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Ημερίδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος DIVERSIFOOD  

 

«Ενισχύοντας  τη βιοποικιλότητα των καλλιεργειών στην αγορά»  

Για συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία, την Κύπρο την Ελλάδα και την Μάλτα  

Οργάνωση:  Τράπεζα Γενετικού Υλικού (www.ipgrb.gr) και ARCHE NOAH (www.arche-noah.at), 
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα DIVERSIFOOD (www.diversifood.eu). 
Χώρος διεξαγωγής: Τράπεζα Γενετικού Υλικού 

        Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων 
        57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη.  

 

Θέμα: Ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα των καλλιεργειών στην αγορά –  Πώς να κάνετε τις 

επίσημες διαδικασίες και το νομικό περιβάλλον φιλικό για την καλλιεργούμενη 

βιοποικιλότητα; 

Ημέρα: 12 Δεκεμβρίου 2017 

Διάρκεια:  8.30 - 16.00   

Τοποθεσία:  Τράπεζα Γενετικού Υλικού, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών 

Πόρων, Θέρμη (http://www.ipgrb.gr/index.php/contact)  

Δείπνο υποδοχής: 11 Δεκεμβρίου, Avalon Hotel (http://www.avalonhotel.gr/el/) , Θέρμη στις 

19.00 – Απαιτείται εγγραφή! 

  

Δηλώσεις και στόχοι:  

 Η γενετική διάβρωση των καλλιεργούμενων ειδών αποτελεί απειλή για τη μελλοντική 

γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια. 

 Οι γενετικοί πόροι μπορεί να είναι εμπορεύσιμοι ως σπόροι, φυτά, τρόφιμα, ζωοτροφές ή 

μεταποιημένα προϊόντα για να διασφαλιστεί η βιώσιμη διατήρηση. 

 Η διατήρηση της βιοποικιλότητας απαιτεί μια προσέγγιση πολλαπλών παραγόντων, στην 

οποία οι γεωργοί είναι οι κεντρικοί παράγοντες. 

 Οι επίσημες διαδικασίες και τα αντίστοιχα νομικά περιβάλλοντα μπορεί να δημιουργήσουν 

εμπόδια στην καλλιέργεια της βιοποικιλότητας. 

 Μαζί με τους συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ελλάδα και την Μάλτα 

προσφέρουμε την ευκαιρία να αναπτύξουμε τρόπους για να κάνουμε τα περιβάλλοντα πιο 

φιλικά προς την ποικιλομορφία. 
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Ποιος μπορεί να συμμετέχει; 

Η Ημερίδα απευθύνεται σε: 

 προσωπικό διοικητικών οργάνων και φορέων που ασχολούνται με τις ποικιλίες και την 

ποικιλότητα των καλλιεργούμενων φυτών και προέρχονται από τη γεωργική ή και 

ζωική παραγωγή  

 Τράπεζες Γενετικού Υλικού 

 διοικήσεις προστατευόμενων περιοχών  

 ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς 

 ΜΚΟ  

 κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη   

Χώρες συμμετοχής: Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα και Μάλτα. 

Περιεχόμενα του σεμιναρίου – επισυνάπτεται αναλυτικό πρόγραμμα! 

 Παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για την αειφορική αξιοποίηση της βιοποικιλότητας 

των καλλιεργειών: Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν διαφορετικές πρακτικές λύσεις που 

ωφελούν την ποικιλότητα των καλλιεργειών (διατήρηση στο αγρόκτημα, διατήρηση 

σπόρων, συμμετοχική γενετική βελτίωση)  με παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες. 

 Ανάλυση της βιοποικιλότητας των καλλιεργειών σε κάθε χώρα αναφορικά με τις 

επίσημες διαδικασίες και την εθνική νομοθεσία: Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν 

διαφορετικές λύσεις που ωφελούν την καλλιεργούμενη βιοποικιλότητα και τους 

περιορισμούς τους σε διαφορετικά κράτη- μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Βουλγαρία και Αυστρία) με  

παρουσιάσεις από τους συμμετέχοντες. 

 Επίσημες διαδικασίες, νομοθεσία και βιοποικιλότητα των καλλιεργειών: Οι 

συμμετέχοντες αναπτύσσουν τρόπους για να καταστήσουν το επίσημο περιβάλλον 

περισσότερο φιλικό προς την ποικιλομορφία- εργασία σε ομάδες 

 Ενισχύοντας την αγορά της βιοποικιλότητας: Οι συμμετέχοντες αναπτύσσουν τρόπους 

ώστε να καταστήσουν τους καλλιεργούμενους γενετικούς πόρους διαθέσιμους και 

ελκυστικούς στους αγρότες και τους καταναλωτές- εργασία σε ομάδες 

 

Πληροφορίες εγγραφής 

Παρακαλώ, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής (επισυνάπτεται) και στείλτε την το αργότερο 

έως τις 5 Δεκεμβρίου στο: emil.platzer@arche-noah.at. 

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το συνημμένο λεπτομερές πρόγραμμα και μην 

διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας αν έχετε περαιτέρω απορίες ή χρειάζεστε βοήθεια. Μη 

διστάσετε να προωθήσετε αυτή την πρόσκληση σε άλλους που μπορεί να ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν το σεμινάριο. 
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