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Στο πλαίσιο του προγράμματος σύνδε-
σης της έρευνας με τους φορείς και 
τον πρωτογενή τομέα που έχει υιοθε-
τήσει το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων 

του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, πραγ-
ματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 δύο 
ημερίδες με τίτλο “Ποιότητα Εδαφοϋδατικών 
Πόρων και Αγροτική Παραγωγή”. Οι εκδηλώσεις 
πραγματοποιήθηκαν στις 6 Οκτωβρίου στην Ιε-
ράπετρα της Π.Ε. Λασιθίου και στις 13 Οκτωβρίου 
στα Φιλιατρά της Π.Ε. Μεσσηνίας. Κοινό χαρα-
κτηριστικό των δύο αυτών περιοχών είναι η έντα-
ση της γεωργικής δραστηριότητας, με επικράτηση 
δυναμικών θερμοκηπιακών καλλιεργειών, κύρια 
κηπευτικών.

Στόχος των ημερίδων ήταν να ενημερωθούν 
οι παραγωγοί και οι φορείς της περιοχής για τα 
αποτελέσματα μετρήσεων και παρατηρήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν στις λεκάνες Τριφυλίας και 
Ιεράπετρας τα τελευταία δύο χρόνια και αφορού-
σαν μεταξύ άλλων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
εδάφους και νερού και τις πιθανές επιπτώσεις των 
ακολουθούμενων πρακτικών διαχείρισής τους στο 
περιβάλλον και στην αγροτική παραγωγή. Οι μετρήσεις πεδίου 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που πρό-
σφατα ολοκληρώθηκε με την πολύτιμη και επιτυχημένη συνερ-
γασία του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (Τμήμα Εγγείων 
Βελτιώσεων και Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής) με το Ινστιτούτο 
Ελαίας, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Χανίων και το Τμήμα 
Αμπέλου, Λαχανοκομίας, Ανθοκομίας και Φυτοπροστασίας του 
Ινστιτούτου αυτού. Μέσα από τη συνεργασία αυτή καταδείχθηκε 
η σημασία και η αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών προς την 
κατεύθυνση εξοικονόμησης πολύτιμων πόρων και βελτιστοποίη-
σης του παραγόμενου αποτελέσματος.

Στα Φιλιατρά την ημερίδα προλόγισε ο αντιδήμαρχος του Δή-
μου Τριφυλίας κ. Β. Παπαθεοδοσίου και οι εργασίες της ημερί-
δας ξεκίνησαν με την παρουσίαση εισηγήσεων από τους: κ. Δ. 
Μήλιο, Διευθυντή της Διεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου, κ. Α. 
Παρασκευόπουλο, Διευθυντή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, τους διατε-
λέσαντες Τακτικούς Ερευνητές Δρα Σπ. Βυζαντινόπουλο και Δρα 
Θ. Καρυώτη και τον Τακτικό Ερευνητή Δρα Α. Παναγόπουλο του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Με έναυσμα τις εισηγήσεις αυτές ακολούθησε 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με την ενεργή παρέμβαση των 
συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της αυτο-
διοίκησης, περιφερειακών υπηρεσιών, επιμελητηρίων, αγροτικών 
συνεταιρισμών, επιστημονικών συλλόγων και παραγωγών. Η ευ-
αισθητοποίηση της κοινής γνώμης και ο επαγγελματισμός τόσο 
των στελεχών των υπηρεσιών όσο και της τοπικής επιστημονικής 
κοινότητας αλλά και των ίδιων των παραγωγών διατήρησε ιδιαί-
τερα ζωηρό το ενδιαφέρον όλων κατά τη διάρκεια της συζήτη-
σης που υπήρξε πολύ δημιουργική, καταλήγοντας στα ακόλουθα 
συμπεράσματα:

Όσον αφορά στην εφαρμογή φυτοπροστασίας, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια προς την 

κατεύθυνση της ορθολογικής 
χρήσης φυτοφαρμάκων προς όφελος των καταναλωτών, 

των παραγωγών και του περιβάλλοντος, περιορίζοντας έτσι και 
το κόστος παραγωγής. Σημαντικά στοιχεία που χρήζουν προσο-
χής και μεθοδικής αντιμετώπισης αποτελούν οι πηγές σημεια-
κής ρύπανσης, που προκαλείται κύρια στα σημεία παρασκευής 
των διαλυμάτων φυτοφαρμάκων πριν την εφαρμογή τους, όσο 
και στα σημεία διάθεσης των ποσοτήτων που περισσεύουν μετά 
τη χρήση του κάθε σκευάσματος. Σημειώθηκε επίσης η ανάγκη 
καλύτερης-πιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των κενών συσκευ-
ασίας των σκευασμάτων αυτών αλλά και της διαχείρισης των 
πλαστικών των θερμοκηπίων. Συζητήθηκαν εναλλακτικές ορθές 
πρακτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προς την 
κατεύθυνση αυτή, με τη συνδρομή της πολιτείας αλλά και την 
ενεργή συμμετοχή των παραγωγών.

Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων της ποιότητας των υπό-
γειων υδατικών πόρων στην πεδινή ζώνη της λεκάνης Τριφυλί-
ας δείχνουν ότι τα ζητήματα αυξημένων παραμετρικών τιμών 
εστιάζονται κύρια στις συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων και στην 
ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρατηρείται μια σαφής τάση αύξησης 
των τιμών αυτών από την ημι-ορεινή ζώνη προς την παράκτια 
περιοχή. Παρά το γεγονός ότι όσον αφορά στην ηλεκτρική αγω-
γιμότητα οι καταγραφείσες τιμές δεν είναι απαγορευτικές στην 
εσωτερική ζώνη της λεκάνης, πλησιάζοντας προς την ακτή, πα-
ρατηρείται σημαντική κατά περιόδους και περιοχές αύξηση. Τόσο 
η υψηλή σχετικά τιμή των ηλεκτρικών αγωγιμοτήτων όσο και 
αυτή της συγκέντρωσης των νιτρικών ιόντων, συνδέονται με την 
εφαρμοζόμενη λιπαντική αγωγή. Η υπεράντληση και η περιορι-
σμένη τροφοδοσία κατά τη θερινή περίοδο συμβάλλει εξάλλου 
στη διαμόρφωση των αυξανόμενων τιμών ηλεκτρικής αγωγιμό-
τητας στην παράκτια κυρίως ζώνη, εξαιτίας της προκαλούμενης 
θαλάσσιας διείσδυσης. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζεται σε ορι-
σμένα από τα εδάφη που αναλύθηκαν στην περιοχή: πλεόνασμα 
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θρεπτικών στοιχείων και αυξημένες τιμές ηλεκτρικής αγωγιμό-
τητας.

