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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο Εκτελεστικός οργανισμός για το αμπέλι και το οίνο, Σόφια
 Ο Σύνδεσμος Ευημερίας και Ανάπτυξης για τη Βουλγαρία, Μπλαγκόεβγκραντ
 Το Ινστιτούτο Εκθεσιακών Ερευνών /Exhibition Research Institute/, Θεσσαλονίκη
 Το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο /IHU/, Θεσσαλονίκη

Είναι στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουν να ενταχθείτε και συμμετέχετε σε μια δωρεάν
εκπαίδευση σχετικά με τη "Διατήρηση της βιοποικιλότητας" στο πλαίσιο του έργου "Προστασία
παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση" στην Ελληνοβουλγαρική
διασυνοριακή περιοχή, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους των χωρών το Interreg VA Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020

21-22 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην ακόλουθη ιστοσελίδα:

www.sosgrape.eu
Το έργο „Προστασία παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου που απειλούνται με εξαφάνιση“ εξετάζει
διάφορες προκλήσεις και προβλήματα στην Ελληνοβουλγαρική διασυνοριακή περιοχή, τα οποία σχετίζονται
στενά με την τοπική βιοποικιλότητα και τις ποικιλίες αμπέλου, ειδικά αυτές που βρίσκονται στις τοποθεσίες
του "Natura 2000". Στο πλαίσιο του έργου „Προστασία παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου που απειλούνται
με εξαφάνιση“ πραγματοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες, αξιολογώντας την επίδραση των συμβατικών,
βιολογικών και βιοδυναμικών συστημάτων στην παραγωγή παραδοσιακών ποικιλιών αμπέλου.
Δημιουργήθηκαν πειραματικά πεδία στην περιοχή της Ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής, τα
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οποία έδειξαν μια διαφορετική προσέγγιση για τον προσδιορισμό του καταλληλότερου συστήματος γεωργίας
τόσο σε κρατικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Η εκπαίδευση αυτή, που θέμα έχει τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας, αποτελεί μία από τις πιο
ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις του έργου και πρόκειται να πραγματοποιηθεί πολύ σύντομα. Τα θέματα που θα
παρουσιαστούν σε επιστημονικό βάθος είναι τα ακόλουθα:
1. Βιοποικιλότητα στην αμπελουργία στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας
2. Μέθοδοι για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη χρήση των:
a. στην προστασία των προϊόντων ΠΟΠ και ΠΓΕ,
b. στην ανάπτυξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας,
c. στην ανάπτυξη υγιών και βιώσιμων γονότυπων
3. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στους αμπελώνες και τη διαδικασία οινοποίησης.
4. Ασθένειες στους αμπελώνες και βιολογικές μεθόδους πρόληψης
5. Διατήρηση της βιοποικιλότητας των αμπέλων.
6. Καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας και ανάπτυξης αμπέλων.
7. Οι καινοτομίες στη διαδικασία παραγωγής οίνου.
Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί σε εικονικό περιβάλλον στην ακόλουθη διεύθυνση:
www.sosgrape.eu
Η ομάδα εμπειρογνωμόνων και καθηγητών που ανέπτυξαν τις εκπαιδευτικές ενότητες:
 Ο Καθηγητής Δημήτριος Χατζηπλής, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Ανώτατο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης
 Η Πέτια Χρίστοβα – Νάνκοβα,
 Η Κριστίνα Μπόεβα, νομικός εμπειρογνώμονας
 Δρ. Γιαννακούλα Αναστασία, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Γεωργίας του Διεθνούς Ελληνικού
Πανεπιστημίου,
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 Ο Παναγιώτης Μαδέσης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος; Ερευνητής στο
Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, Θεσσαλονίκη
 Ο Στέφανος Κουνδούρας Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή
Γεωργίας, Δασοκομίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Σχολή Γεωργίας | Εργαστήριο αμπελουργίας

Οι γλώσσες εργασίας είναι η Ελληνική και η Βουλγαρική. Παρέχεται ζωντανή μετάφραση.
Παρακαλώ, εγγραφείτε online για να συμμετάσχετε στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://forms.gle/Pr7XnHkdCrew4cCM7
ή στείλτε τη συμπληρωμένη Φόρμα εγγραφής σας στο:
Pdbulgaria2010@gmail.com
Για επαφές και πληροφορίες: +359877266005

Συνημμένα:
Πρόγραμμα
Φόρμα εγγραφής για συμμετοχή
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