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Νέα Διοίκηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 1487/72721, 1488/72724 
και 1489/72729, που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 293/22-05-2018), ο Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Αποστό-

λου, όρισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ελληνικό Γεωργικό 
Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ. 

Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού διορίστηκε ο Καθηγητής 
του ΑΠΘ Νικόλαος Κατής και Διευθύνων Σύμβουλος, ο Οικονο-
μολόγος Αθανάσιος Μπακαλέξης.  

Ο Νικόλαος Κατής είναι Γεωπόνος, από-
φοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ και 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
(Imperial College of Science, Technology and 
Medicine). Εργάστηκε ως Ερευνητής στο Ιν-
στιτούτο Προστασίας Φυτών Πατρών και στη 
συνέχεια ως μεταδιδακτορικός υπότροφος στο 
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ). Σή-
μερα είναι καθηγητής Φυτοπαθολογίας-Ιολογίας στη Γεωπονική 
Σχολή του ΑΠΘ και Διευθυντής στο Εργαστήριο Φυτοπαθολο-
γίας του ΑΠΘ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής 
Εταιρείας (ΕΦΕ).

Ο Αθανάσιος Μπακαλέξης είναι απόφοι-
τος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(πρώην ΑΣΟΕΕ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων με ειδίκευση στη Λογιστική. Εργάστηκε στον 
Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) κα-

τέχοντας τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή και του Γενικού 
Διευθυντή και διετέλεσε Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΟΓΑ. Επίσης, διετέλεσε πρώτος Διοικητής 
και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) καθώς και Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Εταιρείας Διαχείρισης Επενδύσεων Κεφα-
λαίων, Ταμείων Ασφάλισης (ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.Ε.Υ).  

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 � Νικόλαος Ι. Κατής, Καθηγητής του ΑΠΘ, Πρόεδρος του ΔΣ

 � Αθανάσιος Κ. Μπακαλέξης, Πτυχιούχος Οικονομικού Πανε-
πιστημίου, Διευθύνων Σύμβουλος

 � Παναγιώτης Δ. Πλατής, Ερευνητής Βαθμίδας Α΄ του ΕΛΓΟ 
-ΔΗΜΗΤΡΑ, Εκπρόσωπος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Τακτικό Μέλος

 � Γεώργιος Γ. Αγγελής, Πτυχιούχος Χημικός-Μηχανικός, Υπάλ-
ληλος ΕΦΕΤ, Εκπρόσωπος του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, Τακτικό Μέλος

 � Αθανάσιος Π. Μπαντής, Γεωπόνος, Εκπρόσωπος του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, Τακτικό Μέλος

 � Σπυρίδων Α. Μάμαλης, Γεωπόνος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ, Τακτικό Μέλος 

 � Παναγιώτης Δ. Κάτσαρης, Γεωπόνος, Εκπρόσωπος του προ-
σωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Τακτικό Μέλος

Η ανάπτυξη συνεργασιών, με σκοπό τη διασύνδεση της 
έρευνας με την παραγωγή μέσω της πιλοτικής εφαρ-
μογής έργων καθώς και η δημιουργία Επιχειρησιακών 
Ομάδων, με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας και 

παραγωγικότητας της γεωργίας ή την προστασία του περιβάλλο-
ντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αποτελούν μία 
από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πα-
ρούσα αλλά και για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. Από 
τις 6 Ιουνίου έως τις 3 Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτές αιτήσεις ενί-
σχυσης στο Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ, για τη δημιουργία 
επιχειρησιακών ομάδων αγροτών και άλλων φορέων, που επι-
θυμούν να επιδοτηθούν για την υλοποίηση διαφόρων δράσεων 
που υιοθετούν νέες πρακτικές και τεχνολογίες.

Αρχικά η επιδότηση θα αφορά μόνο τη δημιουργία της επι-
χειρησιακής ομάδας (5.000 ευρώ). Για την ενίσχυση που αφορά 
τις δαπάνες υλοποίησης της δράσης θα βγει άλλη ημερομηνία 
αιτήσεων, η οποία θα γνωστοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης του ΠΑΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Μπακαλέξης και η 

Διευθύντρια Ανάπτυ-
ξης Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Δραστη-
ριοτήτων Δρ Γεωργία 
Ουζουνίδου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκπροσώπησαν τον Οργα-
νισμό στην 5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, που πραγματοποιήθηκε στη Χαλκίδα, την 
Παρασκευή 22 Ιουνίου και έγινε ενημέρωση για την πορεία του 
προγράμματος. 

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης ενημερώθηκαν σχε-
τικά με την πορεία υλοποίησης του ΠΑΑ 2014-2020 και τέθηκαν 
προς ψήφιση οι νέες τροποποιήσεις του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Α. Μπακαλέξης

Επιχειρησιακές Ομάδες Ευρωπαϊκής 
Σύμπραξης Καινοτομίας για τη γεωργία 

Η Δρ Γεωργία Ουζουνίδου
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ΗΓαλακτοκομική Σχολή των Ιωαννίνων είναι «φύσει 
και θέσει» συνδεδεμένη με την πρωτογενή παραγω-
γή, την κτηνοτροφία και τη μεταποίηση του γάλακτος 
εφόσον, αφενός ανήκει στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, έναν 

Οργανισμό εποπτευόμενο από το ΥΠΑΑΤ και αφετέρου η πλει-
οψηφία των 120 μαθητών που φοιτούν κάθε χρόνο προέρχεται 
από κτηνοτροφικές και τυροκομικές οικογένειες από όλη την Ελ-
λάδα.

Η Σχολή πέρα από τον καθαρά εκπαιδευτικό της ρόλο προ-
σπαθεί, με διάφορες εξωστρεφείς δραστηριότητες, να συμβάλει 
στο μέτρο των δυνατοτήτων της στη διαμόρφωση συνθηκών 
κατάλληλων ώστε η αγορά να υποδεχθεί και να ανταμείψει τα 
ποιοτικά προϊόντα τόσο τα παραδοσιακά όσο και τα καινοτόμα 
που μαθαίνουν να παράγουν οι μαθητές της. 

Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση αφιερωμένη στο γίδινο 
γάλα, τρόφιμο με βαθιά παράδοση στην ελληνική διατροφή, που 
αποκτά ολοένα και περισσότερους πιστούς καταναλωτές και από 
τις νεότερες γενιές, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Απριλίου 
στα Ιωάννινα, στον πολιτιστικό πολυχώρο «Δ. Χατζής».

Την εκδήλωση αυτή η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων δι-
οργάνωσε με την υποστήριξη του Δήμου Ιωαννιτών και τη συ-
μπαράσταση της Περιφέρειας Ηπείρου, η οποία χρηματοδοτεί 
σχετική έρευνα για τυροκομικά προϊόντα από γίδινο γάλα σε 
συνεργασία με το Τμήμα Γάλακτος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ), του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η Διευθύντρια της Σχολής κ. Αλεξάνδρα Μέγα, προλογίζοντας, 
ανέφερε ως στόχους της εκδήλωσης την ανάδειξη της αξίας του 
γίδινου γάλακτος και των προϊόντων του και τη διερεύνηση της 
δυνατότητας να αποφέρει υπεραξία στον κτηνοτρόφο και στον 
τυροκόμο, κάτι που ενδιαφέρει άμεσα τους αποφοίτους της Γα-
λακτοκομικής Σχολής. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέ-
ξανδρος Καχριμάνης, ο εκπρόσωπος του Δήμου κ. Λεοντίου, ο 
Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Ιωαννίνων κ. Χ. Μπαλτογιάννης, 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Νέων Αγροτών Ιωαννίνων κ. Χ. Λιού-
ρης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων 
Ηπείρου κ. Γ. Δεκόλης. 

Στον χαιρετισμό της η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Τεχνο-
λογίας Αγροτικών Προϊόντων- Τμήμα Γάλακτος κ. Ε. Κονδύλη, 
αναφέρθηκε σε σχετικές ερευνητικές εργασίες του Ινστιτούτου 
κατά το παρελθόν με εντυπωσιακά αποτελέσματα σχετικά με τις 
ευεργετικές ιδιότητες του γίδινου γάλακτος από εγχώριες αίγες.

Το πολυάριθμο κοινό αποτελούσαν εκτός από τους μαθητές 
της Γαλακτοκομικής Σχολής, φοιτητές και καθηγητές του ΤΕΙ 
Ηπείρου, καθηγητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκπρόσωποι 
υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΥΠΑΑΤ, εκπρόσωποι φορέ-
ων της πόλης, κτηνοτρόφοι, τυροκόμοι, αλλά και πολίτες των 
Ιωαννίνων που θέλησαν να ενημερωθούν για ένα τρόφιμο με 
βαθιά παράδοση στην ελληνική διατροφή. 

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης πήραν τον λόγο οι μαθη-
τές και οι απόφοιτοι της Γαλακτοκομικής Σχολής. O μαθητής 
της Α΄τάξης κ. Β. Παπανίκος παρουσίασε την εργασία του με 
θέμα το «Γίδινο Γάλα» που εκπόνησε στο πλαίσιο του μαθήματος 

«Ιδιότητες Γάλακτος». Ενδιαφέρουσα ήταν η πληροφορία ότι τα 
τελευταία τρία χρόνια παρατηρείται έντονη αυξητική τάση στην 
κατανάλωση του εμφιαλωμένου γίδινου γάλακτος σύμφωνα με 
στοιχεία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Ο κ. Γιάννης Σταθώρης, που όπως και οι δύο γιοι του είναι 
απόφοιτοι της Γαλακτοκομικής Σχολής και ιδιοκτήτης της «Στα-
θώρης Τυροκομική», υποστήριξε ότι οι σπουδές του στη Γαλα-
κτοκομική Σχολή, η αγάπη του για την τυροκομία που παρομοί-
ασε με «καλλιτεχνική απασχόληση» αλλά και η επιμονή του στην 
άριστη ποιότητα πρώτης ύλης είχαν ως αποτέλεσμα να παράγει 
καινοτόμα τυριά που πωλούνται σε υψηλή τιμή εφόσον είναι πια 
αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή. Ο κ. Σταθώρης θα πρέπει 
να τονίσουμε ότι έχει πάρει το βραβείο GUINNESS για την παρα-
γωγή του μεγαλύτερου κατσικίσιου τυριού στον κόσμο με βάρος 
939 κιλά.

