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Εκδήλωση για το ελληνικό σήμα στην ελιά  
και το ελαιόλαδο

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμ-
ματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, στο 
πλαίσιο της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, 
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα: «Ελληνικό Σήμα στην 

ελιά και στο ελαιόλαδο: η συμβολή του στην τυποποίηση και 
προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων», την Κυριακή 
9 Σεπτεμβρίου. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλης Κόκκαλης, η Υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο 
Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαος Κατής, ο Γενικός 
Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτρης 
Αυλωνίτης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μάμαλης, ο  
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Θεόδω-
ρος Βασιλόπουλος. Ειδικές εισηγήσεις και παρεμβάσεις στην εκ-
δήλωση έκαναν ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς, 
ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΒΙΤΕΛ κ. Γεώργιος Οικονόμου και η 
Προϊσταμένη του Τμήματος Πιστοποίησης του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ 
κ. Βιργινία Φυντανή. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η Δημο-
σιογράφος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Μαργαρίτα Καλαφατάκη.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασί-
λης Κόκκαλης στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ανέφερε μεταξύ 
άλλων ότι «για χρόνια ο τομέας της παραγωγής ελαιολάδου και 
βρώσιμων ελιών πλήττεται από την κυκλοφορία «χύμα» προϊόντος 
αγνώστου ταυτότητας, ποιότητας και περιεκτικότητας. Μεταξύ της 
πρακτικής του να «δώσω ένα τενεκέ λάδι στον συγγενή μου», κυ-
κλοφορούν τεράστιες ποσότητες, οι οποίες αποτελούν την επιτομή 
της κακοδαιμονίας για την ανάπτυξη της καλλιέργειας της ελιάς. 
Στο σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από τις έντονες 
ανταγωνιστικές πιέσεις της παγκοσμιοποίησης, ο μόνος ασφαλής 
δρόμος για μια πορεία βιώσιμης και αξιοπρεπούς ανάπτυξης των 
ελληνικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων είναι η υιο-
θέτηση μιας ξεκάθαρα αναγνωρίσιμης ταυτότητας. Αυτό ακριβώς 
επιτυγχάνεται μέσα από τη δυνατότητα απονομής του Ελληνικού 
Σήματος στο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλα-
δο και τις επιτραπέζιες ελιές». Ο κ Κόκκαλης συνεχάρη τόσο τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Κατα-
ναλωτών για την αγαστή συνεργασία τους στη διοργάνωση της 
ημερίδας όσο και τις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ήδη λάβει το 
Ελληνικό Σήμα ή θα το λάβουν, αφού έχουν εκδηλώσει το ενδια-
φέρον τους για να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια.

Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ολυ-
μπία Τελιγιορίδου, από την πλευρά της τόνισε ότι το ελληνικό 
ελαιόλαδο είναι "ξακουστό" στο εξωτερικό και υπογράμμισε την 
υποχρέωση, αλλά και θέληση της ελληνικής πολιτείας να του 
"δώσουν την προστασία που του αξίζει". Αναφέρθηκε στον στόχο 
της ελληνικής κυβέρνησης για την ταυτοποίηση όλων των ελλη-
νικών αγροτικών προϊόντων, προκειμένου να "αντιμετωπιστούν 
και οι παραβατικές διαδικασίες των ελληνοποιήσεων".

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαος Κατής μιλώ-
ντας στην εκδήλωση υπογράμμισε ότι, σήμερα διαθέτουν "Ελ-
ληνικό Σήμα" σαράντα επιχειρήσεις παραγωγής γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, για συνολικά 410 προϊόντα, και 
ευχήθηκε "να γίνουν σύντομα 107, οι επτά επιχειρήσεις που έλα-
βαν σήμερα το ελληνικό σήμα στην ελιά και το ελαιόλαδο". Όπως 

είπε, ήδη αξιολογούνται και άλλες αιτήσεις επιχειρήσεων για την 
απόκτηση του ελληνικού σήματος και μεταξύ άλλων σημείωσε 
ότι η απόκτησή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για "ανάσχεση της 
μαύρης διακίνησης που πλήττει και την προστιθέμενη αξία του, 
εδραίωση της εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές, προστασία των 
ίδιων των παραγωγών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των ελληνικών επιχειρήσεων".

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μά-
μαλης, υπογράμμισε ότι το Ελληνικό Σήμα θα μπορούσε να χρη-
σιμοποιηθεί ως το πλέον χρήσιμο εργαλείο για το marketing 
που θα αναδεικνύει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επι-
χειρήσεων και θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
επιλέγουν. "Το ελληνικό σήμα αυξάνει την εθνοκεντρικότητα των 
καταναλωτών", επεσήμανε χαρακτηριστικά και συνέστησε "προ-
σοχή" στη διαχείριση της ιστορίας του στο εξωτερικό.

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.κ. Νικόλαος Αντώνο-
γλου και Χαράλαμπος Κασίμης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Άρτας κ. Ιωάννης Γκολομάζος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Λακωνίας κ. Ιωάννης Παναρίτης, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιος Καπνοπώλης, εκ-
πρόσωποι φορέων και πλήθος κόσμου. 

Στο τέλος της εκδήλωσης απονεμήθηκε για πρώτη φορά σε 
επτά επιχειρήσεις το "Ελληνικό Σήμα" για επιτραπέζιες ελιές και  
για εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.

Οι εταιρείες που έλαβαν το "Ελληνικό Σήμα" είναι οι ακόλου-
θες:

1.  "Κοντοδήμας Αθανάσιος": την απονομή στην εταιρεία έκανε 
η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ολυ-
μπία Τελιγιορίδου και το "Ελληνικό Σήμα" παρέλαβε ο κ. 
Αθανάσιος Κοντοδήμας.

