
Ποιος ε ίναι  ο ρόλος της χορτοφαγικής δ ιατροφής
στην ανθρώπινη υγε ία και  ο ι  θετ ικές επιπτώσεις
της στ ις  καρδιαγγε ιακές παθήσεις και  στο
μεταβολικό σύνδρομο ;  Η απάντηση βασίζεται
στ ις  αρχές της Vegan διατροφής η οποία παίζε ι
τον ρόλο της και  στην χρήση της γεωργικής γης
και  των υδάτινων πόρων και  στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου αλλά και  στην μελλοντ ική
επισιτ ιστ ική ασφάλεια.
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«Vegan Διατροφή: Μια πρόταση
υγείας με περιβαλλοντικό αντίκτυπο»

Απόστολος Δρυμωνίτης Ενδοκρινολόγος με

Μεταπτυχιακό στην Κλινική Έρευνα (MSc)

 



Η καλλιέργεια και  η επεξεργασία φαρμακευτ ικής
κάνναβης στην Ελλάδα ε ίναι  ένα ταχύτατα
αναπτυσσόμενο κομμάτι  του αγροτ ικού κλάδου.  Το
νομοθετ ικό πλαίσιο που θεσμοθετε ί  την
καλλιέργεια,  μεταποίηση, και  εξαγωγή τελ ικών
προϊόντων φαρμακευτ ικής κάνναβης αλλάζε ι
δυναμικά τα τελευταία χρόνια επιτρέποντας
ολοένα και  περισσότερες ελευθερίες σε νέες και
υφιστάμενες επενδύσεις,  ορίζοντας πάντα τ ις
νομικές υποχρεώσεις και  τ ις  προϋποθέσεις που
πρέπει  απαραιτήτως να πληρούνται  γ ια την ομαλή
λειτουργία μιας μονάδας καλλιέργειας και
επεξεργασίας φαρμακευτ ικής κάνναβης.  Η
συγκεκριμένη ομιλ ία στοχεύει  στην ανάδειξη των
ορθών πρακτ ικών που ορίζονται  από την
νομοθεσία και  από ένα κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Σύμφωνα με αυτό πλαίσιο μια μονάδα πρέπει  να
πιστοποιηθεί  κατά GACP και  GMP (Good
Agr icul tural  and Col lect ion Pract ices και  Good
Manufactur ing Pract ices) ,  οδηγίες ο ι  οποίες
καλύπτουν τα στάδια της καλλιέργειας και
μεταποίησης αντ ίστοιχα.
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«Καλλιέργεια της φαρμακευτικής
κάνναβης στην Ελλάδα και οι

προοπτικές της»

Παναγιώτης Καρνούτσος, Γεωπόνος MSc - IA

AGRO - Intelligent Agriculture 

 



μάτισαν βιοδυναμική μέθοδο με αφορμή δυο
ελληνικές λέξε ις ,  β ίος και  δύναμη. Η χρήση της
λέξης μέθοδος υπονοεί  ότ ι  δεν πρόκειται  μόνο γ ια
κατασκευή νέων οργανικών λ ιπασμάτων αλλά
σεβασμός στην υγε ία του εδάφους και  των φυτών
και  κατ ’  επέκταση στην σωστή τροφή των ζώων
και  του ανθρώπου.Η κεντρική ιδέα της
Βιοδυναμικής ε ίναι  ότ ι  το αγρόκτημα στο σύνολό
του αντ ιμετωπίζεται  ως οργανισμός άρα θα πρέπει
να ε ίναι  ένα κλε ιστό «αυτοθρεφόμενο» σύστημα το
οποίο θρέφεται  από τα σκευάσματα.Δηλαδή,
σύμφωνα με τ ις  αρχές της μεθόδου,  η γη
κατανοείται  ως ζωντανός οργανισμός,  κάθε εν ια ίο
καλλιεργήσιμο τμήμα ως μια αυτάρκης οικολογική
ενότητα και  η γεωργία ως πράξη που διεγε ίρε ι  τ ις
δυνάμεις ο ι  οποίες επενεργούν στη φύση,
δημιουργούν και  ρυθμίζουν τη ζωή των
φυτών.Κάθε οργανισμός ε ίναι  μέρος ενός
συνόλου,  που αλληλοεξαρτάται  και  επηρεάζεται .
Τα φυτά,  στηρίζονται  στη γη,  στο νερό,  στον αέρα
(το φως) και  στη φωτιά (τη θερμότητα),  δυνάμεις
που εκφράζονται  στο φυτό.  Έτσι ,  ο ι  ρ ίζες τα
φύλλα,  τα άνθη ο καρπός,  δεν ε ίναι  παρά
εκφράσεις αυτών των δυνάμεων. Δύο δυνάμεις
αντ ιδ ιαστέλλονται  συνεχώς στα φυτά:  η μία τα
υψώνει  προς τα άνω ,  προς τον ήλιο,  και  η άλλη
τα τραβά προς τα κάτω, προς τη γη.
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«Βιοδυναμικό κρασί»
 

Χρήστος Ζαφειράκης

Η βιοδυναμική σημαίνε ι  εργάζομαι  και  δρω
σε αρμονία με τη φύση και  της δυνάμεις που
τη διατηρούν.  Πάνω σε αυτή τη βάση
στηρίχτηκαν οι  πρώτοι  γεωργοί  που την ονο-



