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2º ΔΊΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΊΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΊΆΣ, 
ΘΕΣΣΆΛΟΝΊΚΗ, ΕΛΛΆΔΆ

Ομάδα αποτελούμενη από τους Julio Calero, Roberto García 
Ruiz [Πανεπιστήμιο της Χαέν (Jaén)], Carlos Cebrián και 
Alejandro Gallego (Tekieroverde), πραγματοποίησε…

Πρόκειται για το δεύτερο από μια σειρά Συνεδρίων, που 
διεξάγονται κάθε 2 χρόνια, το οποίο σχεδιάστηκε για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων επίκαιρων…
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Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Τ ο Πανεπιστήμιο της Χαέν (Jaén) φιλοξένησε 
την εναρκτήρια συνάντηση του έργου 
SUSTAINOLIVE, το οποίο αποσκοπεί στη 
βελτίωση της αειφορίας των ελαιώνων και στη 

διαχείριση των παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων.
Πραγματοποιήθηκε στις 5-6 Σεπτεμβρίου 2019, με 

εκπροσώπους από 22 εταίρους από 6 διαφορετικές χώρες. 
Το έργο SUSTAINOLIVE έχει επιλεγεί ως μέρος του 
Προγράμματος-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» με 
χρηματοδότηση σχεδόν 2,1 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια 
τέσσερα έτη.

Κύριος στόχος είναι η δημιουργία δυνατοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων γνώσεων, ιδεών και 
καινοτόμων λύσεων που βασίζονται σε αγρο-οικολογικές 
έννοιες και στην ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των κυριότερων 
φορέων του ελαιοκομικού τομέα. Οι ειδικοί στόχοι του 
SUSTAINOLIVE περιλαμβάνουν:

 – Την ενσωμάτωση οικολογικών, εδαφικών και 
κοινωνικοοικονομικών γνώσεων, το σχεδιασμό στρατηγικών 
και μεθόδων διαχείρισης της ελαιοκαλλιέργειας και την 
αξιοποίηση των παραπροϊόντων των ελαιοτριβείων, έτσι 
ώστε να είναι αποτελεσματικότερα και βιώσιμα.

 – Την προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, 
μεθόδων και τεχνικών μέσω συνεργασίας μεταξύ 
ελαιοκαλλιεργητών, υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων, 
του τομέα τυποποίησης ελαιόλαδου και της κοινωνίας.

Το έργο SUSTAINOLIVE συντονίζεται από τον Καθηγητή 
Οικολογίας του Πανεπιστημίου της Χαέν (Jaén) Roberto 
García Ruiz με τη συμμετοχή ερευνητών από το ‘Κέντρο 
Προηγμένης Έρευνας στην Ελιά και το Ελαιόλαδο’ (‘Centro 

ΕΝΑΡΚΤΉΡΙΑ 
ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ ΤΟΥ   
ΕΡΓΟΥ SUSTAINOLIVE
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de Estudios Avanzados en el Olivar y Aceites de Oliva’) και 
από το ‘Κέντρο Προηγμένης Έρευνας στις Επιστήμες της Γης’ 
(Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra). Οι 
22 ακαδημαϊκοί και μη εταίροι που συμμετέχουν ανά χώρα 
είναι: Ισπανία [Πανεπιστήμιο της Χαέν (Jaén), IFAPA, IRTA, 
Πανεπιστήμιο του Πάμπλο ντι Ολαβίντε (Pablo de Olavide), 
Πανεπιστήμιο της Γρανάδας (Granada), TEKIEROVERDE 
και ‘Ονομασία Προέλευσης Estepa’], Ελλάδα (ΕΛΓΟ 
ΔΗΜΗΤΡΑ, Αγροτικός Συνεταιρισμός Καλαμάτας και η 
Ομάδα Παραγωγών Νηλέας), Ιταλία [Πανεπιστήμιο της 
Πάρμας (Parma), Μεσογειακό Πανεπιστήμιο της Περιοχής 
Καλάμπρια (Reggio Calabria), Πανεπιστήμιο της Μπολόνια 
(Bologna), Ένωση Ιταλών Βιοκαλλιεργητών Coldiretti], 
Μαρόκο [Πανεπιστήμιο του Αμπτελμάλεκ Εσαντί 
(Abdelmalek Essaadi), Ένωση Παραγωγών Ελαιολάδου 
Tismonine και  Συνεταιρισμός Oumnia Bellota], Πορτογαλία 
[Πανεπιστήμιο της Έβορα (Évora), ICAAM, Esporao Lda, 
Κέντρο Μελέτης και Προώθησης του Ελαιόλαδου στην 
περιοχή Αλεντέχο (Alentejo)], και Τυνησία (Ινστιτούτο 
Ελαιοκομίας). Κατά τη διάρκεια των ημερών της συνάντησης 
θα παρουσιαστούν οι διάφορες ενότητες εργασίας και τα 
μέλη θα ενημερωθούν για τα καθήκοντα που θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών που 
θα διαρκέσει το έργο. 

