Νέα Διοίκηση στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Σ

ύμφωνα
με
τις
αποφάσεις
2500/282463,
2501/282468 και 2502/282476, που δημοσιεύθηκαν
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 948/08-112019), ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μαυρουδής Βορίδης, όρισε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ με τετραετή θητεία.
Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού τοποθετήθηκε ο Καθηγητής ΓΠΑ Σέρκος Χαρουτουνιάν και Διευθύνων Σύμβουλος, ο
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ Παναγιώτης
Χατζηνικολάου.
Ο Σέρκος Χαρουτουνιάν είναι Καθηγητής Χημείας, στο Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως & Διατροφής του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το γνωστικό του αντικείμενο αφορά
τη «Χημεία των φυσικών και συνθετικών βιοδραστικών προϊόντων», καλύπτοντας ερευνητικά αντικείμενα που
εντάσσονται στους τομείς των Τροφίμων, της αξιοποίησης των Φυσικών
Προϊόντων, του Περιβάλλοντος-Κυκλικής Οικονομίας και της Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Σκευασμάτων-Βιοκτόνων.
Είναι συγγραφέας 143 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, είναι εκδότης του επιστημονικού περιοδικού
Journal of Chemistry και μέλος της εκδοτικής επιτροπής των περιοδικών Toxicology Reports, American Journal of Agricultural
Science & Technology και International Journal of Clinical
Nutrition & Dietetics. Το επιστημονικό του έργο έχει βραβευτεί
από την ΕΕ.
Ο Παναγιώτης Χατζηνικολάου, είναι
απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ενώ έχει αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην “Επιστήμη και
Τεχνολογία των Υπολογιστών Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατά τα έτη 1981

και έως 1986 εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα των μελετών και
των κατασκευών ειδικών κτιριακών έργων.
Από το 1986-1996 δραστηριοποιήθηκε στη θαλάσσια έρευνα
εργαζόμενος στο ΕΚΘΕ, όπου συμμετείχε σε πάρα πολλά ερευνητικά έργα ενώ δημοσίευσε πλήθος ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Σχεδίασε, υλοποίησε ή επέβλεψε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος.
Στη συνέχεια και κατά τα έτη 1996 έως 2019 εργάστηκε ως
ανώτερο στέλεχος στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπηρετώντας
σε πλήθος θέσεων ως Προϊστάμενος Διεύθυνσης, Τμήματος ή
απλό στέλεχος, αποκτώντας δεξιότητες στην εκπόνηση πολιτικών και χρηματοδότηση δράσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας. Στο παρελθόν υπήρξε υπεύθυνος εκπόνησης πολιτικών σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας σε εθνικό
επίπεδο αλλά και σε διάφορες θεματικές περιοχές, όπως οι τομείς της αγροδιατροφής, της ενέργειας κ.λπ., ιδιαίτερα την περίοδο 2014-2020. Ήταν εκπρόσωπος στην επιτροπή ενέργειας
των προγραμμάτων πλαισίου της ΕΕ στον τομέα της Ενέργειας
για αρκετά χρόνια ενώ υπήρξε εκπρόσωπος της ΓΓΕΤ στα ΔΣ
ΚΑΠΕ, ΕΔΕΤ και ΕΚΘΕ.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
 Σέρκος Α. Χαρουτουνιάν, Καθηγητής ΓΠΑ, Πρόεδρος του ΔΣ
 Παναγιώτης Ι. Χατζηνικολάου, Πτυχιούχος ΕΜΠ, Διευθύνων
Σύμβουλος
 Αναστασία Ν. Σαρχόσογλου, Γεωπόνος, Εκπρόσωπος του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
 Γεώργιος Κ. Σδάνης, Κτηνοτρόφος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 Μαρία Φ. Ζάβαλη, Γεωπόνος, Εκπρόσωπος του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
 Σπυρίδων Α. Μάμαλης, Γεωπόνος, Καθηγητής Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Διεθνές Πανεπιστήμιο
Ελλάδας, Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ
 Παναγιώτης Δ. Κάτσαρης, Γεωπόνος, Εκπρόσωπος του προσωπικού του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Το ΙΝΑΛΕ στη Βραδιά του Ερευνητή

T

ο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) συμμετείχε και φέτος στη Βραδιά του Ερευνητή που
διοργανώθηκε την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου στο Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” στην Ξάνθη. Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν ενδιαιτήματα θαλάσσιων φυτών και ζώων σε ενυδρεία,
διαδραστικά παιχνίδια για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά σχετικά με τους θαλάσσιους οργανισμούς και τις προσαρμογές τους σε μεγάλα βάθη και εκτέθηκαν καλλιέργειες φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν για παρατήρηση. Στις ανοιχτές ομιλίες προς το ευρύ κοινό το ΙΝΑΛΕ παρουσίασε το πολυετές
επιστημονικό του έργο σχετικά με την κατασκευή και παρακολούθηση των τεχνητών υφάλων στην
Ελλάδα. Με αφορμή την προτροπή της βραδιάς «Επιστήμη για όλους, επιστήμη για σένα», αναδύθηκε ο
ρόλος των τεχνητών υφάλων, ως θαλάσσια καταφύγια ζωής και η αναγκαιότητα ύπαρξής τους σε ένα
περιβάλλον που δέχεται πληθώρα ανθρωπογενών και κλιματικών πιέσεων. Προβλήθηκε πλούσιο φωτογραφικό υλικό, βιντεοσκοπήσεις των υποβρύχιων δειγματοληψιών καθώς και των δειγματοληψιών
παρακολούθησης με μηχανότρατα στις προστατευόμενες περιοχές γύρω από τους τεχνητούς υφάλους.
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Η παρουσία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ στην 84η ΔΕΘ

Τ

ο περίπτερο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ που βρισκόταν μαζί
με τους υπόλοιπους εποπτευόμενους Οργανισμούς στον
χώρο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισκέφθηκε η νέα του πολιτική ηγεσία αλλά και
πλήθος κόσμου.
Τα στελέχη του Οργανισμού καθόλη τη διάρκεια της Έκθεσης
που διήρκεσε από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, ενημέρωναν
τόσο για τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΛΓΟ
– ΔΗΜΗΤΡΑ όσο και για τις έξι ΕΠΑΣ στις οποίες πολλοί νέοι και
νέες πραγματοποίησαν εγγραφές.
Το stand του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ επισκέφθηκαν ο Υπουργός Μ.
Βορίδης, οι Υφυπουργοί Φ. Αραμπατζή και Κ. Σκρέκας, οι Γενικοί
Γραμματείς Κ. Μπαγινέτας και Γ. Στρατάκος και πολλά στελέχη του
ΥΠΑΑΤ, ο Πρόεδρος του ΙΓΕ Ν. Θυμάκης, ο Γενικός Γραμματέας
Πολιτικής Προστασίας Ν. Χαρδαλιάς και ο Αντιπρύτανης του ΓΠΑ
Σ. Χαρουτουνιάν.
Όλες τις ημέρες οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βίντεο που αφορούσε τις εμπορικές σχέσεις Ελλάδας
και Ινδίας - καθώς η Ινδία ήταν η τιμώμενη χώρα- τόσο στον αγροτοδιατροφικό τομέα όσο και σε τομείς συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο έτος υλοποίησης
των προγραμμάτων προώθησης της φέτας

