
 

 

Ανάδειξη & αξιοποίηση  
του αγροδιατροφικού πλούτου των Κυκλάδων. 
 
ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 
 
 
 
 

 
 
 

Περίγραμμα μαθήματος. 

 
Η διατροφική αξία του Γάλακτος και των Προϊόντων του. 
Παραδοσιακά Γαλακτοκομικά Προϊόντα. 
Προϊόντα με σήμα ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ). 
Η Παραγωγή Γαλακτοκομικών προϊόντων σε μικρές επιχειρήσεις 
(γαλακτοκομεία). 

 

Εισηγητής: 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ, Καθηγητής Γαλακτοκομίας στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & 
Διατροφής του Ανθρώπου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδάκτορας του 
Universite de Technologie de Compiègne. 

Ο Δρ. Θεόφιλος Μασούρας είναι Καθηγητής Γαλακτοκομίας στο 
Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων &ι Διατροφής του Ανθρώπου, 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) και διδάκτορας του 
Universite de Technologie de Compiègne (FR). Έχει πάνω από 35 
χρόνια επιστημονική δραστηριότητα και εμπειρία στην έρευνα και 
τη διδασκαλία στον τομέα της Γαλακτοκομίας. Τα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της Επιστήμης και 
Τεχνολογίας γάλακτος, με έμφαση στην τεχνολογία γάλακτος και 
γαλακτοκομικών προϊόντων, στην αυθεντικότητα και γεωγραφική 

προέλευση των γαλακτοκομικών προϊόντων, την επίδρασης της διατροφής των ζώων 

Πιστοποιημένα προϊόντα.  
Η σημασία των ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΙΠ στην τοπική ανάπτυξη. 

Θεόφιλος Μασούρας 

Παρασκευή 12 Μαρτίου, 18.00-20.00 



 

 

στα χαρακτηριστικά του γάλακτος και των προϊόντων του με ιδιαίτερο τεχνολογικό και 
διατροφικό ενδιαφέρον, καθώς και των χαρακτηριστικών των βιολογικών 
γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ, ΠΓΕ). Το 
συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πλέον των 180 δημοσιεύσεων σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά και εθνικά/διεθνή συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ενεργά σε πάνω 
από 40 εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος επιστημονικών 
επιτροπών αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων και κριτής επιστημονικών 
περιοδικών και βιβλίων. Υπήρξε εισηγητής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ημερίδες, 
σεμινάρια επιμόρφωσης και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις σε θέματα γαλακτοκομίας. 
Συνεργάζεται στενά με διάφορους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για αντιμετώπιση και 
επίλυση προβλημάτων της ελληνικής γαλακτοκομίας διατηρώντας μια δημιουργική και 
καρποφόρα σχέση μεταξύ Πανεπιστημίου, παραγωγικών τάξεων και κοινωνίας. 

  



 

 

 
 

Περίγραμμα μαθήματος. 

 
Ο ρόλος των Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και η κατάσταση στην 
Ελλάδα.  

Η σημασία του πολλαπλασιαστικού υλικού. Η περίπτωση της Ικαρίας.  

Καλλιεργητικές πρακτικές, παραλαβή αιθέριων ελαίων και τυποποίηση ΦΑΦ.  

Η ίδρυση του Ινστιτούτου Μελέτης και Προώθησης Φαρμακευτικών και Αρωματικών 
Φυτών. 

 

Εισηγητής: 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ, Γεωπόνος, M.Sc., Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος και 
Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 

Ο Αλέξανδρος Ασσαριωτάκης έχει σπουδάσει στο Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από όπου και αποφοίτησε το 2015. Συνέχισε τις σπουδές του στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες και 
Συστήματα Φυτικής Παραγωγής», η διατριβή του είχε τίτλο 
«Παραλλακτικότητα των Φαρμακευτικών και Αρωματικών ειδών 
Origanum vulgare ssp. hirtum, Origanum onites και Origanum x 
intercedens, σε συνθήκες καλλιέργειας ως προς τα μορφολογικά, 

αποδοτικά και χημειοτυπικά τους χαρακτηριστικά» όπου αποφοίτησε με Άριστα το 2018.  

Σήμερα, είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Εργαστήριο Γεωργίας του Τμήματος 
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ταυτόχρονα 
παρακολουθεί το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών των Τμημάτων 
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωϊκής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική 
Ανάπτυξη». 

Επιπλέον, είναι Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος, από τον ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» από 
τον Ιούνιο 2020 και μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 

Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια του Αγροτικού Τομέα με προφορικές και 
γραπτές εργασίες. Έχει παρακολουθήσει σεμινάριο για την «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 
Ενηλίκων» συνολικής διάρκειας 58 ωρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία 
για τη Νέα Γενιά».  

Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά: καλλιέργεια και αξιοποίηση. 

Αλέξανδρος Ασσαριωτάκης 

Παρασκευή 16 Απριλίου, 18.00-20.00 



 

 

Εργάζεται ως συντονιστής και εκπαιδευτής στη Δράση των «Αρωματικών και 
Φαρμακευτικών Φυτών» με Επιστημονική Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Γ. Οικονόμου στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά» με αποκλειστική δωρεά του 
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ως ερευνητής στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ – 
Δημιουργώ – Καινοτομώ». 

  



 

 

 
 

Περιγραφή μαθήματος. 

 
Η προστασία και διατήρηση του ντόπιου πληθυσμού αιγοπροβάτων και του συνόλου του 
ζωικού κεφαλαίου είναι σημαντική παράμετρος για την οικονομική και επιχειρηματική 
ανάπτυξη στις Κυκλάδες. 

