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Ε
νημερωτική ημερίδα με θέμα «Μύθοι και Αλή-
θειες για το Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προ-
ϊόντα» πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 9ης 
Zootechnia στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 
31 Ιανουαρίου 2015. Την εκδήλωση διοργάνω-
σε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία με τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προ-
ϊόντων (ΣΕΒ-ΓΑΠ). Μια σειρά από μύθους σχετικά με το 
γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα καταρρίφτηκαν στην 
εν λόγω εκδήλωση. Οι 
ομιλητές αναφέρθηκαν 
στους συνεχείς ελέγχους 
σύστασης που πραγμα-
τοποιεί ο ΕΛΓΟ Δήμητρα 
σε όλα τα είδη γάλακτος 
καθώς και στα ισοζύγια, 
σε συσχέτιση με τους 
ελέγχους της νόμιμης 
χρήσης τους στα διάφο-
ρα γαλακτοκομικά προϊό-
ντα, που εκμηδενίζουν το 
ενδεχόμενο της απάτης 
και νοθείας στο γάλα. 
Επίσης, πληροφόρησαν 
τους παρευρισκόμενους 
για τις σύγχρονες εξελί-
ξεις στην πρωτογενή παραγωγή του γάλακτος, την ποιότη-
τα και την υγιεινή, την απονομή του Ελληνικού Σήματος στο 
γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ παράλληλα από 
τα διαπιστευμένα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας γάλακτος 
του Οργανισμού παρουσιάστηκαν στοιχεία από τις χιλιάδες 
αναλύσεις, που πραγματοποιούνται καθημερινά συμβάλλο-
ντας στη βελτίωση της ποιότητάς του.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν:
•  στους αριθμούς που αναγράφονται στη βάση της συ-

σκευασίας και που αντίθετα με την κοινή αντίληψη δεν 
αφορούν τον αριθμό παστεριώσεων αλλά τις παρτίδες 
από το φύλλο του χαρτιού που χρησιμοποιείται για την 
συσκευασία του γάλακτος και είναι ήδη προτυπωμένες 
στο ρολό του χαρτιού (από τον κατασκευαστή του) πολύ 
πριν παραληφθεί από τα εργοστάσια γάλακτος

•  το γάλα όχι μόνο δε βλάπτει την υγεία αλλά είναι από τις 
θρεπτικότερες τροφές που υπάρχουν σήμερα στη φύση. 
Περιέχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες, σημαντική 
ποσότητα εύκολα αφομοιώσιμου ασβεστίου με πολλα-
πλές ευεργετικές επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό 
ενώ είναι μια πολύ καλή πηγή βιταμινών και ιχνοστοιχεί-
ων απαραιτήτων στη διατροφή του ανθρώπου. Αποτελεί 
μάλιστα αυστηρή καθημερινή διατροφική σύσταση όλων 
των σοβαρών Οργανισμών Υγείας και Διατροφής στον 
κόσμο

•  μέρος της ευθύνης των προκαταλήψεων που υπάρχουν 
γύρω από το γάλα και τα προϊόντα του καταλογίζεται 
στα συμβατικά ΜΜΕ αλλά και τα Social Media. 

Μετά την ημερίδα ακολούθησε γευσιγνωσία τυροκομικών 
προϊόντων από την Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων σε 
συνδυασμό με κόκκινο κρασί από τη Γεωργική Σχολή Νε-
μέας του Οργανισμού, τα οποία επιμελήθηκαν οι σεφ και οι 
σπουδαστές του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.

Τ
ην Παρασκευή 20 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε με επι-
τυχία και με τη συμμετοχή πλέον των 200 γεωτεχνικών 
και παραγωγών, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων - Τμήμα 
Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας, ημε-
ρίδα με θέμα την “Καλλιέργεια της Μηλιάς”. Η ημερίδα 

τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Νάουσας και την έναρξή της κή-
ρυξε ο Δήμαρχος κ. N. Κουτσογιάννης.

Ο Δρ Θωμάς Σωτηρόπουλος, αναπληρωτής ερευνητής του Ινστι-
τούτου, στην εισαγωγική του ομιλία περιέγραψε την υφιστάμενη 
κατάσταση στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά μήλων και στις 
δυνατότητες εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής παρα-
γωγής. Ακολούθως, αναφέρθηκε στα κυριότερα υποκείμενα της 
μηλιάς και τη σημασία τους στην εντατικοποίηση της καλλιέργειας 
και στην αντιμετώπιση προβλημάτων προκαλούμενων τόσο από εδα-
φικές συνθήκες όσο και από ορισμένες ασθένειες. Τόνισε ιδιαίτερα 
τη σημασία των υποκειμένων στην ποιότητα των καρπών μέσω της 
πρό- σληψης των ανόργανων θρεπτικών στοιχείων 

από το έδαφος. Τέλος, περιέγραψε τα κυ-
ριότερα συστήματα διαμόρφωσης των 
δένδρων και τις νέες τάσεις φύτευσης 
και κλαδεύματος στην Ευρώπη και 
στις ΗΠΑ. 

Ο επίκουρος καθηγητής του Τμήμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χρή-

στος Χατζησαββίδης, περιέγραψε τις 
κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες 

της μηλιάς. Αναφέρθηκε στα πλεονεκτή-
ματα και στα μειονεκτήματα της κάθε μιας, τα οποία 
και καθορίζουν τόσο τις περιοχές όπου μπορούν να καλλιεργηθούν 
όσο και τις ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτούν για την καλλιέργειά 
τους και τη συντήρηση των καρπών. 

Στη συνέχεια ο ομότιμος Καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του 
ΑΠΘ Ιωάννης Θεριός,, αναφέρθηκε στη θρέψη της μηλιάς, στις λιπα-
ντικές ανάγκες των δένδρων και στην ανάγκη για ορθολογική λίπαν-
ση που θα αποβλέπει στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη 
βελτίωση της ποιότητας των καρπών. 

Οι κύριοι Κωνσταντίνος Χολέβας, ομότιμος καθηγητής του Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημήτριος Στυλιανίδης, επίτιμος 
διευθυντής του Ινστιτούτου Φυλλοβόλων Δένδρων αναφέρθηκαν 
στις ανωμαλίες της φυσιολογίας των μήλων που δεν 
οφείλονται σε παρασιτικά αίτια. 

Η επίκουρη καθηγήτρια Φυτοπαθο-
λογίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
του ΑΠΘ Αναστασία Λαγοπόδη, 
αναφέρθηκε στην ολοκληρωμένη 
αντιμετώπιση του φουζικλαδίου της 
μηλιάς και στη σημασία της έγκαιρης 
πρόβλεψης της ασθένειας με τη βο-
ήθεια των νέων τεχνολογιών για τον 
αποτελεσματικό έλεγχό της. Τέλος, ο κ. 
Αντώνιος Υφούλης του Περιφερειακού Κέ- ντρου 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ- σ α λ ο ν ί κ η ς 
μιλώντας για την ολοκληρωμένη καταπολέμηση της καρπόκαψας της 
μηλιάς, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται τα δελτία 
γεωργικών προειδοποιήσεων και τους τρόπους αντιμετώπισης της 
καρπόκαψας χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. 

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων ακολούθησε γενική συ-
ζήτηση, κατά την οποία οι παραγωγοί και οι γεωτεχνικοί είχαν τη 
δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους στους εισηγητές.

Μύθοι και αλήθειες για τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα 
στην ενημερωτική ημερίδα 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ημερίδα για την 
καλλιέργεια της μηλιάς

Ο κ. Θ. Σωτηρόπουλος

Ο κ. Χ. Χατζησαββίδης
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Ημερίδα για την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Η 21η Μαρτίου είναι η ημέρα κατά την οποία γιορτάζεται 
η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας. Φέτος, η Γενική Διεύ-
θυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλ-
λοντος (ΓΔΑΠΔΑ) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας συναποφάσισε 

με το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ τη συνδιοργάνωση μιας Ημερίδας για τον εορτασμό της 
ημέρας αυτής. Η ημερίδα διεξήχθη στη συνεδριακή αίθουσα του Ινστι-
τούτου στην Αθήνα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015. Ο τίτλος της 
εκδήλωσης ήταν «Τα δάση της Ελλάδας, η αξία τους και η σημασία 
της σωστής διαχείρισής τους» και ήταν ανοικτή για το κοινό. 