Ο

λοκληρώθηκε με επιτυχία τον Μάιο του 2019 το 1ο
έτος υλοποίησης των τριετούς διάρκειας προγραμμάτων προώθησης της φέτας, με τον διακριτικό τίτλο
«Feta PDO. Let’s get real!», στις αγορές των ΗΠΑ,
του Καναδά καθώς και της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου
και της Γαλλίας.
Πλούσιο ήταν το πρόγραμμα των δράσεων σε όλες τις χώρες στόχους. Πραγματοποιήθηκαν ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε
έντυπα μέσα που απευθύνονται σε καταναλωτές και επιχειρηματίες, διαφήμιση σε τηλεόραση & διαδίκτυο, διαφήμιση μέσω γιγαντοαφισών/αφισών/διαφημιστικών πλαισίων σε εξωτερικούς
χώρους. Υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα για
διατροφολόγους, γαστρονόμους, δημοσιογράφους εξειδικευμένους σε θέματα υγείας και διατροφής και bloggers, προκειμένου
να γνωρίσουν από κοντά την παραγωγική διαδικασία της φέτας.
Οι παραπάνω επισκέπτες ήλθαν στην Ελλάδα από το Παρίσι, το
Λονδίνο, την Κολωνία και το Ντίσελντορφ καθώς και από τη Νέα
Υόρκη και το Τορόντο.
Ειδικότερα κατά τη διάρκεια του 1ου έτους υλοποιήθηκαν οι
παρακάτω δράσεις ανά χώρα στόχο:
Στη Γαλλία:
z	Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ, συμμετείχε με περίπτερο στην έκθεση
SIAL Paris, από την Κυριακή 21 έως την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018. Η SIAL είναι μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις
τροφίμων και ποτών στον κόσμο. Περισσότεροι από 310.000
επαγγελματίες από όλο τον κόσμο επισκέφθηκαν την έκθεση, στην οποία συμμετείχαν 7.200 εκθέτες από 119 χώρες.
Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Βασίλειου Κόκκαλη, και της
Συμβούλου Α’ Εμπορικών και Οικονομικών Υποθέσεων της
ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι, κ. Ευφροσύνης Μητά, οι
οποίοι είναι αρωγοί στις ενέργειες προβολής της φέτας.
z	Εκδήλωση Τύπου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο Novotel Roissy στο Παρίσι, με
προσκεκλημένους διαμορφωτές κοινής γνώμης, γαστρονόμους και δημοσιογράφους, εξειδικευμένους σε θέματα υγείας και διατροφής και bloggers. Ομιλητές στην εκδήλωση
ήταν ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής Νικόλαος Κατής και ο Πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ κ. Χρήστος Αποστολόπουλος.
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z	Στις 18, 21, 28 και 29 Μαρτίου 2019, στο Παρίσι, σε συνεργασία με τις σχολές μαγειρικής «L’atelier des Sens», «750
l’atelier» και «Lycée Hôtelier de Saint-Quentin» υλοποιήθηκαν οι δράσεις «Εργαστήρια σε σχολές μαγειρικής» και «Μαθήματα μαγειρικής για ερασιτέχνες σεφ», με τη συμμετοχή
80 σπουδαστών ανά σχολή και ομιλητές τους διακεκριμένους σεφ Audrey Simon, Gilles και Despina Blain. Η ομάδα
– στόχος, ένα κράμα από διαφορετικά κοινωνικά επίπεδα,
ηλικίες, εθνικότητες, ήταν πολύ ενθουσιώδης και πρόθυμη
να δοκιμάσει νέες γευστικές προτάσεις. Κοινό τους σημείο, η
αγάπη για τη μαγειρική και τη δημιουργική απασχόληση στη
γαστρονομία. Είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την
αυθεντικότητα, την ποιότητα, τη γεύση και τις πολλαπλές
χρήσεις της φέτας, καθώς και τη χρήση της στη μεσογειακή
και τη διεθνή γαστρονομία. Τα μαθήματα μαγειρικής αναρτήθηκαν στον ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
του προγράμματος, σε ζωντανή σύνδεση (Livestreaming)
και οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν την εμπειρία τους με
αναρτήσεις στα δικά τους μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
z	Για δύο εβδομάδες, από τις 2 έως τις 19 Απριλίου 2019,
υλοποιήθηκε η δράση «Εβδομάδες ειδικών προσφορών στα
εστιατόρια» σε επτά (7) εστιατόρια, στο Παρίσι. Δημιουργήθηκε ειδικό μενού με βάση τη φέτα και παράλληλα ήταν
διαθέσιμα ενημερωτικά φυλλάδια προκειμένου οι πελάτες
των εστιατορίων να εξοικειωθούν με τη γεύση του αυθεντικού προϊόντος, να το διαχωρίσουν από τα άλλα λευκά τυριά
και να το εντάξουν στη διατροφή τους. Επιπλέον, σκοπός
αυτής της δράσης ήταν να ωθήσει τους υπεύθυνους των
εστιατορίων να προσθέσουν σε μόνιμη βάση τη φέτα στις
προμήθειές τους.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο:
z	Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με περίπτερο στη διεθνή έκθεση IFE στο Λονδίνο από 17 έως 20 Μαρτίου 2019. H εν
λόγω έκθεση συγκεντρώνει τους περισσότερους αγοραστές
και προμηθευτές τροφίμων και ποτών από οποιοδήποτε
άλλο εκθεσιακό γεγονός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα
με τα καταγεγραμμένα στοιχεία προσελκύει κάθε 2 χρόνια
περισσότερους από 27.000 συμμετέχοντες από 111 χώρες,
με 1.350 εκθέτες εταιρείες που συναντούν επιχειρηματικά,
πρόσωπο με πρόσωπο κοινό κορυφαίων λιανοπωλητών,

