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Καλώς Ήρθατε! 

Αγαπητοί/ες φοιτητές/ τριες, αγαπητοί/ες απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σας καλωσορίζουμε στην κοινότητα του τμήματος 
μας, στην κοινότητα του Πανεπιστημίου μας.  

Απευθυνόμενοι ειδικά στους αποφοίτους, σας προτρέπουμε να κρατήσετε επαφή μαζί 
μας και να ενημερώνεστε για θέματα όπως τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, τις 
υποτροφίες, τις ευκαιρίες εργασίας και καριέρας, τις εκδηλώσεις και για να: 

 λαμβάνετε το Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) του Τμήματος Γεωπονίας 

 ενημερώνεστε για το κάθε τι που συμβαίνει στο Τμήμα Γεωπονίας και στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

 επικοινωνήσετε με συμφοιτητές σας 

Προχωρήστε σήμερα με την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
https://alumni.uowm.gr/ 

 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας λειτουργούν δυο 
προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

1. «Παραγωγή, Πιστοποίηση και Διακίνηση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού», 

https://crop-cert.uowm.gr/ 

2. «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγικών ζώων και άγριας πανίδας» 

https://lwm.uowm.gr/ 

                         

 

 

 

https://alumni.uowm.gr/
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 
2021-2022 

 
Το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι φοιτητές/ριες του Τμήματος Γεωπονίας συμμετείχαν 
μετά από πολύ καιρό, λόγω της πανδημίας, με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική και 
ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος γεγονός που  επανέφερε  την πολυπόθητη 
ζωντάνια στο Τμήμα και αισιοδοξία σε όλους.  
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ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ HEBRON UNIVERSITY-
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ-ΠΔΜ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ERASMUS+ 

 
Στα πλαίσια του τριετούς προγράμματος διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ International 
Mobility-Key Action 1 και την συνεργασία του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Hebron University of Palestine-Department of 
Agriculture το Τμήμα μας υποδέχθηκε τέσσερις φοιτητές/ριες από το συνεργαζόμενο 
Πανεπιστήμιο για χρονικό διάστημα 2 μηνών (Ιούλιος-Αύγουστος 2022). Οι φοιτητές 
/ριες, ανάλογα με την κατεύθυνση σπουδών τους συμμετείχαν μαζί με υποψήφιους 
διδάκτορες και προπτυχιακούς φοιτητές/ριες του Τμήματος μας στα ερευνητικά 
προγράμματα του Καθηγητή Φωκίων Παπαθανασίου και της Επίκουρης Καθηγήτριας 
Ελένης Κασαπίδου. Οι εισερχόμενοι φοιτητές απέκτησαν σημαντικές γνώσεις και 
εμπειρίες σε ερευνητικό και πολιτισμικό επίπεδο. Το πρόγραμμα διεθνούς 
κινητικότητας θα συνεχισθεί με επιπλέον κινητικότητα φοιτητών και μελών ΔΕΠ και από 
τα δυο συνεργαζόμενα Τμήματα στο άμεσο μέλλον. 
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΔΜ ΚΑΙ 
ΤΟΥ DEPARTMENT OF AGRICULTURE-UNIVERSITY OF JIROFT-IRAN 

 
Το Τμήμα Γεωπονίας το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 υπέγραψε 
διεθνές Συμφωνητικό Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MOU) με το 
αντίστοιχο Τμήμα Γεωπονίας του University of Jiroft από το Ιράν. Στα πλαίσια αυτής της 
συμφωνίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των μελών ΔΕΠ των δυο 
Τμημάτων όπου παρουσίασαν εν συντομία τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα με σκοπό 
την εύρεση κοινών σημείων συνεργασίας σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο. Στην 
συνέχεια ο Καθηγητής του Τμήματος Φωκίων Παπαθανασίου πραγματοποίησε 
διαδικτυακή ομιλία σε μέλη ΔΕΠ και φοιτητές του συνεργαζόμενου Τμήματος με τίτλο 
«UOWM-Department of Agriculture-Past, Present Research-Experiences with Legumes».  
 

       
 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΔΜ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΕΚ 
ΤΗΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΔΜ ΜΕ ΤΟ CAB INTERNATIONAL- SWITZERLAND ΚΑΙ ΤΟ 
BIOTECHNOLOGY AND BIOLOGICAL CONTROL AGENCY ITALY 

 
Το Τμήμα Γεωπονίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης και 
Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΠΕΚ-ΤΗΜΕΝΟΣ του ΠΔΜ υπέγραψε το καλοκαίρι του 
2022 Συμφωνητικό Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MOU) με τον διεθνή 
οργανισμό CAB International που εδρεύει στην Ελβετία και το Biotechnology and 
Biological Control Agency που εδρεύει στην Ιταλία. Είχε προηγηθεί τον Ιούνιο του 2022 
επίσκεψη ερευνητών των δυο φορέων στο Τμήμα Γεωπονίας και συζητήσεις με μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος για πιθανή ερευνητική συνεργασία ενώ πραγματοποιήθηκαν και 
κοινές επισκέψεις στο πεδίο. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας συμφωνήθηκε η 
υλοποίηση μέρους του ερευνητικού προγράμματος «A biogeographic contrast of factors 
influencing invasive species abundance in native versus non-native ranges» που 
χρηματοδοτεί το CABI International με επιστημονικά υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή 
του Τμήματος Ιωάννη Γιάντση και συνεργαζόμενο Φορέα το Ινστιτούτο Αειφόρου 
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Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΠΕΚ του ΠΔΜ μέσω του Διευθυντή του 
Ινστιτούτου και Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας Φωκίωνα Παπαθανασίου.  
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2021-2022 

