
 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ 
Θεςςαλονίκθ, 8/3/2022 

 

Πρόςκλθςθ για τθν τελικι εςπερίδα παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων του ζργου 

Ecovariety 

 

Το Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικϊν Πόρων -ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ, το Σμιμα 

Γεωπονίασ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων, θ εταιρία περιβαλλοντικϊν μελετϊν «υςτάδα Ο.Ε.», τα 

φυτϊρια Agriherb και Ε. Βίτςιοσ, και θ εταιρία πλθροφορικισ Verus+ Ο.Ε., οργανϊνουν εςπερίδα, με 

ςτόχο τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων του ζργου EcoVariety - «Ανάδειξθ τοπικϊν 

παραδοςιακϊν ποικιλιϊν και αυτοφυϊν οπωροφόρων δζντρων και κάμνων». 

Η εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί ςτο χϊρο του Ινςτιτοφτου Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικϊν 
Ρόρων - ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ ςτθ Θζρμθ Θεςςαλονίκθσ, τθν Σετάρτθ 16 Μαρτίου, 16.00 – 20.00.  

Τθν παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων κα πραγματοποιιςουν τα παρακάτω μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου: 

- Δρ. Ελζνθ Μαλοφπα- Διευκφντρια Ερευνϊν Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & 
Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ, επιςτθμονικά υπεφκυνθ του ερευνθτικοφ 
ζργου EcoVariety 

- Γεϊργιοσ Ρατακιοφτασ, Αν. Κακθγθτισ, Τμ. Γεωπονίασ, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, 
Συντονιςτισ του ζργου 

- Αναςταςία Μπαδζκα, Αν. Κακθγιτρια, Τμ. Χθμείασ, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 
- Δρ. Νικόλαοσ Κρίγκασ- Εντεταλμζνοσ Ερευνθτισ, Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & 

Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
- Θεοδϊρα Ραπαγρθγορίου – Υπ. Διδάκτωρ Φαρμακογνωςίασ 
- Δρ. Ιωάννθσ Γανόπουλοσ – Κφριοσ Ερευνθτισ, Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & 

Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
- Δρ. Αλίκθ Ξανκοποφλου – Κφρια Ερευνιτρια, Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & 

Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
- Δρ. Νίκοσ Νικιςιανθσ- Βιολόγοσ, Εταιρεία ΣΥΣΤΑΔΑ 

Επίςθσ, κα ςυμμετζχουν με ανακοινϊςεισ και παρεμβάςεισ οι: 

- Φίλιπποσ Αραβανόπουλοσ – Κακθγθτισ, Τμ. Δαςολογίασ και Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, 
ΑΡΘ 

- Ραυλίνα Δρογοφδθ – Διευκφντρια Ερευνϊν, Τμ. Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δζνδρων, 
Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 

- Δρ Διαμάντω Λάηαρθ- Κακθγιτρια, Τμ. Φαρμακευτικισ, ΑΡΘ 

Το ςυντονιςμό κα κάνει θ Καλλιόπθ αδόγλου- Κακθγιτρια, Τμ. Δαςολογίασ και Διαχείριςθσ 
Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων, Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ.  

Θα υπάρχει δυνατότθτα ςυμμετοχισ διά ηϊςθσ ι διαδικτυακά μζςω του ςυνδζςμου 
https://zoom.us/j/91591487769?pwd=aFBjbFlHSFcvQVRyT2ZWR0N0RktQQT09 

Στον χϊρο κα τθρθκοφν τα μζτρα πρόλθψθσ για τθν επιδθμία COVID19 – είςοδοσ με 
πιςτοποιθτικό εμβολιαςμοφ ι νόςθςθσ, ι αποτελζςματα πρόςφατου rapid test.  

Επιςυνάπτονται ςφντομθ περίλθψθ του ζργου Ecovariety και το αναλυτικό πρόγραμμα τθσ 
εκδιλωςθσ.  