Ανεξάρτητα από τη συνάντηση, είναι αξιοσημείωτο 
ότι η πρωτοβουλία PRIMA αποτελεί μια νέα ευρωπαϊκή 
δέσμευση για την έρευνα και την καινοτομία στην περιοχή 
της Μεσογείου, που έχει ως στόχο να αναπτύξει λύσεις για 
μια πιο αειφόρο διαχείριση των υδάτων, της γεωργίας και των 
συστημάτων αγροδιατροφής.

Το πρόγραμμα της συνάντησης, τα πρακτικά, ο κατάλογος 
των συμμετεχόντων, φωτογραφίες, καθώς και οι παρουσιάσεις, 
θα μεταφορτωθούν στο ενδοδίκτυο (intranet) της ιστοσελίδας 
του έργου (στο φάκελο Διαχείριση και Πρακτικά).



SUSTAINOLIVE  | Σεπτέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020 5

Επίσκεψη στους συνεργάτες μας στο 
Μαρόκο

Ο μάδα αποτελούμενη από τους Julio Calero, 
Roberto García Ruiz [Πανεπιστήμιο της Χαέν 
(Jaén)], Carlos Cebrián και Alejandro Gallego 
(Tekieroverde), πραγματοποίησε επίσκεψη 

εργασίας για να βοηθήσει στο σχεδιασμό των καθηκόντων των 
μαροκινών εταίρων. Το ταξίδι διοργανώθηκε από τον Καθηγητή 
Kamal Targuisti [Πανεπιστήμιο του Αμπτελμαλέκ Εσαντί 
(Abdelmalek Essaadi)]  μεταξύ 27 Νοεμβρίου και 3 Δεκεμβρίου 2019 
και είχαμε την τύχη να μοιραστούμε το ταξίδι με τον νεαρό βιολόγο 
Ali Yahya, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο έργο και έχει δείξει 
μεγάλο ενδιαφέρον στην κάλυψη όλων των καθηκόντων που του 
έχουν ανατεθεί. 

Επισκεφτήκαμε τους εταίρους από το Συνεταιρισμό Oumnia 
Bellota, όπου η τεχνική υπεύθυνη Saleheddine El Azzouzi μας 
ξενάγησε σε διάφορα ελαιοτριβεία και ελαιώνες της περιοχής, με 
σκοπό να εντοπιστούν πιθανά αγροτεμάχια, όπου θα εφαρμοστούν 
μεταχειρίσεις και διάφορες καταγραφές, καθώς και δράσεις 
επίδειξης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων στα ελαιοτριβεία, 
κατέστη δυνατό να μάθουν ορισμένες τεχνικές και οργανωτικές 
λεπτομέρειες, καθώς και δυνατότητες εκμετάλλευσης δυνητικά 
ρυπογόνων υποπροϊόντων. Η Saleheddine μας ξενάγησε στις 
εγκαταστάσεις, μας πρόσφερε ένα φανταστικό μεσημεριανό γεύμα 
και επισκεφθήκαμε τον λαχανόκηπο που είχε οργανώσει σύμφωνα 
με ένα ιδιαίτερο τρόπο καλλιέργειας (permaculture).

