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T
ο 15ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 
Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών με θέμα «ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙ-
ΚΟ. Μοχλός ανάπτυξης σε ένα κλιματικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον» 
πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου. 
Το θέμα του συνεδρίου προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ερευ-
νητών από όλη τη χώρα και το εξωτερικό, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση 
προκάλεσε η παρουσία πολλών νέων ερευνητών. Στο συνέδριο συμ-

μετείχαν περισσότεροι από 150 σύνεδροι από όλη τη χώρα και το εξωτερικό και 
παρουσιάστηκαν 130 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες, που κάλυπταν όλους τους 
κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών 
και Γεωργίας. 
Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου Δρ Δ. Βλαχοστέργιος, 
ερευνητής του Ινστιτούτου Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών (ΙΚΦ & Β), τόνισε με-
ταξύ άλλων ότι «Στις μέρες μας, ο ρόλος του γενετικού υλικού και της αγοράς σπόρων 
αποκτά όλο και μεγαλύτερη στρατηγική σημασία για τον έλεγχο της εθνικής, αλλά και 
της παγκόσμιας διατροφής και γεωργικής ανάπτυξη. Ο τίτλος του συνεδρίου επιλέχθη-
κε με στόχο να αναδείξει τη μεγάλη αξία που έχει το γενετικό υλικό της Ελλάδας, και να 
επισημάνει ότι η αξιοποίησή του μέσω της έρευνας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά 
στην ανάπτυξη της Ελληνικής Γεωργίας».
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η θεματική ενότητα για τα ψυχανθή που έγινε στο ΙΚΦ & Β, 
το οποίο έχει συμπληρώσει 80 χρόνια συνεχούς ερευνητικής δραστηριότητας στον 
τομέα των ψυχανθών. Παρουσιάστηκε η ανασκόπηση της ιστορίας του Ινστιτούτου βα-
σισμένη στο ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του ΙΚΦ & Β και ακολούθησε η παρουσί-
αση των τελευταίων πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών στον τομέα των ψυχανθών.
Το συνέδριο έκλεισε με τη στρογγυλή τράπεζα που είχε τίτλο «Η ανάπτυξη ξεκινάει 
από το σπόρο». Συμμετείχαν οι σποροπαραγωγικοί σύλλογοι ΕΕΠΕΣ και ΣΕΣΠ, ο 
ΓΣ ΘΕΣγη και οι εταιρείες ΟΛΥΜΠΟΣ και American Genetics, που παρουσίασαν 
επιτυχημένα ερευνητικά προγράμματα με ερευνητικά ιδρύματα της χώρας στον το-
μέα της γενετικής βελτίωσης φυτών. Ακολούθησε συζήτηση από την οποία διαπι-
στώθηκε η αμοιβαία διάθεση συνεργασίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και σύγχρονων 
γεωργικών συνεταιρισμών με το δημόσιο ερευνητικό τομέα, ως ανάγκη των καιρών.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του ΥπΑΑΤ. Συνδιοργανωτές ήταν το 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κ. Ελλάδας και ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.◀

Σ
τις 15 και 16 Νοεμβρίου 2014 πραγμα-
τοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 
4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 
Μελισσοκομίας, με θέμα «Η επιστήμη συ-
ναντά την πράξη». 