Μια άλλη απόφοιτος της Γαλακτοκομικής Σχολής, η Οικονομο-
λόγος κ. Ιωάννα Καρρά, επέλεξε να αποτελέσει μαζί με τις αδελ-
φές της την τέταρτη γενιά αιγοτρόφων της οικογένειας. Όπως 
τόνισε μετά τις σπουδές της στη Γαλακτοκομική Σχολή αισθά-
νεται έτοιμη να αξιοποιεί το γάλα που παράγει, δημιουργώντας 
καθετοποιημένη τυροκομική μονάδα στα Τρίκαλα. Η εκτροφή με 
σεβασμό στην ευζωία των ζώων και στη φύση και η ικανοποίηση 
που απολαμβάνει κανείς από τη δημιουργικότητα είναι οι αξίες 
που μοιράστηκε με το ακροατήριο η ομιλήτρια.

Στο δεύτερο μέρος ομιλητές ήταν ειδικοί επιστήμονες. Ο Κα-
θηγητής Ζωικής Παραγωγής της Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ Γε-
ώργιος Αρσένος παρουσίασε πρόσφατα αποτελέσματα μέσω 
των ερευνητικών έργων SOLID και GoshOmic, τεκμηριώνοντας 
τα πλεονεκτήματα της παραδοσιακής αιγοτροφίας για την Ελ-
λάδα και τονίζοντας τις αδυναμίες του κλάδου για τις οποίες 
πρότεινε πιθανές διεξόδους. Υπάρχουν ελληνικές φυλές τόνισε ο 
κ. Αρσένος, όπως η αίγα της Σκοπέλου, που η ικανοποιητική απο-
δοτικότητα και η προσαρμογή και ανθεκτικότητα στις συνθήκες 
της ελληνικής υπαίθρου, τις καθιστούν ιδανικές για τον Έλληνα 
κτηνοτρόφο. 

Ο κ. Γιάννης Σκούφος, Καθηγητής Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ 
Ηπείρου αναφέρθηκε στην ελληνική αίγα ως ένα ζώο ιδιόμορφο, 
τη χαρακτήρισε «αδέσποτο θησαυρό» που αψηφά ως και τη βαρύ-

Η αξία του γίδινου γάλακτος αναδείχθηκε σε 
εκδήλωση της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων 

Αλοιφώδες τυρί που προσφέρθηκε στο τέλος της εκδήλωσης
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Δράσεις του ΙΕΛΥΑ για την αποτροπή του 
κινδύνου της λειψυδρίας στην Κρήτη

Ε ξαιτίας της ανομβρίας του τρέχοντος 
υδρολογικού έτους στην Κρήτη και 
της πιθανής λειψυδρίας κατά τη θε-
ρινή περίοδο, το Ινστιτούτο Ελιάς, 

Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου (ΙΕΛΥΑ) 
και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Υδατικών 
Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπλη-
ροφορικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονομίας - Περιφέρειας Κρήτης 
έχει προβεί σε ενέργειες για την ορθολογική 
διαχείριση και αποτελεσματική χρήση του νε-
ρού άρδευσης.

Το γεγονός ότι η γεωργία αποτελεί τον μεγα-
λύτερο καταναλωτή νερού στο νησί (πάνω από 
80%) και ότι η ζήτηση σε νερό άρδευσης κλι-
μακώνεται σε ανάλογες ξηρές περιόδους, οι παραπάνω φορείς 
έχουν δημιουργήσει πληροφοριακό υλικό που αφορά την ορθή 
χρήση του νερού στον πρωτογενή τομέα, με στόχο τη βέλτιστη 
απόδοση των καλλιεργειών αλλά και την εξοικονόμηση υδατι-
κών πόρων.

Το πληροφοριακό υλικό αφορά:
Α) Ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο παρέχει πληροφορίες και 

οδηγίες για τις αρδευτικές ανάγκες στα κρίσιμα στάδια ανάπτυ-
ξης καλλιεργειών, όπως η ελιά, η άμπελος, το αβοκάντο και τα 
εσπεριδοειδή. Αναφέρονται επίσης οι βασικές αρχές ορθής άρ-

δευσης καθώς και γεωργικές πρακτικές που εξα-
σφαλίζουν την αποδοτικότητα του νερού.

Β) Εβδομαδιαία δελτία άρδευσης, τα οποία πε-
ριέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των αρδευ-
τικών δόσεων και την ορθή αρδευτική δόση (μ3/
στρέμμα) για κάθε μια από τις παραπάνω καλλιέρ-
γειες, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, 
την ηλικία των δέντρων/φυτών και τον τύπο του 
εδάφους.

Τα δελτία άρδευσης, που θα αφορούν γεωργι-
κές περιοχές των τεσσάρων Περιφερειακών Ενο-
τήτων της Κρήτης (ΠΕ Χανίων, ΠΕ Ρεθύμνου, ΠΕ 
Ηρακλείου & ΠΕ Λασιθίου), θα διανέμονται κάθε 
εβδομάδα (ημέρα Πέμπτη) για όλη την αρδευτι-

κή περίοδο του έτους 2018 στον έντυπο/ηλεκτρονικό τύπο της 
Κρήτης καθώς και σε ΤΟΕΒ, Δήμους, ΔΑΟΚ Περιφερειακών 
Ενοτήτων και Οργανώσεις παραγωγών, με στόχο την ευρύτερη 
ενημέρωση του κοινού.

Νερού Άρδευσης

Αποδοτικότητα του Νερού & Καλλιεργητικές Πρακτικές 

•	 Η	ορθολογική	χρήση	των	υδατικών	πόρων	στην	παραγωγή	αγροτικών	προϊόντων	είναι	
μια	αναγκαιότητα	σε	περιοχές	με	έλλειψη	νερού.

•	 Το	ύψος	της	παραγωγής	μιας	καλλιέργειας,	αυξάνεται	με	την	αύξηση	του	νερού	άρδευσης	
μέχρι	ενός	σημείου,	ενώ	η	επιπλέον	ποσότητα	νερού	δεν	αυξάνει	ανάλογα	την	παραγωγή	
αλλά	αντίθετα	δημιουργεί	σημαντικά	προβλήματα	όπως	ανάπτυξη	ζιζανίων	και	εμφάνιση	
ασθενειών.

•	 Το	20%	περίπου	του	εφαρμοζόμενου	αρδευτικού	νερού	χάνεται	λόγω		έλλειψης	σχεδιασμού	
άρδευσης	και	σε	συνδυασμό	με	την	κλιματική	αστάθεια	μπορεί	να	οδηγήσει	σε	περιοδικές	
ξηρασίες	αυξανόμενης	έντασης	και	συχνότητας.

Βιώσιμες	 γεωργικές	 πρακτικές	 σε	 δενδρώδεις	 καλλιέργειες	 που	 εξασφαλίζουν	 την	
αποδοτικότητα	του	νερού,	ειδικά	σε	περιοχές	ευάλωτες	στην	ξηρασία	είναι:

•	 Στάγδην	άρδευση,	η	πιο	αποδοτική	μέθοδος	άρδευσης.
•	 Ετήσια	συντήρηση	του	δικτύου	άρδευσης.
•	 Εφαρμογή	χορτοκοπής	και	απόθεσης	των	υπολειμμάτων	ζιζανίων	στην	εδαφική	επιφάνεια.
•	 Θρυμματισμός	των	υπολειμμάτων	κλαδέματος	και	απόθεσης	στο	έδαφος.
•	 Καταστροφή	των	ζιζανίων	τη	θερινή	περίοδο.
•	 Κατάλληλο	χειμερινό	και	θερινό	κλάδεμα	και	εφαρμογή	σκευασμάτων	που	μειώνουν	την	

συνολική	διαπνοή.	
•	 Αύξηση	 ικανότητας	συγκράτησης	 νερού	&	θρεπτικών	στοιχείων	μέσω:	α)	 αύξησης	 της	

οργανικής	ουσίας	του	εδάφους	και	β)	ορθολογικής	χρήσης	λιπασμάτων.	
•	 Μείωση	των	απωλειών	από	επιφανειακή	απορροή	 (διατήρηση	ζιζανίων	το	χειμώνα,	μη	

κατεργασία	εδάφους).
•	 Εισαγωγή	φυσικών	εμποδίων	σε	στρατηγικά	επιλεγμένα	σημεία	επικλινών	αγροτεμαχίων	

με	στόχο	τη	συγκράτηση	του	νερού	και	τη	μείωση	της	εδαφικής	διάβρωσης.	
•	 Υπολογισμός	των	αρδευτικών	αναγκών	στα	κρίσιμα	στάδια	ανάπτυξης	του	φυτού.																																

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου
Εργ. Υδατικών Πόρων - Αρδεύσεως & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής

Ορθολογική
        Χρήση

Πληροφορίες:
• Δρ Νεκτάριος Κουργιαλάς (e-mail: kourgialas@nagref-cha.gr,  
τηλ.: 28210 83442), Υπεύθυνος Ερευνητής του Εργαστηρίου Υδατικών 
Πόρων-Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής (ΙΕΛΥΑ)
• Κωνσταντίνος Φωτάκης (e-mail: kfotakis@crete.gov.gr, τηλ.: 2813 407901), 
Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας – Περιφέρεια Κρήτης

τητα. Στη συνέχεια απέδειξε τα ωφέλιμα χαρακτηριστικά του αίγει-
ου γάλακτος ιδιαίτερα του προερχόμενου από τις ντόπιες φυλές. Το 
γίδινο γάλα είναι το «γάλα του μέλλοντος» αλλά ταυτόχρονα και το 
«γάλα του χθες» τόνισε χαρακτηριστικά. 