τους προκύπτει  από την μαλακή αίσθηση που
αφήνουν κατά το μάσημα. Συναντώνται  σε δύο
διαφορετ ικές εκδοχές,  μ ία vegan και  μ ία
vegetar ian,  ο ι  οποίες ε ίναι  εμπνευσμένες από το
μεσογειακό πρότυπο διατροφής.  Συνδυάζουν
συστατ ικά όπως φέτα Π.Ο.Π.,  πιπεριά Φλωρίνης
και  λ ιαστή τομάτα (vegetar ian) και  πιπεριά
Φλωρίνης με πάστα ελ ιάς και  πάπρικα (vegan).
Αποτελούν ένα πρωτοποριακό προϊόν,  με χαμηλή
θερμιδική αξ ία,  υψηλή περιεκτ ικότητα σε φυτ ικές
ίνες και  στοιχε ία ο ικολογικής καινοτομίας.  Η
φιλοσοφία των “Sof t ies”  βασίζεται  στην
αξιοποίηση παραπροϊόντων τροφίμων. Πιο
συγκεκριμένα,  η ζύμη τους εμπεριέχε ι  ένα
καινοτόμο αλεύρι  που παράγεται  από φλοιούς
ροδιού,  ενώ η διάρκεια ζωής τους παρατε ίνεται  με
την χρήση φυσικών αντ ιοξε ιδωτικών, προερχόμενα
από μη εμπορεύσιμα φρούτα και  λαχανικά.
Το προϊόν αναπτύχθηκε από ομάδα φοιτητών του
τομέα Επιστήμης και  Τεχνολογίας Τροφίμων, του
τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ. με σκοπό την
συμμετοχή στον εθνικό διαγωνισμό ανάπτυξης
καινοτόμων τροφίμων “Ecotrophel ia 2021”.  

#
o
m

ilie
s

«Softies - Homestyle Snack: Ένα
καινοτόμο προϊόν»

 
 

Χρυσόστομος Σπυρόπουλος, Κλημαντάκης

Κωνσταντίνος, Γεωπόνοι, Υπεύθυνοι προϊόντος

Τα “Sof t ies Homesty le Snack” ε ίναι  αλμυρά,
γεμιστά “p i l lows”,  χωρίς γλουτένη.  Το όνομά 



Χαμηλά επίπεδα μικροθρεπτικών συστατ ικών έχουν
συσχετ ιστε ί  με ανεπιθύμητες κλ ιν ικές εκβάσεις κατά τη
διάρκεια λοιμώξεων. Ως εκ τούτου,  γ ια να
μεγιστοποιηθεί  η άμυνα του οργανισμού κατά των
λοιμώξεων, μ ια ημερήσια δόση βιταμινών και
ιχνοστοιχε ίων γ ια υποσιτ ισμένους ασθενείς που
διατρέχουν κ ίνδυνο ή έχουν εμφανίσει  συμπτώματα
του συνδρόμου long-covid μπορεί  να ε ίναι  ευεργετ ική.
Τα μικροθρεπτικά συστατ ικά περιλαμβάνουν βιταμίνες
(π.χ.  Α,  Β και  D) και  μέταλλα (π.χ.  Ca,  P και  Mg),
καθώς και  ιχνοστοιχε ία (Zn,  Cu και  Fe) που
εμπλέκονται  στην έναρξη,  τη δ ιατήρηση και  τη
ρύθμιση των ανοσολογικών αντ ιδράσεων του ξεν ιστή
στις λοιμώξεις από τον ιό μέσω της επίδρασης στη
συχνότητα και  λε ιτουργία των έμφυτων και
προσαρμοστικών ανοσοκυττάρων, παραγωγή και
ανάπτυξη ε ιδ ικών γ ια τον ιό αντ ισωμάτων, παραγωγή
προ-,  και  αντ ι -φλεγμονωδών κυτοκινών, αντ ίδραση
οξειδωτικής έκρηξης και  ούτω καθεξής.  Με βάση το
θεωρητικό υπόβαθρο που παρουσιάζεται  και  κάποια
πρόδρομες ενθαρρυντ ικές μελέτες,  ο ρόλος των
μικροθρεπτικών συστατ ικών που προαναφέρθηκαν στη
θεραπεία ασθενών με σύνδρομο long-covid θα πρέπει
να διερευνηθεί  περαιτέρω. Αυτή τη στ ιγμή δεν
υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα γ ια ε ιδ ικές
διατροφικές συστάσεις πέρα από την εστ ίαση στην
ελληνική μεσογειακή διατροφή.
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«Επίδραση φυτικών προϊόντων και
υποπροϊόντων σε ανθρώπους με long

covid συμπτώματα»

Μαρία Δημοπούλου, Υπ. Διδάκτορας,

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Οι ποσότητες βιοαποδομήσιμων στερεών
αποβλήτων που παράγονται  από τ ις
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων αυξάνονται
συνεχώς προκαλώντας μεγάλα προβλήματα
διάθεσης με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε
εύρεση νέων τρόπων αξιοποίησης-επεξεργασίας
τους.  Ένας νέος τρόπος αποτελε ί  η εφαρμογή των
κατάλληλα επεξεργασμένων βιοαποδομήσιμων
στερεών αποβλήτων που πληρούν τ ις  απαραίτητες
προϋποθέσεις γ ια εφαρμογή με ασφάλεια στο
έδαφος,  δηλαδή των βιοστερεών (ΒΣ),  ως
λιπάσματος.  Στην παρούσα ομιλ ία θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της αξ ιολόγησης
της χρήσης των ΒΣ ως οργανικών λ ιπασμάτων
που ταυτόχρονα θα δράσουν ως
φυτοπροστατευτ ικά μέσα έναντ ι  φυτοπαθογόνων
μικροοργανισμών, εάν τα ΒΣ θα μπορούσαν να
ενισχύσουν τ ις  αμυντ ικές αποκρίσεις των φυτών
και  τέλος τα ευρήματα από την προσθήκη των ΒΣ
σε υποστρώματα ανάπτυξης φυτών γ ια έλεγχο της
ανάπτυξης κλάσεων βακτηρίων που δρουν
ευεργετ ικά προς το φυτό.
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«Κυκλική οικονομία: Χρήση
Βιοστερεών από επεξεργασία αστικών

λυμάτων ως εδαφοβελτιωτικών και
φυτοπροστατευτικών μέσων»

Λαγοπόδη Αναστασία, Καθηγήτρια

Φυτοπαθολογίας, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ

 



