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Μανιτάρια και τρούφες: τρόποι βελτίωσης της ποιότητας και 

κατάστασης της αγοράς  

Mushrooms and truffles: how to improve quality and market status /  

 

Εισαγωγή:  Η βιώσιμη διαχείριση στην παραγωγή, συλλογή και μεταποίηση των Μη Ξυλωδών Δασικών Προϊόντων (ΜΞΔΠ) 

μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά θετικά οφέλη: αγροτική ανάπτυξη, πρόληψη δασικών πυρκαγιών, προσαρμογή και 

μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής κλπ. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά σπάνια αναγνωρίζονται στις αγορές, 

όπου τα ΜΞΔΠ της Μεσογείου ανταγωνίζονται συχνά προϊόντα που βασίζονται σε παράγωγα πετρελαίου (π.χ. τα πλαστικά 

πώματα ανταγωνίζονται τα πώματα από φελλό κ.λ.π.) και εισαγόμενα προϊόντα που μπορεί να διαφέρουν από αυτά της 

Μεσογείου σε ποιότητα και περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κουκουνάρια από την Ασία, μανιτάρια από τη Ρωσία κ.λ.π.).  

Κοινωνικοί εταίροι από όλα τα σχετικά δίκτυα καινοτομίας συμφωνούν ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να ευαισθητοποιηθεί 

το ευρύ κοινό για τέτοια θέματα και να αντιληφθούμε  τις δυνατότητες των ΜΞΔΠ, καθώς και τα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά οφέλη που αυτά μπορούν να παρέχουν. Πιστοποιήσεις ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης 

και γεωγραφικής ένδειξης ή ονομασίας προέλευσης θεωρούνται σημαντικά εργαλεία στην κατεύθυνση αυτή. Η ανάγκη 

για καλύτερη επικοινωνία κατά μήκος της αλυσίδας αξίας (μεταξύ παραγωγών, μεταποιητών, αγοράς και κράτους) είναι 

επιτακτική και προσδιορίζεται σαφώς από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μεταξύ των διαφόρων φορέων υπάρχουν ωστόσο 

προβλήματα επικοινωνίας. Ανάλογα με την περιοχή ή τη χώρα, τα προβλήματα εντοπίζονται ως:  μειωμένη ροή 

πληροφοριών ανάμεσα σε παραγωγούς/συλλέκτες, εμπόρους και μεταποιητές  ελλείψεις ή και ανύπαρκτη γνώση και 

μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας αξίας,  έλλειψη συνεργασίας προς την κατεύθυνση πιθανών 

κοινών στόχων, όπως συστήματα ιχνηλασιμότητας, διασφάλιση ποιότητας, κοινές ενέργειες εμπορικής προώθησης και 

πιστοποίησης,  έλλειψη κατανόησης από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για 

τα ΜΞΔΠ που μεταφράζονται στην πράξη σε κατακερματισμένες, ανεπαρκείς ή μη υπάρχουσες ρυθμίσεις. Ως εκ τούτου, 

απαιτείται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και μεθόδους πιστοποίησης από φορείς 

πιστοποίησης, τόσο για τη συλλογή/συγκομιδή, όσο και για την επεξεργασία  τέτοιων προϊόντων. Για εκείνους τους τομείς 

όπου έχουμε καλές πρακτικές, θα πρέπει να αυξηθεί η ανταλλαγή γνώσης μεταξύ φορέων στην αλυσίδα αξίας. Για τους 

τομείς όπου ο ποιοτικός έλεγχος και οι μέθοδοι πιστοποίησης δεν εφαρμόζονται, είναι απαραίτητο να γίνει μια πλήρης 

ανάλυση που θα δημιουργήσει ισχυρά θεμέλια, έτσι ώστε φορείς πιστοποίησης να μπορούν να εφαρμόζουν κοινές 

μεθόδους για τον έλεγχο της ποιότητας και την πιστοποίηση κάθε προϊόντος σε κάθε δίκτυο καινοτομίας. 

Το πρόγραμμα INCREdible περιλαμβάνει τρεις συγκεκριμένους στόχους που αφορούν την εμπορευματοποίηση και την 

ανάπτυξη της αγοράς σχετικά με τα μανιτάρια και  τις τρούφες. Οι στόχοι αυτοί επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση 

και γνώση της γαστρονομικής αξίας τους, την ανάπτυξη εργαλείων ανίχνευσης περιπτώσεων εξαπάτησης των 

καταναλωτών και τη διατήρηση, ανθεκτικότητα και αποθήκευση των νωπών μανιταριών και της τρούφας. 

Το διαπεριφερειακό αυτό εργαστήριο θα παρέχει πληροφορίες σχετικές με το πώς να αξιοποιηθεί  το προϊόν ώστε να είναι 

κερδοφόρο. Η ευρωπαϊκή εμπειρία που θα κατατεθεί θα έχει ως θέμα να εγγυηθεί την ιχνηλασιμότητα και να συνδέσει τα 

μανιτάρια με τη γαστρονομία, μέσα από πληροφορίες και γνώσεις που θα ανταλλάξουν διαφορετικοί κοινωνικοί εταίροι 

από την περιοχή της Ηπείρου, την Ελλάδα και την Ευρώπη.  