Ο κ. Θεόφιλος Μασούρας Aν. Κα-
θηγητής Γαλακτοκομίας του ΓΠΑ, 
στην ομιλία του με θέμα «Τεχνολογι-
κές ιδιότητες του γίδινου γάλακτος», 
αναφέρθηκε κυρίως στην επεξεργασία 
και τη μεταποίηση του γάλακτος της 
αίγας, αναλύοντας τις σύγχρονες τε-
χνικές που ακολουθούνται, ώστε να 
μπορέσει να γίνει ευρύτερα αποδεκτό 
από τους καταναλωτές. 

Η επιτυχία των ομιλητών να προκαλέσουν το ενδιαφέρον του 
ακροατηρίου είχε ως αποτέλεσμα να ακολουθήσει ζωηρή συζή-
τηση με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, των 
κτηνοτρόφων και των τυροκόμων που υπέβαλαν ερωτήσεις 
στους ομιλητές αλλά κατέθεσαν και τις δικές τους απόψεις. Ιδι-
αίτερη αναφορά έγινε από όλους σχεδόν όσους πήραν τον λόγο 
στον σημαντικό ρόλο της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων. 

Στο ερώτημα βελτιωμένα κοπάδια με ζώα ξένων φυλών υψη-
λών αποδόσεων ή ντόπιες φυλές, η συζήτηση κατέληξε στο ότι 
ειδικά για την αιγοτροφία υπάρχουν ελληνικές φυλές που μπο-
ρούν να συνδυάσουν την ικανοποιητική παραγωγή με το υψηλής 
ποιότητας γάλα. 

Όλοι συμφώνησαν στο ότι το γάλα της ελληνικής γίδας είναι 

ένα πολύτιμο τρόφιμο για τον καταναλωτή, που 
παράγεται όμως με πολύ μόχθο από τον αιγο-

τρόφο. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η διατήρηση των ντόπιων 
φυλών που μπορούν με την ανθεκτικότητα και την προσαρμο-
στικότητά τους να μετατρέψουν την ελληνική φύση σε πολύτιμο 
γάλα, μικρής ποσότητας αλλά υψηλής ποιότητας, αλλά να διευ-
κολυνθεί και η επιλογή των νέων ανθρώπων να ακολουθήσουν 
το επάγγελμα του κτηνοτρόφου και του παραγωγού γαλακτοκο-
μικών και τυροκομικών προϊόντων από γίδινο γάλα. 

Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι δοκίμασαν μια 
μεγάλη ποικιλία από προϊόντα φτιαγμένα αποκλειστικά από γί-
δινο γάλα (γιαούρτι, κεφίρ, αλοιφώδη, μαλακά και ημίσκληρα 
τυριά, παστεριωμένο γάλα). Κάποια από τα προϊόντα παρασκευ-
άστηκαν από τους μαθητές της Σχολής, ενώ άλλα παραχωρήθη-
καν από τυροκομικές επιχειρήσεις κυρίως της Ηπείρου. 
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Μ ε τη συμμετοχή 33 οργανισμών όπως οι FAO, 
Bioversity International, European Seed 
Association (ESA), EUCARPIA, Nordic Genetic 
Resource Centre, πραγματοποιήθηκε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, το 15ο Συνέδριο της συντονιστικής επιτροπής 
του ECPGR (Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Προγράμματος Φυτικών 
Γενετικών Πόρων). Οι εργασίες του συνεδρίου διεξήχθηκαν στις 
15-18 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, με τη φιλοξενία της Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την υποστήριξη του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε η πρόεδρος της 
εκτελεστικής επιτροπής του ECPGR Dr Eva Thorn. Χαιρετισμό απεύ-
θυναν: η Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ Δρ Ειρήνη Πιτταρά, σημειώνοντας ότι η υλοποίηση του συνε-
δρίου στην Ελλάδα, έναν σημαντικό χώρο βιοποικιλότητας, παρέχει 
την ευκαιρία για στενή συνεργασία για τη διαρκή αξιοποίηση των 
φυτογενετικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. Η Δρ Φωτεινή Μυλωνά, 
πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Υπεύθυνη της Τράπεζας 
Γενετικού Υλικού τόνισε ότι το γεγονός αποτελεί κατάλληλο μέσο 
για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών και 
του κοινού για την αποστολή και το ρόλο του ECPGR με στόχο την 
επιβεβαίωση μιας ισχυρής δέσμευσης για διεθνή συνεργασία.

Το ECPGR, αποτελεί το Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Πρόγραμμα 
Φυτικών Γενετικών Πόρων και λειτουργεί στην Ευρώπη εδώ και 
40 χρόνια. Σκοπός του είναι η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της 
συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών για τη διατήρηση και 
την αειφόρο χρήση και αξιοποίηση των φυτικών γενετικών πόρων 
για τη βελτίωση της γεωργίας. Το ECPGR είναι ένα πρόγραμμα που 
συνδέει τους ευρωπαίους φορείς που είναι αφιερωμένοι στο κα-
θήκον της διατήρησης και της συνεχής διαθεσιμότητας γενετικού 
υλικού, κυρίως ευρωπαϊκής προέλευσης, για τις παρούσες και τις 
μελλοντικές γενιές.

Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών συμβάλλουν από κοι-
νού στη διατήρηση του προγράμματος και με τους εθνικούς εκ-
προσώπους και εμπειρογνώμονες ορίζουν τους στόχους του προ-
γράμματος και τις προτεραιότητες για τη χρήση των αμοιβαίων 
κεφαλαίων, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε με το πέ-
ρας του συνεδρίου.

Η Ευρώπη διαθέτει μια μεγάλη ποικιλότητα καλλιεργούμενων 
ποικιλιών φυτών, που έχει αναπτυχθεί και διατηρηθεί στη διάρκεια 
των αιώνων από γεωργούς, όπως οι τοπικές παραδοσιακές ποικι-
λίες ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου. Οι τοπικές, παραδοσιακές 
ποικιλίες εξακολουθούν να καλλιεργούνται σε περιορισμένο αριθμό 
ενώ μεγάλο μέρος διατηρείται σε Τράπεζες Γενετικού Υλικού μαζί 
με ποικιλία αγρίων ειδών που είναι συγγενικά των καλλιεργούμε-
νων ποικιλιών. Όλη αυτή η ποικιλομορφία αποτελεί μια «αστείρευτη 
γενετική πηγή», καθώς περιέχει γενετικές πληροφορίες, δηλαδή χα-
ρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία 
νέων ποικιλιών κατάλληλων για την αντιμετώπιση των κλιματικών 
αλλαγών, των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων.

Οι εργασίες του συνεδρίου καθόρισαν τον προϋπολογισμό και τις 
κοινές δραστηριότητες για την επόμενη φάση, τη 10η (2019-2023), 
του ECPGR προγράμματος. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνεται 
και η πρωτοβουλία του ECPGR για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
συλλογής γενετικών πόρων, σύμφωνα με την οποία οι σημαντικό-

τερες συλλογές φυτογενετικών πόρων στην Ευρώπη θα πρέπει να 
συνεργαστούν για τη θέσπιση κοινών προτύπων διατήρησης και να 
διευκολύνουν τη διάθεση των δειγμάτων συλλογής τους σε κάθε 
κατάλληλο χρήστη για έρευνα, αναπαραγωγή και καλλιέργεια. Το 
σύστημα διαχείρισης αυτής της ευρωπαϊκής συλλογής ονομάζεται 
AEGIS (A European Genebank Integrated System) με στόχο την 
εξασφάλιση εθνικής και ευρωπαϊκής υποστήριξης για την μακρο-
πρόθεσμη διατήρηση, υψηλής ποιότητας γενετικού υλικού και άμε-
ση προσβασιμότητα σε κάθε δυνητικό χρήστη. 

Τριάντα τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες είναι μέλη του AEGIS. Η 
Ελλάδα, με την Τράπεζα Γενετικού Υλικού, έχει προσκληθεί επί-
σημα να συμμετάσχει στο σύστημα, υιοθετώντας τα ίδια ποιοτικά 
πρότυπα των άλλων μελών και συμβάλλοντας στη διαθεσιμότητα 
του γενετικού υλικού σύμφωνα με τους διεθνείς όρους πρόσβα-
σης. Όσο περισσότερα μέλη συμμετέχουν στο σύστημα, τόσο πιο 
πολύτιμη και ποικίλη θα είναι η ευρωπαϊκή συλλογή, προς όφελος 
κάθε δυνητικού χρήστη και προς όφελος της παγκόσμιας επισιτι-
στικής ασφάλειας για αυξημένες δυνατότητες προσαρμογής στις 
κλιματικές αλλαγές.

Σημαντικό αποτέλεσμα του συνεδρίου ECPGR στη Θεσσαλονί-
κη ήταν η υπογραφή σύμβασης και έναρξη λειτουργίας του Ευ-
ρωπαϊκού Δικτύου Αξιολόγησης (EVA). Πρόκειται για ένα πλαίσιο 
λειτουργίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα διευκολύνει τη σύναψη 
εταιρικών σχέσεων για ιδιωτική και δημόσια συνεργασία για την 
επιτόπου αξιολόγηση του γενετικού υλικού που διατηρείται στις 
ευρωπαϊκές τράπεζες γενετικού υλικού. Η αυξημένη χρήση και αξι-
ολόγηση αυτού του υλικού αναμένεται να εμπλουτίσει τη γνώση 
μας για τις δυνατότητές του, προς γενικό όφελος των σημερινών 
και των μελλοντικών γενεών για τη διατροφή και την καλύτερη 
ποιότητα ζωής.

Στους στόχους και τις δραστηριότητες για την επόμενη πεντα-
ετία, πέρα από τη διατήρηση των γενετικών πόρων στη φύση και 
στον αγρό, η εκτελεστική επιτροπή (Executive Committee) του 
ECPGR συμπεριέλαβε την τεκμηρίωση και καταχώρησή τους στον 
ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό κατάλογο EURISCO (ecpgr.cgiar.org.
eurisco) για την προώθηση της βιώσιμης αξιοποίησής τους. Και σε 
αυτό το πεδίο ο ρόλος της Ελλάδας και συγκεκριμένα της Ελληνι-
κής Τράπεζας Γενετικού Υλικού στο ECPGR πρόγραμμα αποτιμάται 
ιδιαίτερα αξιόλογος, καθώς η Ελλάδα αποτελεί ένα ιδιαίτερα ση-
μαντικό σημείο εστιασμένης μεσογειακής φυτικής ποικιλομορφίας, 
γνωστό ως biodiversity hotspot. Έτσι, αναμένεται η Ελλάδα να 
συνεχίσει να είναι ενεργός και ενθαρρυντικός εταίρος της ευρωπα-
ϊκής κοινότητας φυτικών γενετικών πόρων.

Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούθησαν ερευνητές από το 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης Φυτών & Φυτογενετικών Πόρων. 
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση και ενημέρωση των 
συμμετεχόντων στις εγκαταστάσεις της Τράπεζας Γενετικού Υλικού.

Το 15ο Συνέδριο ECPGR στη Θεσσαλονίκη
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Ημερίδα για τη διαχείριση των αρδευτικών νερών

Η έναρξη της νέας καλλι-
εργητικής περιόδου ση-
ματοδοτεί μεταξύ άλλων 
και την ανησυχία των 

παραγωγών μας για το καυτό ζήτη-
μα της άρδευσης των καλλιεργειών. 
Οι σχετικά πρόσφατες αλλαγές στο 
νομοθετικό πλαίσιο της Ευρώπης 
και κατ’ επέκταση της χώρας μας 
αναφορικά με τη χρέωση του νερού 
άρδευσης, η αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, ο πε-
ριορισμός των διαθέσιμων ποσοτήτων νερού κατάλληλης ποιότη-
τας για άρδευση (τουλάχιστον σε κάποια υδρολογικά έτη και σε 
κάποιες περιοχές της χώρας), οι παρατηρούμενες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και η πιεστική πλέον ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος, αλλά και οι περιορισμοί στη χρήση που υπαγορεύ-
ονται από τις ισχύουσες μελέτες διαχείρισης των υδατικών πόρων 
σε κλίμακα λεκάνης απορροής ποταμού, γεννούν εύλογα τα εξής 
ερωτήματα που αφορούν τους παραγωγούς μας και τους φορείς 
διαχείρισης συλλογικών δικτύων άρδευσης: 
 � Θα υπάρχει επάρκεια στο αρδευτικό νερό φέτος; – θα είναι κα-

τάλληλη η ποιότητά του;
 � Πόσο θα μου κοστίσει; – θα μπορώ να το πληρώσω;
 � Τι ζημίες θα προκύψουν στο δίκτυο μεταφοράς και εφαρμογής 

του νερού;
 � Πόσο νερό θα έχω στη διάθεσή μου;
 � Πού αλλού και πώς μπορώ να εξασφαλίσω νερό;
 � Τι υποχρεώσεις-κανόνες που αφορούν το αρδευτικό νερό πρέ-

πει να τηρήσω; 
Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά μαζί με επιτυχημένα παραδείγ-

ματα ρεαλιστικών λύσεων δόθηκαν στην ημερίδα με τίτλο «Δια-
χείριση Αρδευτικών Νερών», που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 20 Απριλίου στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας. Η ημερίδα διοργανώθηκε από 
τα Τμήματα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του 
Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων και 
Έγγειων Βελτιώσεων του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τον ΤΟΕΒ Νάουσας. Τις εργασίες της 
ημερίδας, στην οποία συμμετείχε πλήθος ενδιαφερόμενων παρα-
γωγών και επιστημόνων, τίμησαν με την παρουσία τους και προ-
λόγισαν η βουλευτής Ημαθίας κ. Φρόσω Καρασαρλίδου, εκπρό-
σωποι της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι 
και στελέχη συνεταιρισμών και Γενικών και Τοπικών Οργανισμών 
Εγγείων Βελτιώσεων. 

Ο Τακτικός Ερευνητής Ανδρέας Παναγόπουλος, παρουσίασε 
το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την προστασία, 
διαχείριση και κοστολόγηση του αρδευτικού νερού, επιχειρώντας 
παράλληλα να αναλύσει τη φιλοσοφία και την αναγκαιότητα της 
ορθής διαχείρισης του νερού προς όφελος του παραγωγού, της 
τοπικής κοινωνίας, του περιβάλλοντος και των μελλοντικών γενε-
ών. Σημαντικό στοιχείο που τονίστηκε είναι η ατομική ευθύνη και 
υποχρέωση κάθε πολίτη να προστατέψει και να διαχειριστεί με οι-
κονομία και επιστημονική καθοδήγηση τον πολύτιμο ανανεώσιμο 
αυτό πόρο. 

Ο Αναπληρωτής Ερευνητής Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης μίλησε 
για τη σημασία της ορθής διαχείρισης του αρδευτικού νερού και 

τα οφέλη που προκύπτουν από τον 
προγραμματισμό άρδευσης. Παρου-
σίασε τα αποτελέσματα σχετικού 
ερευνητικού έργου για άρδευση 
με βάση τα δεδομένα αυτόματων 
μετεωρολογικών σταθμών κατα-
δεικνύοντας τη σημαντική εξοικο-
νόμηση νερού στην προστασία του 
εδάφους και του περιβάλλοντος, 
με ταυτόχρονη εξασφάλιση της 
ποσότητας και της ποιότητας της 
παραγωγής.

Ο διατελέσας Τακτικός Ερευ-
νητής Αθανάσιος Πανώρας πα-
ρουσίασε προτάσεις για εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών αρδευ-
τικού νερού. Μέσα από παραδείγματα συστηματικής εφαρμογής 
κατέδειξε τη σημαντικότητα και χρησιμότητα μεγάλων ποσοτήτων 
νερού που μέχρι λίγα χρόνια πριν θεωρούνταν απόβλητα και μη 
επιθυμητά ή μη εκμεταλλεύσιμα. Οι λύσεις του τεχνητού εμπλουτι-
σμού των υδροφόρων οριζόντων με χρήση χειμερινών απορροών, 
της επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αστικών απο-
βλήτων και της διαχείρισης στραγγιστικών απορροών αποτελούν 
έξυπνες, χρήσιμες και πολλαπλά συμφέρουσες επιλογές αξιοποίη-
σης πολύτιμων και συχνά ανεκμετάλλευτων υδατικών πόρων. 

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας φιλοξένησε εισηγητές από τον 
παραγωγικό τομέα που παρουσίασαν την εμπειρία τους από την 
εφαρμογή όσων ακούστηκαν από την ερευνητική κοινότητα. Ο 
στόχος απλός: πραγματικές μαρτυρίες για υπαρκτές και ρεαλιστι-
κές λύσεις.

Ο Τεχνολόγος Γεωπόνος και στέλεχος του ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασί-
ου κ. Βασίλειος Βασιλακάκης παρουσίασε τις εμπειρίες του ΤΟΕΒ 
Αγίου Αθανασίου στη χρέωση του αρδευτικού νερού σε ανοικτά δί-
κτυα. Επεσήμανε τις δυσκολίες διαχείρισης των ανοικτών δικτύων, 
αλλά παρουσίασε και απλές και έξυπνες λύσεις για την εξασφάλιση 
πρόσθετων υδατικών πόρων την περίοδο αιχμής και σημαντικού 
περιορισμού της κατανάλωσης αλλά και της ηλεκτρικής ενέργειας, 
τονίζοντας τη διαχρονική συνεργασία του ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου με 
το Τμήμα Έγγειων Βελτιώσεων. Αντίστοιχα, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ 
Βελβεντού κ. Γεώργιος Φραγκουλάκης παρουσίασε το σύστημα δι-
αχείρισης και χρέωσης νερού στο κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ Βελβε-
ντού, αλλά και τις λύσεις που δρομολογήθηκαν για τον περιορισμό 
του κόστους και την εξασφάλιση πόρων για τον Οργανισμό. Το 
στέλεχος της εταιρίας Scientact κ. Δημήτριος Κουβάς παρουσίασε 
σειρά λύσεων που υποστηρίζει η σύγχρονη τεχνολογία για τη μετα-
φορά, διανομή και εφαρμογή του αρδευτικού νερού. Πρόκειται για 
λύσεις που εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο των δικτύων, περιορισμό 
της κατανάλωσης και δίκαιη απόδοση κόστους στον χρήστη νερού. 
Τέλος, ο Διευθυντής του ΤΟΕΒ Νάουσας κ. Θωμάς Μπλιάτκας, ως 
ένας εκ των οικοδεσποτών, παρουσίασε τα βασικά προβλήματα 
διαχείρισης αρδευτικού νερού στην περιοχή του ΤΟΕΒ Νάουσας. 

Η συζήτηση που ακολούθησε κατέδειξε την ανάγκη των παρα-
γωγών για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και κατάρτιση καθώς 
και την απήχηση της ημερίδας στον παραγωγικό ιστό της περιο-
χής. Τα στελέχη του Τμήματος Έγγειων Βελτιώσεων διαβεβαίωσαν 
τους παρισταμένους ότι θα παραμείνουν στις επάλξεις για έμπρα-
κτη στήριξη της αγροτικής παραγωγής της χώρας και την προστα-
σία του περιβάλλοντος. 

Διαχείριση Αρδευτικών Νερών
Παρασκευή 20 Απριλίου 2018, ώρα 9:00 π.µ.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Συνδιοργάνωση:- Τµήµα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσαςτου Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων- Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων
- ΤΟΕΒ Νάουσας

Αγροκτήµατος
Νάουσας

ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Εγκαταστάσεις ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
στη Νάουσα (Φυτώριο)

O Δρ Ε. Χατζηγιαννάκης 
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Σ τις 4 και 5 Ιουνίου έγινε στην Κέρκυρα η έναρξη του 
έργου με τίτλο “Ενίσχυση της καινοτομίας και της αντα-
γωνιστικότητας των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων 
μέσω των Κινητών Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας 

– MobiLab” (“Strengthening innovation and competitiveness of 
dairy enterprises through Mobile Laboratories of quality control 
– MobiLab”) στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Greece 
Italy 2014-2020. Οι εταίροι του έργου είναι η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, η Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μπάρι, ο 
Μητροπολιτικός Δήμος του Μπάρι και συντονιστής το Ινστιτούτο 
Κτηνιατρικών Ερευνών – ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στόχος του έργου είναι να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 
για τη μεταφορά της έρευνας και της τεχνολογίας, το οποίο θα 
ενισχύσει τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προβάτων και αιγών, 
τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα συστήματα παραγωγής τους.

