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Πρόλογος

Η ερευνητική δραστηριότητα του ΜΦΙ είναι πάντοτε 

επικεντρωμένη στην επίλυση προβλημάτων και κά-

λυψη υπαρκτών αναγκών της Ελληνικής γεωργίας και 

της ασφάλειας στη γεωργική παραγωγή. 

Το ΜΦΙ συνεχίζοντας τη διαχρονική πορεία του και με 

συγκριτικό πλεονέκτημα τη διεπιστημονικότητα και 

την υποδειγματική συνεργασία του προσωπικού του, 

στοχεύει στην αριστεία και στην παραγωγή γνώσης 

υπηρετώντας τον Έλληνα αγρότη και υποστηρίζοντας 

τη θέση του μεταξύ των κορυφαίων φορέων στο διε-

θνές επιστημονικό γίγνεσθαι στους τομείς που υπηρε-

τεί. 

Στο παρόν τεύχος, ”Έκθεση Εργασιών Έτους 2021” πα-

ρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της άοκνης 

προσπάθειας του ανθρώπινου δυναμικού του Ινστι-

τούτου.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση, 

Δρ Κυριακή Μαχαίρα

ΜΦΙ ιστοσελίδα: www.bpi.grらρ Κ仝ριακή Μαχαίρα, よενική らιε仝θύν〃ρια

Το ΜΦΙ διοικείται από πενταμελή Διοικητική Επιτροπή αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, κατιόντες της οι-
κογενείας Εμμανουήλ Μπενάκη, ένα αντιπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και 
τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλέξανδρος Κ. Σαμαράς, Πρόεδρος Έτα (Ευτυχία) Παγίδα-Σαμαρά
Γιάννης Α. Ρωμάνος, Μέλος, Ταμίας του Ινστιτούτου Δέσποινα Τομπάζη
Γεώργιος Λ. Μελάς, Μέλος Νικόλαος Γ. Βαλλής
Κυριακή Μαχαίρα, Μέλος, Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου
Αθανάσιος Παπαθανασίου, Μέλος, Αντιπρόσωπος του ΥπΑΑΤ

Παρά τη Διοικητική Επιτροπή υφίσταται Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ως συμβουλευτικό όργανο αυτής.

Στο ΜΦΙ υφίστανται Επιστημονικό Συμβούλιο, Υπηρεσιακό Συμβούλιο και Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

Διοίκηση Αγαπητοί Αναγνώστες, 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο συνεχίζο-

ντας την παραδοσιακή του πορεία, υπηρετεί τον «Σκο-

πό» ίδρυσής του, με απόλυτη συνέπεια, διαφάνεια, 

ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα στην επιστημονι-

κή κρίση. 

Επίκεντρο των εργασιών του Ινστιτούτου είναι η προ-

στασία της φυτικής παραγωγής και η επιστημονική 

υποστήριξη του ΥπΑΑΤ σε θέματα φυτοϋγείας, φυτο-

προστασίας, ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και ασφά-

λειάς τους για την ανθρώπινη υγεία, τη βιοποικιλότητα 

και το περιβάλλον, τα παραγόμενα τρόφιμα. 
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Ρόλος και Στρατηγική

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στοχεύει 

από την ίδρυση του στην προστασία του φυτικού κε-

φαλαίου της χώρας και στην αειφορία της γεωργικής 

παραγωγής με γνώμονα την ποιότητα των αγροτικών 

προϊόντων και την ασφάλεια για τον άνθρωπο και το 

περιβάλλον. Τα εργαλεία για την επίτευξη των ανωτέ-

ρω στόχων είναι η παραγωγή και διάχυση γνώσης, η 

ανάπτυξη συστημάτων καλλιέργειας φιλικών για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον, η εξορθολογισμένη και 

ασφαλής χρήση των αγροχημικών, και η  ανάπτυξη 

αξιόπιστων διαγνωστικών μεθόδων των επιβλαβών 

οργανισμών των φυτών.

Σήμερα, κάθε προσπάθεια διαχείρισης πόρων και αγα-

θών, προσανατολίζεται παγκοσμίως, σε φιλοπεριβαλ-

λοντικές δράσεις και στην ελαχιστοποίηση διασποράς 

χημικών στο περιβάλλον. Η παγκόσμια αυτή προσπά-

θεια απαιτεί τη βαθιά και αντικειμενική γνώση των κιν-

δύνων αλλά και των προβλημάτων που καλείται κάθε 

φορά να αντιμετωπίσει ο παραγωγός, ο εργαζόμενος  

στην αγροτική παραγωγή, ο καταναλωτής και ο ερευ-

νητής. 

Δύναμη του Ινστιτούτου σήμερα είναι το εύρος και ο 

βαθμός εξειδίκευσης και αριστείας  του ανθρώπινου 

δυναμικού του, καθιστώντας το μοναδικό, όσον αφο-

ρά  στο συνδυασμό  ειδικοτήτων  από  γεωπόνους, το-

ξικολόγους, οικοτοξικολόγους, αναλυτικούς χημικούς, 

βιολόγους και περιβαλλοντολόγους. Περισσότεροι 

από 190 εργαζόμενοι, επιστημονικό και υποστηρικτι-

κό προσωπικό απαρτίζουν το δυναμικό του Ινστιτού-

του, αφοσιωμένο κυρίως στην εφαρμοσμένη έρευνα, 

στην παροχή τεχνικών πληροφοριών, συμβουλών και 

υπηρεσιών προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, τους Ευρωπαϊκούς και παγκόσμιους φο-

ρείς, στους παραγωγούς και στην ελληνική και ευρω-

παϊκή βιομηχανία που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με 

την αγροτική παραγωγή.

Η παραγόμενη γνώση από το ΜΦΙ, δίνει τη δυνατό-

τητα στους ωφελούμενους από αυτήν, να λαμβάνουν 

τις ορθές  και τεκμηριωμένες  αποφάσεις  και να χαρά-

σουν πολιτική βασισμένη  σε επιστημονικά  δεδομένα  

με άμεση συνέπεια στην ποιότητα της καθημερινής 

μας ζωής.  Σε ευρωπαϊκό  επίπεδο,  παρέχει  υπηρεσίες 

στην Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) με 

τη συμμετοχή επιστημόνων του σε μόνιμες επιτροπές 

εμπειρογνωμόνων και με την υλοποίηση  προγραμμά-

των για λογαριασμό  της EFSA. Το ΜΦΙ είναι το πρώτο 

Ινστιτούτο της χώρας που επιλέχθηκε από την EFSA 

ως συνεργαζόμενος φορέας σύμφωνα με το άρθρο 36 

του ιδρυτικού της νόμου  στα θέματα εξειδίκευσής του. 

Ένας άλλος ευρωπαϊκός φορέας στον οποίο το ΜΦΙ 

έχει συμμετοχή στις εργασίες του είναι ο Ευρωπαϊκός 

Φορέας Χημικών (ECHA).  Επίσης, το ΜΦΙ συμμετέχει 

ενεργά στις δράσεις του CIPAC-FAO για θέματα μεθό-

δων ανάλυσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων κα-

θώς και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προστα-

σία των Φυτών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (EPPO) 

τόσο με τη συμμετοχή επιστημόνων του σε επιτροπές 

του EPPO, όσο και από τη συμμετοχή του σε ερευνητι-

κά έργα που συντονίζονται από τον EPPO και ενδιαφέ-

ρουν ολόκληρη την Ευρώπη. Τέλος, το ΜΦΙ συντονί-

ζει ή/και συμμετέχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα 

(Horizon 2020, LIFE+, Interreg) που χρηματοδοτούνται 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από εθνικούς 

πόρους.

Στα πλαίσια του ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου 

μας, πολύ συχνά το Ινστιτούτο έρχεται αντιμέτωπο 

με νέες προκλήσεις και επείγουσες καταστάσεις ή κιν-

δύνους που μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για την 

προστασία της φυτικής παραγωγής και του αγροτι-

κού εισοδήματος, την προστασία του περιβάλλοντος 

και της δημόσιας υγείας. Για το λόγο αυτό η εκτίμηση 

και αντιμετώπιση του κινδύνου κατά την πρωτογενή  

αγροτική παραγωγή αποτελούν σημαντική δράση των 

επιστημόνων του ΜΦΙ που ανταποκρίνονται προς όλες 

τις επείγουσες καταστάσεις και ανάγκες του σήμερα.

Η στρατηγική του ΜΦΙ, με γνώμονα την ανάπτυξη επι-

στημονικής γνώσης και υπεύθυνης  γνώμης, διαμορ-

φώνεται κυρίως από:

» τις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής γεωργίας και τις 

διαρκείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργική 

παραγωγή τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς,

» την ανάγκη για εξασφάλιση παραγωγής προϊόντων 

τα οποία θα είναι απόλυτα ασφαλή για τον κατανα-

λωτή και θα παράγονται με ασφάλεια για το περι-

βάλλον και τον άνθρωπο,  

» τα σύγχρονα  επιστημονικά  επιτεύγματα  στον το-

μέα της έρευνας των γεωπονικών επιστημών, των 

γεωργικών φαρμάκων, της βιολογίας, της χημείας 

και των περιβαλλοντικών επιστημών, 

» την εθνική πολιτική στον τομέα της γεωργίας και 

της πράσινης ανάπτυξης,

» την Ευρωπαϊκή πολιτική όπως αυτή εκφράζεται 

μέσα από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τις 

Οδηγίες στους τομείς που υπηρετεί. 



Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

εποπτευόμενο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Ιδρύθηκε το 1929 με Δωρεά του 

Εθνικού Ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη (Ν.4160/1929, ΦΕΚ 198Α΄) με σκοπό την προστασία της φυτικής 

παραγωγής της χώρας. Τα εγκαίνια της λειτουργίας του έγιναν την 1η Ιουλίου 1931 από τον τότε Πρωθυ-

πουργό Ελευθέριο Βενιζέλο.

Έκτοτε, το Ινστιτούτο με τη μακρόχρονη εμπειρία του και την επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου  

δυναμικού του αλλά και με το σύγχρονο εξοπλισμό που διαθέτει σήμερα, στοχεύει στην πρόληψη των 

προβλημάτων στην αγροτική παραγωγή  αλλά και στην άμεση και επιτυχή αντιμετώπιση των προκλή-

σεων και αναγκών της εποχής μας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Στόχος του ΜΦΙ ήταν και παραμένει η συνεχής υποστήριξη και αναβάθμιση της πρωτογενούς αγροτι-

κής παραγωγής εισάγοντας αποτελεσματικές και ασφαλείς διαδικασίες παραγωγής για το περιβάλλον, 

τη φύση και τον άνθρωπο.

Βασική επιδίωξη του ΜΦΙ είναι η περαιτέρω αναγνώρισή του ως «Κέντρου Αριστείας» (Centre of 

Excellence) σε θέματα έρευνας στους τομείς της φυτοπροστασίας, της ασφάλειας για τον άνθρωπο, 

καταναλωτή και  παραγωγό και του περιβάλλοντος στην περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Σχετικά με το ΜΦΙ
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Αρμοδιότητες και Αντικείμενα

Τα ερευνητικά αντικείμενα που υπηρετεί το Ινστιτούτο 

μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω θεματικές 

ενότητες:

1. Φυτοϋγεία.

2. Φυτοπροστασία.

3. Γεωργικά φάρμακα. 

4. Γενικότερη υποστήριξη των καλλιεργειών της χώ-

ρας και ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας των ελ-

ληνικών προϊόντων. 

5. Διαχείριση εντόμων υγειονομικής σημασίας. 

Τα παραπάνω αντικείμενα υπηρετούνται μέσω στο-

χευμένων προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας που 

αφορούν πρωτίστως στην επίλυση προβλημάτων της 

ελληνικής Γεωργίας.  Σε ειδικές περιπτώσεις το ερευνη-

τικό προσωπικό του ΜΦΙ συμμετέχει και σε προγράμ-

ματα βασικής έρευνας, πάντοτε υπηρετώντας το σκο-

πό της ίδρυσής του.

