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Στη Θεσσαλονίκη το επιμορφωτικό σεμινάριο 
των στελεχών της Κατάρτισης 

Toν Ιούνιο ξεκινούν οι εγγραφές στις ΕΠΑΣ

Τ ο δεύτερο επιμορφωτικό σεμινάριο των 
στελεχών του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ που ασχο-
λούνται με την κατάρτιση των ωφελούμε-
νων «Νέων Γεωργών», διοργανώθηκε στη 

Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη 13 έως το Σάββατο 15 
Φεβρουαρίου 2020. Στο σεμινάριο με συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος και ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ – ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ καθώς και δύο στελέχη του ΥΠΑΑΤ από την 
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου αναπτύχθηκε 
γόνιμος διάλογος και κατατέθηκαν προτάσεις, που 
αφορούν αφενός τη βελτίωση της διαδικασίας υλο-
ποίησης των προγραμμάτων γεωργικής επαγγελματι-
κής κατάρτισης και αφετέρου τη ποιοτική αναβάθμισή 
τους, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και τους στόχους που έχει θέσει η νέα διοίκηση του Οργανισμού. 

Στο πλαίσιο του Σεμιναρίου πιστοποιήθηκε η σημαντική αύξηση του ρυθμού υλοποίησης των προγραμμάτων κατά το τελευταίο 
τρίμηνο επιτρέποντας τη φιλοδοξία ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου του 2020. 

Ξεκινούν την 1η Ιουνίου οι εγγραφές στις Αγροτικές Επαγ-
γελματικές Σχολές του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ και θα διαρ-
κέσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ θα ξεκινήσουν και πάλι 
από την 1η έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 2020. Στις ΕΠΑΣ 

μπορούν να φοιτήσουν νέοι και νέες κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτι-
κού Α' Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου από ολόκληρη την 
χώρα, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ή/και να απασχοληθούν 
σε εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Θα λειτουργήσουν έξι (6) Σχολές και συγκεκριμένα στα Ιωάν-
νινα, στην Καλαμπάκα, στην Κρήτη (Μεσσαρά Ν. Ηρακλείου), στη 
Λάρισα, στο Μαρούσι Αττικής (κτήμα Συγγρού) και στη Νεμέα, με 
επτά (7) ειδικότητες:

 � Γαλακτοκομία – Τυροκομία
 � Ξυλογλυπτική – Διακοσμητική Επίπλου
 � Θερμοκηπιακές Κατασκευές & Καλλιέργειες
 � Ζωοτεχνία
 � Αγροτικά Μηχανήματα
 � Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις – Αρχιτεκτονική Τοπίου
 � Αμπελουργία – Οινοτεχνία
Η φοίτηση και το διδακτικό υλικό στις ΕΠΑΣ είναι δωρεάν, οι 

σπουδές διαρκούν δύο έτη και οι σπουδαστές δικαιούνται αναβολή 
στράτευσης.

Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 4 του Εθνικού 
Πλαισίου Προσόντων και του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήμα-
τος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) και 
επιπέδου 3 της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2009/1992 
και τους παρέχεται η δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος, ώστε να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο 
τομέα σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους θέσεις ή να σταδι-

οδρομήσουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, να συνεχίσουν σπουδές 
σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, ενώ μοριοδοτούνται για τη συμμετοχή 
τους σε Προγράμματα Νέων Γεωργών και απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης για τη 
συμμετοχή τους σε αυτά.

Οι ΕΠΑΣ διαθέτουν άριστη υλικοτεχνική υποδομή, σύγχρονα 
εξοπλισμένα εργαστήρια, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και 
εφοδιάζουν τους σπουδαστές με τις κατάλληλες θεωρητικές και 
πρακτικές γνώσεις, για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην μελλο-
ντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Στις Σχολές που λειτουργούν χώροι φιλοξενίας, παρέχεται σε 
όσους σπουδαστές πληρούν τα σχετικά κριτήρια, δωρεάν στέγαση 
και σίτιση.
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Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην 28η Agrotica 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν φέτος η παρουσία του ΕΛΓΟ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ στην 28η Agrotica, που πραγματοποιήθηκε  
από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 2 Φεβρουαρίου στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ είχε το δικό του σταντ στο περίπτερο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), στο 
οποίο φιλοξενήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι εποπτευόμενοι φορείς 
του.

Κύριο θέμα του περιπτέρου του ΥΠΑΑΤ ήταν η προβολή του 
έργου των Αγροτικών Επαγγελματικών Σχολών του Οργανισμού 

μας. Ο Οργανισμός μας προέβαλε επιπλέον την έρευνα και την 
κατάρτιση.

Στον τομέα της έρευνας παρουσιάσαμε για πρώτη φορά λει-
τουργικά τρόφιμα εκτυπωμένα από 3D εκτυπωτή. Όσον αφορά 
την κατάρτιση προβάλαμε το Πρόγραμμα Κατάρτισης των Νέων 
Γεωργών, το οποίο αποτέλεσε και το κύριο θέμα στο σταντ μας, 
για το οποίο διοργανώσαμε και σχετική ενημερωτική εκδήλωση. 
Τόσο η παρουσία των σπουδαστών της Ξυλογλυπτικής Σχολής 
Καλαμπάκας, όσο και η παρουσία των σπουδαστών της Γαλα-
κτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των 
χιλιάδων επισκεπτών της έκθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις 
δράσεις του Οργανισμού μας έδειξε η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.

To σταντ μας επισκέφθηκε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, ο Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέλιος Πέτσας, ο πρώην Υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Στ. Αραχωβίτης, οι Αντιπεριφεριάρχες 
Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θ. Βασιλόπουλος (Δυτικής Ελλάδας), 
κ. Φιλήμονας Ζαννετίδη (Νοτίου Αιγαίου) κ. Πανάγος Κουφέλος 
(Βορείου Αιγαίου), ο Πρόεδρος της ΠΕΝΑ κ. Ν. Παυλονάσιος και 
πλήθος κόσμου.

Η συμμετοχή της Γαλακτοκομικής ΕΠΑΣ 
Ιωαννίνων

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο τέσσερις αριστούχοι σπουδα-
στές, δύο καθηγητές και η Δ/νρια της Σχολής κερνούσαν τυριά 
και φρέσκο παγωτό, που είχαν παρασκευάσει με ελληνικές παρα-
δοσιακές συνταγές που διδάσκονται στην ΕΠΑΣ. 

Τα προϊόντα της Σχολής δοκίμασαν χιλιάδες επισκέπτες, μετα-
ξύ αυτών και ο Υπουργός κ. Μ. Βορίδης, λίγες ώρες πριν προ-
βεί στα εγκαίνια της έκθεσης, όταν επισκέφθηκε το σταντ του  
Οργανισμού μας και αφού ενημερώθηκε για τις υπηρεσίες που 
παρέχουμε.