29 Νοεμβρίου 2019 

Στο δεύτερο μέρος του ταξιδιού, μεταβήκαμε στην περιοχή του 
Μαρακές για να μάθουμε για ένα έργο που ανέπτυξε η Ένωση 
Tismonine , υπό την καθοδήγηση της Fatima Raji Allah. 
Επισκεφτήκαμε διάφορα μοντέλα διαχείρισης ελαιώνων όπως, 
μοντέρνους ελαιώνες με ποικιλίες που επιλέχθηκαν από το Εθνικό 
Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας του Μαράκες (Institut National 
Recherche Agricole de Marrakech) για λογαριασμό του Al Haouz 
και παραδοσιακούς ελαιώνες που διαχειρίζεται η τοπική κοινότητα. 
Επίσης, επισκεφτήκαμε ελαιοτριβεία 2 και 3 φάσεων, καθώς και 
ένα απομεινάρι του παρελθόντος, ένα ελαιοτριβείο με κίνηση από 
ζώα. Κατά τη συνάντηση με γυναίκες μέλη της Tismonine, είχαμε 
επίσης τη δυνατότητα να επισκεφθούμε ένα μικροελαιοτριβείο και 
ένα εργοστάσιο παραγωγής χειροποίητου σαπουνιού, τα οποία 
και τα δύο χρηματοδοτήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας που 
διαχειρίζεται τέτοια έργα, στο πλαίσιο του προγράμματος Maroc 
Vert. Ιδιαίτερα εκτιμήσαμε τη φιλοξενία και τη φροντίδα που μας 
παρείχαν η Fatima και ο σύζυγός της Jean Louis Bodinier, ο οποίος 
μας συνόδευσε από το αεροδρόμιο σε όλη την περιοδεία μας σε 
ελαιώνες και ελαιοτριβεία της περιοχής. Ο Jean Louis, ερευνητής 
στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο Μωχάμεντ VI (Polytechnic 
University Mohamed VI), οργάνωσε μια ξενάγηση στο σύγχρονο 
αυτό Πανεπιστήμιο καθώς και μια συνάντηση με ειδικούς από 
διάφορα αντικείμενα που σχετίζονται με την ελαιοκαλλιέργεια από 
την Αίγυπτο, την Τυνησία, το Μαρόκο και τη Γαλλία.

Τόσο κατά τις επισκέψεις σε ελαιώνες όσο και σε ελαιοτριβεία, η 
ομάδα μπόρεσε να πάρει συνεντεύξεις από αγρότες και ελαιοτριβείς, 
καθώς και από παραγωγούς του Συνεταιρισμού Tismonine, που μας 
συνόδευαν στους ελαιώνες, στο ελαιοτριβείο και στο εργοστάσιο 
σαπουνιού.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ελαιώνες που επισκεφτήκαμε 
παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αειφορίας σε ό,τι αφορά τη διαχείρισή 
τους και πολύ χαμηλό κόστος παραγωγής: περιοδικές εφαρμογές 
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οργανικής ύλης (κυρίως κοπριά), καλλιέργειες μεταξύ των σειρών ελιάς (σιτηρά και όσπρια), πρακτικά 
μηδενική χρήση συνθετικών προϊόντων, ενσωμάτωση των ζώων, χρησιμοποίηση  τοπικών ποικιλιών ελιάς 
με εμβολιασμό, διατήρηση των θάμνων, διαθέσιμη βιοποικιλότητα και άλλων καλών περιβαλλοντικών 
πρακτικών. Η Ένωση ελαιοκαλλιεργητών του Μαρόκου μας ενημέρωσε ότι μια από τις αδυναμίες των 
ελαιώνων που επισκεφτήκαμε σχετίζεται με το κλάδεμα και τις επιπτώσεις των εχθρών και ασθενειών και 
έδειξαν το ενδιαφέρον τους για το έργο SUSTAINOLIVE που προσβλέπει:

i ) να βελτιώσει τις τεχνικές κλαδέματος με σκοπό, μεταξύ άλλων, να διευκολύνει τη συλλογή και την αύξηση 
της παραγωγικότητας των δένδρων, 

ii) να έχουν περισσότερη τεχνογνωσία και πληροφορίες, σε συνεργασία με τους τεχνικούς του Υπουργείου 
Γεωργίας, για την παρακολούθηση του βαθμού εμφάνισης εχθρών και ασθενειών. Κατά τον ίδιο τρόπο, 

όσον αφορά τα ελαιοτριβεία, θα ήταν απαραίτητο 
να γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες βελτίωσης 
των χρόνων παραλαβής και επεξεργασίας του 
ελαιόκαρπου, της χρήσης των  παραπροϊόντων 
του ελαιοτριβείου, της επιλογής καλής ποιότητας 
ελαιόκαρπου με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας 
του ελαιόλαδου, καθώς και την κατάρτιση των 
εκπαιδευτών και των τεχνικών του ελαιοτριβείου 
σε ό,τι αφορά τη γευσιγνωσία και την εμπορία του 
ελαιόλαδου. Βρήκαμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη 
διάθεση όλων των ερωτηθέντων να συνεργαστούν 
με το έργο και να συμμετάσχουν στις συνεδρίες 
κ α τά ρ τ ι σ ης κ α ι δι ά χ υσ ης π ο υ πρό κ ε ι τα ι  να 
πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου.