αγοραστών τροφίμων, χονδρεμπόρων, διανομέων, εισαγωγέων, εξαγωγέων και κατασκευαστών. Στο περίπτερο του
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ υπήρχαν διαθέσιμα δείγματα φέτας και
διαφημιστικά φυλλάδια. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης παραχωρήθηκαν από εκπροσώπους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ δύο
συνεντεύξεις στο Ελληνικό Ραδιόφωνο του Λονδίνου (LGR).
•	Οι δράσεις «Εργαστήρια σε σχολές μαγειρικής» και «Μαθήματα μαγειρικής για ερασιτέχνες σεφ» υλοποιήθηκαν στο
Λονδίνο, σε συνεργασία με τη σχολή «The Cooking Shed»,
στις 29 Μαρτίου 2019 και στις 07 Απριλίου 2019, τη σχολή
«The Natural Cook Company» στις 17 Απριλίου 2019, τη
σχολή «Bromley College/Optington Campus» στις 03 Απριλίου 2019 και στη σχολή «Room Forty» στις 11 Απριλίου
2019, με σκοπό την ανάδειξη της αυθεντικότητας και της
μοναδικότητας της φέτας, των ασύγκριτων χαρακτηριστικών της και της εκπληκτικής ευελιξίας με την οποία εντάσσεται τόσο στη μεσογειακή όσο και στη διεθνή κουζίνα. Ομιλητές ήταν οι διακεκριμένοι σεφ Regan Anderton και Philip
Friend.
z	Εκδήλωση τύπου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Απριλίου
2019, σε εστιατόριο της αλυσίδας The Real Greek στο Λονδίνο, με προσκεκλημένους διαμορφωτές κοινής γνώμης, γαστρονόμους, δημοσιογράφους εξειδικευμένους σε θέματα
υγείας και διατροφής και bloggers, οι οποίοι ενημερώθηκαν
για τη φέτα και είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν γευστικά πιάτα μαγειρεμένα με φέτα. Η Executive Chef, τηλεοπτική παρουσιάστρια μαγειρικής και συγγραφέας Tonia Buxton
ανέλαβε την παρουσίαση του live cooking show. Ομιλητής
στην εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΓΑΠ κ. Χρήστος
Αποστολόπουλος.
z	Από 30 Απριλίου 2019 έως 14 Μαΐου 2019 σε συμφωνία
με την αλυσίδα εστιατορίων The Real Greek, στο Λονδίνο
προετοιμάστηκε ένα ειδικό μενού με συστατικό τη φέτα και
χρησιμοποιήθηκαν τα κανάλια επικοινωνίας 7 εστιατορίων,
προκειμένου να ενημερωθούν οι πελάτες τους για την προωθητική δράση.
Στη Γερμανία:
z	Από 29 Νοεμβρίου 2018 έως 13 Δεκεμβρίου 2018 στις
ώρες λειτουργίας των εστιατορίων και για περίοδο 2 εβδομάδων ανά σημείο, πραγματοποιήθηκε η προώθηση της φέτας σε 7 εστιατόρια στην Κολωνία, στο Ντίσελντορφ και στο
Μόναχο. Τα εστιατόρια ανέλαβαν να προετοιμάσουν ένα
ειδικό μενού με συστατικό τη φέτα και να χρησιμοποιήσουν
δικά τους κανάλια επικοινωνίας (λίστες αποδεκτών αλληλογραφίας, σελίδες μέσων κοινωνικής δικτύωσης κ.λπ.) προκειμένου να ενημερώσουν την πελατεία τους για την προωθητική δράση. Σκοπός είναι οι πελάτες των εστιατορίων να
εξοικειωθούν με τη γεύση του προϊόντος και οι υπεύθυνοι

