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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
ΜΕ ΘΕΜΑ:
«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) με θέμα «Καινοτομία και αύξηση προστιθέμενης αξίας στα προϊόντα
Ζωικής Παραγωγής», την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη, στα
πλαίσια της 10ης ZOOTECHNIA 2017.
Η ημερίδα ξεκίνησε με έναν σύντομο χαιρετισμό από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου,
κ. Σπυρίδων Μάμαλη. Ο κ. Μάμαλης στον χαιρετισμό του τόνισε τον ρόλο της καινοτομίας
και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή των ζωικών προϊόντων.
Επεσήμανε ότι η καινοτομία είναι η μόνη λύση για τις χώρες με υψηλό εργατικό κόστος,
όπως η Ελλάδα, ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές, τονίζοντας παράλληλα
πως τόσο η καινοτομία όσο και η αύξηση προστιθέμενης αξίας αποτελούν βασικό στοιχείο
της αρχιτεκτονικής της νέας Κ.Α.Π. σε πανευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Δράσεις
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα cluster και η ενίσχυση ερευνητικών
δραστηριοτήτων, στοχεύουν στην ανάπτυξη της καινοτομίας και στην ανάδειξη των
συγκριτικών πλεονετημάτων της ελληνικής ζωικής παραγωγής. Βασικό ρόλο στην όλη
διαδικασία έχει η επιστημονική γνώση. Οι υπεύθυνοι επιστήμονες, οι γεωτεχνικοί, θα πρέπει
να προχωρήσουν μαζί με το παραγωγικό δυναμικό της χώρας ώστε να αναδειχτούν όλα τα
συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνική αγροτικής οικονομίας.
Την ημερίδα χαιρέτισαν ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων, κ. Χαράλαμπος Κασίμης, ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης και Τομεάρχης
Αγροτικής Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ο π. Γενικός
Γραμματέας και Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Δημήτριος Μελάς, ο
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.
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Θεοφάνης Παπάς και η Βουλευτής Ν. Καρδίτσας του ΣΥΡΙΖΑ, κα Παναγιώτη Βράντζα, ενώ
την ημερίδα παρακολούθησαν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ.
Γεώργιος Παπαδούλης, ο πρ. Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, κ. Αλέξανδρος Γκόβαρης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ζωοτεχνικής Εταιρείας κ.
Γεώργιος Ζέρβας, ο πρ. Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και πρ. Διοιηκητής του Ο.Γ.Α. κ.
Ξενοφών Βεργίνης και η Περιφερειακή Σύμβουλος της Π.Ε. Χαλκιδικής κα Αικατερίνη
Ζωγράφου.
Ο Γενικός Γραμματέας, στον χαιρετισμό του επεσήμανε ότι το θέμα της ημερίδας
αντιστοιχεί στις τρεις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου, την καινοτομία, την
προστιθέμενη αξία και τη ζωική παραγωγή. Η καινοτομία αποτελεί για το Υπουργείο μία
οριζόντια προτεραιότητα με τριπλή υπόσταση, με τεχνολογικό, κοινωνικό και οργανωτικό
χαρακτήρα. Είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραγωγή προστιθέμενης αξίας με σκοπό την
ενίσχυση της θέσης της ζωικής παραγωγής ώστε να αντιστραφεί η σχέση 70 – 30 / φυτικής
- ζωικής παραγωγής. Τόνισε ότι στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου αποτελεί η
βελτίωση του υφιστάμενου μοντέλου παραγωγής για την ανάδειξη του συγκριτικού
πλεονεκτήματος της χώρας, την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων ταυτότητας. Τελειώνοντας