μοντέλο αποτελούν τον πυρήνα της πολιτ ικής
ατζέντας τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).  Στο
πλαίσιο αυτό,  ο ι  έννοιες της κυκλικής οικονομίας
και  της βιοοικονομίας ε ισάγονται  στο σχέδιο
δράσης και  τη στρατηγική της ΕΕ προκειμένου να
επιτευχθεί  με ίωση του περιβαλλοντ ικού
αντ ίκτυπου σε όλη τη δ ιάρκεια ζωής των
προϊόντων, αύξηση της αποδοτικής χρήσης των
πόρων και  αξ ιοποίηση των ανανεώσιμων πρώτων
υλών. Ως εκ τούτου,  αναπτύσσονται  πρωτοβουλίες
που εν ισχύουν την εξεύρεση και  την υ ιοθέτηση
από την αγορά βιώσιμων λύσεων που στηρίζονται
στην επαναχρησιμοποίηση των πόρων. Τις
τελευταίες δεκαετ ίες,  η παγκόσμια έρευνα έχε ι
αφιερώσει  αξ ιοσημείωτες επενδύσεις γ ια να
αναδείξε ι  β ιώσιμα κυκλικά επιχε ιρηματικά μοντέλα
με βάση τη βιοτεχνολογία.  Συγκεκριμένα,
υπάρχουν αναδυόμενες τεχνολογίες που
βασίζονται  στην αξ ιοποίηση βιοαποβλήτων γ ια την
παραγωγή πρώτων υλών, β ιοκαυσίμων και
βιοϋλικών με χρήση ανανεώσιμων πόρων και
πηγών ενέργειας.  Αλήθεια όμως, υπάρχουν τέτοια
παραδείγματα στη χώρα μας;
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«Αξιοποίηση βιοαποβλήτων για
παραγωγή ενέργειας και προϊόντων

υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Παναγιώτης Κούγιας, Κύριος Ερευνητής, 

ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

 

Η μετατόπιση του οικονομικού συστήματος
προς ένα κυκλικό και  κλ ιματ ικά ουδέτερο 



Κατά την τελευταία δεκαπενταετ ία,  η ανάπτυξη στο
τομέα της εντομολογίας έχε ι  οδηγήσει  σε μαζική
χρήση των εντόμων που αποσκοπεί  στην
παραγωγή εξε ιδ ικευμένων προϊόντων και
ζωοτροφών χάρη στη πρωτεΐνη που διαθέτουν.
Αυτό λαμβάνει  χώρα ιδ ια ίτερα στην Ευρωπαϊκή
ένωση, η οποία προχώρησε σε αλλαγές στη
νομοθεσία γ ια να επιτραπεί  η παραγωγή
ορισμένων ε ιδών εντόμων με συγκεκριμένες
διαδικασίες γ ια τον παραπάνω σκοπό. Κάτι  τέτοιο
έδωσε το έναυσμα και  σε άλλες χώρες να
ενισχύσουν τον τομέα της μαζικής παραγωγής
εντόμων, με την ε ίσοδο νέων εταιρε ιών στην
αγορά, καθώς και  νέων τεχνολογιών.  Επομένως,
ε ίναι  σαφές ότ ι  ο ρόλος των Γεωπόνων αναμένεται
να ε ίναι  σημαντ ικός και  στον τομέα αυτό λόγω της
ραγδαίας ανάπτυξής του.
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«Τα έντομα ως ζωοτροφές:
επιστροφή στο μέλλον»

Χρήστος Αθανασίου, Καθηγητής, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 

 



μηλό περιβαλλοντ ικό αποτύπωμα, στοιχε ία που
χαρακτηρίζουν το εναλλακτ ικό σύστημα
παραγωγής που ονομάζεται  ενυδρειοπονία
(aquaponics) .  Πρόκειται  γ ια ένα ευέλικτο σύστημα
παραγωγής τροφίμων που ενσωματώνει  τ ις
υδατοκαλλιέργειες και  την υδροπονία,  ο ι  οποίες
στοχεύουν στην ορθότερη χρήση γης και  νερού και
ο συνδυασμός τους μεγιστοποιε ί  τη ποσότητα
τροφίμων ακόμα και  σε μέρη που δεν ευνοείται  η
γεωργία.  Στη παρουσίαση θα γ ίνε ι  αναφορά στον
όρο της ενυδρειοπονίας,  στα βασικά
πλεονεκτήματα και  με ιονεκτήματα της εφαρμογής
της αλλά και  στ ις  βασικές αρχές λε ιτουργίας της.
Έπειτα θα ακολουθήσουν αποτελέσματα έρευνας
πάνω σε ενυδρειοπονικό σύστημα πιλοτ ικής
κλίμακας που αφορούν την απόδοση καλλιέργειας,
τη ποιότητα των υδατικών διαλυμάτων και  του
περιβαλλοντ ικού προφίλ.  Μέσω της ανάλυσης των
παραπάνω παραγόντων αξιολόγησης του
συστήματος,  θα προταθεί  στο τέλος τρόπος
βελτ ίωσής του μέσω της παρουσίασης λογισμικού
ελέγχου κατανάλωσης νερού και  θρεπτικών
στοιχε ίων,  που στοχεύει  στον πιο ακριβή
σχεδιασμό αλλά και  στη μεγιστοποίηση της
απόδοσης ενυδρειοπονικών συστημάτων.
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«Η εφαρμογή της ενυδρειοπονίας ως
σύστημα παραγωγής τροφής»