Το πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως στόχο την ενημέρωση και την 
ανταλλαγή απόψεων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δασοπο-
νία στην Ελλάδα έχοντας ως νέα δεδομένα τις κοινωνικές και οικονο-
μικές προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, μια νέα αποτίμηση 
της αξίας των δασών αλλά και νέες γνώσεις που προκύπτουν από τη 
δασική έρευνα. 

Την ημερίδα άνοιξε ο Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Διευθυντής του Ινστι-
τούτου, που καλωσόρισε τους 130 συμμετέχοντες και αναφέρθηκε 
στους στόχους της ημερίδας. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Γενικός Διευθυντής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Αριστοτέλης 
Παπαδόπουλος. Από την πλευρά της ΓΔΑΠΔΑ ο Δρ Δημήτριος Βα-
κάλης, προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγρο-
περιβάλλοντος, έδωσε το στίγμα της παρούσης δασικής πολιτικής. Το 
Πυροσβεστικό Σώμα εκπροσώπησε με σύντομο χαιρετισμό ο Πυρα-
γός κ. Ιωάννης Κουϊνέλης. Από το χώρο της πολιτικής ήταν παρούσα 
και απηύθυνε χαιρετισμό η βουλευτής κ. Χαρά Καφαντάρη, η οποία 
και ανέδειξε το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει στην κυβέρνηση 
για τα θέματα δασικής και περιβαλλοντικής πολιτικής και ιδιαίτερα 
για την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Οι πρώτες ομιλίες 
ήταν από την πλευρά της ΓΔΑΠΔΑ. Συγκεκριμένα, η κ. Χ. Καρακώ-
στα παρουσίασε τη «Χρηματοδότηση της δασοπονίας για την περίοδο 
2014-2015» ενώ η κ. Μ. Βλάχου μίλησε με στοιχεία για «το Δάσος 

στην περίοδο της κρίσης». Στη συνέχεια ακολούθησαν παρουσιάσεις 
σχετικές με ερευνητικά προγράμματα του Ινστιτούτου που έχουν μέση 
σχέση με την πράξη. Αρχικά έγιναν δύο παρουσιάσεις που αφορούσαν 
στα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος του Ινστιτούτου με 
τίτλο «Μεθοδολογία Υπολογισμού Αξίας Δασικής Γης στην Ελλάδα». 
Το έργο αυτό που ανατέθηκε στο Ινστιτούτο από την ΓΔΑΠΔΑ με χρη-
ματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και που πλησιάζει την ολοκλή-
ρωσή του, παρήγαγε σημαντικά αποτελέσματα μεγάλης χρησιμότητας 
για τη δασική πράξη. Η ημερίδα αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για 
τη γνωστοποίησή τους στο κοινό που σε μεγάλο βαθμό αποτελείτο 
από επιστήμονες που εργάζονται σε δασαρχεία της Αττικής και της 
ευρύτερης περιοχής. Συγκεκριμένα, από την ερευνητική ομάδα του 
προγράμματος, η Δρ Α. Σκουτέρη παρουσίασε τη μεθοδολογία που 
αναπτύχθηκε για τον «Υπολογισμό αξίας της δασικής γης», ενώ ο Δρ 
Δ. Παλάσκας παρουσίασε για πρώτη φορά μία «Εκτίμηση της αξίας 
των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας με τη χρήση γεωχωρικών 
δεδομένων» στηριγμένη στην ανωτέρω μεθοδολογία.

Κατά τη διάρκεια του διαλλείματος που ακολούθησε παρουσιάστη-
καν με τη μορφή αναρτημένων παρουσιάσεων (πόστερ) επτά από τα 
έργα δασικού αντικειμένου που εκτελούνται από επιστήμονες με δι-
δακτορικό δίπλωμα στο Ινστιτούτο στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπό-
νηση σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων 
Καινοτομίας» (ΑγροΕΤΑΚ) (ΕΣΠΑ 2007-2013) που έχει ανατεθεί στον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Στη συνέχεια μίλησαν ερευνητές του Ινστιτούτου. Ο Δρ Γ. Ξανθό-
πουλος μίλησε με θέμα «Η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και η 
Δασική Υπηρεσία» παρουσιάζοντας μια πρόταση για την μελλοντική 
συμμετοχή της Δασικής Υπηρεσίας σε αυτόν τον τομέα. Ο τίτλος της 
ομιλίας του Δρ. Π. Μιχόπουλου ήταν «Παρακολούθηση της Κατάστα-
σης των Ελληνικών Δασών: Ένα Ευρωπαϊκό Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα 
με Επιτυχημένη Συνεργασία των Δασικών Υπηρεσιών, της Κεντρικής 
Δασικής Υπηρεσίας και του Ινστιτούτου». Ο Δρ Χ. Λυκίδης μίλησε για 
την «Προστασία των δασών μέσω της ερευνητικής δραστηριότητας 
του εργαστηρίου ανατομίας και τεχνολογίας ξύλου» ενώ η ομιλία του 
Δρ. Π. Πετράκη επικεντρώθηκε στο δάσος του Σχινιά και είχε τίτλο 
«Το πευκοδάσος Σχινιά, Μαραθώνα, Αττικής από την Προϊστορία μέχρι 
σήμερα: Βιοποικιλότητα και επεμβάσεις». Μετά την ολοκλήρωση των 
προγραμματισμένων ομιλιών έγινε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση 
που ξεκίνησε με σύντομες παρεμβάσεις από δύο έμπειρους δασολό-
γους της Δασικής Υπηρεσίας, τον κ. Σ. Τσιλίκουνα, που έθεσε θέματα 
για τη σύγχρονη δασική πολιτική στη χώρα μας και τον κ. Π. Καλλίρη, 
που έθεσε κάποια ερωτήματα σχετικά με ειδικές περιπτώσεις εφαρμο-
γής της μεθοδολογίας υπολογισμού της αξίας της δασικής γης. Από 
τη συζήτηση και τις προτάσεις που κατατέθηκαν αναδείχθηκαν πολλά 
προβλήματα που προέκυψαν από πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις 
και έγινε προφανής η θέληση των παρισταμένων να συμβάλουν στην 
κατεύθυνση της βελτίωσης της παρούσας κατάστασης όσον αφορά 
τη δασική πολιτική, την προστασία των δασών, με τη δημιουργία δα-
σολογίου να προτάσσεται ως κύριο μέλημα, αλλά και την ανάπτυξη 
με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. Οι παρουσιάσεις που 
έγιναν κατά τη διάρκεια της ημερίδας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο 
του Ινστιτούτου (http://www.fria.gr/ημερίδα_20-3-15.html).

Με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) 
κ. Ε. Αποστόλου, ορίστηκε προσωρινό Διοικητικό Συμβού-
λιο στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος 
ο Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέξανδρος Κουτσούρης του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθύνων Σύμβουλος 
ο Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Ερευνητής του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 

και μέλη: ο κ. Μιχάλης Καραβέλας με αναπληρώτριά του την 
κ. Άννα Φουλίδη, ο συνταξιοδοτηθείς Καθηγητής Νικόλαος 
Μπεόπουλος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με 
αναπληρωτή του τον Επίκουρο Καθηγητή Θεφύλακτο Μα-
σούρα του ίδιου Πανεπιστημίου και ο Πρόεδρος του ΔΣ του 
ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδων Μάμαλης με αναπληρωτή του τον κ. 
Λεωνίδα Βαρούδη, μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου. 

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η κ. Κ. Τσαγκάρη, ο κ. Γ. Καρέτσος, ο κ. Γ. Ξανθόπουλος
και ο κ. Ι. Κουϊνέλης
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Ημερίδα για το μέλλον της καλλιέργειας βαμβακιού 
διοργάνωσε με επιτυχία ο Συνεταιρισμός Αγροτών 
Θεσσαλίας ΘΕΣγη με την υποστήριξη του Εθνικού 
Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυπο-
ποίησης Βάμβακος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο Αμφι-

θέατρο εκδηλώσεων του ΤΕΙ Λάρισας, το Σάββατο 14 Μαρτίου.
Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Λάρισας 

κ. Γ. Λαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Λαρισαίων κ. Γ. 
Σούλτης, ο Δήμαρχος Σοφάδων κ. Αθ. Σκάρλος και ο Πρόεδρος 
του Συνεταιρισμού ΘΕΣγάλα κ. Αθ. Βακάλης. Τις εργασίες της 
ημερίδας άνοιξε ο Πρόεδρος του ΘΕΣγη κ. Π. Καλφούντζος, ο 
οποίος στην ομιλία του τόνισε τους κινδύνους που απειλούν 
την καλλιέργεια βαμβακιού και ανέφερε τη σύσταση ομάδας 
εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων, έτσι 
ώστε το βαμβάκι να γίνει πιο ανταγωνιστικό και να βελτιωθεί 
σε όλα τα στάδια της καλλιέργειάς του (παραγωγή, διαχείριση, 
μείωση του κόστους, υπεραξία στο προϊόν) ενώ στη συνέχεια ο 
κ. Α. Μαλάμης, Σύμβουλος Διοίκησης και Ανάπτυξης του ΘΕΣγη, 
ανέλυσε τις προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας της Ομά-
δας Παραγωγών Βάμβακος.