 
13th International Conference Economies of the Balkan and Eastern European 
Countries EBEEC 2021 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως λόγω covid και η παρουσίαση της 
εργασίας έγινε από την Καθηγήτρια του τμήματος Κατερίνα Μέλφου διαδικτυακά. 
Melfou K., Sapardani E., Loizou E., Chatzitheodoridis F. (2021).The role of agricultural 
cooperatives in alleviating the effects of economic crisis in rural areas. 13th 
International Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries 
EBEEC 2021, 14-16 May, Pafos, Cyprus. 
 
 
Συνέδριο με θέμα  «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου  αιώνα και η επίδρασή 
τους στη Δυτική Μακεδονία», 18 - 19 Σεπτεμβρίου 2021 , Φλώρινα  
 
Στο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα  «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου  αιώνα 
και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία», 18 - 19 Σεπτεμβρίου 2021 που 
διοργάνωσε η «Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας» 
πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών από την υποψήφια 
μεταδιδάκτορα Γ. Κηπουροπούλου και την υποψήφια διδάκτορα Ε. Σαπαρδάνη: 
-Κηπουροπούλου Γ, Μέλφου Κ. ‘Ελευθέριος Βενιζέλος και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: 
η προώθηση της γεωργικής εκπαίδευσης στη Δυτική Μακεδονία’.  
-Σαπαρδάνη Ε., Μέλφου Κ., Χατζηθεοδωρίδης Φ., Λοΐζου Ε. ‘Η εξέλιξη του 
συνεταιριστικού θεσμού στη Δυτική Μακεδονία: συνεταιρισμοί στον πρωτογενή τομέα 
παραγωγής’. 
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Στα πλαίσια δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων στα 
οποία συμμετέχει ως επιστημονικά υπεύθυνος ή ως μέλος της ερευνητικής ομάδας ο 
Καθηγητής του Τμήματος Φωκίων Παπαθανασίου μετακινήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 στα παρακάτω Διεθνή Συνέδρια. 

- XII International Agriculture Symposium "AGROSYM 2021" Jahorina, 7-10 October 

2021, Bosnia and Herzegovina όπου παρουσίασε 2 ομιλίες και συμμετείχε σε 

τέσσερις γραπτές ανακοινώσεις μαζί με εξωτερικούς συνεργάτες των 

προγραμμάτων αλλά και τον υποψήφιο διδάκτορα του Τμήματος Ιωσήφ Σιστάνη 

και προπτυχιακούς φοιτητές. Επίσης αποτέλεσε προεδρείο σε δυο συνεδρίες και 

ήταν μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου. Στο συγκεκριμένο 

συνέδριο το Τμήμα Γεωπονίας είναι συνδιοργανωτής.  

- XXVth EUCARPIA Maize and Sorghum Conference “Current challenges and new 

methods for maize and sorghum breeding”, Belgrade, Serbia, 30 May – 2 June 

2022, όπου παρουσίασε γραπτή ανακοίνωση με αποτελέσματα του έργου 

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ MYCCORN. 
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-  O Καθηγητής του Τμήματος Φωκίων Παπαθανασίου στα πλαίσια δημοσιοποίησης των 
αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο Τμήμα 
Γεωπονίας συμμετείχε διαδικτυακά τον Οκτώβριο 2022 στο XIIΙ International Agriculture 
Symposium "AGROSYM 2022" Jahorina, 6-9 October 2022, Bosnia and Herzegovina όπου 
παρουσίασε 2 ομιλίες και 2 γραπτές ανακοινώσεις. 
 

- Επίσης στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ staff mobility for training 
μετακινήθηκε στο University of Extremadura-Spain (School of Agriculture Engineering) 
and the Department of Agronomy and Forest Environment Engineering για 5 ημέρες και 
εκπαιδευτηκε σε θέματα «Agronomic and genetic biofortification in field and 
horticultural crops and silvopastoral systems» παρουσιάσε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και μέλη ΔΕΠ του συνεργαζόμενου Τμήματος το Τμήμα και το ερευνητικό του έργο με 
σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δυο Τμημάτων και την διεθνοποίηση 
του Τμήματος Γεωπονίας του ΠΔΜ. 
 

Καθηγητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος 
Γεωπονίας συμμετείχαν με επιστημονικές ομιλίες και γραπτές ανακοινώσεις στο 18ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης 
Φυτών (Βελτίωση Φυτών: καινοτομίες και προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη) που 
πραγματοποιήθηκε στις 5-7 Οκτωβρίου 2022 στον Βόλο. 
 