των εστιατορίων να προσθέσουν σε μόνιμη βάση τη φέτα
στις προμήθειές τους.
•	Σε καταστήματα των αλυσίδων REWE και EDEKA, στη περιοχή του Ντίσελντορφ, υλοποιήθηκε η δράση «Ημέρες γευσιγνωσίας (POS)», από 18 έως 22 Μαρτίου 2019 και από
25 έως 29 Μαρτίου 2019. Κατά τη διάρκεια των συνολικά
45 ημερών προώθησης της φέτας μέσω της συγκεκριμένης
δράσης, ένα επισημασμένο (με την οπτική ταυτότητα και τα
μηνύματα της εκστρατείας) εκθετήριο και ένα πανό τοποθετήθηκαν μέσα στα επιλεγμένα καταστήματα, όπου μια εκπαιδευμένη ομάδα υπεύθυνων προώθησης πρόσφερε στους
καταναλωτές φέτα, ενημέρωνε για την αυθεντικότητα του
προϊόντος καθώς και για τα μοναδικά και απαράμιλλα χαρακτηριστικά του και διένειμε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο και
ένα δείγμα του προϊόντος.
z	Σε συνεργασία με τις σχολές μαγειρικής Albrecht-DürerBerufskollegs και Berufskolleg Bergisch Gladbach υλοποιήθηκαν οι δράσεις «Εργαστήρια σε σχολές μαγειρικής» και
«Μαθήματα μαγειρικής για ερασιτέχνες σεφ». Δημιουργήθηκαν 4 τμήματα ημερησίως των 20 ατόμων στις 31 Μαΐου,
στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2019, με σκοπό οι ενδιαφερόμενοι
μαθητές των σχολών μαγειρικής αλλά και οι ερασιτέχνες
σεφ να ενημερωθούν για την αυθεντικότητα, την ποιότητα,
τη γεύση και τις πολλαπλές χρήσεις της φέτας καθώς και τη
χρήση της στη μεσογειακή και τη διεθνή γαστρονομία, στο
πλαίσιο υλοποίησης ειδικά σχεδιασμένων μαθημάτων.
z	Εκδήλωση τύπου πραγματοποιήθηκε στις 09 Μαΐου 2019
σε αίθουσα του Μουσείου Σοκολάτας, στην Κολωνία. Εκ
μέρους του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ομιλήτρια ήταν η κ. Μαρία
Λαμπράκη. Την παρουσίαση του live cooking show έκανε ο
Executive Chef Ιωάννης Γουλίνας. Η εκδήλωση μεταδιδόταν με live streaming στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του
προγράμματος.
Στον Καναδά:
z	Από 10 - 14 Απριλίου 2019 σε 10 καταστήματα της αλυσίδας Sobeys στο Τορόντο για 40 μέρες συνολικά, υλοποιήθηκε η δράση «Ημέρες γευσιγνωσίας – Προώθηση σε σημεία
πώλησης (POS)». Δωρεάν δείγματα φέτας διανεμήθηκαν με
στόχο την προσέλκυση νέων καταναλωτών, την παγίωση
σχέσεων με παλιούς καταναλωτές της φέτας, την ενίσχυση
της μεταστροφής στη ζήτηση (από τις απομιμήσεις στο αυθεντικό προϊόν) και την αύξηση της ζήτησης. Κατά τη διάρκεια της δράσης ένα εκθετήριο και ένα banner με την οπτική
ταυτότητα και τα μηνύματα της εκστρατείας τοποθετήθηκαν
στα σημεία πώλησης, όπου ένα άτομο υπεύθυνο προώθησης προσέφερε στους καταναλωτές φέτα, τους ενημέρωνε
για την αυθεντικότητά του καθώς και για τα μοναδικά και
απαράμιλλα χαρακτηριστικά του, και διένειμε ένα διαφημι-
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στικό φυλλάδιο και ένα δωρεάν δείγμα του προϊόντος.
z	Εκδήλωση τύπου πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2019
στο εστιατόριο Soula's του Τορόντο, με 100 προσκεκλημένους διαμορφωτές κοινής γνώμης, γαστρονόμους, δημοσιογράφους εξειδικευμένους σε θέματα υγείας και διατροφής
και bloggers. Το μενού περιελάμβανε τρία πιάτα, με βάση
τη φέτα και συνδυάστηκε με την καναδική κουζίνα. Σκοπός
της δράσης ήταν οι προσκεκλημένοι να εξοικειωθούν με το
μήνυμα του προγράμματος ώστε να το μεταβιβάσουν και
σε άλλα ακροατήρια. Ομιλητές ήταν ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής Νικόλαος Κατής, ο Ελληνοκαναδός
chef Chris Kalisperas καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας
NOVACERT.
z	Από 03 έως 17 Απριλίου 2019 υλοποιήθηκε η δράση «Εβδομάδες ειδικών προσφορών στα εστιατόρια», σε συνεργασία
με δέκα (10) εστιατόρια στο Τορόντο για περίοδο 2 εβδομάδων ανά εστιατόριο.
ΣΤΙΣ ΗΠΑ:
Στη Νέα Υόρκη:
z	Εκδήλωση τύπου με 100 προσκεκλημένους διαμορφωτές
κοινής γνώμης, γαστρονόμους, και δημοσιογράφους, πραγματοποιήθηκε στις 09 Απριλίου στον πολυχώρο/εστιατόριο
Battery Gardens, στη Νέα Υόρκη. Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μάμαλης, ως εκπρόσωπος
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η Chef
Vasiliki Vourliotaki και ο κ. Δημήτριος Ταμπαρόπουλος, υποδιευθυντής της NOVACERT.
z	Η δράση «Εβδομάδες ειδικών προσφορών στα εστιατόρια»
υλοποιήθηκε σε 16 εστιατόρια της Νέας Υόρκης, από 5 έως
19 Απριλίου 2019.
z	Η δράση «Ημέρες γευσιγνωσίας – Προώθηση σε σημεία πώλησης (POS)» στις ΗΠΑ, υλοποιήθηκε από 11 έως στις 13
Μαΐου 2019 (3 ημέρες) σε 15 καταστήματα των Fairway
και 5 καταστήματα των Market Basket στις πόλεις New
York, New Jersey και στην περιοχή New England των ΗΠΑ.
Τα καταστήματα που επιλέχθηκαν (POS) και συμμετείχαν
στη δράση, βρίσκονται σε κεντρικά σημεία και είχαν καλή
πρόσβαση για το κοινό. Σε κάθε σταντ γινόταν ενημέρωση
των πελατών και δινόταν το διαφημιστικό φυλλάδιο και το
δωρεάν δείγμα. Το προσωπικό της προώθησης ήταν πολύ
καλά ενημερωμένο, με πολύ καλή διάθεση να προβάλει το
προϊόν και ευχάριστο στην επικοινωνία με το κοινό. Ο εμπορικός ακόλουθος του προξενείου μας στην Νέα Υόρκη κ.
Μιχαηλίδης εξέφρασε την άποψη ότι είναι η πρώτη φορά
που πραγματοποιούνται τόσο πετυχημένες δράσεις για την
προώθηση της φέτας με πρωτοβουλία δημόσιου φορέα και
ότι υπάρχει ήδη θετικός αντίκτυπος από το πρόγραμμα στον
επιχειρηματικό κόσμο της Νέας Υόρκης.
Στο Σαν Φρανσίσκο, της Καλιφόρνιας:
z	Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με περίπτερο από την Κυριακή 13 έως την Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019, στην έκθεση
WINTER FANCY FOOD SHOW στο Σαν Φρανσίσκο, μια από
τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών στον κόσμο.
Περισσότερα από 80.000 προϊόντα εκτίθενται στην έκθεση
αυτή, στην οποία συμμετέχουν πάνω από 1.400 εκθέτες από
όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα τιμητική ήταν η παρουσία του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο κ. Αντώνη
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Σγουρόπουλου και της εμπορικής ακολούθου κ. Δάφνης Βιτσικουνάκη, οι οποίοι είναι αρωγοί στις ενέργειες προβολής
της φέτας. Έγινε μια αξιόλογη προσπάθεια για δημιουργία
νέων επιχειρηματικών επαφών και για την εξοικείωση επαγγελματιών με τη φέτα. Η κ. Βιτσικουνάκη, προσκάλεσε στο
περίπτερο σεφ από εστιατόρια στο Σαν Φρανσίσκο καθώς
και food bloggers.
z	Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου, παράλληλα με την έκθεση,
σπουδαστές της σχολής μαγειρικής "The Culinary Institute
of America in California (CIA)", είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την αυθεντικότητα, την ποιότητα, τη γεύση
και τις πολλαπλές χρήσεις της φέτας καθώς και τη χρήση
της στη μεσογειακή και τη διεθνή γαστρονομία, στο πλαίσιο
υλοποίησης ειδικά σχεδιασμένων μαθημάτων με ομιλήτρια
τη βραβευμένη επαγγελματία chef και συγγραφέα κ. Janet
Fletcher. Εκατό μαθητές σε 2 διαφορετικά εργαστήρια, δοκίμασαν φέτα σε διάφορες συνταγές και συμμετείχαν σε μια
διαδραστική παρουσίαση της Janet Fletcher, η οποία μίλησε
για τη γεύση, το άρωμα, το χρώμα, την υφή της φέτας, τόνισε τις διαφορές της φέτας από άλλα λευκά τυριά, τόσο
στην προέλευση όσο και στα χαρακτηριστικά και στον τρόπο
παραγωγής.
	Παράλληλα, διοργανώθηκε εκδήλωση για τη φέτα στο
«Cheese School» του Σαν Φρανσίσκο στις 16 Ιανουαρίου
2019. Οι προσκεκλημένοι ήταν food bloggers, εστιάτορες
και εισαγωγείς τροφίμων. Παραβρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και η εμπορική ακόλουθος κ. Δάφνη Βιτσικουνάκη. Η διακεκριμένη σεφ Janet Fletcher, έκανε
παρουσίαση για τη φέτα και η σεφ Jocelyn Van Landingham
παρουσίασε τα πιάτα που είχε ετοιμάσει.

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ – OPEN DAYS 2019 του
Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων - ΤΕΒ