Οι θεσμοθετημένες αρμοδιότητες  του Ινστιτούτου 

μπορούν να περιγραφούν στα παρακάτω πέντε ση-

μεία:

1. Εθνική Αρμόδια Αρχή Αξιολόγησης και Ελέγχου 

ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των φυτοπρο-

στευτικών και βιοκτόνων προιόντων.

2. Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ελέγχου Υπολειμμά-

των.

3. Εθνικό Εργαστήριο Ελέγχου αγοράς γεωργικών 

φαρμάκων. 

4. Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς για τη Φυτοϋγεία.

5. Επίσημα εργαστήρια ελέγχου πολλαπλασιαστικού 

υλικού οπωροφόρων δένδρων.

» Συστήματα Ποιότητας 

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, έχει ανα-

πτύξει, εφαρμόσει και τηρεί επικαιροποιημένο και τεκ-

μηριωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Διαχει-

ριστικής Επάρκειας (ΣΔΠ και ΣΔΕΠ). Ο φορέας διαθέτει 

τεκμηριωμένα την απαιτούμενη Διοικητική, Επιχειρη-

σιακή και Χρηματοοικονομική ικανότητα να φέρει σε 

πέρας τη γενικότερη αποστολή του, να λειτουργεί και 

ταυτόχρονα να υλοποιεί τα έργα σε συμμόρφωση με 

σαφείς προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. 

Συγκεκριμένα το ΜΦΙ διατηρεί πιστοποιητικό ISO 

9001:2015 στα ακόλουθα πεδία:

• Λειτουργία Διεύθυνσης Διοικητικού και Διεύθυνσης 

Οικονομικού του Ινστιτούτου.

• Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών αναλύσεων 

στους τομείς της Εντομολογίας, του Ελέγχου Γεωρ-

γικών Φαρμάκων και της Φυτοπαθολογίας.

• Παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Γεωργικών Φαρμά-

κων.

• Οργάνωση και λειτουργία Επιστημονικής Βιβλιοθή-

κης. 

• Διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

• Παροχή υπηρεσιών Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης 

στους τομείς επιστημονικής δραστηριοποίησης 

του Ινστιτούτου.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση 

μελετών στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής 

παραγωγής και στο πλαίσιο σχετικών Ερευνητικών, 

Επιστημονικών και Λοιπών Έργων.

Επιπροσθέτως, διατηρεί Σύστημα Ποιότητας κατά 

ISO 17025:2017 στα ακόλουθα Εργαστήρια:

• Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων (Εθνικό Εργα-

στήριο Αναφοράς) 

• Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 

• Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 

• Γεωργικής Εντομολογίας 

Τέλος, διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 27001:2013 

στα εξής πεδία:

• Λειτουργία Διεύθυνσης Διοικητικού, Διεύθυνσης 

Οικονομικού, Διεύθυνσης Διαχείρισης Ολικής Ποιό-

τητας και Έργων. 

• Λειτουργία Επιστημονικής Διεύθυνσης Φυτοπαθο-

λογίας, Επιστημονικής Διεύθυνσης Εντομολογίας 

και Γεωργικής Ζωολογίας, Επιστημονικής Διεύθυν-

σης Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και Φυτοφαρ-

μακευτικής. 

Οι επιμέρους σχετικές οργανωτικές μονάδες ανήκουν 

στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και Έρ-

γων και στη Διεύθυνση Οικονομικού με τρόπο που 

να προλαμβάνονται φαινόμενα σύγκρουσης συμφε-

ρόντων (πχ η Μονάδα Παρακολούθησης Υλοποίησης 

και Πιστοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Έργων/Προ-

γραμμάτων ανήκει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ολικής 

Ποιότητας και Έργων, ενώ η Μονάδα Οικονομικής Δι-

αχείρισης Έργων και Προγραμμάτων ανήκει στη Διεύ-

θυνση Οικονομικού).

Αρχές και Διαδικασίες
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» Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο αποτελεί ένα ανοιχτό σύστημα που δέχεται πληροφορίες σχετικά με τις επιστημονικές ανάγκες 

του χώρου, τις οποίες επεξεργάζεται και αξιοποιεί στην έρευνα και τελικά επιστρέφει το αποτέλεσμα στον τελικό 

αποδέκτη και στην επιστημονική κοινότητα.

Η ειδίκευση και εμπειρία των επιστημόνων καθώς και η σε βάθος γνώση των θεμάτων εξασφαλίζει το να δίνονται 

και να προτείνονται προς τους παραγωγούς, την πολιτεία και τη διεθνή κοινότητα τεκμηριωμένες και αξιολογη-

μένες προτάσεις και  λύσεις.

Η τεχνογνωσία του ΜΦΙ κρίνεται απαραίτητη στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη σημαντικών απο-

τελεσμάτων στη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων και του περιβάλλοντος.

» Εργαστήρια 

 Αναφοράς 

Το Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρ-

μάκων της Επιστημονικής Διεύθυνσης Ελέγχου Γεωργι-

κών Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής, είναι το Εθνι-

κό Εργαστήριο Αναφοράς για τον έλεγχο τροφίμων για 

υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων.

Τα Εργαστήρια Μυκητολογίας, Βακτηριολογίας, Ιολογί-

ας της Επιστημονικής Διεύθυνσης Φυτοπαθολογίας και 

τα Εργαστήρια Γεωργικής Εντομολογίας, Ακαρολογίας 

& Γεωργικής Ζωολογίας και Νηματωδολογίας της Επι-

στημονικής Διεύθυνσης Εντομολογίας και Γεωργικής 

Ζωολογίας είναι τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς της 

χώρας για τη φυτοϋγεία.

       

 » Επίσημα Εθνικά

    Εργαστήρια

Το Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργι-

κών Φαρμάκων της Επιστημονικής Διεύ-

θυνσης Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 

και Φυτοφαρμακευτικής, είναι το Κεντρι-

κό Εθνικό Εργαστήριο για τον έλεγχο 

αγοράς σε φυτοπροστατευτικά και βιο-

κτόνα προϊόντα.
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      ΙΔΑΧ

             & Δημοσίου     Συμβασιούχοι

Ερευνητές 38 

ΠΕ Ειδικοί Λειτουργικοί

Επιστήμονες 3  

ΠΕ Ειδικοί Τεχνικοί

Επιστήμονες 11 91 

ΠΕ Διοικητικοί/

Οικονομικοί 6 

ΤΕ 10 26

ΔΕ 9 5

ΥΕ 2 1

Προσωπικό

Προσωπικό και Τμήματα

Σύνολο  202 άτομα

ρρρρρρρρρρρρ

Γενική Διεύθυνση
Γενική Διευθύντρια: Δρ Κυριακή Μαχαίρα, Διευθύντρια Ερευνών 
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς, Διευθυντής Ερευνών
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Επιστημονική Διεύθυνση Φυτοπαθολογίας
Προϊσταμένη: Δρ Χρηστίνα Βαρβέρη, Διευθύντρια Ερευνών

Αντικείμενο της Επιστημονικής Διεύ-

θυνσης Φυτοπαθολογίας αποτελεί η 

μελέτη των ασθενειών των καλλι-

εργουμένων φυτών που οφείλονται 

σε παρασιτικά (μύκητες, βακτήρια, 

φυτοπλάσματα, ιοί, ιοειδή) και μη 

παρασιτικά (έλλειψη/περίσσεια θρε-

πτικών στοιχείων, επίδραση δυσμε-

νών περιβαλλοντικών παραγόντων, 

κλπ.) αίτια με σκοπό την προστασία 

και αειφορία του φυτικού κεφαλαίου 

της Χώρας. 

Οι ερευνητικές και λοιπές επιστη-

μονικές δραστηριότητες της Επι-

στημονικής Διεύθυνσης Φυτοπα-

θολογίας προσδιορίζονται από τις 

εκάστοτε ανάγκες και τα προβλή-

ματα της ελληνικής γεωργίας. Πε-

δία έρευνας αποτελούν η ανάπτυξη 

σύγχρονων διαγνωστικών μεθόδων 

των ασθενειών των φυτών, η μελέ-

τη της συστηματικής ταξινόμησης, 

φυσιολογίας, βιολογίας, γενετικής,  

επιδημιολογίας και πληθυσμιακής 

δυναμικής των παθογόνων, καθώς 

και της αιτιολογίας των μη παρα-

σιτικών ασθενειών των φυτών. Η 

ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγι-

κών αντιμετώπισης των ασθενειών 

περιλαμβάνει έρευνα επί των μορι-

ακών αλληλεπιδράσεων φυτού ξε-

νιστή-παθογόνου-περιβάλλοντος, 

των διαδικασιών παθογένειας και 

των μηχανισμών άμυνας των φυ-

τών. Σε πιο εφαρμοστικό επίπεδο 

γίνεται ανάπτυξη και εφαρμογή 

μεθόδων για την αποτροπή εισό-

δου, εγκατάστασης και διασποράς 

στη Χώρα επιβλαβών μικροοργανι-

σμών, μεθόδων διαχείρισης ασθε-

νειών με βιολογικές μεθόδους και 

χαμηλές εισροές φυτοπροστατευ-

τικών προϊόντων, όπως επίσης και 

ανάπτυξη διαχειριστικών σχεδίων 

που αφορούν θέματα καλλιέργει-

ας, προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του εδάφους καθώς και 

θέματα διαχείρισης-αξιοποίησης 

αγροτικών αποβλήτων.

Η Επιστημονική Διεύθυνση Φυτο-

παθολογίας συμμετέχει στον ερ-

γαστηριακό έλεγχο στο πλαίσιο 

των επισκοπήσεων των καλλιερ-

γειών της Χώρας για την αναγνώ-

ριση προστατευομένων ζωνών 

από παθογόνα καραντίνας και τον 

εργαστηριακό Φυτοϋγειονομικό 

Έλεγχο εισαγομένων και εγχώρια 

παραγομένων φυτών και φυτικών 

προϊόντων, σύμφωνα με την Εθνική 

και Κοινοτική νομοθεσία. Διενεργεί 

επίσης τον εργαστηριακό έλεγχο 

για την ανίχνευση παρουσίας επι-

βλαβών οργανισμών σε πολλαπλα-

σιαστικό μητρικό υλικό οπωροφό-

ρων δένδρων. Παρέχει υπηρεσίες 

διάγνωσης ασθενειών, ανάλυσης 

εδαφών, νερού άρδευσης, φυτικών 

ιστών και εδαφοβελτιωτικών και δί-

νει κατευθυντήριες οδηγίες για την 

αποτελεσματική διαχείριση των 

διαγνωσθέντων προβλημάτων με 

απόλυτο σεβασμό για τον άνθρωπο 

και το περιβάλλον. Αξιολογεί τους 

«Τεχνικούς Φακέλους» Εταιρειών 

Λιπασμάτων για χορήγηση μόνιμης 

άδειας εμπορίας και διακίνησης λι-

πασμάτων στη Χώρα. Εξασφαλίζει 

τη συντήρηση και τον εμπλουτισμό 

της επίσημης Συλλογής φυτοπαθο-

γόνων μικροοργανισμών του Ινστι-

τούτου και διαθέτει για επιστημονι-

κούς σκοπούς στελέχη αυτών.

Η Επιστημονική Διεύθυνση Φυτο-

παθολογίας διαθέτει επιστημονικό 

προσωπικό υψηλής κατάρτισης και 

σύγχρονο εξοπλισμό και εγκατα-

στάσεις για να φέρει σε πέρας το 

επιστημονικό έργο του. Συνεργά-

ζεται με τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα, συμμετέχοντας σε Ευ-

ρωπαϊκά ερευνητικά προγράμμα-

τα, δίκτυα συνεργασίας καθώς και 

σε Ευρωπαϊκoύς και Διεθνείς Οργα-

νισμούς Φυτοϋγείας.

