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Η τελική διημερίδα παρουσίασης των έργων ΕΤΑΚ στο 
πλαίσιο της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ»«Εκπόνηση σχεδίων 
Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων 
Καινοτομίας»πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
10 & 11 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΑγροΕΤΑΚ» χρηματοδοτήθηκαν και 
υλοποιήθηκαν συνολικά 158 έργα ΕΤΑΚ. Σκοπός των έργων 
που υλοποιήθηκαν  στις ερευνητικές υποδομές του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ  ήταν η ενδυνάμωση, η βελτίωση της ποιότητας και 
ο εκσυγχρονισμός της εργασίας σε όλα τα επίπεδα του πρωτο-
γενούς τομέα της αγροτικής οικονομίας 
με την ανάπτυξη, μεταφορά και διάδο-
ση τεχνογνωσίας/τεχνολογίας καθώς 
και πρακτικών εφαρμογών έρευνας. Η 
υλοποίηση των έργων αυτών είχε στόχο 
τόσο την ανάπτυξη της ζητούμενης 
καινοτομίας όσο και στην ενσωμάτωσή 
της στην παραγωγική διαδικασία μέσω 
της επιμόρφωσης περισσοτέρων από 
4.700 τελικών ωφελούμενων της παρα-
γωγικής βάσης της χώρας.

Στη διημερίδα, κατά την οποία παρου-
σιάστηκαν τα έργα καινοτομίας από όλη 
την Ελλάδα,υπήρξε μεγάλη συμμετοχή 
κόσμου από την πανεπιστημιακή κοινό-
τητα, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική 
αυτοδιοίκηση αλλά και πολλοί ιδιώτες. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου-
σία τους και προσφώνησαν χαιρετισμό 
ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης & Τροφίμων Καθηγητής Αθανάσιος 
Τσαυτάρης, η Υφυπουργός Μακεδονίας 
– Θράκης κ. Μαρία Κόλλια – Τσαρουχά, ο Γενικός Γραμματέ-
ας Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Νικόλαος Στουπής, ο 
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Κεντρικής Μακεδο-

νίας κ. Ιωαννίδης Ταχματζίδης, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσω-
πος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος, ο εκπρόσωπος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Σίμος Μπενσασσών και ο Πρόεδρος 
του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπύρος Μάμαλης.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γεώργιος Καρέτσος 
καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες και τόνισε τη σημασία, 
όχι μόνο για τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  αλλά και για ολόκληρη την 
κοινωνία, του προγράμματος που εκπόνησε σε τόσο σύντομο 
χρονικό διάστημα ο Οργανισμός. Πρωταρχικός στόχος της 
Πράξης είναι η αξιοποίηση του νέου ερευνητικού δυναμικού 

της χώρας και η αποφυγή εκροής αυτού 
στο εξωτερικό. 

Ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Έρευ-
νας Δρ Αριστοτέλης Παπαδόπουλος 
ανέλυσε τη συμβολή της αγροτικής έρευ-
νας στην παραγωγικότητα του αγροτικού 
τομέα, ενώ η Υπεύθυνη της Πράξης Δρ 
Ευαγγελία Βαβουλίδου παρουσίασε 
συνολικά  την Πραξη « ΑγροΕΤΑΚ». Ο 
Δρ Σπύρος Βυζαντινόπουλος, μέλος της 
Επιτροπής Παρακολούθησης των έργων 
ΕΤΑΚ, ανέφερε τη σπουδαιότητα της 
αξιολόγησης των έργων που υλοποιή-
θηκαν αλλά και τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. 

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Αθανάσι-
ος Καπρέλης, έδωσε τον λόγο στους 
Διευθυντές των  Ινστιτούτων του 
Οργανισμού καθώς και σε Υπευθύνους 
Παρακολούθησης των έργων για να 
παρουσιάσουν εν συντομία τα έργα που 
υλόποιήθηκαν στη μονάδα τους. 

Κατά τη διάρκεια της διημερίδας τα 158 έργα ήταν ανηρτη-
μένα  σε μορφή πόστερ, για την πληρέστερη ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

ΑγροΕΤΑΚ
Ερευνητικά και Τεχνολογικά

Αναπτυξιακά
Έργα Καινοτοµίας

Διημερίδα παρουσίασης των έργων ΕΤΑΚ
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Μετά το τέλος της ηµερίδας θα 
ακολουθήσει επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου 
Ελαιολάδου Μυτιλήνης στην 
περιοχή του Κάτω Τρίτους 
Λέσβου.

Ηµερίδα στα πλαίσια της παρουσίασης του Εργαστηρίου Ελαιολάδου 
Μυτιλήνης του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αµπέλου

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι τρεις ημερίδες 
παρουσίασης των πρόσφατα διαπιστευμένων Εργα-
στηρίων Ελαιολάδου του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτρο-
πικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Η 
πρώτη ημερίδα πραγματοποιήθηκε  στις 5 Νοεμβρίου 

στα Χανιά με τίτλο “Προστασία και Ανάδειξη της Ποιότητας του 
Ελαιολάδου – Η συμβολή του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφί-
μων του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου”. Η 
δεύτερη πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη στις 7 Νοεμβρίου με 
θέμα “Από την καλλιέργεια της Ελιάς ως την παραγωγή ποιοτικού 
Ελαιολάδου” ενώ η τρίτη στις 15 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα 
και είχε ως τίτλο “Παραγωγή Ποιοτικού Ελαιολάδου, Σύγχρονες 
Προκλήσεις και Προοπτικές”. Οι ημερίδες είχαν ως σκοπό την 
παρουσίαση των παρεχόμενων υπηρεσιών των Εργαστηρίων 
στους παραγωγικούς φορείς των τριών πλέον ελαιοπαραγω-
γικών περιοχών της χώρας στις οποίες εδρεύουν. Παράλληλα 
δόθηκε η ευκαιρία στον αγροτικό πληθυσμό να ενημερωθεί 
εκτενώς για θέματα που αφορούν στην παραγωγή ποιοτικού 
ελαιολάδου και στην ανάδειξή του.     

Στα Χανιά, την έναρξη της ημερίδας  χαιρέτισε η Διευθύ-
ντρια του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέ-
λου (ΙΕΛΥΑ) Δρ Α. Τσαγκαράκου, η Διευθύντρια Ανάπτυξης 
Ερευνητικών & Τεχνολογικών Δραστηριοτήτων του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Ουζουνίδου, ο διατελέσας Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Δρ Κ. Χαρζουλάκης και ο Κοσμήτορας-Διευθυντής 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων 
του ΤΕΙ Κρήτης Δρ Φ. Βερβερίδης. Τα θέματα που αναπτύχθη-
καν αφορούσαν: στις εγχώριες και διεθνείς αγορές ελαιολάδου 
από τον κ. Γ. Οικονόμου, Γενικό Διευθυντή του ΣΕΒΙΤΕΛ, στην 
πιστοποίηση ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιολάδων από την κ. Ε. Σκαρμού-
τσου, Χημικό Μηχανικό της Διεύθυνσης Διασφάλισης Ποιότη-
τας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στη συμβολή 
του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων στην αναβάθμιση της 
ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου από την Δρα Ε. Στεφα-
νουδάκη, διατελέσασα Ερευνήτρια του εργαστηρίου, στις χημι-
κές αναλύσεις ποιότητας, γνησιότητας και ασφάλειας από τον κ. 
Μ. Ταμπακόπουλο, Χημικό-Τεχνικό Υπεύθυνο του εργαστηρίου, 
στην οργανοληπτική αξιολόγηση ελαιολάδου από την Ε. Μπαρ-

μποπούλου, Γεωπόνο-Υπεύθυνη Ποιότητας και Οργανοληπτικής 
Ομάδας του εργαστηρίου καθώς και στη διαπίστευση εργαστη-
ρίων δοκιμών κατά ISO 17025 από την κ. Α. Λεκάκου, Χημικό 
από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). 

Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, ακολούθησε ξενάγηση 
και συζήτηση στους χώρους του διαπιστευμένου εργαστηρίου 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Ινστιτούτου. 

