματα. Τη μεγαλύτερη απή-
χηση είχε η κεντρική ομιλία με θέμα “Η αίσθηση της όσφρησης στη 
μέλισσα” από τον Δρa Jean-Christophe Santoz (Γαλλία). 

Το 1ο από τα δορυφορικά συνέδρια του 7ου Ευρωπαϊκού Συνέ-
δριου ήταν το συνέδριο της δράσης SUPER-B, μία COST Action 
δράση για τη διατήρηση των μελισσών επικονιαστών στην Ευ-
ρώπη. Το διήμερο του SUPER-B ήταν ομολογουμένως δυναμικό 
με εργαστήρια και ομιλίες. Η Δρ Φ. Χατζήνα σε συνεργασία με 
το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο παρουσίασε εργασία 
με θέμα την ανίχνευση των βαρέων μετάλλων στα προϊόντα της 
μέλισσας. Στη δράση αυτή εκτός της Δρος Χατζήνα συμμετέχουν 
και επιστήμονες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εί-

ναι ίσως η πρώτη φορά που εκτός της κοινής μέλισσας δίνεται 
τόσο μεγάλο βάρος και στα άλλα είδη μελισσών της Ευρώπης. 

Το 2ο δορυφορικό συνέδριο ήταν αυτό της Επιστημονικής 
Ένωσης COLOSS, στην οποία το Τμήμα Μελισσοκομίας δραστη-
ριοποιείται από την ίδρυση του COLOSS, το 2009. Το συνέδριο 
του COLOSS, με 3 βασικές κατευθύνσεις και 7 ομάδες εργασίας 
και ισάριθμες υποομάδες, κράτησε το ενδιαφέρον των παρευ-
ρισκόμενων πολύ ζωντανό και δημιουργικό μεταξύ 10 και 11 
Σεπτεμβρίου, όπου οι συμμετέχοντες έφτασαν τους 90. Η Ένωση 
διενήργησε επίσης εκλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

 Στα θέματα που συζητήθηκαν συγκαταλέγονται η έκδοση ενός 
βιβλίου για την αναπαραγωγή των μελισσών, ως απλοποιημένη 
μορφή της μεγάλης έκδοσης του BEEBOOK, κοινοί πειραματι-
σμοί μεταξύ των χωρών για τα φυτοφάρμακα, την ανθεκτικότη-
τα των ντόπιων πληθυσμών μελισσών στο άκαρι Βαρρόα αλλά 
και τον επικείμενο κίνδυνο εισαγωγής της ασιατικής σφήκας 
Vespa velutina. 

Ο
ι σπουδαστές της Γεωργικής ΕΠΑΣ Νεμέας παρα-
κολούθησαν ένα 6ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο, 
θεωρητικό και πρακτικό, λίγες μέρες πριν ξεκινή-
σουν τα μαθήματα της νέας σχολικής χρονιάς.

Οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν για τον τρόπο λειτουρ-
γίας των σύγχρονων οινοποιητικών εγκαταστάσεων που δι-
αθέτει η ΕΠΑΣ, αλλά και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλει-
ας της εργασίας σε αυτές, πέρασαν στο πρακτικό μέρος του 
σεμιναρίου. Έτσι είχαν ενεργή συμμετοχή τόσο στη συγκο-
μιδή (τρύγο) των σταφυλιών, που πραγματοποιήθηκε στον 
Αμπελώνα της ΕΠΑΣ, όσο και στη διαδικασία οινοποίησης, 
στο Οινοποιείο της Σχολής. Το σεμινάριο ήταν διάρκειας 36 
ωρών, πραγματοποιήθηκε από τις 12 έως τις 19 Σεπτεμβρί-
ου και ήταν απολύτως προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών, προκειμένου να αποκτήσουν τις απα-
ραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επιτυχή 
άσκηση του επαγγέλματος του Αμπελουργού – Οινοποιού.

Συμμετέχοντες από Ισραήλ, Ελλάδα, Δανία, Ιταλία και Σλοβενία,  
στην είσοδο του University of Agricultural Sciences  
and Veterinary Medicine. 