Στην Επιστημονική Διεύθυνση Φυ-

τοπαθολογίας υπάγονται τα Εργα-

στήρια:

Μυκητολογίας για τη μελέτη των 

μυκητολογικών ασθενειών των φυ-

τών με σκοπό την έγκαιρη και ακρι-

βή διάγνωση, τη διενέργεια Ανα-

λύσεων Επικινδυνότητας (Pest Risk 

Analyses, PRAs) φυτοπαθογόνων 

μυκήτων με σκοπό την προστασία 

της φυτοϋγείας  καθώς και την ανά-

πτυξη αποτελεσματικών και φιλι-

κών στο περιβάλλον στρατηγικών 

αντιμετώπισής τους.

Βακτηριολoγίας για τη μελέτη φυ-

τοπαθογόνων βακτηρίων και φυτο-

πλασμάτων με σκοπό την απόκτηση 

βασικών γνώσεων επί των βακτηρι-

Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας (ΕΔΕ&ΓΖ)
Προϊστάμενος: Δρ Παναγιώτης Μυλωνάς, Διευθυντής Ερευνών

Οι επιστημονικές δραστηριότητες 

των εργαστηρίων της Επιστημο-

νικής Διεύθυνσης υπηρετούν τον 

σκοπό ίδρυσης του ΜΦΙ σχετικά 

με την προστασία της φυτικής πα-

ραγωγής μέσω της  έρευνας της 

βιολογίας, οικολογίας και συμπερι-

φοράς διαφόρων ζωικών εχθρών 

(εντόμων, ακάρεων και νηματωδών 

σκωλήκων) οικονομικής σημασίας, 

της συστηματικής κατάταξης και 

της εφαρμογής χωροταξικής κατα-

νομής τους καθώς και της ανάπτυ-

ξης συστημάτων ολοκληρωμένης 

αντιμετώπισής τους. Παρακολου-

θώντας τις επιστημονικές εξελίξεις 

έχουν προκύψει αξιόλογα ερευνη-

τικά αποτελέσματα στο πεδίο της 

χημικής οικολογίας με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη κατανόη-

ση των μηχανισμών επικοινωνίας 

και αλληλεπίδρασης των ζωικών 

εχθρών με τα φυτά ξενιστές τους 

και τους ανταγωνιστές τους. Ιδιαί-

τερη έμφαση δίνεται και στη χρήση 

τεχνολογιών όπως η μοριακή βιολο-

γία για την ταυτοποίηση νέων ειδών 

και μελέτη της γενετικής τους ποικι-

λομορφίας. Οι ερευνητικές δραστη-

ριότητες της Επιστημονικής Διεύ-

θυνσης υλοποιούνται κυρίως μέσω 

διεθνών και εθνικών ερευνητικών 

προγραμμάτων και συνεργασιών με 

την επιστημονική κοινότητα. Μέσω 

των ερευνητικών και επιστημονι-

κών δραστηριοτήτων της Επιστη-

μονικής  Διεύθυνσης προωθούνται 

λύσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης 

εχθρών και βιολογικής αντιμετώπι-

σης αυτών για την αειφόρο προστα-

σία της φυτικής παραγωγής και του 

αστικού περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της 

ΕΔΕ&ΓΖ, σημαντική εργασία απο-

τελεί η εργαστηριακή εξέταση και 

η παροχή οδηγιών, στα πλαίσια του 

φυτοϋγειονομικού έλεγχου εισαγό-

μενων φυτών και φυτικών προϊό-

ντων με βάση την Εθνική και Κοινο-

τική νομοθεσία για την προστασία 

της Χώρας μας και της Ε.Ε. για την 

αποτροπή εισόδου αλλόχθονων 

επεκτατικών ειδών. Διεξάγεται επί-

σης και εξέταση δειγμάτων φυτών 

προσβεβλημένων από ζωικούς 

εχθρούς και παροχή σχετικών οδη-

γιών αντιμετώπισής τους.

Σημαντική δραστηριότητα της Επι-

στημονικής Διεύθυνσης αποτελεί 

και η έρευνα για αρθρόποδα υγειο-

νομικής σημασίας και ειδικότερα η 

μελέτη της βιολογίας των κουνου-

πιών με σκοπό την ανάπτυξη ολο-

κληρωμένων διαχειριστικών σχεδί-

ων αντιμετώπισής τους.

Το επιστημονικό προσωπικό της 

Επιστημονικής Διεύθυνσης, πα-

ρακολουθεί και συμμετέχει στις 

επιστημονικές και τεχνολογικές 

εξελίξεις με στόχο την ανάπτυξη 

καινοτόμων ιδεών και συνεργασι-

ών. Στόχος της Επιστημονικής Δι-

εύθυνσης είναι η συμμετοχή της 

σε νέους τομείς για την στήριξη και 

εφαρμογή μιας βιώσιμης και αντα-

ολογικών ασθενειών αλλά και για τη 

διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων 

και την επίλυση άμεσων προβλημά-

των της γεωργικής πράξης.

Ιολογίας για τη μελέτη φυτοπα-

θογόνων ιών και ιοειδών, την ανά-

πτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών 

ανίχνευσης και χαρακτηρισμού 

τους καθώς και τη διερεύνηση των 

μηχανισμών αλληλεπίδρασής τους 

με τα φυτά ξενιστές. 

Μη Παρασιτικών Ασθενειών για 

τη μελέτη μη παρασιτικών ασθε-

νειών, την ανάπτυξη μεθοδολογι-

ών προστασίας και βελτίωσης της 

ποιότητας του εδάφους καθώς και 

διαχείρισης-αξιοποίησης αγροτι-

κών αποβλήτων.

Το επιστημονικό προσωπικό της 

Επιστημονικής Διεύθυνσης Φυτο-

παθολογίας δημοσίευσε κατά το 

2021, 13 εργασίες σε διεθνή περι-

οδικά με κριτές και 7 εργασίες σε 

πρακτικά εθνικών και διεθνών συ-

νεδρίων. 

Οι επιστημονικές δραστηριότητες 

του Τμήματος διατυπώνονται λε-

πτομερώς στο Παράρτημα Γ.
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η ΕΔΕΓΦ&Φ είναι αρμόδια για τον 

εργαστηριακό έλεγχο των υπο-

λειμμάτων σε τρόφιμα φυτικής και 

ζωικής προέλευσης και ζωοτροφές 

καθώς και για τον έλεγχο αγοράς 

προκειμένου να διαπιστώνεται η 

συμμόρφωση με τις προδιαγραφές 

και η νομιμότητα των κυκλοφορό-

ντων γεωργικών φαρμάκων στο 

εμπόριο. Ο έλεγχος υπολειμμάτων 

πραγματοποιείται στο Εθνικό  Ερ-

γαστήριο Αναφοράς Υπολειμμάτων 

Γεωργικών Φαρμάκων. Ο έλεγχος 

αγοράς πραγματοποιείται από το 

Εθνικό Εργαστήριο Χημικού Ελέγ-

χου Γεωργικών Φαρμάκων. 

Η ορθολογική χρήση των γεωργι-

κών φαρμάκων αποτελεί επίσης 

ένα από τα σημαντικά αντικείμενα 

της Επιστημονικής Διεύθυνσης και 

το υπηρετεί κυρίως με αυτοχρημα-

τοδοτούμενες δράσεις ή μέσα από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-

ματα όπως είναι τα ανταγωνιστικά 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

έργα και τα έργα χρηματοδότησης 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα 

πλαίσια των έργων αυτών πραγμα-

τοποιούνται μελέτες που αφορούν 

την περιβαλλοντική παρακολού-

θηση αναλύοντας περιβαλλοντικά 

δείγματα, πραγματοποιώντας μελέ-

τες τοξικότητας σε οργανισμούς δεί-

κτες αλλά και μελετώντας και ανα-

πτύσσοντας μεθόδους πρόδρομων 

δεικτών εκτίμησης επικινδυνότητας 

για τον άνθρωπο, κύρια εστιασμέ-

νων στη επαγγελματική έκθεση σε 

γεωργικά φάρμακα.  

Παράλληλα γίνεται συνεχής προ-

σπάθεια ανάπτυξης και εφαρμο-

γής ολοκληρωμένων συστημάτων 

φυτοπροστασίας με χημικές και μη 

χημικές μεθόδους.  

Τελικός στόχος είναι:

- η ελαχιστοποίηση των επιπτώ-

σεων της φυτοπροστασίας στο 

περιβάλλον, στην υγεία του 

αγρότη και στην πρωτογενή πα-

ραγωγή,

- η ασφάλεια των τροφίμων 

- η παροχή τεκμηριωμένων επι-

στημονικών απόψεων για τη 

λήψη αποφάσεων και την επιβο-

λή μέτρων για τη διαχείριση του 

κινδύνου. 

Στην ΕΔΕΓΦ&Φ υπάγονται τα Εργα-

στήρια:

Ελέγχου Αποτελεσματικότητας 

Γεωργικών Φαρμάκων για την αξι-

ολόγηση και τον έλεγχο της αποτε-

λεσματικότητας των φυτοπροστα-

τευτικών και βιοκτόνων προϊόντων 

που προορίζονται για τον έλεγχο 

ανεπιθύμητων οργανισμών ση-

μαντικών για την προστασία των 

καλλιεργειών και τη δημόσια υγεία 

καθώς και τη θέσπιση των κανό-

νων για την αποτελεσματική τους 

εφαρμογή.

Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρ-

μάκων για την αξιολόγηση και πα-

ρακολούθηση υπολειμμάτων γε-

ωργικών φαρμάκων σε γεωργικά 

προϊόντα και την ανάπτυξη μεθό-

δων προσδιορισμού υπολειμμάτων 

με νέες μεθόδους και τεχνικές. 

Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρ-

μάκων για την αξιολόγηση και τον 

έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων 

ως προς τις φυσικοχημικές ιδιότητές 

τους, τον έλεγχο της ταυτότητας και 

των προδιαγραφών τους, τον έλεγχο 

της ποιότητάς τους στην αγορά και 

την παρακολούθηση της αγοράς για 

διακίνηση παράνομων γεωργικών 

φαρμάκων. 

Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργι-

κών Φαρμάκων για την αξιολόγη-

ση, τον έλεγχο και τη μελέτη των 

ανεπιθύμητων επιπτώσεων των 

γεωργικών φαρμάκων στα θερμό-

αιμα και στον άνθρωπο καθώς και 

την εκτίμηση του κινδύνου για τον 

εργαζόμενο στη γεωργική παρα-

γωγή και τον καταναλωτή.

Περιβαλλοντικού Ελέγχου Γεωρ-

γικών Φαρμάκων για την αξιο-

λόγηση και τον έλεγχο της τύχης 

και συμπεριφοράς των γεωργικών 

φαρμάκων στο περιβάλλον καθώς 

και τη μελέτη των ανεπιθύμητων 

επιπτώσεων και την εκτίμηση του 

κινδύνου στους οργανισμούς που 

δεν αποτελούν στόχο καταπολέμη-

σης των γεωργικών φαρμάκων.

Εργαστήριο Ζιζανιολογίας με στό-

χο την αξιολόγηση και τον έλεγχο 

της αποτελεσματικότητας των ζι-

ζανιοκτόνων καθώς και την έρευνα 

για την ανάπτυξη της απαιτούμενης 

γνώσης και τεχνολογίας με στόχο 

τη διαχείριση των ζιζανίων στις διά-

φορες καλλιέργειες στη Χώρα μας.

Το επιστημονικό προσωπικό της 

Επιστημονικής Διεύθυνσης Ελέγ-

χου Γεωργικών Φαρμάκων και 

Φυτοφαρμακευτικής δημοσίευσε 

κατά το 2021, 32 εργασίες σε διεθνή 

περιοδικά με κριτές και 10 εργασίες 

σε πρακτικά εθνικών και διεθνών 

συνεδρίων. 

Οι επιστημονικές δραστηριότητες 

της Επιστημονικής Διεύθυνσης δι-

ατυπώνονται λεπτομερώς στο Πα-

ράρτημα Γ. 

