
Δραστηριότητες
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  -  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  -  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ

ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑ	2013

Νέο	Διοικητικό	Συμβούλιο	στον	ΕΛΓΟ	-	ΔΗΜΗΤΡΑ

Στην αρχαιότητα τα “Θεσμοφόρια” ήταν γιορτή που τελού-
νταν σε πολλές περιοχές της αρχαίας Ελλάδας, προς τιμήν 
της θεάς της γεωργίας Δήμητρας και της κόρης της Περ-
σεφόνης. Ο εορτασμός τους διαρκούσε πέντε ημέρες. Η 
πρώτη ημέρα ονομαζόταν Στηνία, σε ανάμνηση της άφιξης 
της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Οι επόμενες τρεις μέρες ήταν 
της τελετής, και ονομάζονταν Κάδοδος, Νηστεία και Καλλι-
γένεια. Οι τελετές των “Θεσμοφορίων” ήταν συνδεδεμένες 
με τη γη, τους καρπούς της, την ανάπτυξη της γεωργίας και 
γενικότερα ήταν ένας ύμνος της γονιμότητας. Ήταν εορτή 
κατεξοχήν των γυναικών. Στους άνδρες απαγορευόταν η 
είσοδος στους ναούς, ενώ οι παραβάτες τιμωρούνταν με 
θάνατο ή τύφλωση.  
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε συ-
νεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τουρισμού, το Μουσείο Ακρόπολης με τη συμ-
βολή του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 
του Υπουργείου Πολιτισμού αποφάσισε την αναβίωση του 
θεσμού των Θεσμοφορίων. Πρώτη φορά γίνεται προσπάθεια 
σύνδεσης του πολιτισμού με τη γεωργία και τον τουρισμό.
Η επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων “Θεσμοφόρια 2013”, 
έγινε την Παρασκευή 24 Μαΐου, από τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Καθηγητή Aθανάσιο Τσαυτάρη.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο Υπουργός επεσήμα-
νε:“Σήμερα τα Θεσμοφόρια επικεντρώνονται στη διαχρο-
νικότητα και τη σημασία της γεωργίας και των καρπών της 
γης, στη δημιουργία κοινωνικών θεσμών και στην ανάπτυξη 
της σύγχρονης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, τίθενται υπό 
την αιγίδα του Yπουργείου όλες οι τοπικές γιορτές ανά την 
Ελλάδα, ανά προϊόν, ανά Περιφέρεια και ταυτόχρονα τίθε-
νται κοινές παράμετροι προδιαγραφών και ποιότητας των 
τοπικών εκδηλώσεων”. 
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα Θεσμοφόρια ως θεσμός 
συνδέουν τον πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό και τον πο-
λιτισμό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στα ποιοτικά αγροτικά 
μας προϊόντα, συνδέοντάς τα με την τοπική παράδοση της 
κάθε περιοχής και προβάλλοντας γευστικούς και τουριστι-
κούς προορισμούς σε όλη τη χώρα.
Το Σάββατο 25 Μαΐου, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρό-
πολης, πραγματοποιήθηκε επιστημονικό συνέδριο με θέμα 