Ασλανίδου Μαρία, Υπ. Διδάκτορας του

Εργαστηρίου Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

H παραγωγή τροφής στο πλαίσιο της
αειφορίας απαιτε ί  καινοτόμες ιδέες και  χα-



Η γεωργία και  η κτηνοτροφία ε ίναι  τρόπος
ζωής,γ ια τους κατοίκους της υπαίθρου.  Η αγροτική
οικογένε ια έχε ι  συναισθηματικούς δεσμούς με τη
γη και  τη γεωργία και  η γεωργική εκμετάλλευση
περνάει  από γενιά σε γενιά ως πολιτ ισμικό
στοιχε ίο και  στοιχε ίο της ίδ ιας της ύπαρξης του
ατόμου και  της αγροτ ικής κοινωνίας.  Οι  γεωργοί
μας,  γυναίκες και  άνδρες,  έχουν μια μοναδική
εργασία η οποία κατά γενική ομολογία προσφέρει
ανεξαρτησία,  α ίσθημα επίτευξης και
δημιουργικότητας.  Παρόλ’  αυτά,  η άσκηση του
γεωργικού επαγγέλματος εμπεριέχε ι  ένα ευρύ
φάσμα φυσικών, β ιολογικών, χημικών και
μηχανικών κ ινδύνων που σχετ ίζονται  με την υγε ία.
Ορισμένα από τα προβλήματα που έχουν
καταγραφεί  ε ίναι  τα αναπνευστικά,  δηλητηριάσεις,
εργονομικά προβλήματα,  μυοσκελετ ικοί
τραυματισμοί ,  καρκίνοι  του δέρματος κ.α.  Οι
αγρότες έχουν ένα από τα υψηλότερα ποσοστά
θνησιμότητας μεταξύ των επαγγελμάτων, περίπου
δεκαπλάσια του μέσου όρου γ ια όλους τους
εργαζόμενους ενώ έχουν τον υψηλότερο κ ίνδυνο
οσφυαλγίας μεταξύ όλων των επαγγελμάτων. ( . . . )
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«Σωματική-Ψυχική και Κοινωνική
Ευημερία των γεωργών και του

αγροτικού πληθυσμού: Προκλήσεις
και Κοινωνικές καινοτομίες»

Μαρία Παρταλίδου, Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Τομέας

Αγροτικής Οικονομίας, Εργαστήριο Γεωργικών

Εφαρμογών & Αγροτικής Κοινωνιολογίας



( . . . )Πέρα όμως από τα ζητήματα φυσικής-
σωματικής υγε ίας που αντ ιμετωπίζουν οι  γεωργοί
μας,  έχουν προκύψει  μ ια σε ιρά κ ι  άλλων
ζητημάτων που επηρεάζουν συνολικά την ευημερία
των γεωργών και  των οικογενε ιών τους:  μόνιμη
αίσθηση της κούρασης-burnout ,  απογοήτευση
λόγω οικονομικών δυσκολιών,  θλίψη,  αδυναμία
εξ ισορρόπησης μεταξύ εργασίας και  ο ικογενε ιακής
κοινωνικής ζωής,  άγχος,  έλλε ιψη αναγνώρισης και
αποδοχής του επαγγελματικού τους ρόλου,  ε ιδ ικά
για τ ις  γυναίκες γεωργούς.  Πέρα όμως από τ ις
προκλήσεις υπάρχουν και  πιθανές λύσεις και
κοινωνικές καινοτομίες που μπορούν να
αποτελέσουν παράδειγμα και  έμπνευση
προκειμένου να βελτ ιωθεί  η ευημερία του/της
γεωργού και  της αγροτ ικής οικογένε ιας.  Στην
παρούσα ε ισήγηση θα παρουσιαστούν τα
αποτελέσματα του έργου HORIZON 2020 –
FARMWELL με παραδείγματα και  πιλοτ ικές
εφαρμογές κοινωνικών καινοτομιών από 6
ευρωπαϊκές χώρες.
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«Σωματική-Ψυχική και Κοινωνική
Ευημερία των γεωργών και του

αγροτικού πληθυσμού: Προκλήσεις
και Κοινωνικές καινοτομίες»

Μαρία Παρταλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,

Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ. Τομέας Αγροτικής

Οικονομίας, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών &

Αγροτικής Κοινωνιολογίας



Ουκρανικός πόλεμος),  κατάφεραν να δοκιμάζουν
αντ ιλήψεις που ίσχυαν σε σχέση με την επισιτ ιστ ική
ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο.  Οι  πιο σημαντ ικές
προκλήσεις που αντ ιμετωπίζε ι  η παγκόσμια
κοινότητα σχετ ίζονται  με τ ις  επιπτώσεις της
κλιματ ικής αλλαγής,  του ενεργειακού κόστους,  της
ασφάλειας των διεθνών μεταφορών και  των
σημαντ ικών ε ισοδηματικών και  πληθυσμιακών
ανισοτήτων που εντε ίνονται .  Απέναντ ι  σε αυτή την
ανησυχητική κατάσταση, ο ι  δυνάμεις της αγοράς δεν
έχουν βρει  τρόπο να θεραπεύσουν αυτές τ ις  έντονες
ανισορροπίες.  Οι  εφαρμοζόμενες πολιτ ικές
αδυνατούν να εξ ισορροπήσουν τ ις  αγορές,  τόσο σε
ευρωπαϊκό,  όσο και  σε δ ιεθνές επίπεδο,  με τη
διακύμανση των τ ιμών να γνωρίζε ι  πρωτοφανή
διακύμανση. Απέναντ ι  σε όλα αυτά,  ο καταναλωτής
του ανεπτυγμένου κόσμου βρίσκεται  αντ ιμέτωπος με
σημαντ ικές αυξήσεις τ ιμών, ενώ του
αναπτυσσόμενου βιώνει  έντονα την προοπτική ενός
λιμού.  Είναι  ,λοιπόν,  αναγκαίο να αναλυθεί  η
σημαντ ικότητα των παραμέτρων που διαμορφώνουν
αυτή την έκρυθμη κατάσταση, καθώς και  να τεθούν
προς συζήτηση δράσεις που θα μπορέσουν να
επαναφέρουν τ ις  αγορές σε ισορροπία,
απομακρύνοντας το φάσμα της επισιτ ιστ ικής
ανασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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«Επάρκεια τροφίμων στη νέα
πραγματικότητα»

