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Υπό την αιγίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.                               

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  
«ΕΝΤΟΜΑ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ: ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΣΤΙΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ, ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ» 
Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, 13 Μαΐου 2022 

 

Η ομάδα του έργου LIFE 4 POLLINATORS σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Ολύμπου υπό την αιγίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. σας προσκαλούν στην ενημερωτική ημερίδα με θέμα 

«Έντομα επικονιαστές: σημασία στην πρωτογενή παραγωγή και τις προστατευόμενες περιοχές, 

απειλές και προβλέψεις», η οποία θα διεξαχθεί στις 13 Μαΐου 2022 και ώρα 17:00 στις εγκαταστάσεις 

της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου.  

Η ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο προώθησης του έργου LIFE 4 POLLINATORS (LIFE18 

GIE/IT/000755) – Εφαρμογή της Επιστήμης των Πολιτών στην προστασία των άγριων μελισσών και 

άλλων επικονιαστών στην Μεσόγειο (https://www.life4pollinators.eu/el?q=/) που υλοποιείται από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και άλλους έξι συνεργαζόμενους ευρωπαϊκούς φορείς. Σκοπός της ημερίδας 

είναι η ενημέρωση των ασχολούμενων με την πρωτογενή παραγωγή (αγρότες, μελισσοκόμους, 

γεωπόνους, επαγγελματίες αγρο-διατροφικού τομέα, κ.ά.) για τους παράγοντες που επηρεάζουν τους 

επικονιαστές και τις στρατηγικές διαχείρισης οικοτόπων για έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών και την 

ενίσχυση της ποικιλότητας των επικονιαστών, αλλά και του προσωπικού που στελεχώνει τις Μονάδες 

Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ) αναφορικά με τη σημασία των φυσικών πάρκων και 

για την επικονίαση και τις απειλές με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι άγριοι επικονιαστές εντός 

των προστατευόμενων περιοχών. Απώτερος σκοπός, η υιοθέτηση καλών πρακτικών στον αγρο-

διατροφικό τομέα, δηλαδή φιλικών προς τους επικονιαστές (π.χ. μείωση της χρήσης παρασιτοκτόνων 

στις καλλιέργειες, βελτίωση της βιωσιμότητας των επικονιαστών μέσω επιλογών των καταναλωτών, 

κ.ά.) για την προστασία και διατήρησή τους και ο εφοδιασμός των διαχειριστών ΜΔΠΠ με προτάσεις 

που είναι φιλικές προς τους άγριους επικονιαστές και συμβάλλουν στη μείωση των απειλών που 

αντιμετωπίζουν αυτά τα έντομα και τα ενδιαιτήματά τους.  

Στην ημερίδα θα αναπτυχθούν οι παρακάτω ενότητες από την κα Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια 

Οικολογίας και Οικογεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τον κ. Κώστα Μιναχείλη, Γεωπόνο και 

Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αιγαίου, και την κα Μαρία Τζαννέτου, Γεωπόνο και μέλος της ερευνητικής 

ομάδας του έργου. 

1. Εισαγωγή στην επικονίαση και τη σημασία των άγριων επικονιαστών στη φύση και την 

πρωτογενή παραγωγή  

2. LIFE 4 POLLINATORS - Στόχοι, Δράσεις, Προσδοκώμενα αποτελέσματα  

3. Παρουσίαση του υλικού του έργου LIFE 4 POLLINATORS (οδηγοί πεδίου φυτών και εντόμων, 

εγχειρίδιο για τους αγρότες και τη διαχείριση φυσικών πάρκων και προστατευόμενων 

περιοχών) 

4. Οι επικονιαστές του Ολύμπου: βιοποικιλότητα 

https://www.life4pollinators.eu/el?q=/
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5. Κώδικας καλών πρακτικών LIFE 4 POLLINATORS 

Η ημερίδα θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της πλατφόρμας Zoom:  https://aegean-
gr.zoom.us/j/99789021858 για τους απομακρυσμένους ενδιαφερόμενους. 

Θα είχε ιδιαίτερη αξία για εμάς η συμμετοχή σας σε αυτή την ημερίδα. 
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