Σεμινάριο τρύγου & οινοποίησης 
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Τ ο προϊόν «Veggie it» κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα 
σε δεκαέξι υποψηφιότητες στον 6ο Εθνικό Διαγωνι-
σμό Οικολογικών - Καινοτόμων Προϊόντων Διατρο-
φής ECOTROPHELIA 2016. Το προϊόν προέκυψε από 

τη συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ–ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. Μέλη της ερευνητικής ομάδας ήταν από τον ΕΛΓΟ οι 
Δρ Γεωργία Ουζουνίδου, Δρ Χρυσούλα Τάσσου, Δρ Νίκος Χω-
ριανόπουλος και ο Ελευθέριος Ελευθεριάδης (ο οποίος ήταν 
και επιστημονικά υπεύθυνος και δυστυχώς χάθηκε εν ώρα κα-
θήκοντος), ενώ από το ΓΠΑ ο Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώ-
της Σκανδάμης καθώς και οι μεταδιδάκτορες Ανθούλα Αργύρη, 
Όλγα Παπαδοπούλου και Αναστασία Καπετανάκου, η οποία είναι 
και η επιβλέπουσα της ομάδας των φοιτητών που συμμετείχαν 
στον φετινό διαγωνισμό. Στη νικήτρια ομάδα συμμετείχαν οι 
υποψήφιοι διδάκτορες Ιφιγένεια Μακαρίτη, Νικόλαος Γριβοκω-
στόπουλος, Μαρία Γκερέκου, Δανάη Σιδεράκου και οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές Κατερίνα-Αίθρα Στεριώτη και Δήμητρα Ταγκούλη.

Το «Veggie it» είναι ένα γευστικό γεμιστό μπισκότο, υψηλής 
θρεπτικής αξίας, η οποία οφείλεται στην υψηλή περιεκτικότητά 
του σε βιταμίνες και φυτικές ίνες. Επίσης, είναι ελεύθερο γλου-
τένης, ενώ παράλληλα η προσθήκη β-γλυκάνης από βρώμη συμ-
βάλλει τόσο στη μείωση της χοληστερόλης και της γλυκόζης στο 
αίμα όσο και στη βελτίωση της υγείας του γαστρεντερικού συ-
στήματος. Η χρήση δε, επιπρόσθετης β-γλυκάνης από παραπρο-
ϊόντα μανιταριών, η ανακυκλώσιμη συσκευασία του και η σταθε-
ρότητά του (μη ανάγκη ψύξης) αναδεικνύουν τον οικολογικό του 
χαρακτήρα. Βασικός σκοπός του διαγωνισμού ECOTROPHELIA 
είναι να υποστηρίξει νέους Έλληνες φοιτητές, που ασχολούνται 

με την επιστήμη των τροφίμων. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 
ομάδες φοιτητών από τα ισχυρότερα Πανεπιστημιακά Τμήματα 
της χώρας, με στόχο την ανάδειξη προϊόντων που συνδυάζουν 
καινοτομία, οικολογικό χαρακτήρα, ποιότητα, διαθρεπτική αξία, 
αλλά και ανταγωνιστικό κόστος, μέσω επιχειρηματικών σχεδί-
ων και στρατηγικών προώθησης των προτεινόμενων προϊόντων 

στην παγκόσμια αγο-
ρά. Η αξιολόγηση των 
τεχνικών φακέλων και 
η γευστική δοκιμή των 
προϊόντων πραγμα-
τοποιήθηκε από επι-
στήμονες-στελέχη επι-
χειρήσεων τροφίμων, 
Καθηγητές Πανεπιστη-
μίου και γενικότερα ει-