Ο Προϊστάμενος του Εθνικού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Τα-
ξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος, Δρ Μωχάμεντ Νταράου-
σε, στην ομιλία αναφέρθηκε στην έννοια και στις παραμέτρους 
της ποιότητας του βαμβακιού, τονίζοντας πως όταν δεν υπάρχει 
σχέδιο και στόχευση, η ποιότητα χάνει ένα μέρος της αξίας της 
και δεν πληρώνεται όσο πρέπει. Ανέλυσε τους τρόπους με τους 
οποίους μπορούνε οι αγρότες να επιτύχουν ένα ανταγωνιστικό 
προϊόν εμπορικών σημάτων ή ταυτότητας (Brand or Identity 
Cotton), ενώ κατέληξε υποστηρίζοντας πως χωρίς συλλογικά 

σχήματα και συνεργασία δεν μπορεί να παραχθεί ούτε η απαι-
τούμενη ποιότητα ούτε η ποσότητα που έχει σημασία για την 
αγορά βάμβακος και ο παραγωγός θα παραμείνει ο αδύναμος 
κρίκος σε ένα στρεβλό και αδιέξοδο σύστημα παραγωγής-δια-
κίνησης-εμπορίας. Οι αγρότες έχουν την επιλογή να αλλάξουνε 
τη μοίρα τους αρκεί να το αποφασίσουνε. 

Τέλος, ο κ. Ι. Μπαράς, Επιστημονικός Υπεύθυνος της εταιρείας 
ΑΓΡΟΓΝΩΣΗ ΟΕ ανέλυσε το περιεχόμενο της Επιστημονικής 
Διαχείρισης της Καλλιέργειας του Βαμβακιού που περιλαμβάνει 
τις Επιθεωρήσεις των αγρών, τη Διαχείριση της Άρδευσης, τη 
Διαχείριση Θρέψης της καλλιέργειας, την Ολοκληρωμένη Φυ-
τοπροστασία, τη Ρύθμιση του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε μια εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους παρευρισκομένους, όπου ανα-
λύθηκαν πολλές πτυχές της δημιουργίας Ομάδας Παραγωγών 
Βάμβακος του Συνεταιρισμού ΘΕΣγη.

Το μέλλον της καλλιέργειας βαμβακιού περνά μέσα
από τις Ομάδες Παραγωγών

Συμμετοχή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
σε εκδηλώσεις της Ζιζανιολογικής Εταιρείας

Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία διοργάνωσε στις 3 και 4 
Μαρτίου 2015 το 18ο Πανελλήνιο Ζιζανιολογικό Συνέδριό της 
με τίτλο «Ζιζανιολογία & Αειφορική Γεωργία» στο Ηράκλειο Κρή-
της. Παράλληλα, η ΕΖΕ συνδιοργάνωσε στον ίδιο τόπο και χώρο 
μαζί με την Ευρωπαϊκή Ζιζανιολογική Εταιρεία στις 5-6 Μαρτί-
ου 2015 Διεθνές Workshop με τίτλο «Optimizing herbicide use 
in an Integrated Weed Management (IWM) context». Ο ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ συμμετείχε ενεργά τόσο στο 18ο Ζιζανιολογικό Συ-
νέδριο της ΕΖΕ όσο και στο Διεθνές Workshop της Ευρωπαϊ-
κής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Ειδικότερα, στο 18ο Ζιζανιολογικό 
Συνέδριο το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων συμμετείχε με 9 συνολικά ανακοινώσεις και ειδικότερα 
με δύο προφορικές ανακοινώσεις των Δρ Ελένης Μαλούπα, Τα-
κτικής Ερευνήτριας και Διευθύντριας του ΙΓΒ&ΦΠ και Δρ Θωμά 
Γιτσόπουλου, Δόκιμου Ερευνητή, ενώ το Ινστιτούτο Εδαφοϋδα-
τικών Πόρων συμμετείχε με προφορική ανακοίνωση του τέως 
Ερευνητή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ. Σπύρου Βυζαντινόπουλου. 
Στο ζιζανιολογικό συνέδριο παρουσιάστηκαν 40 συνολικά ανα-
κοινώσεις (32 προφορικές και 8 γραπτές) με θέματα σχετικά με 
τη φυσιολογία, οικολογία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
ζιζανίων, την ανθεκτικότητα των ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα, νέα 
ζιζανιοκτόνα, καθώς και στοιχεία σχετικά με ζιζανιολογικά προ-
βλήματα και τρόπους επίλυσής τους σε καλλιέργειες αρωματι-
κών φυτών αλλά και νέων καλλιεργειών. Στο Διεθνές Workshop 

παρουσιάστηκαν 6 ανακοινώσεις του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ από τις 
οποίες οι τρεις προφορικές (Δρ Θ. Γιτσόπουλος, Δρ Χ. Δράμα-
λης και Δρ Σ. Βυζαντινόπουλος). Στο Workshop παρουσιάστηκαν 
συνολικά 41 ανακοινώσεις (29 προφορικές και 12 γραπτές). Οι 
δύο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα «Καστελλά-
κη» του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, παρουσία πολλών επιστημό-
νων, εκπροσώπων εταιρειών, γεωτεχνικών και φοιτητών του ΤΕΙ 
Κρήτης.
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Aethina tumida, 
το μικρό σκαθάρι 
της κυψέλης απειλεί 
τη μελισσοκομία 
στην Ευρώπη 

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Εσπερίδα που διοργά-
νωσε το Τμήμα Μελισσοκομίας του Ινστιτούτου 
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ και η 
Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-

συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την Παρασκευή 13 
Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών 
Οικοσυστημάτων του ΕΛΓΟ με τίτλο «Μικρό σκαθάρι της κυψέ-
λης- Διαχείριση μιας απειλής- Βιολογία- πρόληψη- διαχείριση- 
εμπειρία από τις προσβεβλημένες χώρες».

Πολλοί ήταν εκείνοι που αψηφώντας τη μεγάλη νεροποντή γέ-
μισαν την αίθουσα, δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον στην εμπει-
ρία που ήρθε να μας μεταφέρει ο Ιταλός συνάδελφος, Δρ Franco 
Mutinelli, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος του εργαστηρίου Ανα-
φοράς των Ασθενειών και Παρασίτων των Μελισσών στην Ιταλία. 
Ο Δρ Γεώργιος Καρέτσος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μεσογει-
ακών Δασικών Οικοσυστημάτων έκανε την έναρξη των εργασιών 
της Εσπερίδας.

Το μικρό σκαθάρι της κυψέλης, το οποίο στην ουσία συμβιώ-
νει με τη μέλισσα στη Νότιο Αφρική, προκαλώντας μέτριες ζημιές, 
έχει εισβάλει εκτός των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας, και 
στην Ιταλία, από τον Σεπτέμβριο του 2014. Το σκαθάρι μπορεί 
να πολλαπλασιαστεί σε μεγάλους αριθμούς στις προσβεβλημένες 
αποικίες, όπου καταστρέφει το γόνο, το μέλι και τη γύρη. Κάτω 
από ορισμένες συνθήκες καταστρέφει κηρήθρες και προκαλεί ζύ-
μωση και αλλοίωση του μελιού, λόγω των απεκκρίσεών του. Όταν 
η προσβολή από το σκαθάρι είναι πολύ υψηλή και ανεξέλεγκτη, 
τότε καταστρέφεται η αποικία ή το μελισσοσμήνος εγκαταλείπει 
την κυψέλη. Είναι δε αποδεδειγμένο ότι οι ζημιές που προκαλεί 
στην ευρωπαϊκή μέλισσα είναι πολύ μεγαλύτερες. 