Α

πό το 2014 το Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΕΒ),
αποτελεί ένα από τα τέσσερα Τμήματα του νεοσύστατου Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων. To 1958
συστάθηκε ο Σταθμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΣΕΒ)
του Υπουργείου Γεωργίας και το 1964 μετεγκαταστάθηκε στη
βιομηχανική ζώνη της Σίνδου ενώ το 1972 μετονομάστηκε σε
Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ). Από το 1989 εντάχθηκε
στις τάξεις του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας, το οποίο
συγχωνεύθηκε το 2011 στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό –
ΔΗΜΗΤΡΑ.
Ο κύριος σκοπός που κλήθηκε να υπηρετήσει το Ινστιτούτο
Εγγείων Βελτιώσεων με τη σύστασή του, ήταν η παροχή υψηλού
επιπέδου επιστημονικών υπηρεσιών και η επίλυση προβλημάτων
του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Σήμερα, περίπου 60 χρόνια
μετά, το Τμήμα, πλέον, Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΕΒ) πρωτοστατεί στο επιστημονικό γίγνεσθαι, έχει αναπτύξει και συνεχίζει να
αναπτύσσει επιστημονικές λύσεις και μεθοδολογίες που υπηρετούν την κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσω της
προστασίας και διαχείρισης των εδαφικών και υδατικών πόρων.
Ανέπτυξε διαπιστευμένες εργαστηριακές υποδομές (κατά ISO
EN 17025), τηλεμετρικά δίκτυα παρακολούθησης των υδατικών
πόρων, εντάχθηκε σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα, υποστήριξε
την Πολιτεία στη σχεδίαση και εφαρμογή βιώσιμων λύσεων και
μεθοδολογικών προσεγγίσεων, συνεισέφερε στην εκπαίδευση
και κατάρτιση νέων επιστημόνων, συνεργάστηκε με πληθώρα
φορέων που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των
φυσικών μας πόρων.
Τμήμα αυτού του σχεδιασμού αποτελεί η μεγάλης κλίμακας
ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων που μόλις ολοκληρώθηκε και απέφερε υπέρ-διπλασιασμό του ωφέλιμου στεγασμένου χώρου γραφείων, βελτίωση των εργασιακών συνθηκών
και δημιουργία 2 αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, χωρητικότητας 25 και 65 ατόμων. Επιπλέον, το επιστημονικό προσωπικό του
ΤΕΒ ενισχύθηκε πρόσφατα με τρεις νέους ερευνητές, έχει πάνω
από 25 επιστημονικούς συνεργάτες, οι οποίοι εργάζονται στα
τρέχοντα ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα του Τμήματος και
παρέχει επιστημονική καθοδήγηση και στήριξη σε πολυάριθμες
μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατριβές που υλοποιούνται σε
συνεργασία με εθνικά και ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Σήμερα, το ΤΕΒ είναι στελεχωμένο με 17 άτομα τακτικό προσωπι-

κό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως επιτάσσει η σύγχρονη θεώρηση
της ολοκληρωμένης έρευνας των εδαφοϋδατικών πόρων. Την
τριετία 2016-2018, η ομάδα του ΤΕΒ διαχειρίζεται πάνω από
20 έργα έρευνας-ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών, χρηματοδοτούμενα από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας
και του εξωτερικού, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 8
Μ€ και επιστημονικό απολογισμό τη συγγραφή, μεταξύ άλλων,
πάνω από 130 ερευνητικών εργασιών. Την ίδια χρονική περίοδο, η ομάδα έχει επενδύσει σε υποδομές: επιστημονικών οργάνων, γραφείων, τηλεπικοινωνιών, ενεργειακής αναβάθμισης,
εργαστηρίων και κτιρίων, περισσότερα από 1 Μ€, επιβαρύνοντας
μηδενικά τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για τη στήριξη των
δραστηριοτήτων αυτών και των λειτουργικών δαπανών του.
Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, με μια σειρά
δραστηριοτήτων Ανοικτών Ημερών διάρκειας 11 ημερών, από
τις 15 έως τις 25 Σεπτεμβρίου το ΤΕΒ άνοιξε τις πόρτες του στο
κοινό. Οι δραστηριότητες αυτές ξεκίνησαν και ολοκληρώθηκαν
με τη διεξαγωγή συναντήσεων εργασίας τριών από τα τρέχοντα
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα της μονάδας.
Οι κεντρικές εκδηλώσεις των Ανοικτών Ημερών, που αφορούσαν το ευρύ κοινό, έγιναν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου και περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, 4 επιστημονικές συνεδρίες όπου 18
προσκεκλημένοι εξειδικευμένοι επιστήμονες και συνεργάτες του
ΤΕΒ από τον ακαδημαϊκό χώρο, ερευνητικά κέντρα και τον ιδιωτικό τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού παρουσίασαν πρωτοπόρες μεθοδολογίες, καινοτόμες στρατηγικές και πολιτικές με
υψηλό βαθμό επιρροής, σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης
των εδαφοϋδατικών πόρων. Φιλοξενήθηκαν 6 συναντήσεις εργασίας εξειδικευμένων επαγγελματικών φορέων με καίριο ρόλο
στον τομέα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων.
Σε αυτές τις συναντήσεις εργασίας συζητήθηκαν θέματα αιχμής,
ανταλλάχθηκαν απόψεις και σχεδιάστηκαν επόμενα βήματα δράσης. Κυρίως όμως αναπτύχθηκε ένα επίπεδο επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προς την κατεύθυνση της συστηματικότερης συνεργασίας προς επίλυση κοινών προβλημάτων.
Τα εγκαίνια των ανακαινισμένων εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή
πλήθους κόσμου, εκπροσώπων φορέων και επισήμων που μας
τίμησαν με την παρουσία τους. Την κορδέλα εγκαινίων των

Ο κ. Χρ. Τσαλικίδης και ο κ. Α. Παναγόπουλος
ΤΕΥΧΟΣ 27 | 29

Από αριστερά η κ. Θ. Αυγέρη, ο κ. Σπ. Μάμαλης,
ο κ. Χρ. Τσαλικίδης, ο κ. Σ. Μπάντος, ο Αθ. Πανώρας
και ο κ. Θ. Αλμπάνης
εγκαταστάσεων έκοψε ο κ. Χρ. Τσαλικίδης, ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ως εκπρόσωπος του Βουλευτή της ΝΔ
και Υφυπουργού Εσωτερικών του ΥΜΑΘ κ. Θ. Καράογλου. Την
εκδήλωση επίσης χαιρέτησαν κατά την πανηγυρική συνεδρίαση,
ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων Δρ Αρ.
Παπαδόπουλος, η Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Θ. Αυγέρη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Δρ Λ.
Γεωργαλάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚΜ
κ. Σ. Μπάντος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ και μέλος του ΔΣ του
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής Σ. Μάμαλης, ο αντιδήμαρχος Δήμου Δέλτα κ. Θ. Αλμπάνης και η Γενική Διευθύντρια Αγροτικής
Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Ε. Πιτταρά. Οι παραπάνω
ομιλητές στο σύνολό τους εξήραν την προσπάθεια της ομάδας
του ΤΕΒ τόσο για το έργο της ανακαίνισης όσο και τη γενικότερη πορεία του, τόνισαν την ανάγκη στενής συνεργασίας και
συνέργειας μεταξύ έρευνας και εφαρμογής, καθώς επίσης και
τη σημαντικότητα και κρισιμότητα της ορθής διαχείρισης των
υδατικών πόρων ειδικά υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Χρ. Τσακαλίδης, ο κ. Σ. Μπάντος, ο κ. Αθ. Πανώρας,
ο κ. Θ. Αλμπάνης και στη δεύτερη σειρά ο κ. Λ. Γεωργαλάς
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Η πανηγυρική συνεδρίαση ολοκληρώθηκε με 3 εισηγήσεις σχετικές με την ιστορία, το παρόν και το μέλλον του ΤΕΒ. Στη διάρκεια της πανηγυρικής συνεδρίασης ανακοινώθηκε επίσημα ότι η
νέα αίθουσα σεμιναρίων δυναμικού 65 ατόμων φέρει το όνομα
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΩΡΑΣ» και η αίθουσα συσκέψεων δυναμικού
25 ατόμων «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΛΑΝΑΡΑΣ», αμφότεροι τέως Ερευνητές
και Διευθυντές του Ινστιτούτου Εγγείων Βελτιώσεων, η παρουσία των οποίων αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του Ινστιτούτου και έμπνευση για όλους τους νεότερους. Στο πρόσωπό τους
αναγνωρίζεται και τιμάται η συνεισφορά και καθοδήγηση των
παλαιότερων συναδέλφων τόσο του ΙΕΒ όσο και των λοιπών
ερευνητικών μονάδων του Οργανισμού, αλλά και των στελεχών
της Κεντρικής μας Υπηρεσίας, στη δράση των οποίων οφείλεται
η σημερινή παρουσία της μονάδας.
Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πάνω από 300 επισκέπτες,
μεταξύ τους Διευθυντές και συνάδελφοι από τα Ινστιτούτα του
Οργανισμού και τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας, συνεργάτες από Φορείς Διαχείρισης, ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ, ΔΑΟΚ, Φορείς

