"ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ"
Η Αειφορική-Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development)
αποτελεί μια από τις πολυσυζητημένες έννοιες των
τελευταίων χρόνων.
Ορίζεται ως: Η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες της
παρούσας γενιάς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την
δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις
δικές τους ανάγκες.
Στον αγροτικό χώρο υπάρχουν σήμερα πολλά
παραδείγματα κοινωνικής επιχειρηματικότητας όπου το
κέρδος συνυπάρχει με την κοινωνική αποστολή-κοινωνική
αειφορία. Η εισήγηση προσπαθεί να δώσει τους βασικούς
ορισμούς γύρω από την Κοινωνική Αειφορία αλλά και την
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσα από παραδείγματα στον αγροτικό χώρο!
•
•
•
•
•

Ποιές είναι οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και πώς μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε
υιοθετώντας τις αρχές τις κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας;
Πώς σχετίζονται αυτές οι ανάγκες με τους 3 πυλώνες της αειφορίας (κοινωνία, οικονομία,
περιβάλλον) και ειδικότερα την Κοινωνική Αειφορία;
Τί σημαίνει λοιπόν να εργάζεται κανείς δημιουργικά στο πλαίσιο της Κοινωνικής Αειφορίας;
Με ποιόν τρόπο η διαχείριση του πλεονάσματος μιας επιχείρησης επηρεάζει την ευημερία και την
αμοιβή των εργαζόμενών της;
Πώς σχετίζεται το ηθικό εμπόριο με την κοινωνική δικαιοσύνη;

Μαρία Παρταλίδου
Είναι Διευθύντρια Σπουδαστηρίου Γεωργικού Δικαίου του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας, Πρόεδρος της
Επιτροπής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αγροτικής Οικονομίας, Υπεύθυνη πρακτικής άσκησης
φοιτητών/τριών του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας και μέλος του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου. Επίσης έχει
εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα και είναι Αξιολογήτρια/expert σε ερευνητικές προτάσεις, Projects,
Workshops και σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα αντικείμενα που θεραπεύει στο Τμήμα και τα
ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν μεταξύ άλλων: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, TοπικήΚοινοτική Aνάπτυξη, Οικογενειακή γεωργία, Κοινωνικό κεφάλαιο, Γυναίκες γεωργοί, Αγροτουρισμός,
ζητήματα που απασχολούν τη σχέση των αστών με τα τρόφιμα και τη γεωργία, Εναλλακτικά δίκτυα
τροφίμων, Αστική γεωργία, Κοινωνικά υποστηριζόμενη γεωργία κ.α. Τέλος έχει συμμετάσχει και συμμετέχει
σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων.

Key words
Αειφορική-Βιώσιμη Ανάπτυξη, Sustainable Development,
κοινωνική αποστολή, κοινωνική αειφορία, πυλώνες της αειφορίας,
κοινωνική δικαιοσύνη, ικανοποίηση αναγκών
1

#OmiliesPAFSIGE

"ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ"
Η ενσωμάτωση των διαθέσιμων και εξελισσόμενων τεχνολογιών
μηχανικής και πληροφορικής στην γεωργία και την κτηνοτροφία,
παρουσιάζει σημαντική υστέρηση και συναντά προβλήματα κατά
τη διάδοση και την εφαρμογή της.
Ωστόσο, είναι επιβεβλημένη για την βελτιστοποίηση των
παραγωγικών διαδικασιών ως προς την αειφορία και την
εξοικονόμηση πόρων.
Οι παραδοσιακές γεωπονικές επιστήμες πρέπει συνεχώς να
εμπλουτίζονται με νέες γνώσεις αγροτεχνολογίας. Συνεχώς
παρουσιάζονται νέες τεχνικές καλλιέργειας, συστήματα αυτοματισμού και μείωσης του απαιτούμενου
εργατικού δυναμικού και κόστους, συστήματα ελέγχου πολλαπλών παραμέτρων με σκοπό τη
βελτιστοποίηση των συνθηκών καλλιέργειας ή κτηνοτροφίας, έξυπνοι αισθητήρες και αναλυτές για την
πρόβλεψη ασθενειών, εναέριες και δορυφορικές τεχνολογίες απεικόνισης και επισκόπησης και τόσα άλλα.
Σκοπός της εταιρείας IntelAgro είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σχετικά με τις νέες τεχνολογίες
στον τομέα της γεωργίας.

Μάριος Θ. Καραγιοβανίδης
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Διδακτορικού διπλώματος Γεωργικής Μηχανικής, από το
τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Από το 2016 είναι Επίκουρος Διδάσκαλος
στο Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας του Τμήματος Γεωπονίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος δραστηριοποιείται στον τομέα του αυτοματισμού εδώ και δέκα έτη ενώ, διαθέτει
πενταετή εμπειρία στη μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικών συστημάτων. Τέλος από το 2014 είναι
ιδρυτής της εταιρίας 2K ENERGY, αλλά και εξωτερικός συνεργάτης στην BERKELEY & IMPERIAL LP. Τέλος από
το 2018 είναι διαχειριστής της εταιρείας IntelΑgro IKE.

Key words
τεχνολογίες μηχανικής και πληροφορικής, αγροτεχνολογία,
βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, νέες τεχνολογίες
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"ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΝΝΟΙΕΣ
ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ;
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙ ΚΡΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ"
Η αειφορία είναι μια πολύπλευρη έννοια, κάποιες πλευρές της όμως παραμένουν αθέατες. Η εξοικονόμηση
και η λελογισμένη χρήση των πόρων, ο σεβασμός στο περιβάλλον και η ανανέωση και διατήρηση των
πόρων αυτών για τις μελλοντικές γενιές, αποτελούν
πράγματι την ουσία της έννοιας της αειφορίας.

Όμως στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον,
προκειμένου οι έννοιες αυτές να γίνουν πράξη και να
υιοθετηθούν ευρέως, χρειάζεται να προβληθεί
περισσότερο και το οικονομικό αποτέλεσμα τους. Η
αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί ένα κύκλο στον οποίο
προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους, παράγουμε
υπεραξία η οποία με την σειρά της, στηρίζει την
περαιτέρω προστασία των πόρων αυτών.

Ανδρέας Μυλωνάς
Πτυχιούχος Γεωπονικής από το τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος "Diplome National D’Oenologue" από το
πανεπιστήμιο του Bordeaux στη Γαλλία και Κάτοχος Master of Science στο University of Newcastle upon
Tyne, στη Μ. Βρετανία με τίτλο "MSc in International Agricultural and Food Marketing". Τέλος, από το
Νοέμβριο του 2009, είναι Διευθυντής Εξαγωγών & Διεθνούς Ανάπτυξης στην ΚΡΙ ΚΡΙ ΑΕΒΕ, με ευθύνη των
εξαγωγών και της εξαγωγικής στρατηγικής, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί στις βιομηχανίες ΜΕΒΓΑΛ και
ΖΑΝΑΕ στα τμήματα των εξαγωγών στις θέσεις του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή.

Key words
αειφορία, sustainability, κερδοφόρος ανάπτυξη,
μελλοντικές γενιές, αειφόρος ανάπτυξη, προστασία φυσικών πόρων
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"ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
& WWOOFing"
Οι ακροατές θα οδηγηθούν με διαδραστικό τρόπο σε προβληματισμούς πάνω στην αμφίδρομη σχέση που
έχουν οι επιλογές μας στη διατροφή και διασκέδαση, με την αειφορία στην επιστήμη, την παραγωγή και την
οικονομία.