Μία από τις εργασίες που είναι σε εκκρεμότητα 
είναι να μάθουμε την αντιπροσωπευτικότητα αυτών 
των μορφών διαχείρισης στη χώρα και την ύπαρξη 

εντατικών ή υπερεντατικών ελαιώνων, καθώς και τα 
ποσοστά που αυτοί αντιπροσωπεύουν.

Οι επισκέπτες επιθυμούν να ευχαριστήσουν τον 
Kamal και την Ali για τη διοργάνωση και την προσοχή 
που έδειξαν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, 
μπορέσαμε να απολαύσουμε τα βουνά του Rif, και 
την περιοχή με εκπληκτική φυσική ομορφιά γύρω 
από το Chaouen. Επισημαίνουμε την περιήγησή 
μας στις φυσικές περιοχές Talassemtane και Jebel 
Buhasen, την επίσκεψη στο Tetouan, τις νοστιμιές 
που δοκιμάσαμε σε κάθε στάση, καθώς και τη στενή 
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή την 
περιπέτεια.

Ηεπίσκεψη αυτή μας επέτρεψε να 
επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους του έργου, 
καθώς και μερικά από τα καθήκοντα που πρέπει να 
αναπτύξουμε στις διάφορες ενότητες εργασίας.
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Το SUSTAINOLIVE πραγματοποιεί 
επίσκεψη στην πόλη Έβορα (Évora) της 
Πορτογαλίας

22 Ιανουαρίου 2020 

Σ τις 17 και 18 Δεκεμβρίου, ο Δρ Roberto 
Ga rc ía R u i z ,  Συ ν το νι σ τ ής το υ έρ γο υ 
SUSTAINOLIVE και ο Δρ Manuel González 
de Molina, ερευνητής και υπεύθυνος για το 

SUSTAINOLIVE εκ μέρους του Πανεπιστημίου του Πάμπλο 
ντι Ολαβίντε (Pablo de Olavide), επισκέφθηκαν τους Δρ 
Teresa Pinto Correia και José Muñoz Rojas, ερευνητές 
και υπεύθυνους για το SUSTAINOLIVE εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου της Έβορα (Évora) [Κέντρο Μελέτης και 
Προώθησης του Ελαιόλαδου (ICAAM), Πορτογαλία]. Η 
επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 1ης συνάντησης 
της ομάδας εργασίας για την ανταλλαγή απόψεων επί 
επιστημονικών και πρακτικών θεμάτων γενικότερα για τον 
τομέα της γεωργίας και ειδικότερα για τους ελαιώνες και τους 
πόρους της Μεσογείου. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Χαέν (Jaén), του Πανεπιστημίου του Πάμπλο ντι Ολαβίντε 
(Pablo de Olavide) και του Πανεπιστημίου της Έβορα (Évora) 
εξειδίκευσαν τα παραδοτέα που πρέπει να πραγματοποιηθούν 
στις ενότητες εργασίας 2 και 4 του έργου SUSTAINOLIVE. Στις 
18 Δεκεμβρίου επισκέφθηκαν την Ana Carrilho [εκπρόσωπος 
της Esporão Lda (Πορτογαλία), εταιρεία που συμμετέχει στο 
πρόγραμμα SUSTAINOLIVE] και καθορίστηκε ο ρόλος της 
εταιρείας αυτής στο έργο SUSTAINOLIVE, καθώς και τα 
κριτήρια για τον προσδιορισμό και την επιλογή των πιθανών 
πειραματικών αγρών της εταιρείας που θα αποτελέσουν μέρος 
του δικτύου πειραματικών αγρών του SUSTAINOLIVE.

ΕΝΟΤΉΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Nº7

Η εταιρεία επικοινωνίας TEK IEROV ER DE, 
υπεύθυνη για τις δράσεις επικοινωνίας του 
SUSTA INOLIVE, έχει αναπτύξει διάφορα 
εργαλεία για να βοηθήσει στη διάχυση των 

δράσεων του έργου και στο συντονισμό μεταξύ των εταίρων.
Το πρώτο έργο ήταν η πραγματοποίηση του σχεδιασμού της 

εταιρικής εικόνας του έργου καθώς και του εγχειριδίου χρήσης 
της. Οι εταίροι διαθέτουν την εταιρική εικόνα σε πολλούς τύπους 
και μορφές και μπορούν να την προσαρμόσουν στα διάφορα 
υλικά που προορίζονται για επικοινωνία.

Επίσης, δημιουργήθηκε ένα βίντεο για το έργο για να 
προβάλλεται στην ιστοσελίδα, στα κοινωνικά δίκτυα και σε 
εκδηλώσεις παρουσίασης (ομιλίες, συνέδρια, κλπ.). Επιπλέον, 
δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα SUSTAINOLIVE (www.sus-
tainolive.eu) για την ενημέρωση των στόχων του έργου, την 
περιγραφή των εταίρων και της τοποθεσίας τους μέσω ενός 
διαδραστικού χάρτη και ένα ενδοδίκτυο (Intranet) για το 
συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των δράσεων που 
θα πραγματοποιηθούν κατά την τετραετή διάρκεια του έργου, 
καθώς και μία ενότητα για την επικοινωνία, τον τύπο και τα 
διάφορα άλλα μέσα ενημέρωσης.

Η ιστοσελίδα είναι σε διασύνδεση με διάφορα κοινωνικά 
δίκτυα, όπως το Facebook, το Instagram, το Twitter και το 
YouTube. Η ιστοσελίδα διατίθεται στην ελληνική, ιταλική, 
ισπανική, αραβική, πορτογαλική και αγγλική γλώσσα, για 
διευκόλυνση της πρόσβασης από όλους τους πολιτισμούς της 
Μεσογείου.

Έχουν δημιουργηθεί, ακόμη, είκοσι δύο σύντομα βίντεο όπου 
παρουσιάζονται οι εταίροι που συμμετέχουν στο έργο καθώς 
και οι υπεύθυνοι των διαφόρων ενοτήτων εργασίας. Επίσης, 
δημιουργήθηκαν ορισμένα βίντεο μεγαλύτερης διάρκειας 
που ασχολούνται περισσότερο με τα χαρακτηριστικά και τους 
πόρους των συμμετεχόντων εταίρων, και μέχρι στιγμής έχουν 
δημιουργηθεί ένα για το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, ένα για 
τους συνεργάτες μας στο Μαρόκο και δημιουργούμε, επί του 
παρόντος, ένα που σχετίζεται με τους Έλληνες εταίρους μας.

Από το Tekieroverde θέλουμε να ενθαρρύνουμε όλους τους 
συμμετέχοντες και τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για μια 
αειφόρο ελαιοκαλλιέργεια να συμμετέχουν, μέσω της διάδοση 
των δραστηριοτήτων του έργου  στα κοινωνικά δίκτυα.



8 NEWSLETTER - Nº 01 | SUSTAINOLIVE

Οκτώ ερευνητές του Πανεπιστημίου της Γρανάδας μεταξύ των 
πιο συχνά αναφερόμενων στον κόσμο

28 Ιανουαρίου 2020

Τ ο Πα νε π ισ τ ήμιο τ ης Γρα νά δα ς (Gra nada), ε ταίρος του έρ γου 
SUSTAINOLIVE, δημοσίευσε πρόσφατα ότι οκτώ ερευνητές του είναι μεταξύ 
των πιο συχνά αναφερόμενων σε επιστημονικές δημοσιεύσεις παγκοσμίως. Ο 
συνεργάτης μας, José Luis Quiles Morales, των Γεωπονικών Επιστημών και 

