
    
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. Ελαιουργικών Επιχειρήσεων  

κ. Πάνος Κατσής  

έχει την τιμή να σας προσκαλέσει  

στην πρώτη παρουσίαση και έναρξη  

του εκπαιδευτικού προγράμματος αγροτών ‘Ακαδημία Αγροτών’, 

πάνω στο Πρότυπο Ελαιοκαλλιέργειας Mινέρβα και τις ορθές γεωργικές πρακτικές,  

σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.)  

και τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ‘Δήμητρα’, 

τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016, στις 19.00,  

στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, 

Ακτή Ενώσεως και Πλατεία Κατεχάκη, Παλαιό Λιμάνι, Χανιά. 

 

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η στρατηγική και οι στόχοι της Μινέρβα σχετικά 

με την αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας, από στελέχη της εταιρίας και 

ερευνητές του Μ.Α.Ι.Χ. και του ΕΛΓΟ ‘Δήμητρα’. 

 

Θα ακολουθήσει cocktail. 

 

                     
 

 

 

Παρακαλώ απαντήστε έως τη Τετάρτη 1η Ιουνίου 2016,  

στο email elazaridou@reliant.gr ή στο τηλ. 210 6839839, κα Έφη Λαζαρίδου  
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Σχετικά με το πρόγραμμα: 

Η επένδυση στην αειφόρο ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας αποτελούν 

βασικό πυλώνα στη στρατηγική της βιομηχανίας τροφίμων Μινέρβα ΑΕ, εστιάζοντας στην 

προώθηση της αειφόρου γεωργίας και στη στήριξη των ελλήνων αγροτών που ακολουθούν 

ορθές γεωργικές πρακτικές. 

Από το 2011, σε συνεργασία με το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και 

τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ‘Δήμητρα’, εργάστηκε πάνω στην ανάπτυξη του Αειφόρου 

Προτύπου Ελαιοπαραγωγής που αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση της ελαιοκαλλιέργειας καθώς 

και στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  

Από φέτος, με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης, η Μινέρβα προχωρά στη δημιουργία 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ με τη συνεργασία 

του Μ.Α.Ι.Χ. και του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, για την εκπαίδευση επαγγελματιών και 

ελαιοπαραγωγών πάνω στο Πρότυπο Ελαιοπαραγωγής, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της 

παραγόμενης ποσότητας και ποιότητας των προϊόντων τους και την επίτευξη του μικρότερου 

δυνατού περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. 

Η συγκεκριμένη στρατηγική ενέργεια της Μινέρβα πραγματοποιείται με ευθύνη απέναντι στον 

έλληνα αγρότη και στο περιβάλλον, στηρίζοντας την αγροτική κοινωνία και οικονομία. 

Συνεργάζεται με το Μ.Α.Ι.Χ. και τον ΕΛΓΟ ‘Δήμητρα’ για την εφαρμογή ορθών γεωργικών 

πρακτικών με οφέλη για τη φύση, τους αγρότες και το προϊόν.  

Συνεργάζεται με παραγωγούς από διάφορα μέρη της Ελλάδας, που πιστοποιημένα 

εφαρμόζουν τις ορθές αγροτικές πρακτικές, με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