 

 

https://zoom.us/j/91591487769?pwd=aFBjbFlHSFcvQVRyT2ZWR0N0RktQQT09


 

 

ΣΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ECOVARIETY 

Το ζργο αφορά ςτθ ςυλλογι, αναγνϊριςθ, διατιρθςθ, αξιολόγθςθ και πιλοτικι αξιοποίθςθ 

αυτοφυϊν καρποφόρων κάμνων και τοπικϊν παραδοςιακϊν ποικιλιϊν οπωροφόρων 

δζντρων. Ωσ τοπικι ποικιλία ορίηεται ζνασ δυναμικόσ πλθκυςμόσ ο οποίοσ ζχει ιςτορικι 

προζλευςθ, διακριτι ταυτότθτα και ςτερείται επιςτθμονικισ βελτιωτικισ παρζμβαςθσ. Οι 

ποικιλίεσ αυτζσ ςυχνά είναι καλφτερα προςαρμοςμζνεσ ςτισ τοπικζσ ςυνκικεσ, πιο ανκεκτικζσ 

ςτισ αςκζνειεσ και παράγουν καρποφσ με μεγάλθ διατροφικι αξία. Ακόμα, μποροφν να 

αποτελζςουν μια αναντικατάςτατθ πθγι γενετικοφ υλικοφ για τθ βελτίωςθ καλλιεργοφμενων 

ποικιλιϊν.  

Ραράλλθλα με τισ τοπικζσ ποικιλίεσ, το ζργο μασ ςτράφθκε και ςτα αυτοφυι, καρποφορά είδθ, 

όπωσ θ Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), θ Κρανιά (Cornus mas), το μζουρο (Rubus ideaus), 

το Μφρτιλο (Vaccinium myrtillus), θ Κουφοξυλιά (Sambucus nigra) θ Σςαπουρνιά (Prunus 

spinosa), το ροφδι (Rhus coriaria) και το Αμελαγχζσ (Amelanchier ovalis). Δαςικοί καρποί, όπωσ 

αυτοί των παραπάνω ειδϊν, ζχουν μεγάλθ κρεπτικι, γευςτικι ι φαρμακευτικι αξία, τόςο που 

κα άξιηε να χαρακτθριςτοφν ωσ υπερτροφζσ. Η γενετικι παραλλακτικότθτα που υπάρχει ςτισ 

τοπικζσ ποικιλίεσ αποτελεί ζνα πολφτιμο πόρο για τθ βελτίωςθ των καλλιεργοφμενων φυτϊν, 

ενϊ τα ίδια τα είδθ αυτά μποροφν να προςφζρουν ευκαιρίεσ για νζεσ δυναμικζσ καλλιζργειεσ. 

Ζνασ από τουσ κφριουσ ςτόχουσ του ζργου είναι θ ανοιχτι δθμοςιοποίθςθ και διάδοςθ των 

αποτελεςμάτων και θ προϊκθςθ τθσ καλλιζργειασ των παραπάνω ειδϊν. Πλα λοιπόν τα 

αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μασ είναι ελεφκερα διακζςιμα ςτθν διαδραςτικι εφαρμογι που 

ζχουμε δθμιουργιςει https://ecovariety.gr/ και ςε αυτό το πλαίςιο, διοργανϊνουμε ςειρά 

τοπικϊν εργαςτθρίων ςε όλεσ τισ περιοχζσ του ζργου. 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΤ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecovariety.gr/


 

 

  
ΣΕΛΙΚΗ ΕΠΕΡΙΔΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 

«Ανάδειξθ τοπικϊν παραδοςιακϊν ποικιλιϊν και αυτοφυϊν οπωροφόρων δζντρων και 
κάμνων» EcoVariety 

 
Σετάρτθ 16 Μαρτίου  2022 

16:00-20:00 
 

 
υντονίςτρια: Καλλιόπθ Ραδόγλου- Κακθγιτρια 

Τμιμα Δαςολογίασ και Διαχείριςθσ Ρεριβάλλοντοσ και Φυςικϊν Ρόρων 
Δθμοκρίτειο Ρανεπιςτιμιο Θράκθσ 

 
16:00 Διαδικτυακι ςφνδεςθ / Φυςικι προςζλευςθ ςυμμετεχόντων 

 

16:15 φντομοι χαιρετιςμοί  
 

16:30 «25 χρόνια ζρευνασ πάνω ςτθν ανάδειξθ τθσ αυτοφυοφσ καςτανιάσ και των παραδοςιακϊν 
ποικιλιϊν τθσ χϊρασ» 
 

Φίλιπποσ Αραβανόπουλοσ – Κακθγθτισ  
Τμιμα Δαςολογίασ και Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ, Σχολι Γεωπονίασ, Δαςολογίασ & Φυςικοφ 
Ρεριβάλλοντοσ, ΑΡΘ 
 

