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Την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ σε συ-
νεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ, διοργάνωσε ενημερωτική ημερίδα 
με θέμα Ιχνηλασιμότητα – Ελληνοποιήσεις,  στο πλαίσιο της 
25ης Διεθνούς Εκθέσεως Agrotica. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν οι τρόποι, μέσω 
εφαρμογής ολοκληρωμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας, 
για την αποτροπή πρακτικών παραπλάνησης των κατανα-
λωτών. Ιχνηλατώντας την πορεία των προϊόντων “από το 
χωράφι στο ράφι” εξυπηρετείται η ασφάλεια των τροφίμων, 
διασφαλίζεται η ποιότητα, προστατεύονται τα συμφέροντα 
των παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, 
ενώ παράλληλα ενισχύεται η αξιοπιστία των προϊόντων και 
των ίδιων των επιχειρήσεων στις επιλογές των καταναλωτών.
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υπουργός  Αγροτικής Ανά-
πτυξης & Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, ο Γενικός 
Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης κ. Δημήτριος 
Βαρτζόπουλος, ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Σέρ-
κο Χαρουτουνιάν, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδων 
Μάμαλης και ο Αντιπρόεδρος του ΕΦΕΤ κ. Παναγιώτης 
Βασιλόπουλος. 
Τη συζήτηση συντόνισαν ο κ. Αντώνιος Φωτόπουλος, Γενικός 
Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων 
του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Δημοσιογράφος κ. Δημήτριος 
Μιχαηλίδης.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την:
• «Ιχνηλασιμότητα και έλεγχο αυθεντικότητας γεωγραφικής 

προέλευσης γεωργικών προϊόντων και τροφίμων»,  κ. Πα-
σχαλία Κουφωκότσιου, Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ 
Κεντρικής Μακεδονίας.  

• «Ποιοτική αναβάθμιση γεωργικών προϊόντων και καταχύ-
ρωση εμπορικού σήματος μέσω της εφαρμογής γονιδιωμα-
τικών τεχνολογιών», Δρ Παναγιώτης Μαδέσης, Ινστιτούτο 
Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, ΕΚΕΤΑ.

• «Κτηνοτροφία - ελληνοποιήσεις», Παναγιώτης Πεβερέτος, 
Πρόεδρος ΣΕΚ.

• «Ιχνηλασιμότητα στη ζωική παραγωγή», Δρ Σοφία Μπελι-
μπασάκη,  Διευθύντρια Ινστιτούτου Κτηνιατρικών Ερευ-
νών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

• «Ιχνηλασιμότητα προϊόντων ΠΟΠ - ΠΓΕ Φυτικής Προέλευ-
σης», Δρ Λάμπρος Ζαρκάδας, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Πιστοποίησης & Προδιαγραφών Αγροτικών Προϊόντων, 
ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. 

• «Ισοζύγια Γάλακτος & Κρέατος. Εφαρμογή Άρτεμις: Ιχνηλα-
σιμότητα - Ελληνοποιήσεις», Δρ Ευστράτιος Νικολάου, Γεω-
πόνος, Εποπτεία Γάλακτος  & Κρέατος, ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η δυνατότητα που παρέχει τόσο η ενωσιακή όσο και πολύ 
περισσότερο η εθνική νομοθεσία προς την κατεύθυνση απο-
φυγής κάθε προσπάθειας αντιποίησης ονομασιών ή εξαπά-
τησης του καταναλωτή, τονίστηκαν ιδιαίτερα από το σύνολο 
των ομιλητών, παράλληλα με την εξέλιξη της τεχνολογίας 
αλλά και την απασχόληση άρτια καταρτισμένου επιστημονι-
κού προσωπικού από το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η προσήλωση του κοινού που παρακολούθησε τη συγκε-
κριμένη εκδήλωση αλλά και το υψηλό επίπεδο των ομιλιών, 
κατέδειξαν την ανάγκη για περαιτέρω πληροφόρηση όσον 
αφορά τους τρόπους με τους οποίους οι ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση την ποιότητα των 
παραγόμενων ελληνικών προϊόντων, προσφέροντας την 
επιζητούμενη επιπρόσθετη αξία για τα προϊόντα των ελλη-
νικών επιχειρήσεων. 
Στο τέλος της ημερίδας ακολούθησε γεύμα με συνταγές από 
ελληνικά προϊόντα ονομασίας προέλευσης ΠΟΠ και ΠΓΕ, 
τα οποία παρασκεύασαν οι Σεφ και οι σπουδαστές γαστρο-
νομίας του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.
Οι επιχειρήσεις που πρόσφεραν προϊόντα οναμασίας ΠΟΠ 
και ΠΓΕ ήταν: 
• ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε. “AGROKA S.A.”
• “Agrino” ΕΥ.ΓΕ. ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Α.Ε.
• Α.Σ. ΚΟΦΙΝΑ
• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ “ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ 

ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ “Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ”
• ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΥΜΗΣ
• ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΚΡΟΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗΣ
• ΑΦΟΙ ΠΙΓΚΑ Α.Ε. ΒΙΟΠΓΑΛ
• ΒΑΚΡΕΛ Α.Ε.
• ΕΑΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ
• ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ
• ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΝ ΧΙΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.
• ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΘΗΡΑΪΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
• ΖΗΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• ΚΟΥΡΕΛΛΑΣ Α.Ε.
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
• ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
• ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
• ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΑΚΗΣ Ν. ΑΒΕΕ
• ΕΝΩΣΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
• ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Ημερίδα	για	την	Ιχνηλασιμότητα	-	Ελληνοποιήσεις
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Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ-Γενική Διεύθυν-
ση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης, αναλαμβάνει και φέτος την υλο-
ποίηση της δράσης: 1.3: «Εκπαιδεύσεις 
μελισσοκόμων», μετά από τη σχετική 
ΚΥΑ 12933 (ΦΕΚ 837/4-4-2014, για 
το «Πρόγραμμα βελτίωσης των συν-
θηκών παραγωγής και εμπορίας των 
προϊόντων της μελισσοκομίας για τα 
έτη 2014-2016» και την απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έγκριση δαπάνης για την ως 
άνω δράση. 
Με τη συνεργασία και της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Ζωϊκής Παραγωγής του 
ΥΠΑΑΤ-Τμήμα μελισσοκομίας, η Γε-
νική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης αφού παρέλαβε 
και αξιολόγησε τις αιτήσεις των ενδι-
αφερόμενων φορέων: μελισσοκομι-
κών συνεταιρισμών, μελισσοκομικών 
συλλόγων, περιφερειών, ΔΑΟΚ (Δι-
ευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο-
τήτων κ.λπ.), προτείνει την υλοποίηση 
68 ταχύρυθμων εκπαιδεύσεων σε όλη 
την ελληνική επικράτεια.
Η εν λόγω υλοποίηση θα λάβει χώρα 
Ιούνιο και Ιούλιο και κατά κύριο λόγω 
σε εν λειτουργία Κέντρα ΔΗΜΗΤΡΑ, 
σε Πρακτικά Γεωργικά Σχολεία, τα 
οποία και υπάγονται ως δομές στον 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, καθώς και σε 
χώρους ή δομές των μελισσοκομικών 
συλλόγων ή συνεταιρισμών υπό προ-
ϋποθέσεις.
Βασική προϋπόθεση της υλοποίησης 
των ανωτέρω προγραμμάτων ήταν η 
ομοιόμορφη γεωγραφική κατανομή 
τους στην χώρα μας, τόσο στα νησιά 
(όπου το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα 
αυξημένο) όσο και στην υπόλοιπη ηπει-
ρωτική χώρα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της υλοποί-
ησης, έπονται βασικά κριτήρια, όπως: 
α) νόμιμης λειτουργίας του φορέα, β) 
άμεση ή έμμεση σχέση με τον τομέα 
της μελισσοκομίας-μελισσοτροφίας 
και εμπορίας μελιού, γ ) υπαρκτού και 
επαρκούς αριθμού επαγγελματιών με-