Η κ. Θ. Αυγέρη και ο κ. Α. Παπαδόπουλος

της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής
Κυβέρνησης, ΜΚΟ. Επιπλέον, στην επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων συνεισέφεραν με την άμεση συμμετοχή τους ως προσκεκλημένοι ομιλητές ή μέλη των 3 συναντήσεων εργασίας των
ερευνητικών μας έργων, περισσότεροι από 60 προσκεκλημένοι
-συνεργάτες επιστήμονες από την Ευρώπη, την Αμερική, την
Ασία και την Αφρική, προερχόμενοι από περισσότερες από 10
χώρες, εκπροσωπώντας πάνω από 15 ακαδημαϊκά ιδρύματα, 20
ερευνητικά κέντρα και 10 εταιρίες του ιδιωτικού τομέα. Τη σημερινή ομάδα της ερευνητικής μας μονάδας αγκάλιασαν οι παλιοί
συνάδελφοι, μεγαλώνοντας έτσι την οικογένεια του Τμήματος
Έγγειων Βελτιώσεων. Μαζί ήταν και οι πολυάριθμοι χορηγοί, τη
συνεισφορά των οποίων θερμά αναγνωρίζουμε. Οι εκδηλώσεις
ολοκληρώθηκαν με BBQ πάρτι στον αίθριο χώρο των εγκαταστάσεων. Μεταξύ των εδεσμάτων που οι προσκεκλημένοι μας
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν, περιλαμβάνονταν κρασιά και
τυριά των ΕΠΑΣ Νεμέας και Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ,
αντίστοιχα. Τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν, για όσους δεν τα

γνώριζαν, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για την υψηλή τους ποιότητα, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το υψηλής
ποιότητας ουσιαστικό έργο που επιτελείται στις ΕΠΑΣ με τις άοκνες προσπάθειες των ελάχιστων στελεχών.
Η σημερινή εικόνα του Τμήματος Έγγειων Βελτιώσεων είναι το
αποτέλεσμα σκληρής και συστηματικής προσπάθειας όλου του
προσωπικού ανεξαρτήτως ιδιότητας και θέσης, που με μεράκι
και όραμα στήριξε το σύνολο των δραστηριοτήτων και σχεδίων που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς. Είναι το πεδίο συνεργασίας που αναπτύχθηκε μεταξύ των επιστημονικών εταίρων και
των στελεχών των συνεργαζόμενων φορέων στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Οι ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ – OPEN DAYS 2019 έδειξαν, μεταξύ
άλλων, ότι σηματοδοτούν μια νέα περίοδο διεύρυνσης των συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ των ερευνητικών μονάδων
του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και εξωστρέφειας προς την κοινωνία. Ανέδειξαν τη δυναμική του χώρου μας, του χώρου που υπηρετεί
ολόκληρος ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και την υποχρέωση που έχουμε
όλοι να προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία, να διατηρήσουμε
και να βελτιώσουμε τη θέση του στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
Τα συμπεράσματα των συναντήσεων εργασίας βρίσκονται
αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΤΕΒ: LRI.SWRI.GR, μαζί με φωτογραφικό υλικό από τις κεντρικές εκδηλώσεις των ΑΝΟΙΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ – OPEN DAYS 2019. Στο λογαριασμό FB του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων (SWRHAO), μπορείτε να βρείτε υλικό από το σύνολο των δραστηριοτήτων των εκδηλώσεων, ενώ
στο YouTube (LRD SWRI) είναι διαθέσιμες οι παρουσιάσεις τόσο
των 4 επιστημονικών συνεδριών όσο και η πανηγυρική συνεδρίαση, που μεταδόθηκαν ζωντανά.
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Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής
Βοτανικής Εταιρείας

Τ

ο 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής
Εταιρείας (http://www.hbs.gr/) με τίτλο «Η φυτική ποικιλότητα στα οικοσυστήματα της Ελλάδας» και θεματολογία σε όλα τα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας
Φυτών ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο Ινστιτούτο Μεσογειακών
& Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ) στις 10-13 Οκτωβρίου, με
την ευγενική χορηγία του Πράσινου Ταμείου, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, του εκδοτικού οίκου Utopia
PUBLISHING, της APIVITA και της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών.
Ο Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος, Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, κήρυξε την έναρξή του και χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δρ Ιωάννης Μητσόπουλος, Στέλεχος της
Διεύθυνσης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του
ΥΠΕΝ, ο Δρ Δημήτρης Βακάλης, Γενική Διεύθυνση Δασών και
Δασικού Περιβάλλοντος-ΥΠΕΝ και η Δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, Διευθύντρια Ερευνών και Διευθύντρια του ΙΜΔΟ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ).
Τιμητικές διακρίσεις για τη συμβολή τους στη Βοτανική Επιστήμη απονεμήθηκαν στους:
 Κυριάκο Γεωργίου, Ομότιμο Καθηγητή, Τμήματος Βιολογίας,
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 Αρτέμιο Γιαννίτσαρο, Ομότιμο Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας,
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 Δημήτριο Τζανουδάκη, Ομότιμο Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών,
 Γρηγόριο Ιατρού, Ομότιμο Καθηγητή Τμήματος Βιολογίας,
Πανεπιστημίου Πατρών, και
 Γιώργο Σφήκα, Συγγραφέα-μελετητή της ελληνικής χλωρίδας,
Η κεντρική ομιλία του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε από τον
Ομότιμο Καθηγητή Κυριάκο Γεωργίου με τίτλο «Από τη Βιολογία
των σπερμάτων στη Βιολογία της Διατήρησης».
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Συνολικά παρουσιάσθηκαν 42 προφορικές ανακοινώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων από τους προσκεκλημένους ομιλητές Thomas Raus και Nicholas Turland,
Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin (BGBM),
Freie Universität Berlin και του Ομότιμου Καθηγητή Arne Strid,
Lund University καθώς επίσης 63 αναρτημένες ανακοινώσεις
(poster), που ήταν επισκέψιμες σε όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 2 Στρογγυλά Τραπέζια με
θέμα:
 Η Επιστήμη των Πολιτών (CITIZENS SCIENCE) και
 «Σχέδιο Δράσης για τον οικότοπο 2250* "Δράσεις και μέτρα
προστασίας και διαχείρισης για τον οικότοπο προτεραιότητας
2250* (Θίνες των παραλίων με Juniperus spp.)"» υπό την αιγίδα του ΥΠΕΝ.
Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη-ξενάγηση των συνέδρων
στη Μονή Καισαριανής και τον Βοτανικό Κήπο της Φιλοδασικής
Ένωσης Αθηνών.