2.  "Μedolio ΑΕ": την απονομή στην εταιρεία έκανε ο Γενι-
κός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. 
Δημήτριος Αυλωνίτης και το "Ελληνικό Σήμα" παρέλαβε η 
Υπεύθυνη του Εργοστασίου κ. Κατερίνα Σκουλικάρη.

3.  "Αλμπαντάκης ΑΕΕΒΕ - Cretan Mill": την απονομή στην 
εταιρεία έκανε o Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Νικόλαος Αντώνογλου.
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4.  "Ψαρουδάκης ελαιόλαδα ΑΕ": την απονομή στην εταιρεία 
έκανε ο Γενικός Γραμματέας Aγροτικής Πολιτικής & Διαχεί-
ρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπος Κασίμης και το και 
το "Ελληνικό Σήμα" παρέλαβε εκ μέρους της εταιρείας ο κ. 
Γεώργιος Οικονόμου.

5.  "Οlico Βrokers μονοπρόσωπη ΙΚΕ": την απονομή στην εται-
ρεία έκανε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαος 
Κατής και το "Ελληνικό Σήμα" παρέλαβε εκ μέρους της εται-
ρείας ο κ. Γεώργιος Οικονόμου.

6.  "Mεσογειακή Γη ΕΕ": την απονομή στην εταιρεία έκανε ο 
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λακωνίας κ. Ιωάννης Πανα-
ρίτης και το "Ελληνικό Σήμα" παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος της εταιρείας κ. Νικόλαος Πετροπουλάκης. 

7.  "Τerra Creta ΑΒΕΕ": την απονομή στην εταιρεία έκανε ο 
Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδων Μάμαλης και το και 
το "Ελληνικό Σήμα" παρέλαβε εκ μέρους της εταιρείας ο κ. 
Γεώργιος Οικονόμου.

Ο κ. Ν. Αντώνογλου απονέμει το 
ελληνικό σήμα  

στην εταιρεία «Αλμπαντάκης ΑΕΕΒΕ»

Η κ. Ο. Τελιγιορίδου Ο κ. Ν. Κατής

Η κ. Κ. Σκουλικάρη 
παραλαμβάνει το ελληνικό σήμα  

από τον κ. Δ. Αυλωνίτη

Ο κ. Σ. Μάμαλης  
με τον κ. Γ. Οικονόμου

Ο κ. Β. Κόκκαλης

Η κ. B. Φυντανή

Από τον χώρο της εκδήλωσης 
Ο κ. Ν. Κατής και ο κ. Ν. Αντώνογλου με τους εκπρόσωπους των 

επιχειρήσεων που παρέλαβαν το ελληνικό σήμα

Η κ. Ο. Τελιογιορίδου απονέμει 
το ελληνικό σήμα στην εταιρεία 

«Κοντοδήμας Αθανάσιος»
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Κα-
τάρτισης προέβη στην εκπαίδευση μελισσοκόμων για 
το έτος 2018 στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης 1.3: 
«Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων» και σε εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.
Η Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης σε συνεργασία με την 

αρμόδια Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του ΥΠΑΑΤ, 
παραλαμβάνει και αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων 
φορέων: μελισσοκομικών συνεταιρισμών, μελισσοκομικών συλ-
λόγων, περιφερειών, ΔΑΟΚ (Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής) των Περιφερειακών Ενοτήτων κ.λπ. και προ-
τείνει την υλοποίηση ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων σε όλη την 
ελληνική επικράτεια.

Το 2018 υλοποιήθηκαν συνολικά 79 ταχύρρυθμες εκπαιδεύ-
σεις (προγράμματα κατάρτισης) για επαγγελματίες μελισσοκό-
μους και επόπτες μελισσοκομίας κατά τους μήνες Μάϊο και Ιού-
νιο, τις οποίες παρακολούθησαν συνολικά 2.235 μελισσοκόμοι 
και επόπτες μελισσοκομίας. Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε 
στα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και σε χώ-
ρους ή δομές των μελισσοκομικών συλλόγων ή συνεταιρισμών. 

Οι θεματικές ενότητες με μεγάλο μελισσοκομικό ενδιαφέρον 
αφορούσαν: 

 � Αρχές Οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
 � Μελισσοκομικό εξοπλισμό και συντήρησή του
 � Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 � Μελισσοκομικά φυτά
 �  Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων 

κυψέλης
 �  Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και 

αντιμετώπισης
 � Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 �  Τυποποίηση-Εμπορία-Προώθηση- Σήμανση των μελισσοκομι-

κών προϊόντων
 �  Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 �  Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ,ΠΓΕ)
 �  Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της 

κυψέλης
 �  Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία-Πρόγραμμα βελτίωσης πα-

ραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας-Η-
λεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο.

Ειδικά για το μελισσοκομικό έτος 2018, προκειμένου να επι-
σημανθεί η προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται στο τελικό 
προϊόν με την τυποποίηση και σήμανση, ήταν υποχρεωτική η 
εκπαίδευση στη θεματική ενότητα: Τυποποίηση-Εμπορία-Προώ-
θηση-Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων, σε κάθε ταχύρ-
ρυθμη εκπαίδευση.

Βασική προϋπόθεση της υλοποίησης των ανωτέρω προγραμ-
μάτων ήταν η ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή τους στη 
χώρα μας, τόσο στα νησιά (όπου το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα 
αυξημένο) όσο και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα.

Η άντληση των εκπαιδευτών έγινε από το μητρώο-κατάλογο 

εκπαιδευτών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης - Διεύθυνση Αγροτικής Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, το οποίο δέχεται αιτήσεις και ενημερώνεται- έως και 31 
Οκτωβρίου- καθόλη τη διάρκεια εκάστου έτους (εκτός του χρο-
νικού διαστήματος υλοποίησης των ταχύρρυθμων εκπαιδεύσεων 
μελισσοκομίας). Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο περιγρά-
φονται στην υπ’ αριθ. 1448/52528/2012 απόφαση του Υποουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και είναι σύμφωνες με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η χρονική διάρκεια της κάθε ταχύρρυθμης εκπαίδευσης ήταν 
μέχρι 15 ώρες/εκπαιδευόμενο (έως και 3 ημέρες).