Στη Μυτιλήνη, οι ομιλητές που πλαισίωναν την ημερίδα ανέλυ-
σαν πλήρως όλα τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν για να 
παραχθεί σωστά παρθένο ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας (Ε. 
Πίτικα Γεωπόνος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας Λέσβου, Δρ 
Γ. Κουμπούρης Εντεταλμένος Ερευνητής ΙΕΛΥΑ, Δρ Κ. Βαρίκου 
Εντομολόγος ΙΕΛΥΑ, Δρ Ε. Στεφανουδάκη διατελέσασα Ερευ-
νήτρια ΙΕΛΥΑ)  διασφαλίζοντας έτσι  και τη θέση που του αρμό-
ζει στην εγχώρια και διεθνή αγορά (Ε. Χριστοπούλου Χημικός 
Εμπειρογνώμονας ΕΕ και Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου, 
Χ. Παπαδημητρίου Διευθύντρια Διεύθυνσης Μεταποίησης και 
Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής ΥΠΑΑΤ, 
Π. Καραντώνης Γενικός Διευθυντής ΕΣΒΙΤΕ), ενώ τονίστηκε 
έντονα ο ρόλος που θα πρέπει να έχει στην αλυσίδα αυτή το 
Εργαστήριο Ελαιολάδου Μυτιλήνης ως εργαλείο προστασίας, 
ανάδειξης, και ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού ελαιολά-
δου (Ε. Κουζούμη Υπεύθυνη Εργαστηρίου Ελαιολάδου Μυτι-

ΧΑΝΙΑ

Ημερίδες 
Παρουσίασης 
εργαστηρίων 
ελαιολάδου
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λήνης, Β. Βανδέρα Τεχνικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου, Δρ Α. 
Τσαγκαράκου Διευθύντρια ΙΕΛΥΑ). 

Μετά το τέλος της ημερίδας πολλοί από τους συμμετέχοντες 
επισκέφτηκαν τους χώρους του Εργαστηρίου στην περιοχή του 
Κάτω Τρίτους, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, να ξεναγηθούν από το προσω-
πικό του Εργαστηρίου και να ενημερωθούν για τη μέθοδο της 
οργανοληπτικής αξιολόγησης. 

Τέλος στην ημερίδα «Παραγωγή Ποιοτικού Ελαιολάδου, 
Σύγχρονες Προκλήσεις και Προοπτικές» στην Καλαμάτα παρα-
βρέθηκαν και χαιρέτισαν η αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας κ. 
Ελένη Αλειφέρη, ο Δημοτικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος του 
Δημάρχου Καλαμάτας κ. Γεώργιος Φάβας, ο Γενικός Διευθυ-
ντής Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Αριστοτέλης 
Παπαδόπουλος και η Διευθύντρια του ΙΕΛΥΑ Δρ Αναστασία 
Τσαγκαράκου. 

Αφού έγινε μία ιστορική αναδρομή των δραστηριοτήτων 
του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας 
και της επί δεκαετίες προσφοράς του στον πρωτογενή τομέα 
της χώρας, αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την υφιστάμενη 
κατάσταση, τις δυνατότητες και προοπτικές που έχει ο κλάδος 
της ελαιοκαλλιέργειας στο νομό Μεσσηνίας, στην πιστοποίη-
ση ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιολάδων (ΠΟΠ-Καλαμάτα) και στη σημασία 

που έχει η διασφάλιση της ποιότητας του ελαιολάδου μέσα 
από τις χημικές αναλύσεις που έχει τη δυνατότητα το εργα-
στήριο Ελαιολάδου της Καλαμάτας να εκτελεί ως διαπιστευ-
μένο Εργαστήριο χημικών δοκιμών. Επίσης, παρουσιάστηκαν 
τα πλεονεκτήματα,  η υφιστάμενη κατάσταση και οι προοπτι-
κές του μεσσηνιακού ελαιολάδου, η σύνδεση της ποιότητας 
με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και 
οι σύγχρονες τάσεις στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 
εχθρών της ελαιοκαλλιέργειας. 

Έντονο ενδιαφέρον έδειξε το σύνολο του αγροτικού πληθυ-
σμού και στις τρεις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας, 
πλήθος ατόμων που ασχολούνται με την αλυσίδα παραγωγής 
του ελαιολάδου  αλλά και διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες, 
τοπικοί φορείς, εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, Διευθυ-
ντές και στελέχη των Περιφερειακών Διευθύνσεων Αγροτι-
κής Οικονομίας και στελέχη του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι 
εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ενταγμέ-
νων έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), Άξονας 
Προτεραιότητας 3, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
(5%) και του ΕΤΠΑ (95%).    

Καινοτόμα ερευνητικά έργα παρουσίασε 
ο ΕΛΓΟ στο Ζάππειο

Περισσότερα από είκοσι καινοτόμα ερευνητικά 
έργα παρουσίασαν νέοι επιστήμονες – συνερ-
γάτες του  ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ στο stand του  
Οργανισμού μας στο Ζάππειο στο πλαίσιο του 
2ου πανελλήνιου συνεδρίου για την ανάπτυξη 

της ελληνικής Γεωργίας, που διοργάνωσε η ΓΑΙΑ Επιχει-
ρείν στις αρχές Νοεμβρίου.

Για τα ερευνητικά έργα που εντάσσονται στην πράξη 
ΑγροΕΤΑΚ ενημερώθηκε πλήθος κόσμου, μεταξύ των 
οποίων και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης κ.  Μάρκος Μπόλαρης. Στις εργασίες του συνεδρίου  
ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ  Δρ Γεώργιος Καρέ-
τσος  αναφέρθηκε  στις υπηρεσίες που προσφέρει ο 
Οργανισμός στην πρωτογενή παραγωγή και τον Έλληνα 
αγρότη, μέσω των Ινστιτούτων, των Κέντρων «ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ», των Γεωργικών Λυκείων και των Εποπτειών Γάλα-
κτος και Κρέατος.

O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης 
στο περίπτερο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
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Το 16ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο πραγμα-
τοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο της 
Κρήτης από 20 - 23 Οκτωβρίου από την Εντομολο-
γική Εταιρεία Ελλάδος. Οι θεματικές ενότητες που 
καλύφθηκαν στο Συνέδριο αναφέρονταν στη φυσι-

ολογία και φαινολογία, βιοποικιλότητα, εξέλιξη και συστημα-
τική, έντομα υγειονομικής σημασίας και αποθηκών, αλληλεπι-
δράσεις εντόμων - φυτών - μικροοργανισμών, βιολογικές και 
άλλες μέθοδοι καταπολέμησης και ανθεκτικότητα. Το συνέδριο 
παρακολούθησαν πάνω από 330 ακαδημαϊκοί, ερευνητές, 
φοιτητές και γεωτεχνικοί από όλη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου παρουσιάστηκαν συνολικά 173 εργασίες (109 
εικονογραφημένες και 64 προφορικές). Από αυτές, 8 εργασίες 
ανακοινώθηκαν από προσκεκλημένους ομιλητές που έκαναν τις 
κεντρικές εισηγήσεις. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν οι:   
- David Nestel (Ερευνητικό Κέντρο Volcani, Ισραήλ), «Νέα ερευ-
νητικά δεδομένα σχετικά με την οικολογία του δάκου της ελιάς 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός πρότυπου περιφερειακού 
προγράμματος αντιμετώπισης».
- Romeo Bellini (Centro Agricoltura Ambiente “G.Nicoli”, Italy), 
«Ο σημερινός ρόλος της εντομολογικής επιτήρησης στη δημό-
σια υγεία και η συνεισφορά του έργου “Life Conops”».
- Ralf Nauen (Bayer CropScience AG, Germany), «Επισκόπηση, 
μηχανισμοί και διαχείριση της ανθεκτικότητας των Λεπιδόπτε-
ρων στα διαμίδια».
- Nina Fatouros (Institute of Biology, Freie Universität Berlin, 
Germany and Wageningen University, The Netherlands), 
«Επαγωγή μηχανισμών άμυνας σε φυτά από την ωοτοκία πετα-
λούδων και πολυτροφικές αλληλεπιδράσεις».
- Alain Roques (INRA, France), «Σημερινές τάσεις των εισβολών 
δασικών εντόμων στην Ευρώπη».
- Felix Wäckers (Biobest, Belgium), «Πρόσφατες Καινοτομίες 
στη Βιολογική Καταπολέμηση».
- Michael Traugott (University of Innsbruck, Austria), «Αρπα-
κτικά, παρασιτοειδή και τροφικά δίκτυα: μοριακή τροφική οικο-
λογία και εντομολογική έρευνα». 
- Miodrag Grbic (Πανεπιστήμιο του Δυτικού Οντάριο, Καναδάς), 
«Νέας γενιάς τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των τετρανύ-

χων: πώς το γονιδίω-
μα των τετρανύχων 
αλλάζει τις προσεγγί-
σεις για την καταπο-
λέμηση των φυτοφά-
γων ακάρεων». 