Στο κοινό προσφέρθηκαν προϊόντα που παράγονται κατά την 
εκπαίδευση των μαθητών, όπως τυροκομικά προϊόντα από πρό-
βειο γάλα σπάνιας φυλής Κατσικάς και από αίγειο γάλα εγχωρί-
ων φυλών, καινοτόμα προϊόντα, όπως αλοιφώδη τυριά με αρω-
ματικά βότανα και με μαστίχα, στραγγιστό γιαούρτι με κόκκινα 
φρούτα και επίσης παγωτό από φρέσκο ελληνικό γάλα χωρίς 
πρόσθετες αρωματικές και χρωστικές ουσίες.

Ο Υπουργός ΑΑΤ κ. Μ. Βορίδης εγκαινίασε την Agrotica

Επίσκεψη των σπουδαστών της Αβερωφείου ΕΠΑΣ Λάρισας
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Η συμμετοχή της Ξυλογλυπτικής Σχολής 
Καλαμπάκας

Για την προβολή των ξυλόγλυπτων έργων των σπουδαστών 
της Σχολής είχαν στηθεί ειδικές προθήκες σε όλο το χώρο του 
περιπτέρου του ΥΠΑΑΤ, ενώ υπήρχε και πάγκος εργασίας, όπου 
δύο σπουδαστές υπό το άγρυπνο μάτι του καθηγητή τους και του 
Δ/ντη της ΕΠΑΣ έκαναν επίδειξη της ξυλόγλυπτης τέχνης.

Τα έργα τους εντυπωσίασαν το κοινό της έκθεσης και δεν είναι 
τυχαίο που αρκετά ΜΜΕ έκαναν ειδικά αφιερώματα.

Παρουσίαση Καινοτόμων προϊόντων
Για πρώτη φορά παρουσιάσθηκε, στο πλαίσιο της 28ης 

Agrotica, από το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενε-
τικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) 3D εκτυπωμένα λειτουργικά τρόφιμα, 
προκαλώντας το ενδιαφέρον των επισκεπτών αλλά και των επι-
σήμων. Παρουσιάστηκαν φλυτζάνια του εσπρέσο ελεύθερα γλου-
τένης (gluten free), φτιαγμένα από άλευρα χαρουπιού ή κεχριού 
και ρυζιού, εμπλουτισμένα με αντιοξειδωτικά ρυζιού, που κατα-
ναλώνονται ως μπισκότο μετά το τέλος του καφέ, λειτουργικά 
τρόφιμα με βάση το ρύζι και τα υποπροϊόντα του. Τρόφιμα που 
εμπίπτουν στην κατηγορία των λειτουργικών, εκτυπωμένα σε διά-
φορα απλά ή πολύπλοκα τρισδιάστατα σχήματα.

Στον εκτυπωτή μπορεί να τοποθετηθεί οποιοδήποτε μίγμα 

ζύμης, που πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να εξασφα-
λίζεται η ροή. Στη συνέχεια επιλέγεται το επιθυμητό σχέδιο, το 
οποίο έχει σχεδιασθεί σε σχετικό πρόγραμμα επεξεργασίας 3D 
σχημάτων και ανάλογα με την πολυπλοκότητά του σε 10-25 
λεπτά εκτυπώνεται. Στη συνέχεια τα τρόφιμα μεταφέρονται σε 
φούρνο για να ψηθούν ώστε να σταθεροποιηθούν και να είναι 
έτοιμα προς κατανάλωση. Η καινοτομία έγκειται στο γεγονός ότι 
δεν πρόκειται για απλά προϊόντα, αλλά για λειτουργικά τρόφιμα, 
τα οποία επιπλέον μπορούν να είναι και χρηστικά, που ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες μείωσης πλαστικού. Οι λέξεις – κλειδιά στην 
όλη προσπάθεια είναι η δημιουργία «εξατομικευμένου τροφίμου» 
(personalized food). Η σύγχρονη έρευνα έρχεται να δώσει εξει-
δικευμένες λύσεις σε διαφορετικές ανάγκες του σύγχρονου κα-
ταναλωτή. Μιλάμε δηλαδή για τρόφιμα που απευθύνονται σε ει-
δικές κατηγορίες καταναλωτών που, είτε λόγω υγείας είτε λόγω 
ιδεολογίας, επιθυμούν να καταναλώνουν συγκεκριμένα τρόφιμα, 
όπως για παράδειγμα άτομα που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη 
ή τη λακτόζη, σε χορτοφάγους, φυτοφάγους ή vegan.

Η διοργάνωση και η συμμετοχή  
του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ σε εκδηλώσεις
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και τα στελέχη του συμμετείχαν σε πλη-

θώρα ενημερωτικών εκδηλώσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο της Agrotica. Ο Οργανισμός μας διοργάνωσε στο τριή-
μερο διάρκειας της έκθεσης τρεις εκδηλώσεις. Ας δούμε όμως  
πιο αναλυτικά την παρουσία του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ και των στε-
λεχών του:

•  Η μετάβαση σε μια ανθεκτική στην 
κλιματική αλλαγή γεωργία
Η ημερίδα αυτή διοργανώθηκε στις 30 Ιανουαρίου στο πλαίσιο 

του έργου LIFE

Το έργο LIFE AgroClimaWater αξιοποιεί το ευρωπαϊκό πρό-
τυπο διαχείρισης του νερού σε επίπεδο αγροτικών οργανώσεων, 

Η Υφυπουργός ΑΑΤ κ. Φ. Αραμπατζή ενημερώνεται 
για την ξυλογλυπτική ΕΠΑΣ 
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για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης νερού 
και στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Μέσω 
της εφαρμογής μιας στρατηγικής διαχείρισης υδάτων, επιτυγχά-
νεται αναβάθμιση της ποιότητας του προϊόντος και βελτίωση της 
παραγωγής με την εφαρμογή των διαδικασιών της πιστοποίησης. 
Επιπλέον, η απόκτηση της πιστοποίησης αποτελεί ένα ισχυρό ερ-
γαλείο μάρκετινγκ για την προώθηση προϊόντων, καθώς ενισχύει 
την εικόνα του προϊόντος και προσελκύει καταναλωτές. Συνολι-
κά, η πιστοποίηση με ένα πρότυπο αυξάνει την ανταγωνιστικότη-
τα των προϊόντων σε σχέση με άλλα μη πιστοποιημένα προϊόντα, 
συμβάλλοντας στην αύξηση του κέρδους και στο άνοιγμα νέων 
αγορών. Στο εταιρικό σχήμα του LIFE AgroClimaWater περιλαμ-
βάνονται δύο Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: το Ινστιτούτο 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου με Επιστημονικά Υπεύ-
θυνο τον Ερευνητή Ν. Κουργιαλά και το Ινστιτούτο Εδαφοϋδα-
τικών Πόρων με Επιστημονικά Υπεύθυνους τους Ερευνητές Δρ  
Γ. Αραμπατζή και Β. Πισινάρα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκαν τα αποτελέ-
σματα του έργου LIFE AgroClimaWater, τα πρότυπα διαχείρισης 
του νερού στον αγροτικό τομέα, η πιλοτική εφαρμογή του ευρω-
παϊκού προτύπου EWS στη γεωργία, οι ορθές γεωργικές πρα-
κτικές για την αποδοτική χρήση του νερού στη γεωργία καθώς 
επίσης και το πρόγραμμα LIFE ως εργαλείο για την προσαρμο-
γή του αγροτικού τομέα στην κλιματική αλλαγή. Εκ μέρους του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ εισηγητές στην ημερίδα ήταν οι ερευνητές Ν. 
Κουργιαλάς και Β. Πισινάρας.