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες μελισσοκόμοι ενημερώθη-
καν από τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ», τα Κέντρα Μελισσοκομίας ή 
τους συνεταιρισμούς τους, προκειμένου να γνωρίζουν τον ακρι-
βή χώρο και χρόνο υλοποίησης της εκπαίδευσής τους. Η παρα-
κολούθηση ήταν δωρεάν και μετά τη λήξη εκάστου προγράμμα-
τος χορηγήθηκε βεβαίωση παρακολούθησης.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κάθε ταχύρρυθμη εκπαίδευση ελεγ-
χόταν από διμελή κλιμάκια του ΥΠΑΑΤ, τόσο ως προς το φυσι-
κό όσο και ως προς το οικονομικό τους αντικείμενο, καθόλη τη  
διάρκεια υλοποίησής τους.

ΕΠΑΣ Συγγρού ΑμαρουσίουΚέντρο «Δήμητρα» Θεσσαλονίκης

Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων έτους 2018
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Η αγροτική εκπαίδευση στη γεωργία στόχος της 
δια βίου μάθησης

Σ την Επαγγελματική Σχολή Αγροτικών Μηχανήματων & 
Ζωοτεχνίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, που λειτουργεί στην 
ιστορική «Αβερώφειο Γεωργική Σχολή Λάρισας», πραγ-
ματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου ημερίδα με θέμα «Η 

αγροτική εκπαίδευση στην Ελλάδα και η παραγωγική ανασυγκρό-
τηση την περίοδο της κρίσης». Η εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο 
κτίριο «Βιβλιοθήκη» της Σχολής, συνδιοργανώθηκε από τη Θεμα-
τική Ομάδα Παιδείας και την Περιφερειακή Οργάνωση Θεσσαλίας 
των Οικολόγων Πράσινων με τη στήριξη της Ελληνογερμανικής 
Συνέλευσης.

Στην ημερίδα τονίστηκε η σημασία της αγροτικής οικονομίας, 
ως κεντρικού πυλώνα της εθνικής στρατηγικής για την παραγω-
γική ανασυγκρότηση της χώρας προς μία βιώσιμη κατεύθυνση, με 
σκοπό την εξασφάλιση διατροφικής αυτάρκειας και δημιουργίας 
νέων θέσεων εργασίας αλλά και αναζωογόνησης της υπαίθρου. 
Παρουσιάστηκαν διαφορετικά μοντέλα αγροτικής εκπαίδευσης 
που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας ως 
στόχο την ανταλλαγή απόψεων για την κατάθεση προτάσεων 
στους αρμόδιους φορείς της πολιτείας, για μια πιο αποτελεσμα-
τική και στοχευμένη αγροτική εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις 
σύγχρονες ανάγκες και τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Εκπαιδευ-
τικοί αγροτικών σχολών και ειδικοί επιστήμονες επισήμαναν την 
ανάγκη για τη δημιουργία διαλόγου που θα οδηγήσει στην εξάλει-
ψη των διαρθρωτικών αδυναμιών της αγροτικής οικονομίας αλλά 
και της ελλιπούς προβολής προώθησης των ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων από τη μία αλλά και τη σύνδεση της παιδείας με την 
παραγωγική ανασυγκρότηση από την άλλη. Μέσω της γνώσης ο 
νέος αγρότης θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 
παραγωγικής κλίμακας και ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ορθο-
λογική χρήση των φυσικών πόρων.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Νικόλαος Κατής στον χαι-
ρετισμό του αναφέρθηκε στις 6 Επαγγελματικής Σχολές (ΕΠΑΣ) 
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στις οποίες μπορούν να φοιτήσουν νέοι 
και νέες που έχουν περατώσει την πρώτη Λυκείου. Οι Σχολές 
αυτές παρέχουν διετή δωρεάν εκπαίδευση σε όσους επιθυμούν 
να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα στο αντικείμενο που οι 
ίδιοι επιλέγουν. Επιπλέον, στους σπουδαστές παρέχεται στέγαση 
και διατροφή. Τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών παρέχουν 
θεωρητικές γνώσεις σε διάφορα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, 
ενώ αποκτούν σημαντική εργαστηριακή εκπαίδευση στις σύγχρο-
νες υποδομές των σχολών. Οι Σχολές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα 
αντικειμένων, όπως γαλακτοκομία-τυροκομία (Ιωάννινα), γεωργι-
κά μηχανήματα (Λάρισα), ζωοτεχνία (Λάρισα), θερμοκηπιακές κα-
τασκευές και καλλιέργειες (Μεσαρά Ηρακλείου), ξυλογλυπτική-δι-
ακοσμητική επίπλου (Καλαμπάκα), φυτοτεχνικών επιχειρήσεων 
και αρχιτεκτονικής τοπίου (Μαρούσι) και αμπελουργία-οινοτεχνία 
(Νεμέα). Τέλος, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που καταβάλλε-
τε από τη διοίκηση για την αναβάθμιση των προγραμμάτων των 
Σχολών ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, που 
θα βοηθήσει τους σπουδαστές μετά την αποφοίτησή τους στην 
επαγγελματική τους αποκατάσταση, είτε στις οικογενειακές τους 
επιχειρήσεις είτε ως στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Η κ. Μαρία Κλεισιάρη, Διευθύντρια της Επαγγελματικής Σχολής 
Λάρισας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, επεσήμανε ότι έχουμε περάσει σε 