Δεδομένου ότι η εισαγωγή του μικρού σκαθαριού στην Ιταλία 
εγκυμονεί κινδύνους για την εξάπλωσή του σε όλη την Ευρώπη, η 
ανησυχία των επιστημόνων, μελισσοκόμων και κυβερνητικών στε-
λεχών είναι πολύ μεγάλη. Τα πρώτα μέτρα εξάλειψης περι-
λάμβαναν και συνεχίζουν να περιλαμβάνουν ολοκληρω-
τική καταστροφή των μελισσοκομείων. Χιλιάδες μελίσσια 
έχουν καεί στη γειτονική μας χώρα και αναμένονται οι 
νέοι έλεγχοι στην αρχή της άνοιξης για να επαναξιο-
λογηθεί η κατάσταση και τα μέτρα καταστολής. Με 
γνώμονα το ότι οι Έλληνες παραγωγοί θα πρέπει 
να ενημερωθούν σωστά, ότι δεν πρέπει να υπάρξει 
πανικός, αλλά και ότι οι υπηρεσίες του κράτους και 
η επιστημονική κοινότητα πρέπει να είναι προετοι-
μασμένοι για κάθε ενδεχόμενο, το Τμήμα Μελισ-
σοκομίας του ΕΛΓΟ οργάνωσε την εκδήλωση 
αυτή καλώντας τον πλέον ειδικό επιστήμονα 
από την Ιταλία. Το σημαντικότερο στην εκδήλωση αυτή δεν 
ήταν να αριθμηθούν απλά οι ζημιές που μπορεί να προκλη-
θούν από μία πιθανή εισβολή του σκαθαριού στη χώρα μας ή η 
ενημέρωση προς τους ενδιαφερόμενους για τους τρόπους ανα-
γνώρισης και αντιμετώπισης, αλλά η κατανόηση και η συζήτηση 
με τους παραγωγούς, τους επιστήμονες και τις κρατικές υπηρεσίες 
γιατί ενήργησαν με τον τρόπο που ενήργησαν στην απειλή αυτή 

οι Ιταλικές αρχές και πώς μπορεί η χώρα μας να διδαχθεί από την 
εμπειρία τους, έτσι ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα. Εκτός του 
Δρ. Franco Mutinelli, ομιλίες έκαναν οι Δρ Φανή Χατζήνα από το 
Τμήμα Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ, η Δρ Μαρία Μπουγά, Συνεργάτι-
δα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Κώστας Ουρεϊλίδης 
από το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Καβάλας, το οποίο αποτελεί και 
το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τις παθήσεις των μελισσών, 
ο διατελέσας Καθηγητής στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας του 
ΑΠΘ Μιχάλης Υφαντίδης και η κ. Κατερίνα Καρατάσου από την 
Ομοσπονδία Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος. Τα θέματα που 
αναπτύχθηκαν από τους ομιλητές περιλάμβαναν ιδιαίτερα ενδι-
αφέροντα στοιχεία για την εμπειρία των άλλων χωρών, για τις 
ιδιαιτερότητες στην αναγνώριση του σκαθαριού, στα “πρέπει” και 
δεν “πρέπει” της μελισσοκομικής πρακτικής, στην πρακτική ετοιμό-

τητας, και στη χρήση της ειδικής παγίδας Apiburg. Στην 
προσπάθεια αυτή, στελέχη του ΥΠΑΠΕ (των σχετικών 

Διευθύνσεων με τη Μελισσοκομία και την Κτηνιατρι-
κή) ήταν παρόντα και απάντησαν σε ερωτή-

σεις των παραγωγών. 
Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με 

την ελπίδα ότι το κράτος 
θα μεριμνήσει για την 

έγκαιρη διαπίστω-
ση μιας πιθανής 
εισβολής. Το ενδι-

αφέρον του πα-
ραγωγικού 
κ ό σ μ ο υ 
ή τ α ν 

πολύ μεγάλο και 
πιθανά η ενημέ-
ρωση να επανα-
ληφθεί σύντομα 
στη Βόρεια Ελλά-

δα. 

Ο Δρ Franco Mutinelli κατά την παρουσίασή του

Στιγμιότυπο από τις εργασίες της Εσπερίδας
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Εκδηλώσεις Κέντρου 
ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας

Το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας και ο Προϊστάμενος 
του Κέντρου κ. Άνθιμος Αναστασιάδης σε συνεργα-
σία με τους τοπικούς και κλαδικούς φορείς διοργά-
νωσε σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση 
του αγροτικού πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας 
πάνω σε θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Στο πλαίσιο της «Ημέρας Φυτοπροστασίας» πραγματοποιήθηκε 
ενημερωτική εκδήλωση, η οποία ήταν αφιερωμένη σε επίκαιρα 
ζητήματα Φυτοπροστασίας των κυριότερων καλλιεργειών του 
Ν. Δράμας. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 

και συνδιοργανώθηκε από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα 
Ανατολικής Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής της Π.Ε. Δράμας, παρουσία πλήθους αγροτών και γεωπόνων 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Περιλάμβανε ομιλίες από εισηγητές ειδικευμένων στο χώρο της φυτο-
προστασίας των καλλιεργειών και αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την 
ανάγκη ενημέρωσης αγροτών και γεωπόνων και την ορθή χρήση των φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων, την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενει-
ών της πατάτας, την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι, 
τους εχθρούς και τις ασθένειες της ελαιοκράμβης, την αντιμετώπιση των 
εχθρών και ασθενειών των οσπρίων, τον τρόπο διαχείρισης και αντιμετώ-
πισης των ασθενειών του ηλίανθου, τις ασθένειες των χειμερινών σιτη-
ρών και την ανάγκη αντιμετώπισής τους και τέλος η αποτελεσματικότητα 
που παρουσιάζουν οι ψεκασμοί μυκητοκτόνων φυλλώματος για την αντι-
μετώπιση ασθενειών των χειμερινών σιτηρών και του ηλίανθου.

Για την καλλιέργεια των οσπρίων και τις δυνατότητες χρη-
ματοδότησης για τη συσκευασία και μεταποίησή τους, 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αγρότες 
που παρευρέθηκαν σε σχετική ημερίδα 

που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συ-
νεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Ανατο-
λικής Μακεδονίας, στη Δράμα. Η ημερίδα με 
θέμα «Τα όσπρια: η καλλιέργειά τους και η 
δυνατότητα χρηματοδότησης για την συ-
σκευασία και μεταποίησή τους», πραγματο-
ποιήθηκε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην 
κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών 
του Κέντρου «Δήμητρα» Δράμας. Τα όσπρια, 
βασικά στοιχεία της μεσογειακής διατροφής, 
δυστυχώς έχουν αντικατασταθεί σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό από άλλες αροτραίες καλλιέργειες, καθι-
στώντας τη χώρα μας ελλειμματική σε αυτά, καθώς εισάγονται 
κάθε έτος 38 χιλ. τόνοι οσπρίων, αφού η εγχώρια παραγωγή κα-

λύπτει μόνο το 50% των φασολιών, το 33% των ρεβιθιών και το 
5% της φακής. Τη δεκαετία του ΄60 καλλιεργούνταν στη χώρα 

μας περίπου 450 χιλ., 190 χιλ. και 175 χιλ. στρέμματα φα-
σολιών, ρεβιθιών και φακής αντίστοιχα, φτάνοντας την 

περίοδο 2001-2005 να καλλιεργούνται συνολικά 
μόνο 120 χιλ. στρ. Την τελευταία 3ετία η καλλι-
έργεια των οσπρίων αναθάρρησε με αύξηση των 
καλλιεργήσιμων εκτάσεων και οι προοπτικές εμ-
φανίζονται ευοίωνες, αφού τα όσπρια ενισχύονται 
με περίπου 30 ευρώ/στρ., σύμφωνα με τη νέα ΚΑΠ 

2015-2020. Εκείνο που πρέπει να προσεχθεί από 
τους παραγωγούς είναι η σταθερότητα στην ποιότη-

τα, ώστε να είναι ικανά να ανταγωνιστούν τον εισαγό-
μενο ανταγωνισμό, με τη συσκευασία και τυποποίησή τους 

να συμβάλει προς την κατεύθυνση αυτή. Εισηγητές της ημερίδας 
ήταν ο γεωπόνος Ανδρέας Κώτσιας και ο Γενικός Διευθυντής της 
Αναπτυξιακής Δράμας Μανόλης Χατζόπουλος. 

Για την ίδρυση μικρών οικογενειακών τυροκομείων, 
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι κτηνοτρόφοι 
παρευρέθηκαν στην ενημερωτική ημερίδα που διοργά-
νωσε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με την ΔΑΟ 
& Κ της Π.Ε. Δράμας.