 Η διοργάνωση έγινε από την Ελληνική Επιστημονική 
Εταιρεία Μελισσοκομίας - Σηροτροφίας, το Εργαστή-
ριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εργαστήριο Μελισσοκομί-
ας - Σηροτροφίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασι-
κών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνερ-
γασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής και τη Γε-
νική Διεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, με το 
Σύνδεσμο Παραγωγών Βασιλικού Πολτού και Λοιπών 
Προϊόντων Κυψέλης και με μελισσοκομικούς Συνεται-
ρισμούς και Συλλόγους. 
Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε με παρουσιάσεις από 
την Δρ. Σοφία Γούναρη (Πρόεδρο της Οργανωτικής 
Επιτροπής, ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Δασικών Οικοσυστημάτων), για το πρόγραμμα «Στοι-
χειοθέτηση μοντέλου πρόγνωσης μελιτοεκρίσεων στο 
πεύκο και στο έλατο» και από την κ. Αικατερίνη Μαλλή 
(Διεύθυνση Κατάρτισης, Υπεύθυνη προγράμματος Με-
λισσοκομίας για το 2014-2016) για την υλοποίηση της 
Δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων», με στα-
τιστικά και περιγραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων από το 2002 έως και το 2014. 
Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν εργασίες για την αντι-
μετώπιση των εχθρών και των ασθενειών των μελισ-
σών, τη μελισσοκομική τεχνική με την εκμετάλλευση 
συγκεκριμένων ανθοφοριών, τη μελισσοκομική χλωρί-
δα και τις προτιμήσεις της μέλισσας. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον εκδηλώθηκε για τα αποτελέσματα των εργα-
σιών σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των 
προϊόντων-τροφίμων υψηλής βιολογικής αξίας (μέλι, 
γύρη, βασιλικό πολτό). 
Η προσέλευση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, που ξε-
πέρασε κάθε προσδοκία των διοργανωτών. ◀
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Α
πό 2 έως 7 Νοεμβρίου 2014 φιλοξενήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 73η 
Συνέλευση της Ολομέλειας της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής Βάμβακος (International Cotton Advisory Committee - ICAC), 
με τη συμμετοχή 401 εκπροσώπων από 33 χώρες-μέλη, 9 διεθνείς 
οργανισμούς και 19 μη χώρες- μέλη, με θέμα «Από τον Αγρό στο 
Επώνυμο Προϊόν: Ενδυναμώνοντας την Αλυσίδα Παραγωγής και 
Επεξεργασίας του Βάμβακος».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γ. Καρασμάνης, απηύθυνε χαιρε-
τισμό, τονίζοντας τη σημασία της καλλιέργειας του βαμβακιού στον αγροτικό τομέα 
της χώρας και στην οικονομία γενικότερα. Τοποθετήσεις για την κατάσταση που 
επικρατεί σχετικά με την παραγωγή, την επεξεργασία και την εμπορία του βάμβα-
κος έγιναν και από εκπροσώπους χωρών, που μετείχαν στην εκδήλωση, μεταξύ των 
οποίων και παγκόσμιες δυνάμεις στον τομέα, όπως η Ινδία, η Τουρκία, το Πακιστάν, 
οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, αφρικανικές χώρες, κ.λπ. 
Οι θεματικές ενότητες του συνεδρίου αφορούσαν την παραγωγή βαμβακιού με νέες 
πρακτικές, που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της καλλιέργειας και στη μείωση του 
κόστους, αλλά και ζητήματα κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώ-
σεων της παραγωγής. Σε παράλληλη εκδήλωση συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τις 
επιπτώσεις από τις κλιματικές αλλαγές, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη γενετικού 
υλικού για την αντοχή των φυτών στην ξηρασία, στις ασθένειες κ.λπ., το ρόλο του 
βάμβακος στην αλυσίδα της κλωστοϋφαντουργίας, την ταξινόμηση του βαμβακιού. 
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον μεγάλο ανταγωνισμό που δέχεται το βαμβάκι από 
τις συνθετικές ίνες, με την επισήμανση πως θα πρέπει να βρεθούν τρόποι για να 
ανακοπεί αυτή η τάση και η χρήση του προϊόντος να προωθηθεί πιο αποτελεσμα-
τικά στην αγορά. Ζητήματα, όπως η αθέτηση συμβολαίων, η ανάγκη δημιουργίας 
κλίματος φιλικού για την προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η βελτιστοποίηση 
της εφοδιαστικής αλυσίδας, απασχόλησαν ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες. 
Εκ μέρους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, η κ. Μαρία Σπέντζου, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προδιαγραφών, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊ-
όντων, παρουσίασε το πρότυπο AGRO 2 – 2/2, που εφαρμόζεται στη χώρα μας για 
την πιστοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού. Ο Δρ Μοχάμεντ Νταράουσε, Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου 
Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης & Τυποποίησης Βάμβακος, εστίασε στην ανάγκη 
ύπαρξης εθνικού προγράμματος ταξινόμησης των ινών του βαμβακιού. 
Στο κλείσιμο της συνάντησης, παρουσία του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Τροφίμων κ. Π. Κουκουλόπουλου, τονίστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η επι-
τυχία των εργασιών της συνάντησης, με ιδιαίτερη μνεία στην άψογη διοργάνωση, 
ορίζοντας την επόμενη συνάντηση της ολομέλεια στην Ινδία, το 2015.◀
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73η Συνέλευση της
Ολομέλειας της Διεθνούς 
Επιτροπής Βάμβακος

