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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
ΡΟΛΟΣ & ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. , ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με θέμα «Τράπεζα Διατήρησης
Γενετικού Υλικού. Ρόλος & Υπεραξία Φυτικών Προϊόντων», την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου
2018, στο πλαίσιο της 27ης AGROTICA 2018, που συνδιοργάνωσε με τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Την ημερίδα χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κ. Γ. Καρέτσος, ο οποίος μίλησε
για τη δημιουργία της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού (ΤΔΓΥ). Επεσήμανε ότι η
θεσμοθέτηση της λειτουργίας της έχει νομοθετικά κενά και θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος
διασύνδεσής της με τις τράπεζες που διατηρούν Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα,
ενώ θα πρέπει να βρεθεί και ένα πληροφοριακό σύστημα που θα συνδέει όλες τις
δραστηριότητές τους. Στη συνέχεια, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, κ. Θ. Παπάς, έκανε έναν πολύ σύντομο χαιρετισμό δίνοντας
συγχαρητήρια τόσο για τη δημιουργία της Τράπεζας όσο και για την πραγματοποίηση της
εκδήλωσης με ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, κ. Αθ. Σαββάκης,
ο οποίος τόνισε το σημαντικό θέμα της διασύνδεσης του πρωτογενή τομέα παραγωγής με την
μεταποίηση και τον σπουδαίο ρόλο της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού στην
παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων στον πρωτογενή τομέα. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο
πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και νυν πρόεδρος της αγροδιατροφικής
σύμπραξης της Κ. Μακεδονίας, κ. Κ. Κιλτίδης, καθώς και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Σπ.
Μάμαλης.
Ο κ. Μάμαλης τόνισε στον χαιρετισμό του ότι η διατήρηση και η ανάδειξη γενετικού
υλικού αποτελεί πολιτική πρώτης προτεραιότητας για την ελληνική οικονομία. Το Επιμελητήριο
ήδη έχει επισημάνει ότι η ανάδειξη της βιοποικιλότητας και του γενετικού υλικού είναι το
στοιχείο που διαφοροποιεί τα ελληνικά προϊόντα στο εξωτερικό και αναπτύσσει το brand name
ΕΛΛΑΣ. Η πολιτεία πλέον δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον και η συνολική επένδυσή της θα πρέπει
να έχει τρεις κατευθύνσεις. Την κατεύθυνση της διατήρησης και της καταγραφής, της
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ανάδειξης, και της εμπορικής αξιοποίησης του γενετικού υλικού. Σε αυτή την προσπάθεια το
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. θα είναι παρών μαζί με όλους τους φορείς που ασχολούνται με το συγκεκριμένο
θέμα, θα είναι παρών μέσω των γεωτεχνικών μελών του αλλά και μέσω των ειδικών
επιστημόνων. Ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τόνισε ότι η εν λόγω εκδήλωση θα προσπαθήσει να
καλύψει αυτές τις τρεις κατευθύνσεις και θα πρέπει να αποτελέσει την απαρχή μίας κοινής
προσπάθειας όλων στην ανάδειξη αυτού του τόσο σημαντικού θέματος.

Σπ. Μάμαλης, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε., Ε. Πιτταρά, Γενική Διευθύντρια Αγροτικής Έρευνας ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

Η ημερίδα αποτελούνταν από δύο θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορούσε τον ρόλο της
ΤΔΓΥ στη σποροπαραγωγή κηπευτικών και φυτών μεγάλης καλλιέργειας και η δεύτερη τον
ρόλο της ΤΓΔΥ στην ανάπτυξη δενδρωδών καλλιεργειών, αμπέλου και αρωματικών –
φαρμακευτικών ειδών. Οι εργασίες της ημερίδας ξεκίνησαν με την υπεύθυνη της ΤΔΓΥ του
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, Δρ. Φ. Μυλωνά, η οποία μίλησε για την αξιοποίηση των συλλογών της
Τράπεζας Γενετικού Υλικού, για τις προκλήσεις και τις προοπτικές, ακολούθησε ο κ. Ευαγ.
Ζαγγίλης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού ο
οποίος μίλησε για τη Βιομηχανία Σπόρων και τους Φυτογενετικούς Πόρους. Στη συνέχεια, η
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Δρ. Α. Πατσιούρα, υπεύθυνη στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης των Μύλων Κρήτης ανέπτυξε
την ανάδειξη της υπεραξίας γενετικού υλικού για την παραγωγή λειτουργικών τροφίμων, ενώ
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΓΑΙΑ ΑΕ κ. Κ. Λιούπης, μίλησε για την σποροπαραγωγή ως μοχλό
ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας. Ακολούθησε η Δρ. Π. Ράλλλη η οποία ανέπτυξε το θέμα
«Εκτός τόπου και επί τόπου διατήρηση: παρελθόν και μέλλον». Στη συνέχεια, ο Αν.
Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας ΑΠΘ, κ. Αθ. Μολασιώτης, μίλησε για τον ρόλο και την
υπεραξία της διατήρησης γενετικού υλικού οπωροφόρων δένδρων, ο κ. Ευαγ. Γεροβασιλείου
ανέπτυξε το θέμα «Η σημασία των οινοποιήσιμων ελληνικών ποικιλιών αμπέλου», και τέλος ο
κ. Γ. Σταυρόπουλος, υπεύθυνος του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης – ΚΟΡΡΕ, μίλησε για τα
βότανα, τις συνεργασίες, τις εκχυλίσεις και την έρευνα.
Αναλυτικά, τις παρουσιάσεις των εισηγητών αλλά και ολόκληρη την εκδήλωση μπορείτε
να τη δείτε μαγνητοσκοπημένη ΕΔΩ.
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