Για τον σκοπό αυτό, θα τεθούν μέσα σε 16 λεπτά τα παρακάτω ερωτήματα πάνω σε
κατευθυντήριους άξονες:
• Ασκώντας ποιά ανθρώπινη ικανότητα και ποιά ανθρώπινη ποιότητα,
βρίσκουμε τι αληθινά χρειάζεται ένας άνθρωπος ή ένα σύστημα & γιατί
είναι σημαντικό να το βρούμε;
• Γιατί χρειάζεται τόση ενέργεια η επίτευξη της αειφορίας και πώς θα την
βρω;
• Ανθρώπινες Αρετές· ποιές είναι και πώς "καλλιεργούνται" αειφόρα;
• Τί είναι το WWOOFing;
• Γιατί εθελοντισμός & πώς γίνεται αειφόρος;
• Ποιά ιδιότητα/ποιότητα κάνει μια κάποτε καινοτόμο ιδέα να επιβιώνει επί
50 χρόνια και να θεωρείται πια θεσμός;
• Γιατί να επιλέξω το WOOFing ως ένα παράθυρο στον κόσμο και όχι τα
Booking, AirBnB, Couchsurfing ή WorkAway-ing;

Ιωάννης Σαμψωνίδης
Γεννήθηκε το 1968 στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
το 2007 άρχισε να μελετά την περμακουλτούρα, την βιοδυναμική γεωργία και την φυσική καλλιέργεια ως
μόνες λύσεις για την παραγωγή πραγματικά καθαρής & θρεπτικής τροφής. Ιδρύει το 2018 το ιντερνετικό
γραφείο εναλλακτικού αειφόρου τουρισμού "Travel and Do". Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει την εκπροσώπηση
στην Ελλάδα της διεθνούς οργάνωσης WWOOF, η οποία έχει παρουσία σε 135 χώρες και αποτελεί ένα
παγκόσμιο δίκτυο εθελοντών που βοηθούν όποιον δραστηριοποιείται ερασιτεχνικά ή επαγγελματικά στην
καλλιέργεια της τροφής χωρίς χημικά πρόσθετα.

Key words
αειφορία, sustainability, καθημερινότητα, εθελοντισμός, διατροφή
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"ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΣ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟ,
ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΓΙΑ ΕΜΑΣ"
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να
επωφεληθούν από τις δυνατότητες των νέων
τεχνολογιών και της ψηφιοποίησης στη γεωργία, με
στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της
ανταγωνιστικότητας του τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα
απλοποιήσει την καθημερινή εργασία των γεωργών.
Η καινοτομία και η χρήση νέων τεχνολογιών
προσφέρουν κερδοφόρες λύσεις στη γεωργία
δηλαδή, συνδυασμό οφέλους για το περιβάλλον και
το κλίμα, με παράλληλη αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητας.
Ωστόσο, η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών παραμένει πολύ κάτω από τις προσδοκίες και διαφέρει από χώρα
σε χώρα. Αυτό το κενό πρέπει να αντιμετωπιστεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι,
συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων αγροτών, θα έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και θα
επωφεληθούν από αυτήν.
Κάποια από τα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται και πρέπει σύντομα να απαντηθούν είναι τα παρακάτω:
• Πώς θα επιταχύνουμε τον τρόπο σκέψης για το "μετά το αύριο" μέλλον; Πώς θα "παρενοχλήσουμε"
και θα "σκίσουμε" το βιβλίο των παλιών κανόνων σχετικά στον τρόπο που κάνουμε δουλειά "ως
συνήθως";
• Πώς ο ψηφιακός κόσμος θα αλλάξει τη ζωή μας, την υγεία μας, την εκπαίδευσή μας, τα
επιχειρηματικά μας μοντέλα με ρυθμούς όπως δεν έχουμε ξαναδεί;
• Πώς θα μετατρέψουμε την αστάθεια & την αβεβαιότητα σε όραμα & κατανόηση;
• Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από ταχείες αλλαγές, πώς η γεωργία θα προχωρήσει και δεν θα
γίνει "περιττή" και παγιδευμένη στη χθεσινή νοοτροπία;

Παναγιώτης Χαμακιώτης
Έχει σπουδάσει Γεωργική Μηχανική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ειδικότητα στην
επιστήμη του εδάφους. Είναι κάτοχος πτυχίου MBA, από μία από τις καλύτερες σχολές επιχειρήσεων στον
κόσμο, IESE Ισπανία. Το 2012 διορίστηκε Επικεφαλής της COMPO EXPERT για την Ν. Ευρώπη, τα Βαλκάνια,
την Κύπρο, την Τουρκία και την Αφρική ενώ, η προηγούμενη επαγγελματική του θέση ήταν αυτή του
Διευθύνων Συμβούλου της Compo Hellas και της K+S Hellas. Αξίζει να τονιστεί ότι μετρά πάνω από 25 χρόνια
στον κλάδο έχοντας εργαστεί για τις BASF Hellas, ELTON Chemical Group, SHELL Chemicals και American
CYANAMID. Τέλος, είναι ο συγγραφέας του βιβλίου με τίτλο: «Οι προκλήσεις τις Σύγχρονης Γεωργίας».

Key words
ψηφιοποίηση, σύγχρονη γεωργία, future farming,
βελτίωση βιωσιμότητας, βελτίωση ανταγωνιστικότητας,
καινοτομία, νέες τεχνολογίες, εξέλιξη
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"ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ"
Η ελιά είναι το δένδρο σύμβολο της Μεσογείου
και μαζί με τη συκιά και τη χουρμαδιά αποτελούν
το τρίγωνο των αρχαιότερων δενδρωδών
καλλιεργειών.
Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, η εξημέρωση
(domestication) της ελιάς συντελέστηκε πριν από
6.00 χρόνια περίπου και ορίζεται ως:
«η επιλογή από τον άνθρωπο φυτών ελιάς με
επιθυμητά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια ο
αγενής πολλαπλασιασμός τους».
Μέσα από ένα ιστορικό ταξίδι για την ελιά, ερχόμαστε στο σήμερα, για να ερευνήσουμε την εξημέρωσής της
στον Ελλαδικό χώρο.
Ποία μπορεί να είναι η σημασία της μεγάλης «γενετικής παραλλακτικότητας» και τί επιπτώσεις μπορεί να
έχει;

Γιώργος Κωστελένος
Αποφοίτησε από τη Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ με ειδικότητα τη «Φυτική Παραγωγή». Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990, ασχολείται με την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών φυτών,
καρποφόρων δένδρων και κυρίως την ελιά, δημιουργώντας μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών
και ξένων ποικιλιών ελιάς παγκόσμια, με περισσότερους από 400 γονότυπους. Έχει εκδώσει 4 βιβλία με
θέμα τις ποικιλίες, την καλλιέργειά, την αξιολόγηση και την ιστορία της ελιάς, και έχει δημοσιεύσει πολλά
άρθρα, τα περισσότερα από τα οποία αφορούν τις ποικιλίες της ελιάς, την ελαιοκαλλιέργεια και τις
δυνατότητες ανάπτυξής της στην Ελλάδα.