“Θεσμοφόρια 2013. H αναβίωση ενός αρχαίου γυναικείου 
αγροτικού θεσμού. Ο ρόλος της γεωργίας στην εξέλιξη της 
κοινωνίας και οι νέες προοπτικές”. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΟ 
- ΔΗΜΗΤΡΑ Καθηγητής Σ. Χαρουτουνιάν ήταν ομιλητής με 
θέμα: “Έρευνα και Τεχνολογία, Ποιότητα και Πιστοποίηση: 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την Ανάδειξη, Βελτίωση και 
Προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων”, όπου πέραν 
των άλλων αναφέρθηκε στους νέους στόχους που έχει βάλει 
ο Οργανισμός, σε σχέση με την εναρμόνιση των προτύπων 
AGRO με τα διεθνή πρότυπα, αλλά και την προώθηση του 
νέου προτύπου AGRO 7, που αφορά προδιαγραφές για την 
παραγωγή προϊόντων από ζώα που δεν εκτρέφονται με γενε-
τικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Τέλος επεσήμανε ότι είναι 
απαραίτητο να προχωρήσουμε στην παραγωγή, αποθήκευση 
και διάθεση γενετικού πολλαπλασιαστικού υλικού για όλες 
τις παραδοσιακές ποικιλίες. 
Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν την Κυριακή, με την παρου-
σίαση από τον εκπρόσωπο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος και επικεφαλής του Προγράμματος “Ελληνικό 
Πρωινό”, Γιώργο Πίττα, της δράσης του “Ελληνικού πρωινού” 
όλων των Περιφερειών της χώρας. Επίσης έγινε παρουσίαση 
της “παλέτας των Κυκλαδίτικων τυριών”, ενώ οι Περιφέρειες 
παρουσίασαν τοπικά τυριά, ξεχωριστές γεύσεις, μοναδικές 
από κάθε περιοχή της χώρας μας.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Καθηγητή Αθ. Τσαυτάρη, ορίστηκε προσωρινό Διοικη-
τικό Συμβούλιο στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος ο Καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν, Διευθύνων 
Σύμβουλος ο Δρ Κων/νος Μαλλίδης, πρώην Γενικός Διευθυντής στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας και  μέλη η 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αικατερίνη Μέλφου με αναπληρωτή της τον κ. Γεώργιο Τσακμάκα, ο Αναπληρωτής Καθηγητής  
Γεώργιος Αρσένος με αναπληρωτή του τον Επίκουρο Καθηγητή Γαρύφαλλο Αραμπατζή, ο κ. Σπύρος Μάμαλης, Πρόεδρος 
του ΓΕΩΤΕΕ με αναπληρωτή του τον κ. Νικόλαο  Μπόκαρη, Αντιπρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ. 
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Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων προ-
κειμένου να συμβάλει στην ορθολογική χρήση του νερού 
για την άρδευση των καλλιεργειών άρχισε να εκδίδει από 
τις 20/5/2013 και κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος της αρδευ-
τικής περιόδου 2013 “Δελτίο αναγκών σε νερό άρδευσης 
των καλλιεργειών”. Στο δελτίο αναφέρονται οι ανάγκες σε 
νερό των κυριοτέρων καλλιεργειών (ελιά, εσπεριδοειδή και 
αβοκάντο) για την τρέχουσα εβδομάδα (κ.μ. ανά στρέμμα) 
στις διάφορες περιοχές του Ν. Χανίων, που το Ινστιτούτο δι-
αθέτει μετεωρολογικούς σταθμούς. Η εκτίμηση των αναγκών 
γίνεται με τα κλιματικά δεδομένα και το φυτικό συντελεστή 
της καλλιέργειας και ο αριθμός δόσεων καθορίζεται από το 
τύπο του εδάφους.
Για την περιοχή π.χ. Νεροκούρου οι ανάγκες σε νερό της 

πορτοκαλιάς είναι 23 κ.μ./στρέμμα και πρέπει να δοθεί σε 
δύο (2) αρδεύσεις μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα (12 κ.μ/
στρέμμα) γιατί η υδατοϊκανότητα του εδάφους στο βάθος του 
ριζικού συστήματος είναι μικρότερη από τα 18 κ.μ./στρέμμα. 
Αντίθετα για την ελιά στην ίδια περιοχή, που οι ανάγκες 
είναι 10 κ.μ./στρέμμα, η ποσότητα μπορεί να δοθεί σε μια 
(1) άρδευση (δόση).
Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ανάγκες είναι ενδεικτι-
κές και δεν αντικαθιστούν τις ανάγκες που εκτιμούνται σε 
συγκεκριμένους αγρούς με πραγματικά στοιχεία (σύσταση 
εδάφους, μικροκλίμα της περιοχής, κ.λπ.). Για περισσότε-
ρες πληροφορίες ως προς τον τρόπο χρήσης. οι αγρότες 
μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 28210-83442 και 
28210-83443 τις εργάσιμες ώρες. 

Δελτίο	αναγκών	νερού	άρδευσης	των	καλλιεργειών	
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Με την παρουσία διακεκριμένων επι-
στημόνων από όλο τον κόσμο και τη 
ενεργή συμμετοχή 200 συνέδρων από 
33 χώρες, ολοκληρώθηκαν με μεγάλη 
επιτυχία οι εργασίες του Διεθνούς Συ-
μποσίου για τους Αλευρώδεις «First 
International Whitefly Symposium» 
(www.whitefly.gr). Το Συμπόσιο διορ-
γανώθηκε από τον Ελληνικό Γεωργι-
κό Οργανισμό - ΔΗΜΗΤΡΑ υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και πραγ-
ματοποιήθηκε από τις 20-24 Μαΐου 
στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο 
Κολυμπάρι Χανίων. Η οργανωτική επι-
τροπή του συνεδρίου αποτελείτο από 
τους Δρ Ροδιτάκη Εμμανουήλ και Δρ 
Αναστασία Τσαγκαράκου, από το Ιν-
στιτούτο Προστασίας Φυτών Ηρακλεί-
ου του ΕΛ.Γ.Ο-Δήμητρα και τον Καθ. 
Γιάννη Βόντα, από το Πανεπιστήμιο 
Κρήτης. Συνδιοργανωτές του Συμπο-
σίου ήταν η Περιφέρεια Κρήτης και ο 