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται από πλούσιο υδατικό δυ-
ναμικό και σημαντικό ύψος ετήσιων ατμοσφαιρικών κατακρη-
μνισμάτων. Το γεγονός αυτό συμβάλλει τόσο στην κάλυψη των 
αρδευτικών αναγκών όσο και στην προστασία των εδαφών από 
την ανεπιθύμητη προοδευτική αύξηση της αλατότητας σε αυτά. 
Ωστόσο, απαιτείται προσοχή στην εφαρμογή των καλλιεργητι-
κών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της φυτοπροστασίας και 
της λίπανσης, καθώς είναι συχνά πλέον τα επεισόδια έντονων 
βροχοπτώσεων με εξαιρετικά υψηλές επιφανειακές απορροές, 
κατά τη διάρκεια των οποίων ενέχει ο κίνδυνος της έκπλυσης 
των αγροχημικών και της μεταφοράς τους στα κατάντη τμήματα 
της λεκάνης ή και σε υδροληπτικά έργα με πλημμελή προστασία 
της κεφαλής τους. 

Ο υδατικός πλούτος της λεκάνης δε θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένος και επομένως οφείλει να τύχει ολοκληρωμένης δι-
αχείρισης, ειδικά για την προστασία των ευαίσθητων παράκτι-
ων ζωνών, της φρεάτιας υδροφορίας αλλά και την εξασφάλιση 
επαρκών όγκων κατάλληλης ποιότητας νερού τους θερινούς 
μήνες αιχμής. Ο ορθός προγραμματισμός των αρδεύσεων μπο-
ρεί να επεκταθεί και να αποφέρει σημαντικά οφέλη στο κόστος 
παραγωγής και στην περιβαλλοντική προστασία. Η προσεκτική 
σχεδίαση και διαχείριση του αρδευτικού νερού σε συνδυασμό με 
την αναθεώρηση των εφαρμοζόμενων λιπαντικών αγωγών, μπο-
ρεί παράλληλα να αποφέρουν κέρδος μέσω του περιορισμού του 
κόστους παραγωγής. Στόχος της περιοχής είναι η αύξηση του 
αριθμού των εγκατεστημένων θερμοκηπιακών μονάδων και η 
διατήρηση της παράδοσης παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊό-
ντων με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η επίτευξη της παραγωγής 
αυτής σε ένα καθαρό περιβάλλον αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση 
που περνά μέσα από την προστασία και διατήρηση των πολύ-
τιμων εδαφοϋδατικών πόρων. Εργαλεία για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου είναι η βελτιστοποίηση των εφαρμοζόμενων 
καλλιεργητικών πρακτικών και η προσαρμογή των πρακτικών 
αυτών στην κλιματική αλλαγή που ήδη βιώνουμε.

Στην Ιεράπετρα, την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Δήμαρχος 
Ιεράπετρας κ. Θ. Καλαντζάκης και το έναυσμα για τη συζήτηση 
στρογγυλής τράπεζας που ακολούθησε δόθηκε από τις εισηγή-
σεις του Δρα Μ. Κριτσωτάκη, Διευθυντή της Διεύθυνσης Υδά-
των Κρήτης, την κ. Ά. Μίχου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του 
Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λασιθίου και τους Δρα Θ. 
Καρυώτη και Δρα Α. Παναγόπουλο από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 
Βασικά συμπεράσματα της ημερίδας και ειδικότερα της συζήτη-
σης στρογγυλής τράπεζας που εξελίχθηκε με την ενεργή συμμε-
τοχή των παραβρισκόμενων φορέων, συνεταιρισμών και απλών 
παραγωγών, είναι τα εξής:

Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων της ποιότητας των 
υπόγειων υδατικών πόρων στην πεδινή ζώνη της λεκάνης της 
Ιεράπετρας δείχνουν την ύπαρξη σημαντικών συγκεντρώσεων 
νιτρικών ιόντων και υψηλών τιμών ηλεκτρικής αγωγιμότητας, 
ωστόσο απουσιάζουν ευρήματα υψηλών συγκεντρώσεων βαρέ-
ων μετάλλων. Αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν τα εδάφη των 
θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Αίτια των ευρημάτων αυτών είναι 
αφενός η εφαρμοζόμενη λιπαντική αγωγή και αφετέρου (όσον 
αφορά την ηλεκτρική αγωγιμότητα) η λιπαντική αγωγή αλλά και 
οι αυξημένες κατά περιόδους τιμές της από τις πηγές προέλευ-
σης του αρδευτικού νερού. Η φετινή χρονιά αποτελεί ένα ιδιαί-
τερα ξηρό έτος με μηδενική βροχόπτωση επί σειρά μηνών, προ-
καλώντας σημαντικές δυσκολίες στην εξασφάλιση αρδευτικού 

νερού χαμηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Στόχος της περιοχής 
είναι η διατήρηση της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων 
με το μικρότερο δυνατό κόστος σε ένα καθαρό περιβάλλον.

Στοίχημα για την περιοχή αποτελεί η διαφύλαξη των πολύ-
τιμων εδαφοϋδατικών πόρων μέσω της βελτιστοποίησης των 
εφαρμοζόμενων πρακτικών και η προσαρμογή των πρακτικών 
αυτών στην κλιματική αλλαγή που ήδη πλήττει την περιοχή. Για 
την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διεύθυνση Υδάτων Κρή-
της έχει ξεκινήσει τη σχεδίαση μέτρων αντιμετώπισης του φαινο-
μένου της ξηρασίας μέσω της εκμετάλλευσης αδιάθετων σήμερα 
ποσοτήτων νερού. Μπορούν να εφαρμοστούν παράλληλα τεχνι-
κές και μέθοδοι εξασφάλισης πρόσθετων όγκων νερού μέσω της 
αποθήκευσης χειμερινών απορροών αλλά και της επαναχρησι-
μοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων. Είναι 
δυνατή η βελτίωση του σχήματος της λιπαντικής αγωγής που 
εφαρμόζεται περιορίζοντας έτσι τόσο το κόστος παραγωγής όσο 
και την περιβαλλοντική όχληση.