Key words
ελιά, εξημέρωση ελιάς, προοπτικές-προκλήσεις,
γενετική παραλλακτικότητα, Μεσόγειος
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"ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΠΥΡΗΝΩΝ
ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ"
Η καλλιέργεια συμπύρηνων ροδακίνων αποτελεί τη βασική πηγή άντλησης
πρώτης ύλης, τόσο στα κονσερβοποιημένα, όσο και στα κατεψυγμένα
φρούτα στην Ελλάδα, εξαγωγικών κλάδων που συνεισφέρουν καταλυτικά
στην οικονομική ανάπτυξη.
Κυρώσεις που επιβλήθηκαν το 2014 από τη Ρωσική Ομοσπονδία
(απαγόρευση εισαγωγής φρούτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση) οδήγησαν σε
μια αυξανόμενη τάση αντικατάστασης των οπωρώνων επιτραπέζιων
ροδακίνων με αντίστοιχους συμπύρηνων ροδακίνων και συνεπώς αύξηση της
συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης συμπύρηνων ροδακίνων!
Στο πλαίσιο της αειφορικής ανάπτυξης με σκοπό την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με
παράλληλη προστασία της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος, η γαλακτοβιομηχανία DANONE σε
συνεργασία με τη βιομηχανία κατεψυγμένων φρούτων ESCARCOM έθεσαν για πρώτη φορά σε εφαρμογή
ένα σχέδιο για την αειφορική καλλιέργεια συμπύρηνων ροδακίνων στην Ελλάδα, καθώς και την επεξεργασίααξιοποίηση των υποπροϊόντων (πυρήνες καρπών), είτε ως λιπάσματα, είτε με τη δημιουργία πρωτεϊνικών
μπαρών, ενισχύοντας την κυκλική οικονομία.
✓ Συγκροτήθηκε ομάδα παραγωγών που συμμορφώθηκαν με τις απαιτήσεις του προγράμματος &
αξιολογήθηκαν μέσω επιθεωρήσεων βάσει της FSA (Farm Sustainability Assessment) της SAI Platform.
✓ Καταρτίστηκε σχέδιο δράσης (Action Plan), ορίζοντας με σαφή τρόπο τις ενδεδειγμένες διορθωτικές
ενέργειες με προδιαγεγραμμένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης.
✓ Συντάχθηκαν για πρώτη φορά για κάθε αγροτική εκμετάλλευση επιχειρηματικά σχέδια, σχέδιο
βιοποικιλότητας, ανάλυση-αξιολόγηση κινδύνων μόλυνσης της ατμόσφαιρας, υπολογισμός της
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (CoolFarmTool).
Στόχοι:
• H ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παραγωγών στο πρόγραμμα αειφορίας
• H επέκταση του προγράμματος σε καλλιέργειες (πχ βερίκοκο και κεράσι) αυξάνοντας προοδευτικά το
μερίδιο των αειφορικά παραγόμενων φρούτων

Πέτρος Β. Μαρτσικάλης
Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Τεχνολογία Τροφίμων - Διασφάλιση Ποιότητας από το Πανεπιστήμιο του
Ρέντινγκ, Ηνωμένο Βασίλειο και Διδακτορικού τίτλου στην Πληθυσμιακή Γενετική και τις Βιοχημικές
Αναλύσεις στο Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Παράλληλα, έχει αποκτήσει μακρόχρονη εμπειρία ως Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου σε 2 βιομηχανικές
μονάδες της εταιρείας ESCARCOM S.A. (i) Βουτυρωμένων & κονσερβοποιημένων σαλιγκαριών και ii)
Κατεψυγμένων IQF φρούτων: ροδάκινο, βερίκοκο, κεράσι). Επίσης, είναι Υπεύθυνος του Προγράμματος
«Αειφορική διαχείριση καλλιεργειών συμπύρηνων ροδακίνων και των υποπροϊόντων τους» στην Ελλάδα
για την εταιρεία DANONE.
e-mail: martsikalis@uth.gr

Key words
αειφορική διαχείριση καλλιέργειας, επεξεργασία-αξιοποίηση
υποπροϊόντων πυρηνόκαρπων, συμπύρηνα ροδάκινα
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"ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ"
Σκοπός της ομιλίας αποτελεί η ενημέρωση για την κυκλική οικονομία και
την δημιουργική ανακύκλωση, αφυπνίζοντας παράλληλα την οικολογική
συνείδηση. Είναι υψίστης σημασίας στις μέρες μας να μπορούμε μέσω
καινοτόμων ιδεών να επιλύσουμε σημαντικά προβλήματα αβεβαιότητας
για το μέλλον το οποίο προβλέπεται ζοφερό για τις επόμενες γενιές!

Επιδίωξή μας είναι να δώσουμε ερεθίσματα σε αυτούς που επιθυμούν να
ασχοληθούν με την επιχειρηματικότητα ή σε αυτούς που αναζητούν καινοτόμες κατευθυντήριες γραμμές
για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις τους.

Διαχειριζόμενοι ένα αγροτικό απόρριμμα -όπως χαρακτηρίζονται τα
φύλλα της ελιάς μετά από τις ανθρώπινες ενέργειες πάνω στο δέντρο
της ελιάς κατά την συγκομιδή των καρπών της- δημιουργούμε ένα
μοναδικό υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλούς
τομείς της βιομηχανίας και βιοτεχνίας.

Αλεξάνδρα Μακρυγεώργου
Είναι η ιδρύτρια και πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης "Liofyllo" και η μία εκ των δύο
εφευρετών του καινοτόμου υλικού. Αποφοίτησε από το Τμήμα Λογιστικής του Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών και έχει
μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Οι βασικές της σπουδές
έχουν συμβάλλει στο να ασχοληθεί με τα Λογιστικά σε οποιοδήποτε είδος επιχειρήσεων, το management, το
marketing, την έρευνα για την λήψη διοικητικών αποφάσεων και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
Παρακολούθησε σεμινάρια αναφορικά με το Marketing και τον αυτοματισμό γραφείου, ενώ κατά τη
διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών, περάτωσε επιτυχώς τη φοίτησή της στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
"Βασικές Τραπεζικές Γνώσεις" στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Key words
ανακύκλωση, recycle, liofyllo, αγροτικά απορρήματα,
κυκλική οικονομία, δημιουργική ανακύκλωση, οικολογική συνείδηση
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"ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ"
Η αύξηση της ζήτησης αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την επιθυμία για μείωση του κόστους
παραγωγής και την ταυτόχρονη αύξηση των εσόδων, κατέστησαν σαφή την ανάγκη για αλλαγή,
οδηγώντας στην "Έξυπνη" Γεωργία.
Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως
- GPS, drones
- Δορυφορικά δεδομένα
- IoT
- Cloud
- Αισθητήρες,
- Μηχανική μάθηση
- Ρομποτικά μηχανήματα
δημιουργούμε λογισμικά διαχείρισης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την άρδευση και
λιπασματοδιανομή ακριβείας, την απομακρυσμένη παρακολούθηση και διαχείριση, την πρόβλεψη και
διάγνωση εμφάνισης ασθενειών και τον βέλτιστο χρόνο συλλογής. Στην AGROAPPS έχουμε αναπτύξει
εφαρμογές οι οποίες προσφέρουν αγροτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με ένα κλικ.

Μάχη Συμεωνίδου
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην
Αγροτική Οικονομία και κάτοχος Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού διπλώματος του ίδιου τμήματος. Η ίδια
ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη, μάλιστα από το 2011 είναι σύμβουλος στην εταιρία Organic Products
Cluster, ενώ από το 2013 είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας DRAXIS Environmental Technologies.
Τέλος, τα τελευταία 5 χρόνια (2015-σήμερα) είναι διευθύνων σύμβουλος και της εταιρίας ARGROAPPS PC.