μια εποχή απαιτητική, που ζητάει τα «προϊόντα του μέλλοντος», 
ικανά να απαντήσουν στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις, 
αντάξια των αυστηρών προσδοκιών του σύγχρονου ανθρώπου.  
Η αγροτική επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί πρόκληση αλλά 
παράλληλα και ένα “στοίχημα” της εποχής μας το οποίο επιβάλλει 
τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, προκειμένου να προ-
σφερθούν σύγχρονες και εφαρμόσιμες λύσεις στον μελλοντικό 
Έλληνα γεωργοκτηνοτρόφο. Άμεση και επιτακτική ανάγκη απο-
τελεί το γεγονός ότι η Σχολή πρέπει να διαδραματίσει και πάλι 
κυρίαρχο ρόλο στο εκπαιδευτικό, επαγγελματικό, πολιτιστικό και 
κοινωνικό γίγνεσθαι, συμμετέχοντας ενεργά στο τρίπτυχο εκπαί-
δευση, πολιτισμός, κοινωνία. 

Η κ. Αλεξάνδρα Μέγα, Διευθύντρια της Γαλακτοκομικής Επαγ-
γελματικής Σχολής Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τόνισε ότι η 
Σχολή αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή πολλών νέων από κτηνο-
τροφικές κυρίως οικογένειες όλης της χώρας, που επιδιώκουν να 
φοιτήσουν σε αυτή ακόμα και αφού ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σε ανώτερα ιδρύματα. Τα «δυνατά σημεία» της Σχολής, σύμ-
φωνα με την ομιλήτρια αποτελούν η εμπειρία των 100 χρόνων 
λειτουργίας της, η διετής εκπαιδευτική διαδικασία που παρέχεται, 
οι άρτιες εγκαταστάσεις και κυρίως το πλήρως εξοπλισμένο επαγ-
γελματικό τυροκομείο, που εξασφαλίζουν εξάσκηση και βιωματική 
εκπαίδευση των μαθητών καθώς επίσης και ο προσανατολισμός 
των σπουδών στην παραδοσιακή τυροκομία και στην παραγωγή 
ποιοτικών προϊόντων από φρέσκο ελληνικό γάλα. Οι απόφοιτοι 
της Σχολής έχουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, σε μεγάλο 
ποσοστό επιστρέφουν στον τόπο τους και είτε δημιουργούν δικές 
τους επιχειρήσεις είτε εντάσσονται και εξελίσσουν τις υπάρχουσες 
οικογενειακές και επίσης εργάζονται σε μεγάλες γαλακτοβιομηχα-
νίες και τυροκομεία. 

Επίσης, στην ημερίδα τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη αξιοποίη-
σης της «Αβερωφείου» Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας και των 
εγκαταστάσεών της. Γι’ αυτόν τον λόγο συγκροτήθηκε αρμόδια 
επιτροπή, η οποία θα καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο προκει-
μένου να γίνει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συνολικών 
εγκαταστάσεων της Σχολής, προς όφελος του αγροτικού κόσμου 
και της ανάπτυξης της περιοχής. Πρόεδρος της Επιτροπής αυτής 
ορίστηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Αθα-
νάσιος Μπακαλέξης. 
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Μελέτη αποκατάστασης της Λ. Μαραθώνος 
από το Ινστιτούτο Μεσογειακών & Δασικών 
Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Μ ετά την καταστροφική 
πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 
2018 στο Μάτι Αττικής, το  
Ινστιτούτο Μεσογειακών 

& Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κλήθηκε από το Πολιτι-
κό Γραφείο του Υπουργού Επικρατείας να 
συντάξει Τεχνική Έκθεση, που θα αποτελέ-
σει τον βασικό οδηγό στον σχεδιασμό της 
αποκατάστασης της Λεωφόρου Μαραθώ-
νος ενόψει της διεξαγωγής του Μαραθω-
νίου 2018. 

Η κλήση αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης εμπειρίας 
αλλά και της επιτυχούς αποκατάστασης του ευρύτερου τοπίου της 
Αρχαίας Ολυμπίας μετά την πυρκαγιά του 2007.

Η ανασυγκρότηση μιας περιοχής που υπέστη καταστροφή από 
μια πυρκαγιά, είναι πολύπλοκη υπόθεση. Η πολυπλοκότητα γίνεται 
επί πλέον σύνθετη, όταν στην κατεστραμμένη περιοχή συμπεριλαμ-
βάνονται και συγκροτήματα κατοικιών με το σύνολο των υποδο-
μών τους. Συνήθως δεν υπάρχουν εξειδικευμένα σχέδια που να 
περιγράφουν με ακρίβεια τους βηματισμούς αποκατάστασης και το 
έργο καθίσταται δυσκολότερο, από την άποψη του συντονισμού 
μεταξύ των διαφόρων κρατικών φορέων και των αρμοδιοτήτων 
τους. Εν προκειμένω, στην περιοχή, η οποία συνοδεύτηκε και με μια 
πρωτοφανή απώλεια συνανθρώπων μας, η βαρύτητα της ηθικής 

υποχρέωσης αποκτά κυρίαρχη προτεραι-
ότητα. 

Η επιστημονική ομάδα του ΙΜΔΟ κατέ-
θεσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 
ολοκληρωμένη πρόταση αποκατάστασης 
της Λεωφόρου Μαραθώνος ώστε την 11η 
Νοεμβρίου, ημέρα διεξαγωγής του Κλασι-
κού Μαραθωνίου, η χώρα μας να ανταπο-
κριθεί στις διεθνείς υποχρεώσεις της.  