• Γεωργία ακριβείας και περιβάλλον 
Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από την εταιρεία Οικοανά-

πτυξη στις 31 Ιανουρίου στο συνεδριακό κέντρο Γερμανός και 
σε αυτήν απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθύνων Σύμβουλος του 
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Π. Χατζηνικολάου, ο οποίος συμμετείχε και 
σε ανοικτή συζήτηση στο τέλος της εκδήλωσης καθώς και ο Δρ 
Β. Ασχονίτης, ο οποίος ανέπτυξε το ακόλουθο θέμα: «Μεγάλες  
καλλιέργειες και περιβάλλον, διαχείριση εδαφοϋδατικών πόρων 

για την αξιοποίηση οικοσυστηματικών υπηρεσιών. Το παράδειγμα 
της πεδιάδας Θεσσαλονίκης».

• Βιομάζα και Αγροτικός Τομέας
Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε με εισήγησή της η Δρ Ελέ-

νη Τσαλίκη, η οποία αναφέρθηκε στην καλλιέργεια της βιομη-
χανικής κάνναβης στην Ελλάδα. Την εκδήλωση διοργάνωσαν τo 
τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Αγροτικής  

Συνεταιριστικής Οικονομίας και την Συμβουλευτική εταιρία 
Q-Plan International.

•  Εκδήλωση για το πρόγραμμα 
κατάρτισης των Νέων Γεωργών
Την Παρασκευή 31 Ιανουάριου πραγματοποιήθηκε ενημερω-

τική εκδήλωση με θέμα: «Συμβολή του προγράμματος κατάρτισης 
Νέων Γεωργών στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα: οφέλη και 
προβλήματα», στο πλαίσιο του Προγράμματος Κατάρτισης Νέων 
Γεωργών που εκπονείται από τον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Στο πρό-
γραμμα προβλέπεται να υλοποιηθούν 771 προγράμματα κατάρ-
τισης και απευθύνεται σε 14.952 Νέους Γεωργούς. Οι τομείς κα-
τάρτισης των προγραμμάτων αφορούν στη φυτική παραγωγή, τη 
ζωική παραγωγή και τη μελισσοκομία. 

Τον συντονισμό της ημερίδας είχε ο δημοσιογράφος-αρχισυ-
ντάκτης στην εφημερίδα «Ύπαιθρο Χώρα» Γ. Σάρρος ενώ χαιρετι-
σμούς απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & 

Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ Κ. Μπαγινέτας και ο 
Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Π. Χατζηνικολάου. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης Αθα-
νάσιος Μπουρλέτσικας, στην ομιλία του παρουσίασε τη διαμόρ-
φωση της στρατηγικής για την κατάρτιση: το όραμα, ο σχεδια-
σμός και οι αριθμοί. Η κ. Α. Σαρχόσογλου, Γεωπόνος και μέλος 
του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ τόνισε τη συμβολή της κατάρτισης 
των Νέων Γεωργών στην παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης 
αξίας. Ο Μελισσοκόμος-Νέος Αγρότης Ν. Τσάλδαρης αναφέρθη-
κε στην εμπειρία του από το πρόγραμμα κατάρτισης των Νέων 
Γεωργών: από τη θεωρία στην πράξη. Ο Πρόεδρος της ΠΕΝΑ Ν. 
Παυλονάσιος μίλησε για την αποτελεσματικότητα του προγράμ-
ματος από την οπτική των Νέων Γεωργών και τέλος ο Υπεύθυνος 
του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλμυρού Βόλου Π. Μιχαλακόπουλος 
αναφέρθηκε στις προκλήσεις και προοπτικές που δημιουργούνται 
από την κατάρτιση των νέων γεωργών.

H κ. A. Σαρχόσογλου, ο κ. Γ. Σάρρος
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•  Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων
Στην αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑΣ του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελ-

λίδης», την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊό-
ντων της Μακεδονίας ως ΠΟΠ-ΠΓΕ: Ευκαιρίες & Προοπτικές». 

Χαιρετισμούς στην ημερίδα απηύθυναν μεταξύ άλλων ο βου-
λευτής Β’ Θεσσαλονίκης Δ. Βαρτζόπουλος και η διευθύντρια του 
πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη κ. Μ. Αντωνίου.

Η Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή 
Αραμπατζή, η οποία «άνοιξε» την εκδήλωση αναφέρθηκε στη ση-
μασία της πιστοποίησης των μακεδονικών προϊόντων, στην αξία 
των σημάτων ποιότητας καθώς και στις ευκαιρίες και προοπτι-
κές που παρουσιάζουν οι παραπάνω πρακτικές. Η κ. Αραμπατζή 
αναφέρθηκε επίσης στην ισχυρή τάση που κυριαρχεί παγκοσμί-
ως για την κατοχύρωση προϊόντων με βάση την προέλευσή τους 
(ΠΟΠ/ΠΓΕ) τονίζοντας τη σημασία ενός αγροτικού τομέα που 
θα παράγει ποιοτικά προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία ενώ 
παράλληλα αναφέρθηκε στη μάστιγα της ελληνοποίησης προϊό-
ντων, προαναγγέλλοντας αυστηρά μέτρα για τις επιχειρήσεις που 
παρανομούν. 

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Καθηγητής Σ. Χαρουτου-
νιάν αναφέρθηκε στη σημασία της πιστοποίησης των αγροτικών 
προϊόντων με σήματα ποιότητας, επισημαίνοντας την αξία της 
ποιότητας καθώς και της καινοτομίας των προϊόντων και την 
υψηλή προστιθέμενη αξία.

Ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ως αρμόδιος φορέας για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, καθώς 
και για την προστασία της προέλευσης, της ταυτότητας και της 
νόμιμης χρήσης όρων, συμβόλων και ενδείξεων σε αυτά, έχει ως 
βασική προτεραιότητα τη θωράκιση της διαφάνειας και της αξι-
οπιστίας των συστημάτων πιστοποίησης, για την προστασία των 
συμφερόντων των παραγωγών και των καταναλωτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της κ. Σοφίας 
Μανανά, Προϊστάμενης του Τμήματος Προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ΕΠΙΠ, της Διεύθυνσης Συστημάτων Ποιότητας, Βιολογικής Παρα-
γωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΠΑΑΤ, η οποία αναφέρ-
θηκε στις διαδικασίες που απαιτούνται για την αναγνώριση ενός 
προϊόντος ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ και την εισήγηση της κ. Β. Φυντανή, 
Προϊστάμενης του Τμήματος Πιστοποίησης της Γενικής Διεύ-
θυνσης Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία 

αναφέρθηκε στα ήδη αναγνωρισμένα προϊόντα της Μακεδονίας 
ως ΠΟΠ/ΠΓΕ, παρουσίασε τα πλεονεκτήματα και τη σημασία της 
αναγνώρισης και της Πιστοποίησης των προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ενώ επεσήμανε και τα μεγάλα περιθώρια βελτίωσης που αφο-
ρούν στο Packaging και στο branding των αγροτικών προϊόντων 
αναφέροντας χαρακτηριστικά τις περιπτώσεις χύμα εξαγωγής 
πολλών, σημαντικών για την εθνική οικονομία, προϊόντων όπως 

είναι το ελαιόλαδο.

•  Agro 2 - Νέα εποχή
Σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ διοργανώσαμε το Σάββατο 1 

Φεβρουαρίου ημερίδα με θέμα «AGRO 2: Νέα Εποχή». Η εκδή-
λωση ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση και εξέλιξη των προ-
τύπων AGRO 2 «Ολοκληρωμένη Διαχείριση», το νέο οργανωτικό 
και επιχειρηματικό πλαίσιο, τις ελεγκτικές και πιστοποιητικές δια-
δικασίες και τους σκοπούς και στόχους του νέου πλαισίου. 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ προέβη 
στην επεξεργασία του συνόλου των απαιτήσεων των προτύπων 
της σειράς AGRO 2, καθώς και στην εκπόνηση νέων προδιαγρα-
φών, υπάρχει αναλυτικό σχετικό άρθρο στις σελίδες 4 και 5 του 
περιοδικού μας.

Την εκδήλωση που παρακολούθησε πλήθος κοινού, που απο-
τελούταν από παραγωγούς, επιχειρήσεις, γεωπόνους κ.ά., απο-
δεικνύοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για το αντικείμενο αυτό συ-
ντόνισε ο Δημοσιογράφος του ΑΠΕ Θανάσης Παπακώστας.

Χαιρετισμούς απεύθηναν εκ μέρους του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης ο Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων κ. Κων/νος Μπαγινέτας, ο Πρόεδρος του 

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Σ. Χαρουτουνιάν, ο Πρόεδρος του ΓΕΩ-
ΤΕΕ κ. Σ. Μάμαλης, ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων κ. Σ. Αραχωβίτης o Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Σωτήρης 
Μπάτος και ο Πρόεδρος της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμ-
βακος (ΔΟΒ) κ. Β. Μάρκου. 

Την εκδήλωση άνοιξε με την εισήγησή της η κ. Μ. Σπέντζου,  
ως υπεύθυνη του έργου εκπόνησης των νέων προτύπων και 
Προϊσταμένη του Τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και 
Προδιαγραφών, η οποία παρουσίασε τα νέα πρότυπα AGRO 2 
που περιγράφουν τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της Ολοκλη-
ρωμένης Διαχείρισης, το νέο σήμα πιστοποίησης AGRO 2 και 

Η κ. Φ. Αραμπατζή, ο κ. Γ. Μακρής, ο κ. Σ. Χαρουτουνιάν,  
η κ. Β. Φυντανή και η κ. Σ. Μανανά.

Ο Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων  
κ. Κων/νος Μπαγινέτας απευθύνει χαιρετισμό
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έδωσε έμφαση στη δημιουργία του νέου Πληροφοριακού Συ-
στήματος για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση με την ονομασία 
«i-AGRO».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες και παρουσιάσεις οι 
ακόλουθοι εκπρόσωποι:

 � του ΓΕΩΤΕΕ κ. Στέλιος Δρυς  
 � της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου και Ελιάς κ. 

Ιωάννης Γρηγοράτος
 � της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος κ. Πρόδρομος 

Ουσουλτζόγλου 
 � της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης 

& Πιστοποίησης – HELLASCERT ο κ. Θωμάς Αραπογιάννης 
 � εταιρίας AGRINO AE ο κ. Ανδρέας Κώτσιας
 � της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων ο Πρόε-

δρος της κ. Χρήστος Γιαννακάκης
 � της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς ο Πρό-

εδρος της κ. Γεώργιος Ντούτσιας 
 � του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου κ. Παναγιώτης 

Γουβιώτης και από  
 � το ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ AE ο κ. Ιωάννης Χρόνης.

•  Εκδήλωση για την Ελληνική Γαστρονομία

Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου, στο περίπτερο του ΥΠΑΑΤ, πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγικές Συνεργασίες για 
την Ελληνική Γαστρονομία», η οποία συνδιοργανώθηκε από τον 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του ΠΑΑ. 

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό ο Υφυπουργός στον 
Πρωθυπουργό Σ. Πέτσας, οι Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων Φ. Αραμπατζή και Κ. Σκρέκας ενώ την εκδήλωση 
συντόνιζε ο δημοσιογράφος Γ. Μακρής.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοι-
νοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτας, καλωσορίζοντας τους παρευρι-

σκόμενους στην εκδήλωση, αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία της 
ΕΥΔ ΠΑΑ, να εκπονήσει μία μελέτη Στρατηγικής για την Ελληνική 
Γαστρονομία, μέσα από την οποία θα αναδεικνύονται οι προκλή-
σεις και οι προοπτικές των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων σε 
όρους ανταγωνιστικής και βιώσιμης ανάπτυξής τους, στις εγχώ-
ριες και διεθνείς αγορές.

Στη συνέχεια ο κ. Κίμων Γεωργίου, Σύμβουλος στρατηγικού μά-
νατζμεντ σε θέματα γαστρονομίας παρουσίασε μελέτη με θέμα: 
«Κτίζοντας τη Στρατηγική της Ελληνικής Γαστρονομίας για το 
μέλλον». Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Καθηγητής Σέρκος 
Χαρουτουνιάν αναφέρθηκε στους τρόπους ανάδειξης της Ελλη-
νικής Γαστρονομίας μέσω των συστημάτων Πιστοποίησης και η κ. 
Μαίρη Τριανταφυλλοπούλου, Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου 
Ελληνικού Οίνου και Επικεφαλής της Εθνικής Επιτροπής για τον 

Οινοτουρισμό τόνισε τη σημασία της συνεισφοράς των τοπικών 
προϊόντων στην προώθηση του γαστροτουρισμού και αναφέρθη-
κε ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού οίνου στην προώθηση 
της Ελληνικής Γαστρονομίας. 