- Στο ίδιο συνέδριο, η υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Ευφροσύνη Σαπαρδάνη 
παρουσίασε διαδικτυακά την  παρακάτω εργασία. 
Sapardani E., Tokmakidis P., Melfou K., Chatzitheodoridis F. (2022). Attitudes on social 
solidarity economy in a regional context: Case of the region of Western Macedonia in 
Greece. Proceedings XIIΙ International Agriculture Symposium "AGROSYM 2022" Jahorina, 
6-9 October 2022, Bosnia and Herzegovina 

 
 

 

Συνέδριο με θέμα  14th International Conference Economies of the Balkan and Eastern 
European Countries EBEEC 2022 

Η παρουσίαση της εργασίας έγινε διαδικτυακά από την υποψήφια διδάκτορα του 
τμήματος Ευφροσύνη Σαπαρδάνη: 
Sapardani E., Melfou K., Chatzitheodoridis F., Kontogeorgos A. (2022). Technical and 
scale efficiency of farms producing grapes for wine. Proceedings 14th International 
Conference Economies of the Balkan and Eastern European Countries EBEEC May 20-22-
2022, Florence, Italy. 
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Συνέδριο με θέμα  International Conference on Applied Economics (ICOAE 2022), 
Madrid, Spain, 7-9 July 2022. 
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ακόλουθης εργασίας από την 
Καθηγήτρια Κατερίνα Μέλφου. 
Theodoros Siogkas, Katerina Melfou, Athanasios Ragkos and Apostolos Polymeros. 
Description and categorization of agriculture holdings in the Region of Western 
Macedonia.  Proceedings International Conference on Applied Economics (ICOAE 2022), 
Madrid, Spain, 7-9 July 2022. 
 
  

    
 
 
15ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο της ΕΚΕ (Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία), 4-6 
Νοεμβρίου 2022, Αθήνα 

 
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 15ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο της Ελληνικής 
Κτηνιατρικής Εταιρείας. Στο συνέδριο συμμετείχε η Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος 
κ. Αθηνά Μπασιούρα.  
Α. Μπασιούρα, Θ. Σαμαράς, Σ. Αναστασιάδου, Α. Ντέμκα, Η. Μίχος, K. Συμεωνίδης, Ι. 

Καραγιάννης, Γ. Τσούσης, Μ. Αγγελακέρης, Κ. Μπόσκος και Ι. Τσακμακίδης. ΧΡΗΣΗ 

ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ Fe3O4 ΣΤΟ ΣΠΕΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΠΡΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ. Προφορική ανακοίνωση στο 15o 

Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο, 4-6 Νοεμβρίου 2022, Αθήνα. 
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Στο συνέδριο αναδείχθηκαν θέματα από όλους τους τομείς της Κτηνιατρικής και 
περιελάμβανε ομιλίες από καταξιωμένους στο χώρο τους ομιλητές, κλινικά 
φροντιστήρια, στρογγυλές τράπεζες, πρακτικά σεμινάρια και ελεύθερες ανακοινώσεις. 
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 
https://hvms.gr/event/15thhvc-save-the-date/ 
 

 
 

19o International Congress on Animal Reproduction, 26-30 June 2022 Bologna, Italy 
 
Στο συνέδριο συμμετείχε με ανακοίνωση η Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος κ. 
Αθηνά Μπασιούρα.  
V. Stravogianni, T. Samaras, C. Boscos, A. Basioura, I. Markakis, E. Krystallidou, I. 
Tsakmakidis. Efficacy of biomedical techniques on boars’ evaluation to produce high 
quality semen. 19o International Congress on Animal Reproduction, 26-30 June 2022 
Bologna, Italy 
 

 
 
 

https://hvms.gr/event/15thhvc-save-the-date/
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25th ESDAR Conference, 28 September -2 October 2022, Thessaloniki 
Στο συνέδριο της European Society for Domestic Animal Reproduction 25th ESDAR 
συμμετείχε με τρεις ανακοινώσεις η Επίκουρη Καθηγήτρια του τμήματος κ. Αθηνά 
Μπασιούρα.  
 
XII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2021”  
Η Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας κ. Θεανώ Λαζαρίδου  συμμετείχε τον Οκτώβριο 
του 2021 στο XII International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2021” . Στην 
φωτογραφία η κ. Λαζαρίδου κατά τη διάρκεια παρουσίασης ερευνητικής εργασίας. 
 

 
 

 
-Στο ίδιο συνέδριο, η υποψήφια μεταδιδάκτωρ Γεωργία Κηπουροπούλου του τμήματος 
παρουσίασε την  παρακάτω εργασία. 
Kipouropoulou G., Melfou K. (2021). The policy reforms that shaped contemporary rural 
society in Greece. International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2021 
Jahorina, October 2021, Bosnia and Herzegovina. 
 