Σεμινάριο στη 
Ρώμη στο 
πλαίσιο του 
ERASMUS+

Ε
υρωπαϊκό Πρόγραμμα με τη συμμετοχή 15 
στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτι-
κής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, υλοποί-
ησε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ την περίοδο 23 
έως 29 Νοεμβρίου 2014 στη Ρώμη της 
Ιταλίας. Η κατάρτιση των συμμετεχόντων 
εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

ERASMUS+ και συγκεκριμένα στην δράση ΚΑ1 που 
αφορά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
(κινητικότητα προσωπικού). Το πρόγραμμα υλοποιή-
θηκε σε συνεργασία με τον Ιταλικό φορέα CIAPE και 
αφορούσε την κατάρτιση των στελεχών σε τρόπους και 
μεθόδους σύνταξης, υλοποίησης και διαχείρισης ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, στοχευμένων στην εκπαίδευση 
και στην κατάρτιση.
Συγκριμένα, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση για το 
πώς υλοποιείτε σε όλα τα στάδια του ολοκληρωμέ-
να ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, υπήρξαν και Μελέτες 
Περιπτώσεων (case studies), δηλαδή συγκροτήθηκαν 
ομάδες εργασίας, στις οποίες δόθηκαν για επεξεργασία 
σενάρια ή/και πραγματικές καταστάσεις με πιθανά προ-
βλήματα κατά τη διαδικασία υλοποίησης των δράσεων, 
όπου κλήθηκαν να δώσουν λύσεις και να δηλωθούν 
οι τρόποι αντιμετώπισης, λαμβάνοντας κάθε φορά υπ’ 
όψιν τις ιδιαιτερότητες και τη διαφορετικότητα των 
διαφόρων Μερών - Συνεργατών. Αναζητήθηκαν οι κα-
λύτερες λύσεις από τους συμμετέχοντες με τη βοήθεια 
των Ιταλών Επιβλεπόντων και Διαχειριστών (Project 
manager) τέτοιου είδους προγραμμάτων. 
Στους συμμετέχοντες δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετο-
χής από τον Οργανισμό CIAPE, ενώ θα δοθούν αντί-
στοιχα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και το πιστο-
ποιητικό Ευρωπαϊκής Κινητικότητας Europass Mobility. 
Επίσης, το προσεχές διάστημα θα πραγματοποιηθεί και 
ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων, όπου θα πα-
ρουσιαστούν αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα συ-
μπεράσματα του προγράμματος, ενώ οι συμμετέχοντες 
θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους. 
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, εκτός από τον Διευθυντή 
Κατάρτισης κ. Σπ. Στάχτιαρη, στελέχη από τα Κέντρα 
«Δήμητρα» και τις ΕΠΑΣ που διαθέτει ο Οργανισμός, 
αλλά και από τη Διεύθυνση Κατάρτισης της Κεντρικής 
Υπηρεσίας.
Υπεύθυνος υλοποίησης του προγράμματος ήταν ο Προ-
ϊστάμενος του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας κ. Γ. 
Τσουμάνης. 
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Τον Οκτώβριο του 2014, το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαί-
δευσης και Κατάρτισης συμμετείχε:
1.  στην 6η έκθεση Κορινθία 2014 που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου. Στην 

εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο τη έκθεσης με θέμα «Βιώσιμη Αγροτι-
κή Ανάπτυξη στην Κορινθία - Νέες Καλλιέργειες» ο κ. Παναγιώτης Παπαβασιλεί-
ου, Γεωπόνος του ΕΛΓΟ μίλησε για τη δημιουργία πρότυπου Αγροκτήματος στη 
Γεωργική Σχολή ΑΧΕΠΑ Βέλου. 

 
2.  στο 17ο Πανελλήνιο Φυτο-

παθολογικό Συνέδριο που 
διεξήχθη από τις 13-17 
Οκτωβρίου στο Βόλο. Κατά 
τη διάρκεια του συνεδρί-
ου, μίλησε ο προϊστάμενος 
του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, Γεωπόνος Άνθι-
μος Αναστασιάδης, για τη 
«Συχνότητα εμφάνισης και 
τη σοβαρότητα ασθενειών 
ηλίανθου στο Νομό Δράμας 
την περίοδο 2011-2014».

• «Η καταπολέμηση του 
Βαρρόα» ήταν το θέμα 
της ενημερωτικής ημε-
ρίδας που διοργάνωσε 
στις 17 Οκτωβρίου το 
Κέντρο “ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Σκύδρας σε συνεργασία 
με το Ινστιτούτο Με-
λισσοκομίας του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, τη Διεύθυν-
ση Αγροτικής Οικονομί-
ας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότη-
τας Πέλλας και την Περι-
φερειακή Ενότητα Πέλλας, όπου η ανταπόκριση του κόσμου ήταν αξιοσημείωτη. Το 
ενδιαφέρον του συνόλου των μελισσοκόμων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας 
(και όχι μόνο), για το θέμα της ημερίδας εκδηλώθηκε στην κατάμεστη αίθουσα, 
όπου ομιλητές ήταν η κ. Φανή Χατζήνα, Βιολόγος, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια του 
Ινστιτούτου Μελισσοκομίας και η κ. Αικατερίνη Καλαϊτζίδου, Τεχνολόγος Γεωπονίας 
της ΔΑΟΚ Πέλλας.
 
• Στην κεντρική αίθουσα διαλέξεων – προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας 
πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου, σε συνεργασία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, με το 
ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας και το Σύλλογο «Άμπελος & Οίνος 
της Ηδωνίδας Γης», ημερίδα για την οινοποίηση και την παραγωγή αποσταγμάτων 
στη Δράμα, με θέμα «Βασικές τεχνικές οινοποίησης και παραγωγής αποσταγμάτων».

• Την Τρίτη 18 Νοεμβρίου συνδιοργανώθηκε ημερίδα 
για τις δυνατότητες και προοπτικές της καλλιέργειας 
της καρυδιάς στη Δράμα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και 
το ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, στο 
Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας. Εισηγητής στην ημερίδα 
ήταν ο καθηγητής Δενδροκομίας του Τμήματος Γεω-
πονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλ-
λοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δρ Γεώργιος 
Νάνος.

• Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου σε συνεργασία 
με το Δήμο Ηρακλείου, συνδιοργάνωσε δύο ενημερω-
τικές εσπερίδες για τον καταρροϊκό πυρετό με στόχο 
την πρόληψη, αλλά και την αντιμετώπιση του της νό-
σου που πλήττει την κτηνοτροφία στην Κρήτη. Η πρώτη 
πραγματοποιήθηκε στον Προφήτη Ηλία, την Δευτέρα 
17 Νοεμβρίου στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλη-
σης και η δεύτερη στις Κάτω Ασίτες, την Τετάρτη 19 
Νοεμβρίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. 
Ομιλητές και στις δύο εκδηλώσεις ήταν ο κτηνίατρος 
και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Κρήτης, κ. 
Αλέκος Στεφανάκης, όπου αναφέρθηκε στη συμπτω-
ματολογία και διάγνωση του καταρροϊκού πυρετού και 
ο κτηνίατρος, διευθυντής της διεύθυνσης κτηνιατρικής 
της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ζαχαρίας Σωμαράς, όπου 
μίλησε για τα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου.

• Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την «Αξιοποίηση 
Αρωματικών Φυτών, καλλιέργεια και μεταποίηση» 
πραγματοποιήθηκε στις 20 Νοεμβρίου στη Δράμα. Το 
σεμινάριο διεξήχθη στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας 
και ήταν διάρκειας 5 ωρών. Εισηγήτρια ήταν η Δρα 
Ελένη Μαλούπα, Τακτική Ερευνήτρια του Κέντρου 

Δραστηριότητες 
Αγροτικής Εκπαίδευσης 
& Κατάρτισης



- Ανατομία και φυσιολογία μέλισσας
- Μελισσοκομικός Εξοπλισμός & Συντήρησή του
- Μελισσοκομικοί Χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
-  Πρόληψη και αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών
-  Τυποποίηση και σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
• Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η εκδήλωση που διοργάνωσαν το Κέντρο «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Λάρισας σε συνεργασία με την Αβερώφειο Γεωργική Σχολή με θέμα «Δη-
μιουργία και λειτουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης» στις 5 Δεκεμβρί-
ου. Ομιλήτρια ήταν η κ. Αργυρίου Σταυρούλα Πρόεδρος «ΓΗ ΘΕΣΣΑΛΙΣ».

• Ημερίδα με θέμα «Ανάλυση της νέας ΚΑΠ 2015-2020» διεξήχθη σε συνεργασία 
με το ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας, την Π.Ε. Δράμας και την εφη-
μερίδα «Αγροτική έκφραση», στις 6 Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο «Δραμινών» της 
Π.Ε. Δράμας. Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν το στέλεχος της Διεύθυνσης 
Αγροτικής πολιτικής του ΥπΑΑΤ, κ. Αμαλία Λιάτου. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο αντι-
περιφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης. 

• Ημερίδα με θέμα «Καλλιέργεια καστανιάς, 
προοπτικές, προστασία, μεταποίηση», υλο-
ποιήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου σε συνεργα-
σία με το ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Ανατολικής 
Μακεδονίας και το Δασαρχείο Δράμας στις 
εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας. Ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ 
Στέφανος Διαμαντής, τέως τακτικός ερευ-
νητής του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Πριν την έναρξη της 
ημερίδας, απονεμήθηκε το βραβείο «Αγρό-
της της χρονιάς 2014», θεσμός ο οποίος 
έχει καθιερωθεί την τελευταία τετραετία 
από το Κέντρο μας. Τιμώμενο πρόσωπο 
για φέτος, ήταν για πρώτη φορά αγρότης 
προερχόμενος από το χώρο της κτηνοτρο-
φίας, ο κ. Αντώνιος Μπιλόρογλου, από την 
Αδριανή του Ν. Δράμας, ένας νέος άνθρωπος, ενταγμένος στο πρόγραμμα των 
Ν. Γεωργών, που διακρίνεται για το ήθος και την εργατικότητά του. Ο βραβευθείς 
εφαρμόζει καθετοποίηση της παραγωγής στην εκμετάλλευσή του, καλλιεργώντας 
1.500 στρ. εκτατικών καλλιεργειών (μηδική, βίκο, σιτηρά, καλαμπόκι), από τα οποία 
αντλεί τις δικές του ζωοτροφές για τη διατροφή των 120 βοοειδών που διατηρεί, 
ενώ έχει στην κατοχή του και κρεοπωλείο. Το βραβείο, μαζί με δύο συμβολικά 
δώρα, παρέδωσε ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ παραρτήματος Ανατολικής Μακεδονίας 
κ. Ζαφείρης Μυστακίδης.◀
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Γεωργικής Έρευνας Βορείου Ελλάδας. Η εκπαίδευση 
συνδιοργανώθηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το 
ΓΕΩΤΕΕ, παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας.