Μετά το πέρας της παρουσίασης της μελέτης και των εισηγή-
σεων σχετικά με την ανάδειξη της Ελληνικής Γαστρονομίας, η εκ-
δήλωση ολοκληρώθηκε με ένα βιωματικό εργαστήριο ελληνικών 
προϊόντων και ελληνικών οίνων από τον Καθηγητή Γαστρονομίας 
Γιώργο Παλησίδη και με γευσιγνωσία τοπικών προϊόντων. 

Επίσκεψη του Υφυπουργού ΑΑΤ  
κ. Σκρέκα στα Ινστιτούτα μας στη Θέρμη
Το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Σκρέκας, επισκέφθηκε τα Ινστιτούτα 
του Οργανισμού μας στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο 
της επίσκεψής του στην Agrotica.

Πληροφορήθηκε για τα ερευνητικά μας προγράμματα και η 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενε-
τικών Πόρων Δρ 
Ελένη Μαλούπα 
μαζί με ερυνητές 
μας τον ξενάγη-
σαν στους χώρους 
των εργαστηρίων 
και των πειραμα-
τικών αγρών αλλά 
και στην Τράπεζα 
Διατήρησης Γενε-
τικού Υλικού.
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Σ τις 21 Φεβρουαρίου 2020 η Διεπαγγελματική Οργά-
νωση Βάμβακος (ΔΟΒ) και ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό την 
αιγίδα του ΥΠΑΑΤ, διοργάνωσαν το «1ο Πανελλήνιο 
Συνέδριο για το βαμβάκι», στη Λάρισα, στο πλαίσιο της 

αναβάθμισης της βαμβακοκαλλιέργειας. Στο συνέδριο συμμετεί-
χαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκης 
Βορίδης, ο Υφυπουργός κ. Κώστας Σκρέκας και ο πρώην Υφυ-
πουργός κ. Β. Κόκκαλης. Από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχαν ο 
Πρόεδρος του ΔΣ Καθ. Σ. Χαρουτουνιάν, ο Διευθύνων Σύμβουλος 
κ. Π. Χατζηνικολάου, η Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας Δρ 
Ε. Πιτταρά, πολλοί ερευνητές και στελέχη. Χαρακτηριστικό της επι-
τυχίας του συνεδρίου ήταν η αθρόα προσέλευση κοινού περισσό-
τερα από 400 άτομα) που απαρτιζόταν από αγρότες συνεταιριστές 
και επιστήμονες. 

Ο Υπουργός κ. Μ. Βορίδης αναφέρθηκε στη δημιουργία μιας 
νέας στρατηγικής αναβάθμισης της καλλιέργειας και του προϊό-
ντος του βαμβακιού, στη σημασία της λειτουργίας της ΔΟΒ ως 
αξιόπιστου συνομιλητή του Υπουργείου και στην ανασύσταση της 
Ομάδας Εργασίας Βάμβακος του ΥΠΑΑΤ, με πρόσφατη Υπουργική 
Απόφαση, στην οποία συμμετέχουν τα μέλη της αλυσίδας όλων 
των δημοσίων φορέων που εμπλέκονται στο θέμα του βάμβακος. 
Στόχοι των παραπάνω ενεργειών είναι η βελτίωση των οικονομι-
κών δεδομένων της βαμβακοκαλλιέργειας, η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας του κλάδου μεταποίησης, η βελτίωση της ποιότη-
τας και η δημιουργία ταυτότητας του ελληνικού βάμβακος, αλλά 
και η ανάδειξη φιλοπεριβαλλοντικών χαρακτηριστικών.

Ο Υφυπουργός κ. Κ. Σκρέκας αναφέρθηκε στη σημασία της βαμ-
βακοκαλλιέργειας και στη στήριξη των παραγωγών έτσι ώστε να 
γίνουν όλα όσα χρειάζονται για την παραμονή τους στο χωράφι, 
επίσης μίλησε για την ανάγκη χάραξης νέας στρατηγικής, με συμ-
μετοχή των παραγωγών στη συζήτηση, με δημιουργία νέων καλ-
λιεργητικών πρότυπων, με τη στήριξη των νέων αγροτών και με 
ρίψη ιδιαίτερης βαρύτητας του ΥΠΑΑΤ στην επίλυση του υδατικού 
προβλήματος της Θεσσαλίας. 

Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αναφέρθηκε στην πολιτική 
στήριξης του ΥΠΑΑΤ για τη βαμβακοκαλλιέργεια, όπου έχει δρο-
μολογηθεί μια σημαντική συνεργασία του Οργανισμού με τη ΔΟΒ 
για την ποιότητα, την πιστοποίηση του προϊόντος και τη στήριξη της 
βαμβακοκαλλιέργειας σε όλα τα τεχνικά και επιστημονικά θέματα 
από τα Ινστιτούτα του Οργανισμού και από ειδικευμένους ερευνη-
τές σε κάθε τομέα. 

Στην έναρξη του συνεδρίου απεύθυναν χαιρετισμούς ο Περι-
φερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο Πρόεδρος του ΕΛ-
ΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν και ο Πρόεδρος 
της ΔΟΒ κ. Βασίλης Μάρκου. 
Οι ομιλίες του συνεδρίου επικεντρώθηκαν στις εξής ενότητες: 

 � Εθνική Στρατηγική για το βαμβάκι
 � Ποιότητα του προϊόντος

 � Γεωργία ακριβείας

 � Εχθροί και ασθένειες του βαμβακιού

 � Αύξηση της παραγωγής μέσω λίπανσης και άρδευσης.

Στην ενότητα της Εθνικής Στρατηγικής για το βαμβάκι μίλησαν ο 
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Βορίδης, ο πρώην Υφυπουργός 
Β. Κόκκαλης, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Σ. Χαρουτουνιάν, 
ο πρόεδρος της ΔΟΒ Β. Μάρκου, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΚ Ε. 
Δοντάς, αλλά και μέλη του ΔΣ της ΔΟΒ

Συνέδριο για το Βαμβάκι στη Λάρισα

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Π. Χατζηνικολάου

Ο Υφυπουργός Α.Α.Τ. κ. Κ. Σκρέκας

Ο Υπουργός Α.Α.Τ. κ. Μ. Βορίδης
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Στην ενότητα της ποιότητας προϊόντος ο Δρ Μωχάμεντ Νταρά-
ουσε, Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ταξινόμησης Βάμβακος, 
μίλησε για την “Ποιότητα βαμβακιού και παράγοντες που επιδρούν 
σε αυτήν”. Ο Δρ Απόστολος Καλύβας, ερευνητής στο Ινστιτούτο 
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων ανέλυσε τα “Σημεία 
«κλειδιά» στη διαχείριση της καλλιέργειας του βαμβακιού και ο 
ρόλος της γενετικής βελτίωσης” και η κ. Μαρία Σπέντζου, Προϊ-
σταμένη του Τμήματος Επίβλεψης Ιδιωτικών Φορέων και Προδια-
γραφών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε την “Πιστοποίηση βαμ-
βακοκαλλιέργειας κατά AGRO2”.