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην τυποποίηση των γαλακτοκο-
μικών προϊόντων προκειμένου να υποστηριχθεί η ονομασία προέ-
λευσης, στη δια βίου εκπαίδευση των ενδιαφερομένων, στις συνερ-
γασίες με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες που εφαρμόζουν 
νέες μεθόδους και χρησιμοποιούν καινοτόμα προϊόντα, καθώς και 
στη δημιουργία ενός Κινητού Εργαστηρίου ελέγχου γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ειδικοί στόχοι του έργου είναι: 
 � Η έρευνα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα και η 

στήριξη των παραγωγών για να χαρακτηρίσουν τα προϊόντα 
τους, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την ποιότητά τους 
και να αποκτήσουν ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα.

 � Η διασφάλιση της υγιεινής του τελικού προϊόντος, σε συνδυα-
σμό με την υιοθέτηση καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία.

 � Η παροχή τεχνικής βοήθειας στους κτηνοτρόφους για να βελ-
τιώσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα των εκ-
μεταλλεύσεών τους.

 � Η βοήθεια στους φορείς της αλυσίδας παραγωγής γαλακτο-
κομικών προϊόντων για να ελέγξουν και να πιστοποιήσουν τα 
προϊόντα μέσω του Mobile Laboratory.

 � Η διασφάλιση της υγείας των ζώων, η παροχή συμβουλών και 
η στήριξη στις κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Το MobiLab είναι ένα έργο που προέκυψε από την ανάγκη, 
α) να εξασφαλιστεί η διατήρηση και ανάπτυξη του τομέα των 
προβάτων και αιγών στην Ιταλία και την Ελλάδα, β) να μετα-
σχηματιστούν οι μειονεκτικές περιοχές σε περιοχές με συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, γ) να δημιουργηθούν νέες βιώσιμες και αντα-
γωνιστικές εκτροφές προβάτων και αιγών και δ) να ενισχυθεί η 
παραγωγή υγιεινών και ποιοτικών γαλακτοκομικών προϊόντων.
Η ομάδα στόχος περιλαμβάνει τους:

 � Κτηνοτρόφους που μπορούν να επωφεληθούν από την υλο-
ποίηση και τα αποτελέσματα του έργου.

 � Παραγωγούς γαλακτοκομικών προϊόντων.
 � Επιστήμονες/προσωπικό στον τομέα της κτηνοτροφίας και 

της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων.
 � Φορείς χάραξης αγροτικής πολιτικής.

Τα βασικά αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου θα είναι: 

 � η δημιουργία Κινητού 
Εργαστηρίου για τον 
έλεγχο της υγιεινής 
και της ποιότητας των 
παραγόμενων γαλα-
κτοκομικών προϊόντων και ως εκ 
τούτου την ενίσχυση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, 

 � η διακρατική συνεργασία της «τριπλής έλικας» (κτηνοτρόφοι/
τυροκόμοι, δημόσιος τομέας, ερευνητικοί φορείς) και μέσω 
αυτής η ενίσχυση της περιφερειακής κτηνοτροφικής πολιτικής 
και στις δύο χώρες, 

 � η ανταλλαγή και μεταφορά γνώσεων και τεχνολογίας για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και μέσω αυτών η ενίσχυση 
των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, 

 � η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας ως αποτέλεσμα 
της ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών και της βελτίωσης των 
οργανωτικών δυνατοτήτων, 

 � η τυποποίηση των γαλακτοκομικών προϊόντων των περιφε-
ρειών Ιονίων Νήσων και Απουλίας για την υποστήριξη της 
παραγωγής προϊόντων ονομασίας προέλευσης, 

 � η εκπαίδευση των εμπλεκόμενων,

 � η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες θέσεις απασχόλησης 
ιδιαίτερα των γυναικών και των νέων με απώτερο σκοπό τη 
μείωση του κινδύνου αγροτικής εγκατάλειψης, 

 � η υποστήριξη της βιώσιμης κτηνοτροφίας με την ορθολογική 
χρήση των διαθέσιμων περιβαλλοντικών πόρων, 

 � η εισαγωγή καινοτομίας στη στρατηγική μάρκετινγκ για τα 
παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, 

 � η υποστήριξη των συμμετεχόντων στην αλυσίδα παραγωγής 
γαλακτοκομικών προϊόντων, 

 � η ενημέρωση των υπευθύνων για τη χάραξη αγροτικής πο-
λιτικής σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των προ-
ϊόντων και την ανάγκη για εμπλοκή τους στην επικοινωνία / 
δικτύωση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το έργο θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2019. 

Συντονιστής του έργου είναι το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευ-
νών με επικεφαλής τη Δρ Λουκία Αικατερινιάδου, Τακτική Ερευ-
νήτρια ενώ στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν ο Δρ Γεώργιος 
Σαμούρης, Τακτικός Ερευνητής, η Δρ Ευριδίκη Μπουκουβάλα, 
Εντεταλμένη Ερευνήτρια, ο Δρ Ηλίας Μπουζαλάς, Δόκιμος 
Ερευνητής και ο Δρ Αθανάσιος Γελασάκης, Επίκουρος Καθηγη-
τής ΓΠΑ. 

Κινητό εργαστήριο ελέγχου γάλακτος & 
γαλακτοκομικών προϊόντων

  
  

 

      
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήςων (Δ/νςη Κτηνιατρικήσ) θα αποκτήςει ένα Κινητό Εργαςτήριο αναλύςεων γάλακτοσ και γαλακτοκομικών προΰόντων που θα 

βρίςκεται ςτη διάθεςη των κτηνοτρόφων για την ενίςχυςη τησ τεχνογνωςίασ των μονάδων τουσ.   Το Κινητό Εργαςτήριο θα διαθέτει ςύγχρονο εξοπλιςμό 
που θα μπορεί να κάνει τισ βαςικέσ αναλύςεισ ςτο γάλα και τα γαλακτοκομικά προΰόντα.  

 
Πληροφορίεσ  κ. Τςέλιου  Τζένη  τηλέφωνο επικοινωνίασ : 2661364506 
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Συμμετοχή του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης 
Βάμβακος στο συνέδριο του ECONOMIST

Τ ο 4ο Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηματικό-
τητας “Sowing the seeds of prosperity” 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου στη 
Λάρισα υπό την αιγίδα του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Προσκεκλημένος ομιλητής στο συνέδριο ήταν 

ο Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού 
Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Μωχάμεντ Νταράουσε, 
ο οποίος παρουσίασε τη σημασία της έρευνας στη 
γεωργική ανάπτυξη και την επιτάχυνση της υιοθέτησης της νέας 
τεχνολογίας στην παραδοσιακή γεωργία. Ο Δρ Νταράουσε με-
ταξύ άλλων επεσήμανε ότι το τρίπτυχο Έρευνα-Εκπαίδευση-Ε-
φαρμογές/Τεχνική υποστήριξη, αποτελεί το υπόβαθρο για την 
ανάπτυξη του γεωργικού τομέα. Για να φέρει όμως η έρευνα το 
αναμενόμενο αποτέλεσμα, απαιτείται:

 � Επιτάχυνση της μεταφοράς-διάχυσης της έρευνας στην παρα-
γωγική διαδικασία.

 � Η εφαρμοζόμενη έρευνα να είναι στοχευμένη με ακρίβεια στα 
προβλήματα της γεωργίας και στις μελλοντικές τάσεις-προ-
οπτικές. 

 � Δίαυλος (μηχανισμός) επικοινωνίας-σύνδεσης-συνεργασίας με-
ταξύ φορέων (έρευνας-εκπαίδευσης-τεχνικής υποστήριξης) και 
μελών της παραγωγικής διαδικασίας, έτσι ώστε μέσω της επι-
κοινωνίας να μεταφερθούν οι πραγματικές ανάγκες (ή τα προ-
βλήματα) από το πεδίο της παραγωγής στο πεδίο της έρευνας. 

 � Στρατηγική στους τομείς της γεωργίας που να κατευθύνει την 
έρευνα.

Ως παράδειγμα υλοποίησης των προηγουμένων προϋποθέσε-
ων, αναφέρθηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες που υλοποιεί 
το Εθνικό Κέντρο Βάμβακος, σε συνεργασία με τη Διεπαγγελμα-
τική Οργάνωση Βάμβακος, την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών, 
το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού και τον 
Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών. Η εφαρ-
μογή τους έχει μεγάλη αποδοχή και επιτυχία διότι: 1) η έρευνα 
είναι στοχευμένη στην επίλυση δύο βασικών προβλημάτων του 
κλάδου (ποιότητα-τυποποίηση), 2) υλοποιούνται με υποστήριξη 
σχεδόν όλων των μελών της αλυσίδας βάμβακος (συνεργασί-
ες-επικοινωνία), 3) η διάχυση των ευρημάτων είναι άμεση, λόγω 

της συμμετοχής όλων των μελών της αλυσίδας πα-
ραγωγής-μεταποίησης-διακίνησης που ήδη τα αξι-
οποιούν και 4) έχει διαμορφωθεί μια στρατηγική 
για το προϊόν. 

Συμπερασματικά, όταν η έρευνα εστιάζεται στα 
προβλήματα του κλάδου και υπάρχει αφενός ένα 

πρωτόκολλο συνεργασίας (επικοινωνία-σύνδεσης) 
μεταξύ φορέων έρευνας και του παραγωγικού κλάδου 

(παραγωγοί, μεταποιητές, διακινητές κ.λπ.) και αφε-
τέρου μια στρατηγική για το προϊόν, τότε η έρευνα, 

κατευθυνόμενη, μπορεί να συμβάλει άμεσα στην ανάπτυξη της 
γεωργίας. Αυτό μπορεί να γίνει πιο αποτελεσματικό όταν υπάρ-
χει σύνδεση της Έρευνας-Εκπαίδευσης-Τεχνικής υποστήριξης. 
Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 
παραγωγών και φορέων, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 
οργάνωση-διαμόρφωση των θεμάτων έρευνας-εκπαίδευσης. 