υποβάλλονται και αξιολογούνται 

από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφά-

λειας Τροφίμων (EFSA). Για τη συμ-

μετοχή των αξιολογητών στη συ-

γκεκριμένη υπηρεσία απαιτείται η 

τήρηση εμπιστευτικότητας σχετικά 

με τα στοιχεία που χειρίζονται μέσα 

από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 

υψηλής ασφάλειας καθώς και η 

προ-εγκεκριμένη δήλωση μη σύ-

γκρουσης συμφερόντων σύμφωνα 

με τους κανόνες και τα κριτήρια 

που εφαρμόζει η EFSA. 

Μετά την έγκριση, κυκλοφορία και 

χρήση των γεωργικών φαρμάκων 

των προϊόντων, φυτοπροστατευ-

τικών και βιοκτόνων, σύμφωνα με 

τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, 

τις κατευθυντήριες οδηγίες και την 

επιστημονική γνώση στον κάθε 

τομέα, ως Εθνική Αρμόδια Αρχή 

Αξιολόγησης. Οι αξιολογήσεις και 

η εκτίμηση κινδύνου καθώς και οι 

προτάσεις άμβλυνσης του κινδύ-

νου απευθύνονται προς την Εθνι-

κή Συντονιστική Αρχή (ΥπΑΑΤ) 

για τη λήψη απόφασης σχετικά με 

την έγκριση κυκλοφορίας και των 

μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου. 

Όσον αφορά στα δραστικά συστα-

τικά τα αποτελέσματα αξιολόγησης 

Τα επιστημονικά αντικείμενα που 

υπηρετεί η Επιστημονική Διεύθυν-

ση Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 

& Φυτοφαρμακευτικής αφορούν σε 

όλους τους τομείς των γεωργικών 

φαρμάκων, φυτοπροστατευτικών 

(φπ) και βιοκτόνων (βπ) προϊόντων. 

Ειδικότερα όσον αφορά στον έλεγ-

χο των γεωργικών φαρμάκων, το 

ΜΦΙ έχει την αρμοδιότητα αυτή από 

το 1952 (Νόμος 2147/1952, ΦΕΚ:155).

Η Επιστημονική Διεύθυνση πραγ-

ματοποιεί την αξιολόγηση σε όλους 

τους τομείς που απαιτείται για την 

έγκριση των δραστικών ουσιών και 

Επιστημονική Διεύθυνση Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
και Φυτοφαρμακευτικής (ΕΔΕΓΦ&Φ)

γωνιστικής γεωργίας με τη μικρό-

τερη οικονομική, οικολογική και 

κοινωνική επιβάρυνση. 

Στην Επιστημονική Διεύθυνση υπά-

γονται τα Εργαστήρια:

Γεωργικής Εντομολογίας για τη 

μελέτη της βιολογίας, οικολογίας 

και συμπεριφοράς εντόμων οικονο-

μικής σημασίας με στόχο την ανά-

πτυξη και εφαρμογή συγχρόνων 

μεθόδων καταπολέμησης και για 

την ανάπτυξη συστημάτων ολο-

κληρωμένης καταπολέμησης εντο-

μολογικών εχθρών σε καλλιέργειες 

οικονομικής σημασίας για τη χώρα.  

Βιολογικής Καταπολέμησης για τη 

μελέτη εντόμων των καλλιεργειών 

εφαρμόζοντας μεθόδους βιολογι-

κής αντιμετώπισης. Παρέχει συμ-

βουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσι-

ες υπηρεσίες για την προώθηση της 

βιολογικής αντιμετώπισης  εχθρών. 

Συμμετέχει στην παροχή εκπαίδευ-

σης σε φοιτητές και γεωπόνους σε 

θέματα φυτοπροστασίας και εφαρ-

μογής βιολογικής αντιμετώπισης 

εχθρών.

Νηματωδολογίας για τη μελέτη 

των φυτοπαρασιτικών νηματωδών 

ως προς την ταυτοποίηση ειδών, τη 

διασπορά τους στη Χώρα, την ανά-

πτυξη και εφαρμογή καινοτόμων 

μεθόδων αντιμετώπισής τους, κα-

θώς και τη μελέτη εντομοπαθογό-

νων νηματωδών ως προς τη δυνα-

τότητα χρήσης τους στη βιολογική 

καταπολέμηση εντόμων και φυτο-

παρασιτικών νηματωδών.

Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωο-

λογίας για την έρευνα επί της ακα-

ρεοπανίδας της χώρας μας, της βιο-

ηθολογίας επιβλαβών και ωφέλιμων 

ειδών ακάρεων καθώς και την ανά-

πτυξη και εφαρμογή συμβατικών 

και εναλλακτικών μεθόδων αντιμε-

τώπισης των επιβλαβών εξ αυτών.

Εντόμων και Παρασίτων Υγειο-

νομικής Σημασίας για τον προσδι-

ορισμό, τη μελέτη της βιολογίας, 

οικολογίας, συμπεριφοράς και συ-

στηματικής κατάταξης των εντό-

μων και παρασίτων υγειονομικής 

σημασίας με στόχο την ανάπτυξη 

σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρι-

σης αυτών.

Το επιστημονικό προσωπικό της 

Επιστημονικής Διεύθυνσης Εντο-

μολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας 

δημοσίευσε κατά το 2021, 20 εργα-

σίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές 

και 3 εργασίες σε πρακτικά εθνικών 

και διεθνών συνεδρίων. 

Οι επιστημονικές δραστηριότητες 

της Επιστημονικής Διεύθυνσης δι-

ατυπώνονται λεπτομερώς στο Πα-

ράρτημα Γ.
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λογιών πληροφορικής, λειτουργία 

και συντήρηση της δικτυακής υπο-

δομής, σχεδιασμός και λήψη αντι-

γράφων ασφαλείας. Το Τμήμα Πλη-

ροφορικής μεριμνά επίσης για την 

βέλτιστη αξιοποίηση διαθέσιμων 

οικονομικών πόρων, για την ανά-

πτυξη της τεχνολογικής υποδομής 

του Ινστιτούτου. Διαχειρίζεται την 

ιστοσελίδα του Ινστιτούτου (www.

bpi.gr) και έχει υπό την επίβλεψή 

της την ανάπτυξη και διαχείριση 

ιστοσελίδων που υλοποιήθηκαν ή 

υλοποιούνται από το ΜΦΙ στα πλαί-

σια Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Συνεργάζεται επίσης με Ευρωπα-

Το έργο που επιτελεί η Διεύθυνση 

Διοικητικού συνοπτικά αφορά σε:

Διοικητική υποστήριξη, απρόσκο-

πτη λειτουργία και ασφάλεια των 

υπηρεσιών, προώθηση δράσεων 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυνα-

μικού της μέσω της επιμόρφωσης, 

ανάπτυξη νέων μεθόδων για την 

απλούστευση των διαδικασιών, 

βέλτιστη εξυπηρέτηση υπηρεσιών 

του ΜΦΙ και πολιτών μέσα από τη 

συνεχή αναβάθμιση και εφαρμογή 

ψηφιακών υπηρεσιών.

Διακίνηση πάσης φύσεως εισερ-

χόμενης και εξερχόμενης αλληλο-

γραφίας, χειρισμό θεμάτων που 

αφορούν στην υπηρεσιακή κατά-

σταση του προσωπικού, τήρηση 

ηλεκτρονικού και εντύπου αρχείου 

του προσωπικού του Ινστιτούτου, 

τήρηση πρωτοκόλλου (κοινού, 

εμπιστευτικού, φυτοϋγειονομικού 

και απορρήτου), τήρηση αρχείου 

σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 

των φακέλων/αιτήσεων γεωργικών 

φαρμάκων, συνεργασία με την Επι-

τροπή Εκδόσεως Δημοσιευμάτων 

του Ινστιτούτου για την έκδοση 

των δημοσιευμάτων του Ινστιτού-

του, μέριμνα για την έκδοση των 

ετήσιων Προγραμμάτων Έρευνας 

και της Έκθεσης Εργασιών του Ιν-

στιτούτου, μέριμνα για όλες τις 

εξωτερικές εργασίες του Ινστιτού-

του, την κίνηση του οχήματος  του 

Ινστιτούτου, μέριμνα για την καθα-

ριότητα, θέρμανση, φύλαξη, ορθή 

λειτουργία και ασφάλεια των εγκα-

ταστάσεων του Ινστιτούτου, κατα-

γραφή βλαβών και αποκατάστασή 

τους, επίβλεψη τεχνικών εργασιών 

και έργων που εκτελούνται εντός 

των εγκαταστάσεων του Ινστιτού-

του, συντονισμό και διεκπεραίω-

ση θεμάτων πρακτικής άσκησης 

φοιτητών που ασκούνται υπό την 

επίβλεψη των επιστημόνων του 

Ινστιτούτου, εξυπηρέτηση ιδρυμά-

των και επιστημόνων Ελλάδας και 

εξωτερικού σε θέματα γεωργίας, 

μέριμνα για την παραλαβή και δι-

ακίνηση δειγμάτων Φυτοϋγειονο-

μικού Ελέγχου στα Εργαστήρια του 

Ινστιτούτου, εισήγηση θεμάτων  

και διοργάνωση εκλογών αιρετών 

εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο, βεβαίωση της ακρί-

βειας των αντιγράφων και φωτοα-

ντιγράφων σε αντιπαραβολή με το 

σχετικό πρωτότυπο ή ακριβές αντί-

γραφο και βεβαίωση.

Στη Διεύθυνση Διοικητικού υπάγο-

νται: 

Τμήμα Γραμματείας - Προσωπικού 

για τη διακίνηση αλληλογραφίας, 

τήρηση αρχείου του προσωπικού 

του Ινστιτούτου, τήρηση πρωτο-

κόλλου, επιμέλεια των εκδόσεων 

δημοσιευμάτων του Ινστιτούτου, 

μέριμνα για όλες τις εξωτερικές ερ-

γασίες του Ινστιτούτου, την κίνηση 

του οχήματος  του Ινστιτούτου, συ-

ντονισμό και διεκπεραίωση θεμά-

των πρακτικής άσκησης φοιτητών,  

παραλαβή και διακίνηση δειγμά-

των Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου.

Τμήμα Γραμματειακής Υποστήρι-

ξης Ελέγχου Γεωργικών Φαρμά-

κων για την παρακολούθηση της 

πορείας των εργασιών αξιολόγησης 

στοιχείων ελέγχων φυτοπροστα-

τευτικών και βιοκτόνων προϊόντων 

Τη βασική της συλλογή απαρτίζουν 

βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, η 

εφημερίδα της Κυβερνήσεως κα-

θώς και βιβλιογραφική Βάση Δε-

δομένων με περιλήψεις σε θέματα 

γεωργίας και περιβάλλοντος, ενώ 

η Ιστορική Συλλογή, που βρίσκεται 

σε χώρο ειδικής φύξαξης περιλαμ-

βάνει σπάνια βιβλία που χρονολο-

γούνται από τον 17ο αιώνα.

Η Βιβλιοθήκη αυτοματοποιείται με 

βάση το βιβλιοθηκονομικό πρό-

γραμμα οργάνωσης Βιβλιοθηκών 

ΑΒΕΚΤ  5.6.

Διεύθυνση Διοικητικού
Προϊσταμένη: Αντωνία Ρωμαντζά

και δραστικών ουσιών, τήρηση 

αρχείου σε έντυπη και ηλεκτρονι-

κή μορφή των φακέλων/αιτήσεων 

γεωργικών φαρμάκων, μέριμνα τή-

ρησης της πολιτικής εμπιστευτικό-

τητας των εμπλεκομένων υπαλλή-

λων της Επιστημονικής Διεύθυνσης 

Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και 

Φυτοφαρμακευτικής.

Τμήμα Συντήρησης Υποδομών-

Τεχνική Υπηρεσία για τη διασφάλι-

ση της ορθής λειτουργίας μηχανο-

λογικού και  ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και εγκαταστάσεων κα-

θώς και δικτύων κοινής ωφέλειας, 

εντοπισμό και καταγραφή βλαβών 

και αποκατάστασή τους από εγκε-

κριμένους προμηθευτές, μέριμνα 

για την καθαριότητα, θέρμανση, 

φύλαξη και ασφάλεια των εγκατα-

στάσεων και επίβλεψη τεχνικών 

εργασιών και τεχνικών έργων.