 
30ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών  
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 9-13 Μαΐου το 30ο Συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρίας της Επιστήμης Οπωροκηπευτικών στην Αθήνα με διοργανωτή το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου παρουσιάστηκαν τα ερευνητικά αποτελέσματα της 
τελευταίας διετίας από τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας. 
Το Τμήμα μας είχε την τιμή να συμμετέχει στις εργασίες τους Συνεδρίου με την 
παρουσία του Επίκουρου Καθηγητή Ευάγγελου Καραγιάννη, ο οποίος παρουσίασε την 
εργασία «Κατανόηση του μηχανισμού του επιφανειακού εγκαύματος των μήλων με –
ομική ανάλυση, εφαρμογές RNA και γονιδιωματική επαναστοιχειοθέτηση». 
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Συμμετοχή στο 18 ο Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης φυτών στον Βόλο,  5-7 Οκτωβρίου 
2022 

Η Καθηγήτρια του τμήματος Γεωπονίας κ. Θεανώ Λαζαρίδου συμμετείχε στο 18ο 
Συνέδριο Γενετικής Βελτίωσης φυτών που έλαβε χώρα στον Βόλο από 5-7 Οκτωβρίου 
2022. Στη φωτογραφία η κ. Λαζαρίδου προεδρεύει στην Συνεδρία "Βελτίωση φυτών". 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1. Στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχει ο Επίκουρος 
Καθηγητής του Τμήματός μας, Γιάντσης Ιωάννης και η Υποψήφια Διδάκτορας 
Αντωνοπούλου Δανάη, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής 
Αγροτικών Ζώων του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ, πραγματοποιούνται πειράματα σε μονάδες αυτόχθονων φυλών προβάτων.  
Σκοπός των πειραμάτων είναι η δοκιμή διαφορετικών πρωτοκόλλων μετριασμού του 
φαινομένου της εποχικότητας στην αναπαραγωγή, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό 
περιοριστικό παράγοντα στην προβατοτροφία για τη διάθεση πρόβειου γάλακτος καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, όπως επίσης της συσχέτισης της ανταπόκρισης των ζώων 
στις διαφορετικές αυτές μεθόδους με συγκεκριμένους γονότυπους. Ο απώτερος στόχος 
του προγράμματος είναι η επιλογή και γενετική βελτίωση των προβάτων ως προς το 
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.  
Από τα έως τώρα αποτελέσματα προέκυψε η θετική ανταπόκριση των ζώων στην 
εισαγωγή αρσενικού ως ecofriendly μέθοδος εμφάνισης οίστρου, απουσία ορμονών. Τα 
αποτελέσματα αυτά παρουσιάστηκαν στο 72ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ζωικής 
Παραγωγής: 
Giantsis Ι.Α., Symeon G., Antonopoulou D., Avdi M. (2021) Response to male effect in two 
Greek indigenous sheep breeds, Karagouniko and Florina. Book of Abstracts of the 72nd 
Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, Davos, Switzerland 30 
August – 3 September 2021, p. 508 

Το συνέδριο λόγω καραντίνας και εξαιτίας της Πανδημίας πραγματοποιήθηκε εξ’ 
αποστάσεως. 
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Συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση του ερευνητικού έργου «Prima – NewFeed» η 
οποία έλαβε μέρος στο Μπιλπάο της Ισπανίας τον Ιούνιο του 2022. 
 

Το έργο NEWFEED (Turn Food Industry By-products into secondary Feedstuffs via Circular-

Economy Schemes) αποτελεί μέρος του προγράμματος PRIMA και χρηματοδοτείται 

μέσω του πλαισίου Ε.Ε. Horizon 2020. Στόχος της συγκεκριμένης πράξης καινοτομίας 

είναι η ανάπτυξη και τελικά η υιοθέτηση από τις εκτροφές παραγωγικών ζώων, 

εναλλακτικών ζωοτροφών. Η μετατροπή των υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων 

σε δευτερογενείς, υψηλής αξίας, ζωοτροφές θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας 

προσέγγισης κυκλικής οικονομίας. Το έργο επικεντρώνεται στην αύξηση της 

βιωσιμότητας των εκτροφών παραγωγικών ζώων Μεσογειακών χωρών, μέσω της 

αξιοποίησης των υποπροϊόντων της τοπικής βιομηχανίας τροφίμων για την ανάπτυξη 

προϊόντων που θα οδηγήσουν σε μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του 

κόστους.   

 

Στο έργο NEWFEED, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2021 και θα έχει διάρκεια 48 μηνών, 

συνεργάζονται 14 φορείς (ερευνητικά & πανεπιστημιακά ιδρύματα, σύνδεσμοι, 

επιχειρήσεις και οργανισμοί) από 4 χώρες (Αίγυπτος, Ελλάδα, Ισπανία, Τουρκία). Την 

Ελλάδα εκπροσωπούν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Τμήμα Χημικών Μηχανικών), ο 

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με το Ινστιτούτο 

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα 

Γεωπονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών) και Επιστημονικά 

Υπεύθυνη την Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Κασαπίδου. 
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Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας στην Ενημερωτική υβριδική ημερίδα 
στην Κοζάνη για το πρόγραμμα «Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία» στη 
Δυτική Μακεδονία 

 
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Τμήμα Γεωπονίας και Ινστιτούτο Αειφόρου 
Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων-ΠΕΚ ΤΗΜΕΝΟΣ-ΠΔΜ), ο οργανισμός «Νέα 
Γεωργία Νέα Γενιά», η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τo Cluster Βιοοικονομίας και 
Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE), και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Rutgers (ΗΠΑ) 
διοργάνωσαν την Παρασκευή 01 Απριλίου 2022, στην Κοζάνη ενημερωτική ημερίδα με 
θέμα «Towards a circular economy in the agricultural sector». 
 
Η ημερίδα, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης και 
συμβουλευτικής με θέμα «Αγροκυκλικότητα: Εφαρμογές στη Γεωργία» στο οποίο 
συμμετείχαν ενεργά πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας ως εκπαιδευτές είχε 
σκοπό να ενημερώσει το κοινό για τις εξελίξεις στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, 
εστιάζοντας στον κλάδο της αγροδιατροφής. 
 