16:45 «Δράςεισ διάςωςθσ, εξυγίανςθσ και αξιολόγθςθσ τοπικϊν ποικιλιϊν φυλλοβόλων 
οπωροφόρων δζνδρων ςτο ΤΦΟΔ Νάουςασ με ςκοπό τον μετριαςμό των επιπτϊςεων τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ» 
 

Παυλίνα Δρογοφδθ – Διευκφντρια Ερευνϊν 
Τμιμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δζνδρων, Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & 
Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
 

17:00 «Ανάδειξθ τοπικϊν ποικιλιϊν οπωροφόρων ειδϊν ςτθν Ήπειρο και τθ Β. Ελλάδα. 
Αποτελζςματα-Συμπεράςματα» 
 

Γεϊργιοσ Πατακιοφτασ - Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ  
Τμιμα Γεωπονίασ, Σχολι Γεωπονίασ, Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων, Συντονιςτισ του ερευνθτικοφ 
ζργου EcoVariety  
 

17:15 
«Ροιοτικά χαρακτθριςτικά καρπϊν τοπικϊν ποικιλιϊν οπωροφόρων δζνδρων Ηπείρου και Β. 
Ελλάδασ» (Διαδικτυακι ςφνδεςθ) 
 

Αναςταςία Μπαδζκα - Αναπλθρϊτρια Κακθγιτρια  
Εργαςτιριο Χθμείασ και Τεχνολογίασ Τροφίμων, Τμιμα Χθμείασ,  
Ρανεπιςτιμιο Ιωαννίνων 
 

17:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

17:45 «Ρρωτόκολλα καλλιζργειασ για τθν αξιοποίθςθ επιλεγμζνων κλϊνων ελλθνικϊν μικρϊν 
καρποφόρων ειδϊν» 
 



 

 

 

 

 

 

Δρ Ελζνθ Μαλοφπα- Διευκφντρια Ερευνϊν  
Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ, επιςτθμονικά 
υπεφκυνθ του ερευνθτικοφ ζργου EcoVariety 
 

18:00 «Αυτόχκονεσ καρποφόροι δαςογενετικοί πόροι τθσ Βόρειασ Ελλάδασ: ποικιλότθτα, επιλογζσ 
και τεκμθρίωςθ» 
 

Δρ Νικόλαοσ Κρίγκασ- Εντεταλμζνοσ Ερευνθτισ 
Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
 

18:15 «Ανάλυςθ φφλλων και ανκζων αυτοφυϊν ειδϊν καρποφόρων κάμνων και μικρϊν δζντρων: 
Σμζουρο (Rubus ideaus), Αγριοτριανταφυλλιά (Rosa canina), Τςαπουρνιά (Prunus spinosa), 
Κουφοξυλιά (Sambucus nigra), Κρανιά (Cornus mas) και Αμελαγχζσ (Amelanchier ovalis) » 
 

Δρ Διαμάντω Λάηαρθ- Κακθγιτρια  
Τομζασ Φαρμακογνωςίασ-Φαρμακολογίασ, Τμιμα Φαρμακευτικισ, ΑΡΘ 
 

Θεοδϊρα Παπαγρθγορίου – Υποψιφια Διδάκτωρ Φαρμακογνωςίασ του Αριςτοτελείου 
Ρανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 
 

18:30 «Ο μοριακόσ χαρακτθριςμόσ ωσ εργαλείο ταυτοποίθςθσ τοπικϊν παραδοςιακϊν ποικιλιϊν 

και αυτοφυϊν οπωροφόρων δζντρων και κάμνων» 

 

Δρ Ιωάννθσ Γανόπουλοσ – Κφριοσ Ερευνθτισ 
Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
 

18:45 «Ρροοπτικζσ εγγραφισ γθγενϊν οπωροφόρων ςτον εκνικό και ευρωπαϊκό κατάλογο» 
 

Δρ Αλίκθ Ξανκοποφλου – Κφρια Ερευνιτρια 
Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ & Φυτογενετικϊν Ρόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΑ 
 

19:00 «Το ζργο Ecovariety: διάχυςθ των αποτελεςμάτων και προοπτικζσ για το μζλλον» 
 

Δρ. Νίκοσ Νικιςιανθσ- Βιολόγοσ, 
Εταιρεία ΣΥΣΤΑΔΑ, εταίροσ του ερευνθτικοφ ζργου EcoVariety 
 

19:15 ΕΡΩΣΗΕΙ – ΤΖΗΣΗΗ 