Στο πλαίσιο του 
Συνεδρίου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο 
της Εντομολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος, 
απένειμε τιμητική 
διάκριση στον ομότιμο 
καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Κρήτης κ. 
Α.Π. Οικονομόπουλο 
για την προσφορά 
του στην επιστήμη της 
εντομολογίας και στο 
έργο της Εντομολογι-
κής Εταιρείας. Πραγ-
ματοποιήθηκε επίσης 
διαγωνισμός εικονογραφημένων εργασιών που παρουσιάστη-
καν από μεταπτυχιακούς φοιτητές και βραβεύτηκαν οι τρεις 
καλύτερες, όπως προέκυψαν μετά από αξιολόγηση επιστημο-
νικής επιτροπής.

Το συνέδριο, στην οργανωτική και επιστημονική επιτροπή του 
οποίου συμμετείχαν 5 ερευνητές του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, (Δρ Α. 
Τσαγκαράκου Πρόεδρος της Οργανωτικής, Δρ Ε. Ροδιτάκης Γενι-
κός Γραμματέας, Δρ Κ. Βαρίκου, Δρ Ε. Πιτταρά μέλη της Οργα-
νωτικής Επιτροπής και Δρ Δ. Αβτζής, μέλος της Επιστημονικής 
Επιτροπής) είχε τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, της Περιφέρειας 
Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου. Το Συνέδριο υποστήριξαν με 
τις χορηγίες τους, εταιρείες αγροχημικών και επικοινωνίας.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφε-
ρόμενο στο site της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος http://
www.entsoc.gr/. 

Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο
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30ο Ετήσιο Επιστημονικό 
Συνέδριο της ΕZΕ

Στις 14-16 Οκτωβρίου το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής 
Παραγωγής Γιαννιτσών συνδιοργάνωσε με το Δήμο 
Πέλλας, στην πόλη των Γιαννιτσών, το 30ο Ετήσιο 
Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτεχνικής 
Εταιρείας (ΕΖΕ). Στόχος του Συνεδρίου, πέραν από την 

ανάδειξη της επιστημονικής δουλειάς που συντελείται σε εθνικό 
επίπεδο στον Τομέα της Ζωικής Παραγωγής, ήταν να αναδειχθεί 
και η ευρύτερη σημασία της ζωικής παραγωγής για τη χώρα μας, 
καθώς και τα σοβαρά προβλήματα που δυστυχώς τα τελευταία 
χρόνια την ταλανίζουν. Η ζωική παραγωγή αποτελεί το δεύτερο 
πυλώνα της γεωργικής παραγωγής στη χώρα μας και έχει μια 
πολύ βαθιά παράδοση για τον τόπο μας. Στον κλάδο της κτηνο-
τροφίας ασχολούνται σήμερα πάνω από 300.000 οικογένειες. 
Από την πρωτογενή κτηνοτροφική παραγωγή εξαρτώνται χιλιά-
δες συναφείς επιχειρήσεις, κάποιοι μάλιστα μιλάνε για περίπου 
15.000 επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη μετα-
ποίηση: στην τυροκομία, στη γαλακτοβιομηχανία, στα σφαγεία, 
στα τυποποιητήρια κρέατος, στις βιομηχανίες αλλαντικών, στα 
καταστήματα λιανικής πώλησης, στις μεταφορικές εταιρείες, 
στα εργοστάσια παραγωγής ζωοτροφών, στις εταιρείες κτηνια-
τρικών φαρμάκων, κ.λπ. 

Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι της Φυτικής Παραγωγής εξαρ-
τάται από την ύπαρξη και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων. Πρέπει να επισημανθεί ότι σήμερα η ελληνική 
κτηνοτροφία αξιοποιεί την παραγωγή περίπου 3 εκατομμυρίων 
τόνων σιτηρών και 2,5 εκατομμυρίων τόνων αραβοσίτου, περί-
που 2 εκατομμυρίων τόνων σανού μηδικής, κ.ά. Αυτό σημαίνει 
τη μεταποίηση της παραγωγής σχεδόν 8 εκατομμυρίων στρεμ-
μάτων γεωργικής γης. Επομένως, η κτηνοτροφία αποτελεί ένα 
εκτεταμένο «βιολογικό εργοστάσιο» μετατροπής γεωργικών 
προϊόντων και βοσκήσιμης ύλης, σε ζωοκομικά προϊόντα, δηλα-
δή σε γάλα, κρέας και αυγά. Αυτό λοιπόν το «βιολογικό εργο-
στάσιο» αποτελεί βασική υποδομή για την οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας μας, αποτελεί βασική υποδομή για την απασχόλη-
ση και την οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας κάθε 
περιφέρειας της χώρας μας. Αδιαμφισβήτητα, ο κλάδος της 
κτηνοτροφίας αποτελεί για τη χώρα μας ένα κλάδο υψηλής 
στρατηγικής σημασίας.

 Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια η κτηνοτροφική παραγω-
γή στη χώρα μας δυστυχώς έχει συρρικνωθεί σε βαθμό πολύ 
ανησυχητικό και οι εισαγωγές ζωοκομικών προϊόντων όλο και 
περισσότερο αυξάνονται, ενώ και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η ελληνική κτηνοτροφία φαντάζουν δυσεπίλυτα. Η 
χώρα μας δεν είναι αυτάρκης σε βασικά ζωοκομικά προϊόντα και 
σήμερα είναι αναγκασμένη να δαπανά περίπου 2,6 δισεκατομ-
μύρια ευρώ για την εισαγωγή τους, προκειμένου να καλύψει τις 

διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού της. Η εγχώρια παραγωγή 
αγελαδινού γάλακτος όλο και περισσότερο συρρικνώνεται και 
σήμερα κυμαίνεται περίπου στους 620.000 τόνους, τη στιγμή 
που οι ετήσιες ανάγκες της χώρας μας ξεπερνούν το 1.250.000 
τόνους. Σε ό,τι αφορά στην αυτάρκεια της χώρας μας σε βόειο 
κρέας αυτή βρίσκεται μόλις και μετά βίας στο 25%, ενώ στο 
κρέας των αμνοεριφίων είναι περίπου στο 80-85%. Ο βαθμός 
αυτάρκειας στο χοιρινό κρέας βρίσκεται σήμερα στο 45%, ενώ 
τη δεκαετία του 1980 κάλυπτε τις ανάγκες σε ποσοστό μέχρι και 
90%. Στα πτηνοτροφικά προϊόντα (κρέας πουλερικών και αυγά), 
η αυτάρκεια είναι κοντά στο 80%, αξίζει όμως να σημειωθεί ότι 
τη δεκαετία του 1980 ο τομέας της πτηνοτροφίας παρουσίαζε 
εξαγωγές. 