λισσοκόμων, οι οποίοι και θα έχουν 
αποδεδειγμένα εκφράσει το ενδιαφέ-
ρον για παρακολούθηση εκπαιδευτι-
κών σεμιναρίων, ημερίδων κ.λπ., και 
δ) επάρκειας ικανών χώρων και επο-
πτικών μέσων για την ομαλή-εύρυθμη 
διεξαγωγή των εκπαιδεύσεων.
Η άντληση των εκπαιδευτών γίνεται 
από ένα εν δυνάμει μητρώο-κατάλογο 
εκπαιδευτών της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι-
σης του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το οποίο 
δέχεται αιτήσεις και ενημερώνεται 
καθ’ όλη τη διάρκεια εκάστου έτους 
(πλην του χρονικού διαστήματος έναρ-
ξης υλοποίησης των ταχύρυθμων εκ-
παιδεύσεων μελισσοκομίας). Οι προϋ-
ποθέσεις ένταξης στο μητρώο περιγρά-
φονται στην υπ'αριθμ. 1448/52528/2012 
απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η χρονική διάρκεια της κάθε ταχύ-
ρυθμης εκπαίδευσης μπορεί να φτάσει 
τις 15 ώρες/εκπαιδευόμενο (έως και 3 
ημέρες).
Οι θεματικές ενότητες θα καλύπτουν 
ένα μεγάλο εύρος του μελισσοκομικού 
ενδιαφέροντος, όπως: 
•  Παραγωγή προϊόντων κυψέλης.
•   Πιστοποίηση μελισσοκομικών  

προϊόντων.
•  Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης 

μελισσοσμηνών.

•   Προϊόντα κυψέλης και συντήρησή 
τους.

•  Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας 
ενός μελισσοκομείου.

•   Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με 
βάση τα προϊόντα κυψέλης (καλλυ-
ντικά, διατροφή, φάρμακα κ.λπ.).

•   Μελισσοκομικός εξοπλισμός και 
συντήρησή του.

•   Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη 
διάρκεια του έτους.

•    Τυποποίηση-Εμπορία-Προώθηση-
Σήμανση μελισσοκομικών προϊό-
ντων.

•   Βιολογική μελισσοκομία (όροι και 
προϋποθέσεις).

•  Βασιλοτροφία.
•  Παραγωγή βασιλικού πολτού.
Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες 
μελισσοκόμοι ενημερώνονται από το 
Κέντρο Μελισσοκομίας ή τον συνεται-
ρισμό τους προκειμένου να γνωρίσουν 
τον ακριβή χώρο και χρόνο υλοποίησης 
της εκπαίδευσής τους. Η παρακολού-
θηση είναι δωρεάν και μετά τη  λήξη 
εκάστου προγράμματος χορηγείται βε-
βαίωση παρακολούθησης. 
Οι συγκεκριμένες δράσεις εκπαίδευ-
σης απευθύνονται μόνο σε επαγγελμα-
τίες μελισσοκόμους (κάτοχοι μελισσο-
κομικού βιβλιαρίου και μέλη Μελισσο-
κομικών Συλλόγων – Συνεταιρισμών).

