
 
          

 

 

 

 

 
     

Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά μετά τον COVID: τι να περιμένουμε; 

 

Aromatic and Medicinal Plants (MAPs) after COVID: what should we expect? 
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Θεματολογία 

Καθώς ένα τέλος στην πανδημία COVID-19 είναι πλέον ορατό, πρέπει να δούμε τι θα επακολουθήσει. Ενώ η 

επιδημία του COVID-19 στην Ελλάδα μπορεί να τελειώσει με τον εμβολιασμό, το μέλλον είναι αβέβαιο, τόσο 

βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα. Πολύ πιθανόν κάποια πράγματα να αλλάξουν για πάντα. Αλλά ποια 

είναι αυτά τα πράγματα; Ποια μέρη της τροφικής αλυσίδας πρόκειται να αλλάξουν και με ποιον τρόπο; Πώς θα 

διαμορφωθεί η αγορά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και άλλων μη ξυλωδών δασικών προϊόντων 

από το 2021 και μετά;  

Τα παραπάνω θέματα θα αναλυθούν στην ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 

21/12/2020, ώρα 17:00 και οργανώνεται από το Εργαστήριο Οικολογίας του Τμήματος ΒΕΤ. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι το Σάββατο 19/12 στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://doodle.com/poll/qbs2euuft3h4fp6f?utm_source=poll&utm_medium=link 

Σε όσους/ες εγγραφούν, θα αποσταλούν μέσω mail αναλυτικές οδηγίες σύνδεσης και συμμετοχής στην 

εκδήλωση. 

Απευθύνεται σε: 

Ερευνητές, παραγωγούς, επαγγελματίες, φοιτητές, γενικό κοινό 

 

Τόπος διεξαγωγής 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Microsoft Teams , ώρα έναρξης: 17:00| ώρα 

λήξης: 19:00 

 

Γλώσσα: Ελληνικά 

 

https://doodle.com/poll/qbs2euuft3h4fp6f?utm_source=poll&utm_medium=link


 
          

 

 

 

 

Program 

16:45 Άνοιγμα της αίθουσας 

17:00 Εισαγωγή: Προετοιμασίες για την νέα εποχή 

John Halley, Καθηγητής, Εργαστήριο Οικολογίας, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

17:10 Νέες μέθοδοι στην ταυτοποίηση, ιχνηλασιμότητα και βελτίωση των αρωματικών φυτών μετά την εποχή του 

κορωνοϊού. 
Παναγιώτης Μαδέσης, Επ. Καθηγητής  Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

17:25 Αρωματικά Φαρμακευτικά φυτά: έρευνα και προοπτικές στην μετά COVID-19 εποχή 

Πασχαλίνα Χατζοπούλου, Τακτική Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων, 

ΕΛΓΟ Δήμητρα 

17:40 Προώθηση της καλλιέργειας επιλεγμένων αρωματικών φυτών που κινδυνεύουν από την παράνομη συλλογή, 

ως συγκριτικό πλεονέκτημα της ορεινής Ηπείρου 

Ευστάθιος Βασδέκης, Γεωπόνος, Περιφέρεια Ηπείρου 

17:55 Εστιάζοντας στις ειδικές καλλιέργειες. Ο COVID -19 ως αφορμή για την αξιοποίηση μιας μοναδικής 

βιοποικιλότητας. Αναγεννητική γεωργία και μεταστροφή σε παραδοσιακές τεχνικές. Νέες τάσεις του 

marketing 

Αστέριος Γκανάς, Εκπρόσωπος Εταιρείας Κορφές 

18:10 

- 19:00 
Συζήτηση 

 

Πληροφορίες 

Νίκος Μάρκος 

nmarkos@uoi.gr 

 

Facebook event: 

https://fb.me/e/1NECqXpE0 
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