Τμήμα Πληροφορικής για λειτουρ-

γία και υποστήριξη των συστημά-

των πληροφορικής και επικοινω-

νιών του ΜΦΙ, τεχνική υποστήριξη 

των χρηστών, ενημέρωση και εκ-

παίδευση των χρηστών σχετικά με 

την ασφάλεια και την χρήση τεχνο-

ϊκούς Φορείς (ECHA, EFSA) για την 

διαχείριση πληροφοριακών συστη-

μάτων ασφαλείας για την προστα-

σία εμπιστευτικών δεδομένων.

Βιβλιοθήκη για εξυπηρέτηση ιδρυ-

μάτων και επιστημόνων στην Ελλά-

δα και το εξωτερικό στην αναζήτη-

ση επιστημονικής βιβλιογραφίας. 

Η ειδική επιστημονική Βιβλιοθήκη 

του ΜΦΙ διαθέτει έντυπο και ηλε-

κτρονικό υλικό σχετικό με θέματα 

γεωργίας με έμφαση στη φυτοπρο-

στασία, φυτοπαθολογία, εντομολο-

γία, θέματα γεωργικών φαρμάκων 

και ζιζανιολογία.

Διεύθυνση Οικονομικού
Προϊσταμένη: Χριστίνα Λούκουτου

Το έργο που επιτελεί η Διεύθυνση 

Οικονομικού συνοπτικά αφορά :

Στην παρακολούθηση της οικο-

νομικής λειτουργίας του Ινστιτού-

του συγκεκριμένα μεριμνά για την 

ορθή εκτέλεση του ετήσιου προ-

ϋπολογισμού και την τήρηση των 

διαδικασιών δεσμεύσεων πιστώ-

σεων. Παρακολουθεί την οικονο-

μική πορεία των έργων εξωτερικής 

χρηματοδότησης και συνδράμει 

στη διαχείρισή τους. Μεριμνά για 

την ορθή τήρηση διαδικασιών σύ-

ναψης συμβάσεων και προμηθειών 

του Μ.Φ.Ι.

Στη φροντίδα της ορθής  λογιστικής 

απεικόνισης όλων των οικονομικών 

πράξεων και την έκδοση φορολο-

γικών  και λοιπών πληροφοριακών  

καταστάσεων και στοιχείων.

Στη μέριμνα της έκδοσης των  μι-

σθοδοτικών καταστάσεων και των 

λοιπών παροχών του προσωπικού 

του Ινστιτούτου.

Στη Διεύθυνση Οικονομικού υπά-

γονται τα Τμήματα: 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Λο-

γιστικής Παρακολούθησης για τη 

σύνταξη και παρακολούθηση της 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού 

του Ινστιτούτου, την αξιολόγηση 

του εκτελούμενου προϋπολογι-

σμού, την σύνταξη απολογισμού-

ισολογισμού του Ινστιτούτου, 

πρόταση στόχων για την αύξηση 

εσόδων, μείωση δαπανών, παρα-

κολούθηση οικονομικού αντικει-

μένου των χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων, διατήρηση περι-

ουσιακών στοιχείων του Ινστιτού-

του.

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

- Μισθοδοσίας και Προμηθειών 

για την είσπραξη των εσόδων, την 

έκδοση παραστατικών, την κίνη-

ση και παρακολούθηση των τρα-

πεζικών λογαριασμών, τη μέριμνα 

για την εκκαθάριση και εξόφληση 

των πάσης φύσεως απολαβών των 

υπαλλήλων του Ινστιτούτου, την 

πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, 

τον προγραμματισμό και διενέρ-

γεια πάσης φύσεως προμηθειών 

μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών, 

την τήρηση αποθήκης και παρα-

κολούθησης διακίνησης υλικού 
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και μηχανημάτων, την κατάρτιση 

συμβάσεων προμηθειών, παρακο-

λούθηση δαπανών των υλοποιού-

μενων προγραμμάτων.

Διεύθυνση Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και Έργων
Προϊσταμένη: Κορνηλία - Άννα Χαρτζάλα

Το έργο που επιτελεί η Διεύθυνση 

Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας και 

Έργων συνοπτικά αφορά:

Tην τήρηση προδιαγραφών και 

παρακολούθηση  υλοποίησης των 

χρηματοδοτούμενων από εθνικούς 

ή/και διεθνείς πόρους προγραμμά-

των, παρακολούθηση, συντονισμό, 

εποπτεία, έλεγχο της ορθής και 

συνεχώς βελτιούμενης εφαρμογής 

του Συστήματος Διαχείρισης Ποιό-

τητας κατά ISO 9001  και  ISO 17025 

του ΜΦΙ ή αντίστοιχων προτύπων, 

παρακολούθηση, συντονισμό, 

εποπτεία και αναβάθμιση του συ-

στήματος Διεθνούς Πιστοποίησης 

Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM),  

προετοιμασία εφαρμογής του Συ-

στήματος Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών ISO 27001, μελέτη, 

επικαιροποίηση, αναβάθμιση και 

τυποποίηση χρησιμοποιούμενων 

εντύπων, συγκέντρωση, επεξερ-

γασία και προβολή στοιχείων που 

προκύπτουν από τα υλοποιούμενα 

στο Ινστιτούτο έργα.

Στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ολικής 

Ποιότητας και Έργων υπάγονται τα 

Τμήματα: 

Τμήμα Διαχείρισης Ολικής Ποιό-

τητας για εφαρμογή και αναβάθ-

μιση-επέκταση του Συστήματος 

Διαχείρισης Ποιότητας, μέριμνα 

παρακολούθησης, διατήρησης και 

αναβάθμισης του συστήματος Δι-

εθνούς Πιστοποίησης Επιχειρημα-

τικής Αριστείας,  επικοινωνία και 

προβολή του ΜΦΙ.

Τμήμα Διαχείρισης Έργων - Δια-

χειριστικής επάρκειας για προ-

γραμματισμό έργων ανάλογα με τις 

αρμοδιότητες κάθε εργαστηρίου, 

» Επιτροπές Ινστιτούτου

1.  ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Πρόεδρος: Δρ Φιλίτσα Καραμαούνα, Ερευνήτρια Β΄

Αναπληρωτής Προέδρου: Δρ Αντώνιος Ν. Μιχαηλάκης, Ερευνητής A΄

Μέλη: Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κασιώτης, Ερευνητής Α΄

 Δρ Ειρήνη Βλουτόγλου, Ερευνήτρια Β΄

 Μαρία Κίτσιου, MSc, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος

Γραμματέας: Αστερία Καραδήμα, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

2.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Επικεφαλής και Επιστημονικός

Υπεύθυνος Βιο-ασφάλειας:  Δρ Νίκων Μ. Βασιλάκος, Ερευνητής Α΄

  Κωνσταντίνος Λ. Κόντες, ΔΕ Τεχνικός Βοηθός

Μέλη: 

Επιστημονική Διεύθυνση   Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου, Ερευνήτρια Α΄

Φυτοπαθολογίας:  αναπληρώτρια  

  Δρ Μαρία Χολέβα, Ερευνήτρια Β΄

Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας  Δρ Αντώνιος Ν. Μιχαηλάκης, Ερευνητής Α΄

& Γεωργικής Ζωολογίας:  αναπληρωτής

  Δρ Δημήτριος Π. Παπαχρήστος, Ερευνητής Α΄

Επιστημονική Διεύθυνση Ελέγχου  Δρ Φιλίτσα Καραμαούνα, Ερευνήτρια Β΄

Γεωργικών Φαρμάκων  αναπληρώτρια 

& Φυτοφαρμακευτικής:  Δρ Βάια Κατή, Ερευνήτρια Β΄

  

3.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δρ Παναγιώτης Γ. Μυλωνάς, Ερευνητής Α΄

Δρ Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Ερευνήτρια Β΄

Αντωνία Ρωμαντζά, ΠΕ Διοικητικός

διασφάλιση απαιτούμενων πόρων 

για την υλοποίησή τους,  έγκαιρος 

και επιτυχής σχεδιασμός τους, τή-

ρηση προδιαγραφών και παρακο-

λούθηση υλοποίησης αυτών.
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8.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πελαγία Αναστασιάδου, MSc, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

Δρ Ελευθερία Μπεμπέλου,  Ερευνήτρια Γ΄

9.  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Μέλη:  Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου, Ερευνήτρια Α΄

  Δρ Αντώνιος Ν. Μιχαηλάκης, Ερευνητής Α΄

Γραμματειακή 

Υποστήριξη:  Αιμιλία Πανταζή, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

Υπεύθυνη 

Εκτυπώσεων:  Αστερία Καραδήμα, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

10.  ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ΚΑΙ

        ΟΜΑΔΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ο.Μ.Ε.Α.)

Μέλη ΜΟ.ΔΙ.Π.

 Δρ Κυριακή Μαχαίρα, Ερευνήτρια Α΄

 Δρ Χρηστίνα Βαρβέρη, Ερευνήτρια Α΄

 Δρ Παναγιώτης Γ. Μυλωνάς, Ερευνητής Α΄

 Αντωνία Ρωμαντζά, ΠΕ Διοικητικός

 Χριστίνα Λούκουτου, ΠΕ Οικονομικός

 Κορνηλία - Άννα Χαρτζάλα, MSc, ΠΕ Διοικητικός 

Μέλη Ο.Μ.Ε.Α.

 Δρ Αιμιλία Μαρκέλλου, Ερευνήτρια Α΄ και Δρ Νίκων Μ. Βασιλάκος, Ερευνητής Α΄ 

 Δρ Ευάγγελος Χ. Καρανάσιος, Ερευνητής Δ΄

 Δρ Γεώργιος Π. Μπαλαγιάννης, Ερευνητής Β΄

 Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κασιώτης, Ερευνητής Α΄ 

 Δρ Δημοσθένης Α. Χάχαλης, Ερευνητής Α΄

 Δρ Χρήστος Ι. Αναγνωστόπουλος, Ερευνητής Β΄

 Αιμιλία Πανταζή, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

 Μαρία Κίτσιου, MSc, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμος

4.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πρόεδρος: Δρ Ελευθερία Μπεμπέλου, Ερευνήτρια Γ΄

Τακτικά Μέλη: Κωνσταντίνος Λ. Κόντες, ΔΕ Τεχνικός Βοηθός

Αναπληρωτής Προέδρου: Δρ Παναγιώτης Γ. Μυλωνάς, Ερευνητής Α΄ 

Αναπληρωματικά Μέλη: Δρ Νίκων Βασιλάκος, Ερευνητής Α΄

 Ελένη Καλογεροπούλου, MSc, ΠΕ Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

5.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Πρόεδρος: Δρ Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Ερευνήτρια Β΄

Τακτικά Μέλη: Αντωνία Ρωμαντζά, ΠΕ Διοικητικός

 Δρ Δημήτριος Π. Παπαχρήστος, Ερευνητής Α΄      

Αναπληρώτρια Προέδρου: Γεωργία Λαβράνου, ΤΕ Διοικητικός-Λογιστικός, 

Αναπληρωματικά Μέλη: Αιμιλία Πανταζή, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ

 Δρ Γεώργιος Π. Μπαλαγιάννης, Ερευνητής Β΄ 

6.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πρόεδρος: Δρ Χρηστίνα Βαρβέρη, Ερευνήτρια Α΄

Τακτικά Μέλη: Δρ Δέσποινα Καπανταϊδάκη, ΠΕ Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

 Ιωάννα Μαλανδράκη, MSc, ΠΕ Ειδική Τεχνική Επιστήμονας

Αναπληρωματικά Μέλη: Δρ Ελευθερία Καπαξίδη, Ερευνήτρια Β΄

 Γεώργιος Κ. Παρτσινέβελος, MSc, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

7.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πρόεδρος: Δρ Δημοσθένης Ι. Κίζης, Ερευνητής Β΄