Key words
"έξυπνη" γεωργία, τεχνολογίες, λογισμικά διαχείρισης,
υποστήριξη λήψης αποφάσεων
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"ΚΟΝΕΙΣ: ΡΥΠΟΓΟΝΕΣ & ΧΡΗΣΙΜΕΣ"
Με την κλιματική αλλαγή, την ερημοποίηση και τις ποικίλες βιομηχανικές
και γεωργικές δραστηριότητες, η ρύπανση της ατμόσφαιρας με
αιωρούμενα σωματίδια είναι συχνή και έντονη. Μέρος των αιωρούμενων
σωματιδίων αποτελούν και τα σωματίδια των κόνεων.
Κόνεις προερχόμενες από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, προκαλούν
σκίαση, δυσλειτουργίες στη φυσιολογία των φυτών, τοξικότητες είτε με
την συσσώρευση αυτών επί του φυτού είτε στο έδαφος.
Αντίθετα, άλλες κόνεις, είτε μετά από μερική επεξεργασία τους είτε ως
φυσικές, μπορεί να έχουν θετικές επιδράσεις σε ποικίλες καλλιέργειες και
στο πλαίσιο της αειφορικής γεωργίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως
μέσο αποφυγής απωλειών παραγωγής και ποιότητας των προϊόντων.
Ορυκτές κόνεις που χρησιμοποιούνται και μελετώνται, είναι ο Καολίνης, ο Ζεόλιθος και ο Ατταπουλγίτης, που
πέραν των άλλων επιτρέπονται και στη βιολογική γεωργία. Είναι αντιληπτό λοιπόν ότι η χρήση κάποιων
ορυκτών κόνεων θα μπορούσε να αποτελέσει έναν νέο κλάδο για την αντιμετώπιση των αβιοτικών και
βιοτικών καταπονήσεων των φυτών με φυσικό τρόπο και να συμβάλλει στην αειφόρο γεωργική παραγωγή.

Περσεφόνη Α. Μαλέτσικα
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κάτοχος μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην
Γεωργική Μηχανική-Διαχείριση Φυσικών Πόρων με έμφαση στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Τέλος από το
2015 κατέχει Διδακτορικό Δίπλωμα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Εργαστήριο Δενδροκομίας. Η ίδια δραστηριοποιείται χρόνια στο γεωπονικό κλάδο έχοντας ένα πλούσιο
βιογραφικό. Επιπλέον από τον Ιανουάριο του 2019 μέχρι σήμερα είναι συνεργάτης με εξαρτημένη σχέση
εργασίας στην εκπόνηση του συνεργατικού ερευνητικού έργου: «Εφαρμογή ορθολογικής άρδευσης και
λίπανσης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας», στο πλαίσιο της δράσης ΕρευνώΔημιουργώ-Καινοτομώ. Τέλος έχει μια μεγάλη γκάμα ερευνητικών εργασιών οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε
διάφορα επιστημονικά περιοδικά.

Key words
ρύπανση ατμόσφαιρας, αιωρούμενα σωματίδια, κόνεις,
ρυπογόνες κόνεις, χρήσιμες κόνεις, Καολίνης, Ζεόλιθος, Ατταπουλγίτης,
αειφορική γεωργία, βιολογική γεωργία, αειφόρος γεωργική παραγωγή
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"Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΦΡΑΟΥΛΑΣ"
Στην σύγχρονη γεωργία η Εφαρμοσμένη Έρευνα και Ανάπτυξη πρέπει να αποτελεί το κέντρο του
στρατηγικού σχεδιασμού. Η σύνδεση της εφαρμοσμένης έρευνας με τις εμπορικές ανάγκες έχει ως στόχο την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η Ελληνική φράουλα αποτελεί το πλέον
επιτυχημένο παράδειγμα όπου η
εφαρμοσμένη έρευνα μέσα από ένα
στρατηγικά σχεδιασμένο πλαίσιο καινοτομιών
και παρεμβάσεων, ώθησε σε ραγδαία
ανάπτυξη της καλλιέργειας και της ζώνης
παραγωγής της με όρους διεθνούς
ανταγωνισμού.

Ευάγγελος Τσορμπατζίδης
Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού (MSc) και
Διδακτορικού (PhD) από το Πανεπιστήμιο Reading του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ερευνητική του
δραστηριότητα έχει επικεντρωθεί στη φυσιολογία των καλλιεργειών μικρών φρούτων (φράουλα, σμέουρα,
βατόμουρα) και κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής του καριέρας, έχει διδάξει στα προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Reading για αυτές. Επιπλέον, έχει υπάρξει υπεύθυνος του
τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης στο Reading στο τμήμα της καλλιέργειας μαλακών φρούτων. Από το 2012
εργάζεται ως επικεφαλής του τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης στην Berryplasma World LLC, η οποία
σχετίζεται με την εφαρμοσμένη έρευνα στις μαλακές καλλιέργειες.

Key words
σύγχρονη γεωργία, εφαρμοσμένη έρευνα, ελληνική φράουλα
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"ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΒΙΟΔΕΔΟΜΕΝΩΝ"
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα ετών, τα "Μεγάλου Όγκου και
Πολυπλοκότητας Δεδομένα" (Big-Data) ως όρος έχουν εμφανιστεί στο ραγδαία
εξελισσόμενο παγκόσμιο τοπίο. Μεταξύ των τεχνολογιών που συμβάλλουν στη
παραγωγή μεγάλου όγκου δεδομένων, η γονιδιωματική, φαίνεται να είναι μία από
τις ταχύτερα εξελισσόμενες.
Η γονιδιωματική έχει φέρει επανάσταση στις επιστήμες της ζωής και επηρεάζει την
ανάπτυξη της βιο-οικονομίας παγκοσμίως.
Βασική αιτία της γρήγορης εξέλιξης της είναι:
Η ανάπτυξη των τεχνολογιών αλληλούχησης και των επιστημών των υπολογιστών
που επιτάχυναν την παραγωγή και αξιοποίησή των Big-Data και στα αγροδιατροφικά συστήματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο εθνικός αγρο-διατροφικός τομέας θα μπορούσε να ωφεληθεί
από την υιοθέτηση της γονιδιωματικής και της ανάλυσης των μεγάλων δεδομένων στις διάφορες αλυσίδες
αξίας.

Αναγνώστης Αργυρίου
Γεννήθηκε στη Δράμα. Αποφοίτησε από τη σχολή των Βιολογικών Επιστημών και απέκτησε τον τίτλο του
Διδάκτορα στην Βιοχημεία και την Ιατρική Βιοτεχνολογία από το πανεπιστήμιο FEDERICO II στην Ιταλία.
Από το 1996 ως το 2003 εργάστηκε στο Κέντρο Γενετικής Μηχανικής (CEINGE Biotecnologie Avanzate) στην
Ιταλία. Από το 2006 κατέχει την θέση του Ερευνητή και από το 2014 τη θέση του Αναπληρωτή Διευθυντή
στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ).Ο κύριος ερευνητικός τομέας του είναι η μελέτη των γενετικών και επιγενετικών μηχανισμών που
σχετίζονται με την διατροφή και τις επιπτώσεις της στην υγεία, καθώς επίσης και η διαχείριση και
εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών βασιζόμενων στις σύγχρονες γονιδιωματικές τεχνολογίες για την
ανάδειξη και αξιοποίηση της Ελληνικής βιοποικιλότητας. Συμμετέχει σε διάφορα επιστημονικά συμβούλια
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Υπουργείου
Υγείας. Έχει πολυετή εμπειρία πανεπιστημιακής διδασκαλίας, συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και
είναι συγγραφέας ενός σημαντικού αριθμού επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά.

Key words
Big-Data, γονιδιωματική, ανάπτυξη βιο-οικονομίας,
αγρο-διατροφικά συστήματα, τεχνολογίες αλληλούχησης
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"Η ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ "
Ο συνδυασμός των επιστημονικών γνώσεων και της
παραδοσιακής κτηνοτροφίας κατάφεραν να
δημιουργήσουν μια βιώσιμη κτηνοτροφική μονάδα
αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων που μπορεί να
εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που
δίνει στα προϊόντα η ελεύθερη βόσκηση των ζώων
αυτών στον πλούσιο ελληνικό βοσκότοπο χωρίς την
χρήση πρόσθετων εισαγόμενων ζωοτροφών και
φαρμάκων.
Η παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων από αυτόχθονες
φυλές αγροτικών ζώων βιολογικής εκτροφής αποκτά
σιγά σιγά το δικό της κοινό με αποτέλεσμα να
δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους κτηνοτρόφους.