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι η ανάταξη της κτηνοτροφικής παρα-
γωγής απαιτεί τη χάραξη ενός εθνικού στρατηγικού Σχεδίου 
Δράσης, που θα έχει ως πρωταρχικό στόχο τη συγκράτηση του 
πληθυσμού που σήμερα ασχολείται με τον κλάδο της κτηνοτρο-
φίας, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνο-
τροφίας, καθώς και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών 
κτηνοτροφικών προϊόντων, ονομασίας προέλευσης και γεωγρα-
φικής ένδειξης. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική 
στιγμή, καλούμαστε όλοι μαζί, η Πολιτεία, τα Πανεπιστημιακά 
Ιδρύματα, οι Ερευνητικοί Φορείς, οι Συνεταιρισμοί και οι Οργα-
νώσεις των Κτηνοτρόφων, να εντείνουμε τις προσπάθειες μας 
για να ανορθώσουμε το κλάδο της Ελληνικής Κτηνοτροφίας. 

Παρά τη μεγάλη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που περνά 
η χώρα μας, αλλά και τις δυσκολίες διοργάνωσης ενός τέτοιου 
Συνεδρίου, μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, το 30ο Ετήσιο Επιστημονικό 
Συνέδριο διοργανώθηκε άρτια, με ομολογουμένως πολύ μεγάλη 
επιτυχία. Η συμμετοχή Επισήμων, Καθηγητών ΑΕΙ, Ερευνητών, 
Φοιτητών, Κτηνοτρόφων, αλλά και απλών πολιτών, ήταν πολύ 
μεγάλη. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν συνολικά 56 ερευνητι-
κές εργασίες υψηλού επιπέδου και τέσσερεις εισηγήσεις ειδικού 
ενδιαφέροντος. Τις εργασίες του Συνεδρίου κήρυξε ο Υφυπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ο κ. Μάρκος Μπόλαρης, 
ο οποίος στην ομιλία του εξήρε τη σημασία τέτοιων Συνεδρίων 
και επεσήμανε τη μεγάλη ανάγκη ανάταξης της κτηνοτροφικής 
παραγωγής της χώρας μας.  

Είναι βέβαιο ότι μέσα από τις ερευνητικές εργασίες και τις ειση-
γήσεις, αλλά και τις προτάσεις που ακούστηκαν στο Συνέδριο, θα 
αναδειχθεί η προσπάθεια που καταβάλλεται από την επιστημονι-
κή κοινότητα της χώρας, προκειμένου να ανορθωθεί η ελληνική 
κτηνοτροφία. Τα τελικά συμπεράσματα του τριήμερου Συνεδρίου 
σίγουρα θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

O Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης κηρύσσει 
την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διάστημα 4 έως 
7 Οκτωβρίου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, το 
17ο Πανελλήνιο Δασολογικό 
Συνέδριο, με διοργανωτές 
την Ελληνική Δασολογική 

Εταιρεία (ΕΔΕ) και τον Φορέα Διαχεί-
ρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου. Το συνέ-
δριο με τίτλο «Η Συμβολή της Σύγχρονης 
Δασοπονίας και των Προστατευόμενων 
Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη» πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο «Κέφα-
λος» του Αργοστολίου με την υποστήριξη 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΑΠΕΝ), του ΓΕΩΤΕΕ και των τοπικών 
Φορέων (Δήμος Κεφαλληνίας, Περιφέ-
ρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα 
Κεφαλληνίας και Αποκεντρωμένη Διοίκη-
ση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας).

Την έναρξη του Συνεδρίου συντόνισαν ο 
Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Θ. Ζάγκας, Καθηγη-
τής του ΑΠΘ και η Πρόεδρος του Φορέα 
Διαχείρισης Αίνου κ. Γ. Καμάρη, Ομότιμη 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παραβρέθηκαν, 

τονίζοντας τη σημασία του συνεδρίου για την πόλη και την 
τοπική κοινωνία, εκπρόσωποι των τοπικών φορέων της Κεφα-

λονιάς και εκπρόσωποι άλλων εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 300 
σύνεδροι, δασολόγοι, δασοπόνοι της δασι-
κής πράξης, καθηγητές, ερευνητές, βιολό-
γοι και περιβαλλοντολόγοι από τους Φορείς 
Διαχείρισης, προπτυχιακοί και μεταπτυχια-
κού φοιτητές από όλη την Ελλάδα. Παρου-
σιάστηκαν 120 εργασίες-εισηγήσεις σε δύο 
παράλληλες συνεδρίες κατά τη διάρκεια του 
διημέρου 5 - 6 Οκτωβρίου. Υπήρξε επίσης 
λεπτομερές παράλληλο πρόγραμμα για τους 
συνοδούς για τις δυο πρώτες ημέρες του 
συνεδρίου, ενώ την τρίτη μέρα δύο λεωφο-
ρεία οδήγησαν τους συνέδρους στην καρδιά 
του Εθνικού Δρυμού με ξενάγηση σε μονο-
πάτι (πεζοπορία) από στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης Αίνου, επίσκεψη σε τοπικό οινο-
ποιείο και κλείσιμο με γεύμα αποτελούμενο 
από τοπικά εδέσματα της Κεφαλονιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στη σχετι-

κή ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.forestry.gr).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 26ο Παγκόσμιο 
Συνέδριο Κυστικής Εχινικόκκωσης ανθρώπου και 
ζώων στο Βουκουρέστι (Ρουμανία). Το συνέδριο 
που διήρκεσε το διάστημα 1-3 Οκτωβρίου συγκέ-
ντρωσε το ενδιαφέρον ιατρών και κτηνιάτρων από 

όλο τον κόσμο. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η παρουσίαση 
των νεότερων δεδομένων σχετικά με τη συχνότητα εμφάνι-
σης της νόσου στα ζώα και τον άνθρωπο, την ταυτοποίηση 
των κυκλοφορούντων παρασιτικών στελεχών με μοριακές 
μεθόδους καθώς και την εξέλιξη στις μεθόδους διάγνωσης 
και θεραπείας.

Η κτηνίατρος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και υποψήφια διδάκτωρ 

Εριφύλλη Ροϊνιώτη,  παρουσίασε τα αποτελέσματα του εργα-
στηρίου ανατομίας και φυσιολογίας αγροτικών ζώων του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με τη μοριακή 
ταυτοποίηση  μέσω της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμε-
ράσης των παρασιτικών στελεχών, που απομονώθηκαν από 
μικρά μηρυκαστικά στην Ελλάδα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει κατατάξει την 
Κυστική Εχινικόκκωση στη λίστα των παραμελημένων τροπι-
κών νοσημάτων (Neglected Tropical Diseases) και η εφαρμο-
γή εθνικών προγραμμάτων ελέγχου της νόσου με κύριο άξονα 
τη διακοπή του βιολογικού παρασιτικού κύκλου στη φύση, 
αποτελεί επιτακτική ανάγκη στις χώρες, όπου η νόσος ενδημεί.
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“Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας
 και των Προστατευόμενων Περιοχών 

στη Βιώσιμη Ανάπτυξη” 

 Αργοστόλι Κεφαλονιάς,  4-7 Οκτωβρίου 2015
Δημοτικό Θέατρο “O Κέφαλος”

Με την συνδιοργάνωση / αιγίδα

Χορηγοί

17o

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

17ο  Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο  

26ο Παγκόσμιο Συνέδριο 
Κυστικής Εχινικόκκωσης

Η κ. Ε. Ροϊνιώτη κατά την ομιλία της 
στο συνέδριο.



Το συνέδριο χαιρέτισε με μήνυμά του ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Δρ Γ. Καρέτσος. Η Ερευνήτρια του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων Δρ Σοφία Γούναρη 
συμμετείχε στο συνέδριο με δύο ομιλίες σχετικά με την άσκηση 
της μελισσοκομίας στα δασικά οικοσυστήματα και την καταλυ-
τική σχέση της πράξης με την έρευνα στην ελληνική μελισσο-
κομία.

Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγ-
γελματικής Μελισσοκομίας πραγ-
ματοποιήθηκε στην Αλεξανδρού-
πολη στις 7-8 Νοεμβρίου.

Το συνέδριο διοργάνωσαν οι 
Μελισσοκομικοί Σύλλογοι Κεντρικού Έβρου 
και Καβάλας, σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας - 
Σηροτροφίας, υπό την αιγίδα της Περιφέρει-
ας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Σε πείσμα των καιρών το συνέδριο είχε πολύ 
μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή. Το παρακο-
λούθησαν μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα, 
την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, Πελοπόννη-
σο, Ήπειρο, Θεσσαλία και Μακεδονία.