Γιώργος Βλόντζος, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο

Θεσσαλίας

Οι πρόσφατες εξελ ίξε ις ,  τόσο σε
υγειονομικό (πανδημία Covid19),  όσο και
σε γεωπολιτ ικό επίπεδο (Ρώσο-Ουκρανικός 



Η παρούσα μελέτη ε ίχε σκοπό τη μελέτη των
επιπέδων των βαρέων μετάλλων σε εδάφη, αρχικά
στον Βόλο και  έπειτα στην Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα,  συνελέγησαν επιφανειακά εδαφικά
δείγματα από το κέντρο των πόλεων και  κυρίως από
πάρκα, παιδ ικές χαρές,  πλατε ίες και  μ ικρές περιοχές
αστικού πρασίνου.  Επίσης,  δε ίγματα συλλέχθηκαν και
κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων των πόλεων,
κοντά στο λ ιμάνι  και  στο σιδηροδρομικό σταθμό. Στα
δείγματα προσδιορίστηκαν οι  τ ιμές των
φυσικοχημικών ιδ ιοτήτων του εδάφους,  καθώς και  ο ι
ολικές και  δ ιαθέσιμες συγκεντρώσεις οκτώ μετάλλων,
του χαλκού,  ψευδαργύρου,  ν ικελ ίου,  κοβαλτ ίου,
μολύβδου,  χρωμίου,  μαγγανίου και  καδμίου.  Με τη
χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών
κατασκευάστηκαν στη συνέχεια θεματ ικοί  χάρτες γ ια
κάθε φυσικοχημική παράμετρο του εδάφους και  γ ια
κάθε μεταλλικό στοιχε ίο.  Οι  χάρτες αυτοί  αναμένεται
να αποτελέσουν ένα πολύτ ιμο βοήθημα γ ια την
απεικόνιση της ρύπανσης στην περιοχή μελέτης,
καθώς με τη δόμηση της βάσης δεδομένων η οποία
μπορεί  συνεχώς να ανανεώνεται ,  μας δίνεται  η
δυνατότητα να παρακολουθούμε την πορεία της
ρύπανσης.  Παράλληλα με τη χρήση κατάλληλων
μαθηματικών μοντέλων μπορούμε να προχωρήσουμε
σε εκτ ίμηση ή και  ακόμα πρόβλεψη της ρύπανσης
στην περιοχή μελέτης.
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«Αστική εδαφική ρύπανση από βαρέα
μέταλλα ή πιθανά τοξικά στοιχεία. Η

περίπτωση μελέτης του αστικού ιστού της
Θεσσαλονίκης και του Βόλου»

Eυαγγελία Γκόλια, Χημικός, Γεωπόνος, MSc, Δρ, Αν.

Καθηγήτρια Εργαστήριο Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας

Α.Π.Θ.



συνεχιστε ί  και  να υπάρχουν ευκαιρίες σε αυτόν
τον τομέα γ ια νέους ανθρώπους.  Διατηρώντας την
παραγωγή τροφίμων στη χώρα ενισχύεται  η τοπική
οικονομία και  επωφελούνται  ο ι  αγρότες ο ι
καταναλωτές αλλά και  το περιβάλλον.  Το επόμενο
επίπεδο ε ίναι  ο τρόπος παραγωγής,  όπου η
βιολογική καλλιέργεια ε ίναι  μονόδρομος.  Πέρα από
την απόρριψη των φυτοφαρμάκων και  των
μεθόδων καλλιέργειας που οδηγούν σε
περιβαλλοντ ική ανισορροπία,  η οργάνωση της
βιοποικ ιλότητας στην εκμετάλλευση πρέπει  να
είναι  τέτοια ώστε να δημιουργείται  ένα
αυτορυθμιζόμενο και  ανανεώσιμο οικοσύστημα.
Φροντ ίζοντας το έδαφος με σωστές πρακτ ικές,
γ ιατρεύουμε τον πλανήτη και  παράγουμε καθαρή
τροφή,διατηρούμε τη βιοποικ ιλότητα και
προστατεύουμε το μικροκλίμα.  Το επόμενο βήμα
είναι  ο ι  πρακτ ικές της αναγεννητ ικής γεωργίας,
δηλαδή ένα σύνολο πρακτ ικών στη γεωργία και  τη
βοσκή,  που επαναφέρει  και  ανοικοδομεί  την
οργανική ύλη στο έδαφος και  αποκαθιστά την
υποβαθμισμένη βιοποικ ιλότητα του.  Η φάρμα μας
στηρίζεται  σε καινοτομίες στον τρόπο αλλά και  στα
είδη που επιλέγουμε να καλλιεργούμε και  να
μεταποίουμε
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 «Micro Farming»
 

Νίκος Ιωάννου, Λίλιαν Κουϊδου, εκ μέρους της

Chili Factor Organic Farm

Ο πρωτογενής τομέας αποτελε ί
προϋπόθεση γ ια την επιβίωση μας στον
πλανήτη,  οπότε ε ίναι  αναγκαίο να δοθεί  η
απαραίτητη προσοχή,ώστε η παραγωγή να 



που αφορούν την διαμόρφωση και  τον χαρακτήρα
που θα αποκτήσουν τα πάρκα εντός τους αστικού
ιστού τον πόλεων. Η κηποτεχνία μαζί  με την
αρχιτεκτονική τοπίου καλούνται  να δώσουν λύσεις
στην ανάγκη των πολιτών που θέλουν να έρθουν
πιο κοντά στην φύση και  στον εκσυγχρονισμό
φυσικών χώρων πρασίνου,  ο ι  οποίοι  βρίσκονται
κοντά στον αστικό ιστό,  ε ίναι  ζωτικοί  και  φέρνουν
τους πολίτες κοντά με την φύση. Η χρήση
αυτοφύων και  ενδημικών φυτών ξεχωρίζε ι  από τ ις
υπόλοιπες λόγω της ελκυστικότητάς τους στην
πανίδα,  της με ίωσης σπατάλης νερού και  της
ανθεκτ ικότητάς τους απέναντ ι  σε φυτοπαθογόνους
οργανισμούς (μύκητες και  έντομα),  γεγονός που
ισοδυναμεί  με την ελάχιστη ή ακόμη και  μηδενική
χρήση γεωργικών φαρμάκων. Στην συγκεκριμένη
ομιλ ία θα παρουσιαστούν τρία ε ίδη αυτοφυών
φυτών, Pistacia Lent iscus,  Rhamnus Alaternus και
Quercus Cocci fera τα δ ιάφορα στάδια ανάπτυξής
τους και  ενδεικτ ικοί  τρόποι  αξ ιοποίησής τους
(τρόπος φύτευσης,  πότ ισμα, κατάλληλες
κλιματ ικές συνθήκες,  συνδυασμοί  φυτών μεταξύ
τους).
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 «Micro Farming»
 