Ευθύμιος Αυγέρης
Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης με τομέα δράσης
την Ζωική Παραγωγή. Ο ίδιος είναι ενεργός στον εργασιακό κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής από το
2010 ενώ, από το 2012 είναι διαχειριστής της βιολογικής κτηνοτροφικής μονάδας του Δημητρίου Δήμου
«Κιβωτός του Δήμου» και ιδιοκτήτης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών και συμβουλών στον πρωτογενή
τομέα. Τέλος, από το 2017 έως σήμερα, εργάζομαι στην Πανελλήνια Ένωση Εκτροφέων Αυτοχθόνων Φυλών
Αγροτικών Ζώων ως υπεύθυνος για την εκπόνηση του προγράμματος «Διατήρηση γενετικών πόρων στην
κτηνοτροφία».

Key words
παραδοσιακή κτηνοτροφία, βιώσιμη κτηνοτροφική μονάδα,
αγροτικά ζώα, αυτόχθονες φυλές, βιολογική εκτροφή
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"ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ
ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ"
Οι ιχθυοκαλλιέργειες αναγνωρίζονται όλο και πιο συχνά για την παραγωγή πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής
αξίας και ευεργετικών λιπιδίων. Ενώ, τα άγρια αλιεύματα βρίσκονται σε πτώση, οι υδατοκαλλιέργειες
καλούνται να καλύψουν τη διαφορά στο ισοζύγιο αλλά παράλληλα να καλύψουν και τις αυξανόμενες νέες
ανάγκες της κατανάλωσης. Η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο στη παραγωγή
Μεσογειακών ειδών (όπως η τσιπούρα και το λαβράκι) ανάμεσα στις
χώρες της Ε.Ε.
Η ιχθυοκαλλιέργεια με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, νέων πρώτων
υλών για τη παραγωγή ιχθυοτρόφων, νέων προσεγγίσεων για την
ασφαλέστερη αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων, την
διηπειρωτική μεταφορά των προϊόντων και τις ευκαιρίες διαφήμισης,
έχει χαρακτηριστεί ως μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιο-οικονομία
με πολλούς κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες.
Οι σύγχρονες ανησυχίες για την αποδοτικότερη και λιγότερο επιζήμια
διαχείριση των διαθέσιμων πόρων, επιβάλουν την αειφορική διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων
παραγόντων ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος.

Αρκάδιος Δημητρόγλου
Αποφοίτησε από το Τμήμα Υδατοκαλλιέργειας και Αλιείας του Α.Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Συνέχισε τις σπουδές του με
μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Βιολογία Ιχθύων (MRes in Applied Fish Biology) και διδακτορικό δίπλωμα
στη Διατροφή των Ψαριών (PhD in Fish Nutrition), και τα δύο από το Πανεπιστήμιο του Plymouth στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη διατροφή, την αναπαραγωγή και τη
φυσιολογία των ψαριών, με περισσότερες από 15 δημοσιευμένες μελέτες σε διεθνή περιοδικά καθώς και
πάνω από 15 συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα
τόσο σε Εθνικό όσο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 2010 εργάζεται στην εταιρία Νηρεύς ΑΕ ως ερευνητής
στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο τμήμα Υδατοκαλλιέργειας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε
(πρώην Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.) και στο Πανεπιστήμιο του Plymouth.

Key words
ιχθυοκαλλιέργεια, αειφορική βιο-οικονομία,
ταχύτατα αναπτυσσόμενη βιο-οικονομία, αειφορική διαχείριση
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"ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"
Αντικείμενο της μελέτης είναι η παρουσίαση μεθόδων εκτροφής σαλιγκαριών, της απόδοσής τους και των
προβλημάτων τους.
Ο Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Σαλιγκαροτρόφων, ασχολείται με την
εκτροφή του Cornu aspersum maximum και η κύρια απασχόληση τους
Συνεταιρισμού είναι η μεταποίηση και διάθεση προϊόντων με βάση το
σαλιγκάρι. Η εκτροφή σαλιγκαριών στην Ελλάδα εξακολουθεί να
εξελίσσεται ενώ αποτελεί μια φιλική προς το περιβάλλον εναλλακτική
λύση σε σχέση με τις υπόλοιπες εκτροφές.
Προβλήματα των παραγωγών:
• ασαφές νομικό πλαίσιο
• χρονοβόρα διαδικασία απόκτησης άδειας
• απουσία αγροτικών αποζημιώσεων
• συλλογή άγριων σαλιγκαριών αμφιβόλου ποιότητας & η ανεξέλεγκτη διάθεσή τους στην αγορά, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η τιμή του εκτρεφόμενου σαλιγκαριού

Συνεπώς, θα έλεγε κανείς, ότι ο κλάδος της Σαλιγκαροτροφίας
στην Ελλάδα είναι μικρός αλλά δυναμικός.
Το αυξημένο ενδιαφέρον για την εκτροφή στο πλαίσιο της
ανάπτυξης νέων "καινοτόμων" επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, τον καθιστά μια δυνητικά κερδοφόρα και
φιλική προς το περιβάλλον επιχείρηση.
Ωστόσο, για την ανάπτυξή του απαιτείται δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών που θα προβούν στην
επίλυση των προβλημάτων και στην προώθηση των προϊόντων στις αγορές.

Αριστείδης Νικολόπουλος
Αποφοίτησε από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και παραιτήθηκε το 2014 με το βαθμό του Λοχαγού, ενώ
παράλληλα σπούδασε και αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Το 2012 ασχολήθηκε με την εκτροφή σαλιγκαριών και είναι ιδιοκτήτης ενός ανοικτού τύπου εκτροφείου στην
Νεάπολη Κοζάνης. Την ίδια χρονιά έγινε μέλος του Πανελλήνιου Συνεταιρισμού Σαλιγκαροτρόφων, το 2014
ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου και από το 2017 είναι στην θέση του Προέδρου.

Key words
σαλιγκάρια, snails, εκτροφή σαλιγκαριών, snail farming, eco-friendly
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"ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ IoT"
Ο FAO των Ηνωμένων Εθνών έχει καταγράψει απώλειες έως και 30% σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων, που
συντελούνται από το χωράφι μέχρι το ράφι.
Οι εταιρίες τροφίμων βρίσκουν ότι οι καταναλωτές προτίθενται να πληρώσουν περισσότερα για τρόφιμα που
παράγονται με πρακτικές αειφορίας, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον και μειώνουν το ενεργειακό
αποτύπωμα των τροφών.
Οι ορθές αυτές πρακτικές συνεπάγονται σεβασμό στο περιβάλλον και για τους ανθρώπους που παράγουν
και χειρίζονται αυτά τα προϊόντα.
Για ορισμένες κατηγορίες καλλιεργειών (όπως
το ρύζι και τα δημητριακά), η εφαρμογή των
τεχνολογιών
• Internet of Things
• Τεχνητής Νοημοσύνης
• Big Data
βοηθάει τις γεωργικές επιχειρήσεις και τις εταιρείες τροφίμων να επιτύχουν τους στόχους αειφορίας, πέρα
από τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών και της αποτελεσματικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού.

Σωτήρης Μπαντάς
Είναι ιδρυτής και CEO της Centaur Analytics, εταιρίας στο χώρο της αγροτικής τεχνολογίας που ξεκίνησε από
το Βόλο και έχει βάση στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Η Centaur έλαβε πρόσφατα χρηματοδότηση από Venture
Capital του Ισραήλ, το PJTech Catalyst Fund της Ελλάδας και ιδιώτες επενδυτές από τις ΗΠΑ. Υπήρξε
συνιδρυτής της εταιρίας Helic που προμηθεύει λογισμικό σε εταιρίες μικροηλεκτρονικής του Silicon Valley.
Τέλος, έχει Διδακτορικό και Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και
κατέχει 4 πατέντες (USPTO).