Την 1η ημέρα του συνεδρίου παρουσιάστη-
καν αποτελέσματα πρωτότυπων εργασιών 
σχετικά με τα προϊόντα της μέλισσας, μέλι, 
γύρη, βασιλικό πολτό και δηλητήριο, αλλά 
και με την άσκηση της μελισσοκομίας, εκμε-
τάλλευση μελιτοεκκρίσεων, παραγωγή βασιλισσών, κ.ά. Κατά 
τη 2η ημέρα αναπτύχθηκαν θέματα κλαδικά, συνδικαλιστικά 
και συνεταιριστικά από προέδρους μελισσοκομικών φορέων. 
Τέλος, έγινε ενημέρωση των συνέδρων από τον Καθηγητή του 
ΑΠΘ Κ. Παναγιωτόπουλο για της επιπτώσεις της μεταλλευτικής 
δραστηριότητας στη Θράκη αλλά και στη Χαλκιδική, στη μελισ-
σοκομία και στα προϊόντα της.

Στιγμιότυπο από τις εργασίες του συνεδρίου. 

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Ινστιτούτου 
Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών 
και Αμπέλου διοργάνωσε 
την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου στα 

Χανιά, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Ν. 
Ψυλλάκης» του Ινστιτούτου, ημερίδα 
με θέμα «Προστασία και Ανάδειξη της 
Ποιότητας του Ελαιολάδου».  

Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν θέματα 
που αφορούν στις εγχώριες και διεθνείς 
αγορές ελαιολάδου, στην πιστοποίηση 
ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιολάδων, στη συμβολή 
του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφί-
μων στην αναβάθμιση της ποιότητας 
του ελληνικού ελαιολάδου, στις χημι-
κές αναλύσεις ποιότητας, γνησιότητας 
και ασφάλειας, στην οργανοληπτική 
αξιολόγηση ελαιολάδου καθώς και 
στη διαπίστευση εργαστηρίων δοκι-

μών κατά ISO 17025. Με το πέρας της 
ημερίδας ακολούθησε ξενάγηση στους 
χώρους του διαπιστευμένου σε δοκιμές 
ελαιολάδου εργαστηρίου Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Ινστιτούτου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο του έργου «Συμπλήρωση της 
εργαστηριακής υποδομής του εργαστη-
ρίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Ινστι-
τούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών 
Χανίων του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτι-
κής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) για τη διαπίστευ-
ση δοκιμών σε ελαιόλαδο» ενταγμένο 
στο ΕΣΠΑ 2007-2017, Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & 
Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), Άξονας 
Προτεραιότητας 3, με τη συγχρημα-
τοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΠΑΝ ΙΙ κατά 
95% και από εθνικούς πόρους κατά 5%.

29

Hμερίδα για την προστασία και ανάδειξη 
της ποιότητας του ελαιολάδου

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Επαγγελματικής Μελισσοκομίας
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Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 
Πόρων (ΙΓΒ & ΦΠ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνεργασία 
με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χαλάστρα Β, διοργάνωσε 
στις 2 Δεκεμβρίου στη Σίνδο του Νομού Θεσσαλονίκης 
ημερίδα με θέμα «Σύγχρονες Τάσεις της καλλιέργειας και 

των προϊόντων ρυζιού». Στην ημερίδα είχαν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν οι ορυζοπαραγωγοί και επαγγελματίες εμπλεκόμενοι με το 
ρύζι σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, που έχουν αναπτυχθεί ή βρίσκο-
νται στο στάδιο της ανάπτυξης για το ρύζι. Η ημερίδα έλαβε χώρα 
στο κέντρο της ορυζοκαλλιέργειας της Ελλάδας, αφού στην Κεντρική 
Μακεδονία καλλιεργείται περίπου το 80% της εγχώριας παραγωγής. 

Ο κ. Αχιλλέας Καμπούρης, Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Χαλάστρα 
Β, μίλησε για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της καλλιέργειας του 
ρυζιού, ενώ αναφέρθηκε και στις τρέχουσες συνεργασίες του Συνε-
ταιρισμού με το ΙΓΒ & ΦΠ στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων RICEGUARD και ERMES. Στην ημερίδα οι Δρ Δ. Σταυρα-
κούδης (ΑΠΘ), ο Δρ M. Boschetti από το Consiglio Nazionaledele 
Ricereche της Ιταλίας και ο Δρ S. Casteleyn από το Universitat 
JaumeIde Castelló της Ισπανίας παρουσίασαν το πρόγραμμα Ε.Ε. 
ERMES και ο Δ. Κατσαντώνης (ΙΓΦ & ΦΠ) παρουσίασε το πρόγραμ-
μα RICEGUARD. Στη συνέχεια οι Δρ Δ. Ντάνος, Δρ Σ. Βυζαντινόπου-
λος και Δρ Μ. Ηρακλή (ΙΓΒ&ΦΠ) στις εισηγήσεις τους αναφέρθηκαν 
στην ορθολογική λίπανση του ρυζιού, στη γεωργία ακριβείας και 
στην ποιότητα και στα νέα προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας, που 
έχουν ως βάση το ρύζι. Στο τέλος, συζητήθηκαν τα προβλήματα των 
ορυζοπαραγωγών και των γεωπόνων που σχετίζονται με την καλλι-
έργεια ή εμπορία του ρυζιού. Από την ημερίδα εξήχθησαν σημαντικά 
συμπεράσματα, τα οποία συνοψίζονται ως εξής:

Οι δύο βασικοί πυλώνες πολιτικής της ΚΑΠ για την περίοδο 2014-
2019 είναι η παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων στον 
πρωτογενή και δευτερογενή αγροτικό τομέα και η προστασία του 
περιβάλλοντος στο αγρο-οικοσύστημα.

Η Γεωργία Ακριβείας είναι η σύγχρονη μέθοδος γεωργικής πρακτι-
κής, η οποία χρησιμοποιεί την πληροφορία προσδιορισμένη ως προς 
το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδο-
τικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές 
τους επιπτώσεις. Από την άλλη, η συμβατική γεωργία αντιμετωπί-
ζει το αγροτεμάχιο ως ολότητα και αγνοεί την παραλλακτικότητα. 
Εργαλεία της Γεωργίας Ακριβείας είναι η τηλεπισκόπηση, οι δορυ-
φόροι υψηλής ανάλυσης,  τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 
(GIS), Παγκόσμια Συστήματα Υπολογισμού θέσης (GPS),  εφαρμογές 
έξυπνων κινητών τηλεφώνων,  εξειδικευμένοι αισθητήρες κ.λπ. Με 
τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών επιτυγχάνεται  παραγωγή 
ποιοτικών αγροτικών προϊόντων, μείωση του κόστους παραγωγής, 
μεγέθυνση του αγροτικού εισοδήματος και διασφάλιση της ζήτησης 
των παραγόμενων προϊόντων.

Μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ, στα οποία συμμετέ-
χει το ΙΓΒ & ΦΠ για το ρύζι (SMARTPADDY, ERMES και RICEGUARD), 
ενσωματώνονται στην καλλιέργεια οι σύγχρονες τεχνολογίες της 
Γεωργίας Ακριβείας. Έτσι, είναι δυνατό να επιτευχθεί μείωση του 
κόστους της ορυκαλλιέργειας, καθώς και της παραγωγή προϊόντων 
ρυζιού με ταυτόχρονη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος. Όμως, προϋποθέσεις για την εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών στη γεωργία της χώρας μας είναι η εκπαίδευση των 
αγροτών, καθώς και η χορήγηση κινήτρων (π.χ. επιδοτήσεις για την 
απόκτηση της σύγχρονης τεχνολογίας).