Η ημερίδα με θέμα «Ίδρυση μικρών τυροκομείων για 
κτηνοτρόφους», διεξήχθη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρί-
ου, στην αίθουσα του Κέντρου «Δήμητρα» Δράμας.

Πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις, δίνουν τη δυνα-
τότητα στους κτηνοτρόφους να ιδρύσουν μικρά οικο-
γενειακά τυροκομεία, με σκοπό την παρασκευή τοπι-
κών τυριών που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες 
ντόπιων καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν αγνά πα-
ραδοσιακά προϊόντα του τόπου τους. Η καθετοποίηση 
της παραγωγής μιας κτηνοτροφικής μονάδας, με την 
μεταποίηση του γάλακτος σε οικογενειακά τυροκο-
μεία, προσδίδει υπεραξία στο παραγόμενο προϊόν και 
μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του εισοδήματος 
των κτηνοτρόφων. Στην ημερίδα έγινε αναφορά στους 
όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται από την κεί-
μενη νομοθεσία σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία 
των μικρών τυροκομείων. Εισηγητής στην ημερίδα 
ήταν ο κτηνίατρος της ΔΑΟ & Κ της Π.Ε. Δράμας κ. 
Ανέστης Παπαδούδης.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους ελαιοπαραγωγούς, διοργάνωσε ο 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, Παράρτημα Ανατολικής 
Μακεδονίας, στη Δράμα.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο «Μαθήματα Ελαιοκομίας», διάρκειας τριών 
ημερών και συνολικά 12 ωρών, διεξήχθη από τις 11-13 Μαρτίου στην 
κεντρική αίθουσα διαλέξεων - προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δρά-
μας.

Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα σχετικά με τη 
θρέψη-λίπανση της ελιάς, τους εχθρούς και τις ασθένειες της ελιάς και 
τον τρόπο αντιμετώπισής τους, τη μεταποίηση του ελαιοκάρπου, τον ποι-
οτικό έλεγχο του ελαιολάδου, καθώς και τα συστήματα ποιότητας λαδιού 
και ελιάς. Επίσης, περιλαμβάνονταν ενότητα για το κλάδεμα των ελαιοδέ-
ντρων, με θεωρία και πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων.

Εισηγητές του σεμιναρίου ήταν οι γεωπόνοι Ζαφείρης Μυστακίδης, Κων/
νος Μπούντας και Θεοδώρα Μαυρογένη.

Ημερίδα του ΕΛΓΟ για τα όσπρια 

Μαθήματα ελαιοκομίας

Ημερίδα για την ίδρυση
μικρών τυροκομείων

Ημερίδα για τη Φυτοπροστασία 
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Εκδηλώσεις Κέντρου 
ΔΗΜΗΤΡΑ Μεσσαράς

Για τη συμβολαιακή καλλιέργεια κριθαριού ζυθοποίη-
σης, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν όσοι αγρό-
τες παρευρέθηκαν στη σχετική ενημερωτική ημερίδα 
που διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», σε συνεργα-

σία με το ΓΕΩΤΕΕ παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας στη 
Δράμα. 

Η ημερίδα με θέμα «Συμβολαιακή γεωργία κριθαριού ζυθο-
ποίησης», διεξήχθη την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στην κεντρική 
αίθουσα διαλέξεων & προβολών του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας (πρώην ΚΕΓΕ).

Σημαντική αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων που 
διέπονται από το καθεστώς της συμβολαιακής γεωργίας, 
παρατηρούνται στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ιδιαί-
τερα σε καλλιέργειες, όπου υπάρχει αντίστοιχη μεταποιητική 
βιομηχανία. Η σύναψη συμβολαίου προσφέρει στον Έλλη-
να αγρότη, εξασφαλισμένο αγοραστή και προκαθορισμένη 
τιμή του προϊόντος. Από την άλλη πλευρά οι μεταποιητικές 
βιομηχανίες εξασφαλίζουν εγχώρια ποιοτική πρώτη ύλη 
αποτέλεσμα των άριστων εδαφοκλιματικών συνθηκών της 
χώρας μας. Η σχέση αυτή οδήγησε τις βιομηχανίες παρα-
σκευής μπύρας σε αναζήτηση περισσότερων εκτάσεων καλ-
λιεργούμενων με συγκεκριμένες ποικιλίες κριθαριού (βυνο-
ποιήσιμων), που αυξάνονται χρόνο με το χρόνο, ενισχύοντας 
την αγροτική οικονομία της υπαίθρου από τη μία και από την 
άλλη εξασφαλίζουν προϊόν με υψηλά οργανοληπτικά χαρα-
κτηριστικά. Στην ημερίδα έγινε αναφορά στο καθεστώς της 
συμβολαιακής καλλιέργειας κριθαριού, καθώς επίσης και 
στον ορθολογικό τρόπο διαχείρισης της καλλιέργειας με 
σκοπό την ικανοποιητική απόδοση που συνδυάζει την παρα-
γωγή ποιοτικού προϊόντος, καθιστώντας το ελληνικό κριθάρι 
περισσότερο ανταγωνιστικό.

Εισηγητής στην ημερίδα ήταν ο γεωπόνος Χρήστος Καβού-
νης.

Διήμερο σεμινάριο Μελισσοκομίας

Σεμινάριο στη Γεωργική Σχολή 
Μεσσαράς για τα αρωματικά φυτά

Διήμερο σεμινάριο Με-
λισσοκομίας πραγματοποι-
ήθηκε στο Κέντρο ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ Μεσσαράς Ηρακλείου 
Κρήτης στις 17 και 18 Φε-
βρουαρίου. Το εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα «Βασι-
κές αρχές Μελισσοκομίας» 
απευθυνόταν σε νέους Με-
λισσοκόμους. Η πρώτη 
ημέρα περιλάμβανε 5 ώρες 

θεωρητική κατάρτιση και η 
δεύτερη 2 ώρες θεωρία και 
3 ώρες πρακτική άσκηση σε 
μελισσοκομείο της περιοχής.

Εισηγητής ήταν ο Δρ Ελευ-
θέριος Αλυσσανδράκης, 
Γεωπόνος. Η θεωρητική κα-
τάρτιση πραγματοποιήθηκε 
σε αίθουσα διδασκαλίας του 
ΠΓΣ Μεσσαράς (Γεωργική 
Σχολή).

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Μεσσαράς (Πρότυπο Γε-
ωργικό Σχολείο) στο πλαί-
σιο των εκπαιδευτικών του 
δραστηριοτήτων, διοργά-
νωσε διήμερο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο με θέμα «Προ-
στασία και αξιοποίηση των 
Ελληνικών Αρωματικών - 
Φαρμακευτικών Φυτών».

Το σεμινάριο πραγμα-
τοποιήθηκε στις 5 και 6 
Μαρτίου. Η πρώτη ημέρα 
περιλάμβανε 5 ώρες θεω-
ρητική παρουσίαση για την 
Προστασία, Αξιοποίηση και 

Καλλιέργεια Αρωματικών 
και Φαρμακευτικών φυτών 
και η δεύτερη 5 ώρες πρα-
κτική εξάσκηση στη δημι-
ουργία προϊόντων και γευ-
σιγνωσία ροφημάτων. 
Εισηγήτρια ήταν η Δρ 

Ελένη Μαλούπα, Γεωπό-
νος, Τακτική Ερευνήτρια 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η 
θεωρητική παρουσίαση και 
πρακτική εξάσκηση πραγ-
ματοποιήθηκαν σε αίθουσα 
διδασκαλίας του ΠΓΣ Μεσ-
σαράς (Γεωργική Σχολή).

Ημερίδα για τη συμβολαιακή 
γεωργία κριθαριού ζυθοποίησης
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H ΕΠΑΣ Συγγρού
στην «ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ» 

Η Επαγγελματική Σχολή Συγγρού Αμαρουσίου του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην οποία διδάσκεται η ειδικότητα 
«Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις - Αρχιτεκτονική Τοπίου», 
συμμετείχε με δικό της περίπτερο στην έκθεση «Κη-
ποτέχνικα professional», η οποία πραγματοποιήθηκε 
από τις 5 έως 8 Φεβρουαρίου, στο εκθεσιακό κέντρο 
MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Στο περίπτερο της ΕΠΑΣ οι επισκέ-
πτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα 
τα αγροτικά Λύκεια του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης.