Συνολικά, η εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανάπτυξης 
της γεωργικής δραστηριότητας καθώς και η δυναμική αύξη-
ση των εγκατεστημένων θερμοκηπιακών μονάδων τα επόμενα 
χρόνια, όπου αυτό είναι εφικτό, απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό. 
Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται η διαχείριση των διαθέσιμων 
εδαφοϋδατικών πόρων εντός του στρατηγικού σχεδιασμού δια-
χείρισης σε κλίμακα λεκάνης απορροής, ώστε να αποφευχθεί η 
υποβάθμισή τους και να καταστεί δυνατή η στήριξη των παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων. Προς την κατεύθυνση αυτή απαιτείται 
πλήρης συνέργεια των εμπλεκομένων μερών (φορέων, διαχειρι-
στών, χρηστών) στη λήψη αποφάσεων αλλά και η σχεδίαση και 
εφαρμογή εξειδικευμένων κατά περίπτωση ορθών γεωργικών 
πρακτικών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η συστηματική πα-
ρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών και 
εδαφικών πόρων μέσω της καταγραφής καίριων παραμέτρων 
που σχετίζονται με αυτούς (ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτη-
ριστικά). Η ανάπτυξη τέτοιων βάσεων δεδομένων αποτελεί το 
απαραίτητο εργαλείο για την επίτευξη της ορθολογικής διαχεί-
ρισης των πόρων, αλλά και το ασφαλέστερο μέσο αντίκρουσης 
κακόπιστων κριτικών και βολών προς τους παραγωγούς για τις 
ασκούμενες πρακτικές και τις επιτυγχανόμενες περιβαλλοντικές 
επιδόσεις.

Αρκετά μέτρα του νέου ΠΑΑ προβλέπουν οικονομική στήρι-
ξη προς την κατεύθυνση υιοθέτησης μεθόδων και υλοποίησης 
πρακτικών που στοχεύουν στην προστασία των εδαφοϋδατικών 
πόρων και την ανάδειξη της γεωργικής παραγωγής. Η κατάρτιση 
και ο επαγγελματισμός των παραγωγών και των γεωτεχνικών 
των δύο αυτών περιοχών αλλά και η οργάνωση και μεθοδικό-
τητα των φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτές, αποτελούν 
διασφάλιση για την επιτυχημένη υιοθέτηση και εφαρμογή των 
μέτρων εκείνων που απαιτούνται για την άμβλυνση των προβλη-
μάτων που εντοπίστηκαν. Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων 
προτίθεται να υποστηρίξει την προσπάθεια ανάπτυξης πρότυπων 
μονάδων παραγωγής με εφαρμογή ορθών μεθόδων που θα δια-
σφαλίζουν τη βέλτιστη διαχείριση και προστασία των υφιστάμε-
νων εδαφοϋδατικών πόρων στις λεκάνες αυτές, σε συνεργασία 
με τοπικούς Φορείς και την ενεργή συμμετοχή των παραγωγών.

Οι ημερίδες αυτές οργανώθηκαν με τη συνεργασία και τη συν-
δρομή της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, του Δήμου Τριφυλίας, του Συλλό-
γου Γεωπόνων Τριφυλίας του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών, 
της Διεύθυνσης Υδάτων Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας και του 
ΤΟΕΒ Ιεράπετρας.
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Μ ε εξαιρετική επιτυχία και με μεγάλη συμμετοχή 
γεωπόνων, παραγωγών, εκπροσώπων φορέων, 
εταιρειών και σπουδαστών, πραγματοποιήθηκε η 
ημερίδα με τίτλο «Κλωστική κάνναβη – Καλλιέρ-

γεια – Προοπτικές» την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου, στο Αμφιθέατρο 
του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 
στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Οι εργασίες της ημερίδας άρχισαν με καλωσόρισμα των παρευ-
ρισκομένων από την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτί-
ωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΦΒΠ), Δρ Ελένη Μαλούπα, η 
οποία τόνισε ότι για πρώτη φορά, κατόπιν πρωτοβουλιών του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμμετέχουν σε μια 
παρουσίαση και ανταλλαγή απόψεων για την πρόσφατη επανα-
φορά της καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης στην Ελλάδα, αναφε-
ρόμενοι πάντα για ποικιλίες με περιεκτικότητα σε τετραϋδρακαν-
ναβινόλη THC λιγότερο από 0,2%. Την παρουσίαση των ομιλιών 
συντόνισε η κ. Γεωργία Κωστοπούλου, Διευθύντρια Συστημάτων 
Καλλιέργειας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν με τον κ. Κώστα Αναστόπου-
λο, προϊστάμενο του τμήματος Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας 
του ΥΠΑΑΤ, ο οποίος παρουσίασε τις ενέργειες που έγιναν από 
πλευράς του Υπουργείου για την εναρμόνιση του Εθνικού Δικαί-
ου με το κοινοτικό δίκαιο, που οδήγησε στην υπογραφή της ΚΥΑ 
(ΦΕΚ/Β/929/6-4-2016). Ο κ. Αναστόπουλος κατέληξε ότι η ανά-
πτυξη της καλλιέργειας εξαρτάται απολύτως από τη δυναμική της 
μεταποίησης της πρώτης ύλης και της παραγωγής προϊόντων εξ 
αυτής.

Από τα αρμόδια Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, αρχικά πα-
ρουσιάστηκε από τη Δρ. Ελένη Τσαλίκη του Ινστιτούτου Γενετικής 
Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων η δοκιμαστική καλλιέργεια 
έξι ποικιλιών κλωστικής κάνναβης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο «Μελέτη και αξιολόγηση γενοτύπων 
κλωστικής κάνναβης στις ελληνικές συνθήκες – Προοπτικές καλ-
λιέργειας και διερεύνηση δυνατοτήτων χρήσης της στην Ελλάδα». 