Την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία και με τη συμμετοχή πλέον των 200 
γεωτεχνικών και παραγωγών, στις εγκαταστάσεις 
του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης  & Φυτογε-
νετικών Πόρων - Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφό-

ρων Δένδρων Νάουσας, ημερίδα με θέματα φυτοπροστασί-
ας. Ο Δρ Αντώνης Υφούλης γεωπόνος του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης στην πρώτη 
εισήγησή του ανέλυσε διεξοδικά θέματα που αφορούν την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των κυριότερων εχθρών της 
ροδακινιάς, όπως η ανάρσια, ο φυλλοδέτης και η καρπόκα-
ψα. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εισήγησης, αναφέρθηκε 
στην ολοκληρωμένη διαχείριση της καρπόκαψας της μηλιάς. 
Ειδικότερα, αναφέρθηκε στους βιολογικούς κύκλους των 
εντόμων και έδωσε έμφαση στα στάδια των βιολογικών 
κύκλων, κατά τα οποία είναι ενδεδειγμένη η καταπολέμη-
σή τους. Επίσης, αναφέρθηκε στους διαθέσιμους τρόπους 
αντιμετώπισης των συγκεκριμένων εχθρών των δένδρων 
και στις προϋποθέσεις για αποτελεσματική καταπολέμηση 
τους, δίνοντας έμφαση στη σημασία των ωφέλιμων εντό-
μων και στην προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί για την 
προστασία τους. Ακολούθησε συζήτηση, την οποία συντό-
νισε ο αναπληρωτής ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ Θωμάς 
Σωτηρόπουλος, όπου τέθηκαν ερωτήσεις προς τον ομιλητή 
από τους παρευρισκόμενους παραγωγούς και γεωτεχνικούς. 
Από τις εισηγήσεις που αναπτύχθηκαν και τη συζήτηση που 
ακολούθησε, αναδείχτηκε η σημασία της ορθολογικής κατα-
πολέμησης των συγκεκριμένων εντόμων στην οικονομικό-
τητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, στην ποιότητα των 
καρπών, στην αειφορική χρήση της καλλιεργούμενης γης 
και στην προστασία του οικοσυστήματος.

Hμερίδα για τη 
φυτοπροστασία

Ημερίδα για τις 
σύγχρονες τάσεις της 
καλλιέργειας ρυζιού

Ο Δρ Α. Υφούλης Ο Δρ Θ. Σωτηρόπουλος



Τρίτη θέση για τον 
ΕΛΓΟ στην έκδοση 
πιστοποιητικών 
Europass Mobility

Την τρίτη θέση κατέλαβε ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σε αριθμό έκδοσης 
πιστοποιητικών Europass Mobility για το 2015.

Ο Οργανισμός μας βραβεύτηκε κατά τη διάρκεια ειδικής εκδή-
λωσης, που διοργάνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με 
αφορμή τα 10 χρόνια (2005-2015) εφαρμογής του συγκεκρι-
μένου πιστοποιητικού.

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 
2015 βραβεύτηκαν οι 30 πρώτοι φορείς σε έκδοση τέτοιων 
πιστοποιητικών στη χώρα για το έτος 2015.

Το βραβείο εκ μέρους του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ παρέλαβε ο Προϊ-
στάμενος του Κέντρου ΔΗΜΗΤΡΑ Κυπαρισσίας κ. Γεώργιος 
Τσουμάνης. 

Τα πιστοποιητικά Europass Mobility δίνονται στους συμμε-
τέχοντες σε προγράμματα κινητικότητας ( ERASMUS+) και 
υπογράφονται από τον φορέα υποδοχής, τον φορέα αποστολής 
και τον συμμετέχοντα. Ο Οργανισμός μας το έτος 2015 κατάρ-
τισε συνολικά 45 άτομα: 15 στελέχη του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο 
European project management, 15 αγρότες από την περιοχή 
της Τριφυλίας στην ελαιοκομία και 15 σπουδαστές της ΕΠΑΣ 
Νεμέας σε θέματα αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης.

Τιμητική Διάκριση
Η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) απένει-
με τιμητικές διακρίσεις σε επιστήμονες που συνταξιοδοτήθη-
καν από τα ανώτατα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα 
της χώρας με μεγάλο επιστημονικό, εκπαιδευτικό και κοινω-
νικό έργο σε αντικείμενα γεωργικής μηχανικής και αγροτικής 
ανάπτυξης. Η τελετή απονομής έγινε σε ειδική συνεδρία κατά τη 
διάρκεια του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της ΕΓΜΕ την Πέμπτη 
8 Οκτωβρίου στο αμφιθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητι-
κών Αποτελεσμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Μεταξύ των τιμωμένων ο γεωπόνος-ερευνητής Κων/
νος Σ. Χαρτζουλάκης, τ. Διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών Χανίων. 

Ο αντιπρόεδρος της ΕΓΜΕ καθηγητής Μ. Αντωνόπουλος 
αναφέρθηκε στο επιστημονικό έργο του κ. Χαρτζουλάκη σε 
θέματα άρδευσης των καλλιεργειών και διαχείρισης του νερού 
στη γεωργία, στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών στην 
εξοικονόμηση νερού, στη διεθνή αναγνώριση του έργου του, 
στη συμβολή του στην ανάπτυξη της αγροτικής έρευνας στην 
Ελλάδα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στους αγρότες. 

Ο κ. Χαρτζουλάκης παραλαμβάνοντας το βραβείο αφού ευχα-
ρίστησε το ΔΣ της ΕΓΜΕ για την τιμητική διάκριση τόνισε ότι 
ένας δημόσιος λειτουργός δεν μπορεί παρά να είναι υπηρέτης 
του κοινωνικού συνόλου, και κατέληξε ότι ο δρόμος της καινο-
τομίας και της ποιότητας είναι ο μόνος για την ελληνική γεωρ-
γία, αρκεί να υιοθετηθεί από τους παραγωγούς και να στηριχθεί 
από την πολιτεία.
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Διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Μέθοδοι παρα-
σκευής μαλακών και σκληρών τυριών» διοργάνωσε το Κέντρο 
ΔΗΜΗΤΡΑ Μεσσαράς (Πρότυπο Γεωργικό Σχολείο), σε 
συνεργασία με το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περι-
φερειακής Ενότητας Ρεθύμνου-Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 
2015 και περιελάμβανε 6 ώρες θεωρητική παρουσίαση και 6 
ώρες πρακτική εξάσκηση στην παρασκευή τυριών. 

Εισηγητής ήταν ο κ. Χαράλαμπος - Νικόλαος Πίτερης, Τεχνο-
λόγος  Γεωπόνος, Διευθυντής Κατάρτισης του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ. 
Η θεωρητική παρουσίαση έγινε σε αίθουσα διδασκαλίας και 
η πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο του ΠΓΣ Μεσσαράς 
(Γεωργική Σχολή).

Σεμινάριο παρασκευής τυριών

Ο κ. Γ. Τσουμάνης

Ο Δρ Κ. Χαρτζουλάκης 
παραλαμβάνει το βραβείο
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Ημερίδα με θέμα «Aethina tumida. Μικρό σκαθάρι 
κυψέλης», διοργάνωσε ο ΕΛΓΟ  ΔΗΜΗΤΡΑ σε συνερ-
γασία με τον Αγροτικό Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό 
Ν. Δράμας, την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου. 

Το Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, συνεχίζοντας να 
στηρίζει όπως κάνει εδώ και χρόνια τη μελισσοκομία της χώρας 
μας, με μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ημερίδων, 
συμβάλλοντας στην αρτιότερη κατάρτιση του Έλληνα μελισσο-
κόμου, παρουσίασε στη γεμάτη από μελισσοκόμους κεντρική 
του αίθουσα, τις τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της μελισσο-
κομίας. Η ημερίδα είχε ως σκοπό την ενημέρωση των μελισσο-
κόμων της ευρύτερης περιοχής, σχετικά με έναν πολύ πιθανό 
και σοβαρό εχθρό της μέλισσας, το μικρό σκαθάρι, του οποί-

ου η παρουσία στη γειτονική μας Ιταλία την περυσινή χρονιά, 
σηματοδοτεί τη λήψη προστατευτικών μέτρων, λόγω του ότι 
στην ΕΕ αποτελεί παρασιτικό νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης. 
Ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Αγροτικού Μελισσοκομικού 
Συνεταιρισμού Δράμας, κ. Φώτης Κανετούνης και ο κτηνία-
τρος του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Καβάλας, το οποίο εκτελεί 
χρέη Εθνικού Εργαστηρίου αναφοράς υγείας των μελισσών, κ. 
Κωνσταντίνος Ουρεϊλίδης. Ο κ. Ουρεϊλίδης, πέραν της έρευνάς 
του σχετικά με τον σοβαρό εχθρό της μέλισσας, αναφέρθηκε και 
στις πρακτικές ορθής δειγματοληψίας και αποστολής δειγμάτων 
μελισσών για εξέταση ασθενειών. 