Τσαμπάζης Κων. Αθανάσιος, M.Sc. Γεωπόνος

Α.Π.Θ., Φυτώρια Θεσσαλονίκης Τσαμπάζης

Αθ.Κων/νος & ΣΙΑ ΟΕ

Ο πρωτογενής τομέας αποτελε ί
προϋπόθεση γ ια την επιβίωση μας στον
πλανήτη,  Την τελευταία δεκαετ ία στην
Ελλάδα έχουν γεννηθεί  προβληματισμοί  



Στις ελληνικές θάλασσες υπάρχουν μόνιμοι  πληθυσμοί
εννέα θαλάσσιων θηλαστικών (κοινό δελφίν ι ,
ζωνοδέλφινο,  ρ ινοδέλφινο,  σταχτοδέλφινο,  φυσητήρας,
πτεροφάλαινα,  ζ ιφιός,  μεσογειακή φώκια και  φώκαινα)
και  αρκετών περιστασιακών επισκεπτών όπως
μεγάπτερη φάλαινα,  στενόρυγχο δελφίν ι ,  ψευδόρκα και
βόρεια ρυγχοφάλαινα.  Ωστόσο, λόγω της αύξησης των
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, πληθυσμοί  πολλών
ειδών θαλάσσιων θηλαστικών ε ίναι  ευάλωτοι  και  έχε ι
παρατηρηθεί  με ίωση των αριθμών των ατόμων
παγκοσμίως,  καθώς τα περισσότερα θαλάσσια
θηλαστικά,  ε ίναι  ευάλωτα σε μια σειρά από
περιβαλλοντ ικές πιέσεις και  απειλές,  όπως η
αλληλεπίδραση με την αλιε ία,  τη θαλάσσια ρύπανση,
τη ναυσιπλοΐα,  την θαλάσσια ηχορύπανση, καθώς και
σε ορισμένες φορές από την όχληση των τουριστ ικών
δραστηριοτήτων, καθώς βέβαια και  από την κλιματ ική
αλλαγή.  Ως εκ τούτου,  η εύρεση μιας κατάλληλης
ισορροπίας μεταξύ της ο ικολογικής και  της ανθρώπινης
διάστασης των αλληλεπιδράσεων των θαλάσσιων
θηλαστικών αποτελε ί  σημαντ ική πρόκληση,
προκειμένου να σχεδιαστούν σχέδια δράσης γ ια την
προστασία και  δ ιατήρηση της βιοποικ ιλότητας των
θαλάσσιων θηλαστικών, τα οποία αποτελούν σημαντ ικό
θώκο στο θαλάσσιο ο ικοσύστημα και  έχουν
χαρακτηριστε ί  ως ‘εθνικός πλούτος’ .
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«Θαλάσσια θηλαστικά και απειλές»

Γεώργιος Γκάφας, Αν. Καθηγητής, Τμ.

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου

ΠεριβάλλοντοςΠανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Με τον όρο βελτ ίωση φυτών νοείται  η τέχνη και
επιστήμη χε ιρ ισμού του γενετ ικού υλικού των
φυτών γ ια τη δημιουργία νέων γενοτύπων με
βελτ ιωμένα γνωρίσματα.  Γ ια την επίτευξη
οικονομικών, κοινωνικών αλλά και
περιβαλλοντ ικών στόχων δραστηριοποιούνται
κλάδοι  της Γενετ ικής Επιστήμης (Ποσοτική
γενετ ική,  Κυτταρογενετ ική,  Γονιδ ιωματική)  και
αξ ιοποιούνται  ο ι  εξελ ίξε ις  (αλληλούχιση
γονιδ ιωμάτων, τεχνικές ανασυνδυασμένου DNA)
ώστε να εφαρμόζονται  ε ίτε  μέσω Κλασικών
προσεγγίσεων και  εργαλεία τ ις  δ ιασταυρώσεις
υβριδισμού γ ια μεταφορά γονιδ ίων μεταξύ
συγγενικών ε ιδών ε ίτε  μέσω της Βιοτεχνολογίας με
κύριο άξονα τη Γενετ ική Μηχανική (Genet ic
Transformat ion) αλλά και  συνδυασμών όπως η
αντ ίστροφη Βελτ ίωση (Reverse Breeding) και  η
Γενετ ική επιδιόρθωση (Gene Edi t ing) .
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«Σύγχρονες τάσεις και διαστάσεις
στη βελτίωση των φυτών»

 

Αθανάσιος Γ. Μαυρομάτης, Αν. Καθηγητής

Κυτταρογενετικής & Βελτίωσης των Φυτών,

Εργαστήριο Γενετικής & Βελτίωσης των Φυτών,

Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.