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών 
Φυτών (ΙΒΚΦ) Δρ Χρίστος Τσαντήλας αναφέρθηκε στις εδαφοκλι-
ματικές απαιτήσεις και θρεπτικές ανάγκες του φυτού, για τις οποίες 
δίνονται οδηγίες από το ΙΒΚΦ. Λόγω της αυξημένης παραγωγής 
βιομάζας, η κάνναβη είναι φυτό κατάλληλο για φυτοεξυγίανση ρυ-
πασμένων με βαρέα μέταλλα εδαφών. Στο πλαίσιο της ΚΥΑ και των 
υποχρεώσεων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για «αξιολόγηση των ποικι-
λιών βιομηχανικής κάνναβης στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της 
χώρας, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας της καλλιέργει-
ας» προτάθηκε από τον κ. Τσαντήλα μια τουλάχιστον διετής μελέτη 
προσαρμοστικότητας με αντικείμενα που συμπεριλαμβάνουν την 
επίδραση ποικιλιών, αζώτου, πυκνότητας και ημερομηνίας συλλο-
γής στην απόδοση και ποιότητα της βιομηχανικής κάνναβης καθώς 
και εκτίμηση της απόδοσης και της ποιότητας της κάνναβης στα 
αντιπροσωπευτικά εδαφοκλιματικά περιβάλλοντα της Ελλάδας. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης θα οδηγήσουν στη διαμόρφωση 
προτάσεων για την άριστη διαχείριση της βιομηχανικής κάνναβης 
στην Ελλάδα και θα αποτελέσουν τη βάση για τη διαμόρφωση της 
πολιτικής του ΥΠΑΑΤ σχετικά με την προώθηση της καλλιέργειας.

Η κ. Ευθυμία Αλεξόπουλου, από το τμήμα βιομάζας του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) παρουσίασε τα ερευνητικά 
έργα για τις ινώδεις καλλιέργειες, στα οποία συμμετείχε το ΚΑΠΕ. 
Συγκεκριμένα το FIBRA που υλοποιήθηκε με στόχο την ανταλλα-

γή πληροφοριών μεταξύ ΕΕ και Κίνας σε θέματα καλλιέργειας και 
αξιοποίησης των ινωδών καλλιεργειών και το FIBRACOM  που 
υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ - Διμερή συνεργασία Ελ-
λάδας Κίνας, που είχε απώτερο στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων 
σύνθετων υλικών με χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη απόδοση, 
χρησιμοποιώντας μονομερή που θα προέρχονται από ανανεώσιμες 
πρώτες ύλες και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η να-
νοτεχνολογία. 

Η Δρ Διαμάντω Λάζαρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμή-
ματος Φαρμακευτικής του ΑΠΘ, παρουσίασε διεξοδικά τα καν-
ναβινοειδή που υπάρχουν στα φυτά της κάνναβης, τη δράση της 
τετραϋδρακανναβινόλης (THC) ως ψυχοτρόπου ουσίας και τη με-
λέτη σχετικά με τη φαρμακευτική δράση της κανναβιδιόλης - CBD, 
που αποτελεί πεδίο μεγάλης επιστημονικής έρευνας τα τελευταία 
χρόνια.

Η κ. Κρίστα Παππά, ως εκπρόσωπος του συνεργατικού δικτύου, 
"Το καννάβι", παρουσίασε τη δυναμική, ευέλικτη και καθετοποιη-
μένη δομή του δικτύου, που αποτελεί μια διαφορετική προσπά-
θεια στο χώρο του επιχειρείν με γνώμονα το γενικό συμφέρον, την 
οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση, 
τη συλλογική και συνεργατική λειτουργία που θα καλύπτει κάθε-
τα όλους τους τομείς της οικονομίας και θα είναι γέφυρα μεταξύ 
βιοοικονομίας, γεωργίας, επιστήμης και επιχειρήσεων, κλείνοντας 
με κεντρικό σύνθημα ότι το φυτό της κάνναβης δίνει χιλιάδες αξι-
οποιήσιμα προϊόντα. 

Ο κ. Μιχάλης Θεωδορόπουλος, εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ ΚΑΝ-
ΝΑΒΙΟ, παρουσίασε τους στόχους και τα σχέδια του Παραγωγικού 
Συνεταιρισμού Βιολογικής Κλωστικής Κάνναβης – ΚΑΝΝΑΒΙΟ με 
κυρίαρχο όραμα να γίνει η ελληνική κλωστική κάνναβη συνώνυμο 
ποιότητας παγκοσμίως, μέσα από τη συνεταιριστική παραγωγή και 
μεταποίηση.

Στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας και κατά τη διάρκεια μιας 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης, που συντονίστηκε από τις 
κ. Κωστοπούλου και κ. Μαλούπα και τους κ. Αναστόπουλο και κ. 
Τσαντήλα, τοποθετήθηκε μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων που 
μετέφερε προτάσεις και προβληματισμούς για τη μη ύπαρξη πλη-
ροφοριών της καλλιέργειας, της μεταποίησης και διάθεσης ενώ η 
πλειοψηφία των παρισταμένων συμφώνησε ότι ο πειραματισμός 
για την προσαρμοστικότητα των ποικιλιών κλωστικής κάνναβης 
στην Ελλάδα θα έπρεπε να προηγηθεί της επέκτασης της καλλιέρ-
γειας. Η προαναφερόμενη μελέτη, εφόσον λυθεί το θέμα της χρη-
ματοδότησης, μπορεί να συντονιστεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε 
συνεργασία με παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια και θα 
δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την καλλιέργεια αλλά εξαιρετικά 
κρίσιμο είναι το χρονικό διάστημα 2-3 χρονών που είναι απαραίτη-
το για τη διεξαγωγή αξιόπιστων επιστημονικών δεδομένων.

Ημερίδα για την κλωστική κάνναβη
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Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκαν στις 6-9 
Οκτωβρίου στην Καβάλα 
οι εργασίες του 16ου Πα-

νελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, ολο-
κληρώνοντας ένα κύκλο 33 ετών. Το 16ο 
Συνέδριο Ιχθυολόγων με τίτλο «Υδάτινα 
Οικοσυστήματα: Ορθολογική Διαχείρι-
ση – Οικονομική Ανάπτυξη» διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Ιχθυολόγων Δημοσίου με συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, το Εργαστήριο Ιχθυο-
λογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΑΠΘ και το Τμήμα Αλιείας της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης καθώς και με την 
υποστήριξη του Δήμου Καβάλας, του ΓΕΩΤΕΕ και του Οργανι-
σμού Λιμένα Καβάλας. Το συνέδριο τελέστηκε υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στηρίχθηκε 
στην ευγενική εισφορά 30 χορηγών.