Στην επιστημονική ομάδα για τη σύνταξη της Τεχνι-
κής Έκθεσης συμμετέχουν οι:

 � Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Δασολόγος – Δασική Οικολογία, Ανα-
πληρωτής Ερευνητής 

 � Δρ Νικόλαος Προύτσος, Γεωπόνος - Δασική Μικρομετεωρο-
λογία και Κλιματική Αλλαγή, Δόκιμος Ερευνητής  

 � Δρ Παναγιώτης Τσόπελας, Δασολόγος -Δασική Παθολογία, 
Τακτικός Ερευνητής 

 � Γεώργιος Μάντακας, Δασολόγος DSPU - Αποκατάσταση Δια-
ταραγμένων Περιοχών, Ειδικός Επιστήμονας

 � Κωνσταντίνος Καούκης, Δασοπόνος MSc - Φυσικές Κατα-
στροφές, Ειδικός Επιστήμονας

Ο Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος σε επιτροπή  
για τις δασικές πυρκαγιές

Ο ερευνητής του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων Δρ Γα-
βριήλ Ξανθόπουλος ορί-

στηκε με πρωθυπουργική απόφαση 
(Υ60/2018 - ΦΕΚ 3937/Β/10-9-
2018) ως μέλος της «Ανεξάρτητης 
Επιτροπής για τη διερεύνηση των αι-
τιών των πυρκαγιών». Πρόεδρος της 
επιτροπής είναι ο καθηγητής Johann 
Georg Goldammer, διευθυντής του 
Παγκοσμίου Κέντρου Παρακολούθη-
σης Πυρκαγιών (GFMC) και συμμετέχουν πέντε επιστήμονες από 
την Ελλάδα, εξειδικευμένοι στο αντικείμενο των δασικών πυρκα-
γιών.

Έργο της επιτροπής είναι η διερεύνηση των υποκείμενων αι-
τιών των καταστροφικών πυρκαγιών της 23ης και 24ης Ιουλίου 
2018 στην Αττική και η σύνταξη έκθεσης για τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις και τις πολιτικές που πρέπει να υιοθετήσει η Ελ-
λάδα για την αποφυγή αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.

Ο ορισμός του Δρ. Ξανθόπουλου, ως μέλους της επιτροπής 
αυτής, αποτελεί αναγνώριση για τη σημαντική και πολύχρονη 
προσφορά του στο αντικείμενο, αλλά και τιμή για τον ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων 
καθώς και την αγροτική έρευνα, την οποία υπηρετεί εδώ και πολ-
λά χρόνια. 

Ο Δρ Γαβριήλ Ξανθόπουλος
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Σ τις 9 Ιουλίου ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου “Ανάπτυξη 
της δενδροκομίας φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων 
με τη διατήρηση και οργάνωση της τράπεζας γενετικού 
υλικού, τη δημιουργία μητρικών φυτειών και την αξιο-

λόγηση, αξιοποίηση και βελτίωση τοπικών και ξενικών ποικιλιών” 
με ακρωνύμιο “FruitTrees2Safeguard”, συνολικού προϋπολογι-
σμού 710.000 ευρώ και χρονικής διάρκειας τριών ετών. Το έργο 
υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙ-
ΝΟΤΟΜΩ και συνχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” (ΕΠΑ-
νΕΚ). Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίω-
σης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ), Τμήμα Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δένδρων (Δρ Π. Δρογούδη, συντονισμός και επι-
στημονικά υπεύθυνη, Δρ Θ. Σωτηρόπουλος, Δρ Γ. Παντελίδης και 
Δρ Α. Ζαμπούνης) και συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (Δρ Β. Μαλιόγκα, επιστημονικά υπεύθυνη, Δρ Ν. 
Κατής και Δρ Α. Κατσιάνη), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) - Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας, (Δρ 
Π. Μαδέσης, επιστημονικά υπεύθυνος), το Δίκτυο Ελληνικών Κον-
σερβοποιών Φρούτων (ΔΕΛΚΟΦ)- Σύνδεσμος Βιομηχάνων Κον-
σερβοποιών Ελλάδος (κ. Κ. Αποστόλου, Δρ Χ. Δάνης και Ο. Απο-
στόλου) και τα Φυτώρια Τσεσμελή (κ. Χ. Τσεσμελής). Η εναρκτήρια 
συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στο 
Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων με την παρουσία 11 
συμμετεχόντων καθώς και της διευθύντριας του ΙΓΒ & ΦΠ Δρος 
Ελένης Μαλούπα και του ομότιμου καθηγητή δενδροκομίας του 
ΑΠΘ Δρ Μιλτιάδη Βασιλακάκη, οι οποίοι παρακολουθούν την πο-
ρεία του έργου ως εξωτερικοί σύμβουλοι. 

Στόχοι του έργου είναι: 
 � Εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπω-

ροφόρων δένδρων, διάσωση και in situ αξιολόγηση. 
 � Έλεγχος της φυτοϋγείας, εξυγίανση και δημιουργία προβασι-

κών και μητρικών φυτειών ποικιλιών του Εθνικού Καταλόγου. 
 � Αξιολόγηση νέων ξενικών ποικιλιών ροδακινιάς, νεκταρινιάς, 

κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς. 
 � Προσδιορισμός βιοχημικών και γενοτυπικών χαρακτηριστικών. 
 � Προσδιορισμός γενοτύπων βιομηχανικού ροδάκινου με αξιό-

λογα χαρακτηριστικά. 
 � Αξιολόγηση της ανθεκτικότητας τοπικών και ξενικών γενοτύ-

πων/ποικιλιών σε σημαντικές ασθένειες.
 � Ανάπτυξη μοριακών λειτουργικών δεικτών, γονιδιωματικές 

αναλύσεις & υποβοήθηση προγραμμάτων γενετικής βελτίω-
σης ως προς την ανθεκτικότητα σε ασθένειες και άλλα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά. 