Στην παρουσίαση θα γ ίνε ι  μ ια συνοπτική
παρουσίαση των εργαλείων και  τεχνολογιών που
είναι  δ ιαθέσιμα στον Έλληνα παραγωγό γ ια την
βελτ ίωση της παραγωγικότητας του κοπαδιού του.
Αναλυτ ικότερα,  θα παρουσιαστε ί  η μέθοδος
PROFILIA,  η οποία βελτ ιώνει  τη κατάρτ ιση του
σιτηρεσίου μέσω της ανάλυσης λ ιπαρών οξέων, θα
εξηγηθεί  πως ο ρόλος της τοποθέτησης κολάρων
που φέρουν τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί  σε
βελτ ίωση του βιοτ ικού επιπέδου του παραγωγού
θηλάζουσων φυλών. Επιπροσθέτως,  θα συζητηθεί
ο ρόλος της τεχνητής σπερματέγχυσης στην
αύξηση της παραγωγής και  της αποδοτικότητας,
θα παρουσιαστε ί  η συμβολή της εμβρυομεταφοράς
κατεψυγμένων και  νωπών εμβρύων αλλά και  της
γενοτύπισης των παραγώγων στην ευελιξ ία που
έχει  ο παραγωγός ως προς την επιλογή των
χαρακτηριστ ικών του κοπαδιού που θέλε ι  να
ενισχύσει .  Τέλος θα γ ίνε ι  αναφορά στους
αυτοματισμούς που αλλάζουν το προφίλ των
εκμεταλλεύσεων αλλά και  των υπαλλήλων σε
αυτές.
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«Βιοτεχνολογία και Τεχνητή
νοημοσύνη στη ελληνική

αγελαδοτροφία»

Αλέξης Πυρπύλης, Γεωπόνος ζωοτέχνης 



ας γ ια την αντ ιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης
ζήτηση γ ια τρόφιμα.  Η αύξηση του πληθυσμού αλλά
και  η κλ ιματ ική αλλαγή οδηγούν στην ανάγκη γ ια
αύξηση των παραγόμενων τροφίμων, η οποία
πλέον ε ίναι  δύσκολο να επιτευχθεί  μόνο μέσω των
ανοιχτών καλλιεργειών.  Σήμερα, αναζητούνται
λύσεις και  συστήματα τα οποία θα μπορούν να
αξιοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό τ ις  αγροτ ικές
κατασκευές μέσω συνδυαστικών χρήσεων.
Ορισμένες από αυτές ε ίναι  συστήματα ηλιακής
αφαλάτωσης,  θάλαμοι  ξήρανσης,  συλλογή βρόχινου
νερού κτλ.  Στη παρουσίαση γ ίνεται  αναφορά σε
τέτοιες εφαρμογές όπως προέκυψαν από
ερευνητ ικά έργα του ΕΓΚΕ, έρευνα που έχε ι
δ ιεξαχθεί  στο εργαστήριο αλλά και  από καινοτόμες
εφαρμογές που έχουν υλοποιηθεί  σε πραγματικά
έργα από ιδ ιωτικές πρωτοβουλίες.  Η παρουσίαση
αυτή στοχεύει  στο να εντάξε ι  τον φοιτητή στη
λογική της ολιστ ικής προσέγγισης των αγροτικών
κατασκευών, στη λογική της κυκλικής οικονομίας
στον αγροτ ικό τομέα αλλά και  στ ις  δυνατότητες που
παρέχονται  γ ια έρευνα στον κλάδο των αγροτικών
κατασκευών.
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«Προσαρμογή καινοτόμων συστημάτων
και επιπλέον λειτουργιών σε θερμοκήπια

και αγροτικές κατασκευές»

Βασίλειος Φιρφιρής, Ερευνητής, Τμήμα Γεωπονίας

Α.Π.Θ.

 

Η ανάπτυξη των θερμοκηπίων και  των
αγροτικών κατασκευών, όπως τα
κτηνοτροφικά κτ ίρ ια ,  ε ίναι  κομβικής σημασί-



Ποιά ε ίναι  η Hai fa Group και  ποιο το έργο της;  Στην
ομιλ ία,  θα αναλυθεί  δ ιεξοδικά η αναγκαιότητα
χρήσης των βιοδιεργετών καθώς και  η μεγάλη
ποικ ιλ ία κατηγοριών που υπάρχουν.  Τα καινοτόμα
αυτά προϊόντα ,πρόκειται  να εξελίξουν τ ις
καλλιέργειες και  αυτό θα αποδοθεί  από ποικ ίλα
παραδείγματα όπως και  με την εξέταση του R&D
του συγκεκριμένου τομέα.

Στόχος της παρουσίασης,  ε ίναι  η κατανόηση αυτού
του ραγδαία εξελ ισσόμενου τομέα από το κοινό
καθώς και  μ ια προσέγγιση γ ια την πορεία του στο
μέλλον.
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«Η χρήση βιοδιεργετών στην
σύγχρονη καλλιέργεια»

Δημήτριος Καντζαράς, Γεωπόνος, 

εκ μέρους της Haifa Group

 

 



Σε όλη την περιοχή της Μεσογείου,  η παραγωγή
ελαιολάδου αποτελε ί  έναν από τους
σημαντ ικότερους κλάδους της γεωργικής
παραγωγής,  με σημαντ ική συμβολή στην εθνική
οικονομία.  Ωστόσο, συνδέεται  άμεσα και  με την
παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων τοξ ικών
αποβλήτων, τα οποία λόγω της μεγάλης
περιεκτ ικότητάς τους σε φαινολικές ενώσεις
αποτελούν σοβαρό περιβαλλοντ ικό κ ίνδυνο.  Στα
υγρά απόβλητα ελαιουργείων (ΥΑΕ) με την
ανάκτηση των φαινολικών επιτυγχάνεται  με ίωση
του ρυπογόνου φορτίου και  ο ι  φαινολικές ενώσεις
δύναται  να αξ ιοποιηθεί  στην συνέχεια ως υψηλής
προστιθέμενης αξ ίας συστατ ικά.  Στόχος της
παρούσας εργασίας ε ίναι  να παρουσιάσει  ένα
παράδειγμα ανάπτυξης καινοτόμων
βιοπροσροφητικών γ ια την ανάκτηση των
φαινολικών από τα ΥΑΕ. Τα απόβλητα από την
βιομηχανία παραγωγής καφέ κατόπιν επεξεργασίας
φιλ ική προς το περιβάλλον μπορούν να
αξιοποιηθούν ως προσροφητικά των βιοενεργών
συστατ ικών των ΥΑΕ με υψηλό ποσοστό επιτυχίας,
δε ίχνοντας τον δρόμο γ ια την ολική αξ ιοποίηση
αποβλήτων και  παραπροϊόντων της βιομηχανίας
τροφίμων.