Επισκέψεις και ξεναγήσεις  
στο μοναδικό «Βασίλειο των Φυτών» 

για μαθητές όλης της χώρας

Περιβαλλοντικές Δράσεις 
του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Αλμυρού

Πρόσκληση ερευνητή του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
σε EXPERTS WORKSHOP στο Ισραήλ

Ο ερευνητής Δρ Σίδερης Θεοχαρό-
πουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Εδαφοϋδατικών Πόρων, προσκλή-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος του 
ΙΣΡΑΗΛ, προκειμένου να συμμετά-
σχει στο EXPERTS WORKSHOP που 
έλαβε χώρα στις 18-19 Φεβρουαρί-
ου στο ΤΕΛ ΑΒΙΒ με θέμα «Εκτίμη-
ση των Ρυπασμένων εδαφών και οι 
πολιτικές και τεχνολογίες εξυγίαν-
σης- Contaminated soil assessment 
and remediation Policy and Technologies», όπου παρουσίασε εισήγηση 
σχετική με τις διεργασίες εισόδου τοξικών αερίων από υπόγειους ρύπους 
στις κατοικίες (vapor intrusion mitigation). 

Μαθητές όλων των ηλικιών από 
όλη την Ελλάδα μπορούν πλέον να 
επισκεφτούν τα «ζωντανά μουσεία» 
και να διερευνήσουν το Βασίλειο 
των Φυτών του Βαλκανικού Βοτα-
νικού Κήπου Κρουσσίων (Β.Β.Κ.Κ.), 
του Κήπου Περιβαλλοντικής Ευαι-
σθητοποίησης (Κ.Π.Ε.) και του Ερ-
γαστηρίου Προστασίας, Διατήρη-
σης και Αξιοποίησης Αυτοφυών και 
Ανθοκομικών Ειδών (Ε.Π.Α.Α.Α.Ε.). 
Στους μοναδικούς αυτούς κήπους 
υπάρχουν περισσότερα από 15.000 
φυτά και οι μαθητές πληροφορού-
νται για τη διατήρηση των φυτο-
γενετικών πόρων συμμετέχοντας 
σε δραστηριότητες σχετικές με την 
αειφορική αξιοποίηση των Ελλη-
νικών Φυτών. Ο Β.Β.Κ.Κ. στα 310 
στρέμματά του (θεματικές ενότητες 
φύτευσης και φυσικό δρυοδάσος), 
περιλαμβάνει χιλιάδες φυτικά είδη 
που βρίσκονται σε «αιχμαλωσία» 
ή αυτοφύονται μόνο εκεί. Στον 

Κ.Π.Ε. και στο Ε.Π.Α.Α.Α.Ε. (μητρική 
συλλογή, θερμοκήπια κτήριο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης), οι 
μαθητές γνωρίζουν πώς η έρευνα 
της συλλογής και διατήρησης συν-
δέεται με τη χρήση τους και συνομι-
λούν με τους ερευνητές/επιστήμο-
νες των εργαστηρίων. 

Τα προγράμματα πραγματοποι-
ούνται στον Βαλκανικό Βοτανικό 
Κήπο Κρουσσίων (80 χλμ από τη 
Θεσσαλονίκη, 30 χλμ από το Κιλκίς) 
και στο Εργαστήριο και Κήπο Περι-
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης (15 
χλμ από τη Θεσσαλονίκη). 

Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τα πρόγραμμα των επι-
σκέψεων μπορείτε να επικοινωνείτε 
με το Εργαστήριο Προστασίας και 
Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθο-
κομικών Ειδών - Βαλκανικός Βο-
τανικός Κήπος Κρουσσίων στο τηλ. 
2310 471613, εσωτ. (0) 220 ή στο 
e-mail: bbgk@bbgk.gr

Συνεχίζεται για 
τρίτη χρονιά με 
επιτυχία, η συ-
νεργασία του 

Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αλμυρού με σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της περιοχής, όπου σχεδι-
άζονται και υλοποιούνται 
από κοινού περιβαλλοντι-
κά προγράμματα. Υπεύ-
θυνος υλοποίησης των 
προγραμμάτων για τον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, είναι ο 
Δρ Παναγιώτης Μιχαλα-
κόπουλος, γεωπόνος του 
Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Αλμυρού. Την τρέχουσα 
σχολική χρονιά υλοποι-
ούνται συνολικά πέντε 
περιβαλλοντικά προγράμ-
ματα με τίτλους «Ο Σχο-
λικός Κήπος», «Η Ελιά 
και τα Προϊόντα της», «Τα 
αρωματικά Φυτά», «Ανα-
κύκλωση – Κομποστοποί-
ηση» και «Η καλλιέργεια 
της Ελιάς». Τα σχολεία 

που συμμετέχουν είναι 
το 3ο και 4ο Νηπιαγωγείο 
Αλμυρού, το Δημοτικό 
Σχολείο Σούρπης και το 
2ο Γυμνάσιο Αλμυρού. Τα 
προγράμματα περιλαμβά-
νουν επισκέψεις του γεω-
πόνου του Κέντρου «ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ» Αλμυρού στα 
σχολεία, όπου οι μαθητές 
διδάσκονται τις σχετικές 
θεματικές ενότητες, με 
τη χρήση σχετικού εκπαι-
δευτικού υλικού (σπόροι, 
αρωματικά φυτά, κηπευτι-
κά, λουλούδια, δενδρύλια, 
κ.ά.). Παράλληλα, μέρος 
των προγραμμάτων υλο-
ποιείται στις φιλόξενες 
εγκαταστάσεις του Κέ-
ντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Αλ-
μυρού, τις οποίες οι μα-
θητές επισκέπτονται και 
συμμετέχουν ενεργά σε 
περιβαλλοντικές δράσεις, 
όπως δεντροφυτεύσεις, 
φύτευση αρωματικών 
φυτών, κατασκευή κάδων 
κομποστοποίησης, κ.ά. 

Ημερίδα για τα ΠΟΠ τυριά
Στις 16 Ιανουαρίου, με την ολοκλήρωση του έργου «Ιχνη-

λάτιση της ποιοτικής ταυτότητας και της αυθεντικότητας 
Ελληνικών ΠΟΠ τυριών βάσει μικροβιολογικών, φυσικο-
χημικών, μοριακών και γευστικών χαρακτηριστικών τους», 

οργανώθηκε ημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
του έργου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στο πλαίσιο 
της δράσης, «Πράξη Υποστήριξη ομάδων Μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων για δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης», 
και μέρος του ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 
Θεσσαλονίκης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, από τις ΕΑΣ Νάξου, Μυλο-
ποτάμου και Καλαβρύτων.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν: α) τα αποτελέσματα του έργου, 
που αφορούσαν στην ποιοτική ταυτότητα των τυριών “γραβιέρα 
Νάξου”, “γραβιέρα Κρήτης” και “Φέτα Καλαβρύτων”, β) η νομοθε-

σία για τα μικρά τυροκομεία, γ) η εμπειρία από μελέτες και έρευνες 
για τα παραδοσιακά τυριά της Μεσογείου (από προσκεκλημένους 
ερευνητές από το CoRFiLaC και το πανεπιστήμιο της Κατάνιας της 
Ιταλίας), και δ) παρουσίαση της Παγκόσμιας οργάνωσης για τη δι-
ατήρηση των παραδοσιακών τυριών [The reasons and challenge 
of Word wide Traditional Cheeses association (WwTCa)]

Εκτός της παρουσίασης των αποτελεσμάτων, στόχος της ημερί-
δας ήταν και η ενημέρωση των συμμετεχόντων για την αναγκαι-
ότητα της διατήρησης της ταυτότητας των παραδοσιακών μας 
τυριών.

Οι συμμετέχοντες ήταν ερευνητές από τον ΕΛΓΟ, το Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
εκπρόσωποι από φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Παραγωγικοί φορείς (τυροκόμοι, κτηνοτρόφοι κ.ά.).
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Διεθνές Συνέδριο
για το ελαιόλαδο στη Νεμέα

Με μεγάλη επιτυχία και παρουσία του Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. 
Κασίμη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου  
Ελαιολάδου που διοργανώθηκε στη Νεμέα,  27 & 28 Μαρτίου, 
στο πλαίσιο του έργου “Re-connect Greek Olive”, από το Διε-
θνές Συμβούλιου Ελαιολάδου, το Ελληνικό Περιφερειακό Ανα-
πτυξιακό Κέντρο Νεμέας, το Δήμο Νεμέας και την ΕΑΣ Νεμέας.

Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου. 