Επίσκεψη Επιστημόνων από τη Βραζιλία
στο ΙΝΑΛΕ

Τ

ην Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, επ’ ευκαιρία της παρουσίας
τους στη Ελλάδα για τη συμμετοχή τους στο 19th
International Symposium on Toxicity Assessment, οι
Δρ Silvia Batistuzzo de Medeiros και η Δρ Lucymara
Fassarela Agnez Lima, Καθηγήτριες στο Τμήμα Κυτταρικής Βιολογίας και Γενετικής του Ομοσπονδιακού Πανεπιστημίου του
Rio Grande do Norte (UFRN, Νατάλ, Βραζιλία), επισκέφθηκαν
κατόπιν πρόσκλησης του Διευθυντή Δρ Γ. Κρέη τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας. Σε συναντήσεις με το
ερευνητικό προσωπικό του Ινστιτούτου, εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στη ρύπανση των υδάτινων οικοσυστημάτων και στις επιπτώσεις της, σε μοριακό/γενετικό επίπεδο,
στους υδρόβιους οργανισμούς. Ακολούθησε διάλεξη από τη Δρ

Silvia Batistuzzo de Medeiros με τίτλο «Research activities in
the Laboratories of Environmental Mutagenesis and Molecular
Biology and Genomics of UFRN».

Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

Τ

ο 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο, το οποίο
διεξήχθη υπό την αιγίδα του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, διοργανώθηκε στην Κομοτηνή (Μέγαρο Μουσικής) από τις
15 έως 18 Οκτωβρίου, με συμμετοχές τόσο από την
επιστημονική κοινότητα όσο και από τον γενικότερο κλάδο των
γεωτεχνικών. Κύριος στόχος της διοργάνωσης του συνεδριου είναι η ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων μεταξύ των ερευνητών
και η ενημέρωση των γεωτεχνικών για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις καθώς και για νέες εφαρμογές.
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά 61 προφορικές
και 110 εικονογραφημένες πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες. Παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με την εντομολογία και
ακαρεολογία που αφορούν στη φυτοπροστασία, στην ποιότητα των γεωργικών προϊόντων καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος. Ειδική μέριμνα δόθηκε στην ανάδειξη των πιο
ενδεδειγμένων τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων, που
οφείλονται σε ζωικούς εχθρούς. Τέλος, παρουσιάστηκαν θέματα σχετικά με τη μελέτη ωφέλιμων και παραγωγικών εντόμων,
εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων καθώς και εντόμων υγειονομικής σημασίας.

Επιπλέον, έγιναν τέσσερεις ειδικές εισηγήσεις
από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού
με αντικείμενο τον ποιοτικό έλεγχο της διαχείρισης
των κουνουπιών, τα συμβιωτικά βακτήρια εντόμων,
τη χρήση omics τεχνικών
στη φυτοπροστασία και
την καταπολέμηση φορέων ασθενειών. Επίσης,
διεξήχθησαν δύο στρογγυλές τράπεζες όπου στη
μεν πρώτη παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις σχετικά με τα έντομα εισβολείς, την πρόβλεψη, παρακολούθηση,
διαχείριση και αντιμετώπιση των βιολογικών εισβολών εντόμων
ενώ στη δεύτερη συζητήθηκαν δεδομένα και προοπτικές σχετικά
με τα προγράμματα καταπολέμησης κουνουπιών που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.
Πέραν όμως του επιστημονικού μέρους, στο πρόγραμμα του
συνεδρίου περιλαμβάνονταν και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων επιμορφωτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε μαζικά σε αυτό το συνέδριο, καθώς ερευνητές του παρακολούθησαν τις εργασίες του
ενώ παράλληλα παρουσίασαν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα. Επίσης, οι Δρ Στέφανος Ανδρεάδης και Δρ Ειρήνη Πιτταρά
συμμετείχαν στην Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου ενώ οι
Δρ Αναστασία Τσαγκαράκου, Δρ Εμμανουήλ Ροδιτάκης και Δρ
Στέφανος Ανδρεάδης αντίστοιχα στην Επιστημονική Επιτροπή.
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46ο Παγκόσμιο Μελισσοκομικό Συνέδριο
της APIMONDIA

Η

APIMONDIA, η Παγκόσμια Συνομοσπονδία των Μελισσοκομικών Ομοσπονδιών και Συλλόγων, διοργάνωσε το 46ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Μελισσοκομίας,
στο Μοντρεάλ του Καναδά μεταξύ 8 και 12 Σεπτεμβρίου. Με περισσότερες από 950 περιλήψεις εργασιών, 320 ομιλίες και 360 αναρτημένες εργασίες, 5.500 περίπου συμμετέχοντες από 134 χώρες, 9 ξεχωριστά εργαστήρια, πάνω από 400
εγγραφές στους διάφορους διαγωνισμούς και 7 διαφορετικές
εκδρομές/επισκέψεις, το 46ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Μελισσοκομίας ήταν πολύ εντυπωσιακό ως διοργάνωση, επιστημονικά
εμπεριστατωμένο και πολύ ενημερωτικό.
Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε με τον εντυπωσιακό αριθμό των 15
εργασιών, ενώ από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ- Τμήμα Μελισσοκομίας
του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, η Δρ Φανή Χατζήνα συμμετείχε στις 6 από αυτές. Παρόντες επιστήμονες από
την Ελλάδα ήταν επίσης οι: Νικόλαος Εμμανουήλ, Αλέξανδρος
Παπαχριστοφόρου, Μαρία Μπουγά και Παύλος Βούλγαρης. Επίσης, στη μελισσοκομική έκθεση από την πλευρά της Ελλάδας
συμμετείχαν η ANEL STABDARD- Παντελάκης, η Μελισσοκομική
Αθηνών και ο Γ. Κατσαμπής. Εντυπωσιακό το γεγονός ότι ένα
από τα ελληνικά μέλια, όπως και κάθε φορά, απέσπασε 1o χρυσό
μετάλλιο.
Μία από τις εντυπωσιακότερες ενημερωτικές επισκέψεις με τη
λήξη του συνεδρίου ήταν εκείνη με αντικείμενο την αστική μελισσοκομία και τον τρόπο που οργανώνεται στο Μοντρεάλ σε σχέση
με την αστική Γεωργία. Με μία λέξη, θα χαρακτηρίζαμε το ίδιο
το Μοντρεάλ, τον Καναδά και τη μελισσοκομία του, αλλά και την
οργάνωση του συνεδρίου ως “εντυπωσιακότατη”. Τα σημαντικότερα μηνύματα του συνεδρίου ήταν η αναγκαιότητα για αύξηση
της προστασίας των μελισσών από όλες τις χημικές ουσίες, έξω
και μέσα από την κυψέλη, η πορεία προς μία μελισσοκομία περισσότερο “φυσική” καθώς και η διατήρηση της ποιότητας των
προϊόντων.
Με την ευκαιρία του Παγκόσμιου Συνέδριου διεξήχθη και η Συνέλευση των μελών της APIMONDIA καθώς και οι εκλογές νέων