Καθηγητής του Τμήματος Φυσιολογίας και ερευνητής στο Κέντρο Βιοϊατρικών Ερευνών και 
του Ινστιτούτου Διατροφής και Τεχνολογίας Τροφίμων ‘José Mataix Verdú’, βρίσκεται στη 
λίστα αυτή για πρώτη φορά. Η ομάδα του εργάζεται στην αναζήτηση βιοϊατρικών εφαρμογών 
από προϊόντα και παραπροϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα καθώς και της κτηνοτροφίας 
(μελισσοκομία). «Η ιδέα μας είναι να αναδείξουμε ότι τα τρόφιμα και η διατροφή αποτελούν 
πυλώνα για την υγεία, επίσης προσδίδουν αξία στη βιομηχανία τροφίμων και συμβάλουν 
στην έννοια της κυκλικής οικονομίας, μέσω της προσπάθειας να αποκτήσουν υψηλή αξία τα 
παραπροϊόντα που παραδοσιακά απορρίπτονταν ή από τα οποία στο παρελθόν ελάχιστη ή 
καμία οικονομική αξία έχει αποκτηθεί», μας αναφέρει. 

Το να είσαι ανάμεσα στους πιο γνωστούς ερευνητές στον κόσμο είναι “μεγάλη ικανοποίηση, 
καθώς συνεπάγεται μεγάλη προσπάθεια για πολλά χρόνια”. Είναι, επίσης, “ένας λόγος να 
ευχαριστήσω βαθύτατα όλους τους συν-συγγραφείς των δημοσιεύσεων που έχω συμμετάσχει 
σε όλα αυτά τα χρόνια, διότι από αυτές τις δημοσιεύσεις, τελικά, αποκτώνται τα δεδομένα για 
την πρόσβαση στην κατάταξη. Είμαι υπερήφανος που συνεισφέρω ώστε το Πανεπιστήμιο 
της Γρανάδας να έχει παρουσία στην κατάταξη της HCR”. 

Ο José Luis Quiles είναι ο μοναδικός από τον τομέα των «Γεωπονικών Επιστημών», όπου 
περιλαμβάνονται η διατροφή και η τεχνολογία τροφίμων, σε ολόκληρη την Ανδαλουσία. “Σ’ 
αυτή τη στιγμή θα ήθελα να κάνω ειδική μνεία στους Καθηγητές Mataix και Battino (στο 
παρελθόν ήταν επίσης στην HCR) για τη συνεχή υποστήριξή τους σε όλη την επιστημονική 
μου καριέρα», τονίζει. 

πηγή: IDEAL de Granada

https://www.ideal.es/miugr/ocho-profesores-citados-20191130222315-nt.html


9SUSTAINOLIVE  | Σεπτέμβριος 2019 – Ιανουάριος 2020

16ο Διεθνές Συνέδριο Φυτοτεχνίας στο 
Τσανγκσά (Changsha) της Κίνας

XXVII Τεχνικό Συνέδριο της Ισπανικής 
Εταιρείας Βιολογικής Γεωργίας

29ο Συνέδριο: Εφαρμογές Έρευνας 
και Τεχνολογίες Αιχμής στη Φυτική 
ΠαραγωγήΕυρωπαϊκή βραδιά των ερευνητών 

4 Οκτωβρίου 2019 7 Οκτωβρίου 2019

22 Οκτωβρίου 2019

10 Οκτωβρίου 2019

Το έργο SUSTAINOLIVE παρουσιάστηκε πρόσφατα στο 16ο 
Διεθνές Συνέδριο Φυτοτεχνίας στο Τσανγκσά (Changsha) 
της Κίνας. Ο Καθηγητής Nelson Marmiroli, εταίρος από το 
Πανεπιστήμιο της Πάρμας, παρουσίασε το έργο προφορικά 
στις 25 Σεπτεμβρίου, εξηγώντας τους γενικούς στόχους και 
το υπόβαθρο του έργου και ανέπτυξε με λεπτομέρειες τις 
υπό ανάπτυξη αειφόρες τεχνολογικές λύσεις σε ελαιώνες της 
Μεσογείου. Συζητηθήκαν επίσης ζητήματα που σχετίζονται με 
τη διαχείριση των γεωργικών υπολειμμάτων και της βιομάζας.

Το κοινό απαρτιζόταν από επιστήμονες, μεταδιδακτορικούς 
και διδακτορικούς φοιτητές από διάφορες χώρες και 
ενδιαφέρονταν για την εφαρμογή φυτών για την αποκατάσταση 
της μόλυνσης και την αειφορία στη γεωργία. Αρκετά συμπόσια 
ασχολούνται με την επισιτιστική ασφάλεια και τον τρόπο που 
επιδρά η απόδοση των καλλιεργειών και η αντοχή τους στην 
κλιματική αλλαγή.