Εκπαιδεύσεις	Μελισσοκόμων 
Στο πλαίσιο της Δράσης 1.3: «Εκπαιδεύσεις μελισσοκόμων» 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
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Σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις 
της χώρας, ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παρουσίασε τα μέτρα της 
νέας ΚΑΠ, που σχετίζονται με την πιστοποίηση αγροτικών 
προϊόντων, ενώ παράλληλα συζητήθηκαν οι νέες προοπτικές 
για την ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα της κάθε 
περιοχής. 
Οι εκδηλώσεις είχαν ως κεντρικό ενιαίο θέμα “Πιστοποίηση 
των Αγροτικών Προϊόντων στο πλαίσιο της Νέας ΚΑΠ: Προ-
οπτικές και ευκαιρίες για τα προϊόντα της κάθε  περιοχής”.
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν έξι ημερίδες: στην Κομοτηνή, 
στη Νεάπολη, στην Κέρκυρα, στην Πάτρα, στην Κρήτη και 
στα Ιωάννινα. 
Στις εν λόγω ημερίδες προτάθηκαν από κάθε περιοχή προ-
ϊόντα, τα οποία θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν ως ΠΟΠ 
και ΠΓΕ. Ο ΕΛΓΟ σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες 
θα επιλέξει τα προϊόντα που θα προωθηθούν για την πιστο-
ποίηση αυτή. 
Στην Κρήτη, η ημερίδα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 
Μαρτίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το 
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Παράρτημα Κρήτης.
Την ημερίδα χαιρέτησε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύ-
ρος Αρναουτάκης, ενώ ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 
Σέρκο Χαρουτουνιάν αναφέρθηκε στην πιστοποίηση των 
αγροτικών προϊόντων της Κρήτης, στο πλαίσιο της νέας 
ΚΑΠ. Στην ημερίδα  συμμετείχαν οι αντιπεριφερειάρχες 
της Κρήτης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κρήτης, εκπρόσωποι φορέων και 
παραγωγικών τάξεων, εκπρόσωποι των πιστο-
ποιημένων επιχειρήσεων, στελέχη των εμπλε-
κόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, 
αλλά και της “Αγροδιατροφικής Σύμπραξης”.
Η Ά  Συνεδρία της ημερίδας ολοκληρώθηκε με 
την τελετή απονομής του σήματος ποιότητας 
(brand name) “ΚΡΗΤΗ” στους εκπροσώπους 
των 29 κρητικών επιχειρήσεων, που παράγουν 
161 κωδικούς ποιοτικών κρητικών παραδοσι-
ακών προϊόντων. Με τη χρήση του σήματος 
“ΚΡΗΤΗ” διασφαλίζεται η παραγωγή πιστοποι-
ημένων ποιοτικών και ασφαλών προϊόντων. Οι προδιαγρα-
φές πιστοποίησης καλύπτουν όλες τις φάσεις παραγωγής, 
από το χωράφι έως τον καταναλωτή, συμπεριλαμβάνοντας τη 
λειτουργία της επιχείρησης, την προέλευση των προϊόντων, 
την παραγωγική διαδικασία, τη μεταποίηση, την τυποποίηση 
και τη διάθεση. Με τη χρήση του σήματος ποιότητας προϊό-
ντων και υπηρεσιών, αναδεικνύεται ο δεσμός των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των κρητικών προϊόντων με την πολιτισμι-
κή παράδοση και την ευρύτερη κουλτούρα της Κρήτης. Με 
τον τρόπο αυτό αποκτούν τα προϊόντα την προστιθέμενη 
αξία στην εγχώρια και διεθνή αγορά, συμβάλλοντας στην 
αναβάθμιση της οικονομίας της Κρήτης και στη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο της ημερίδας υπογράφηκε σύμβαση υλοποίησης 
έργου για τη δημιουργία «Αμπελώνα διατήρησης ποικιλιών 
αμπέλου». Τη σύμβαση συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης 
Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Σέρκο Χαρουτουνιάν. Η σύμβαση προβλέπει, 
σε περιοχή 8 στρεμμάτων στην περιοχή του Κατσαμπά (Ηρά-
κλειο), που ανήκει στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τη συγκέντρωση 
και διατήρηση του μητρικού υλικού αξιόλογης γενετικής 
καθαρότητας και φυτοϋγείας από ελληνικές ποικιλίες αμπέ-