Η επιτάχυνση της υιοθέτησης της νέας τεχνολογίας στην 
παραδοσιακή γεωργία, μπορεί να γίνει μέσω της κατάλληλης 
λειτουργίας των συλλογικών σχημάτων (Ομάδες-Οργανώσεις 
Παραγωγών-Συνεταιρισμών-Διεπαγγελματικών Οργανώσεων). 
Μέσω των σχημάτων αυτών μπορεί επίσης να γίνει πιο αποτελε-
σματική η εκπαίδευση και η διάχυση της έρευνας στην παραγω-
γική διαδικασία. Συγχρόνως, αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες που 
αποτελούν εμπόδια στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όπως 
π.χ. ο μικρός κλήρος, πολυτεμαχισμός και η κακή οργάνωση (πα-
ράγουμε μεμονωμένα), που οδηγούν στην αύξηση του κόστους 
και σε αδυναμία παραγωγής μετρήσιμων ποσοτήτων, ίδιας ποιό-
τητας, για τις αγορές. Ο στόχος είναι να φέρουμε τα συλλογικά 
σχήματα παραγωγής σε άμεση επαφή με τους τελικούς χρήστες 
των προϊόντων (αγορά), για να προσαρμόσουν την παραγωγή, 
ποιοτικά και ποσοτικά, στις ανάγκες των αγορών (τι ποιότητα 
παράγουμε; πόσο; και για ποιον;). 

Τα συλλογικά σχήματα παραγωγής θα πρέπει να αποτελούν 
την αφετηρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊ-
όντων (τουλάχιστον των παραδοσιακών), διότι παρέχουν πολλές 
δυνατότητες στον παραγωγό, όπως η υιοθέτηση της νέας τε-
χνολογίας με χαμηλότερο κόστος, καλύτερη εκπαίδευση-τεχνική 
υποστήριξη, χαμηλότερο κόστος παραγωγής και καλύτερη δια-
πραγμάτευση και πρόσβαση στην αγορά. 

O Δρ Μ. Νταράουσε

Τ ην Επαγγελματική Σχολή Κρήτης 
επισκέφθηκε την Παρασκευή 8 
Ιουνίου ο Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων Βασίλης 

Κόκκαλης, ο οποίος έμεινε ενθουσιασμένος, 
τόσο από την εικόνα της Σχολής όσο και από 
τις υποδομές της και δεσμεύτηκε να βοηθήσει 
στην αναβάθμισή της, ώστε η Σχολή να παρα-
μείνει και να συνεχίσει να προσφέρει εκπαι-
δευτικό έργο στους αγρότες της Κρήτης.

Επίσκεψη Κόκκαλη στην ΕΠΑΣ Κρήτης

Ο Υφυπουργός Β. Κόκκαλης με τη Διευθύντρια 
της ΕΠΑΣ Κρήτης κ. Μ. Χαλκιαδάκη.
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Πρόγραμμα LIFE για τη Νανόχηνα

Μ ε επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Δι-
αφύλαξη του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της 
Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης 
και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής με-

ταναστευτικής διαδρομής». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν συνο-
λικά οκτώ εταίροι από τέσσερις χώρες (Βουλγαρία, Φινλανδία, 
Ουγγαρία και Ελλάδα) και υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά του 
χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ (LIFE10 NAT/GR/000638) και τη 
συγχρηματοδότηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Νορβη-
γίας.

Η Νανόχηνα είναι ένα παγκοσμίως απειλούμενο μεταναστευ-
τικό είδος, ο πληθυσμός του οποίου έχει υποστεί δραματική μεί-
ωση από τα μέσα του 20ου αιώνα. Ο Φιννοσκανδικός πληθυσμός 
της Νανόχηνας διαχειμάζει στους υγροτόπους της βόρειας Ελ-
λάδας και τις τελευταίες δεκαετίες κυμαίνεται στα 60-80 άτομα. 

Χάρη στα έργα και τις δράσεις του προγράμματος, ο πληθυ-
σμός του είδους αυξήθηκε σε περίπου 130 άτομα. Αυτή η ση-
μαντική συμβολή του προγράμματος στη διατήρηση του είδους 
πραγματοποιήθηκε χάρη στην αρμονική συνεργασία μεταξύ των 
εταίρων. Το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε και το πρόγραμμα 
βραβεύτηκε με το βραβείο Natura2000 στην κατηγορία «διασυ-
νοριακή συνεργασία και δικτύωση».

Το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, από 
τους βασικούς εταίρους του προγράμματος, συμμετείχε σε δρά-
σεις στο Δέλτα Έβρου και τη Λίμνη Κερκίνη (με σπορές δημητρι-
ακών, καταγραφή της επίδρασης της θήρας, ανάλυση της δίαι-
τας κ.ά.). Επίσης, το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία (συντονιστής του προγράμματος) και τη 

Νορβηγική Ορνιθολογική Εται-
ρεία επιμελήθηκε την ειδική 
έκδοση «Safeguarding the 
Lesser White-fronted Goose 
Fennoscandian population at 
key staging and wintering 
sites within the European 
flyway». Στις 160 σελίδες αυ-
τής της έκδοσης φιλοξενού-
νται 29 άρθρα από δώδεκα 
χώρες που αφορούν στη ζωή 
της Νανόχηνας και στις δράσεις για την προστασία της 
(http://www.piskulka.net/literature/Ansery1686.pdf)

Παρά τα ικανοποιητικά αποτελέσματα του προγράμματος, οι 
προσπάθειες για την προστασία της Νανόχηνας πρέπει να συ-
νεχιστούν. Η σημασία για τη διατήρηση του είδους έχει αναγνω-
ριστεί από την Πολιτεία, η οποία βασισμένη σε εισήγηση της 
Ορνιθολογικής Εταιρείας και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ενέκρινε πε-
νταετές Σχέδιο Δράσης (ΦΕΚ 3762/25-10-2017). Η εφαρμογή 
του Σχεδίου Δράσης (2018-2022) αποτελεί πρόκληση αλλά και 
μεγάλη ελπίδα για τη διατήρηση του είδους στην Ευρώπη.

Στην ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών 
συμμετείχαν: Σάββας Καζαντζίδης, Τακτικός Ερευνητής, Ηλίας 
Καρμίρης, Δόκιμος Ερευνητής, Παναγιώτης Πλατής, Τακτικός 
Ερευνητής, Θωμάς Παπαχρήστου, Τακτικός Ερευνητής, Ιωακείμ 
Βασιλειάδης, Δασολόγος MSc

Περιβαλλοντική εκπαίδευση μαθητών για το δάσος

Τ ο Ινστιτούτου Μεσογειακών και 
Δασικών Οικοσυστημάτων, επι-
σκέφθηκαν στις 5 Μαΐου οι μα-
θητές της πρώτης τάξης του 6ου 

Γυμνασίου του Νέου Ηρακλείου και η πρώ-
τη τάξη του 1ου ΓΕΛ του Νέου Ψυχικού. Η 
επίσκεψή τους έγινε για τη συλλογή πλη-
ροφοριών και στοιχείων σχετικά με το δά-
σος, τις λειτουργίες και τους κινδύνους που 
αντιμετωπίζει με απώτερο στόχο να ολοκληρώσουν τις σχολικές 
τελικές ομαδικές ερευνητικές τους εργασίες (projects). 

Αρχικά, στο αμφιθέατρο του ΙΜΔΟ, έγινε χαιρετισμός προς τους 
μαθητές από τη Διευθύντρια του Ινστιτούτου Δρ Κ. Τσαγκάρη και 
πραγματοποιήθηκε παρουσίαση από τον ειδικό επιστήμονα κ. Κ. 
Ιωαννίδη με τίτλο: «Η Ελληνική Χλωρίδα και Πανίδα». Ακολούθησε 
συζήτηση όπου τέθηκαν προβληματισμοί σχετικά με το δάσος, τα 
οφέλη του και τους κινδύνους που το απειλούν. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές επισκέφθηκαν το Μουσείο του Ινστιτούτου, όπου παρου-
σιάστηκαν εκθέματα, όπως η μοναδική συλλογή των εντόμων του 
καθηγητή Δ. Καϊλίδη, παλαιός επιστημονικός εξοπλισμός (μικρο-
σκόπια, στερεοσκόπια, ζυγοί, παχύμετρα κ.ά.), καθώς επίσης και ερ-
γαλεία δασικής πράξης (πριόνια, σκαρπέλα, σκεπάρνια ρητίνευσης 
κ.ά.). Κατόπιν, για τη συλλογή πληροφοριών για τη σύνταξη των 
εργασιών τους, επισκέφθηκαν τη βιβλιοθήκη, όπου τους παρουσι-

άστηκαν από τη βιβλιοθηκονόμο του Ινστι-
τούτου κ. Δ. Παναγιωτοπούλου τόσο σύγ-
χρονες όσο και σπάνιες εκδόσεις βιβλίων 
δασικού και γενικότερα περιβαλλοντικού 
περιεχομένου. Παράλληλα, το Ινστιτούτο 
δώρισε εκδόσεις του οργανισμού για τον 
εμπλουτισμό των σχολικών τους βιβλιοθη-
κών και έγιναν συνδρομητές στο περιοδικό 
«ΔΗΜΗΤΡΑ». 