Απευθύνεται σε: κοινωνικούς εταίρους από την Ελλάδα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Διοίκησης, 

συλλέκτες μανιταριών, καλλιεργητές τρούφας, εταιρίες εμπορίας και διάθεσης μανιταριών και τρούφας, 

Αίθουσα:  Φρόντζου Πολιτεία, Ιωάννινα 

Γλώσσα:  Αγγλικά, Ελληνικά (θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση) 

 

 

 

http://congress.frontzupolitia.gr/
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Το πρόγραμμα στα Ελληνικά 

ΜΕΡΑ 1η  

9:30 Καλωσόρισμα και εγγραφές 

10:00 Έναρξη/ Χαιρετισμοί 

Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

Ευστάθιος Βασδέκης, Περιφέρεια Ηπείρου 

Βασίλης Σπύρου, Δήμος Ζαγορίου 

Νικόλαος Παπαευθυμίου, Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας    

10:30 Σκοποί και αντικείμενα της συνάντησης και ημερήσιο πρόγραμμα  

Καλλιόπη Στάρα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

10:35 Εισαγωγή στο πρόγραμμα INCREdible και στο δίκτυο καινοτομίας για Μανιτάρια και Τρούφες 

Zeljko Zgrablic, Croatian Forest Research Institute, CFRI 

10:50 Αγορές: Ο λόγος στις επιχειρήσεις 

 Λευτέρης Λαχουβάρης 

Μανιτάρια Δίρφυς 

 Νίκος Πάλλας 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών 

 Φώτης Παρασκευαΐδης 

Μανιταροπροϊόντα Γρεβενών  

11: 40 Συζήτηση 

12:10 Διάλειμμα 

12:40 Αγορές: Ο λόγος στους συλλόγους και στους συλλέκτες 

 

Το κυνήγι τρούφας στην Ήπειρο 

Βασίλης Μυλωνάς, Trοufa  club  

 

Κοινωνική καινοτομία σχετικά με τα Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα 

Valentino Marini Govigli. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών - EFIMED  

13:10 Αγορές: Ο λόγος στους Επιστήμονες 

 

Μανιτάρια και θέματα διατήρησης 

John M. Halley, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

 

Ανοικτές προκλήσεις  καινοτομίας  

Jacopo Giacomoni, ETIFOR, Ιταλία  

13:30 Συζήτηση 
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14:00 Ελαφρύ γεύμα 

15:00 Αγορές: Ο λόγος στη Διοίκηση 

 

Νομοθετικές ρυθμίσεις για τα μανιτάρια στην περιοχή  Castilla /ι León ( Ισπανία), 15 χρόνια εμπειρίας  

Berta Martín González, υπεύθυνη για το πρόγραμμα MICOCYL στην επαρχία Zamora στην Ισπανία 

 

Στρογγυλό τραπέζι 

Σωτήρης Αργύρης, συντονιστής, ΕΡΤ Ιωαννίνων  

 

Ρήγας Τσιακίρης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Ευαγγελία Κόκκα, Γενική Διεύθυνση Δασών 

Νικόλαος Κανελλόπουλος, Δασική Υπηρεσία Μετσόβου 

16:45 Διάλειμμα 

17. 15 Τελικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

18:00 Λήξη των εργασιών της 1ης μέρας 

 

ΜΕΡΑ 2η  

10:00 Αναχώρηση για το Ζαγόρι 

11:00 Άφιξη στο Ζαγόρι. Πεζοπορία σε δρυοδάσος με τη συνοδεία μελών του συλλόγου Μανιταρόφιλοι 

Ηπείρου και του Trοufa club. (Απαιτείται προεγγραφή την προηγούμενη)  

14:30 Γεύμα (Απαιτείται προεγγραφή την προηγούμενη) 

16:00 Γνωριμία με έναν σεφ μανιταριών. Μια συζήτηση με τον Βασίλη Κατσούπα, Δίκτυο Αριστείας 

Ζαγορίου ZEN, Βίτσα, Ζαγόρι 

17:30 Άφιξη στην 11η Ηπειρωτική γιορτή Μανιταριού, στο ΠΑΛΑΣΕ, Άνω Πεδινά 

18:00 Μανιτάρια και Τρούφες. Η ευρωπαϊκή εμπειρία 

 

Πρόγραμμα INCREdible. Αποθετήριο γνώσης από την έρευνα και την πρακτική  

Καλλιόπη Στάρα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

 
Συλλογή μανιταριών, εμπόριο και δασική διαχείριση στην Ισπανία  

Liliana Fernández Pérez, CESEfor  

 

Συλλογή μανιταριών, εμπόριο και δασική διαχείριση στην Κροατία  

Zeljko Zgrablic, Croatian Forest Research Institute, CFRI 

 

 Η μανιταροφιλία στην Ελλάδα 
Γιώργος Κωνσταντινίδης, Μανιταρόφιλοι Ελλάδας 

http://fieldstation.bat.uoi.gr/index.php?lang=el
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21:00 Δείπνο στην 11η Ηπειρώτικη μανιταρογιορτή 

10:30 Αναχώρηση για τα Ιωάννινα 

23:00 Άφιξη στο ξενοδοχείο 

 

Πληροφορίες και Εγγραφές: 

Καλλιόπη Στάρα PhD 

kstara@cc.uoi.gr 

 

 

 