Key words
απώλειες τροφίμων, πρακτικές αειφορίας, εφαρμογή τεχνολογιών,
Internet of Things, IoT, Τεχνητή Νοημοσύνη, Big Data
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"Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ"
♻ Την πρώτη περίοδο της εμφάνισης της, η αειφορία, είχε ταυτιστεί με την διατήρηση του

περιβάλλοντος και τις σχετικές με αυτό επιστήμες.

♻ Με την πάροδο, όμως, του χρόνου εξελίχθηκε σε μια πολύ

πιο σύνθετη, πολύπλοκη και δυναμική έννοια, που έχει
ξεφύγει από το στενό περιβαλλοντικό πλαίσιο και
αναφέρεται στο σύνολο, σχεδόν, των κοινωνικών,
ανθρώπινων, οικονομικών και περιβαλλοντικών
δραστηριοτήτων & στο πως αυτές αλληλεπιδρούν σε
βάθος χρόνου σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό η
αειφορία καθίσταται έννοια δυσνόητη, διφορούμενη και
άμεσα εξαρτώμενη από τις προσλαμβάνουσες, την
εκπαίδευση, την οπτική και τις αντιλήψεις του καθενός.

♻ Σήμερα στις αρχές της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, η έννοια της αειφορίας νοείται περισσότερο

όχι σαν μια διαδικασία διατήρησης αλλά ως:
✓ Πολυπαραγοντική δυναμική ανάπτυξη
✓ Ένας συνεχής δρόμος γεμάτος με απρόβλεπτες & πολλαπλές αλλαγές πορείας που
αποσυντονίζουν και αποπροσανατολίζουν εύκολα τον καθένα
✓ Μια εξελικτική διαδικασία που απαιτεί συνεχή προσαρμογή και όχι ισορροπία

Η αειφορική ανάπτυξη ουσιαστικά εννοεί την συνεχή μεγέθυνση η οποία, όμως, με δεδομένο τον
περιορισμό των διαθέσιμων πόρων, απαιτεί συνεχείς κύκλους καινοτομιών!

Παναγιώτης Περγαντάς
Γεννήθηκε το 1969 στη Λιβαδειά Βοιωτίας όπου και διαμένει μόνιμα. Είναι παντρεμένος και πατέρας
τεσσάρων παιδιών. Είναι Βιολόγος, με εξειδίκευση σε θέματα Περιβάλλοντος και Επιδημιολογίας Πεδίου. Το
2003 δημιούργησε την εταιρεία «Βιοεφαρμογές» μια καινοτόμο εταιρεία που ασχολείται με ολοκληρωμένες
εφαρμογές διαχείρισης περιβάλλοντος και επιδημιολογίας πεδίου. Διευθύνει την ιδιωτική επιχείρηση που
αυτός ίδρυσε και που σε πείσμα των καιρών, εξακολουθεί να καινοτομεί, να υποστηρίζει την έρευνα και να
κάνει πράξη την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αρθρογραφεί σε εφημερίδες και επιστημονικά περιοδικά, έχει
ερευνητική δραστηριότητα και είναι μέλος διεθνών επιστημονικών οργανισμών.

Key words
αειφορική ανάπτυξη, sustainability,
αειφορία στην 4η βιομηχανική επανάσταση
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"ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΧΩΝΕΥΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ"
Προϊόντα όπως το κρέας, τα αυγά και το γάλα με τα παράγωγά του, αποτελούν βασικά συστατικά της
διατροφής του σύγχρονου ανθρώπου. Όμως για να καλύψουν την ζήτηση οι παραγωγοί των προϊόντων
αυτών έχουν υιοθετήσει την εντατική εκμετάλλευση των κτηνοτροφικών μονάδων και την μεταποίηση των
προϊόντων σε επίσης μεγάλης κλίμακας μεταποιητικές μονάδες. Αυτό έχει σαν συνέπεια την πολύ μεγάλη
παραγωγή αποβλήτων που απαιτούν μεγάλο κόστος
τόσο για την κατασκευή των εγκαταστάσεων
διαχείρισής τους όσο και την λειτουργίας τους.
Με την διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης των
αποβλήτων αυτών, πετυχαίνουμε να παράγουμε
βιοαέριο (μίγμα μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα)
από το οποίο, μπορούμε να παράγουμε είτε ηλεκτρική
ενέργεια, είτε θερμότητα και να καταφέρουμε να
έχουμε σημαντικά έσοδα. Το χωνεμένο υπόλειμμα που
προκύπτει από την αναερόβια χώνευση, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί είτε άμεσα σαν εδαφοβελτιωτικό, είτε
να το επεξεργαστούμε και να το σταθεροποιήσουμε
μέσω κομποστοποίησης, ώστε να πιστοποιηθεί σαν
λίπασμα.

Σπυρίδων Τζιάκας
Κατέχει Δίπλωμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πολυτεχνική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Με το τέλος των σπουδών του εισήχθη με κατατακτήριες
εξετάσεις στο Οικονομικό Τμήμα (Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης) και ολοκλήρωσε τις Μεταπτυχιακές του σπουδές στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών. Σήμερα είναι
Ιδρυτικό μέλος της εταιρείας συμβούλων ERGOPΑRTNERS O.E. με έδρα τα Γιαννιτσά, Μέτοχος και
Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας Q-LAB IKE, με αντικείμενο την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου
φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων σε τρόφιμα, νερά, απόβλητα, χώματα κλπ., Μέτοχος και
Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε. στη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από βιοαέριο στο Κολχικό Λαγκαδά και Μέτοχος και Τεχνικός Σύμβουλος της εταιρείας ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε. για την μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο στη Νιγρίτα Σερρών.

Key words
απόβλητα, κτηνοτροφικά απόβλητα, αγροτοβιομηχανικά απόβλητα,
διαχείριση αποβλήτων, βιοαέριο, εδαφοβελτιωτικό, λίπασμα
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"ΕΝΥΔΡΕΙΟΠΟΝΙΑ:
ΕΝΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΗΣ &
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ"
 Η ενυδρειοπονία είναι μια σύγχρονη και αειφόρος μορφή
πολυκαλλιέργειας που συνδυάζει εκτροφή ψαριών &
καλλιέργεια φυτών σε ένα ενιαίο σύστημα.
 Τα πιο διαδεδομένα συστήματα συνδυάζουν ανακυκλωμένο
σύστημα ιχθυοκαλλιέργειας (RAS) με υδροπονικό σύστημα
φυτών έχοντας σαν κύριο χαρακτηριστικό την
ανάπτυξη βιοασφαλούς παραγωγής τροφής με χαμηλό
περιβαλλοντικό αποτύπωμα & υψηλή προστιθέμενη αξία.
 Μέσω της ενυδρειοπονίας η παραγωγή τροφής συνδέεται με
την ορθολογική διαχείριση & εξοικονόμηση υδάτινων πόρων με απώτερο σκοπό την ορθή γεωργική
πρακτική και αειφορία.