Η Δρ Φανή Χατζήνα παρουσιάζοντας μία εργασία/ πόστερ για τις
επιπτώσεις των φυτοφαρμάκων στις μέλισσες.
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μελών στο ΔΣ, του Προέδρου και των μελών των Επιστημονικών
Επιτροπών. Την Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδας εκπροσωπούσε η Δρ Φανή Χατζήνα, από το Τμήμα Μελισσοκομίας. Νέος Πρόεδρος εξελέγη ο πολύ γνωστός επιστήμονας
από τις ΗΠΑ, Δρ Jeff Pettis ενώ για την Επιστημονική Επιτροπή της Υγείας των Μελισσών πρόεδρος εξελέγη με συντριπτική
πλειοψηφία η Δρ Φανή Χατζήνα. Το 47ο Παγκόσμιο Συνέδριο θα
διεξαχθεί στην Ufa της Ρωσίας και το 48ο στο Santiago της Χιλής. Το Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ θα είναι και πάλι παρόν,
αναδεικνύοντας την ερευνητική δραστηριότητα της Ελλάδας σε
ακόμα έναν επιστημονικό τομέα.

Κυψέλες στην οροφή κτηρίου, μέσα στο Μοντρεάλ.

Η Δρ Φανή Χατζήνα με τον Αντιπρόεδρο της APIMONDIA, Dr Peter
Kozmus (δεξιά) και Λιβανέζους αντιπροσώπους, αμέσως μετά την
εκλογή της στη θέση της προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής
Υγείας των Μελισσών.

19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο

Μ

ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου το 19ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο, το οποίο έλαβε
χώρα στο Λιτόχωρο Πιερίας από τις 29/09-02/10/2019, στους πρόποδες του μυθικού Ολύμπου.
Με την παρουσία τους τίμησαν την εναρκτήρια τελετή σημαντικά πρόσωπα της κεντρικής πολιτικής – μεταξύ αυτών
και ο Υπουργός ΥΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκης -, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας, της εκκλησίας και της
επιστήμης. Στις εργασίες συμμετείχαν εξέχοντες ακαδημαϊκοί, ερευνητές, νέοι επιστήμονες και δασικοί της πράξης, οι οποίοι με τα
πορίσματά τους θα συμβάλουν σημαντικά στην ανάπτυξη των χερσαίων οικοσυστημάτων της Ελλάδας και ειδικότερα των ορεινών
περιοχών της. Οι εργασίες κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων και ενέπνευσαν τους συνέδρους με τον διεπιστημονικό
τους προσανατολισμό και την έντονη ευαισθησία τους όσον αφορά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.
Ο κύκλος των εργασιών έκλεισε με τη Γενική Συνέλευση
της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και επισφραγίστηκε
με ένα αποχαιρετιστήριο δείπνο γεμάτο μουσική και χορό
σε χώρο εκδηλώσεων της Λεπτοκαρυάς.
Την τελευταία μέρα πραγματοποιήθηκε πεζοπορία στον
Όλυμπο, την οποία ακολούθησε επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Λειβήθρων και γεύμα στον Νέο Παντελεήμονα.
Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία ευχαριστεί θερμά
όλους τους ανθρώπους, τους φορείς και τους χορηγούς
που συνέβαλαν με την προσπάθειά τους στην ομαλή διεξαγωγή της σημαντικής αυτής διοργάνωσης και απέδειξαν
περίτρανα ότι η ομαδική δουλειά είναι το κλειδί για κάθε
επιτυχημένη διοργάνωση.

«Γενικός Οδηγός και τα Είδη Δειγματοληψίας
Εδάφους για Γεωργική Χρήση»

Τ

ο
Ινστιτούτο
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣ ΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
Βιομηχανικών
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ
Σ
L\IΌ-.ill.\HΠPA
& Κτηνοτροφικών Φυτών (ΙΚΒΦ)
εξέδωσε εγχειρίδιο
για τη δειγματοληψία
εδάφους για γεωργική χρήση.
Το εγχειρίδιο με
τίτλο «Γενικός Οδηγός και τα Είδη Δειγματοληψίας
Εδάφους για Γεωργική
Χρήση» συγγράφηκε
για να δώσει στον
αγροτικό κόσμο της
χώρας χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες και γενικές κατευθύνσεις για
την καλύτερη κατανόηση των στρατηγικών δειγματοληψίας
ενός γεωργικού εδάφους και να παράσχει σειρά κριτηρίων
επιλογής του ορθότερου προγράμματος για τη διαμόρφωση
ολοκληρωμένης πρότασης λιπαντικής αγωγής.
Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές παράμετροι της εδαφικής
δειγματοληψίας κατά περίπτωση (βάθος και εποχή δειγματοληψίας, αριθμός και συχνότητα λήψης δειγμάτων). Τέλος,
παρέχονται τα κριτήρια για την επιλογή των κατάλληλων
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εργαστηρίων ανάλυσης που θα παρέχουν ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα.
Η περιγραφή των συστημάτων δειγματοληψίας πλαισιώνεται με κατάλληλα σχήματα για την καλύτερη κατανόηση
από το αναγνωστικό κοινό.
Σύνταξη:
•	Δρ Χρήστος Νούλας, Γεωπόνος, Εντεταλμένος Ερευνητής
Επιστημονική Επιμέλεια:
•	Δρ Χρήστος Νούλας, Γεωπόνος, Εντεταλμένος Ερευνητής
•	Δρ Λεωνίδας Τούλιος, Γεωπόνος, Διευθυντής Ερευνών
(Διευθυντής ΙΒΚΦ)
•	Δρ Μιλτιάδης Τζιουβαλέκας, Χημικός Μηχανικός, Ερευνητής Βαθμίδας Δ΄
•	Υπ. Δρ Αλέξανδρος Τσιτούρας, Γεωγράφος, Ειδικός Επιστήμονας
•	Στοιχεία Επικοινωνίας: Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, Θεοφράστου 1, Συν/μος Αβέρωφ,
413 35 Λάρισα, τηλ.: 2410 671 296, fax: 2410 671
321, e-mail: gramateia.lar@nagref.gr, noulaschristos@
gmail.com, website: http://ipsw.gr/
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