• Σεμινάριο παρασκευής σαπουνιού πραγματοποιήθη-
κε από το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου Κρήτης στις 
21 Νοεμβρίου. Το σεμινάριο είχε θέμα την παρασκευή 
σαπουνιού από ελαιόλαδο (σαπωνοποίηση), ενώ πα-
ράλληλα καλύφθηκαν θέματα σχετικά με την Ιστορία & 
προέλευση του σαπουνιού, το σαπούνι στη βιομηχανία 
της Κρήτης τα προηγούμενα χρόνια, ανακύκλωση & 
σαπούνι, σαπούνι-υγιεινή σώματος & περιβάλλοντος, 
παρασκευή σαπουνιού με ψυχρή μέθοδο. Εισηγήτρια 
του σεμιναρίου ήταν η κ. Δέσποινα Μαθιουδάκη, σύμ-
βουλος υγείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 
• Ημερίδα για την εκτροφή ζώων και τις οικονομικές 
ενισχύσεις πραγματοποιήθηκε στη Σκύδρα στις 3 Δε-
κεμβρίου. Το θέμα της ενημερωτικής ημερίδας ήταν 
«Εκτροφή Εγχώριων Φυλών Αγροτικών Ζώων - Οφέ-
λη και Οικονομικές Ενισχύσεις» και τη διοργάνωσε το 
Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Σκύδρας του ΕΛΓΟ σε συνεργα-
σία με το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Νέας 
Μεσήμβριας. Η ημερίδα αφορούσε όλους τους Κτηνο-
τρόφους, καθώς και τους Νέους Αγρότες.

• Τριήμερο σεμινάριο για αρχάριους μελισσοκόμους 
πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης από 9 έως 
11 Δεκεμβρίου. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το 
Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ηρακλείου του ΕΛΓΟ σε συνερ-
γασία με το Μελισσοκομικό Κέντρο Κρήτης, στις εγκα-
ταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ». Εισηγητές ήταν 
ο Δρ Ε. Αλυσσανδράκης, Γεωπόνος και ο κ. Γ. Κοτζιάς, 
μελισσοκόμος και εκπαιδευτής μελισσοκομίας. Τα θέ-
ματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
-  Αρχές Οργάνωσης & Λειτουργίας ενός Μελισσοκο-

μείου
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Παρουσίαση των 
ερευνητικών έργων της 
Ειδικής Γραμματείας 
Δασών

Σεμινάριο για την εκτροφή μικρών 
μηρυκαστικών και τη βιώσιμη ανάπτυξη 
στη Μεσόγειο

Τα δύο Δασικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων-ΙΜΔΟ και Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης), διορ-
γάνωσαν ημερίδα σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Δασών, με σκοπό να 
παρουσιαστούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων, που εκτε-
λούνται στο πλαίσιο ευρύτερου προγράμματος, με τον τίτλο «Προστασία και Ανα-
βάθμιση Δασών» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) 
και χρηματοδοτούνται μέσω του Πράσινου Ταμείου.
Η ημερίδα έλαβε χώρα στην αίθουσα συνεδρίων του ΙΜΔΟ στις 3 Οκτωβρίου 
2014. Χαιρετισμούς απηύθυναν, ο Ειδικός Γραμματέας Δασών του ΥΠΕΚΑ κ. Γεώρ-
γιος Αμοργιανιώτης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Κωνσταντί-
νος Μαλλίδης και ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος. 
Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Ειδικής Γραμματείας Δασών του 
ΥΠΕΚΑ και των Δασαρχείων, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδας και 
Πελοποννήσου, καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά αποτελέσματα των κάτωθι προγραμμάτων:
Α. Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
1.  «Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με 