Αργότερα, περιηγήθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του Ινστιτού-
του από τον κ. Κ. Ιωαννίδη, όπου μέσω βιωματικής προσέγγισης 
αναπτύχθηκε η έννοια της μεγάλης βιοποικιλότητας που παρατη-
ρείται στην Ελλάδα. Εκεί, οι ίδιοι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
προβούν σε αναγνώριση ορισμένων δασοπονικών ειδών που είχαν 
προηγουμένως αναφερθεί στην παρουσίαση. Τέλος, οι μαθητές 
επισκέφθηκαν τους χώρους των εργαστηρίων Δασικής Γενετικής 
και Βιοτεχνολογίας, Δασικής Παθολογίας και Δασικών Γαιών και 
Βιογεωχημείας. Ενημερώθηκαν, με απλά λόγια από τους υπεύ-
θυνους ερευνητές των εργαστηρίων Δρ Π. Τσόπελα, Δρ Π. Μιχό-
πουλο και τους ειδικούς επιστήμονες κ. Κ. Ιωαννίδη και Ν. Σου-
λιώτη για τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, ενώ παράλληλα 
τους δόθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον επιστημονικό 
εξοπλισμό του κάθε εργαστηρίου ώστε να μελετήσουν ενδεικτικά 
δείγματα μυκήτων, σπόρων, εδάφους και ξύλου.

Editors: Manolia Vougioukalou, Savas Kazantzidis & Tomas Aarvak
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Το ροδάκινο στο επίκεντρο εκδηλώσεων του 
Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου

Τ ο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής 
του Δήμου Βέροιας και τη συμμετοχή του Συλλόγου 
Γεωπόνων Ν. Ημαθίας και του Αγροτικού Συλλόγου Γε-

ωργών Βέροιας, πραγματοποίησε στις 4 Μαΐου ημερίδα με θέμα 
«Ροδάκινο 2018: Ποιότητα-Απορρόφηση-Διάθεση».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Χ. 
Αντωνίου, εκπρόσωπος της βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας Φ. Καρα-
σαρλίδου, ο αντιδήμαρχος Β. Παπαδόπουλος, πρόεδροι συνεταιρι-
σμών και αγροτικών συλλόγων (του νομού Ημαθίας και γειτονικών 
νομών), γεωτεχνικοί και αγρότες. Χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρ-
χος Βέροιας Κ. Βοργιαζίδης, ο αντιδήμαρχος Α. Σιδηρόπουλος, η 
υπεύθυνη του Κέντρου «Δήμητρα» Μ. Τσιλιοπούλου, η πρόεδρος 
του Συλλόγου Γεωπόνων Κ. Παπαοικονόμου, ο πρόεδρος του 
Αγροτικού Συλλόγου Γεωργών Βέροιας Τ. Χαλκίδης ενώ τον συ-
ντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Κ. Δάρλας-γεωπόνος.

Στην εισήγησή της, η Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Τακτική Ερευνήτρια 
του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας, 
αναφέρθηκε αναλυτικά στην έννοια της ποιότητας τόσο για τον 
καταναλωτή όσο και για τον έμπορο, καθώς και τις καλλιεργητι-
κές τεχνικές (αραίωμα, πότισμα, κλάδεμα, λίπανση, συγκομιδή) και 
στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας του ροδάκινου. Χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στη μείω-
ση της κατανάλωσης ροδάκινου που παρατηρείται και σημαντικό 
ρόλο σε αυτό κατέχει η απουσία σταθερότητας στην ποιότητα και 
στη γεύση, γεγονός που αποτρέπει τον καταναλωτή να αγοράσει 
ροδάκινα.

Ο κ. Χρήστος Γιαννακάκης, Πρόεδρος της Κοινοπραξίας Οργα-
νώσεων Παραγωγών Ημαθίας, αναφέρθηκε στην πορεία παρα-
γωγής και διάθεσης του επιτραπέζιου ροδάκινου στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη, τονίζοντας ότι στόχος για την Ελλάδα αποτελεί η 
κατάκτηση της ευρωπαϊκής αγοράς. 

Ο κ. Κωνσταντίνος Αποστόλου, Πρόεδρος της Ένωσης Κονσερ-
βοποιών Ελλάδας, παράθεσε τα στοιχεία της διάθεσης και απορ-
ρόφησης του συμπύρηνου ροδάκινου, τονίζοντας τη σημασία των 
προγραμμάτων προώθησης του προϊόντος αλλά και της ποιοτικής 
και ποσοτικής παραγωγής ροδάκινου. 

Ο κ. Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Γραμματέας του Αγροτικού 
Συλλόγου Γεωργών Βέροιας, αναφέρθηκε στα προβλήματα της 
καλλιέργειας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί (κυρίως στη χα-
μηλή τιμή που οδηγεί σε χαμηλή παραγόμενη ποιότητα, φορολογι-

κά-ασφαλιστικά-κόστος παραγωγής) αλλά 
και στην άμεση ανάγκη στήριξης της πα-
ραγωγής από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς και την πολιτεία.

Στο τέλος των εισηγήσεων παρενέβη ο 
βουλευτής κ. Αντωνίου και έδωσε κάποια 
στοιχεία για την πορεία των αποζημιώσεων των παραγωγών από 
τις βροχοπτώσεις της περσινής χρονιάς αλλά και του εμπάργκο.

Τέλος, τέθηκαν ερωτήσεις στους ομιλητές κυρίως σχετικά με την 
τιμή διάθεσης της φετινής παραγωγής και τη νόμιμη διάθεση του 
προϊόντος. 

Οι ποικιλίες, οι καλλιεργητικές φροντίδες και οι ασθένειες της 
ροδακινιάς ήταν το αντικείμενο εκδήλωσης που πραγματοποίησε 
επίσης στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Μακροχωρίου στις αρχές του 
έτους, σε συνεργασία με τον Αγροτικό Σύλλογο Γεωργών του Δή-
μου Αλεξάνδρειας.

Οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την αξιολόγηση ποικι-
λιών ροδακινιάς, για τις κυριότερες ασθένειές της και δόθηκε οδη-
γός λίπανσης των δέντρων.

Η Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Τακτική Ερευνήτρια του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας, αναφέρθηκε στα επιθυμητά χα-
ρακτηριστικά των ποικιλιών και παρέθεσε πολύ σημαντικά στοιχεία 
αναφορικά με τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά ποικιλιών 
ροδάκινων των οποίων η αξιολόγηση έλαβε χώρα στο Ινστιτούτο 
Νάουσας (όπως το βάρος του καρπού, διαστάσεις, οξύτητα καρ-
πού αλλά και χρόνος και ένταση ανθοφορίας, χρόνος ωρίμασης 
και παραγωγικότητα). 

Ο Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος, Τακτικός Ερευνητής του Τμήματος 
Φυλλοβόλων Δέντρων Νάουσας, αναφέρθηκε στη σημασία του 
εδάφους και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητά του. 
Αναλύθηκαν οι σκοποί της ορθολογικής λίπανσης και οι τρόποι με 
τους οποίους μπορεί να εξασφαλιστεί. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Θωμάς Θωμί-
δης, αναφέρθηκε στις κυριότερες ασθένειες από τις οποίες προ-
σβάλλεται η ροδακινιά (φαιά σήψη, εξώασκος, κορύνεο, φυτόφθο-
ρα και σηψιριζίες). 

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι παρευρισκόμενοι με ερωτήσεις 
αλλά και τοποθετήσεις αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, τέθηκαν 
προβληματισμοί για την αντιμετώπιση των ασθενειών άλλα και για 
το μέλλον της καλλιέργειας.

Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο «SPOUDASE FESTIVAL»

Σ το 2ο «Spoudase Festival», το 
οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 
19-20 Μαΐου στην Τεχνόπολη στο 
Γκάζι, συμμετείχε ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-

ΤΡΑ προβάλλοντας το έργο των έξι Επαγ-
γελματικών του Σχολών. Στο stand του Ορ-
γανισμού υπήρχαν έργα των σπουδαστών 
της Ξυλογλυπτικής Σχολής Καλαμπάκας, 
κρασιά από τη Γεωργική ΕΠΑΣ Νεμέας και 
κηποτεχνικές κατασκευές των σπουδαστών 

της ΕΠΑΣ Συγγρού. Οι ενδιαφερόμενοι εί-
χαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν σχετικά 
με τις δραστηριότητες και το έργο τόσο του 
Οργανισμού όσο και των Επαγγελματικών 
Σχολών μέσα από ενημερωτικό υλικό που 
διανεμόταν. 

Ο Διευθυντής της ΕΠΑΣ Συγγρού  
κ. Ιωσήφ Παπαναστασίου με τη μικρή Μαρία.



34 | ΔΗΜΗΤΡΑ

Συμμετοχή του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην 
BALKANNABIS EXPO

Α πό 1 έως 3 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκε στην Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων, 
η διεθνής εμπορική έκθεση 

BALKANNABIS που εστίασε στις εφαρ-
μογές τόσο της βιομηχανικής όσο και της 
φαρμακευτικής κάνναβης. Στην έκθεση 
δόθηκε η δυνατότητα γνωριμίας και δι-
κτύωσης με εταιρίες που δραστηριοποι-
ούνται στον χώρο, μέσω της οργάνωσης 
τεσσάρων επαγγελματικών σεμιναρίων 
και έξι εργαστηρίων, ενώ παρουσιάστηκαν 
καινοτομίες και ποικίλα προϊόντα βιομη-
χανικής και φαρμακευτικής κάνναβης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυ-
ξη των επιχειρηματικών προοπτικών του 
κλάδου και παράλληλα με τη βασική έκθεση, οργανώθηκαν δύο 
διεθνή συνέδρια με 35 καταξιωμένους ομιλητές από 18 χώρες. 
Την 1η Ιουνίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο «Επιστήμη της 
Ιατρικής Κάνναβης» με θέμα την επιστήμη και τις ιατρικές - θερα-
πευτικές εφαρμογές της κάνναβης και στις 2 Ιουνίου το συνέδριο 
με τίτλο «Συνάντηση Κορυφής για τη Βιομηχανική Κάνναβη» είχε 
ως θέμα τη βιομηχανική χρήση της κάνναβης και απευθυνόταν 
σε παραγωγούς και καλλιεργητές. 