Εξερευνητικές αποστολές σε νησιά 
και ηπειρωτική χώρα για τη διάσωση 

τοπικών ποικιλιών 
Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 

Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, στο πλαίσιο του 
έργου “FruitTrees2Safeguard” πραγματοποίησε τον Σεπτέμβριο 
εξερευνητικές αποστολές σε περιοχές της Λέσβου, Σάμου, Ικαρίας, 
Μαγνησίας, Σερρών, Καστοριάς, Αριδαίας και Ημαθίας, με σκοπό 
την εύρεση τοπικών απειλούμενων ποικιλιών φυλλοβόλων οπω-
ροφόρων δένδρων, τη διάσωση και in situ αξιολόγηση. Οι αποστο-

λές πραγματοποιήθηκαν με την πολύτιμη βοήθεια και καθοδήγηση 
του κ. I. Σκούτα, προϊσταμένου γεωπόνου του Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Ελέγχου Νομού Σάμου (Σάμος και Ικαρία), της κ. Ρ. 
Τσίγκου, MSc γεωπόνου, υπεύθυνης Εστιακού Σημείου ΑΙΓΙΛΟΠΑ 
στη Λέσβο (Λέσβος), του Δρ. Κ. Κουτή, επιστημονικού συντονιστή 
ΑΙΓΙΛΟΠΑ, Λεχώνια Μαγνησίας (Μαγνησία) καθώς και διαφόρων 
τοπικών γεωπόνων της ηπειρωτικής Ελλάδος.  

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων σε Λέσβο και Μαγνησία 
πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες, η πρώτη την Πέμπτη 30 Αυ-
γούστου στο Επιμελητήριο Λέσβου στη Μυτιλήνη και η δεύτερη 
την Πέμπτη 06 Σεπτεμβρίου στον Πολιτιστικό και Μορφωτικό 
Σύλλογο Αγίου Βλασίου, στον Άγιο Βλάση Μαγνησίας με θέμα: 
“Αξιοποίηση και Βελτίωση Τοπικών και Ξενικών Ποικιλιών Φυλ-
λοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων”, από τη Δρα Π. Δρογούδη, τις 
οποίες παρακολούθησαν γεωτεχνικοί και παραγωγοί. Οι ημερί-
δες έγιναν με τη συνδιοργάνωση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και του 
ΑΙΓΙΛΟΠΑ Λέσβου και Μαγνησίας. 

Στις εξερευνητικές αποστολές βρέθηκαν περισσότερες από 
100 τοπικές ποικιλίες αχλαδιάς, μηλιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, 
ροδακινιάς και δαμασκηνιάς που υπόκειται σε γενετική διάβρω-
ση καθώς και in situ αξιολόγηση, συλλέχθηκαν δείγματα φύλ-
λων και καρπών για τον προσδιορισμό βιοχημικών και γενοτυπι-
κών χαρακτηριστικών και συλλέχθηκε πολλαπλασιαστικό υλικό, 
το οποίο δόθηκε στο Φυτώριο Τσεσμελή, όπου εμβολιάστηκε σε 
κατάλληλα υποκείμενα. Τα επόμενα έτη τα δενδρύλλια θα εγκα-
τασταθούν στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων, 
όπου θα γίνει αξιολόγηση της ανθεκτικότητάς τους σε σημαντι-
κές μυκητολογικές ή βακτηριολογικές ασθένειες. 

Εντυπωσιακός ήταν ο πλούτος τοπικών ποικιλιών φυλλοβό-
λων οπωροφόρων δένδρων που βρέθηκαν στα νησιά και ιδιαί-
τερα στην περιοχή της Αγιάσου Λέσβου, όπου συλλέχτηκαν 15 
ποικιλίες αχλαδιάς που παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία 
στα χαρακτηριστικά τους και καλλιεργούνται συνήθως χωρίς τη 
χρήση φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Οι τοπικές ποικιλίες 
οπωροφόρων δένδρων είναι απαραίτητο πρωταρχικό υλικό για 
τη δημιουργία νέων ποικιλιών γιατί περιέχουν μοναδική συστά-
δα γονιδίων που διασφαλίζουν τα χαρακτηριστικά της προσαρ-
μοστικότητας και της παραγωγικότητας.

Έναρξη του έργου “FruitTrees2Safeguard”

Καρποί “Πεπονάπιδου” 
με χαρακτηριστικές 

κάθετες γραμμές που το 
κάνουν να μοιάζει με 

πεπόνι. 

Δένδρο της 
ποικιλίας αχλαδιάς 
“Κουντουρέλια”, πολύ 
παραγωγικό με πολύ 
μεγάλους καρπούς, 
ιδιαίτερα γευστικούς 
αλλά όχι τόσο 
ελκυστικούς.
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Συνάντηση στο πλαίσιο του έργου 
SuperGREENLABELFoods

ΟΒαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων 
του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυ-
τογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
συμμετείχε στη δεύτερη συνάντηση του ευ-

ρωπαϊκού έργου με τίτλο: “Εναρμόνιση και πιστοποίη-
ση των υπερ-τροφών” (SuperGREENLABELFoods). Το 
έργο στοχεύει στην παροχή καινοτόμων μεθοδολογιών, 
μέσω κατάρτισης, στους ανθρώπους που ασχολούνται 
άμεσα με την καλλιέργεια, τη συλλογή, την παραγωγή, 
τη συσκευασία και την προώθηση των υπερ-τροφών, 
των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών και των δασι-
κών μικρών καρπών, ώστε να αυξήσουν τις γνώσεις και 
την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά. Ειδικότερα, η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Pamplona (Ισπανία) 
και διήρκησε δύο ημέρες, 25 και 26 Ιουλίου. Σε ένα κλί-
μα άρτιας συνεργασίας συζητήθηκαν και οργανώθηκαν 
οι δράσεις του προγράμματος ανά χώρα (Ιταλία, Ελλά-
δα και Ισπανία) καθώς και τα αναμενόμενα ωφέλη αυτών. Επιπλέον, συζητήθηκαν τα επόμενα στάδια δράσης του προγράμματος, τα 
οποία περιλαμβάνουν την επιμόρφωση των παραγωγών και των ενδιαφερόμενων καλλιεργητών αρωματικών και φαρμακευτικών 
φυτών, με τεχνολογικά εργαλεία λειτουργικά και εύκολα προσβάσιμα προς όλους. Συνολικά, η συνάντηση αυτή συνέβαλε στην ενί-
σχυση της ομαδικότητας και αποτελεσματικότητας των εταίρων, προκειμένου να περατωθεί το φυσικό αντικείμενο του έργου με τον 
βέλτιστο τρόπο. 

Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος 
ERASMUS+

Σ το πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, 
KA2- “Συνεργασία για την καινοτομία και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών" - “ Στρατηγικές 
συνεργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης” με τίτλο: “Εναρμόνιση και πιστοποίηση των 
υπερ-τροφών” (Ακρωνύμιο: SuperGREENLABELFoods), 
το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ διοργάνωσε διήμερο εκ-
παιδευτικό σεμινάριο το Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου και την 
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου, στις εγκαταστάσεις της Ανώτα-
της Σχολής Τεχνολογικής και Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ) στη Θεσσαλονίκη.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είχε τίτλο: «Σεμινάριο 
πληροφορικής για την καλύτερη προώθηση των αγρο-
τικών προϊόντων» και ο στόχος του ήταν η αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των καλλιεργητών στη χρήση εργαλεί-
ων πληροφορικής και διαδικτύου για την προώθηση 
της παραγωγής τους, η συμμετοχή τους σε αγροτικά και 
εμπορικά δίκτυα καθώς και η διαρκής ενημέρωση σε θέ-
ματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Εισηγητές ήταν η κ. Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Δασικής Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης και ο Δρ Ιωάννου Κώστας, ερευνητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Το σεμινάριο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του «Σχολείου Αγρού», διάρκειας 80 ωρών, το οποίο θα πραγματο-
ποιηθεί την άνοιξη του 2019 στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων στη Θέρμη και θα 
αφορά στην καθετοποιημένη παραγωγή τελικών προϊόντων που βασίζονται στα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά και τις ελληνικές 
υπερτροφές.
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Περιφερειακή Συνάντηση Συντονισμού της 
Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου

Τ ο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ-ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) διοργάνωσε και φιλοξέ-
νησε με ιδιαίτερη επιτυχία στις εγκαταστάσεις του στην 

Νέα Πέραμο Καβάλας, την Περιφερειακή Συνάντηση Συντονισμού 
της Μεσογείου και Εύξεινου Πόντου (Regional Co-ordination 
Group of the Mediterranean & the Black Sea–RCG 2018) από τις 
17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Η Ελλάδα έχει αναλάβει την Προεδρία 
της Περιφερειακής Συνάντησης των Μεσογειακών Ευρωπαϊκών 
χωρών για τη διετία 2018-2019, με εθνικό εκπρόσωπο τον κ. Από-
στολο Καραγιαννάκο από το ΥΠΑΑΤ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσημες αντιπροσωπείες από τα 
εννέα μεσογειακά κράτη-μέλη της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Μάλ-
τας, Κροατίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας και Ελλάδας. 
Συνολικά, το ΙΝΑΛΕ φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του περίπου 
εξήντα εκπροσώπους των παραπάνω χωρών αλλά και εκπροσώ-
πους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις οργανώσεις FAO-GFCM και 
ICES. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα συντονι-
σμού και μεθοδολογίας των Προγραμμάτων Συλλογής Αλιευτικών 
Δεδομένων (ΕΠΣΑΔ) της κάθε χώρας αλλά και η πρόοοδος που 
σημειώθηκε κατά την εφαρμογή τους. Στόχος των ετήσιων περιφε-
ρειακών συναντήσεων συντονισμού είναι η διαβαθμονόμηση και η 
πρόοδος των ΕΠΣΑΔ όλων των μεσογειακών ευρωπαϊκών χωρών, 
έτσι ώστε η συλλογή των δεδομένων να συνεισφέρει στη σωστή 
αλιευτική διαχείριση των πόρων της Μεσογείου και του Εύξεινου 
Πόντου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συγκροτήθηκαν παράλληλα 
δύο υπο-ομάδες εργασίας. Η πρώτη αποτελούνταν από ειδικούς 

επιστήμονες για το χέλι, με αντικείμενο την πρόοδο στα θέματα 
καταγραφής και διαχείρισης των πληθυσμών αυτού του ευάλω-
του και προστατευόμενου εμπορικού είδους. Η δεύτερη υπο-ομά-
δα αφορούσε το Πρόγραμμα STREAM “Strengthening Regional 
cooperation in the area of fisheries biological data collection in 
the Mediterranean and Black Sea” (MARE/2016/22), όπου ειδικοί 
απεσταλμένοι εκπαιδεύτηκαν στη χρήση ειδικού λογισμικού που θα 
βελτιώσει τις μεθόδους συλλογής βιολογικών δεδομένων των χω-
ρών της Μεσογειακής Ευρώπης. Την τελευταία ημέρα οι συμμετέ-
χοντες επισκέφθηκαν την ιχθυόσκαλα Καβάλας, όπου ξεναγήθηκαν 
και παρακολούθησαν δημοπρασία αλιευμάτων. 

Το επόμενο συνέδριο θα διεξαχθεί στη Μάλτα, το φθινόπωρο 
του 2019.

Εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος 
TomorrowS στο πλαίσιο του ARIMNET 2

Α πό 9 έως 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στη Θέρμη, στις εγκατα-
στάσεις του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η εναρκτήρια συνάντηση 
του προγράμματος TomorrowS, όπου συμμετείχαν συνεργαζό-

μενοι ερευνητές από το National Agronomic Institute της Τυνησίας και το 
CIRAD της Γαλλίας. 