λου, όπως επίσης υλικού που δημιουργήθηκε 
από διάφορα ερευνητικά έργα και προγράμ-
ματα των ερευνητικών ιδρυμάτων. Το τελικό 
παραδοτέο έργο θα είναι μια σύγχρονη συλλογή 
ποικιλιών αμπέλου, με καταγραμμένα τα κύρια 
αμπελουργικά χαρακτηριστικά και υψηλό επίπε-
δο φυτοϋγείας. Η παρουσία του αμπελώνα δια-
τήρησης ποικιλιών αμπέλου στην Κρήτη εκτός 
από τη διεθνής αναγνωρισμένη σπουδαιότητας 
ως “Τράπεζα γενετικού υλικού” θα έχει ως κύ-
ριο σκοπό τη μελλοντική αξιοποίησή του για τη 
δημιουργία του “Αμπελώνα Εμβολιοληψίας” 

ευρωπαϊκών ποικιλιών. Το έργο ανταποκρίνεται πλήρως στις 
σύγχρονες απαιτήσεις διαφύλαξης γενετικού αμπελουργικού 
υλικού, που έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια. Αποτε-
λεί τη βάση για τη δημιουργία πρότυπου αμπελώνα, από τον 
οποίο θα είναι δυνατή η παροχή πολλαπλασιαστικού υλικού 
υψηλής γενετικής και φυτοϋγιεινής αξίας για τον αμπελουρ-
γό της Κρήτης. Τέλος, ο εμπλουτισμός και η ανανέωση του 
κρητικού αμπελώνα θα δώσει τη δυνατότητα ενίσχυσης και 
ανάπτυξης τοπικών οίνων, ανταγωνιστικών σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο.

Εκδηλώσεις	για	την	πιστοποίηση	αγροτικών	προϊόντων
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Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, έγινε στα Βασιλικά 
του Δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης εκδήλωση- συζήτηση για 
αγροτικά θέματα. Το πάνελ αποτελούσαν οι:
• Α. Αργυρίου, Εκπρόσωπος του Ειδικού Γραμματέα Κοι-

νοτικών Πόρων & Υποδομών του ΥΠΠΑΤ
• Σ. Χαρουτουνιάν, Πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ
• Ε. Μαλούπα, Διευθύντρια Ινστιτούτων Φυτικής Παραγω-

γής Β. Ελλάδας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ
• Δ. Καπνιάς, Εκπρόσωπος εταιρείας Neuropublic / GAIA 

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
• Ε. Ιωάννου, Βοηθός Γενικός Διευθυντής, επικεφαλής των 

Επιχειρηματικών Κέντρων – Επιχειρήσεων Αγροτικού 
Τομέα Βορείου Ελλάδος της Τράπεζας Πειραιώς

• Β. Τζιάκας, Διευθύνων Σύμβουλος ERGOPLANNING 
Την εκδήλωση που παρακολούθησε μεγάλος αριθμός αγρο-
τών χαιρέτησαν και ανέπτυξαν τις απόψεις τους ο Δήμαρχος 
Θέρμης κ. Θ. Παπαδόπουλος, που συνέβαλε στην οργάνωση 
της όλης εκδήλωσης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Β’ Περι-
φέρειας Θεσσαλονίκης κ. Ε. Αμανατίδου και ο Δήμαρχος 
Χαλκηδόνας Ν. Θεσσαλονίκης κ. Ι. Μπίκος.
Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και ο Δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής 
κ. Α. Ζωγράφος.   
Αρχικά έγινε μία σύντομη τοποθέτηση των ομιλητών, που 
αποτελούνταν από εκπροσώπους φορέων του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα, δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο 