τον χαιρετισμό του, επεσήμανε τους βασικούς άξονες που έχει θέσει το Υπουργείο και
εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι άξονες αυτοί είναι η
αντιμετώπιση του προβλήματος της ελληνικής γεωργίας με καίριες παρεμβάσεις στη
διαμόρφωση του κόστους παραγωγής, οι παρεμβάσεις στην ενίσχυση της παραγόμενης
προστιθέμενης αξίας και οι παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ίδιας της εξωστρέφειας της
ελληνικής γεωργίας και της αγροτικής οικονομίας.
Στη συνέχεια, μίλησε ο Βουλευτής Ν. Κοζάνης και Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
της Νέας Δημοκρατίας, κ. Γεώργιος Κασαπίδης τονίζοντας τη σημαντικότητα του θέματος
της ημερίδας. Ο κ. Κασαπίδης επεσήμανε ότι το 30% των εισαγωγών της χώρας
αναλώνονται σε εισαγωγές ζωικών προϊόντων, γεγονός που καθιστά τη ζωική παραγωγή τον
μεγάλο ασθενή. Στη συνέχεια ανέφερε κάποια παραδείγματα καινοτομίας και τελείωσε τον
χαιρετισμό του τονίζοντας ότι η επιστημονική κοινότητα της χώρας θα πρέπει να
συνεργαστεί, υπό τον συντονισμό του Επιμελητηρίου, για την κατάρτιση ενός δεκαετή
πλάνου για την ελληνική κτηνοτροφία και την ελληνική ύπαιθρο.
Τον Βουλευτή Ν. Κοζάνης, ακολούθησε ο κ. Μελάς, ο οποίος επεσήμανε τον επίκαιρο
χαρακτήρα του θέματος της ημερίδας του Επιμελητηρίου. Ο κ. Μελάς τόνισε ότι η
καινοτομία μπορεί να αφορά είτε ένα νέο παραγόμενο προϊόν είτε μία νέα παραγωγική
διαδικασία η οποία θα στοχεύει ή στη μείωση του κόστους παραγωγής ή στην καλύτερη
απόδοση παραγωγής, η οποία με τη σειρά της θα αντισταθμίσει τη μείωση της ευρωπαϊκής
εισοδηματικής στήριξης στον αγροτικό χώρο που λαμβάνει χώρα και θα συνεχίζει να
λαμβάνει τα επόμενα χρόνια. Επομένως, η καινοτομία συμβάλλει στους δύο αυτούς
πυλώνες, στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και στη μείωση του κόστους πραγωγής,
ενώ χρηματοδοτείται μέσα από το Π.Α.Α. το οποίο ήρθε να αποτυπώσει ένα αναπτυξιακό
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παραγωγικό τρίγωνο σαν διακύβευμα αγροτικής πολιτικής τριών σημείων, την παροχή
γεωργικών συμβουλών, τις ομάδες παραγωγών και τις ευρωπαϊκές συμπράξεις καινοτομίας,
προκύπτοντας έτσι ένα παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης και ανασυγκρότησης.
Στη συνέχεια, μίλησε ο κ. Παπάς, ο οποίος αφού συνεχάρη και αυτός με τη σειρά του
το Επιμελητήριο για την επιλογή του θέματος της ημερίδας, ανέπτυξε ένα παράδειγμα
προερχόμενο από την προσωπική του εμπειρία, τη δική του προσπάθεια να καινοτομήσει με
τη δημιουργία μονάδας παραγωγής πιτιάς.
Τέλος, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε η κα. Βράντζα η οποία επεσήμανε την έλλειψη
σύνδεσης ανάμεσα στην επιστήμη και στην παραγωγική διαδικασία.
Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν με την εισήγηση του κ. Πέτρου Ανδρουλάκη, PhD
Κτηνιάτρου, Γεωπόνου – Ζωοτέχνη, Υγιειονολόγου Τεχνολόγου Τροφίμων – Ειδικού
Μικροβιολόγου. Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για τη διαδικασία πιστοποίησης νέου προϊόντος
Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε. εστιάζοντας στο σημαντικότερο μέρος της διαδικασίας, την απόδειξη της
ιδιοτυπίας του προϊόντος, σημείο της διαδικασίας που αφορά τον γεωτεχνικό.
Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γαλακτοκομίας του Γ.Π.Α., κ. Θεοφύλακτος
Μασούρας μίλησε για το ελληνικό γάλα ως πρώτη ύλη στην παραγωγή γαλακτοκομικών
προϊόντων