Δήμος Φαιστού, ενώ το Bill & Melinda 
Gates Foundation χρηματοδότησε τη 
συμμετοχή στο Συμπόσιο Αφρικανών 
Επιστημόνων και Ερευνητών, και τη 
φροντίδα νεογνών και παιδιών, των 
οποίων οι μητέρες συμμετείχαν στις 
εργασίες του Συμποσίου. 
Το Συμπόσιο παρακολούθησαν ερευ-
νητές και επαγγελματίες του γεωργικού 
κλάδου, στελέχη επιχειρήσεων φυτο-
προστασίας της ελληνικής αλλά και της 
διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, 
καθώς και μέλη της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. 
Το πρόγραμμα του Συμποσίου ήταν 
εξαιρετικά πλούσιο και αναπτύχθηκε 
σε 8 θεματικές συνεδρίες με συνολικά 
69 προφορικές και 100 αναρτημένες 
παρουσιάσεις. Το ενδιαφέρον το συ-
νέδρων κέρδισαν οι επίσημοι προσκε-
κλημένοι ομιλητές: ο Prof. George K. 
Roderick, από το Πανεπιστήμιο της 
Καλιφόρνια, παρουσίασε την επίδραση

 που έχει η παγκόσμια κλιματική αλλα-
γή στις συνεχώς αυξανόμενες βιολογι-
κές εισβολές συμπεριλαμβανομένων 
αυτών από τους αλευρώδεις, και ο Dr. 
Paul De Barro, από τον Κοινοπολιτει-
ακό Οργανισμό Επιστημονικής και Βι-
ομηχανικής Έρευνας (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research 
Organisation - CSIRO) της Αυστρα-
λίας, ανέλυσε το παγκόσμιο φαινόμε-
νο των αλευρωδών επιδιώκοντας να 
πετύχει την καλύτερη κατανόηση και 
την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
εχθρού. Κατά τη διάρκεια του συνεδρί-
ου αναπτύχθηκαν πολλά εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος θέματα.
Το Συμπόσιο ολοκληρώθηκε με την 
συμμετοχή 75 συνέδρων σε περιοδεία 
στην περιοχή της Μεσσαράς Ηρακλεί-
ου, όπου φιλοξενήθηκαν από το Δήμο 
Φαιστού και επισκέφθηκαν τις εγκα-
ταστάσεις του Αγροτοβιομηχανικού 
Συνεταιρισμού Τυμπακίου, καλλιέρ-
γειες της περιοχής όπως και τα αρχαία 
μνημεία της Κνωσού και της Φαιστού. 
Το Συμπόσιο στήριξαν ως Πλατινέ-
νιος χορηγός η DuPont, ως Χρυσοί 
χορηγοί οι Sumitomo Chemical, Bayer 
CropScience, Syngenta-Bioline, Dow - 
Elanco Hellas και ως Ασημένιοι χορη-
γοί οι Hazera Hellas, Biobest.

Το	Πρώτο	Διεθνές	Συμπόσιο	για	τους	Αλευρώδεις	διοργανώθηκε	
στην	Κρήτη
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τε-
τάρτη 24 Απριλίου 2013 στην Ορθόδοξο 
Ακαδημία Κρήτης η εσπερίδα “Ορθο-
λογική διαχείριση του νερού άρδευσης 
στις καλλιέργειες” που οργάνωσε η 
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δ. Πλα-
τανιά, το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτρο-
πικών Φυτών Χανίων, ο ΟΑΔΥΚ και το 
Ινστιτούτο Θεολογίας και Οικολογίας 
της ΟΑΚ. Την εσπερίδα χαιρέτησε ο 
Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ι. Μαλανδράκης 
τονίζοντας τη στήριξη του Δήμου στον 
πρωτογενή τομέα και την αναγκαιότη-
τα ορθολογικής χρήσης του νερού από 
όλους τους χρήστες, ο εκπρόσωπος του 
ΟΑΔΥΚ κ. Ε. Κοπάσης που τόνισε τη 
συμβολή του ΟΑΔΥΚ στην αξιοποίηση 
του υδατικού δυναμικού της περιοχής 
και η Διευθύντρια της ΟΑΚ κ. Λαρε-
ντζάκη που τόνισε τη σχέση του νερού 
με τη ζωή και το περιβάλλον. Στην εσπε-
ρίδα συμμετείχαν δημοτικοί σύμβουλοι, 
ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ Αγιάς-Κολυμβα-
ρίου και πολλοί αγρότες.
Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ κ. Α. Καπνι-
σάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που 
έχουν γίνει τα τελευταία 50 χρόνια στη 