Τακτικά Μέλη:  Δρ Ελένη Καρασαλή, Ερευνήτρια Α΄

 Δρ Βάια Κατή, Ερευνήτρια Β΄

Αναπληρώτρια Προέδρου: Δρ Ευφροσύνη Κατσάνου, Ερευνήτρια Γ΄

Αναπληρωματικά Μέλη: Δρ Νίκων Βασιλάκος, Ερευνητής Α΄

 Δρ Ειρήνη Βλουτόγλου, Ερευνήτρια Β΄ 
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11.  ΟΜΑΔΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αρχηγός:   Κωνσταντίνος Λ. Κόντες, ΔΕ Τεχνικός Βοηθός

Υπαρχηγός:   Γεώργιος Χ. Ζυγούρης, ΔΕ Τεχνικός Βοηθός

Μέλη:

Κτίριο Νο 1α:

Ισόγειο:   Δρ Παναγιώτης Γ. Μυλωνάς, Ερευνητής Α΄

   αναπληρωτής

   Αναστάσιος Χ. Κατσάμπουλας, Οικονομικός

1ος Όροφος:   Δρ Αντώνιος Ν. Μιχαηλάκης, Ερευνητής Α΄

   αναπληρωτής

   Δρ Δημήτριος Π. Παπαχρήστος, Ερευνητής Α΄

Κτίριο Νο 2β:    Δημήτριος Μ. Τσιρογιάννης, MSc, ΠΕ Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

   αναπληρωτής

   Δρ Γεράσιμος Τρωγιάνος, ΠΕ Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Κτίριο Νο 3γ:

Ισόγειο:   Δρ Αθανάσιος Κ. Γιατρόπουλος, Ερευνητής Γ΄

1ος όροφος:   Γεώργιος Δ. Ζημχερής, MSc, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

   αναπληρωτής

   Παναγιώτης Ζ. Γάτος, MSc, ΠΕ Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας

Κτίριο Νο 4δ:   Παρασκευάς Ε. Γλυνός, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

   αναπληρωτής

   Αθανάσιος Χ. Τόγιας, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

Κτίριο Νο 5ε:   Ιωάννης Κ. Κανδρής, MSc, ΠΕ Χημικός

   αναπληρωτής

   Γεώργιος Α. Παυλίδης, MSc, ΠΕ Περιβαλλοντολόγος

α Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας & Γεωργικής Ζωολογίας, Διεύθυνση Διοικητικού, Διεύθυνση Οικονομικού, Βιβλιοθήκη
β Επιστημονική Διεύθυνση Φυτοπαθολογίας
γ Επιστημονική Διεύθυνση Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής
δ Εργαστήριο Βακτηριολογίας
ε Υπηρεσίες Δειγμάτων και Εργαστήριο Περιβαλλοντικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

Κτίριο Νο 6στ:

Ισόγειο:   Δρ Χρήστος Ι. Αναγνωστόπουλος, Ερευνητής Β΄

1ος Όροφος:   Δρ Γεώργιος Μπαλαγιάννης, Ερευνητής Β΄

   αναπληρωτής

   Δρ Κωνσταντίνος Μ. Κασιώτης, Ερευνητής Α΄

Κτίριο Νο 7ζ:   Βασίλειος Σ. Σουβλίδης, MSc, ΤΕ Πληροφορικής

   

Χώρος   Μάριος Κ. Μεϊντάνης, MSc, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

πειραματόζωων: αναπληρώτρια

   Πελαγία Αναστασιάδου, MSc, ΤΕ Τεχνολόγος Ιχθυολόγος

στ Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων, Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και Εργαστήριο Χημι-

κού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
ζ Τμήμα Πληροφορικής

12.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Υπεύθυνη & Συντονίστρια: Δρ Ελευθερία Μπεμπέλου, Ερευνήτρια Γ΄

Μέλη:  Δρ Αικατερίνη Κυριακοπούλου, Ερευνήτρια Β΄

 Δρ Βάια Κατή, Ερευνήτρια Β΄

 Δρ Δέσποινα Μπερή, Ερευνήτρια Γ΄

 Ελένη Καλογεροπούλου, MSc, Ειδική Τεχνική Επιστήμονας 

 Ιωάννης Κ. Κανδρής, MSc, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ’ 

 Γεώργιος Κ. Παρτσινέβελος, ΤΕ Τεχνολόγος Γεωπονίας

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΚΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Στο Ινστιτούτο συστήνονται μετά από σχετική εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου, Επιτροπές στις οποίες 

συμ-μετέχουν επιστήμονες του Ινστιτούτου και άλλων ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, με σκοπό την 

αξιολόγηση των υποψηφίων, για πρόσληψη στις εκάστοτε θέσεις εργασίας που προκηρύσσονται ή την κρίση 

προαγωγής σε ανώτερη βαθμίδα των Ερευνητών του Ινστιτούτου.
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Παροχή Επιστημονικής Κατάρτισης 
Εκπαιδεύσεις

» Εκπαιδεύσεις 

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκε στο ΜΦΙ πρακτική άσκηση 22 φοιτητών. Εκπονήθηκε μέρος 8 πτυχιακών μελε-

τών, 7 μελετών για δίπλωμα ειδίκευσης (Master of Science), 17 διδακτορικών διατριβών και 1 μεταδιδακτορικής 

διατριβής, σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας.

» Εκδόσεις

Οι ετήσιες εκδόσεις του ΜΦΙ περιλαμβάνουν: 

•  το περιοδικό Hellenic Plant Protection 

Journal, το οποίο εκδίδεται στην αγγλική 

γλώσσα (με ελληνική περίληψη) τον Ια-

νουάριο και Ιούλιο κάθε έτους και ευρετη-

ριάζεται στη βάση δεδομένων SCOPUS. 

 Είναι ελεύθερης πρόσβασης διαδικτυακά 

στο σύνολο των κειμένων του μέσω του 

Εκδοτικού Οίκου Sciendo (https://content.

sciendo.com/view/journals/hppj/hppj-

overview.xml) και των ιστοσελίδων του 

ΜΦΙ και του περιοδικού (http://www.bpi.

gr/section.aspx?id=6&subid=150 & http://

www.hppj.gr).

• την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του Ινστι-

τούτου όπου αναφέρονται και περιληπτι-

κά περιγράφονται οι επιστημονικές δρα-

στηριότητες των εργαστηρίων.

• τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ επί εξειδικευμένων θε-

μάτων φυτοπροστασίας απευθυνόμενα σε 

ένα ευρύτερο κοινό (γεωπόνους, αγρότες, 

φοιτητές).

• τα επιστημονικά βιβλία.

Εκδόσεις - Συλλογές - Εκτροφές
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νων μυκήτων που διατηρούνται σε στερεά θρεπτικά 

υποστρώματα ανάπτυξης με και χωρίς την προσθή-

κη παραφινέλαιου. Επιπλέον, το Εργαστήριο διαθέτει 

ερευνητικές συλλογές στελεχών των παρακάτω φυτο-

παθογόνων μυκήτων: Sclerotium cepivorum (188 στελέ-

χη), Fusarium oxysporum (190 στελέχη), Alternaria spp. 

(110 στελέχη) και Fomitiporia spp. και Phellinus spp. (47 

στελέχη).

Η Συλλογή του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας περι-

λαμβάνει συνολικά 1.596 στελέχη φυτοπαθογόνων 

βακτηρίων και διατηρείται σε λυοφιλιωμένη μορφή.

Στην Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας και Γε-

ωργικής Ζωολογίας διατηρείται συλλογή εντόμων με 

πλούσιο υλικό από διάφορα είδη για επιστημονικούς 

και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η συλλογή απαριθμεί 

περί τα 10.000 άτομα.

Στην Επιστημονική Διεύθυνση Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής, στο Εργαστήριο 

Ζιζανιολογίας διατηρείται και συνεχώς 

εμπλουτίζεται συλλογή δειγμάτων ζιζα-

νίων (Herbarium) και άλλων αυτοφυών 

φυτών από καλλιεργούμενες περιοχές 

της Ελλάδας. Η συλλογή περιλαμβάνει τα 

σημαντικότερα αγρωστώδη και πλατύ-

φυλλα είδη ζιζανίων των καλλιεργειών της 

χώρας.

Το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου 

Γεωργικών Φαρμάκων της Επιστημονι-

κής Διεύθυνσης Ελέγχου Γεωργικών Φαρ-

μάκων και Φυτοφαρμακευτικής, διαθέτει 

κυτταρική σειρά ηπατοκαρκινώματος αν-

θρώπου HepG2.

Στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο διατηρού-

νται συλλογές μικροοργανισμών, εντόμων, ζιζανίων και 

κυτταρικών σειρών.

Στην Επιστημονική Διεύθυνση Φυτοπαθολογίας δια-

τηρείται η επίσημη Συλλογή μικροοργανισμών (μυ-

κήτων, βακτηρίων) του Μπενακείου Φυτοπαθολογι-

κού Ινστιτούτου (Benaki Phytopathological Institute 

Collection, BPIC) που διαθέτει βιολογικό υλικό ελλη-

νικής προέλευσης που συλλέχθηκε, απομονώθηκε και 

ταυτοποιήθηκε από τα Εργαστήρια Μυκητολογίας και 

Βακτηριολογίας στο πλαίσιο των επιστημονικών δρα-

στηριοτήτων τους (εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων 

ασθενών φυτών, φυτοϋγειονομικός έλεγχος, επιτόπιες 

εξετάσεις καλλιεργειών κ.ά.) ή ταυτοποιημένα είδη ή/

και στελέχη μικροοργανισμών που αποκτήθηκαν για 

ερευνητικούς σκοπούς από ιδρύματα του εξωτερικού. 

Η επίσημη Συλλογή Καλλιεργειών Στελεχών Φυτοπα-

θογόνων Μυκήτων του Εργαστηρίου Μυκητολογίας 

περιλαμβάνει συνολικά 425 στελέχη φυτοπαθογό-

» Συλλογές φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών, εντόμων, 

ζιζανίων και κυτταρικών σειρών

» Εκτροφές 

Το Εργαστήριο Ελέγχου Αποτελεσματικότητας Γεωρ-

γικών Φαρμάκων διατηρεί εκτροφές των παρασιτοει-

δών Aphidius rhopalosiphi και A. matricariae καθώς και 

του κουνουπιού Aedes albopictus, με σκοπό την πραγ-

ματοποίηση ερευνητικού έργου.

Το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων διατηρεί διαρκείς εκτροφές υδρόβιων ορ-

γανισμών (ιχθύδια zebrai sh Danio rerio, κουνουπόψα-

ρα Gambusia ai  nis και καρκινοειδή Artemia salina) και 

οργανισμών εδάφους (γαιοσκώληκες Elsenia fetida). 

Επίσης το  Εργαστήριο κατά διαστήματα και αναλό-

γως τις ανάγκες του σε πειραματισμό, διατηρεί εκτρο-

φές της άλγης του γλυκού νερού Pseudokirchneriella 

subcapitata, της θαλάσσιας άλγης Nannochloropris 

oculate και του καρκινοειδούς Daphnia magna.

Το Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας διατηρεί 

εκτροφές  της Μύγας της Μεσογείου Ceratitis capitata, 

των παραγωγικών εντόμων Tenebrio molitor, Hermetia 

illucens, Musca domestica, Alphitobious diaperinus και 

Zophobas atratus, καθώς και των Διπτέρων εντόμων 

Bactrocera dorsalis και Bactrocera zonata, τα οποία εί-

ναι οργανισμοί καραντίνας και διατηρούνται στο θερ-

μοκήπιο βιοασφάλειας του Ινστιτούτου με σκοπό την 

πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αλλά και την πα-

ροχή εντομολογικού υλικού σε φορείς που πραγματο-

ποιούν σχετικά πειράματα.