Oι εκπρόσωποι του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου: κ. 
Αmmar Assabah (Αναπληρωτής Διευθυντής) και κ. Ender 
Gunduz (Προϊστάμενος της μονάδας προώθησης), παρουσίασαν 
τη σημερινή κατάσταση της διεθνούς αγοράς ελαιολάδου.

Πολύ σημαντικές επισημάνσεις έκαναν στις εισηγήσεις τους 
ο κ. Νικόλαος Κατσαρός, π. Πρόεδρος ΕΦΕΤ, Επιστημονικός 
Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, Διευθυντής Τμήματος Διατρο-
φολογίας στο New York College), ο κ. Παναγιώτης Κάτσαρης, 
Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος, Διευθυντής Εργαστηρίου Ελαιολά-
δου στο Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας του Ινστιτούτου Ελαίας Υπο-
τροπικών Φυτών και Αμπέλου, η κ. Ευφροσύνη Σκαρμούτσου, 
υπάλληλος της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότητας 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και η κ. Χρυσούλα Παπαδημητρίου, Προ-
ϊσταμένη της Διεύθυνσης Μεταποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου 
Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην ημερίδα με 

θέμα «ΠΟΠ, ΠΓΕ, 
& Βιολογικά 
προϊόντα: Η αρι-
στοκρατία των 

τροφίμων», η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε το Σάββατο 14 
Μαρτίου, στο πλαίσιο της 2ης 
Διεθνούς Έκθεσης Τροφί-
μων και Ποτών FOODEXPO 
GREECE, οι εισηγητές έθι-
ξαν σειρά θεμάτων που απα-
σχολούν τα συγκεκριμένα 
προϊόντα, επισημαίνοντας 
τις παρεμβάσεις, οι οποίες 
θα πρέπει να υιοθετηθούν 
προκειμένου τα προϊόντα 
αυτά να αναδειχθούν, να τα 
εμπιστευθεί ο καταναλωτής 
και να αυξηθεί ο χαμηλός, 
αυτή τη στιγμή, δείκτης πω-
λήσεών τους. Τη συζήτηση 
συντόνισε η δημοσιογράφος 
Μπήλιω Τσουκαλά.

Η κ. Ευφροσύνη Σκαρμού-
τσου, Χημικός Μηχανικός 
MSc, υπάλληλος της Γενι-
κής Διεύθυνσης Διασφά-
λισης Ποιότητας του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσίασε τη 
δυναμική των ΠΟΠ και ΠΓΕ 
προϊόντων στην ελληνική 
αγορά αλλά και στις αγορές 
του εξωτερικού με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στα ΠΟΠ/ΠΓΕ 
ελαιόλαδα και επισήμανε 
ότι η πιστοποίησή τους εί-
ναι ένα βασικό βήμα αλλά 
όχι το μόνο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
ανάπτυξης και βελτίωσης 
της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών αγροτικών προϊ-
όντων στις αγορές του εξω-
τερικού. 

Ο Προϊστάμενος Τμήματος 
ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας κ. Χαράλα-
μπος Μουλκιώτης επισήμα-
νε ότι θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή κατά τη 
σύνταξη των σχετικών φα-
κέλων για την καταχώριση 
νέων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Η Προϊσταμένη του Τμή-
ματος Βιολογικών Προϊό-
ντων Φυτικής Προέλευσης, 
της Διεύθυνσης Συστημά-
των Ποιότητας Βιολογικής 
Γεωργίας και Γεωγραφικών 
Ενδείξεων του Υπουργείου 
Παραγωγικής Ανασυγκρό-
τησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Ελένη,Τζαβάρα 
παρουσίασε την αγορά των 
βιολογικών προϊόντων. 

Επίσης πολύ ενδιαφέρου-
σες εισηγήσεις έκαναν ο κ. 
Ορέστης Ζησίδης υποψήφι-
ος Διδάκτωρ του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
EMPORIO NORDIC DELI AB 
κ. Σαράντης Γιατρέλλης, ο κ. 
Γιώργος Πίττας, Μέλος του 
ΔΣ του Ξενοδοχειακού Επι-
μελητηρίου Ελλάδος και ο 
κ. Κώστας Πεϊμανίδης, Διευ-
θυντής Επιχειρησιακού Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης της 
AGROVIM ΑΕ.

Με μεγάλη επιτυχία 
πραγματοποιήθηκαν 
τα δωρεάν σεμινα-
ριακά μαθήματα που 
διοργάνωσε το Κέ-
ντρο «Δήμητρα» Μα-
κροχωρίου Ημαθίας, 
από 18 έως 23 Μαρ-
τίου, με θέμα «Οργά-
νωση λαχανόκηπου 
και οικολογικές λύ-
σεις για το σπίτι», με 
εισηγήτρια την προϊ-
σταμένη του Κέντρου 
«Δήμητρα» κ. Μαρία Τσιλιοπούλου. 

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν συνολικά 40 άτομα, ερασιτέ-
χνες και μελλοντικοί καλλιεργητές κηπευτικών οι οποίοι ενημε-
ρώθηκαν για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση 
του λαχανόκηπου. 

Συγκεκριμένα απόκτησαν γνώσεις που αφορούν:
• το ημερολόγιο εργασιών στο λαχανόκηπο, τις διαδικασίες 

προετοιμασίας,  σποράς και μεταφύτευσης των λαχανικών 
• τις καλλιεργητικές φροντίδες που ακολουθούν την εγκατά-

σταση του λαχανόκηπου 
• την αναγνώριση των βασικών εχθρών και ασθενειών των 

λαχανικών, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισής τους με οι-
κολογικά σκευάσματα. 

• την οικιακή κομποστοποίηση με οδηγίες παρασκευής κο-
μπόστ και εφαρμογής στο λαχανόκηπο, καθώς και γενικές έννοι-
ες για την προστασία του περιβάλλοντος και οικολογικές λύσεις 
για το σπίτι.

Τα σχόλια των συμμετεχόντων ήταν ενθουσιώδη και υπήρξε 
έκδηλη επιθυμία για πραγματοποίηση παρόμοιων δράσεων και 
σε άλλα θεματικά πεδία, ακόμη και μεγαλύτερης διάρκειας.

Δωρεάν μαθήματα για την οργάνωση 
λαχανόκηπου στην Ημαθία

Ημερίδα για τα ΠΟΠ, ΠΓΕ
& τα βιολογικά προϊόντα στο 
πλαίσιο της FOOD EXPO
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Εναρκτήρια ημερίδα της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ»

Οι στόχοι και οι σκοποί των Ερευνητικών και Τεχνολογι-
κών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) που υλο-
ποιούνται στα Ινστιτούτα της Γενικής Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, παρουσιάστηκαν 
στο πλαίσιο ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 

3 Μαρτίου, στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Εκπόνηση Σχεδίων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 
Έργων Καινοτομίας», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς 
Πόρους, του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΣΠΑ 
2007-2013).

Η πράξη ΑγροΕΤΑΚ στοχεύει α) στην 
πρόσθετη υποστήριξη της πολιτικής του  
ΥΠΑΠΕΝ, ώστε η γεωργία να γίνει πυλώνας 
πραγματικής ανάπτυξης του τόπου, β) στην 
ανανέωση και αναδιάρθρωση των ερευνητι-
κών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων  της 
ΓΔΑΕ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, που θα ανταπο-
κρίνονται στις νέες προκλήσεις του αγροτι-
κού τομέα, σε εθνικά, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο και γ) να προσφέρει μια διέξοδο 
απασχόλησης σε υψηλής εξειδίκευσης επι-
στημονικό προσωπικό και αποτροπή φυγής 
προς το εξωτερικό. Στην Πράξη συμμετέχουν 
162 Ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι 
θετικών επιστημών, κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, διαφόρων ειδικοτήτων.

Σκοπός της υλοποίησης των έργων αποτε-
λεί η ενδυνάμωση, η βελτίωση της ποιότη-
τας και ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε 
όλα τα επίπεδα του πρωτογενούς τομέα της 
αγροτικής οικονομίας με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδοση τεχνο-
γνωσίας/τεχνολογίας καθώς και πρακτικών εφαρμογών έρευνας. Η 
υλοποίηση των έργων αυτών στοχεύει τόσο στην ανάπτυξη της ζη-
τούμενης καινοτομίας όσο και στην ενσωμάτωσή της στην παραγω-
γική διαδικασία μέσω της επιμόρφωσης, με τα αποτελέσματα αυτών, 
4.900 τελικών ωφελούμενων της παραγωγικής βάσης του συνόλου 
της χώρας.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ καθηγη-
τής Σέρκο Χαρουτουνιάν, ο οποίος ανέφερε ότι στόχοι των έργων 
ΑγροΕΤΑΚ είναι να κρατηθεί το ερευνητικό δυναμικό στην Ελλάδα, 
να συμβάλει στην παραγωγή καινοτόμου ή βελτιωμένου αγροτικού 
προϊόντος και να υποστηρίξει το Υπουργείο, ώστε ο αγροτικός τομέας 
να γίνει πυλώνας πραγματικής ανάπτυξης. 