#
o
m

ilie
s

«Ανάκτηση βιοενεργών συστατικών
από υγρά απόβλητα ελαιολάδου με
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Νικολέττα Σολωμάκου, Υπ. Διδάκτωρ, Τομέας Επιστήμης

και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.



Ακολουθώντας τ ις  σύγχρονες τάσεις στη
βιομηχανία,  η έρευνα στον τομέα της επιστήμης
των τροφίμων και  της δ ιατροφής κ ινε ίται  με ταχείς
ρυθμούς προς την ανάπτυξη προηγμένων
αναλυτ ικών τεχνικών γ ια τη δ ιερεύνηση των
συστατ ικών τροφίμων, τη δ ιασφάλιση της
ασφάλειας,  της ποιότητας και  της ιχνηλασιμότητας.
Η χρήση μη επιβλεπόμενων και  επιβλεπόμενων
χημειομετρικών εργαλείων επιτρέπει  την
εξερεύνηση των δεδομένων και  την εξαγωγή
ασφαλών συμπερασμάτων γ ια μια πληθώρα
ζητημάτων που σχετ ίζεται  με την πρωτογενή και
δευτερογενή παραγωγή και  τη συντήρηση των
προϊόντων, μεταξύ άλλων.
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«Σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι σε
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Nατάσα Καλογιούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.



Τα τελευταία χρόνια γ ίνεται  ολοένα και  πιο
δημοφιλής μια νέα ερευνητ ική προσέγγιση ελέγχου
ποιότητας των αγρο-βιομηχανικών προϊόντων που
στηρίζεται  στη χρήση απλών, μη καταστροφικών
φασματοσκοπικών τεχνικών (ΜΚΦΤ) γ ια την
επίλυση σύνθετων αναλυτ ικών προβλημάτων όπως
η διάκριση διαφορετ ικής γεωγραφικής ή βιολογικής
προέλευσης,  ηλικ ίας-παλαιότητας ή βιομηχανικής
επεξεργασίας των α΄υλών, όπως η φασματοσκοπία
εγγύς και  μέσου υπερύθρου (Near,  Mid- IR) ή
Raman στη βιομηχανία τροφίμων. Στην παρούσα
ομιλ ία θα παρουσιαστούν χαρακτηριστ ικά
παραδείγματα εφαρμογών αυτής της ολιστ ικής και
πράσινης αναλυτ ικής προσέγγισης σε μελέτες
γνησιότητας προϊόντων υψηλής εμπορικής αξ ίας
όπως το παρθένο ελαιόλαδο,  α ιθέρια έλαια κ.ά.
μαζί  με τα βήματα που πρέπει  να ακολουθηθούν γ ια
την σωστή εφαρμογή της.  Τέλος θα συζητηθούν
νέες τάσεις και  προοπτικές γ ια την εξέλ ιξή τους σε
εργαλεία γρήγορης παρακολούθησης της ποιότητας
των τροφίμων σε όλα τα στάδια της παραγωγής,
επεξεργασίας ή αποθήκευσής τους.
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«Διερευνώντας το φασματοσκοπικό
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Η καλλιέργεια βιομηχανικής και  φαρμακευτ ικής
κάνναβης κερδίζε ι  ολοένα και  περισσότερο έδαφος
τ ις  τελευταίες δεκαετ ίες.  Καθώς η καλλιέργεια,  η
μεταποίηση και  η δ ιάθεσή της φαρμακευτ ικής
κάνναβης στην αγορά υπόκειται  σε αυστηρά
νομοθετ ικά πλαίσια το κόστος των επενδύσεων και
τα καλλιεργούμενα εδάφη ε ίναι  πολύ λ ιγότερα από
τα αντ ίστοιχα της βιομηχανικής.  Ωστόσο, καθώς η
Ευρώπη αναμένεται  να γ ίνε ι  η μεγαλύτερη νόμιμη
αγορά στα επόμενα χρόνια.  Από την άλλη η
βιομηχανική κάνναβη με το μεγάλο εύρος
προϊόντων που μπορούν να παραχθούν κατέχε ι
εξέχουσα θέση στ ις  δ ιεθνε ίς  αγορές.  Με την
ραγδαία ανάπτυξη των καλλιεργειών,  τ ίθεται  ως
στόχος η δημιουργία ενός νομοθετ ικού πλαισίου,  το
οποίο επιτρέπει  την πρωτογενή παραγωγή με
γνώμονα την αε ιφόρο καλλιέργεια και  την κάλυψη
των στόχων της Πράσινης Ανάπτυξης,  στο οποίο
εστ ιάζουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα καλών πρακτ ικών
καλλιέργειας (Good Agr icul tural  and Col lect ion
Pract ices,  GACP) αλλά και  ο ι  εθνικές και
ευρωπαϊκές οδηγίες καλλιέργειας του φυτού.  ( . . . )
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( . . . )  Επιπλέον,  τα ερευνητ ικά προγράμματα που
εστιάζουν στην ανάπτυξη γενετ ικού υλικού
ανθεκτ ικού σε ασθένειες συνδράμουν στη
προσπάθεια κάλυψης των στόχων βιωσιμότητας με
μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτ ικών προϊόντων
και  την δημιουργία νέων συστημάτων καλλιέργειας
δημιουργώντας αποδοτικότερες καλλιέργειες,
ελαχιστοποιώντας την χρήση νερού και
δ ιασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη διαχείρ ιση
αποβλήτων.
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