Το Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων πραγματοποιείται κάθε 3 
χρόνια και αποτελεί την κορυφαία επιστημονική συνάντηση των 
επιστημόνων της χώρας μας που ασχολούνται με την ιχθυολογία, 
τις υδατοκαλλιέργειες, την υδροβιολογία και τη διαχείριση υδά-
τινων οικοσυστημάτων. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν με 
ειδική τελετή όπου παρέστησαν και χαιρέτισαν την εκδήλωση φο-
ρείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας 
και των παραγωγικών τάξεων. Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας 
τελετής βραβεύτηκε ο Dr Rainer Froes, ο οποίος και παρουσί-
ασε το έργο του σχετικά με τη διατήρηση της αλιείας στη Με-
σόγειο Θάλασσα. Στη συνέχεια ο Δρ Ζαχαρίας Σκούρας από το 
ΑΠΘ μίλησε για τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για τη ζωή, μιας 
και εφέτος είναι το έτος Αριστοτέλη και οι διοργανωτές ήθελαν 
με αυτό τον τρόπο να τιμήσουν τον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο και 

φυσιογνώστη. Η τελετή ολοκληρώθηκε με 
τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας, με 
τίτλο «Το λιμάνι της Καβάλας στο πέρασμα 
του χρόνου», την οποία επιμελήθηκε ο κ. 
Κώστας Παπακοσμάς, που έχει ασχοληθεί 
με την καταγραφή της ιστορίας της πόλης. 
Την ίδια μέρα, παράλληλα με τις εργασί-
ες του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε και 

ενημερωτική ημερίδα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. 
Αλιείας και Θάλασσας με θέμα τη δημοσιοποίηση του νέου Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Οι εργασίες του συνεδρίου συνεχίστηκαν την Παρασκευή και 
το Σάββατο, 7 και 8 Οκτωβρίου, με την παρουσίαση των επιστη-
μονικών εργασιών σε τρεις χωριστές αίθουσες. Η θεματολογία 
αφορούσε τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την αλιεία, τις λεκάνες 
απορροής και την παράκτια ζώνη και τις υδατοκαλλιέργειες ενώ 
παρουσιάστηκε και ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε ειδικά για το 16ο 

συνέδριο ιχθυολόγων. Μέσα από ειδικές συνεδρίες που αφορού-
σαν τη θαλάσσια αλιεία, τις υδατοκαλλιέργειες και τo θεσμικό 
πλαίσιο διαχείρισης εσωτερικών υδάτων, δόθηκε η δυνατότητα 
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των ερευνητών από  ερευνητικά 
ινστιτούτα και πανεπιστήμια, της δημόσιας διοίκησης και εκπρο-
σώπων επαγγελματιών. Σημαντική ήταν η συνεδρία για την ελ-
ληνική ιχθυοκαλλιέργεια με συμμετοχή στελεχών που πρωταγω-
νιστούν στον κλάδο.

Τέλος, στο πλαίσιο του συνεδρίου, πραγματοποιήθηκε επίσκε-
ψη στην ιχθυόσκαλα Καβάλας, μια από τις σημαντικότερες της 
χώρας και στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, όπου ξενα-
γήθηκαν οι επισκέπτες. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
(http://psid.bio.auth.gr/).

Ε νημερωτική ημερίδα με θέμα την παραγωγή 
εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, την 
οργανοληπτική του αξιολόγηση καθώς 
και τον έλεγχο γνησιότητας και ασφά-

λειας, συνδιοργάνωσε η Κοινωνική Συνεταιρι-
στική Επιχείρηση «ΜΟΔΟΥΣΑ» με το Εργαστή-
ριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης του Ινστιτούτου 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου, την 
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις 
της «ΜΟΔΟΥΣΑ» στον Παπάδο Λέσβου.

Η κ. Ε. Κουζούμη, υπεύθυνη του Εργαστηρίου 
Ελαιολάδου Μυτιλήνης, στην ομιλία της επισήμανε 
τις υψηλές  προσδοκίες των καταναλωτών που γεν-
νούνται εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης τάσης κατανάλωσης 
ελαιολάδου, σχετικά με την ελεγμένη ποιότητά του. Παρουσιά-
στηκαν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευ-
χθεί παραγωγή ελαιολάδου εξαιρετικής ποιότητας και ακολού-
θησε παρουσίαση-γνωριμία με την οργανοληπτική αξιολόγηση 
του παρθένου ελαιολάδου. 

Η χημικός-εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστη-
ρίου Ελαιολάδου Μυτιλήνης, κ. Β. Βανδέρα στην 

ομιλία της αναφέρθηκε στη διαχείριση του πα-
ραγόμενου ελαιολάδου και παρουσίασε ανα-
λυτικά τα κριτήρια γνησιότητας και ασφά-
λειας. Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά στους 
παράγοντες που ενδέχεται να υποβαθμίσουν 
την ποιότητα του παραγόμενου εξαιρετικού 

παρθένου ελαιολάδου. 

Ακολούθησε συζήτηση και διευκρινιστικές 
απαντήσεις από τους ομιλητές στις ερωτήσεις-α-

πορίες του κοινού που απαρτιζόταν από πολυάριθμους 
ελαιοπαραγωγούς και επαγγελματίες, που δραστηριοποιού-

νται στον χώρο της μεταποίησης και τυποποίησης ελαιολάδου. 
Παράλληλα, η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «ΜΟΔΟΥ-
ΣΑ» παρουσίασε τα νέα προϊόντα της και τόνισε τη συνεχή πρό-
θεσή της για συνεργασίες με παραγωγούς και φορείς, όπως ο 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. 

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυολόγων

Ημερίδα για το ελαιόλαδο
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Ο κ. Σπέης και η κ. Χατζήνα στη 
διάρκεια των ομιλιών τους.

Ημερίδα για τη μελισσοκομία 
στην Άνδρο

Τ ο καλοκαίρι του 2016, με την ευγενή χορηγία του EVA CRANE TRUST, εκδόθηκε από την 
Καΐρειο Βιβλιοθήκη της Άνδρου το βιβλίο του  Γιώργου Σπέη «Θουρίδες και Μελισσοκήπια», 
στην αγγλική γλώσσα, σε νέα ανανεωμένη και έγχρωμη έκδοση. Το βιβλίο αναφέρεται απο-

κλειστικά στα ευρήματα της μελισσοκομικής παράδοσης στο νησί της Άνδρου.  