ποιότητας,

τονίζοντας

αρχικά

τη

διατροφική

αξία

του

γάλακτος

και

παρουσιάζοντας την κατάσταση του γαλακτοκομικού τομέα στην Ε.Ε.. Στη συνέχεια,
παρουσίασε την κατάσταση του γάλακτος στην ελληνική οικονομία, καθώς και των
προϊόντων που παράγονται χρησιμοποιώντας το ως πρώτη ύλη.
Μετά τον κ. Μασούρα, ο κ. Στυλιανός Δρυς, Γεωπόνος, MSc, Δ/νων Σύμβουλος της
foodstandard Α.Ε. μίλησε για τη χρηματοδότηση καινοτομιών και επενδύσεων εξοπλισμού,
τα οργανωτικά σχήματα και την προϊόντική υπεραξία στα ελληνικά τυροκομικά προϊόντα.
Συνέστησε την οργάνωση των κτηνοτρόφων σε επιχειρησιακές ομάδες, επεσήμανε την
ανάγκη ύπαρξης εξαγωγικής σχολής στη χώρα μας, την αδυναμία ανάδειξης των τοπικών
προϊόντων, τη μη αξιοποίηση του μέτρου της παροχής συμβουλών και των ευρωπαϊκών
συμπράξεων καινοτομίας και πρότεινε τη δημιουργία εθνικού φορέα διαχείρισης ζωοτροφών
με τη σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού φορέα και την εφαρμογή νέας στρατηγικής
μάρκετινγκ για τη φέτα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η επόμενη εισηγήτρια, η κα Ευταγγελία Τζουμάκα, Μονάδα Α, Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
παρουσίασε τις επενδύσεις στο Γεωργικό Τομέα και την αύξηση προστιθέμενης αξίας.
Συγκεκριμένα, παρουσίασε το μέτρο των σχεδίων βελτίωσης, το μέτρο της μεταποίησης και
τη βιολογική γεωργία του Π.Α.Α..
Ο κ. Ιωάννης Μποζιάρης, αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας,
Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ανέπτυξε το θέμα της
καινοτομίας και προστιθέμενης αξίας στα αλιευτικά προϊόντα. Ο κ. Μποζιάρης εξήγησε ότι η
δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που θα οδηγήσουν στην αύξηση προστιθέμενης αξίας
καθοδηγούνται από τις απαιτήσεις της αγοράς, τις απαιτήσεις για την υγεία του ανθρώπου
(λειτουργικά τρόφιμα) και τις απαιτήσεις για την αποτελεσματική διαχείριση πόρων. Το
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όφελος από τη δημιουργία ενός καινοτόμου προϊόντος που θα έχει υψηλή προστιθέμενη
αξία είναι ότι θα το καθιστά ανταγωνιστικό στιην παγκόσια αγορά με την προϋπόθεση όμως
ότι η ποιότητα θα είναι πάντα σταθερή. Τέλος, επεσήμανε ότι όσον αφορά στα αλιευτικά
προϊόντα για να επιτευχθεί η προστιθέμενη αξία θα πρέπει οπωσδήποτε να μεταποιηθεί η
πρώτη ύλη.
Ακολούθησε

ο

κ.

Δημήτριος

Γαλαμάτης,

Κτηνίατρος

Α.Π.Θ.,

MSc,

PhD,

Μεταδιδακτoρικός ερευνητής εργαστηρίου Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κηνιατρικής του
Α.Π.Θ., ο οποίος

παρουσίασε την κατάσταση της παραγωγής αυγού στην Ελλάδα και

εξήγησε πως αυτό θα γίνει το ελληνικό success story. Αρχικά, ο κ. Γαλαμάτης παρουσίασε
την αυγοπαραγωγό ορνιθοτροφία σε αριθμούς, στη συνέχεια, τις σύγχρονες στάσεις της
αγοράς, ενώ παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της ελληνικής αυγοπαραγωγού ορνιθοτροφίας
αλλά και τις προοπτικές της. Τέλος, επεσήμανε ότι το αυγό μπορεί να γίνει το success story
της ελληνικής αγοράς, αλλά απαιτούνται θεσμικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο της αγοράς,
επικαιροποίηση σχεδίων υγειονομικών κινδύνων, οργάνωση των επαγγελματιών του
κλάδου, συνέργεια ερευνητικών ιδρυμάτων, παραγωγών και εμπόρων, αξιοποίηση
ερευνητικών δεδομένων και εκπαίδευση των παραγωγών.
Στη συνέχεια, ο κ. Ζέλιος Μπόρας, μεταποιητής βουβαλίσιου κρέατος, ανέπτυξε την
μεταποίηση και την εμπορία του βουβάλου ως επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ ο κ.
Γεώργιος Καραθεοδώρου, Μηχανικός Πληροφορικής – MSc MIS τόνισε τη χρήση και τη
σημασία του «internet of thnings» τόσο στη γεωργία (γεωργία ακριβείας, στοιχεία εδάφους,
μικροκλίμα αγροκτήματος, τοπικά μετεωρολογικά στοιχεία) όσο και στην κτηνοτροφία
(ταυτοποίηση, εντοπισμός θέσης στη φάρμα, κινητικότητα, μικροκλίμα φάρμας).
Μετά το τέλος των εισηγήσεων, τοποθετήθηκε το ακροατήριο επί συγκεκριμένων
ζητημάτων και η λήξη της ημερίδας σηματοδοτήθηκε από τον σύντομο χαιρετισμό του
Προέδρου του Επιμελητηρίου προς όλους τους εισηγητές και τους ακροατές ευχαριστώντας
τους που τίμησαν με την παρουσία τους την ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση του
Επιμελητηρίου.
Τις εισηγήσεις της ημερίδες μπορείτε να τις δείτε ΕΔΩ και να παρακολουθήσετε την
ημερίδα μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ.
Από το
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