Στην ενότητα της γεωργίας ακριβείας μίλησαν ο Υφυπουργός Κ. 
Σκρέκας, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Π. Χατζη-
νικολάου και τέλος ο κ. Σπύρος Μουρελάτος από την ΟΙΚΟΑΝΑ-
ΠΤΥΞΗ ΑΕ.

Στην ενότητα αύξησης της παραγωγής μέσω λίπανσης και άρ-
δευσης μίλησαν από το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (ΙΕΥΠ), 

ο Δρ Βασίλειος Ασχονίτης για τη “Nέα ΚΑΠ: οικοσυστημικές υπηρε-
σίες και γεωργία ακριβείας”, ο οποίος χρησιμοποίησε το παράδειγ-
μα της καλλιέργειας του ρυζιού όπου έχει εφαρμοστεί η γεωργία 
ακριβείας και ο Δρ Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης για την “Ολοκλη-
ρωμένη άρδευση-θρέψη στο βαμβάκι”, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
ετοιμότητα του ΙΕΥΠ για εφαρμογή ολοκληρωμένης άρδευσης της 
καλλιέργειας βαμβακιού με βάση εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί 
μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, αλλά και στη δυνατότητα εφαρ-
μογής ολοκληρωμένης θρέψης της καλλιέργειας. Στα θέματα της 
ενότητας αυτής έδειξε έντονο ενδιαφέρον το κοινό και ιδιαίτερα η 
ΔΟΒ μέσω του προέδρου της κ. Β. Μάρκου για εφαρμογή άμεσα 
υπολογισμένης άρδευσης της βαμβακοκαλλιέργειας, με τη βοήθεια 
αγρομετεωρολογικών σταθμών, αλλά και εφαρμογή συμβουλευτι-
κής θρέψης σε συνεργασία με το ΙΕΥΠ και το Εθνικό Κέντρο Ποιο-
τικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος. 

Τέλος, στην ενότητα “Εχθροί και ασθένειες”, ο Δρ Ιωάννης Μαρ-

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθ. Σ. Χαρουτουνιάν Ο Δρ. Θ. Γιτσόπουλος ερευνητής ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
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Ο Οδηγός Βαμβακοκαλλιέργειας παρουσιάστηκε 
και διανεμήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρ-
κεια του Συνεδρίου. Συντάχθηκε κατόπιν συνερ-
γασίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη ΔΟΒ

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με τη ΔΟΒ δόθηκε 
η δυνατότητα να διαγνωστούν ποικίλα προβλήματα που 
παρουσιάζει η καλλιέργεια του βαμβακιού, με αποτέλε-
σμα να αποφασιστεί η από κοινού συγκρότηση μιας μό-
νιμης ισχυρής ομάδας από το επιστημονικό δυναμικό του 
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, η οποία θα διατρέχει όλη την αλυσίδα 
αξίας του βαμβακιού. Δηλαδή, ξεκινώντας από το γενετι-
κό υλικό θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης κάθε στοιχείου 
της παραγωγικής διαδικασίας, μέσω της κυκλικής οικο-
νομίας. Στόχος η μόνιμη και ουσιαστική υποστήριξη της 
πρωτογενούς παραγωγής του βαμβακιού και η αντιμετώ-
πιση των χρόνιων παθογενειών που έχουν δημιουργηθεί 
κατά τα προηγούμενα χρόνια. 

Στην έκδοση του φυλλαδίου καταγράφονται οι καλλι-
εργητικές πρακτικές για το βαμβάκι, με στόχο να αποτε-
λέσει τη βάση για την καταγραφή όλων των γνώσεων 
και πρακτικών για την καλλιέργειά του. Ειδικότερα, πε-
ριγράφονται η καλλιέργεια του βαμβακιού, η περιγραφή 
του φυτού, η επιλογή ποικιλίας και η διαχείριση της ποι-
ότητας, η λίπανσή του, η ολοκληρωμένη διαχείριση των 
ζιζανίων καθώς και των εντόμων εχθρών του βαμβακιού 
στην Ελλάδα. 

Ο Οδηγός βαμβακοκαλλιέργειας εκδόθηκε με την ευγε-
νική υποστήριξη της ΔΟΒ.

Οδηγός βαμβακοκαλλιέργειας

γαριτόπουλος από το Ινστιτούτο Βιομηχα-
νικών & Κτηνοτροφικών Φυτών ανέπτυ-
ξε ομιλία με θέμα “Κύριοι εντομολογικοί 
εχθροί του βαμβακιού-προβληματισμοί και 
δυσκολίες φυτοπροστασίας” ενώ ο Δρ Θω-
μάς Γιτσόπουλος από το Ινστιτούτο Γενετι-
κής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων 
αναφέρθηκε στην “Ολοκληρωμένη διαχεί-
ριση ζιζανίων στο βαμβάκι”. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν τα απο-
τελέσματα των ερευνητικών έργων για 
την ποιότητα του ελληνικού βαμβακιού, 
που εκτελεί το Εθνικό Κέντρο Ποιοτικού 
Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης 
Βάμβακος, για λογαριασμό της ΔΟΒ. Πα-
ρουσιάστηκαν από τον Προϊστάμενο του 
Κέντρου Δρ Μ. Νταράουσε, τα αποτελέ-
σματα της πορείας της ποιότητας του ελλη-
νικού βαμβακιού σε επίπεδο χώρας και περιφέρειας, στα τέσσερα 
έτη 2016-2019 (Πρόγραμμα Ταξινόμησης Ελληνικού Βαμβακιού). 
Έγινε αναφορά στα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες του ελληνι-
κού βαμβακιού και σε μια πρόταση για βελτίωση της ποιότητας. 
Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των ποιοτικών χαρα-
κτηριστικών των ποικιλιών που σποροπαράγονται στην Ελλάδα 
για τα έτη 2016-2019 (Πρόγραμμα μελέτης ποιοτικών χαρακτηρι-