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου, η Καΐρειος Βιβλιοθήκη Άνδρου, ο Έπαρχος Άνδρου, η Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Κορθίου Άνδρου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ - Τμήμα Μελισσοκομίας, ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός 
Άνδρου, η APIGEA και η APIVITA διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα «H Μελισσο-
κομία στην Άνδρο: Παρελθόν - Παρόν & Μέλλον, Προοπτικές ανάπτυξης».

Η ημερίδα έλαβε χώρα την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στο Θέατρο της Χώρας Άνδρου. Μετά τη σύ-
ντομη παρουσίαση του βιβλίου από τον συγγραφέα κ. Γ. Σπέη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Λαο-
γράφο, σύντομες ομιλίες έκαναν Έλληνες και ξένοι καλεσμένοι, όπως οι: κ. Φ.  Χατζήνα, Τακτική 
Ερευνήτρια του Τμήματος Μελισσοκομίας - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, κ. Δ. Λοτσάρης – Έπαρχος Άνδρου, 
κ. Richard Jones - Πρόεδρος του EVA CRANE TRUST, κ. Gilles Ratia - Σύμβουλος Μελισσο-
κομίας, Διευθυντής του APISERVICES και πρώην Πρόεδρος της APIMONDIA, κ. Γ. Μαυροφρύ-
δης - Αρχαιολόγος, κ. Π. Πάτρας – Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Τρικάλων ΑΑΕ ΟΤΑ, κ. Σ. 
Μπόλης- Συντονιστής του “Δικτύου Δήμων Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές”, κ. Γ.Πέτσας - Μελισσοκόμος Άνδρου, κ. Α. Τσαγκαράκης 
- Εκπαιδευτής μελισσοκομίας ΙΓΕ, κ.  Ε. Βαλλιανάτου – Βιολόγος, Συστηματικός Βοτανικός – Φυτοκοινωνιολόγος, κ. Κ. Γαρδί-
κης- Φαρμακοποιός, Επιστημονικός Διευθυντής της APIVITA, κ.  Α. Τσουκαλάς, Βιολόγος Περιβάλλοντος, Διευθυντής προσωπικού 
APIVITA και CEO APIGEA. 

Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν στις προοπτικές άσκησης της μελισσοκομίας στο νησί, την ανάπτυξη του μελισσο-τουρισμού και περι-
πατητικού τουρισμού, στην παγκόσμια εμπειρία για τον μελισσοτουρισμό, στην ανάδειξη των ντόπιων προϊόντων, στο ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στο νησί από εταιρείες, όπως η APIVITA. Η κ. Χατζήνα, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει κατατεθεί στα προγράμ-
ματα INTERREG-ADRION-IONIAN, για την ανάπτυξη του μελισσοτουρισμού σε συνεργασία με τις γείτονες χώρες και με βάση τη 
μεγάλη μελισσοκομική παράδοση της Ελλάδας, με κορυφαία αυτή της Άνδρου.
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Τ ετραήμερο δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο για την 
καλλιέργεια της αμπέλου, υλοποίησε το Κέντρο «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Δράμας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργα-
σία με το ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονί-

ας, στη Δράμα. 

Το θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν: «Μαθήμα-
τα Αμπελουργίας - Οινολογίας» και πραγματοποιήθηκε από τη 
Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου ως την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας. Η συνολική 
διάρκεια του προγράμματος ήταν 16 ώρες και στους 48 συμ-
μετέχοντες, οι οποίοι  προέρχονταν από διάφορα μέρη της Β. 
Ελλάδας, χορηγήθηκε  βεβαίωση παρακολούθησης.

Το 4μερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με το οποίο έκλεισε εποι-
κοδομητικά μια ακόμη εκπαιδευτική χρονιά για το Κέντρο «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Δράμας, περιελάμβανε μαθήματα σχετικά με την εγκατά-
σταση, θρέψη, λίπανση, κλάδεμα και φυτοπροστασία της αμπέλου, 
αμπελοοινική νομοθεσία, βασικές γνώσεις οινολογίας, αλλά και 
επίσκεψη σε τοπικό οινοποιείο. Το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιή-
θηκε χάρη στην αφιλοκερδή συνεισφορά των εισηγητών, κ. Ηρα-
κλή Τοπαλίδη, κ. Ζαφείρη Μυστακίδη και κ. Στέφανου Χωματίδη, 
γεωπόνων και της κ. Κατερίνας Καραμπατέα, χημικού-οινολόγου.

Με το πέρας του σεμιναρίου, απονεμήθηκε το βραβείο «Αγρό-
της της Χρονιάς», για το Νομό Δράμας, στον κ. Χαράλαμπο Πα-
παδόπουλο, αμπελουργό, εκ των συμμετεχόντων του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο αμπελουργίας-οινολογίας

Ο κ. Α. Αναστασιάδης με τον «Αγρότη της Χρονιάς» κ. Χ. Παπαδόπουλο.

Στιγμιότυπο από τον χώρο της εκδήλωσης.

Η μερίδα με θέμα «Κρανιά: το δέντρο της μακροζωίας. 
Δυνατότητες και προοπτικές της καλλιέργειάς του», 
διοργάνωσε το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, στις 
12 Οκτωβρίου.  Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση, 

ήταν ο Δρ Ιωάννης Σπανός, Τακτικός Ερευνητής του Ινστιτού-
του Δασικών Ερευνών. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ακούσουν και τις εμπειρίες καλλιεργητών κρανιάς, από την περι-
οχή των Σερρών και της Δράμας. 