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο Ανα-

πληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλης 
Αποστόλου και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Παναγιώτης Σγουρίδης. Ο κ. Αποστόλου τόνισε ότι η μεταφορά τε-
χνογνωσίας στον αγρότη, αποτελεί ζήτημα καίριας σημασίας για την 
προώθηση μιας βιώσιμης γεωργίας χαμηλού κόστους, και αφού χα-
ρακτήρισε καινοτόμο το συγκεκριμένο έργο, καθώς οικοδομεί γέφυ-
ρες που συνδέουν την έρευνα με τη γεωργία στην πράξη, επισήμανε, 
ότι ένας ανταγωνιστικός πρωτογενής τομέας μπορεί να αποτελέσει 
μοχλό για τη μεταστροφή σε μια διαφορετική πορεία ανάπτυξης της 

χώρας. Ο κ. Σγουρίδης από την πλευρά του 
σημείωσε, πως ναυαρχίδα των προσπαθειών 
του Υπουργείου είναι η ελληνική μεσογεια-
κή διατροφή να αποτελέσει εργαλείο που θα 
βοηθήσει και στην ανάπτυξη της τουριστικής 
βιομηχανίας. 

Ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. 
Αθανάσιος Τσαυτάρης, ιδέα του οποίου ήταν 
η υλοποίηση αυτών των αναπτυξιακών έρ-
γων καινοτομίας στη γεωργία, τόνισε ότι η 
παράδοση και ο πολιτισμός αποτελούν στρα-
τηγικό πλεονέκτημα για τη χώρα και ανέλυσε 
στη σημασία της έρευνας και της τεχνολογί-
ας για τον πρωτογενή τομέα.  

Η Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας Δρ Κων-
σταντίνα Τσαγκάρη στην παρουσίασή της 
ανέπτυξε εκτενώς τη φιλοσοφία της Πράξης 
ΑγροΕΤΑΚ και το αντικείμενο της εναρκτήρι-
ας ημερίδας που αποσκοπούσε αφενός στην 
επιμόρφωση των 162 Ωφελούμενων σχετικά 
με: α) το υφιστάμενο πλαίσιο άσκησης της 
Γεωργίας στην Ελλάδα, β) τις δραστηριότη-
τες – αρμοδιότητες – στόχους των 4 Γενικών 
Διευθύνσεων του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας, και γ) τις δραστηριότητες – αρμοδιότητες – στόχους των 4 Επο-
πτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας: ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΦΕΤ, ΕΛΓΑ και ΕΛΓΟ ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ και αφετέρου στην αρχική δικτύωση των Ωφελούμενων με 
τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων του πρωτογενούς και 
δευτερογενούς – τριτογενούς τομέα.

Η απογευματινή συνεδρία περιλάμβανε τρία θεματικά εργαστήρια, 
στα οποία προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων φορέων 
και παρουσιάστηκαν από τους πλέον ειδικούς τα αντικείμενα πάνω 
στα οποία ειδικεύονται ώστε να ενημερωθούν οι Ωφελούμενοι. Το 
πρώτο εργαστήριο αφορούσε στις δομές και υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
– Αγροτικής Ανάπτυξης και των εποπτευόμενων φορέων του, το δεύ-
τερο στις συνεταιριστικές οργανώσεις και στις ομάδες παραγωγών και 
το τρίτο στις επιχειρήσεις δευτερογενή και τριτογενή τομέα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Αγροτική Ανάπτυξη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Εκπόνηση σχεδίων
Ερευνητικών

και 
Τεχνολογικών

Αναπτυξιακών έργων
Καινοτοµίας
(ΑγροΕΤΑΚ)



Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ  
ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ

Η συνολική παγκόσμια αγορά βιολογικών τροφίμων τριπλασιάστηκε σε μέγεθος μεταξύ των ετών 2000 και 2012 1.
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1. Organic Monitor 
2. Έρευνα της FiBL-IFOAM στη βιολογική γεωργία παγκοσμίως 2014 
3. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
4. Έρευνα της FiBL-IFOAM στη βιολογική γεωργία παγκοσμίως 2014

Γιατί εισάγει η ΕΕ 
βιολογικά προϊόντα?
Η ζήτηση για βιολογικά προϊόντα  
στην ΕΕ υπερβαίνει την προσφορά. 

Μερικά προϊόντα δεν μπορούν 
να παραχθούν παντού, λόγω 
κλίματος ή γεωγραφικής θέσης.

Ποια είδη προϊόντων 
εισάγονται;
Καφές, κακάο, ρύζι, μέλι, 
φρούτα και λαχανικά…

Από πού εισάγει η ΕΕ; 
Σήμερα η ΕΕ εισάγει από 11 χώρες με κανόνες που 
θεωρούνται ισοδύναμοι με εκείνους της ΕΕ: Αυστραλία, 
Νέα Ζηλανδία, Αργεντινή, Κόστα Ρίκα, Ινδία, Ισραήλ, 
Τυνησία, Ελβετία, ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία. 

Επιπλέον, η ΕΕ εισάγει από περισσότερες από 130 άλλες 
χώρες του κόσμου βάσει της πιστοποίησης από τους 
αναγνωρισμένους από την ΕΕ για το σκοπό αυτό, 
Φορείς Ελέγχου. 

Κάθε αποστολή φορτίου πρέπει να συνοδεύεται από 
πιστοποιητικό ελέγχου που έχει εκδοθεί από το Φορέα 
ή την Αρχή Ελέγχου.

Τι εξάγει η ΕΕ; 
Η ΕΕ παράγει μια ποικιλία διατροφικών 
προϊόντων, ιδιαίτερα προϊόντων 
υψηλής ποιότητας για να ανταποκριθεί 
στη ζήτηση άλλων χωρών. Αυτά 
είναι όλο και περισσότερο βιολογικά 
και περιλαμβάνουν ποιοτικά τυριά, 
κρασί, οινοπνευματώδη ποτά και 
φαγητά για βρέφη. 

Εξαγωγικές αγορές όπως αυτές 
των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, της Ελβετίας 
και του Καναδά ήδη αναγνωρίζουν 
τους βιολογικούς κανόνες της ΕΕ. 
Η εξασφάλιση αναγνώρισης από 
άλλες αγορές εκτός ΕΕ αποτελεί 
προτεραιότητα για το μέλλον.

Η ΕΕ παρέχει στις 
αναπτυσσόμενες χώρες 
προτιμησιακή πρόσβαση 
στην αγορά της, εισάγοντας 
γεωργικά προϊόντα – 
συμπεριλαμβανομένων 
και βιολογικών προϊόντων.

Το 2012 υπήρχαν 
37,5 εκατομμύρια 
εκτάρια εδαφών βιολογικής 
γεωργίας στον κόσμο, 
σχεδόν το 30 % από αυτά 
είναι στην Ευρώπη υπό τη 
διαχείριση περισσοτέρων από 
230 000 αγροκτημάτων 3.

Η ΕΕ ρυθμίζει την παραγωγή 

και μεταποίηση των βιολογικών 

αγαθών στην ΕΕ, καθώς και 

τις συνθήκες για την εισαγωγή 

αγαθών από άλλες χώρες για 

εμπορία στην ΕΕ.

Μπορείτε να αγοράσετε βιολογικά προϊόντα που φέρουν το λογότυπο της ΕΕ και έχουν παραχθεί εκτός της ΕΕ, και, να είστε 
σίγουροι ότι οι παραγωγοί έχουν περάσει από ελέγχους σε όλη τη διαδικασία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας.

Αξία Λιανικών Πωλήσεων (RSV) 2012 
των βιολογικών προϊόντων παγκοσμίως 4: 

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
το μερίδιο εδαφών υπό 
βιολογική διαχείριση είναι 
5,6 τοις εκατό. Στις άλλες 
περιοχές, το μερίδιο εδαφών 
υπό βιολογική διαχείριση είναι 
λιγότερο από ένα τοις εκατό 2.

Ιαπωνία, Νότια Κορέα…
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