ζήτηση αλλά και τη διαχείριση του νε-
ρού ενώ ο κ. Ανδριανός τόνισε ότι το 
νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι προϊόν 
αγοράς και η διαχείρισή του θα πρέπει 
να διέπεται από τους κανόνες της ηθι-
κής. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δρ 
Κ. Χαρτζουλάκης τόνισε ότι το Ινστι-
τούτο έχει την τεχνογνωσία και μπορεί 
να συμβάλει στην ορθολογική χρήση 
του νερού στη γεωργία. Αναφέρθηκε 

στα προβλήματα που προκαλεί η υπερ-
κατανάλωση νερού, τις ανάγκες σε νερό 
των κυριότερων καλλιεργειών της περι-
οχής και την αναγκαιότητα σωστής άρ-
δευσης, αφού η κατανάλωση νερού για 
την παραγωγή ενός προϊόντος αποτελεί 
στοιχείο ποιότητας μέσω του “υδατικού 
αποτυπώματος”. Η γεωπόνος του Ινστι-
τούτου κ. Μ. Μπερτάκη αναφέρθηκε 
στην αναγκαιότητα εγκατάστασης και 
σωστής λειτουργίας του συστήματος 
άρδευσης με σταγόνες και τόνισε ότι η 
αποτελεσματικότητα χρήσης του νερού 
μπορεί να φτάσει πάνω από 95%. Τέ-
λος ο ερευνητής του Ινστιτούτου Δρ Γ. 
Ψαρράς αναφέρθηκε στη δυνατότητα 
χρήσης για άρδευση των καλλιεργειών 
των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και παρουσίασε τα αποτελέσματα πει-
ραμάτων του Ινστιτούτου αλλά και της 
διεθνούς πρακτικής για την παραγωγή 
ασφαλών και καλής ποιότητας προϊό-
ντων. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση 
με τους συμμετέχοντες και διάθεση ενη-
μερωτικών φυλλαδίων για την “Ορθή 
Αρδευτική Πρακτική” που έχει εκδώσει 
το Ινστιτούτο.

Σπουδές για μια σύγχρονη Γεωργική Εκπαίδευση προσφέρει 
ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ, σε απο-
φοίτους της Ά Λυκείου στις έξι Επαγγελματικές Γεωργικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ) του Οργανισμού.
Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και παρέχεται δωρεάν 
σίτιση και στέγαση στους σπουδαστές. Οι αιτήσεις για εγ-
γραφή των μαθητών υποβάλλονται στις έδρες των ΕΠΑΣ 
από 1 έως 30 Ιουνίου και από 1 έως 14 Σεπτεμβρίου.
Στις ΕΠΑΣ εγγράφονται οι μαθητές που προάγονται στη 
Β́  τάξη των Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, TΕΛ, 
Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών, 
καθώς επίσης και κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ 
(Α ́  ή Β́  κύκλου) και των ισοτίμων σχολών για την απόκτηση 
άλλης ειδικότητας. Οι απόφοιτοι παίρνουν πτυχίο επιπέδου 
3, το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος και να εγγράφονται στα δημόσια 

και ιδιωτικά ΙΕΚ. 
Για το σχολικό έτος 2013-2014 θα λειτουργήσουν οι παρα-
κάτω έξι ΕΠΑΣ:
• Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων: Εθνικής Αντιστάσεως 

3, Κατσικάς Ιωαννίνων, τηλ.: 26510 92219
• Αβερώφειος ΕΠΑΣ Λάρισας: 4ο χλμ. οδού Τρικάλων - 

Λάρισας, Λάρισα, τηλ.: 2410 611093
• ΕΠΑΣ Καλαμπάκας: Ιωαννίνων 95, Καλαμπάκα,  

τηλ.: 24320 22781
• ΕΠΑΣ Κρήτης: Π.Γ.Σ. Γορτύνας Μεσσαράς, Μεσσαρά 

Κρήτης, τηλ.: 28920 31259
• Γεωργική ΕΠΑΣ Νεμέας: Μαθητικής εστίας 37, Νεμέα, 

τηλ.: 27460 23032
• ΕΠΑΣ Συγγρού: Λ. Κηφισίας 182, Μαρούσι Αττικής,  

τηλ.: 210 8012701. 