ξηροθερμικές συνθήκες»
2.  «Μεθοδολογία υπολογισμού αξίας δασικής γης στην Ελλάδα»
3.  «Συμβολή στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών κατά το 2012-2013 με τη 

μεθοδολογία INCA»
4.  «Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στον 

ελληνικό χώρο»

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2014, οργανώθηκε το τελικό Σεμινάριο του ερευνητικού έργου 
με τίτλο «H βιοποικιλότητα της Μεσογείου ως μέσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της 
προβατοτροφίας και αιγοτροφίας: συνδέοντας την παραδοσιακή γνώση με την καινοτομία» 
(DoMEsTIc) στο Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, στο Ραμπάτ, Μαρόκο. Στο 
Σεμινάριο με θέμα «Εκτροφή μικρών μηρυκαστικών και βιώσιμη ανάπτυξη: Οι προκλήσεις 
στην περιοχή της Μεσογείου. Εμπειρίες από το έργο DoMEsTIc», παρουσιάστηκαν τα απο-
τελέσματα του έργου, καθώς και ερευνητικές εργασίες που αφορούσαν τις μεθόδους και 
πρακτικές βελτίωσης της παραγωγικότητας των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκα-
στικών, το ρόλο των τοπικών φυλών στην ανάπτυξη της περιοχής, την αλληλεπίδραση των 
φυλών με το Μεσογειακό οικοσύστημα, καθώς και την προώθηση και εμπορία των παρα-
γόμενων προϊόντων. Οι 80 συμμετέχοντες ήταν ερευνητές από το Πανεπιστήμιο IAV Hassan 
II του Ραμπάτ, από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας του Μαρόκου (INRA Maroc), εκ-
πρόσωποι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Μαρόκου, την Ένωση των εκτροφέ-
ων προβάτων και αιγών του Μαρόκου (ANOC), κ.ά. Από την Ελλάδα, συμμετείχαν οι Δρ Χρ. 
Λίγδα και Δρ Ε. Σωσσίδου από το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, και η 

Δρ Ε. Τζουραμάνη από το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας 
& Κοινωνιολογίας. Τη δεύτερη ημέρα οργανώθηκε τεχνική 
επίσκεψη στην περιοχή El Brouj και στον τοπικό Συνεταιρι-
σμό, ο οποίος υλοποιεί εθνικά προγράμματα σε συνεργασία 
με άλλους χρηματοδοτικούς φορείς με στόχο την ενίσχυση 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (απόρων, αναλφάβητων). 
Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε γυναίκες, κατοίκους 
της συγκεκριμένης περιοχής, στις οποίες δίνεται για εκτρο-
φή μικρός αριθμός αιγών ή αυγοπαραγωγών ορνίθων. Οι 
γυναίκες από την πώληση των προϊόντων τους (κρέας, γάλα, 
αυγά) αποκτούν ένα μικρό εισόδημα, ενώ παράλληλα καλύ-
πτονται ανάγκες της οικογένειας. 
Το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης, καθώς και 
οι παρουσιάσεις βρίσκονται στην ιστοσελίδα του έργου  
www.arim-domestic.net.◀

5. «Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού 
Δρυμού Πάρνηθας»
Β. Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Περιφερεια-
κές Δασικές Υπηρεσίες 
6.  ΕΡΓΟ: «Βιολογική Καταπολέμηση έλκους καστανιάς 

σε καστανεώνες και δάση καστανιάς της χώρας για 
το 2014» με δράσεις:

• «Παρασκευή και Προμήθεια μυκητικών εμβολίων» 
• «Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων» 
Γ. Φορέας υλοποίησης: Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης
7.  «Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρα-

τηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ)»
8.  «Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Εθνικού Παρα-

τηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠΑΔΑΠ) – Ανά-
πτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών 
με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και 
την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών»

9.  «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας (υπολείμματα υλοτο-
μιών) για παραγωγή – τυποποίηση εξευγενισμένων 
στερεών καυσίμων βιομάζας. Επιπτώσεις στο δασι-
κό οικοσύστημα»

Γ. Φορέας υλοποίησης: ΤΕΙ Ανατολικής Μα-
κεδονίας & Θράκης
10.  «Βελτίωση της δειγματοληπτικής διαδικασίας για 

την εκτίμηση του ξυλώδη όγκου στο πλαίσιο σχε-
διασμού πολιτικής αναθεώρησης των προδιαγρα-
φών των δασικών διαχειριστικών σχεδίων»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε 
τονίσθηκε η αναγκαιότητα της συνέχισης της συνερ-
γασίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με τη Γενική Γραμματεία 
Περιβάλλοντος, δεδομένου ότι τα ερευνητικά αποτελέ-
σματα των δύο δασικών ινστιτούτων του ΕΛΓΟ, αξιο-
ποιούνται κυρίως από τις περιφερειακές δασικές υπη-
ρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και το ΥΠΕΚΑ.◀
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Τι εγγυάται 
το λογότυπο;

1. Κωδικός Φορέα Ελέγχου

2. Προέλευση του προϊόντος

Πιστοποίηση από BE-BIO-01
Γεωργίας της ΕΕ 

Βιώσιμη παραγωγή

Προστασία του 
περιβάλλοντος
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ec.europa.eu/agriculture/organic/

Κτηνοτροφία  
στην ύπαιθρο

Δεν επιτρέπονται 
ΓΜΟ!

Περιορισμένη 
χρήση 

φυτοφαρμάκων

Παραγωγή
Μεταποίηση Διανομή και λιανικό εμπόριο

Ποιότητα

Πρότυπα για την 

ευημερία των 

ζώων

Η βιολογική γεωργία είναι ένας τρόπος παραγωγής τροφίμων που συμβάλλει στο σεβασμό του περιβάλλοντος.  
Ισχύει για όλα τα είδη των προϊόντων π.χ. φρούτα, λαχανικά, κρέας, γάλα, κρασί, τυρί,  

αυγά, σιτηρά, καφές, σοκολάτα, ψάρι και θαλασσινά.

Αγρότες, μεταποιητές, διανομείς, 
έμποροι λιανικής και εισαγωγείς 
πρέπει να τηρούν πιστά τους 
αυστηρούς κανόνες της ΕΕ εάν 
θέλουν να χρησιμοποιούν το 
βιολογικό λογότυπο της ΕΕ.

Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν και 
περιγράφουν τη δραστηριότητά τους στην 
αρχή που είναι υπεύθυνη για τους ελέγχους 
στο Κράτος Μέλος τους. 

Οι επιχειρήσεις επιθεωρούνται από έναν 
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ελέγχου. Εάν το 
αποτέλεσμα είναι θετικό, οι επιχειρήσεις 
λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό και μπορούν να 
διαθέσουν τα προϊόντα τους ως βιολογικά. 

Οι επιχειρήσεις επιθεωρούνται τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο για να διασφαλιστεί ότι 
τηρούν τους βιολογικούς κανόνες.

Όποτε αγοράζετε πιστοποιημένα βιολογικά τρόφιμα, μπορείτε να είστε 
βέβαιοι ότι έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους αυστηρούς κανόνες της ΕΕ 
για το περιβάλλον και την  καλή μεταχείριση των ζώων, και ελέγχονται 
τακτικά.
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Γεωργία και 
αγροτική 
ανάπτυξη
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