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ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: 
«ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

 
 
 
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και 
αυτοφυών οπωροφόρων δέντρων και θάμνων 

 
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: EcoVariety 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ:  Τ1ΕΔΚ-05434 

 
 
 
 
 

Ενότητας Εργασίας  1 
Παραδοτέο  7  

 
Ενότητα Εργασίας  1: Συλλογή τοπικών ποικιλιών 
οπωροφόρων και αυτοφυών φυτών (Μήνες: 3-12) 

 
Παραδοτέο 7: Δημοσίευση για τα αποτελέσματα της καταγραφής 

αυτοφυών φυτών 
Φορέας: ΕΛΓΟ-Δήμητρα 

 

 
Παράδοση: Σεπτέμβριος 2020 

 
 
 

Ολοκλήρωση παραδοτέου: 100% 
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Παραδοτέο 7: Δημοσίευση για τα αποτελέσματα της καταγραφής 
αυτοφυών φυτών. (Φορέας: ΕΛΓΟ-Δήμητρα) 
 
 
Στο πλαίσιο της αναφερόμενης περιόδου πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω 
δράσεις διάχυσης-δημοσίευσης των αποτελεσμάτων του έργου: 
 
1. Παρουσίαση προφορικής εργασίας με τίτλο: «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ» με συγγραφείς τους Ε. Μαλούπα, Ν. Κρίγκας, Κ. 
Παπαναστάση, Α. Καρύδας, Ε. Καραπατζακ, Ο. Διχάλα, Δ. Κύρκας, Π.Υφαντή, Ν. 
Νικήσιανης και Γ. Πατακιούτας. Η παραπάνω εργασία παρουσιάστηκε στο 29ο 
Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των 
Οπωροκηπευτικών (https://29eeeo.gr/) που οργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο 
του Πανεπιστημίου Πατρών Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πάτρα στις 15-
18/10/2019.  
Τα πρακτικά των περιλήψεων φαίνονται εδώ.  
Το πρόγραμμα του συνεδρίου φαίνεται εδώ. 
 
2. Παρουσίαση γραπτής εργασίας με τίτλο: «HIGHLIGHTING OF LOCAL 
TRADITIONAL AND NATIVE WILD FRUIT TREES AND SHRUBS» στο πλαίσιο Συμποσίου 
Ευρωπαϊκών Βοτανικών Κήπων με θέμα: «Priority species: conservation and 
evaluation in botanic gardens» που οργανώθηκε από το ΙΓΒΦΠ-ΕΛΓΟ Δήμητρα στις 
εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στις 8/11/2019, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ένωσης 
Βοτανικών Κήπων (https://www.bgci.org/). Στο συμπόσιο συμμετείχαν 25 εθνικοί 
εκπρόσωποι από τα δίκτυα βοτανικών Κήπων των χωρών της Ευρώπης καθώς και 
πλήθος ερευνητών και επιστημόνων από Ελλάδα (Εικόνα 1). 
 

Εικόνα 1. Παρουσίαση γραπτής εργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συμποσίου Priority species: 
conservation and evaluation in botanic gardens (Θεσσαλονίκη, 8//1/2019). 
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3. Δημοσίευση άρθρου στην τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού Δήμητρα του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 28 – 2019. Ο τίτλος του 
άρθρου είναι: «Αυτόχθονα καρποφόρα δέντρα και θάμνοι της Ελλάδας: 
τεκμηρίωση, διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση» με συγγραφείς τους Ε. 
Μαλούπα, Ε. Καραπατζάκ, Ν. Κρίγκας, Κ. Παπαναστάση,  Α. Καρύδας, Γ. 
Γανόπουλος, Ι. Μάνθος, Ο. Διχάλα, Δ. Κύρκας, Π. Υφαντή, Ν. Νικήσιανης και Γ. 
Πατακιούτας (Εικόνα 2) 
(https://www.elgo.gr/images/ioanna/periodiko/Teyxos_28/20-21_KARPOFORA_DENDRA.PDF). 

 

  

Εικόνα 2. Δημοσίευση άρθρου στην τριμηνιαία έκδοση του περιοδικού Δήμητρα του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ Τεύχος 28 – 2019. 