Σύμφωνα με τον κ. Σπανό, ιστορικά η κρανιά είναι γνωστή στη 
χώρα μας από την εποχή του Ομήρου, με το όνομα «Κράνεια» και 
τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις καλλιέργειας, 
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας, όπου οι περισ-
σότερες καλλιέργειες εντοπίζονται στη Βόρεια Ελλάδα. Η καλλι-
έργεια της κρανιάς μπορεί να αποτελέσει μια αποδοτική εναλλα-
κτική επιλογή, αξιοποιώντας τις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, 
στις οποίες αναπτύσσεται καλύτερα, αρκεί να εξασφαλίζεται η 
άρδευση για ικανοποιητική παραγωγή. Ο καρπός της θεωρείται 
λειτουργικό τρόφιμο (super foods), ιδιότητα ήδη γνωστή από 
την αρχαιότητα, που η βρώση του προσέφερε αναζωογόνηση και 
«μακροζωία» στους ανθρώπους. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται στην 
αντιοξειδωτική του ικανότητα και στην υψηλή περιεκτικότητα 
σε φαρμακευτικές ουσίες, όπως φλαβονοειδή, ανθοκυανίνες, 
φαινολικά παράγωγα κ.ά. Το κόστος εγκατάστασης της φυτείας 
καθώς και το καλλιεργητικό κόστος είναι χαμηλό, ενώ ως προς 

την επιλογή των ποικιλιών πρέπει να προτιμώνται οι ντόπιες ποι-
κιλίες, οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις συνθήκες της χώρας 
μας, χωρίς να αποκλείονται και ξενικές ποικιλίες, που διακρίνο-
νται για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Κυριότερο προϊόν για 
πώληση είναι οι καρποί (νωποί, αποξηραμένοι, κατεψυγμένοι) 
ενώ για μία επιπλέον κερδοφορία της καλλιέργειας, μπορεί να 
μεταποιηθεί για παραγωγή χυμού, λικέρ ή μαρμελάδων, όπως 
τόνισε ο κ. Ιωάννης Χατζηπάντου καλλιεργητής-ποτοποιός από 
τη Ροδόπολη Σερρών. 

Ημερίδα για την κρανιά
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Διεθνής Διάσκεψη για τη μεταφορά της γεωργικής 
γνώσης & των συστημάτων καινοτομίας

Δ ιεθνές συνέδριο για την ενίσχυ-
ση της δημιουργικής σκέψης 
και την αλληλεπίδραση των 
δρώντων υποκειμένων από 

την περιοχή της Μεσογείου, πραγματο-
ποιήθηκε στις 12 και 13 Οκτωβρίου στην 
Αττάλεια της Τουρκίας. Το International 
Conference on Agricultural 
Knowledge and Innovation Systems 
(AKIS) ασχολήθηκε με θέματα που αφο-
ρούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή των 
συστημάτων καινοτομίας και μεταφοράς 
της γεωργικής γνώσης. Συμμετείχαν 
πάνω από 100 προσκεκλημένοι, συμπε-
ριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών μεταφοράς γεωργικής γνώσης 
και τεχνολογίας, μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, φορέων χάραξης πολιτικής, 
αγροτών και αγροτικών οργανώσεων, 
στελεχών αγρο-βιομηχανίας, ερευνητών, 
μελών της SCAR, φορέων χρηματοδότησης έργων Ε & Κ, μελών 
διεθνών οργανισμών, τοπικών αρχών και μελών αρκετών ΜΚΟ. 

Από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχαν η Δρ Ε. Βαβουλίδου, η 
κ. Ι. Σπυροπούλου, MSc και ο κ. Π. Παπαφωτίου, από το ΓΠΑ ο 
Καθηγητής Α. Κουτσούρης καθώς επίσης και ο κ. Δ. Δήμου, ιδιο-
κτήτης του πρότυπου αγροκτήματος με αυτόχθονες φυλές ζώων 
“Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ” και ο κ. Α. Τσέλιος, Μέλος του ΔΣ του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Επεξεργασίας & Πώλησης Οπωροκη-
πευτικών Νάουσας (ΑΣΕΠΟΠ Νάουσας).

Τα κύρια θεματικά αντικείμενα που απασχόλησαν τους συμμε-
τέχοντες ήταν:

 � Έρευνα - Καινοτομία στον αγροτικό τομέα και διακυβέρνηση.

 � Αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας, των 
αγροτών και των οργανώσεων τους καθώς και των αγροτι-
κών επιχειρήσεων.

 � Αξιοποίηση της έρευνας στον τομέα της γεωργίας και διαδρα-
στικά μοντέλα καινοτομίας.

Στο πλαίσιο του συνέδριου διοργανώθηκαν:

•  Κεντρικές ομιλίες σχετικά με την καινοτομία που βασίζεται στη 
γνώση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων 
στον αγροτικό τομέα, με την έκθεση παραδειγμάτων καλών 
πρακτικών, με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα 
έργα στο πλαίσιο υλοποίησης των ARIMNet και ARIMNet2.

•  Παράλληλα θεματικά εργαστήρια για την ανάπτυξη πλατ-
φορμών / clusters μεταξύ των επιχειρήσεων και της ακα-
δημαϊκής κοινότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των υπηρεσιών συμβούλων και την παρουσίαση διαδραστι-
κών μοντέλων Καινοτομίας και τον καθορισμό κριτηρίων για 
την αξιοποίηση του δυναμικού Καινοτομίας των έργων. 

 � Παρουσίαση και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με 
τα αποτελέσματα των εργαστηρίων.

Η περιφερειακή διάσκεψη των ενδιαφερομένων, στο πλαίσιο 
του εν λόγω συνεδρίου, είχε ως απώτερο στόχο την ενθάρρυνση 
της ανταλλαγής απόψεων, τη διατύπωση τεκμηριωμένων καλών 
πρακτικών στον τομέα των γεωργικών διεργασιών και πολιτικών 
για την καινοτομία, την προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των 
ευρωμεσογειακών παραγόντων AKIS και τη δικτύωση μεταξύ 
των φορέων καινοτομίας από τις χώρες της Μεσογείου.