Πριν την έναρξη της ημερίδας, απονεμήθηκε σε άνθρωπο 
της πρωτογενούς παραγωγής που διακρίνεται πρώτιστα για 
το ήθος και κατόπιν για την εφαρμογή ορθών και καινοτόμων 
πρακτικών στη γεωρ-
γική εκμετάλλευση, 
το βραβείο «Αγρότης 
της Χρονιάς 2015». 
Τιμώμενο πρόσωπο 
για τη φετινή χρονιά 
ήταν ο μελισσοκόμος, 
κ. Ηλίας Καλαϊτζίδης 
από τη Δράμα. Την 
απονομή έκανε ο 
Πρόεδρος του Αγρο-
τικού Μελισσοκομι-
κού Συνεταιρισμού 
Ν. Δράμας κ. Φώτης 
Κανετούνης. 

η ενημέρωση των τοπικών φορέων για την ολοκλήρωση και 
την πλήρη λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες του πιλοτικού 
εργαστηρίου μεταποίησης αλιευμάτων με πρώτη ύλη ψάρια της 
περιοχής χαμηλής εμπορικής αξίας. Την ημερίδα παρακολού-
θησαν οι δυνητικοί χρήστες του εργαστηρίου (σύζυγοι ή άλλα 
μέλη των οικογενειών των αλιέων), ενώ απεύθυναν χαιρετισμό 
ο Μητροπολίτης Καλύμνου κ. Παΐσιος, ο Πρόεδρος του Περι-
φερειακού Συμβουλίου κ. Θ. Σωτρίλης και ο Δήμαρχος Καλύ-
μνου κ. Ι. Γαλούζης. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του έργου Δρ Ν. 
Σταμάτης, του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), αφού 
αναφέρθηκε διεξοδικά στα αντικείμενα του έργου τόνισε ότι 
από χαμηλής εμπορικής αξίας φρέσκα αλιεύματα μπορούν να 
παραχθούν τελικά μεταποιημένα προϊόντα υψηλής προστιθέμε-
νης και διατροφικής αξίας, δίνοντας μάλιστα θέσεις εργασίας, 
προβολή και ευκαιρίες ανάπτυξης σε απομακρυσμένα νησιά. Ο 
ερευνητής του ΙΝΑΛΕ Δρ Γ. Κρέη αναφέρθηκε στη σημασία της 
ιχνηλασιμότητας, στην ποιότητα και στη σήμανση των συσκευ-
ασιών των αλιευτικών προϊόντων, ενώ ο μεταδιδακτορικός 
ερευνητής του ΙΝΑΛΕ Δρ Π. Καραγιαννακίδης παρουσίασε τις 
προοπτικές αξιοποίησης των υποπροϊόντων της παραγωγικής 
διαδικασίας του εργαστηρίου. Τέλος, οι επιστημονικοί συνεργά-
τες του εργαστηρίου Μ. Τρουμουλιάρη και Ι. Χόνδρος παρουσί-
ασαν αποτελέσματα που αφορούν στον ποιοτικό έλεγχο τόσο 
της πρώτης ύλης, των εγκαταστάσεων παραγωγής όσο και στα 
κρίσιμα σημεία της παραγωγικής διαδικασίας στην Κάλυμνο. 
Μετά το τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησε συζήτηση σχετι-
κά με τους μελλοντικούς στόχους του πιλοτικού εργαστηρίου.

Τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 στην αίθουσα του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Καλύμνου πραγματο-
ποιήθηκε ημερίδα με θέμα τα "Ποιοτικά Καλύμνικα 
εδέσματα από αλιεύματα μικρής εμπορικής αξίας" στο 
πλαίσιο του ερευνητικού έργου "Μελέτη Ανάπτυξης 

Πιλοτικού Συσκευαστηρίου - Εργαστηρίου Μεταποίησης Αλιευμά-
των στην Ν. Κάλυμνο" που χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013. Σκοπός της ημερίδας ήταν

Ημερίδα για το μικρό 
σκαθάρι κυψέλης 

Ημερίδα για τα 
Καλύμνικα εδέσματα

Ο κ. Φ. Κανετούνης 
βραβεύει τον 

κ. Η. Καλαϊτζίδη 
ως «Αγρότης της 

Χρονιάς 2015».

Τοννάκι τάσκα (Euthynnus alletteratus) 
σε ηλιέλαιο και Καλύμνικα μπαχαρικά 
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Στα πλαίσιο του προγράμματος ΑRIMNet, έγινε στις 
26 Νοεμβρίου παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 
ερευνητικού έργου ARIDWASTE «Ανάπτυξη συγκεκρι-
μένων γεωργικών πρακτικών με τη χρήση ανακυκλώσι-
μων αποβλήτων σε εντατικές καλλιέργειες της περιοχής 

της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν κίνδυνο υποβάθμισης», στο 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Το έργο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτόμων, χαμηλού 
κόστους και φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών, 
με τη χρησιμοποίηση γεωργικών αποβλήτων μετά από επεξερ-
γασία ή σε συνδυασμό με τη χρήση φυσικών ζεολίθων – κλινο-
πτιλολίθων. Στόχος είναι να γίνει εκμετάλλευση της ορυκτο-
λογικής τους σύστασης και των ιδιοτήτων τους, όπως είναι 
η συγκράτηση υγρασίας και η υψηλή εναλλακτική ικανότητα, 
για την επίτευξη της βελτίωσης της γονιμότητας των υποβαθ-
μισμένων μεσογειακών γεωργικών εδαφών, της μείωσης του 
κόστους της διαχείρισης των καλλιεργειών και της μείωσης των 
εισροών σε λιπάσματα.

Κατά την ημερίδα παρουσιάστηκαν από τους φορείς που 
συμμετείχαν στο έργο οι δράσεις και τα στάδια υλοποίησής του, 
όπως και τα αποτελέσματα και η εφαρμογή τους στην πρωτογε-
νή παραγωγή. Συγκεκριμένα, έγιναν εισηγήσεις από τον Γενικό 
Διευθυντή της Αγροτικής Έρευνας Δρα Αριστοτέλη Παπαδό-
πουλο, τον αναπληρωτή ερευνητή και συντονιστή του έργου 
Δρα Βίκτωρα Καββαδία του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών, 
τον Prof. M. Iggy Litaor του Ινστιτούτου Galilee Technology 
Center - MIGAL (Ισραήλ), τον Dr. Federico Tinivella του Centro 
di Sperimentazione e Assistenza Agricola - CeRSAA (Ιταλία) 
και από τον Dr Jose Luis Moreno Ortego του Centro de 
Edafología y Biología Aplicada del Segura - CEBAS (Ισπανία). 
Επίσης, πραγματοποιήθηκε εισήγηση από τον Δρα Ελευθέριο 
Σταυρινό, μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Εδαφολογικής Εταιρίας. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εδαφοϋ-
δατικών Πόρων, Δρ Σίδερης θεοχαρόπουλος.