Την εκδήλωσε άνοιξε με χαιρετισμό ο κ. Βασίλειος Άμπας, Διευθυντής ΑΟΚ, ΠΕ 
Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαιρετισμοί ακολούθησαν από τους 
κυρίους Φωκίων Παπαθανασίου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
Robert Goodman, Executive Dean Emeritus Professor, Πανεπιστήμιο Rutgers, Έφη 
Λαζαρίδου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, Νέα Γεωργία Νέα Γενιά και Νικόλαο Ντάβο, 
συνιδρυτή και διαχειριστή του CluBE.  
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ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Συμμετοχή στο διαγωνισμό Ecotrophelia 2022 με το προϊόν «Κριγιάσι» 

 

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το 2011 από το Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών 

Τροφίμων και στοχεύει στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων διατροφής (τροφίμων ή 

ποτών), τα οποία θα παρουσιάζουν απαραιτήτως στοιχεία οικολογικής καινοτομίας. 

Στην τελική φάση του Διαγωνισμού συμμετείχαν 12 ομάδες φοιτητών, οι οποίες 

παρουσίασαν τα προϊόντα τους στα μέλη της Εθνικής Κριτικής Επιτροπής που 

αποτελούνταν από στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων με εμπειρία στην ανάπτυξη νέων 

τροφίμων. 

 

Η ομάδα του ΠΔΜ συμμετείχε για πρώτη φορά με το προϊόν κρέατος «Κριγιάσι» 

αποκομίζοντας χρήσιμες γνώσεις και εμπειρία για τις αλυσιδωτές διαδικασίες που 

συνοδεύουν τη δημιουργία ενός νέου τροφίμου, από τη σύλληψη της ιδέας, την 

παρασκευή του, τη δημιουργία συσκευασίας, την κοστολόγηση του τελικού προϊόντος, 

την τοποθέτηση του στο ράφι και τέλος στο πιάτο του καταναλωτή. 

 

To ΚΡΙΓΙΑΣΙ είναι ένα οικιακού τύπου νόστιμο προϊόν από εκλεκτό τρυφερό μοσχαρίσιο 

κρέας βασισμένο σε παραδοσιακή συνταγή, μαγειρεμένο με γιγαρτέλαιο και λίπος από 

σφάγια της αυτόχθονης φυλής του Ελληνικού Μαύρου Χοίρου. Προτείνεται ως κύριο 

πιάτο και έχει μειωμένη περιεκτικότητα σε λίπος και αλάτι σε σχέση με άλλα παρόμοια 

προϊόντα. 
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Η παρουσία του γιγαρτέλαιου και του λίπους του «Ελληνικού Μαύρου χοίρου» αυξάνει 

την περιεκτικότητα του σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα. 

Πρόκειται για ένα προϊόν «καθαρής ετικέτας» - χωρίς χημικά συντηρητικά - με 

αντιοξειδωτικούς και αντιμικροβιακούς παράγοντες που προέρχονται από την παρουσία 

του γιγαρτέλαιου. 

Η ονομασία ΚΡΙΓΙΑΣΙ σημαίνει νόστιμη μπουκιά μαγειρεμένου κρέατος και απαντάται 

στο λεξιλόγιο Ελλήνων Μικρασιατών και Ηπειρωτών.  

Το προϊόν σχεδιάστηκε στο Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

από την Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ελένη Κασαπίδου και τον Κτηνίατρο-Υγιεινολόγο, 

MSc,Υποψήφιο Διδάκτορα κ. Γεώργιο Παπατζήμο. Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν, 

επίσης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 

και του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων.  

 

Η παραγωγή του προϊόντος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας Αφοί 

Τζήμα Α.Ε., στην Καστοριά, με τη συνεργασία των κ. Γεωργίου Παπατζήμου και κ. 

Ανδρέα Τζήμα, οι οποίοι κατέχουν πολύχρονη εμπειρία και πολύτιμη τεχνογνωσία στην 

παραγωγή προϊόντων κρέατος. 
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Συνέντευξη στην ΕΡΤ3, του κ. Ιωάννη Γιάντση, Επίκουρου Καθηγητή 

 
Συνέντευξη στην ΕΡΤ3, του κ. Ιωάννη Γιάντση, Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος 
Γεωπονίας, για τα προβλήματα του κλάδου της μυδοκαλλιέργειας και τις ενδεχόμενες 
λύσεις μέσω του ερευνητικού προγράμματος SmartMussel. 
 