Εσπερίδα	για	την	“Ορθολογική	διαχείριση	του	νερού	άρδευσης	
στις	καλλιέργειες”

Σπούδασε	αγρότης	στα	Γεωργικά	Λύκεια	του	ΕΛΓΟ	-	ΔΗΜΗΤΡΑ
Αιτήσεις	υποβάλλονται	Ιούνιο	και	Σεπτέμβριο
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Για πρώτη φορά στα σχεδόν 100 χρόνια της λειτουργίας της 
η Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων οργάνωσε με μεγάλη 
επιτυχία εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ιταλία.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 30 τε-
λειόφοιτοι μαθητές της Σχολής, με τίτλο “Όταν η Παράδοση 
συναντά την Επιχειρηματικότητα στην Τυροκομία”, πραγμα-
τοποιήθηκε από τις 27/05 έως τις 8/6/2013 στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του τομεακού προγράμ-
ματος “Leonardo da Vinci”. Στο εκπαιδευτικό ταξίδι, τους 
σπουδαστές συνόδευσε ο Διευθυντής της Γαλακτοκομικής 
Σχολής κ. Κωνσταντίνος Μάντζαρης και ο καθηγητής κ. 
Ηλίας Σιώζος. 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν να προσφέρει 
στους μαθητές μία ολοκληρωμένη εικόνα για τη σημασία 
της επιχειρηματικότητας και το συνδυασμό παράδοσης και 
τεχνολογίας στην τυροκομία, σε μια ευρωπαϊκή χώρα με 
παράδοση στη γαλακτοκομία, όπως η Ιταλία, βοηθώντας 
έτσι τους αποφοίτους να δημιουργήσουν, ως μελλοντικοί 
επιχειρηματίες, μία σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση, 
ανεξαρτήτως μεγέθους. 
Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες μαθητές κατά τη διάρ-
κεια παραμονής τους στην Ιταλία, επισκεπτόμενοι σύγχρονες 
επιχειρήσεις, οι οποίες συνδυάζουν ιδανικά την παράδοση 
με την επιχειρηματικότητα, είχαν την ευκαιρία:
• να ζήσουν από κοντά τη λειτουργία σύγχρονων ευρωπαϊ-

κών επιχειρήσεων, 
• να παρακολουθήσουν καινοτόμες πρακτικές,
• να ανιχνεύσουν βέλτιστες πρακτικές επιτυχούς λειτουργίας 

μεγάλων επιχειρήσεων,
• να συνειδητοποιήσουν το σπουδαίο ρόλο της επικοινωνίας 

στο χώρο των σύγχρονων επιχειρήσεων, αλλά και στην 
καθημερινότητα, 

• να έρθουν σε επαφή με ένα διαφορετικό πολιτισμικό περι-
βάλλον και να γνωρίσουν τους τρόπους που αυτό ενσωμα-

τώνει τις διαφορετικές κοινωνικές και φυλετικές ομάδες.
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος, πραγματο-
ποιήθηκαν τεχνικές επισκέψεις και κατάρτιση στις παρακά-
τω επιχειρήσεις, και εκπαιδευτικά ιδρύματα:
• Εταιρεία εκτροφής αγελάδων, παραγωγής και τυποποίη-

σης τυροκομικών προϊόντων “La Morella”.
• Συνεταιριστική εταιρεία “Grifolatte” (τυροκομείο στη 

Νόρτσια και εργοστάσιο εμφιάλωσης γάλακτος στην Πε-
ρούτζια).

• Εταιρεία γαλακτοκομικών προϊόντων “Fossa Pellegrini”.
• Εργοστάσιο παραγωγής μηχανημάτων επεξεργασίας γά-

λακτος “MilkyLab”.
• Μικρή οικογενειακή εκμετάλλευση προβάτων και τυρο-

κομείο “Colforcella”.
• Αγροτουριστική επιχείρηση “Casale della Torre”.
• Κοινοπραξία παραγωγής παρμεζάνας “Parmigiano 

Reggiano”.
• Θεματικό σεμινάριο παρασκευής ιταλικού gelato στο 

“Università dei Sapori”.
• Θεωρητική κατάρτιση στην Επαγγελματική Σχολή “Casa 

del Ragazzo – CNOS FAP”.
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών επισκέψεων, οι μαθητές είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν διάφορες πόλεις και περιο-
χές της ευρύτερης περιφέρειας της Umbria και της Emilia 
Romagna όπως η Μπολόνια, η Περούτζια, η Ασσιζή, το Σπο-
λέτο, η Κόρτονα, το Καστελούτσιο, όπου υλοποιήθηκε το 
σχέδιο κινητικότητας, αλλά και τη Ρώμη και τη Φλωρεντία.

Εκπαιδευτικό	ταξίδι	της	Γαλακτοκομικής	Σχολής	Ιωαννίνων  
στην	Ιταλία