Τα κύρια συμπεράσματα της ημερίδας ήταν: 

● Τα κομπόστ παρέχουν θρεπτικά συστατικά για τα φυτά και 
η προσθήκη φυσικού ζεολίθου (κλινοπτιλολίθου) συμβάλλει 
θετικά στην παραγωγή. Τα θετικά αποτελέσματα της εφαρ-
μογής ζεολίθου στη βιομάζα και στα θρεπτικά συστατικά, 
εμφανίζονται κατά κύριο λόγο σε συνδυασμό με κομπόστ ή 
με μειωμένες δόσεις των λιπασμάτων. Ο πιθανός μηχανισμός 
είναι η βελτίωση της Ικανότητας Ανταλλαγής Κατιόντων, οι 
καλύτερες συνθήκες υγρασίας, ιδίως σε ελαφριάς μηχανι-
κής σύστασης εδάφη, καθώς και η ενίσχυση της μικροβιακής 
δραστηριότητας του εδάφους.

● Ο συνδυασμός ζεολίθου με Ν-ουχα λιπάσματα βελτιώνει 
την αποτελεσματική χρήση του αζώτου. Η ιδιότητα αυτή έχει 
καθοριστική σημασία σε περιοχές που είναι ευπρόσβλητες 
στη νιτρορύπανση. 

● Ορισμένοι τύποι κομπόστ που παρασκευαστήκαν στη διάρ-
κεια του έργου έδειξαν σημαντική κατασταλτικότητα έναντι 
ορισμένων παθογόνων εδάφους και ως εκ τούτου η εφαρμο-
γή τους μπορεί να θεωρηθεί ως ένα εργαλείο, μεταξύ άλλων, 
για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά στον έλεγχο 
των παθογόνων των καλλιεργειών.

● Η εφαρμογή ζεολίθου σε μεγάλη έκταση έχει υψηλό  
κόστος και για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση του σε 
θερμοκηπιακές καλλιέργειες και σε φυτά που αναπτύσσο-
νται σε διάφορα υποστρώματα, σε φυτοδοχεία, όπου η ριζό-
σφαιρα είναι περιορισμένη και απαιτούνται μικρές ποσότητες 
ζεολίθου.

Ημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος 
ARIMNet

Ο Δρ Σ. Θεοχαρόπουλος και ο Δρ Α. Παπαδόπουλος
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Εκδήλωση στο 
Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας 

Τα βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα, είναι εκπαιδεύσεις διάρκειας 3-5 ημερών 
(15-30 ωρών), με ποικίλη θεματολογία όπως ελαιοκομία, μελισσοκομία, αμπελουργία, 
κηπευτικά, σαλιγκαροτροφία κ.ά., στα οποία χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 
στους εκπαιδευόμενους. Αυτού του είδους τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σημειώνουν 
πολύ μεγάλη επιτυχία, γεγονός που επαληθεύεται από την αθρόα συμμετοχή δεκάδων 
καταρτιζομένων από διάφορα μέρη της χώρας μας. Πρέπει να τονιστεί, ότι τα βραχυ-
χρόνια προγράμματα δεν είναι χρηματοδοτούμενα και η υλοποίησή τους βασίζεται 
στην ευγενική προσφορά των εισηγητών, γεωπόνων και άλλων ειδικοτήτων. 

Με την υλοποίηση των 74 ημερίδων την περίοδο 2009-2015, χιλιάδες άνθρωποι που 
ενδιαφέρονται για την πρωτογενή παραγωγή, ενημερώθηκαν τόσο για υφιστάμενα 
ζητήματα της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας όσο και για τη δυνατότητα και τις 
προοπτικές νέων εναλλακτικών καλλιεργειών, από επιστήμονες του γεωτεχνικού κλάδου.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο Δρ Ιωαννίδης Φίλιππος, Εντομολόγος, παρουσίασε 
την εργασία «Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των εντομολογικών προσβολών της πατά-
τας με βάση την αντιμετώπιση του δορυφόρου της πατάτας στην Ελλάδα. Βιοδοκιμές 
εργαστηρίου προσδιορισμού ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα και αντιμετώπιση» και ο 
Δρ Γεώργιος Μυρωνίδης, Εντομολόγος, παρουσίασε την ερευνητική εργασία «Διερεύ-
νηση της ανθεκτικότητας και καταγραφή της συχνότητας και της διασποράς μεταλλα-
γών ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα του πράσινου σκουληκιού Helicoverpa armigera 
(Lepidoptera: Noctuidae) στη χώρα μας» (Ανθεκτικότητα του πράσινου σκουληκιού 
στη χώρα μας). 

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερώνονται άμεσα για το εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, μπορούν να επικοινωνήσουν, είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση του Κέντρου, drogeeka@otenet.gr, είτε τηλεφωνικά στο 2521058175, 
δηλώνοντας την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργα-
νισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο 
πλαίσιο της πράξης «Εκπόνη-
ση σχεδίων Ερευνητικών & 
Τεχνολογικών Αναπτυξιακών 

έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» διοργά-
νωσε σεμινάριο επιμόρφωσης της παρα-
γωγικής βάσης, στο Κέντρο «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 
2015. 

Ανοίγοντας την εκδήλωση ο προϊ-
στάμενος του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, γεωπόνος κ. Άνθιμος Αναστασι-
άδης, έκανε μια σύντομη αναφορά στην 
προσφορά του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας στον τομέα της εκπαίδευσης 
σχετικά με την πρωτογενή  παραγω-
γή της χώρας μας. Ο κ. Αναστασιάδης 
εξήγησε ότι αναφέρεται στην πρωτογενή 
παραγωγή της χώρας μας, διότι το εκπαι-
δευτικό έργο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
Δράμας, είχε αποδέκτες χιλιάδες ανθρώ-
πους της υπαίθρου αλλά και αστικών 
κέντρων, που προέρχονταν από όλη την 
Ελλάδα (Μακεδονία, Θράκη, Θεσσα-
λία, Ήπειρος, Κέρκυρα, Αττική, Λέσβος, 
Λήμνος κ.ά.), γεγονός που το κατέστη-
σε ως σημείο αναφοράς στο χώρο της 
αγροτικής εκπαίδευσης της Ελλάδας. 
Στη συνέχεια, παρουσίασε στους συμμε-
τέχοντες της εκδήλωσης, απολογιστικό 
πίνακα των εκπαιδευτικών δράσεων του 
Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας για την 
περίοδο 2009-2015 (μη συμπεριλαμβα-
νομένων των προγραμμάτων κατάρτισης 
των Νέων Αγροτών), σύμφωνα με τον 
οποίο περισσότεροι από 5.000 άνθρω-
ποι πέρασαν από τα θρανία του Κέντρου 
«ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, την περίοδο αυτή. 

ΕΤΟΣ
ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
(3-5 ημερών)

ΗΜΕΡΙΔΕΣ Αριθμός 
καταρτιζομένων

2009 - 11 522

2010 2 16 720

2011 4 11 900

2012 4 10 740

2013 3 22 1330

2014 3 9 922

2015 2 6 460

Σύνολο 18 74 5072
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Στις 7, 8 και 9 Νοεμβρίου 2015 πραγμα-
τοποιήθηκε στην Αθήνα η  επαγγελματική 
έκθεση DAIRY EXPO που ήταν εξειδικευ-
μένη στον τομέα της γαλακτοκομίας και 
τυροκομίας. Σκοπός της ήταν να συμβάλει 

στην πρόοδο και ανάπτυξη του κλάδου και στην 
ισχυροποίηση της θέσης των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό της ελληνι-
κής οικονομίας. 

Στο πλαίσιο της έκθεσης και συγκεκριμένα το 
Σάββατο 7 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η τρίτη 
επιστημονική ημερίδα με θέμα «Εξελίξεις στην 
παραγωγή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊ-
όντων και οι προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου». 

Διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) -Τμήμα 
Γάλακτος Ιωαννίνων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, υπό 
την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
& Τροφίμων. Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η 
Δρ Ευθυμία Κονδύλη, Τακτική Ερευνήτρια, Προϊ-
σταμένη του Τμήμα Γάλακτος Ιωαννίνων. Κεντρι-
κό θέμα της ημερίδας ήταν η ελληνική παραγωγή 
γαλακτοκομικών προϊόντων. 

Την ημερίδα παρακολούθησε με ενδιαφέρον 
πλήθος κόσμου, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να 
θέσει ερωτήματα στους ομιλητές. Μετά το πέρας 
δόθηκαν σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαιώσεις 
παρακολούθησης.