και επηρεάζουν στην πράξη την καθημερινή ενασχόληση των 
αγροτών. Ειδικότερα:
Από πλευράς Ιδιωτικού Τομέα, ο εκπρόσωπος της Τράπε-
ζας Πειραιώς αναφέρθηκε κυρίως στις Δανειοδοτήσεις των 
αγροτών και τη συμβολαιακή γεωργία, ο εκπρόσωπος  της 
Neuropublic αναφέρθηκε στον ΟΣΔΕ και τη νέα ΚΑΠ (2014-
2020), ενώ ο εκπρόσωπος της εταιρείας ERGOPLANNING 
στα σχέδια βελτίωσης. 
Από πλευράς Δημόσιου Τομέα ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ -  
ΔΗΜΗΤΡΑ αναφέρθηκε στο ρόλο της Αγροτικής Έρευ-
νας, της Εκπαίδευσης και της Πιστοποίησης στη σύγχρονη 
ανάπτυξη της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής, η οποία 
αποτελεί τη βασικότερη συνιστώσα της οικονομικής προόδου 
της χώρας μας. Τόνισε τη σημασία ένταξης όσο το δυνατόν 
περισσότερων αγροτικών προϊόντων στα Προϊόντα Ονομα-
σίας Προέλευσης (ΠΟΠ), ενημερώνοντας ότι μέχρι πρόσφα-
τα εντάχθηκαν στα ΠΟΠ συνολικά 101 αγροτικά προϊόντα. 
Τέλος, η Διευθύντρια των Ινστιτούτων Φυτικής Παραγωγής 
Β. Ελλάδας του ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ αναφέρθηκε κυρίως 
στη σημασία ενημέρωσης των αγροτών του Δήμου Θέρμης 
από τα Ινστιτούτα, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή 
της Θέρμης και καλύπτουν ευρύ φάσμα των δραστηριοτή-
των τους, όπως ανθοκομία, αρωματικά φυτά, εδαφολογικές 
αναλύσεις, λίπανση, διαχείριση βοσκοτόπων κ.λπ.
Στη συνέχεια έγινε μακράς διάρκειας συζήτηση μεταξύ των 
ομιλητών του πάνελ και των παρευρισκομένων αγροτών για 
τα παραπάνω θέματα.

Eκδήλωση	-	συζήτηση	για	αγροτικά	θέματα

Συμμετοχή	ερευνητή	στην	ομάδα	εργασίας	του	EIP	AGRI
Ο ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Αθηνών Δρ Σίδε-
ρης Π. Θεοχαρόπουλος επελέγη και εκλήθη να συμμετάσχει 
στην ομάδα εργασίας του European Innovation Partnership 
for Agricultural Productivity and Sustainability, EIP-AGRI 
(Ευρωπαϊκή Καινοτομική Συμμετοχή για την Αγροτική 
Παραγωγή και την Αειφορία) με αντικείμενο Soil Organic 
Matter in Μediterranean Region (Η οργανική ουσία του 
εδάφους στις περιοχές της Μεσογείου).
Η EIP-AGRI σκοπεύει να προτείνει καινοτόμες ανταγωνι-
στικές και αειφορικές πρακτικές στην αγροτική και δασική 
παραγωγή για την παραγωγή περισσότερων και καλύτερων 
προϊόντων με μικρότερες εισροές και αύξηση της οργανικής 
ουσίας του εδάφους. Αυτό για τη διασφάλιση της αειφορικής 
EIP-AGRI παραγωγής τροφίμων, ζωοτροφών, βιοκαυσί-
μων, ενέργειας και ινών στην Ευρώπη, σε αρμονία με τους 
φυσικούς πόρους.
Η εν λόγω ομάδα εργασίας της EIP-AGRI μελετά επίσης 
πρακτικές και καινοτόμες χαμηλού κόστους λύσεις για την 
αύξηση της οργανικής ουσίας στα εδάφη της Μεσογείου, 
οι οποίες θα διασφαλίζουν αειφορικά και διαχρονικά τις 
λειτουργίες του εδάφους και τη γονιμότητα των εδαφών.

