
 

              

Παραγωγή και προώθηςη πιςτοποιημζνων τοπικών προϊόντων ςτη βάςη 

καλών αγροτικών πρακτικών – Δημιουργία εθελοντικοφ δικτφου παραγωγών 

Ανοιχτή διήμερη εκδήλωςη, 26-27 Σεπτεμβρίου 2020 

Πολιτιςτικό Κζντρο Ατςικήσ, Λήμνοσ 
 

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 17:30 – 20:30: 

Οργάνωςη του δικτφου, πιςτοποίηςη και εμπορία τοπικών προϊόντων 

17:30 – 17:40 Καλωςόριςμα και παρουςίαςθ των 

ςτόχων τθσ εκδιλωςθσ 

Γ. Δθμθτρόπουλοσ & Ν. 

Γεωργιάδθσ, MedINA 

17:40 – 18:10 Οργάνωςθ και διαχείριςθ εκελοντικοφ 

δικτφου παραγωγϊν ςτο πλαίςιο του 

προτφπου καλϊν αγροτικϊν πρακτικϊν 

του Terra Lemnia 

Ερωτιςεισ και ςυηιτθςθ ςτο τζλοσ τθσ 

εκδιλωςθσ 

Θ. Κίηοσ, Κακθγθτισ, 

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

18:10 – 18:45 Σχιμα πιςτοποίθςθσ τοπικϊν προϊόντων 

– Αξίεσ, γενικζσ αρχζσ και οφζλθ 

15’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Σ. Βαπορίδθσ, TUV Austria 

Hellas 

18:45 – 19:10 Εφαρμογζσ γεωργίασ ακριβείασ για τθ 

βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ 

εκμετάλλευςθσ και τθν παρακολοφκθςθ 

των πρακτικϊν 

10’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Θ. Κίηοσ, Κακθγθτισ, 

Πανεπιςτιμιο Αιγαίου 

19:10 – 19:30 Διάλειμμα (καφζσ και ςνακ ςτο χώρο τθσ εκδιλωςθσ) 

19:30 – 20:00 Εμπορία και προϊκθςθ πιςτοποιθμζνων 

προϊόντων ςτθν τοπικι και ευρφτερθ 

αγορά 

15’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Α. Κωτοφλασ & Δ. Τςιμπζρθσ, 

AK & Partners Consultants 

20:00 – 20:30 
Ανοιχτι ςυηιτθςθ ςχετικά με τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του 

εκελοντικοφ δικτφου 



 

 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 10:00 – 15:00: 

Παρακολοφθηςη αγροτικών πρακτικών και των επιπτώςεών τουσ ςτη 

βιοποικιλότητα και το ζδαφοσ – Δηλώςεισ πρόθεςησ ςυμμετοχήσ ςτο εθελοντικό 

δίκτυο παραγωγών 

10:00 – 10:10 Φιλοςοφία και λειτουργία του 

ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ 

Ν. Γεωργιάδθσ, MedINA 

10:10 – 10:50 Καλζσ πρακτικζσ ςτθν κτθνοτροφία τθσ 

Λιμνου για υποςτιριξθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ 

10’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Γ. Χατηθγεωργίου & Α. 

Κομινάκθσ, Αν. Κακθγθτζσ, 

Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών 

10:50 – 11:10 Παρακολοφκθςθ επιπτϊςεων των 

πρακτικϊν ςτο ζδαφοσ 

5’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Κ. Κοςμάσ (Ομ. Κακθγθτισ) & 

Ο. Καΐρθσ (Ερευνθτισ), 

Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο 

Ακθνών 

11:10 – 11:30 Παρακολοφκθςθ επιπτϊςεων των 

πρακτικϊν ςτθν άγρια χλωρίδα 

5’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Μ. Πανίτςα, Επ. Κακθγιτρια, 

Πανεπιςτιμιο Πατρών 

11:30 – 11:50 Διάλειμμα (καφζσ και ςνακ ςτο χώρο τθσ εκδιλωςθσ) 

11:50 – 12:10 Παρακολοφκθςθ επιπτϊςεων των 

πρακτικϊν ςτα ζντομα 

5’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Δ. Περδίκθσ (Αν. Κακθγθτισ) & 

Σ. Δερβίςογλου (Υποψιφια 

Διδάκτωρ), Γεωπονικό 

Πανεπιςτιμιο Ακθνών 

12:10 – 12:30 Παρακολοφκθςθ επιπτϊςεων των 

πρακτικϊν ςτα πτθνά 

5’ για ερωτιςεισ μετά τθν ειςιγθςθ 

Λ. Κακαλισ, Ελλθνικι 

Ορνικολογικι Εταιρεία 

12.30 – 12.45 Συμπλιρωςθ δθλϊςεων πρόκεςθσ ςυμμετοχισ ςτο εκελοντικό δίκτυο 

παραγωγϊν 

12:45 – 14:45 Μζκοδοι παρακολοφκθςθσ επιπτϊςεων των πρακτικϊν ςτον αγρό – 

Επίδειξθ από τουσ ςυνεργάτεσ του προγράμματοσ ςε παρακείμενο χϊρο 

14:45 – 15:00 Κλείςιμο τθσ εκδιλωςθσ – Επόμενα βιματα 

 

 