Το συνέδριο έχει ως στόχο να συμβάλει:
 � στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης των αντιλήψεων, 

των ρόλων και των παραγόντων επιτυχίας των πολιτικών 
καινοτομίας στη γεωργία, κτηνοτροφία και στον τομέα των 
τροφίμων στην περιοχή της Μεσογείου

 � στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της Έρευνας & Καινοτο-
μίας στον αγροτικό τομέα με την υλοποίηση συνεργασιών και 
δικτύων για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων κοινωνικών 
προκλήσεων,

 � στη διατύπωση προτάσεων σχετικά με την Έρευνα στην Με-
σόγειο και τις εταιρικές σχέσεις συνεργασίας Έρευνας και 
Καινοτομίας, ώστε να συμπεριληφθούν στο συνεχιζόμενο δι-
άλογο για την περιφερειακή ενωσιακή πολιτική.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε 
τους παρακάτω συνδέσμους:

 � http://www.arimnet2.net/files/ARIMNet2_AKIS_
turqey12132016/Addition_News_AKIS/1.Notes_AKIS_
Group_Theme1.pdf

 � http://www.arimnet2.net/files/ARIMNet2_AKIS_
turqey12132016/Addition_News_AKIS/2.Notes_AKIS_
Group_Theme2.pdf

 � http://www.arimnet2.net/files/ARIMNet2_AKIS_
turqey12132016/Addition_News_AKIS/3.Notes_AKIS_
Group_Theme3.pdf
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Συνεργασία του Ινστιτούτου Κτηνιατρικών 
Ερευνών με το ΥπΑΑΤ σε θέματα 
προστασίας των παραγωγικών ζώων

Κ ατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, διαμορφώθη-
κε το πλαίσιο  συνεργασίας μεταξύ του ΥπΑΑΤ και του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, με στόχο την προώθηση των αρχών 
ευζωίας των παραγωγικών ζώων στο επίπεδο της εκτρο-

φής, κατά τη μεταφορά και κατά τη θανάτωση αυτών, καθώς και 
για την εφαρμογή της σχετικής  κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.  

Από το ΥπΑΑΤ συμμετείχε η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ζωικής 
Παραγωγής και Κτηνιατρικής (Διευθυντής κ. Θ. Αλεξανδρόπου-
λος),  η Διεύθυνση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνια-
τρικών Εφαρμογών (Διευθυντής κ.  Σ. Ντουντουνάκης), το Τμήμα 
Προστασίας των Ζώων (Προϊσταμένη Δρ K. Μαρίνου) και από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευ-
νών (Διευθυντής Δρ Α. Ζδράγκας), και συγκεκριμένα ο Τομέας 
Υγείας και Ευζωίας των Παραγωγικών Ζώων (Δρ Ε. Ν. Σωσσίδου).

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιη-
θεί οι εξής δράσεις: 

 � Ένα Σεμινάριο Κατάρτισης των Κτηνιάτρων-Επιθεωρητών του 
Δημοσίου με θέμα την αξιολόγηση της ευζωίας των χοίρων στο 
επίπεδο της εκτροφής (Θεσσαλονίκη, 27 Σεπτεμβρίου 2016) 

 � Τρία Σεμινάρια Κατάρτισης προσωπικού μεταφορέων και κέ-
ντρων συγκέντρωσης ζώντων ζώων σύμφωνα με το Κανονι-
σμό ΕC 1/2005 και την ΚΥΑ 314754/2009 (Β’ 2025): Το 1ο 
Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε  στην Αθήνα, 5 Απριλίου 2016, 
το 2ο στο Ηράκλειο της Κρήτης, 17-19 Μαΐου 2016 και το 3ο 
στη Θεσσαλονίκη, 5-7 Ιουλίου. 

 � Εκπόνηση και υποβολή (31/05/2016) για χρηματοδότη-
ση προς τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ 
-ΔΗΜΗΤΡΑ του Τεχνικού Δελτίου Έργου με τίτλο «Κατάρτιση 

και Πιστοποίηση προσωπικού μεταφορέων και κέντρων συ-
γκέντρωσης για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά». 

 � Συμμετοχή του Τμήματος Προστασίας των Ζώων στην Ομά-
δα Τελικών Χρηστών των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος SANCO/2015/G3/SI2.701422 ”Pilot project 
on best practices for animal transport”. 

Εντός του 2017, έχει προγραμματισθεί  μια σειρά κοινών δρά-
σεων μεταξύ του Τμήματος Προστασίας των Ζώων και του Ινστι-
τούτου Κτηνιατρικών Ερευνών. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τη διοργάνωση Ημερίδων και Συναντήσεων Εργασίας με θέμα 
την Ευζωία των Παραγωγικών Ζώων και την Προστασία των 
Ζώων Εργαστηρίου, την κατάρτιση κτηνιάτρων του δημοσίου 
σε θέματα προστασίας των ζώων, την κατάρτιση επαγγελματιών 
στον κλάδο της κτηνοτροφίας στα θέματα αυτά, την εκπόνηση 
μαθησιακού υλικού και εγχειριδίων-οδηγών ορθής πρακτικής, 
κ.ά. Τέλος, για τον Οκτώβριο του 2017, έχει προγραμματισθεί η 
διοργάνωση roadshow στην Ελλάδα με στόχο την παρουσίαση 
των Οδηγών Ορθής Πρακτικής που εκπονούνται στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος, που αναφέρθηκε παραπάνω. 

Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ιχθυολόγων

Το Συνέδριο Ιχθυολόγων διοργανώ-
νεται για πάνω από 35 χρόνια από 
τον Πανελλήνιο Σύλλογο Ιχθυο-

λόγων Δημοσίου και έχει καθιερωθεί στη 
συνείδηση τόσο των επιστημόνων όσο και 
των επαγγελματιών του κλάδου, ως η ση-
μαντικότερη επιστημονική εκδήλωση στη 
χώρα μας για τα θέματα αλιείας, υδατο-
καλλιεργειών, ορθολογικής διαχείρισης 
παράκτιων συστημάτων και εσωτερικών 
υδάτων καθώς και για τις εφαρμογές στη 
μεταποίηση και στην προώθηση των αλιευ-
τικών προϊόντων. 

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιχθυο-
λόγων, με τίτλο «Υδάτινa Οικοσυστήμα-
τα: Ορθολογική διαχείριση & οικονομική 
ανάπτυξη», πραγματοποιήθηκε στις 6-9 

Οκτωβρίου 2016 στην Καβάλα, με 
τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου 
Αλιευτικής Έρευνας - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, του Εργαστηρίου Ιχθυολογίας 
- Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ και τη Διεύ-
θυνση Αλιείας - Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης.

Τα πρακτικά του συνεδρίου πε-
ριέχουν τις εισηγήσεις όλων των 
ομιλητών και διατίθενται για τους 
ενδιαφερόμενους από το Ινστιτούτο 
Αλιευτικής Έρευνας.

Πληροφορίες: Ινστιτούτο Αλιευ-
τικής Έρευνας, 640 07 Νέα Πέρα-
μος Καβάλας, τηλ.: 25940 22691, 
e-mail: fri@inale.gr