    
 
 
 
Συνέντευξη στην ΕΡΤ3, του κ. Κωνσταντίνου Ζαραλή, Επίκουρου Καθηγητή 

 
Συνέντευξη στην ΕΡΤ3 του κ. Ζαραλή Κωνσταντίνου, Επίκουρου Καθηγητή του τμήματος 
Γεωπονίας, για την προσπάθεια διάσωσης της αυτόχθονης φυλής προβάτων Φλώρινας - 
Πελαγονίας. 
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Η εκπομπή της ΕΡΤ 3, Άξονες Ανάπτυξης, παρουσίασε τη Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
Η εκπομπή της ΕΡΤ 3, Άξονες Ανάπτυξης, παρουσίασε τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το ερευνητικό έργο καθώς και την 
πολύπλευρη συμβολή της σε περιφερειακό, εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο. 
https://agro.uowm.gr/ 

 

 
 
 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
Το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 μετά από πρόσκληση 
επιλέχθηκαν δυο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας, ο Καθηγητής Φωκίων 
Παπαθανασίου και η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Κασαπίδου να συμμετέχουν στο νέο 
Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας με τριετή θητεία. Αυτό αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το Τμήμα μας 
καθώς θα ισχυροποιήσει την θέση και το ρόλο του σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
στο τομέα της έρευνας και καινοτομίας ιδιαίτερα στην πολλά υποσχόμενη μεταλιγνιτική 
εποχή συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας. 
 
 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS+ INTERNATIONAL MOBILITY  

 
Στα πλαίσια της νέας πρόσκλησης του προγράμματος διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ 
International Mobility-Key Action 1 για το έτος 2022 έχουν υποβληθεί σε συνεργασία 
των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, Καθηγητή Φωκίων Παπαθανασίου, Επίκουρης 
Καθηγήτριας Ελένη Κασαπίδου και Επίκουρο Καθηγητή Ευάγγελο Καραγιάννη, προς 
έγκριση προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών αλλά 
και μελών ΔΕΠ με πέντε Πανεπιστήμια (University of East Sarajevo- Bosnia and 
Herzegovina, University of Jiroft-Iran, Universidad de la Republica- Uruguay, RUDN 

https://agro.uowm.gr/
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University-Russia and University of Heliopolis-Egypt) με σκοπό την ισχυροποίηση της 
συνεργασιών και την περαιτέρω διεθνοποίηση του Τμήματος Γεωπονίας του ΠΔΜ.  
 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ -ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
Τελετή Ορκωμοσίας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 

 
Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 στο Αμφιθέατρο της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών, η ορκωμοσία των διπλωματούχων του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγικών Ζώων και Άγριας 
Πανίδας» και των Πτυχιούχων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών. 
Στην τελετή ορκίστηκαν επτά (7) Διπλωματούχοι, οι οποίοι έλαβαν Δίπλωμα 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και εξήντα τέσσερις (64) πτυχιούχοι, οι οποίοι 
έλαβαν Πτυχίο Τεχνολόγου Γεωπόνου Τ.Ε. 
Ευχόμαστε από καρδιάς καλή σταδιοδρομία, επίτευξη των στόχων σας, υγεία και 
ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας! 
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Πραγματοποίηση Εκπαιδευτικής Επίσκεψης στη Βιομηχανία «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022 εκπαιδευτική επίσκεψη των 
φοιτητριών και φοιτητών του Γ εξαμήνου στη βιομηχανία παραγωγής και διακίνησης 
λιπασμάτων «ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ ΑΕΒΕ» στην περιοχή της Καβάλας. Η επίσκεψη έγινε στα 
πλαίσια του εργαστηρίου του μαθήματος «Θρέψη Φυτού – Λιπάσματα» και 
συνοδεύονταν από τον επίκουρο καθηγητή Ευάγγελο Καραγιάννη. 
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Διημερίδα Καινοτομίας στην Π.Ε. Φλώρινας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας  
 

Συνέντευξη τύπου στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Φλώρινας παραχώρησαν ο 
Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου, o Συντονιστής – Υπεύθυνος 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Βασίλης Άμπας, ο 
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης και ο Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας 
και Καινοτομίας Φωκίων Παπαθανασίου στο πλαίσιο της διημερίδας Καινοτομίας 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Φλώρινας την Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 
Δεκεμβρίου 2022. Πρόκειται για μια οργανωμένη παρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών, 
με πρωτοβουλία της Περιφέρειας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης 
και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Σωτήρης Βόσδου υπογράμμισε ότι σκοπός της 
διημερίδας είναι να παροτρύνει τόσο τους επιχειρηματίες, όσο και των πολίτες που 
θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες, να τολμήσουν και να επενδύσουν στην έρευνα και την 
καινοτομία στο πλαίσιο της αλλαγής του οικονομικού μοντέλου που υφίσταται η 
περιοχή  από τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Επίσης, σημείωσε ότι η Περιφέρεια 
Δυτικής Μακεδονίας μέσω των προγραμμάτων συνδράμει υποστηρικτικά στις 
καινοτόμες ιδέες που αναζητούν εφαρμογή. 
Ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Πρόεδρος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κωνσταντίνος Τσανακτσίδης έδωσε το γενικό 
περίγραμμα της διημερίδας καινοτομίας και επισήμανε ότι σε επίπεδο Π.Ε. Φλώρινας 
δίνεται η δυνατότητα να καταγραφούν οι καινοτόμες ιδέες και δράσεις των 
επιχειρηματιών-ερευνητών, ώστε αργότερα να αξιοποιηθούν και να δημιουργηθεί μια 
αειφορία καινοτόμου δραστηριότητας στη μεταλιγνιτική εποχή σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια. 
Ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Φωκίων Παπαθανασίου στη τοποθέτηση του 
τόνισε ότι η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο και Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας προσπαθούν να αναδείξουν καινοτόμα προϊόντα. Ακόμα αναφέρθηκε στη 
διασύνδεση της καινοτομίας με τον πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα στη φυτική παραγωγή, 
τη ζωική παραγωγή, τη μεταποίηση και τις υποδομές (τεχνολογία). 
Ο Συντονιστής – Υπεύθυνος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας Βασίλης Άμπας αναφέρθηκε στη στάση που τηρούν οι επιχειρηματίες στις 
επενδύσεις καινοτομίας και σημείωσε ότι στη διημερίδα θα παρουσιαστούν τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία να τολμήσει μια τέτοια 
επένδυση. Επίσης, σημείωσε ότι  ο κάθε  επιχειρηματίας έχει την ευκαιρία να αναπτύξει 
σκέψεις-ιδέες για την καινοτομία και οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν, καθώς 
υπάρχει το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο, το οποίο παρέχει το Πανεπιστήμιο. 
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Πραγματοποιήθηκε η 1η Γιορτή Φιλοζωίας και Εθελοντισμού στη Φλώρινα 
 

Ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή επιτυχία η 1η Γιορτή Φιλοζωίας και Εθελοντισμού που 
διοργάνωσαν ο Δήμος Φλώρινας με το Γραφείο Εθελοντισμού και το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας. 
Τη Γιορτή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κος Σωτήρης 
Βόσδου, ο Δήμαρχος Φλώρινας κος Βασίλης Γιαννάκης, ο Πρόεδρος της κοινότητας 
Φλώρινας κος Κωνσταντίνος Ρόζας, ο Αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών κος Κώστας 
Σακουλέβας, η Αντιπρυτάνισσα του ΠΔΜ κα Άννα Σπύρτου, η Διευθύντρια 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ Φλώρινας κα Όλγα Μούσιου και οι 
Διευθυντές/Διευθύντριες των Σχολικών μονάδων που συμμετείχαν. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας κος Σωτήρης Βόσδου αναφέρθηκε στην χρησιμότητα 
παρόμοιων δράσεων που καλλιεργούν στους συμμετέχοντες τις έννοιες της Φιλοζωίας 



 Newsletter 
                Τεύχος 1ο 

 

 
 

24 

και του Εθελοντισμού καθώς και στην αξιοποίηση του όμορφου χώρου του 
αγροκτήματος για παρόμοιες εκδηλώσεις. 
Ο Δήμαρχος, κος Βασίλης Γιαννάκης τόνισε τη σταθερά φιλοζωική στάση που διακρίνει 
τις πολιτικές του Δήμου Φλώρινας και έκανε εκτενή αναφορά τόσο στα πεπραγμένα όσο 
και στη περαιτέρω μέριμνα που θα επιδείξει η δημοτική αρχή για τα αδέσποτα ζώα με 
κορωνίδα αυτής της μέριμνας την κατασκευή ενός σύγχρονου κέντρου φιλοξενίας 
αδέσποτων ζώων. 
Ο Καθηγητής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών κος Φωκίων Παπαθανασίου τόνισε την 
ανάγκη για την συνέχιση της συνεργασίας και τον εμπλουτισμό δράσεων που αφορούν 
στη Φιλοζωία, τον Εθελοντισμό, καθώς και την αξιοποίηση του Αγροκτήματος της 
Σχολής. 
Στη Γιορτή συμμετείχαν με πραγματικό ενθουσιασμό μαθητές και μαθήτριες του 5ου και 
6ου Δημοτικού σχολείου Φλώρινας, του Δημ. Σχολείου Υδρούσας, του Ειδικού 
Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, του ΕΠΑΛ Φλώρινας, οι εξυπηρετούμενοι του 
ΚΕΦΙΑΠ, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του 
ΠΔΜ. 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες αρχικά ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του αγροκτήματος 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών όπου φιλοξενούνται οικόσιτα ζώα και ενημερώθηκαν 
για τη διαβίωσή τους. 
Ζωγράφισαν έργα σχετικά με τη φιλοζωία και κατασκεύασαν ταΐστρες για πουλιά και 
σκίουρους με ανακυκλώσιμα υλικά τα οποία έφεραν τα ίδια τα παιδιά. 
Στη συνέχεια η ψυχολόγος κα Μαρία Παπακυριακού παρουσίασε επιστημονικά στοιχεία 
και συγκεκριμένα παραδείγματα για την ευεργετική επίδραση των ζώων στη ζωή και τη 

καθημρινότητα των ανθρώπων. 
Η Γιορτή συνεχίστηκε με τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να ακούν από τη Γιοβάνκα 
Παπαθανασίου, φιλόζωη εθελόντρια, τη συγκινητική ιστορία ενός αδέσποτου και τις 
ταλαιπωρίες που υπέστη στη ζωή του μέχρι να υιοθετηθεί και να βρίσκεται σήμερα σε 
ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον. 
Η Γιορτή ολοκληρώθηκε με δύο συναρπαστικές παρουσιάσεις που παρακολούθησαν 
ενθουσιασμένοι μαθητές και εκπαιδευτικοί. 
Ο εκπαιδευτικός και εκπαιδευτής περιστεριών Γρηγόρης Ναλπαντίδης, παρουσίασε τις 
δυνατότητες των ταχυδρομικών περιστεριών και ο αστυνομικός Νικήτας Σίκος που 
έκανε επίδειξη των ικανοτήτων υπακοής και εύρεσης απαγορευμένων ουσιών από 
ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς σκύλους. 
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Συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας για την απόκτηση διπλώματος γεωργικού ελκυστήρα 