δικούς σε θέματα διατροφής με πολυετή πείρα, προκειμένου να δι-
ασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας. 
Ο διαγωνισμός ECOTROPHELIA διεξάγεται σε δύο επίπεδα. 
Πρώτα σε εθνικό, όπου ο κάθε Σύνδεσμος Βιομηχανιών Τροφί-
μων διοργανώνει το διαγωνισμό στη χώρα του για την ανάδειξη 
της καλύτερης ομάδας. Στην Ελλάδα η τελετή βράβευσης των 
νικητών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 στην 
Αίγλη Ζαππείου. Σε δεύτερο επίπεδο, η νικήτρια ομάδα του εθνι-
κού διαγωνισμού θα παρουσιάσει το προϊόν της, μαζί με τους 
αντίστοιχους νικητές άλλων 15 ευρωπαϊκών χωρών στον Ευ-
ρωπαϊκό Διαγωνισμό, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 
Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών «SIAL» στο Παρίσι.

ECOTROPHELIA 2016 

Ο
μιλία με τον τίτλο «Σύγχρονες τάσεις και προκλή-
σεις στις καλλιέργειες πυρηνοκάρπων και ροδιάς» 
παρατέθηκε από τη Δρα Παυλίνα Δρογούδη του 
Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 

Νάουσας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας & Επιστήμης Τρο-
φίμων στη Λεμεσό Κύπρου. Η παρουσίαση έγινε στις 27 
Σεπτεμβρίου μετά από πρόσκληση του καθηγητή δενδροκο-
μίας στο ΤΕΠΑΚ κ. Γεωργίου Μαγγανάρη και την παρακο-
λούθησαν φοιτητές, ακαδημαϊκοί, παραγωγοί και γεωπόνοι 
από την Κύπρο. Στην προφορική παρουσίαση που έγινε πα-
ρουσιάστηκαν προβλήματα που αντιμετωπίζονται στις καλ-
λιέργειες πυρηνοκάρπων και ροδιάς, νέες τάσεις καλλιέρ-
γειας και αποτελέσματα πειραμάτων που έγιναν στο Τμήμα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δόθηκε η ευκαιρία για 
ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία νέων συνεργασιών με το ΤΕΠΑΚ. Επίσης, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε πρότυπους οπωρώνες 
ροδιάς, όπου παράγονται μεγάλες αποδόσεις με άριστη ποιότητα καρπών και σχεδόν μηδενικές απώλειες από ασθένειες και εχθρούς 
της ροδιάς, δίνοντας τροφή για σκέψη για τη δυνατότητα εφαρμογής τους και στην Ελλάδα.

Παρουσίαση για τις καλλιέργειες 
πυρηνοκάρπων και ροδιάς
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Εκπαιδεύσεις-σεμινάρια για την ενημέρωση των αγροτών 
(κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων κ.ά.), σχετικά με την 
ορθολογική διαχείριση των ορεινών βοσκοτόπων Οίτης 
και Καλλίδρομου και την εφαρμογή της νέας Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, διοργάνωσε το Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Οι εκπαιδεύσεις πραγματο-
ποιήθηκαν από 12 έως 14 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου LIFE ForOpenForests “Διατήρηση των Δασών και Δα-
σικών ανοιγμάτων προτεραιότητας στον «Εθνικό Δρυμό Οίτης» 
και στο «Όρος Καλλίδρομο» της Στερεάς Ελλάδας”. 

Tο έργο LIFE11 NAT/GR/1014 ForOpenForests χρηματοδο-
τείται από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έχει διάρκεια 63 μήνες (από 1-9-2012 έως 30-11-2017) και 
υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, την Περιφέρεια Στερε-
άς Ελλάδας και τον Αρκτούρο. Βασικός στόχος του έργου είναι 
η εφαρμογή διαχειριστικών έργων για τη διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας σε επίπεδο ειδών, ενδιαιτημάτων και τοπίου στις προ-
στατευόμενες περιοχές της Οίτης και του Καλλίδρομου.

Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Δημοτι-
κής Ενότητας Μώλου. Τις δύο πρώτες ημέρες οι εκπαιδευόμενοι 
αγρότες ενημερώθηκαν για τη νέα ΚΑΠ και για την επιλεξιμότητα 
των βοσκοτόπων, ιδιαίτερα των ορεινών συγκροτημάτων Οίτης 
και Καλλίδρομου. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν 
τους βοσκοτόπους του έργου LIFE στο Καλλίδρομο με σκο-
πό την ανταλλαγή απόψεων με την ομάδα του προγράμματος 
ForOpenForests του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικο-
συστημάτων, Δρ Κ. Τσαγκάρη, Γ. Μάντακα (DSPU), Δρ Γ. Λυρι-
ντζή, Δρ Α. Σολωμού, Α. Μπουρλέτσικα (MSc), Κ. Καούκη (MSc), 
Δρ Παπαναστάση, Δρ Κ. Μαντζανά, Δρ Χ. Ευαγγέλου), σχετικά 
με την ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων, που σημαίνει 

συνέχιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, καθώς αυτή είναι 
απαραίτητη για τη διατήρηση αφενός των δασικών διακένων και 
αφετέρου της βιοποικιλότητας, η οποία δημιουργεί συνθήκες 
ισορροπίας και συμβάλλει στη σταθερότητα ή και στην «ελαστι-
κότητα» των οικοσυστημάτων καθώς και στην παραγωγικότητα 
αυτών.

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού της Οίτης, η Διεύ-
θυνση Δασών Λαμίας και τα τοπικά Δασαρχεία καθώς και η Πυ-
ροσβεστική Υπηρεσία, επιδεικνύουν άριστο πνεύμα συνεργασίας 
με τις ομάδες εκπόνησης του έργου και είναι πολύτιμοι αρωγοί 
στην κοινή προσπάθεια.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να 
βρείτε στο www.foropenforests.org και στο www.facebook.com 
ForOpenForests/

Σ το 19ο Διεθνές Συνέδριο Ηλίανθου, συμμετείχε ο 
προϊστάμενος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, 
γεωπόνος Άνθιμος Αναστασιάδης, εκπροσωπώντας 
τη χώρα μας και τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Το συνέ-

δριο πραγματοποιήθηκε στην Αδριανούπολη της Τουρκίας, 
από τις 29 Μαΐου έως τις 3 Ιουνίου 2016, με τη συμμετοχή 
περισσοτέρων από 800 συνέδρων από 41 διαφορετικές χώ-
ρες, στο οποίο παρουσιάστηκαν όλες οι τελευταίες εξελίξεις 
στο χώρο της καλλιέργειας του ηλίανθου παγκοσμίως. Ο κ. 
Αναστασιάδης παρουσίασε στο συνέδριο δύο πρωτότυπες 
εικονογραφημένες ερευνητικές εργασίες (posters), αναφε-
ρόμενες στις ασθένειες και τα έντομα του ηλίανθου, με τίτλο 
«Sunflower diseases in Northern Greece» και «Insect mon-
itoring in Sunflower crops (Helianthus annuus) in Northern 
Greece (2010-2015)». O κ. Ά. Αναστασιάδης

19ο Διεθνές Συνέδριο Ηλίανθου 

Ορθολογική διαχείριση των ορεινών  
βοσκοτόπων Οίτης και Καλλίδρομου 
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Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Νέο Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης 2014-2020: Ευκαιρίες και προοπτικές για 
το νησί της Μήλου & άλλων νήσων της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου» πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτω-

βρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Μήλου «Γεώργιος Ηλιόπουλος». 

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τους κ. Α. Φωτόπουλο, Γενικό Διευ-
θυντή Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, την Δρα 
Χ. Τάσσου, Τακτική Ερευνήτρια και τον Δρα Ν. Χωριανόπουλου, 
Εντεταλμένο Ερευνητή και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
με τον καθηγητή Σ. Χαρουτουνιάν, τον καθηγητή Γ. Νυχά και τον 
Ειδικό Επιστήμονα Δρα Ε. Ευεργέτη στήριξαν την εκδήλωση, η 
οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που 
γίνεται από τη Δημοτική Αρχή της Μήλου για την ενίσχυση της 
δυναμικής του πρωτογενούς τομέα στο νησί και την άμεση σύν-
δεσή του με την ανάπτυξη του τουρισμού.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκαν ομιλίες που 
αφορούσαν:

 3 «Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Διαχρονική παρουσίαση 
και μετεξελίξεις».