Στις 3 Οκτωβρίου 2019, ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
της Χαέν (Jaén)  και υπεύθυνος του τομέα Εδαφολογίας και 
Γεωργικής Χημείας, Julio Calero, συμμετείχε στο 27ο Τεχνικό 
Συνέδριο της Ισπανικής Εταιρείας Βιολογικής Γεωργίας, με 
μια ομιλία σχετική με το έργο SUSTAINOLIVE: καινοτόμες 
προσεγγίσεις για την προώθηση της αειφορίας των ελαιώνων 
στη λεκάνη της Μεσογείου. Το Συνέδριο επικεντρώθηκε στην 
αγροοικολογία σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και με άλλες 
προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Ο Δρ Βασίλειος Στουρνάρας, επιστημονικός υπεύθυνος του 
εταίρου «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ» 
(ΕΛΓΟ), παρουσίασε μια γραπτή εργασία για το έργο 
SUSTAINOLIVE στο 29ο Συνέδριο με τίτλο «Εφαρμογές 
Έρευνας και Τεχνολογίες Αιχμής στη Φυτική Παραγωγή». 
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία της 
Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών και πραγματοποιήθηκε 
στις 15 - 18 Οκτωβρίου 2019 στην Πάτρα. Μεταξύ των 
συμμετεχόντων ήταν και ο Δρ Γεώργιος Ψαρράς, ο οποίος είναι 
επίσης μέλος του εταίρου ΕΛΓΟ.

Το έργο SUSTAINOLIVE παρουσιάστηκε στην «Ευρωπαϊκή 
Βραδιά των Ερευνητών», που διοργανώθηκε στη Μαδρίτη 
από το Πανεπιστήμιο της Χαέν (Jaén), μέσω του Τομέα 
Επιστημονικού Πολιτισμού και Καινοτομίας (UCC + i), από 
τον Αντιπρύτανη Επικοινωνίας και Προβολής, Καθηγητή του 
Τμήματος Οικολογίας του Πανεπιστημίου της Χαέν (UJA), 
Julio Calero, όπου πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια σε παιδιά 
σχολικής ηλικίας για να κατανοήσουν την ελαιοπαραγωγή, 
μέσω ενημερωτικών δραστηριοτήτων από το πρόγραμμα 
SUSTAINOLIVE (PRIMA), στο οποίο συμμετέχει το 
Πανεπιστήμιο της Χαέν (UJA) μαζί με άλλους 22 εταίρους 
από 6 μεσογειακές χώρες.
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2º Διεθνές Συνέδριο Κέντρου Ελιάς, Θεσσαλονίκη, 
Ελλάδα, Κολλέγιο Perrotis, Κέντρο Ελιάς Κρίνος 

28-29 Μαΐου 

Π ρόκειται για το δεύτερο από μια σειρά Συνεδρίων, που διεξάγονται 
κάθε 2 χρόνια, το οποίο σχεδιάστηκε για την αντιμετώπιση 
συγκεκριμένων επίκαιρων  θεμάτων που αφορούν τις επιτραπέζιες 
ελιές και το ελαιόλαδο (αγορές, προϊόντα, τεχνολογίες και 

πρακτικές). Φέτος, οι προσκεκλημένοι και οι παράλληλες συνεδρίες θα εστιάσουν στον 
ελαιοκομικό τομέα.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ: Πρόκληση εργασιών για γραπτές και προφορικές παρουσιάσεις. 
Οι περιλήψεις θα υποβληθούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: 
1η Μαρτίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα, οι θεματικοί τομείς είναι:
1. Αποτελεσματική διαχείριση της διαδρομής «από τον αγρότη στο μεταποιητή»
2. Μάρκετινγκ ελαιοκομικών προϊόντων: branding εξαγωγών και ηλεκτρονικό 

εμπόριο 
3. Ομάδες Παραγωγών
4. Αειφορία στην παραγωγή και τη μεταποίηση (φυτοπροστασία, αποτύπωμα 