 

 

4. Προφορική παρουσίαση με τίτλο: «Berry genetic resources in Greece: 
conservation and cultivation». Πραγματοποιήθηκε από την Δρ Ελένη Μαλούπα 
στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης της ομάδας εργασίας του European Cooperative 
Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR) με θέμα τα berries. Η 
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Δρέσδη της Γερμανίας 14-15 Ιανουαρίου 
2020 (https://www.ecpgr.cgiar.org/meetings/details?tx_wfqbe_pi1[uid]=275) (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3. Παρουσίαση με τίτλο: «Berry genetic resources in Greece: conservation and cultivation» 
στο πλαίσιο της 1ης συνάντησης της ομάδας εργασίας του European Cooperative Programme for 
Plant Genetic Resources (ECPGR) με θέμα τα berries, Δρέσδη 14-15 Ιανουαρίου 2020 
 

 
5. Σύντομη παρουσίαση των σκοπών του έργου στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο: 

«Οπωροφόρα και Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» που 
διοργανώθηκε με αφορμή της Agrotica 2020 (31/1/2020). Η παρουσίαση είχε 
τίτλο: «Ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών και αυτοφυών 
οπωροφόρων δέντρων και θάμνων» και πραγματοποιήθηκε από την Δρ Ελένη 
Μαλούπα (Εικόνα 4). 

 

 

Εικόνα 4. Σύντομη παρουσίαση των σκοπών του έργου Ecovariety στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο: 
«Οπωροφόρα και Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» που διοργανώθηκε με αφορμή της 
Agrotica 2020 (31/1/2020). 
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6. Παρουσίαση των σκοπών του έργου Ecovariety στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο: 
«Αρωματικά φαρμακευτικά φυτά και ελληνικές υπερτροφές: Ισχυρός 
οικονομικός μοχλός ανάπτυξης» που διοργανώθηκε με αφορμή της έκθεσης 
DETROP 2020 (22/2/2020). Η παρουσίαση είχε τίτλο: «Ελληνικά ΑΦΦ και μικροί 
καρποί: Ο ρόλος της εφαρμοσμένης έρευνας με στόχο τις εξαγωγές» και 
πραγματοποιήθηκε από την Δρ Ελένη Μαλούπα (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5. Παρουσίαση των σκοπών του έργου Ecovariety στο πλαίσιο ημερίδας με τίτλο: «Αρωματικά 
φαρμακευτικά φυτά και ελληνικές υπερτροφές: Ισχυρός οικονομικός μοχλός ανάπτυξης» που 
διοργανώθηκε με αφορμή της έκθεσης DETROP 2020 (22/2/2020). 
 
 

7. Στο πλαίσιο της διάχυσης και των υποχρεώσεων για το παραδοτέο, είχε 
υποβληθεί περίληψη εργασίας με τίτλο: «Greek native forest fruit trees and 
shrubs: collection, documentation and ex situ conservation for sustainable 
utilization» προκειμένου να παρουσιαστεί τον Μάιο 2020 στο 9o συνέδριο της 
Planta Europa στο Παρίσι. Λόγω των συνθηκών της πανδημίας, το συνέδριο 
αναβλήθηκε για το Σεπτέμβριο του 2021. 
 

 
 

Εικόνα 6. Υποβολή περίληψης στο 9ο συνέδριο της Planta Europa. Λόγω συνθηκών πανδημίας, η 
οργανωτική επιτροπή ανέβαλε τις εργασίες του συνεδρίου. 
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8. Στο πλαίσιο της διάχυσης και των υποχρεώσεων για το παραδοτέο, 
επανυποβλήθηκε η περίληψη της εργασίας με τίτλο: «Greek native forest 
fruit trees and shrubs: collection, documentation and ex situ conservation for 
sustainable utilization» στο συνέδριο International Conference on 
Agricultural, Biological and Life Science (E-AGBIOL) το οποίο οργανώθηκε 
διαδικτυακά 1-3 Σεπτεμβρίου 2020. Η εργασία παρουσιάστηκε ως γραπτή 
ανακοίνωση. 

 

 
Εικόνα 7. Γραπτή παρουσίαση εργασίας στο συνέδριο E-AGBIOL (1-3/9/2020) 



 

8 
 

 

 
 
Εικόνα 8. Περίληψη της εργασίας στο συνέδριο E-AGBIOL (1-3/9/2020) 
 