 3 «Σχήματα ποιότητας & πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων 
των νήσων του Αιγαίου». 

 3 «Ο νησιωτικός χαρακτήρας της νέας ΚΑΠ: ευκαιρίες και 
προκλήσεις για το νησιωτικό τομέα».

Ο Δήμαρχος Μήλου κ. Γ. Δαμουλάκης, προσανατολισμένος 
στην ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας της Μήλου με όρους 
αειφορίας, τόνισε την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη και προώ-
θηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων του νησιού 

και της ιδιαίτερης γαστρονομίας του τόπου για την ενίσχυση και 
τον εμπλουτισμό του σπάνιου τουριστικού προϊόντος της Μήλου, 
με στόχο τη βιωσιμότητα και την ευημερία. 

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συζήτηση, τοποθέτηση και 
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ όλων των παρευρισκομένων κατά 
τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας που έλαβε χώρα στην εκ-
δήλωση. Αποφασίστηκε ομόφωνα, η από κοινού συμπόρευση 
τόσο του Δήμου Μήλου, όσο και των επιστημονικών ομάδων για 
τη βελτίωση/ενίσχυση του αγροτικού τομέα του νησιού και για 
τις ευκαιρίες για αγροτική ανάπτυξη στη Μήλο, που θα δοθούν 
στο άμεσο μέλλον. 

Στην εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκε και ο κ. Π. Βαμβα-
κάρης, Γενικός Γραμματέας του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών, συμμετείχαν πολλοί παραγωγοί της Μήλου και εκπρό-
σωποι των γειτονικών νησιών. 

Ημερίδα με θέμα «Η αγροτική ανά-
πτυξη στο Δήμο Σκύδρας» διοργα-
νώθηκε το Σάββατο 20 Αυγούστου 
από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το 

Δήμο Σκύδρας, στο πλαίσιο της 2ης εμπορο-
πανήγυρης του Δήμου Σκύδρας. Την ημερίδα 
τίμησε με την παρουσία του και χαιρέτισε ο 
πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο-
φίμων κ. Γεώργιος Καρασμάνης. Στόχος της 
ημερίδας ήταν η αναφορά στην τοπική αγροτική 
οικονομία του Δήμου Σκύδρας με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της, καθώς επίσης και η κατά-
θεση προτάσεων. Οι συντελεστές της ημερίδας 
σκοπεύουν στην προώθηση της επιχειρηματι-
κότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας έτσι 
ώστε ο πρωτογενής τομέας να γίνει ανταγωνιστικός πυλώνας ανά-
πτυξης για την περιοχή και για τη χώρα, με δεδομένη τη σημερινή 
οικονομική κρίση.

Η ευρύτερη περιοχή της Σκύδρας, αποτελεί γνωστό και σημα-
ντικό αγροτικό κέντρο της περιοχής με έμφαση την φρουτοπαρα-
γωγή (κυρίως ροδακινοπαραγωγή) και μεταποιητική βιομηχανία. 
Η σύγχρονη τοπική αγροτική οικονομία της περιοχής Σκύδρας 

έχει ασφαλώς, εκτός των εγγενών προβλη-
μάτων της, να ενσωματώσει τη φιλοσοφία 
και τους βασικούς άξονες του νέου Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με έμφαση τη 
«Νέα Προγραμματική Περίοδο για την Αγρο-
τική Ανάπτυξη 2014- 2020». Πρόκειται για τις 
προκλήσεις του νέου προγράμματος με ανα-
πτυξιακή διάσταση και προοπτική που πρέπει 
να έχει η ελληνική γεωργία, η κτηνοτροφία, η 
δασοπονία και η αλιεία.

Η πρόκληση για την τοπική οικονομία και 
για τη χώρα είναι μοναδική προκειμένου ο τό-
πος να επανακάμψει στο δρόμο της παραγω-
γής και της ανάπτυξης και επομένως της ανα-

συγκρότησης του τόπου. Η αναγκαιότητα σύνταξης ενός οδικού 
χάρτη με τη μορφή ενός αναπτυξιακού σχεδίου για το πού πάει 
ο τόπος, είναι προφανής.