Το Εργαστήριο Βιολογικής Καταπολέμησης διατη-

ρεί εκτροφές του Λεπιδοπτέρου εντόμου  Ephestia 

kuehniela, του Ημίπτερου εντόμου Halyomorpha halys 

(βρωμούσα) και της αφίδας Aphis fabae, με σκοπό την 

πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αλλά και την 

παροχή εντομολογικού υλικού σε φορείς ή εταιρείες 

που πραγματοποιούν σχετικά πειράματα. Ακόμη δι-

ατηρούνται αποικίες εντομοπαθογόνων νηματωδών 

Steinernema carpocapsae, S. feltiae, Heterhorhabditis 

bacteriophora και H. downesi για τη διεξαγωγή πειραμά-

των βιολογικής καταπολέμησης φυτοφάγων εντόμων.

Το Εργαστήριο Νηματωδολογίας διατηρεί εκτροφή του 

εντόμου Galleria mellonella, με σκοπό την πραγματοποί-

ηση ερευνητικού έργου αλλά και την παροχή υλικού, σε 

φορείς που πραγματοποιούν σχετικά πειράματα.

Το Εργαστήριο Ακαρολογίας και Γεωργικής Ζωολογί-

ας διατηρεί εκτροφές ειδών τετρανύχου (Eutetranychus 

orientalis, Tetranychus sp.) και των αρπακτικών ακάρεων 

(Typhlodromus pyri, Neoseiulus sp.) με σκοπό την πραγμα-

τοποίηση ερευνητικού έργου αλλά και την παροχή  υλι-

κού σε φορείς που πραγματοποιούν σχετικά πειράματα.

Το Εργαστήριο Εντόμων και Παρασίτων Υγειονομικής 

Σημασίας διατηρεί εκτροφές τριών ειδών κουνουπιών 

(Aedes albopictus, Aedes cretinus και Culex molestus) με 

σκοπό την πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αλλά 

και την παροχή υλικού σε φορείς που πραγματοποιούν 

σχετικά πειράματα.
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» Έρευνα

Στον τομέα των ερευνητικών 

προγραμμάτων το ΜΦΙ, ει-

δικά τα τελευταία 5 χρόνια, 

έχει δείξει σημαντική ικανό-

τητα να διεκδικεί, να αναλαμ-

βάνει ως συντονιστής και να 

εκτελεί με επιτυχία, κυρίως, 

Ευρωπαϊκά ερευνητικά προ-

γράμματα. 

Η εντυπωσιακή αλλαγή του 

βαθμού συμμετοχής του ΜΦΙ 

σε Ερευνητικά προγράμματα 

οφείλεται στην αλλαγή της 

στρατηγικής του Ινστιτού-

του, την αλλαγή λειτουργίας 

και εσωτερικών δομών και 

τη συντονισμένη προσπά-

θεια του ανθρώπινου δυνα-

μικού του.

Στατιστικά στοιχεία του 2021

εύσεων παραμένει υψηλός τα τελευταία χρόνια, παρόλο 

που συνταξιοδοτήθηκε ένας μεγάλος αριθμός του ερευ-

νητικού δυναμικού του ΜΦΙ, ενώ παράλληλα έχει αυξη-

θεί το εντεταλμένο επιστημονικό έργο που παράγεται 

σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες του Ιν-

στιτούτου για την κάλυψη εθνικών υποχρεώσεων. 

Τα επιστημονικά αυτά άρθρα δεδομένου ότι δημο-

σιεύονται σε έγκριτα περιοδικά του επιστημονικού 

πεδίου του ΜΦΙ έχουν επηρεάσει σημαντικά και τον 

αριθμό των αναφορών (citations). Επομένως η έρευνα 

η οποία πραγματοποιείται στο ΜΦΙ έχει μεγαλύτερη 

«απήχηση», και δημιουργεί το υπόβαθρο για έρευνες 

με μεγαλύτερη επίδραση στο περιβάλλον, τη γεωργία 

και τον άνθρωπο. 

»  Εκθέσεις Εμπειρογνωμόνων και δημοσιεύσεις

Το ΜΦΙ έχει επιδείξει σημαντικό επιστημονικό έργο 

με δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστη-

μονικά περιοδικά (Transgenic Res, Molecular Plant 

Pathology, Molecular Biology and Evolution, Scientii c 

reports, PLOS ONE, Frontiers in Plant Science, Frontiers 

in Microbiology, Plant Pathology, Phytopathology, Plant 

Disease, J. Econ. Ecntomol., Biolog. Con., Crop Protec., 

J. Agr. Food Chem, J.A.O.C J. Eur. Pl. Path, Annals of 

Occupational Hygiene, Toxicology Letters, Toxicology, 

Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology, 

Journal of Environmental Science & Health, Journal 

of Chromatography, Fresenius Journal of Analytical 

Chemistry, etc). 

Το 2021 δημοσιεύτηκαν 72 άρθρα. Ο αριθμός δημοσι-

Γράφημα: Δημοσιεύσεις του ΜΦΙ σε επιστημονικά περιοδικά για την περίοδο 2017-2021 (βιβλιογραφική βάση SCOPUS).

Γράφημα: Αριθμός των αναφορών (ετεροαναφορές και αυτοαναφορές) και ετεροαναφορών

για το χρονικό διάστημα από 2017 έως 2021 (βιβλιογραφική βάση SCOPUS).

Γράφημα: Χρηματοδότηση του ΜΦΙ από Ερευνητικά Προγράμματα για τα έτη 2017-2021. 
* Το έτος 2017 υπήρξε σημαντική υστέρηση του χρόνου είσπραξης της χρηματοδότη-

σης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΥπΑΑΤ (750.000), από την ΕΕ και λοι-
πούς φορείς (150.000), τα ποσά αυτά εισπράχθηκαν εντός του 2018.
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» Οικονομικά στοιχεία 2021

Πηγές εσόδων Κατανομή δαπανών

ΕΣΟΔΑ 2021

Τακτικός Προϋπολογισμός  1.600.000,00

Πρόγραμμα «Έλεγχος και Αξιολογηση Φ.Π.»  1.948.679,70

Εργαστηριακές Αναλύσεις - Επιστημονικές υπηρεσίες  296.222,68

Λοιπά έσοδα         31.145,90

Κρατήσεις Δαπανών  3.437.283,23

Προγράμματα ΥΠΑΑΤ  1.953.481,81

Προγράμματα ΕΣΠΑ-ΠΔΕ  96.942,05

Προγράμματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών  345.235,10

Ευρωπαϊκά Προγράμματα  823.083,18

ΣΥΝΟΛΟ  10.532.073,65

ΕΞΟΔΑ 2021

Μισθοδοσία προσωπικού  3.062.246,72

Λειτουργικές Δαπάνες  492.102,98

Κρατήσεις Δαπανών  3.231.960,67

Λοιπά έξοδα  473.072,33

Επισκευή και συντήρηση ακινήτων & εξοπλισμού  89.258,31

Κεφαλαιουχικός Εξοπλισμός  384.609,43

Προγράμματα ΥΠΑΑΤ  1.697.026,76

Προγράμματα ΕΣΠΑ  704.315,46

Προγράμματα Επιχειρήσεων και Οργανισμών  171.057,15

Ευρωπαϊκά Προγράμματα  664.192,26

ΣΥΝΟΛΟ  10.969.842,07



Ερευνητική - Επιστημονική 

Δραστηριότητα του 2021
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Φυτοϋγεία
Στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΜΦΙ στον τομέα της Φυτοϋγείας διενερ-

γήθηκαν εργαστηριακοί έλεγχοι σε εισαγόμενα και εξαγόμενα φυτά και φυτικά προϊόντα. Ο φυτοϋγειονομικός 

εργαστηριακός έλεγχος αφορούσε 3.812 δείγματα, τα οποία εξετάσθηκαν και εφαρμόσθηκαν εργαστηριακές 

αναλύσεις και εξετάσεις από διάφορα Εργαστήρια του ΜΦΙ. 

Το 2021 συνεχίστηκε ο συντονισμός και υλοποίηση του προγράμματος των Επισκοπήσεων  της χώρας για επι-

βλαβείς οργανισμούς καραντίνας. Συνολικά εξετάσθηκαν 9.454 δείγματα που απεστάλησαν από τους Φυτοϋγει-

ονομικούς ελεγκτές στο πλαίσιο των επίσημων ελέγχων της Χώρας για επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας και 

συντάχθηκαν και στάλθηκαν 45 ετήσιες εκθέσεις επί των αποτελεσμάτων των επίσημων ελέγχων. 

Πίνακας: Δείγματα επισκοπήσεων στο ΜΦΙ για το έτος 2021.

Στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΜΦΙ στον τομέα της Φυτοϋγείας τα προγράμματα που υλο-

ποιήθηκαν αφορούσαν σε 4 έργα υλοποιούμενα με ίδια χρηματοδότηση του ΜΦΙ, σε 1 έργο μη ανταγωνιστικό 

και σε 6 ανταγωνιστικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικά στοιχεία ως προς τον εργαστηριακό φυτοϋγειονομικό έλεγχο, τις επισκοπήσεις επιβλαβών οργανι-

σμών και υλοποιούμενων ερευνητικών έργων στο αντικείμενο της Φυτοϋγείας δίνονται στο Παράρτημα Γ.

Επισκοπήσεις

Φυτοπαθολογία Εντομολογία & Γ. Ζωολογία
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Αριθμός
δειγμάτων

3.450 524 361 2.965 1.898 256 - 9.454

Συμπτώματα προσβολής από το έντομο

Tuta absoluta σε φύλλα τομάτας
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Το ΜΦΙ παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης για εχθρούς, ζιζάνια και ασθένειες των 

φυτών, εργαστηριακές υπηρεσίες ανάλυσης φυτικών ιστών, εδαφών, νερών 

άρδευσης, εδαφοβελτιωτικών και πρόσθετων εδάφους καθώς και συμβουλευ-

τικές υπηρεσίες διαχείρισης προβλημάτων φυτοπροστασίας των καλλιεργειών. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, εντός του 2021, εξετάσθηκαν 4.858 δείγματα ασθενών 

φυτών και εδάφους και δόθηκαν 4.435 έγγραφες απαντήσεις προς τους ενδια-

φερόμενους παραγωγούς, γεωπόνους, συνεταιρισμούς, ιδιώτες, ΔΑΟΚ κ.α.

Επιπλέον εξετάσθηκαν εργαστηριακά για υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων 

και για παρουσία παθογόνων και ακάρεων της μέλισσας και 23 δείγματα μελισ-

σών.

Το ΜΦΙ υπηρετώντας το ρόλο του στην προστασία της Φυτικής Παραγωγής, 

υλοποίησε σημαντικό ερευνητικό έργο σε ποικίλα θέματα φυτοπροστασίας 

που αφορούσαν σε 12 έργα υλοποιούμενα με ίδια χρηματοδότηση του ΜΦΙ, σε 

11 έργα μη ανταγωνιστικά χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς 

φορείς και σε 18 ανταγωνιστικά έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και από εθνικούς φορείς.

Αναλυτικά στοιχεία ως προς τον εργαστηριακό έλεγχο ασθενών φυτών, και 

υλοποιούμενων ερευνητικών έργων στο αντικείμενο της φυτοπροστασίας δί-

νονται στο Παράρτημα Β και στο Παράρτημα Γ.

Φυτοπροστασία

Κλάδος ακτινιδιάς με προσβολή από το βακτήριο Pseudomonas 

syringae pv. actinidiae. Ο σκωριόχρους μεταχρωματισμός της επιφά-

νειας του κλάδου οφείλεται στη βακτηριακή εξίδρωση που εξέρχεται 

από τα έλκη και αποξηραίνεται επί του φλοιού 
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Στο πλαίσιο του ελέγχου γεωργικών φαρμάκων υποβλήθηκαν στο ΥπΑΑΤ 1.189 

τεχνικές εκθέσεις-αξιολογήσεις για φυτοπροστατευτικά (φ.π.) και 425 για βιο-

κτόνα προϊόντα (β.π.). Οι αντίστοιχοι αριθμοί για την αξιολόγηση των δραστι-

κών ουσιών είναι 349 τεχνικές εκθέσεις-αξιολογήσεις για τα φ.π. και 92 για τα 

β.π.