άνθρακα και νερού)
5. Διαχείριση αποβλήτων – Υποπροϊόντα του Ελαιοκομικού τομέα
6. Εφαρμογή των αρχών της βιο-οικονομίας στον ελαιοκομικό τομέα
7. Βέλτιστες πρακτικές στην ανίχνευση κατάλοιπων φυτοφαρμάκων 
8. Εστιασμένες αγορές στον ελαιοκομικό τομέα (καταναλωτικές τάσεις και ευκαιρίες, 

ανάπτυξη νέων προϊόντων, κλπ.)
9. Διατροφική αξία των ελαιοκομικών προϊόντων και Υγεία
10. Ο ελαιοκομικός τομέας ως εργαλείο περιφερειακής ανάπτυξης
11. Χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την ιχνηλασιμότητα (νοθεία, ποιοτικός 

έλεγχος, πρότυπα ποιότητας)
12. Νέες τεχνολογίες επεξεργασίας ελαιολάδου (ελαιοτριβεία)

Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική με ταυτόχρονη 
μετάφραση.

Επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.medevents.gr/congress/
olive2020#/content-top

Το Συνέδριο αναβάλλεται 
για το Μάιο του 2021

https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
https://www.medevents.gr/congress/olive2020#/content-top
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ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2020 
14 Μαρτίου 2020, Καλαμάτα, Ελλάδα 

Σ τα πλαίσια του 6ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ελαιολάδου & Ελιάς στην 
Καλαμάτα, το Σάββατο 14 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί ο Διαγωνισμός 
Ποιότητας εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου “KALAMATA OLIVE 
OIL AWARDS 2020”. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από το Εργαστήριο 

Γευσιγνωσίας Ελαιολάδου Καλαμάτας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που είναι 
διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 και ένα από τα τρία αναγνωρισμένα από το 
Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας εργαστήρια γευσιγνωσίας ελαιολάδου στην Ελλάδα. 
Σας καλούμε να παραβρεθείτε στο φεστιβάλ ως φιλοξενούμενοι του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Καλαμάτας. Μπορείτε να στείλετε δείγματα ελαιολάδου, δικά σας 
ή συνεργατών σας, για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό. Τα ελαιόλαδα που θα 
συμμετάσχουν στο διαγωνισμό πρέπει: α) να ανήκουν στην κατηγορία του εξαιρετικά 
παρθένου και β) να προέρχονται από την περίοδο συγκομιδής της ελαιοκομικής 
περιόδου 2019 – 2020. 

Για κάθε ελαιόλαδο που συμμετέχει πρέπει να παραδοθούν 
δύο (2) γυάλινες φιάλες ως εξής: η μία (1) φιάλη 

σκουρόχρωμη τύπου maraska ή dorica, σφραγισμένη, 
χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτικά, και μία (1) επιπλέον 

φιάλη με ετικέτα τα διακριτικά στοιχεία της εταιρείας. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 150 ευρώ χωρίς να 

υπολογίζονται τα μεταφορικά. 
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Dr Roberto García Ruíz - 
Interview

Dr José Quiles from the 
University of Granada - 
Interview

Work visit to Morocco for 
the project

Dr Olfa Boussadia - 
Interview

SUSTAINOLIVE Project

Dr Anna Irene De Luca - 
Interview

Dr Ignacio Lorite Torres - 
Interview

Dr Nelson Marmiroli 
and Dr Elena Maestri - 
Interview

Κάντε κλικ 
για να δείτε 
τα βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=uAwPcVV-s94
https://www.youtube.com/watch?v=dT1J8Wkffog
https://www.youtube.com/watch?v=SAmONbbzuOY
https://www.youtube.com/watch?v=mvHlCHLrvK4
https://www.youtube.com/watch?v=fNb-fbrm0x8
https://www.youtube.com/watch?v=ITFwFn_HIYs
https://www.youtube.com/watch?v=HsMfXYlC0nQ
https://www.youtube.com/watch?v=TMV2ZC3GSYU&t=
https://www.youtube.com/watch?v=uAwPcVV-s94
https://www.youtube.com/watch?v=dT1J8Wkffog
https://www.youtube.com/watch?v=SAmONbbzuOY
https://www.youtube.com/watch?v=mvHlCHLrvK4
https://www.youtube.com/watch?v=fNb-fbrm0x8
https://www.youtube.com/watch?v=ITFwFn_HIYs
https://www.youtube.com/watch?v=HsMfXYlC0nQ
https://www.youtube.com/watch?v=TMV2ZC3GSYU&t=


Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA που 
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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