Στο πλαίσιο της παραπάνω ημερίδας προγραμματίστηκε την 
Κυριακή 21 Αυγούστου παράλληλη εκδήλωση, με επίσκεψη 
σε πρότυπη αγροτική εκμετάλλευση και μονάδα επεξεργασίας 
αγροτικών προϊόντων. 

Εκδήλωση στη Μήλο για το νέο ΠΑΑ

Ημερίδα για την αγροτική ανάπτυξη 
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Η Διεύθυνση Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υλοποιώντας τη 
δράση 1.3: «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων», πραγματοποίησε 
για το 2016, 65 ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις για επαγγελματίες 
μελισσοκόμους κατά τον μήνα Ιούνιο, τις οποίες παρακολού-

θησαν συνολικά 1907 μελισσοκόμοι. Η εν λόγω δράση έλαβε χώρα σε 
Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και σε χώρους ή δομές των μελισσοκομικών 
συλλόγων ή συνεταιρισμών. Με τη συνεργασία και της αρμόδιας Διεύ-
θυνσης Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ-Τμήμα Μελισσοκομίας, η 
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης πα-
ραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων: μελισσοκομικών συνεταιρισμών, μελισσοκομικών 
συλλόγων, περιφερειών, Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονο-
μίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων κ.λπ., 
και προτείνει την υλοποίηση ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων 
σε όλη τη χώρα. 

Οι θεματικές ενότητες με μεγάλο μελισσοκομικό ενδιαφέρον, οι 
οποίες καλύφθηκαν την τριετία 2014-2016, ήταν: 

 3 Αρχές Οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.

 3 Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του.

 3 Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.

 3 Μελισσοκομικά φυτά.

 3 Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊό-
ντων κυψέλης.

 3 Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης 
και αντιμετώπισης.

 3 Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών.

 3 Τυποποίηση - Εμπορία - Προώθηση - Σήμανση των μελισσοκομικών 
προϊόντων.

 3 Βιολογική μελισσοκομια (όροι και προϋποθέσεις).
 3 Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ/ΠΓΕ).
 3 Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης.
 3 Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία-Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής 

και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας.
Βασική προϋπόθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων 

ήταν η ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή τους στη χώρα 
μας, τόσο στα νησιά (όπου το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο) όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Η άντληση των εκπαιδευτών έγινε από ένα εν δυνάμει 
μητρώο-κατάλογο εκπαιδευτών της Γενικής Διεύθυνσης 

Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, το οποίο δέχεται αιτήσεις και ενημερώνεται- έως και 31 

Οκτωβρίου- καθόλη τη διάρκεια εκάστου έτους (πλην του χρονικού 
διαστήματος έναρξης υλοποίησης των ταχύρυθμων εκπαιδεύσε-

ων μελισσοκομίας). 
Η χρονική διάρκεια της κάθε ταχύρρυθμης εκπαίδευσης 

μπορεί να φτάσει τις 15 ώρες/εκπαιδευόμενο (έως και 3 
ημέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μελισσοκόμοι ενη-
μερώθηκαν από το Κέντρο Μελισσοκομίας ή τον συνεται-

ρισμό τους προκειμένου να γνωρίζουν τον ακριβή χώρο και 
χρόνο υλοποίησης της εκπαίδευσής τους. Η παρακολούθηση 

ήταν δωρεάν και μετά τη λήξη κάθε προγράμματος χορηγήθηκε βε-
βαίωση παρακολούθησης.

Ε νημερωτική ημερίδα με θέμα «Ψάρια γλυκού νερού-Από την 
εκτροφή στην κατανάλωση» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
19 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας. Η ημερί-
δα συνδιοργανώθηκε από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Σκύδρας, τον 

Υδροβιολογικό Σταθμό Πέλλας, το Δήμο Έδεσσας και το Δήμο Σκύδρας. 