Ειδικότεροι στόχοι της ομάδας εργασίας είναι η μελέτη και 
αξιοποίηση των σύγχρονων επιστημονικά πρακτικών (state 
of the art) και την υιοθέτηση οικονομικών πρακτικών με 
στόχο την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, μέσω 
εσωτερικών και εξωγενών διεργασιών και πηγών, όπως 
ανακύκλωση υπολειμμάτων, κόμποστ, τεμαχισμένο ξύλο, 
βιο-άνθρακας, φυτική κάλυψη του εδάφους, άμεση σπορά, 
καλλιέργειες κάτω από δενδρώσεις, γεωργία διατήρησης, 
κ.λπ. Η αξιολόγηση των υπαρχόντων ανά περιοχή εξωγενών 
πηγών οργανικής ουσίας και η διαμόρφωση πρακτικών οδη-
γιών για τον τρόπο, την εποχή, την ποσότητα και το χρόνο 
εφαρμογής τους. Η αξιολόγηση των υπαρχόντων ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων και η υιοθέτηση προτάσεων, για την 
αύξηση της οργανικής ουσίας, μέσω αποτελεσματικών αμει-
ψισπορών, καλλιεργητικών πρακτικών και εναλλακτικών 
μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων για ετήσιες και πολυετείς 
καλλιέργειες. Επίσης, στόχος είναι ο προσδιορισμός χωρι-
κά των ιδιαιτεροτήτων και των περιορισμών των διαφόρων 
εδαφών και ο τρόπος αντιμετώπισής τους καθώς επίσης και 
η διαμόρφωση ερευνητικών στόχων για την αντιμετώπιση του 
εν λόγω θέματος σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας και στο πλαίσιο 
του 9ου γύρου των διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Κίνα, 
σχετικά με μια μελλοντική συμφωνία για αμοιβαία αναγνώ-
ριση και προστασία προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων, 
πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, το χρονικό διά-
στημα 5-6 Μαρτίου 2014 επίσκεψη εργασίας στη χώρα μας 
από μικτό κλιμάκιο στελεχών.  Η εν λόγω επίσκεψη ήταν στο 
πνεύμα της συνάντηση ΕΕ-Κίνας στις Βρυξέλλες στις αρχές 
Μαρτίου 2014.  
Στο μικτό κλιμάκιο συμμετείχαν ο αναπληρωτής Γενικός 
Διευθυντής της Μονάδας Α2 της DG AGRI 2, κ. Lionel 
Mesnildrey με ένα στέλεχος της υπηρεσίας της ΕΕ και πο-
λυπληθής κινέζικη αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον Ανα-
πληρωτή Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου της 
χώρας κ. Yang Guohua.  
Από ελληνικής πλευράς μετείχαν ο Προϊστάμενος της Δι-
εύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ, κ. Φίλιππος 
Σέκκας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης 
και Προδιαγραφών, της Γενικής Διεύθυνσης Διασφάλισης 
Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, 
Δρ Λάμπρος Ζαρκάδας και η κ. Σοφία Ρηγοπούλου από τη 
Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής του ΥπΑΑΤ.
Την αποστολή υποδέχθηκε εκ μέρους του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Γενικός  Γραμματέας κ. 
Μόσχος Κορασίδης. 
Οι παραγωγικές μονάδες για επίσκεψη του κλιμακίου που 
επιλέχθηκαν από το μητρώο των ενταγμένων επιχειρήσεων 
ΠΟΠ-ΠΓΕ στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης του ΕΛ-
ΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ήταν: 
• Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών για το προϊόν 

“Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα ΠΟΠ”.
• Το ελαιοτριβείο - Τυποποιητήριο ελαιολάδου Μελάς Ευ-

άγγελος “Ελαιουργία Ασκληπιείου” για το προιόν “Ελαι-
όλαδο Λυγουριό ΠΟΠ”.