Στο πλαίσιο αυτού του συνεδρίου, εκ μέρους 
του ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ, η Δρ Ελένη Τσαλίκη 
εντεταλμένη ερευνήτρια του Ινστιτούτου Γε-
νετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων 
(ΙΓΒ&ΦΠ), πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτ-
λο «Ο ρόλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην αξιο-
λόγηση και αξιοποίηση ποικιλιών βιομηχανικής 
κάνναβης στην Ελλάδα». Παρουσιάστηκε το 

έργο του ΙΓΒ&ΦΠ τα δύο χρόνια που επιτράπηκε στην Ελλάδα η 
καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης με περιεκτικότητα 
σε τετραϋδροκαναβινόλη <0.2%, οι βασικές αρχές καλλιέργειας 
και τα αντίστοιχα πειραματικά δεδομένα. Στη συζήτηση και στις 
ερωτήσεις που ακολούθησαν διαφάνηκε ο μεγάλος προβλημα-
τισμός των εμπλεκομένων για το υπάρχον καθεστώς διάθεσης 
των παραγόμενων προϊόντων καθώς και οι στόχοι που πρέπει να 
τεθούν από πλευράς της έρευνας. 

Η Δρ Ελένη Τσαλίκη

Συνεργασία των Δασικών Ινστιτούτων 
Ελλάδας και Σερβίας

Μ ε επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε το πρό-
γραμμα «Γενετική 
ανάλυση της ποδι-

σκοφόρου δρυός (Quercus robur 
L.) στην περιοχή της Vojvodina της 
Σερβίας- ως βάση για την αύξηση 
της παραγωγής ξυλείας υπό το πρί-
σμα της κλιματικής αλλαγής» στο 
Εργαστήριο Δασοκομικής, Δασικής 
Γενετικής και Βιοτεχνολογίας του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασι-
κών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) στην 
Αθήνα με Επιστημονικά Υπεύθυνη 
την Δρ Ευαγγελία Αβραμίδου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ο 
Εντεταλμένος Ερευνητής Dr Srdjan 
Stojnic και ο δόκιμος ερευνητής Lazar Kesic από το Institute of 
Lowland Forestry and Environment της Σερβίας, επισκέφθηκαν 
το ΙΜΔΟ και τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου για διάστημα 
ενός μηνός, όπου πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή ανάλυση 

245 δειγμάτων ποδισκοφόρου δρυός 
από φυσικούς πληθυσμούς της Σερβίας. 
Η εργαστηριακή ανάλυση περιελάμβανε 
εκχύλιση DNA, αλυσιδωτές αντιδράσεις 
της πολυμεράσης για οκτώ μικροδορυ-
φορικούς δείκτες, ανάλυση των απο-
τελεσμάτων σε αλληλουχητή ΑΒΙ και 
προσδιορισμό παραμέτρων γενετικής 
ποικιλότητας (αναμενόμενη-παρατηρη-
θείσα ετεροζυγωτία-ομοζυγωτία, πο-
σοστό πολυμορφισμού, γενετική δομή 
πληθυσμών κ.ά.). Η συνεργασία, σε 
δεύτερη φάση, θα συνεχιστεί με σκο-
πό τη διερεύνηση και της επιγενετικής 
ποικιλότητας με μοριακούς δείκτες ευ-
αίσθητους στη μεθυλίωση.

Το πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους αποτελεί προϊόν ανταγω-
νιστικής χρηματοδότησης από τους Σέρβους εταίρους και τελικό 
παραδοτέο θα είναι μια από κοινού δημοσίευση σε έγκριτο επι-
στημονικό με συντελεστή απήχησης.

Ο Δρ Srdjan Stojnic, η Δρ Ευαγγελία Αβραμίδου και ο 
δόκιμος ερευνητής Lazar Kesic
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«Sempre Viva*: μία συζήτηση για τη Βιώσιμη 
Τουριστική Ανάπτυξη των Κυθήρων» 

Ηπυρκαγιά του περασμένου Αυγούστου, που κατέκα-
ψε το ένα τρίτο περίπου της δασικής βλάστησης των 
Κυθήρων, προέταξε ως απολύτως επιτακτική ανα-
γκαιότητα για την επόμενη μέρα τη δημιουργία ισχυ-

ρών και πολυσχιδών συνεργατικών σχημάτων: τρεις μήνες μετά 
την πρωτοφανή καταστροφή, η Επιτροπή Εγχωρίου Περιουσί-
ας Κυθήρων και Αντικυθήρων, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας 
της Φύσης (ΕΕΠΦ) και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υπέγραψαν τριετές 
Μνημόνιο Συνεργασίας, με απώτερο στόχο την εκπόνηση ενός 
ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης για την αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος και την οικονομική και κοινωνική ανα-
συγκρότηση του νησιού εν γένει. Το Πρόγραμμα φέρει τον τίτλο: 
«Το ταξίδι για την αναγέννηση των Κυθήρων ξεκίνησε», και υλο-
ποιείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας. 

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το Σάββατο 16 Ιουνίου, πραγ-
ματοποιήθηκε στον Κυθηραϊκό Σύνδεσμο της Χώρας του νησιού 
ειδική εκδήλωση με θέμα τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕΠΦ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
καθώς και μελών της επιστημονικής ομάδας των Ινστιτούτων 
Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) και Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας (ΙΝΑΓΡΟΚ) του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ. Στη σχετική εισήγησή της, η Δρ Μαρία Αλεμπάκη, Δόκι-
μη Ερευνήτρια στο ΙΝΑΓΡΟΚ, επικεντρώθηκε στα εξής ζητήματα:

 � Θεωρία του Κύκλου Ζωής ενός Τουριστικού Προορισμού και 
ρόλος της Φέρουσας Ικανότητας.

 � Εξελικτική πορεία του ελληνικού τουρι-
σμού από την πρώτη μεταπολεμική περί-
οδο μέχρι σήμερα.

 � Σταδιακή αμφισβήτηση της κυριαρχίας 
του μοντέλου του μαζικού τουρισμού 
των 4S (Sea, Sun, Sand, Sex) και ανάγκη 
για υιοθέτηση νέων προτύπων ολοκληρωμένης και ενδογενούς 
τουριστικής ανάπτυξης, με κατεύθυνση «από τα κάτω προς τα 
επάνω» (bottom-up) και με σεβασμό στις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

 � Σημασία που κατέχουν, προς αυτήν την κατεύθυνση, οι επονο-
μαζόμενες Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. 

Τέλος, η Δρ Αλεμπάκη αναφέρθηκε στην περίπτωση των ελλη-
νικών «Δρόμων του Κρασιού», ως παράδειγμα καλής πρακτικής 
δικτύωσης για την προώθηση του οινοτουρισμού. 

Η εκδήλωση έκλεισε με ανοιχτή συζήτηση, την οποία συντόνισε 
η Γενική Γραμματέας της ΕΕΠΦ κ. Αλέξια Νικηφοράκη, με τοποθε-
τήσεις των κκ. Ευστράτιου Χαρχαλάκη και Γεωργίου Κομηνού, Δη-
μάρχου και Αντιδημάρχου Κυθήρων, αντίστοιχα, και με παρεμβάσεις 
των κκ Γεωργίου Κασιμάτη, Προέδρου του Κυθηραϊκού Ιδρύματος 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης, Παναγιώτη Σουρή, Προέδρου του Αγρο-
τικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Ποταμού Κυθήρων, Ρήγα Ζα-
φειρίου, Εξωτερικού Συνεργάτη του Μεσογειακού Ινστιτούτου για 
τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA), Γεωργίου Μάντακα, μέλους 
της επιστημονικής ομάδας του ΙΜΔΟ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Ιωάν-
νη Δευτερέβου, Ιδιοκτήτη επισκέψιμου πατητηριού, Ιωάννη Πρωτο-
ψάλτη, Μελισσοκόμου και Αργύρη Δεμερτζή, Δημοσιογράφου.

* «Sempre Viva» στα Λατινικά σημαίνει “για πάντα ζωντανός”.

Η Δρ Μ. Αλεμπάκη

Πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην 
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, από 14 έως 16 Μαΐου 
2018, το φεστιβάλ Pint of Science. Κατά τη διάρκειά 
του παρουσιάστηκαν ενδιαφέροντα θέματα της σύγχρο-

νης επιστημονικής έρευνας με τρόπο εκλαϊκευμένο στο ευρύ κοινό.
Ο Δρ Γιώργος Μερκουρόπουλος, Δόκιμος Ερευνητής στο Τμήμα 

Αμπέλου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, 
συμμετείχε στην εκδήλωση Pint of Science Athens 2018, δίδοντας 

στις 16 Μαΐου στο Rabbit hole Bar την παρουσίαση με τίτλο «Η 
τεχνολογία του DNA στην εξερεύνηση του παρελθόντος», όπου 
έδειξε πώς η τεχνολογία του DNA μπορεί να δώσει τη δυνατότητα 
να απογειώσουμε τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις και να προσδι-
ορίσουμε σχέσεις που εξάπτουν τη φαντασία: ταπεινά και απαν-
θρακωμένα σπόρια που έρχονται στο φως της σημερινής πραγμα-
τικότητας μπορούν να μας οδηγήσουν στα συμπόσια του αρχαίου 
κόσμου και να πυροδοτήσουν τη σύγχρονη οικονομία!

Ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο Pint of Science

Εκδήλωση για την ορθολογική χρήση των 
γεωργικών φαρμάκων

ΟΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε σε ενημερωτική εκδήλωση του ΤΟΕΒ Μεσόβουνου Κοζάνης με θέμα 
«Η συμβολή της Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων στην παραγωγή ασφαλών και 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στην αίθουσα 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεσόβουνου Κοζάνης.

Εκ μέρους του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ η κ. Ανδριάνα Βασιλοπούλου, Γεωπόνος MSc, υπεύθυνη στο Κέντρο 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Γρεβενών, ανέπτυξε ομιλία με θέμα «Η συμβολή της εκπαίδευσης- κατάρτισης στην παραγωγή 
ασφαλών αγροτικών προϊόντων». Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ με τις δράσεις του συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό 
στην εκπαίδευση και κατάρτιση του πρωτογενούς τομέα και κατά συνέπεια στην παραγωγή ασφαλών αγροτικών προϊόντων και στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

Η κ. Α. Βασιλοπούλου