Κύριος στόχος της ημερίδας ήταν η ενημέρωση του κοινού για τους 
ρόλους του Υδροβιολογικού Σταθμού Πέλλας, μιας ιστορικά αποκε-
ντρωμένης υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, που εδώ και 50 χρόνια στηρίζει τον πρωτογενή τομέα, προσφέρο-
ντας αδιάκοπα τις υπηρεσίες της στους ιχθυοτρόφους γλυκών νερών 
και στην τοπική ανάπτυξη με τους εμπλουτισμούς τεχνητών λιμνών. 

Η ημερίδα οργανώθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού ρόλου του Υ.Σ. 
Πέλλας με σκοπό την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τη ση-
μασία της κατανάλωσης ψαριών με έμφαση στην πέστροφα, στηρίζοντας 
έμμεσα τους εκτροφείς πέστροφας της Πέλλας και των όμορων νομών.

Τους ρόλους του Υ.Σ. Πέλλας, στοιχεία χερσαίων υδατοκαλλιεργειών, 
καθώς και τρόπους βιώσιμης ανάπτυξής τους, ανέπτυξε στην ομιλία της 
η κ. Μ. Χειμωνοπούλου, βιολόγος-ιχθυολόγος του Υ.Σ. Πέλλας, με έμφα-
ση στην τεχνητή αναπαραγωγή της άγριας πέστροφας, σημαντικό στόχο 
του Υ.Σ., για την τόνωση των αποδυναμωμένων φυσικών πληθυσμών.

Η κ. Δ. Σπορέλα-Δαμασιώτη, βιολόγος-ιχθυολόγος της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ημαθίας, παρουσίασε τρόπους, με τους οποίους οι κατα-
ναλωτές μπορούν να ξεχωρίσουν το φρέσκο ψάρι από το νωπό και το 
μπαγιάτικο. Το φρέσκο ψάρι είναι άοσμο, γυαλιστερό, με λέπια σφιχτά 

κολλημένα πάνω του, με λαμπερά μάτια και 
βράγχια ζωηρού κόκκινου χρώματος. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά είναι λιγότερο έντονα 
στα νωπά ψάρια και απουσιάζουν εντελώς 
από τα μπαγιάτικα. 

Ο κ. Αν. Τρεσίνης, διαιτολόγος- κλινικός 
διατροφολόγος, μίλησε για τη διατροφι-
κή αξία των ψαριών και ιδιαίτερα για τα 
ψάρια υδατοκαλλιέργειας, έναν οικονομι-
κά προσιτό διατροφικό θησαυρό. Η κατανάλωση ψαριών, λόγω των Ω3 
λιπαρών που περιέχουν, μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής 
νόσου, υπέρτασης, καθώς και ορισμένων τύπων καρκίνου. Μάλιστα, όταν 
πληρούνται τυπικά οι προδιαγραφές μιας σωστής ιχθυοκαλλιέργειας, η 
ποιότητα των ψαριών της μπορεί να θεωρηθεί εφάμιλλη με αυτήν των 
ειδών ελεύθερης αλιείας.

Η κ. Ε. Χαραντώνη, χημικός, με σπουδές στο χώρο της γαστρονομίας, 
παρουσίασε 6 συνταγές για πέστροφα από όλο τον κόσμο, όπως πέ-
στροφα αλά μενιέρ με αμύγδαλα (Γαλλία), πικάντικη πέστροφα (Βόρεια 
Aφρική), ψητή πέστροφα (Σκωτία), πέστροφα με λεμόνι και μαϊντανό, ψά-
ρια με κρεμμύδια (Θράκη), πέστροφα αλά προβενσάλ (Γαλλία ), η γευστική 
δοκιμή των οποίων άφησε, ως επίγευση, τις καλύτερες των εντυπώσεων. 

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες 
τους στους ομιλητές, αλλά και στο κοινό που τίμησε και στήριξε με την 
παρουσία του την εκδήλωση. 

Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων έτους 2016

Ημερίδα για τα ψάρια γλυκού νερού 