στικών των ποικιλιών που σποροπαράγονται στην Ελλάδα). Για τα 
αποτελέσματα των δυο ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόθηκε και 
διανεμήθηκε ένας οδηγός βαμβακοκαλλιέργειας στους παρόντες 
του συνεδρίου, ο οποίος συντάχθηκε από το επιστημονικό υπεύθυ-
νο των έργων Δρ Νταράουσε Μωχάμεντ. Ο οδηγός αυτός αποτε-
λεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον παραγωγό για να επιλέξει την 
κατάλληλη ποικιλία.
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T ην Τρίτη 18 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθή-
να η συνάντηση εργασίας του έργου για τους γενότυ-
πους πυρηνοκάρπων με τίτλο «Έλεγχος, χρησιμοποίηση 
και εναρμόνιση γενετικών δεδομένων με στόχο να ξε-

χωρίσουν μοναδικοί και χαρακτηρισμένοι γενότυποι πυρηνοκάρ-
πων» (Testing, Use and Alignment of genetic data to distinguish 
unique and characterized accessions in Prunus) και ακρωνύμιο 
“Prunus Alignment”. Το έργο πραγματοποιείται με την επίβλεψη 
του «Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας για τους Φυτι-
κούς Γενετικούς πόρους» (European Cooperative Programme for 
Genetic Resources, ECPGR) ενώ η συνάντηση εργασίας έγινε και 
με τη συν-διοργάνωση του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων 
Δένδρων Νάουσας (ΤΦΔΝ). Συμμετείχαν 13 ερευνητές από Ιταλία, 
Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Αγγλία, Σουηδία και από την Ελλάδα οι 
ερευνητές του ΤΦΔΟΝ Δρ Π. Δρογούδη και Δρ Ι. Γανόπουλος). 
Χαιρετισμός απευθύνθηκε εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Tη συνάντηση εργασίας 
παρακολούθησε και η κ. Άννα Φουλίδη, προϊσταμένη του Τμήματος 
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, Τμήμα Προστασίας Φυ-
σικού Κεφαλαίου της Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.

Η συνάντηση εργασίας διεξήχθη σε πολύ αποδοτικό και θετικό 
κλίμα. Στόχος του έργου είναι ο προσδιορισμός της γενετικής μο-
ναδικότητας των τοπικών γενοτύπων δαμασκηνιάς και κερασιάς, 
που βρίσκονται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές συλλογές και είναι 
κατάλληλοι για να περιληφθούν στην Ευρωπαϊκή Συλλογή AEGIS. 

Η εναρμόνιση των γενετικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε αξι-
οποιώντας τα αποτελέσματα μελετών που έγιναν με τη χρησιμο-
ποίηση των ευρέως χρησιμοποιημένων μοριακών δεικτών SSR, σε 
συνδυασμό με την εφαρμογή της νέας τεχνικής ανάλυσης HRM, 
που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε για τη δαμασκηνιά από το 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων με τη 
συμβολή του ερευνητή Δρ Ι. Γανόπουλου. Η εξεύρεση νέων τεχνι-
κών υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας για τη γενετική ταυτοποίηση 
της δαμασκηνιάς κρίνεται αναγκαία λόγω της ιδιαιτερότητας της 
δαμασκηνιάς, που είναι εξαπλοειδές και όχι διπλοειδές είδος, όπως 
τα υπόλοιπα πυρηνόκαρπα. Προκαταρκτικά αποτελέσματα του έρ-
γου έδειξαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα, όπως το ότι η ελληνική 
ποικιλία δαμασκηνιάς “Βαρδάκι στρογγυλό” ομαδοποιήθηκε με 
δύο άλλες ξενικές ποικιλίες, ενώ τα αποτελέσματα της μελέτης της 
εναρμόνισης είναι υπό ανάλυση και αξιολόγηση.

Μ έχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου ήταν 
υποχρεωμένοι οι παραγωγοί γάλακτος να υποβάλ-
λουν στην εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ», τις τριμηνιαίες 
δηλώσεις παραδόσεων Γάλακτος, υπό τη μορφή 

μίας συγκεντρωτικής, αναλυτικής κατάστασης των παραδόσεων 
που πραγματοποιούν ανά μήνα σε διάστημα τριών μηνών, μαζί με 
την αξία τους, για κάθε είδος γάλακτος χωριστά για το τελευταίο 
τρίμηνο του 2019 (Οκτώβριος – Νοέμβριος - Δεκέμβριος). 

Οι παραγωγοί πλέον θα πρέπει να εισέρχονται στην εφαρμογή 
ΑΡΤΕΜΙΣ (https://srv-web.elogak.gr/Artemis/) χρησιμοποιώντας 
τους κωδικούς πρόσβασης του TaxisNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Όσοι παραγωγοί δεν τηρούν τα όσα αναφέρονται στις διατάξεις 
της σχετικής ΚΥΑ 838/51008 (ΦΕΚ 964 Β’/21-03-2019) άρθρο 6, 
θα τους επιβάλλονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, καθώς εάν 
διαπιστωθεί:

 � η μη έγκαιρη υποβολή της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων 
γάλακτος από τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 100 
ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος 

 � η μη ακριβής Τριμηνιαία Δήλωση Παραδόσεων γάλακτος από 

τους παραγωγούς, επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ συν το 
2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος

 � η μη υποβολή της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος 
για διάστημα άνω του εξαμήνου, επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 
ευρώ συν το 2,5% της αξίας των ετήσιων παραδόσεων γάλακτος 

 � η διόρθωση της Τριμηνιαίας Δήλωσης Παραδόσεων Γάλακτος 
μετά την προβλεπόμενη καταληκτική προθεσμία υποβολής της, 
επιβάλλεται το 20% του αντίστοιχου προστίμου που προβλέπε-
ται στην περίπτωση μη ακριβούς Τριμηνιαίας Δήλωσης Παρα-
δόσεων.

Συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο έργου  
για την εναρμόνιση γενετικών δεδομένων

Αλλαγή στον τρόπο υποβολής των 
τριμηνιαίων δηλώσεων παράδοσης Γάλακτος 
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Μέσα στις ημέρες της πανδημίας, όπου ο φόβος, ο 
εγκλεισμός και η αγωνία για την υγεία ήταν στο 
αποκορύφωμά τους, ο Πρόεδρος του Αγροτικού 
Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Αθηνών Θανάσης 

Κελμάγερ, ένας άνθρωπος δραστήριος και πάνω από όλα αισι-
όδοξος ανέλαβε την πρωτοβουλία να προσφέρει μαζί με τους 
συνεργάτες τα πανέμορφα ελληνικά άνθη, που είχαν μείνει αδι-
άθετα και θα πήγαιναν σε άλλη περίπτωση προς καταστροφή σε 
διάφορους φορείς και υπηρεσίες.