Το έργο TomorrowS ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018, στοχεύοντας στην 
αειφορία των καλλιεργειών σίτου και βαμβακιού στις μεσογειακές χώρες, με 
τη μειωμένη χρήση εισροών (λιπάσματα, άρδευση) και κατ’ επέκταση μικρότε-
ρη κατανάλωση ενεργειακών πόρων. Στα προσδοκώμενα αποτελέσματα του 
έργου περιλαμβάνονται η δυνατότητα σχεδιασμού συστημάτων καλλιέργειας 
που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα και άμεσα από τους παραγωγούς. Τον 
συντονισμό του έργου έχει η Δρ Ελένη Τσαλίκη, Εντεταλμένη Ερευνήτρια του 
ΙΓΒ&ΦΠ.

Στο πλαίσιο της συνάντησης αποφασίστηκαν τα πρωτόκολλα καλλιέργειας 
και παρατηρήσεων που θα ακολουθηθούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Τυνησία, έγινε προγραμματισμός των εργασιών, ενώ συγχρόνως πραγματο-
ποιήθηκε εκπαίδευση από τον Δρ. Romain Loison, σχετικά με το μοντέλο καλλιέργειας Decision Support System for Agrotechnology 
Transfer (DSSAT), που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου για την προσομοίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών.

Επίσκεψη πειραματικών βαμβακιού στο ΙΓΒ&ΦΠ,  
Θέρμη Θεσσαλονίκης
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Τ α αποτελέσματα της έρευνας-μελέ-
της που εκπονήθηκε από τη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με 
θέμα «Η Ελληνίδα αγρότισσα: αποτύ-

πωση της συμμετοχής, προβλήματα, προκλήσεις 
και προτάσεις πολιτικής για την ενθάρρυνση της 
συμμετοχής των γυναικών στον αγροτικό τομέα 
και την ελληνική ύπαιθρο», παρουσιάστηκαν 
την Τρίτη 16 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του 
Μουσείου της Ακρόπολης, μία ημέρα μετά την 
Παγκόσμια ημέρα εορτασμού της γυναίκας της 
«υπαίθρου», που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
15 Οκτωβρίου. Η έρευνα που διεξήχθη από την 
καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Μαρία 
Γκασούκα και την ερευνητική της ομάδα, αποτέλε-
σαν το έναυσμα για την ημερίδα που συνδιοργα-
νώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Περιφέρεια 
Αττικής. 

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρος 
Αραχωβίτης ανοίγοντας τις εργασίες της ημερίδας, ανέφερε 
πως ο ρόλος των αγροτισσών έχει αλλάξει και δεν είναι πλέ-
ον ρόλος βοηθητικός ως «συμβοηθούντων μελών» της αγροτι-
κής εκμετάλλευσης. Οι μισές από τις αγρότισσες που διαθέτουν 
προσωπική αγροτική ιδιοκτησία τη διαχειρίζονται οι ίδιες, και οι 
άνδρες σήμερα δεν είναι πλέον 
οι κατ’ εξοχήν διαχειριστές της 
περιουσίας. 

Στην εκδήλωση χαιρετισμό 
απηύθυναν η Υφυπουργός 
Εσωτερικών κ. Μ. Χρυσοβελώ-
νη, η Υφυπουργός Οικονομι-
κών κ. Κ. Παπανάτσιου, η Υφυ-
πουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων κ. Ολ. Τελιγιορί-
δου, η Γενική Γραμματέας Ισό-
τητας των Φύλων κ. Φ. Κούβε-
λα, η Περιφερειάρχης Αττικής 
κ. Ρ. Δούρου και ο Αντιπρόε-
δρος της Βουλής κ. Γ. Βαρε-
μένος. Επίσης, παρευρέθηκαν 
μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμ-
ματέας Αγροτικής Πολιτικής κ. 
Χ. Κασίμης και ο Βουλευτής 
Λάρισας κ. Ν. Παπαδόπουλος. 

Ο διευθυντής Αγροτικής Κα-

τάρτισης κ. Αθανάσιος Μπουρλέτσικας, 
εκπροσωπώντας τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
στην ομιλία του με τίτλο “Κατάρτιση και 
νέα αγρότισσα” παρουσίασε στατιστικά 
στοιχεία σχετικά με την κατάρτιση των 
νέων αγροτισσών που πραγματοποιήθη-
καν την τελευταία πενταετία στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων “Νέων Γεωργών”, ση-
μειώνοντας ότι ο αριθμός των γυναικών 
που ενδιαφέρονται για τη επιμόρφωσή 
τους έχει αυξηθεί και ότι οι νέες αγρότισ-
σες δραστηριοποιούνται κατά 80% στη 
φυτική παραγωγή, 17% στην κτηνοτροφία 
και 3% στη μελισσοκομία. Επίσης, ανακοί-

νωσε ότι τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσουν 
οι εκπαιδεύσεις στο πλαίσιο του έργου για το Υπομέτρο 6.1 “Ενί-
σχυση Εκκίνησης Επιχείρησης για νέους Γεωργούς”, το οποίο θα 
υλοποιηθεί από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.  

Στην ημερίδα τον λόγο πήραν τόσο υπηρεσιακά στελέχη του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) όσο 
και αγρότισσες, οι οποίες ανέφεραν στοιχεία και προσωπικές 
εμπειρίες σχετικά με τα θέματα και τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν στην προσπάθειά τους να βρουν τον δρόμο τους στην 
αγροτική ζωή της χώρας.

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε στην ημερίδα 
του ΥΠΑΑΤ για την Ελληνίδα αγρότισσα 

Ο κ. Αθανάσιος Μπουρλέτσικας