Στόχοι ομιλίας:
• Γνωριμία των ακροατών με το ενυδρειοπονικό σύστημα & τις αρχές λειτουργίας του
• Ανάπτυξη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του συστήματος καθώς και των αρχών θρέψης
των φυτών, όπως διαφοροποιούνται από τα υδροπονικά και συμβατικά συστήματα καλλιέργειας

Μαρία Ασλανίδου
Είναι φοιτήτρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Τεχνολογίες και Διαχείριση Θερμοκηπίων και
Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών" της σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έγινε
δεκτή ως υποψήφια Διδάκτορας στο τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
στο εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος με αντικείμενο την Ενυδρειοπονία.
Επιπλέον συμμετέχει στο ερευνητικό πρόγραμμα FoodOASIS του αναπληρωτή καθηγητή Νικολάου Κατσούλα,
«Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστήματος ενυδρειοπονίας: ένα ακόμη βήμα για την αειφορική παραγωγή
τροφής», από το έτος 2018-2019.
e-mail: as.maria8@gmail.com

Key words
ενυδρειοπονία, aquaponics, εκτροφή ψαριών, καλλιέργεια φυτών,
ορθολογική διαχείριση, εξοικονόμηση υδάτινων πόρων,
βιο-ασφαλής παραγωγή τροφής
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"Ο ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΣΗΜΕΡΑ.
ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ."
Ο ιστορικός αμπελώνας της Σαντορίνης έχει αναμφίβολα αναδειχθεί ως η αιχμή του δόρατος του Ελληνικού
αμπελοοινικού τομέα τόσο ως προς την αναγνωσιμότητά του όσο και ως προς την εξαγωγική του επίδοση.

Ο αμπελώνας αυτός βρίσκεται σήμερα κάτω από την πίεση δύο
ανεξάρτητων, αλλά εξίσου δύσκολων στην αντιμετώπισή τους,
επιβαρυντικών παραγόντων:
• Την εμφανή, πλέον, κλιματική αλλαγή από την μία
πλευρά
• Την σταδιακή εγκατάλειψη της αμπελοκαλλιέργειας από
την άλλη πλευρά
Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να θέτονται αμείλικτα ερωτήματα
γύρω από την ικανότητα αυτού του ICON αμπελώνα στο να
επιβιώσει.

Προλαβαίνουμε να πάρουμε αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αναστρέψουμε την τάση;

Ιωάννης Παρασκευόπουλος
Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωπονίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (Diplome de Docteur-Ingenieur) στην
Οινολογία - Αμπελουργία , Institut d' Oenologie de l' Universite de Bordeaux II, France. Ο ίδιος είναι ενεργός
στον επιχειρηματικό κλάδο της οινολογίας από το 1989 καθώς είναι και ιδρυτής της οινοποιητικής εταιρίας
ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΒΕΕ, αλλά και της εταιρίας ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΑΕΒΕ. Επίσης από το 2015 είναι
καθηγητής Οινολογίας στο ΠΑΔΑ στο Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, όπου και διατελεί
Πρόεδρος από το 2017. Τέλος το ερευνητικό του έργο μετράει έναν μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων και
επιστημονικών εργασιών.

Key words
Ελληνικός αμπελοοινικός τομέας, αμπελώνας Σαντορίνης,
Σαντορίνη, κλιματική αλλαγή,
εγκατάλειψη αμπελοκαλλιέργειας, ικανότητα επιβίωσης
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"ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ"
Στην αμπελόεσσα Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων το κρασί αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής των Ελλήνων.
Στη δύσκολη περίοδο που ως χώρα διανύουμε, η ενασχόληση με
την καλλιέργεια του αμπελιού και την παραγωγή κρασιού μοιάζει
ελπιδοφόρα για τους νέους ανθρώπους. Ακόμη πιο ελπιδοφόρα,
είναι η ενασχόλησή τους με τη βιολογική αμπελουργία και την
παραγωγή κρασιού σε μία διεθνή αγορά που αναζητά όλο και
περισσότερο κρασιά βιολογικής, βιοδυναμικής παραγωγής ή
ακόμη, και κρασιά που παράγονται με ελάχιστες ανθρώπινες
επεμβάσεις (φυσικά).
Η δημιουργία μιας τέτοιας βιώσιμης αμπελοοινικής εκμετάλλευσης προϋποθέτειτην ύπαρξη
• αμπελώνων έκτασης 25-50 στρ., την οποία μια τετραμελής οικογένεια μπορεί άνετα να διαχειριστεί
• ενός μικρού επισκέψιμου οινοποιείου
• πολύ προσωπική εργασία
• συνειδητοποίηση ότι παρόλο το prestige που παρέχει η ενασχόληση με το κρασί, δεν εξασφαλίζει
πλούτη, αλλά μια αξιοπρεπή, γεμάτη όμορφες στιγμές και συγκινήσεις, ζωή, στην επαρχία
Η εταιρία Γεωργιάδης-Σπινθηροπούλου Ο.Ε. με το διακριτικό τίτλο
Αργατία και έδρα στο Ροδοχώρι της Νάουσας, θα παρουσιαστεί ως
ένα παράδειγμα μιας βιώσιμης, μικρής, οικογενειακής
αμπελοοινικής εκμετάλλευσης.

Χαρούλα Σπινθηροπούλου
Είναι Γεωπόνος (ΑΠΘ) με ειδίκευση στην Αμπελουργία (D.A.A. ENSA Montpellier), Οινολόγος και Διδάκτορας
Αμπελοργίας του ΓΠΑ. Εργάζεται πάω από 25 χρόνια στον αμπελοοινικό χώρο και είναι συγγραφέας του
βιβλίου «Οινοποιήσιμες Ποικιλίες του Ελληνικού Αμπελώνα» και αρκετών ερευνητικών εργασιών πάνω σε
θέματα κλωνικής επιλογής ποικιλιών, terroir, βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου, χλωρής λίπανσης κ.ά.
Ταυτόχρονα με τη συμβουλευτική της δραστηριότητα (Κτήμα Κυρ-Γιάννη, DKG, Imerys S.A., Κατώγι Α.Ε.),
καλλιεργεί τους ιδιόκτητους αμπελώνες της με βάση τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και παράγει τα κρασιά
"Αργατία".

Key words
καλλιέργεια αμπέλου, βιολογική αμπελουργία,
βιολογική & βιοδυναμική παραγωγή,
τετραμελής οικογένεια, οικογενειακή εκμετάλλευση
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"Ο ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ"
Ο 1ος ελληνικός αστικός αμπελώνας στην καρδιά της πόλης της Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε τον Απρίλιο του
2013 σε μια δημοτική έκταση, στην οποία πριν το 2004 ήταν εγκατεστημένο το
μηχανουργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο αστικός αμπελώνας αποτελεί καρπό συνεργασίας των υπηρεσιών πρασίνου
του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος
Γεωπονίας του ΑΠΘ και της εταιρείας «Κτήμα Γεροβασιλείου».
Έχει έκταση 2 στρεμμάτων, με φυτεμένες σε αυτόν ελληνικές ποικιλίες
αμπέλου, 2 ερυθρές (Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο) & 2 λευκές (Ρομπόλα και
Μαλαγουζιά). Η κάθε ποικιλία καταλαμβάνει το 1/4 της έκτασης με 120 φυτά.
Ευθύνη λειτουργίας & συντήρησης αμπελώνα οι υπηρεσίες πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες
συνεργάζονται σε θέματα φυτοπροστασίας και διαχείρισης με το Εργαστήριο Αμπελουργίας του Τμήματος
Γεωπονίας του ΑΠΘ.
Οινοποίηση της παραγωγής στις εγκαταστάσεις του Κτήματος Γεροβασιλείου. Το κρασί που παράγεται
φέρει την ονομασία «Γοργόνα» και διατίθεται μόνο στο πλαίσιο εκδηλώσεων που οργανώνει ο Δήμος
Θεσσαλονίκης για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στόχοι αυτής της προσπάθειας:
• Η πιλοτική ανάπτυξη χώρων αστικής γεωργίας
• Η ενθάρρυνση για εμπλοκή της κοινότητας, της γειτονιάς και των κατοίκων της πόλης στη δημιουργία
βιώσιμων χώρων πρασίνου με όλα τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που αυτοί
μπορούν να προσφέρουν
Στο χώρο του αμπελώνα:
• Υλοποιούνται πολλές εκπαιδευτικές δράσεις με συμμετοχή μαθητών & φοιτητών
• Οι κάτοικοι της γειτονιάς συμμετέχουν στην προστασία και φύλαξή του, αλλά και σε εργασίες (π.χ.
ετήσιος τρύγος όπου και οργανώνεται μια μικρή γιορτή με παραδοσιακούς χορούς και κεράσματα)
✓ Ο αμπελώνας συνέβαλε και στην ανάπτυξη άλλων σχετικών δράσεων στην ίδια περιοχή, όπως ο αστικός
λαχανόκηπος «ΚΗΠΟΣ3» και ο αστικός οπωρώνας.
✓ Ακόμα, παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική σε συνέδρια και forum τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό (Bologna και Montpellier).
✓ Έχει προταθεί η ένταξή του στο οινοτουριστικό δίκτυο «Δρόμοι του Κρασιού της Βορείου Ελλάδος», ως
επίτιμο μέλος και επισκέψιμο σημείο της οινικής διαδρομής της Θεσσαλονίκης.