 

Οι φυλές των ζώων που συναντάμε στις Κυκλάδες έχουν ιδιαιτερότητες καθώς είναι 
προσαρμοσμένες στις συνθήκες του κάθε νησιού. Οι κτηνοτρόφοι και οι παραγωγοί των 
Κυκλάδων είναι απαραίτητο να διατηρήσουν και να εξασφαλίσουν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της κάθε φυλής και στη συνέχεια να τα αναδείξουν. Με αυτόν τον τρόπο 
έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν, ακόμα πιο αποτελεσματικά, παραγωγή προϊόντων 
υψηλής ποιότητας αλλά και μοναδικής αξίας, γεγονός που συμβάλλει στη βιωσιμότητά τους 
και φυσικά στη συνέχιση της ζωικής παραγωγής.  

Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας των 
Κυκλάδων καθώς θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η ζήτηση των τοπικών 
παραγόμενων προϊόντων από τους επισκέπτες. 

 

Κύριοι άξονες της ομιλίας. 

 
Σημασία του κατάλληλου γενετικού υλικού σε σχέση με το σύστημα εκτροφής και το 
περιβάλλον εκτροφής, την ‘ταυτότητα’ και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.  

Συστάσεις αναφορικά με τη χρησιμοποίηση και επιλογή του κατάλληλου γενετικού 
υλικού. 

Οδηγίες ορθής γενετικής διαχείρισης εντός των ποιμνίων 

 

 

 

 

 

 

Η σημασία των ντόπιων ζωικών φυλών στην ανάπτυξη των 
Κυκλάδων. 

Αντώνιος Κομινάκης 

Τετάρτη 21 Απριλίου, 18.00-20.00 



 

 

Εισηγητής: 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΜΙΝΑΚΗΣ, Aν. Καθηγητής Γενετικής Βελτίωσης Αγροτικών Ζώων, Διδάκτορας 
του Πανεπιστημίου Hohenheim της Γερμανίας. 

Ο Αντώνιος Κομινάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Ζωικής 
Παραγωγής του ΓΠΑ και διδάκτορας του Πανεπιστημίου Hohenheim 
της Γερμανίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: 
πληθυσμιακές γενετικές και γενωμικές  αναλύσεις, εκτίμηση γενετικών 
παραμέτρων και γενετικών αξιών σε πληθυσμούς αγροτικών ζώων, και 
προσφάτως αναλύσεις συσχέτισης γενωμικών δεδομένων με ποσοτικές 
και ποιοτικές ιδιότητες σε αγροτικά ζώα και στον άνθρωπο με σκοπό 
τον εντοπισμό των υπεύθυνων γενετικών μηχανισμών. Συμμετέχει ως 

επιστημονικός υπεύθυνος σε 5 ερευνητικά προγράμματα, είναι επιστημονικός σύμβουλος 
σε 5 Ενώσεις Παραγωγών σε θέματα ζωικών γενετικών πόρων και είναι συγγραφέας 60 
επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

  



 

 

 
 

Περίγραμμα μαθήματος. 

 
Τι είναι οι τοπικές και γηγενείς ποικιλίες. 
Η θέση των τοπικών ποικιλιών στην σημερινή Γεωργία. 
Χρήσεις των τοπικών ποικιλιών (τοπική οικονομία κ.λπ.). 
Διάκριση πραγματικής τοπικότητας προιόντων. 
Η περίπτωση των Κυκλάδων π.χ. από Άνδρο, κ.λπ. 
Κλιματική κρίση, οριακά εδάφη, χαμηλές εισροές. 
Τοπικές ποικιλίες και γαστρονομία. 
Τοπικές ποικιλίες και πολιτισμός. 
 

Εισηγήτρια: 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΜΠΕΛΗ, Καθηγήτρια του Εργαστηρίου Βελτίωσης των Φυτών και 
Γεωργικού Πειραματισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Η Πηνελόπη Μπεμπέλη είναι Καθηγήτρια του Εργαστηρίου 
Βελτίωσης των Φυτών και Γεωργικού Πειραματισμού του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει πλούσιο δημοσιευμένο 
έργο και πολλές ανακοινώσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά 
Προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα και 
δραστηριότητες είναι στην Βελτίωση των Φυτών. Η κ. Μπεμπέλη 
έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα αγροβιοποικιλότητας και 

φυτογενετικών πόρων και ιδιαίτερα εγχώριων πληθυσμών (τοπικών ποικιλιών), η οποία 
έχει αναγνωριστεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα έχει ασχοληθεί με την 
συλλογή τοπικών ποικιλιών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με τον χαρακτηρισμό και 
την γενετική περιγραφή εγχώριων πληθυσμών τομάτας, σιταριού, κουκιών, βίγνας και 
άλλων ειδών με στόχο την διάσωσή τους, την διατήρηση τους και την αξιοποίηση τους. 
Η κ. Μπεμπέλη έχει τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη 
και υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright. ‘Eχει συνεργαστεί με επιστήμονες 
διεθνούς κύρους και έχει διεξάγει έρευνα σε Πανεπιστήμια και Ιδρύματα υψηλού 
επιπέδου της αλλοδαπής κατά την διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής της 
διατριβής αλλά και πολλών εκπαιδευτικών της αδειών. Έχει συμμετάσχει σε πολλές 
επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα φυτογενετικών πόρων. Έχει διατελέσει 
Πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών. Είναι 
κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

Ξηρικές καλλιέργειες στα νησιά του Αιγαίου. 
Η σημασία των τοπικών/γηγενών ποικιλιών για τις Κυκλάδες. 

Πηνελόπη Μπεμπέλη 

Παρασκευή 23 Απριλίου, 18.00-20.00 