• Η Οικοφάρμα Πελοποννήσου ΑΕ για το προιόν “ΦΕΤΑ 
ΠΟΠ”.  

Εκτός από τις εγκαταστάσεις των ανωτέρω μονάδων πραγ-
ματοποιήθηκε επίσκεψη και σε αγροτικές περιοχές καλλι-
έργειας της Κορινθιακής Σταφίδας, καθώς και σε ελαιώνες. 
Θέματα σχετικά με τις διάφορες καλλιεργητικές πρακτικές 
και τεχνικές στο χωράφι, καθώς και τα διάφορα στάδια πα-
ραγωγής αποτέλεσαν πεδίο αναλυτικών συζητήσεων με τους 
εκπροσώπους της ελληνικής πλευράς και το προσωπικό των 
επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, έγινε αναλυτική παρουσίαση 
των χαρακτηριστικών που συνδέονται με τη γεωγραφική 
περιοχή, τη διαδικασία πιστοποίησης και τους πραγματοποι-
ούμενους ελέγχους για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης 
με τις προδιαγραφές των Γεωγραφικών Ενδείξεων, ενώ 
επισημάνθηκε ιδιαίτερα η οικονομική σημασία των Γεωγρα-
φικών Ενδείξεων σχετικά με την τοπική αγροτική ανάπτυξη, 
τη τοπική κατανάλωση και τις εξαγωγές στις διάφορες Κοι-

νοτικές χώρες.  Ιδιαίτερη μνεία έγινε επίσης στις διάφορες 
αναλυτικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τα εργαστή-
ρια των επιχειρήσεων, τη διαδικασία ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων καθώς και τους πραγματοποιούμενους ελέγχους 
σε επίπεδο σημείων λιανικής και χονδρικής πώλησης για την 
προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων. 
Η επίσκεψη της Ομάδας εργασίας ολοκληρώθηκε με την 
παράθεση επίσημου γεύματος στην Ακρόπολη, παρουσία 
του Πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη χώρα 
μας, ο οποίος επιβεβαίωσε τη στήριξή του στις προσπάθειες 
της αμοιβαίας αναγνώρισης, ενώ όλα τα μέλη της αποστολής 
είχαν την ευκαιρία να γευθούν για ακόμα μία φορά διάφορα 
προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων όπως Φέτα, Φάβα Σα-
ντορίνης, Ελιά Καλαμάτας, καθώς και κρασιά. 
Η πολύ καλή προετοιμασία από ελληνικής πλευράς της επί-
σκεψης, επιβεβαιώθηκε με τις ευχαριστήριες επιστολές των 
μελών της αντιπροσωπείας, καθώς και του Προϊσταμένου  
της Γενικής Διεύθυνσης για τη Γεωργία και την Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jerzy Plewa προς 
το Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, ο οποίος επεσήμανε την 
άρτια οργάνωση, την εγκάρδια φιλοξενία, την ποιότητα των 
προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων, καθώς και την αξιοπι-
στία του συστήματος πιστοποίησης.
H παραγωγή ποιοτικά διαφοροποιημένων γεωργικών προϊ-
όντων, μέσω συστημάτων πιστοποίησης αποτελεί συγκριτικό 
πλεονέκτημα για τη χώρα μας και πρέπει να ενισχυθεί, ώστε 
να επιτευχθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στα ελληνικά 
προϊόντα.
Η επίσκεψη αυτή είχε θετικά αποτελέσματα στην ανάδειξη 
των πιστοποιημένων ΠΟΠ & ΠΓΕ προϊόντων της χώρας 
μας, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης στα συστήματα πιστο-
ποίησης, καθώς και  στις δυνατότητες προώθησής τους στην 
αγορά της Κίνας. 

Eπίσκεψη	εργασίας	για	προϊόντα	Γεωγραφικών	Ενδείξεων