Έτσι μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε στις 20 Μαρτίου 2020 
τους υπαλλήλους της Κεντρικής μας Υπηρεσίας, που βρίσκεται 
στα Κάτω Πατήσια και των οποίων τα γραφεία πλημμύρισαν με 
υπέροχα χρώματα και αρώματα. 

Η Διοίκηση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ευχαρίστησε τον Πρόεδρο 
του συνεταιρισμού για την ευγενική του πρωτοβουλία.  

Έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου 2020 σε ηλικία 54 ετών η Υπεύθυνη του 
Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Θεσσαλονίκης Γκέλυ Κουτσογιάννη.

Η Γκέλυ εργαζόταν από 2006 στο πρώην Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Βόρειας Ελλάδας νυν 
Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Μέχρι και 

πριν περίπου δύο χρόνια ασχολούταν με τον τομέα των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και γενι-
κότερα υποστήριζε την έρευνα στο Ινστιτούτο. Αποφάσισε όμως να δοκιμαστεί και στον τομέα της αγρο-
τικής κατάρτισης.  Έτσι ανέλαβε ως Υπεύθυνη στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Θεσσαλονίκης την υλοποίηση των 
προγραμμάτων που αφορούν τις καταρτίσεις των Νέων Γεωργών της περιοχής. Ήταν πάντα χαμογελαστή 
και με μεγάλη διάθεση προσφοράς και δράσης. Πλήθος κόσμου και συναδέλφων την αποχαιρέτησαν. 

Άνθη στο προσωπικό του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Η απώλεια της Γκέλυς Κουτσογιάννη

Επιμορφωτικό σεμινάριο σε εκπαιδευτικούς 
της Καβάλας για τον αλιευτικό πολιτισμό

Τ ο Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ) του ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, 
συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
«PERICLES» (PrEseRvIng and sustainably governing 

Cultural heritage and Landscapes in European coastal and 
maritime regionS) και τον Φεβρουάριο για δεύτερη φορά  
διοργάνωσαν Επιμορφωτικό Εργαστήριο Αλιευτικής Εθνογρα-
φίας με τίτλο «Πες μας για τη θάλασσα που ξέρεις», στο οποίο 
συμμετείχαν οι υπεύθυνοι των σχετικών σχολικών δραστηριοτή-
των Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας 
εκπαίδευσης του Νομού Καβάλας

Οι ερευνητές του προγράμματος ενημέρωσαν τους συμμε-
τέχοντες εκπαιδευτικούς για την πορεία των δραστηριοτήτων 
του έργου, δόθηκαν οι κατευθυντήριες οδηγίες για τις δραστη-
ριότητες του ακαδημαϊκού έτους 2019-20, όπως για τη μικρή 
παράκρια αλιεία και τις παραδεισιακές συνταγές με θαλασσινά. 
Κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η γνωσιακή εξοικείωση των 
εκπαιδευτικών με την αλιευτική παράδοση του τόπου. Απώτερος 
στόχος είναι οι μαθητές μέσα από περιβαλλοντικά προγράμματα 
να συλλέξουν υλικό και να καταγράψουν την αλιευτική πολιτισμι-

κή κληρονομιά της περιοχής. Επίσης, στόχος είναι να επέμβουν 
οι ίδιοι δημιουργικά, στις μαρτυρίες της κληρονομιάς αυτής που 
έχει ταξιδέψει ως «κοινωνική» ή «συλλογική» μνήμη για πολλές 
γενιές, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Μέσα 
από αυτή τη συμμετοχική διαδικασία θα μάθουν για την αλιεία και 
τους θαλάσσιους πόρους, για τη σημασία της διατήρησής τους 
και της ενεργής συμμετοχής των πολιτών.
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Εκδήλωση αφι-
ερωμένη στο 
προϊόν που πα-
ράγει, το κεράσι, 

διοργάνωσε ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Ράχης Πι-
ερίας «ο Άγιος Λουκάς» 
στις 10 Φεβρουαρίου στις 
εγκαταστάσεις του συνε-
ταιρισμού. Στην εκδήλω-
ση που το παρόν έδωσαν 
τα περισσότερα μέλη του 
Συνεταιρισμού τρεις επι-
στήμονες του Τμήματος Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων 
Νάουσας του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έδωσαν λύσεις και απαντήσεις 
στους παραγωγούς. 

Αναλυτικότερα ο Δρ. Γεώργιος Παντελίδης, αναφέρθηκε στα 
υποκείμενα κερασιάς και συστήματα διαμόρφωσης. Ο Γεωπόνος 
MSc, Κωνσταντίνος Καζαντζής μίλησε για τα μοντέρνα συστή-

ματα διαμόρφωσης κερασιάς και ο Δρ. Θωμάς Σωτηρόπουλος  
έδωσε πολύτιμες συμβουλές για τη θρέψη και τη λίπανση κερα-
σιάς.

Στους παρευρισκόμενους μοιράστηκε το «Εγχειρίδιο για την 
καλλιέργεια της Κερασιάς», που έχει εκδώσει ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ

Σεμινάριο γευσιγνωσίας ελαιολάδου  
στην Κυπαρισσία

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τον ΑΣ Ράχη 
Πιερίας για την καλλιέργεια της κερασιάς

Ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο 
που απευθυνόταν κυρίως 
στους νέους και νέες που 
ασχολούνται με την καλλιέρ-

γεια της ελιάς και την παραγωγή ελαιο-
λάδου διοργάνωσαν στις πρώτες μέρες 
του Φεβρουαρίου το Ίδρυμα Καπετάν 
Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου 
σε συνεργασία με τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας 
και το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας 
του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Κύριος στόχος του σεμιναρίου ήταν η 
παροχή γνώσεων, ώστε να βοηθηθούν 
οι παραγωγοί να γνωρίσουν τεχνικές 
στην προώθηση του ελαιολάδου, που θα 
προσδώσουν πιο υψηλότερες τιμές στο 
προϊόν τους

Το σεμινάριο ξεκίνησε με τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος, Γιώργο Βεργινάδη και απηύθυναν χαιρετισμούς ο Υπεύθυνος του Κέντρου 
ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας, Γιώργος Τσουμάνης, ο Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης 
Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, Θοδωρής Βασιλόπουλος και ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, Στάθης Αναστασόπουλος, ο 
οποίος κήρυξε την έναρξη εργασιών του σεμιναρίου.

 Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου ο διεθνούς φήμης γευσιγνώστης και πρόεδρος του Διεθνούς Διαγωνισμού Ελαιολάδου EVO IOOC, 
Dr Antonio Giuseppe Lauro, δίδαξε μέσα από δοκιμές και σχολιασμούς στο πλήθος των παρευρισκομένων, πώς να αντιλαμβάνονται τις 
διαφορές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε δείγματα μονοποικιλιακών και πολυποικιλιακών ελαιολάδων.