Ευάγγελος Ματζίρης
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό και
Διδακτορικό δίπλωμα στην Εδαφολογία. Εργάζεται ως Προϊστάμενος του Τμήματος Αλσών Δενδροστοιχιών
και Φυτωρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διδάσκει στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ τα μαθήματα της Γονιμότητας και Ταξινόμησης Δασικών Εδαφών, καθώς και στο Διιδρυματικό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου». Τέλος, είναι
εκπαιδευτής σε θέματα Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
e-mail: v.matziris@thessaloniki.gr

Key words
Δήμος Θεσσαλονίκης, αστικός αμπελώνας, αστική γεωργία, urban farming
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"SAVE THE FOOD"
Την ιδέα "Save the food" ανέπτυξε η ΚΑΘ (Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης) ΑΕ ως
βοήθεια στα προβλήματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού & στην ανάγκη
προστασίας του περιβάλλοντος, και την υλοποίησε με το έργο Support Social
Enterprises in combating poverty and social exclusion ("Social Plate") του
προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.
Σκοπός του προγράμματος:
• σίτιση ασθενέστερων κοινωνικά ομάδων
• παροχή εργασίας σε μακροχρόνια ανέργους
• περιορισμός απώλειας τροφίμων
• να αποτελέσει το έναυσμα για αλλαγή πλεύσης & νοοτροπίας σε ό,τι αφορά θέματα απώλειας
τροφίμων
Καθημερινά, έμποροι της ΚΑΘ ΑΕ παραδίδουν μη εμπορεύσιμα προϊόντα στο γραφείο διαχείρισης
οργανικών υπολειμμάτων, τα προϊόντα διαχωρίζονται σε κατάλληλα για κατανάλωση και μη και
ανασυσκευάζονται. Τα ανακτημένα προϊόντα λαμβάνονται από κοινωνικούς φορείς της περιφέρειας που
συνεργάζονται με το πρόγραμμα:
• Κοινωνικά Παντοπωλεία
• Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
• Συσσίτια Εκκλησιών
• Συλλογικότητες κά
και διανέμονται σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
ΑΑΠΠΟ
ΟΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΜ
ΜΑΑ άστεγοι, άνεργοι, πρόσφυγες και όσοι χρειάζονται ένα πιάτο φαγητό, το έχουν χάρη στην
εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων που συνεργάζονται με το "Social Plate".
✓ Από τις 23/04/2018 μέχρι και σήμερα, η ομάδα του "Social Plate" διαχειρίστηκε >375 τόνους φρούτων
& λαχανικών από τα οποία ανακτήθηκαν και προσφέρθηκαν >250 τόνοι σε συνανθρώπους μας!
✓ Οι φορείς που συμμετέχουν στη διανομή ξεπερνούν τους 70!
✓ Ευελπιστούμε πως η δράση μας θα αποτελέσει πηγή ενημέρωσης & έμπνευσης για όλο το κόσμο.
✓ Θα είναι το έναυσμα για ενίσχυση της οικονομίας με τρόπο βιώσιμο, για την ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης απέναντι σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού
αποκλεισμού καθώς και απέναντι στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος.
✓ Χρειαζόμαστε την ενεργή συμμετοχή όλων, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο· επιζητούμε τη στήριξη,
σύμπραξη και συνεργασία μεγάλων κεντρικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, δομών αλληλεγγύης,
συλλογικοτήτων και εθελοντών.
✓ Info: kath.gr/save-the-food/

Αναστασία Μπόμπα
Γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος Τεχνολόγος Τροφίμων του Τμήματος
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει πρακτική άσκηση σε εργαστήριο
αναλύσεων τροφίμων και έπειτα από προϋπηρεσία σε εταιρίες του κλάδου και μη, εργάζεται στην Κεντρική
Αγορά Θεσσαλονίκης ΑΕ από το Νοέμβριο του 2017 ως γραμματέας Διοίκησης & ως υπεύθυνη του project
"Social Plate", το οποίο και οργάνωσε εξ αρχής.

Key words
food waste, save the food, social plate, sustainable
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"ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ"
Οι φυτογενετικοί πόροι αποτέλεσαν επί αιώνες ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για την ανάπτυξη της
γεωργίας. Επιπρόσθετα, αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων στη γεωργία,
ιδιαίτερα της κλιματικής αλλαγής και το υποσιτισμού.
Στις μέρες μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη διατήρηση των
φυτογενετικών πόρων. Η τράπεζα γενετικού υλικού της ICARDA διατηρεί
στις εγκαταστάσεις της μία από τις πλουσιότερες συλλογές τοπικών
ποικιλιών και άγριων ειδών, με έμφαση στους γενετικούς πόρους
σιτηρών, ψυχανθών, καθώς και μεσογειακού τύπου λειμώνιων ειδών.
Ωστόσο, η διατήρηση των πολύτιμων αυτών γενετικών πόρων, απαιτείται
να συνοδεύεται και από την αποτελεσματική αξιοποίησή τους. Για το σκοπό αυτό, η ICARDA εφαρμόζει
καινοτόμες προσεγγίσεις για το μοριακό χαρακτηρισμό των δειγμάτων της και την αποτελεσματική
στόχευση φυτικών γενετικών πόρων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσαρμογής. Επιπρόσθετα, αποτελεί
ένα από τα λίγα ερευνητικά ινστιτούτα που εφαρμόζει προ-βελτιωτικές διαδικασίες. Οι προσεγγίσεις αυτές,
αποτελούν το καλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματική αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων και τη
διασφάλιση των τροφίμων.

Αθανάσιος Τσιβελίκας
Είναι ερευνητής του International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA), ασκώντας τα
καθήκοντά του ως υπεύθυνος της Τράπεζας Γενετικού Υλικού της ICARDA στην πόλη Ραμπάτ του Μαρόκο.
Διαθέτει Διδακτορικό στη Γενετική και Βελτίωση Φυτών από το Τμήμα Γεωπονίας του Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχει 15 χρόνια εμπειρίας στο αντικείμενο της διατήρησης των φυτογενετικών
πόρων, εργαζόμενος από το 2004 έως το 2012 στην Ελληνική Τράπεζα Γενετικού Υλικού και από το 2012 και
έπειτα στην Τράπεζα Γενετικού Υλικού της ICARDA. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν έρευνα
πεδίου, συλλογή, διατήρηση, χαρακτηρισμό, αξιολόγηση και αξιοποίηση των φυτογενετικών πόρων. Επίσης
έχει διατελέσει κύριος ερευνητής σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς
οργανισμούς και έχει δημοσιεύσει αρκετές επιστημονικές μελέτες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Key words
φυτογενετικοί πόροι, τράπεζα γενετικού υλικού, μοριακός χαρακτηρισμός
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