 

Μια σημαντική συνεργασία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, εγκαινιάστηκε την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022. Συγκεκριμένα 
η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Π.Δ.Μ., παραχώρησε, τον γεωργικού ελκυστήρα 
(τρακτέρ), αλλά και χώρους εντός του αγροκτήματος του Πανεπιστημίου (γεωργική 
σχολή), για την διεξαγωγή εξετάσεων, για την απόκτηση διπλώματος χειριστή γεωργικού 
ελκυστήρα από τους αγρότες Π.Ε. Φλώρινας. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η επιδίωξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας 
και του Τμήματος Εκμηχάνισης Γεωργίας & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων, για την 
δημιουργία ενός αξιόπιστου και ασφαλούς εξεταστικού κέντρου. 
Το παραχωρητήριο υπογράφτηκε μεταξύ της Κοσμήτορος της Σχολής κ. Κατερίνας  
Μέλφου και του Ανιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Βόσδου Σωτήριου. 
Η Κοσμήτορας κ. Μέλφου, δήλωσε ότι η Σχολή θα σταθεί αρωγός του 
αγροκτηνοτροφικού πληθυσμού της Π.Ε. Φλώρινας, με τις εγκαταστάσεις, τον 
υπερσύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό που έχει στην κατοχή της, και φυσικά με το 
επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου. 
Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βόσδου αφού εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την 
παραχώρηση των χώρων του αγροκτήματος και του γεωργικού ελκυστήρα του 
Πανεπιστημίου, τόνισε την πρόθεση της Περιφερειακής Ενότητας, να επεκταθεί η 
συνεργασία αυτή και σε άλλα επίπεδα. Παράλληλα υπενθύμισε, την δυνατότητα που 

https://neaflorina.gr/2022/09/simantiki-synergasia-tis-perifereiakis-enotitas-florinas-me-to-panepistimio-dytikis-makedonias/
https://neaflorina.gr/2022/09/simantiki-synergasia-tis-perifereiakis-enotitas-florinas-me-to-panepistimio-dytikis-makedonias/
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δίνεται στους φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής, να αποκτήσουν δίπλωμα χειριστή 
γεωργικού ελκυστήρα μέσω εξετάσεων, στην Φλώρινα, κατά την διάρκεια των σπουδών 
τους. 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
Τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών στη Φλώρινα επισκέφθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας 
υπεύθυνος για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κ. Άγγελος Συρίγος, συνοδευόμενος από 
τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κ. Περικλή Μήτκα και 
τον βουλευτή της Π.Ε Φλώρινας κ. Γιάννη Αντωνιάδη. Τον Υφυπουργό υποδέχτηκαν, ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Θεοδουλίδης, οι 
Αντιπρυτάνεις κ. Γιώργος Ιορδανίδης και κα Άννα Σπύρτου και η Κοσμήτορας της Σχολής 
κα Κατερίνα Μέλφου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα 
προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών και στις δυνατότητες ανάπτυξης νέων προγραμμάτων στο μέλλον. 
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Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδη και συμμετοχή 
του Δήμου Φλώρινας 
 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Σχολής με την Περιφερειακή και Δημοτική Αρχή 
όπου ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κασαπίδης δήλωσε «Άκρως 
ενδιαφέρουσα και περιεκτική συνάντηση στη Γεωπονική Σχολή της πανέμορφης 
Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την παρουσία του πρύτανη κ. 
Θεοδουλίδη, της κοσμήτορος κ. Μέλφου και καθηγητών της Σχολής. Έγινε παρουσίαση 
πορισμάτων επιστημονικών εργασιών με πρακτικό ενδιαφέρον και συμφωνήσαμε στη 
στήριξη σημαντικών για την Περιφέρεια μας ερευνητικών προτάσεων και άλλων 
δράσεων άμεσης εφαρμογής. Ξεκινάμε από βασικούς κλάδους και εμβληματικά 
προϊόντα της φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας ενώ 
δεσμευόμαστε για τη στήριξη και αναβάθμιση των υποδομών της Γεωπονικής Φλώρινας 
και του γραφικού αγροκτήματος της. Ενώνουμε δημιουργικά τις δυνάμεις μας με το 
Πανεπιστήμιο μας για το καλό του τόπου μας!» 
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Εβδομάδα αγάπης στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών 

 
Εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, η Σχολή σε συνεργασία 
με τους φοιτητές, οργάνωσε την «Εβδομάδα αγάπης στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών» 

 

      
 

για τη συγκέντρωση τροφίμων, τα οποία παραδόθηκαν στη δράση  «φαγητό για  όλους» 
που διοργανώνει η Δημοτική Κοινότητα Φλώρινας.  
Εκτός από τα τρόφιμα μακράς διαρκείας παραδόθηκαν και φασόλια της ποικιλίας 
Πρεσπών από το ερευνητικό πρόγραμμα του Καθηγητή κ. Φ. Παπαθανασίου. 
 
Ευχόμαστε σε όλους Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το 2023! 
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