Στο Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων, τα δείγματα τροφών 

και ζωοτροφών που αναλύθηκαν για την παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών 

φαρμάκων ανέρχονται σε 2.435 και σε κάθε δείγμα προσδιορίζονται μέχρι και 

390 ουσίες (δραστικές ουσίες και μεταβολίτες όπως προβλέπεται από τη σχετι-

κή νομοθεσία. Στο Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων πραγ-

ματοποιήθηκαν αναλύσεις για τον έλεγχο αγοράς σε 465 δείγματα γεωργικών 

φαρμάκων και σε 2 δείγματα επενδεδυμένων σπόρων. Επίσης στο Εργαστήριο 

Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων αναλύθηκαν 129 δείγματα με-

λισσών και προϊόντων κυψέλης, 30 δείγματα ιστών ζώων, 174 δείγματα φυτο-

χημικού ελέγχου και 145 δείγματα για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων. 

Συνοπτικά μπορεί να αναφερθεί ότι κατά το 2021 καταγράφηκε ιδιαίτερα με-

γάλη συμμετοχή σε επιστημονικές συναντήσεις για θέματα ελέγχου γεωργι-

κών φαρμάκων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, με τον κύριο όγκο να αφορά 

εκείνες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) αλλά και της ECHA. 

Πιο συγκεκριμένα καταγράφηκαν 319 συμμετοχές σε συναντήσεις και τηλεδια-

σκέψεις που αφορούσαν τα γεωργικά φάρμακα (φ.π. και β.π.).  

Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε θέματα γεωργικών φαρμάκων αφο-

ρούσαν σε 16 έργα υλοποιούμενα με ίδια χρηματοδότηση του ΜΦΙ, σε 21 έργα 

μη ανταγωνιστικά και σε 14 ανταγωνιστικά έργα χρηματοδοτούμενα από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους φορείς.  Αναλυτικά στοιχεία ως προς τα ερευ-

νητικά προγράμματα του αντικειμένου του Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων δί-

δονται στο Παράρτημα Β.

Έλεγχος Γεωργικών Φαρμάκων

Οι χημικές αναλύσεις πραγματοποιούνται στα 3 διαπιστευμένα 

κατά ISO 17025 Εργαστήρια της Επιστημονικής Διεύθυνσης 

Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και Φυτοφαρμακευτικής



 44            ΜΦΙ ƒ Έκθεση Εργασιών Έτους 2021 Ερευνητική - Επιστημονική Δραστηριότητα του 2021             45

Προστασία Δημόσιας Υγείας από 
Αρθρόποδα Υγειονομικής Σημασίας

Στο Ινστιτούτο διεξάγεται σημαντική έρευνα και επιστημονική δραστηριότητα στο αντικείμενο των αρθροπόδων 

υγειονομικής σημασίας. Για το λόγο αυτό στο ΜΦΙ υλοποιείται συνεχώς ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών έργων 

που ως κύριο στόχο έχουν την ανάπτυξη και το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης διαχείρισής τους και 

κατά συνέπεια και των ασθενειών που μπορούν να μεταδώσουν. Επίσης η ερευνητική δραστηριότητα αφορά τόσο 

στην αναγνώριση των ειδών κουνουπιών που απαντώνται στην Ελλάδα όσο και στη μελέτη της βιολογίας τους. 

Ειδικότερα, τα κουνούπια από υγειονομική άποψη, θεωρούνται ως τα πλέον επιζήμια έντομα για τον άνθρωπο. 

Πολλά είδη είναι αποκλειστικοί φορείς βακτηρίων, αρμποϊών και άλλων παθογόνων, μεταδίδοντας σοβαρότατες 

ασθένειες τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο.

Το Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου PEST PRACTICE (http://www.

pestpractice.eu) ανέπτυξε καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες χρήστες των εταιρειών απε-

ντόμωσης με στόχο την εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργα-

νισμών η οποία θα οδηγήσει σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εφαρμογών και παράλληλα θα αυξήσει 

το επίπεδο ασφάλειας των εργαζομένων, των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η κοινοπραξία του έργου προσάρ-

μοσε το εκπαιδευτικό υλικό και σε ένα εικονικό μαθησιακό περιβάλλον σε μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η 

οποία είναι διαθέσιμη για όλους δωρεάν (http://training.pestpractice.eu).

Τα τελευταία χρόνια στο αστικό περιβάλλον έχει καταγραφεί σημαντικό πρόβλημα από το «Ασιατικό κουνούπι-

τίγρης» (Aedes albopictus). Το συγκεκριμένο είδος κουνουπιού έχει πλέον εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές της 

Ελλάδας προκαλώντας σημαντική ενόχληση ενώ παράλληλα αποτελεί μια από τις σοβαρότερες απειλές για τη 

δημόσια υγεία. Το είδος αυτό συγκαταλέγεται στα 100 πλέον επιζήμια χωροκατακτητικά είδη στον κόσμο. Στο 

πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου LIFE CONOPS (LIFE12 ENV/GR/000466, www.conops.gr) 

δημιουργήθηκαν Σχέδια Διαχείρισης για το Ασιατικό Κουνούπι Τίγρης (Aedes albopictus). Τα Σχέδια αυτά έχουν 

δομηθεί ως μια ολοκληρωμένη πρακτική ενεργειών δράσης που σκοπό έχουν να αποτελέσουν τον οδηγό για τις 

τοπικές αρμόδιες αρχές στην πρόληψη και αντιμετώπιση του Aedes albopictus (https://www.conops.gr/sxedio-

aedes-albopictus/). Στη χώρα μας μέρος από τα συγκεκριμένα Σχέδια έχουν συμπεριληφθεί στην Εγκύκλιο του 

Υπ. Υγείας με τίτλο «Σχέδιο διαχείρισης των διαβιβαστών σε περίπτωση κρούσματος Δάγκειου πυρετού, λοίμω-

ξης από ιό Chikungunya ή Zika» (https://www.conops.gr/mms/). 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ) πραγ-

ματοποιούνται διάφορες δράσεις στοχεύοντας, τόσο στην εντομολογική παρακολούθηση όσο και στην αξιοποί-

ηση των αποτελεσμάτων του έργου για την ορθή διαχείριση τόσο των κουνουπιών όσο και των συνεπειών που 

προκαλούν. Για τους σκοπούς του έργου πραγματοποιείται η καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής δια-

κύμανσης των κουνουπιών μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εντομολογικής παρακολούθησης. Από τις αρχές του 

2021, το ΜΦΙ σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής 

των ΠΕ Αττικής, έχει τοποθετήσει και διαχειρίζεται παγίδες παρακολούθησης των κουνουπιών.  

Για τη διαχείριση των κουνουπιών το Ινστιτούτο συνεργάζεται και σε διεθνή προγράμματα αντιμετώπισης κου-

νουπιών με καινοτόμους μεθόδους που υποστηρίζονται από τον Διεθνή Οργανισιμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), 

την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Νόσων (ECDC). Το 2018 το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτρο-

πή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Εργαστήριο Εντομολογίας και Εφαρμοσμένης 

Ζωολογίας), ξεκίνησε την αξιολόγηση της μεθόδου εξαπόλυσης στείρων εντόμων (Sterile Insect Technique 

– SIT) για τη διαχείριση του Aedes albopictus. Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου εγχειρήματος έγκειται στο 

γεγονός ότι στην Ελλάδα για πρώτη φορά σχεδιάζεται, εφαρμόζεται και αξιολογείται σε εγχώριες συνθήκες η 

συγκεκριμένη μέθοδος διαχείρισης του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης (https://www.conops.gr/sit-technique/). 

Τα αποτελέσματα του έργου είναι ενθαρρυντικά και αποτελούν τα εχέγγυα για την εφαρμογή της συγκεκριμέ-

νη μεθόδου τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, το Ινστιτούτο αξιολόγησε για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα τη μέθοδο «πόρτα-πόρτα» (door-to-door) που ως κύριο στόχο έχει τη μείωση των εστιών 

ανάπτυξης των κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώρους (σπίτια) μιας συγκεκριμένης περιοχής και την αξιολό-

γησε ως μια σίγουρη μέθοδο που μπορεί να εφαρμοστεί από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας μας 

(https://www.conops.gr/door-to-door/).

Τέλος, μέλη του Επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς επιτροπές 

δημόσιας υγείας διαφόρων εθνικών ή/και διεθνών φορέων όπως είναι ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 

(ΕΟΔΥ), η Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Τροπικών Νόσων του Υπουργείου Υγείας, ο Διεθνή 

Οργανισιμό Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και επιτροπές στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου AIM COST Action 

(https://www.aedescost.eu, CA17108). 

Σήμανση ενήλικων κουνουπιών (στείρα 
αρσενικά) με φθορίζουσες χρωστικές
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Συνοπτική παρουσίαση 
προγραμμάτων 2021

Δημοσιότητα το 2021
Οι εχθροί των γεωργών στο μικροσκόπιο. Μελέτη και  ‚
αντιμετώπιση επιβλαβών οργανισμών με υπερσύγ-
χρονο εξοπλισμό. Ι. Φωτιάδη, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 12 Οκτω-
βρίου 2021 (Δρ Χ. Βαρβέρη).

Συμμετοχή του ΕΜΠΑ στο 12ο Φεστιβάλ Φιστικιού της  ‚
Αίγινας 16-19 Σεπτεμβρίου 2021 με εκθεσιακό περίπτε-
ρο για προώθηση του έργου Life ClimaMED αλλα και 
των δράσεων του ΜΦΙ γενικότερα με έντυπα και οπτι-
κά προωωθητικά μέσα (Δρ Μ. Ντούλα, Δρ Α. Παπαδό-
πουλος, Χ. Κολοβός, Σ. Καβασίλης, Γ. Ζάγκλης). 

Συμμετοχή στο video με τίτλο: “Λειτουργία συνεστια- ‚
κού μικροσκοπίου και εφαρμογές στη φυτοϋγεία και 
φυτοπροστασία”, στο πλαίσιο της Πράξης «PlantUp» 
(MIS 5002803) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση 
των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και προβάλ-
λεται στις ιστοσελίδες του προγράμματος (http://plant-
up.com) και του ΜΦΙ (https://www.bpi.gr/newsdet1.
aspx?id=8763) (Δρ Π. Μυλωνάς, Δρ Χ. Βαρβέρη, Δρ Κ. 
Κυριακοπούλου, Δρ Δ. Μπερή, Δρ Θ. Μαργαριτοπού-
λου, Ε. Καλογεροπούλου, MSc).

Ενημέρωση για την παρατεταμένη παρουσία των κου- ‚
νουπιών, λόγω του ήπιου χειμώνα, στο κεντρικό δελτίο 
της ΕΡΤ (8.1.2021) (Δρ Α. Μιχαηλάκης).

Ενημέρωση για την παρατεταμένη παρουσία των κου- ‚
νουπιών, λόγω του ήπιου χειμώνα, στον ΑΝΤ1 Δυτικής 
Κρήτης (11.1.2021) (Δρ Α. Μιχαηλάκης).

Συμμετοχή με συνέντευξη σε βίντεο για την προβολή  ‚
του προγράμματος Operation Pollinator για την ενί-
σχυση των ενδιαιτημάτων επικονιαστών και φυσικών 
εχθρών στη βιομηχανική τομάτα - συνεργασία με τη 
εταιρεία ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΕΒΕ, το οποίο συντονίζουμε επι-
στημονικά. Το βίντεο περιλαμβάνει λήψεις των πειρα-
μάτων που διεξάγονται από το ΜΦΙ και βρίσκονται σε 
εξέλιξη στην περιοχή Αρμένιο της Λάρισας, και σύντο-
μες συνεντεύξεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα 
(28/5/2021) (Δρ Β. Κατή, Δρ Φ. Καραμαούνα).
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Επιστημονική Διεύθυνση Φυτοπαθολογίας

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΦΙ

Α/Α Διάρκεια α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

1
Διαρκής

δραστηριότητα

Μελέτη νεοεμφανιζόμενων ιώσεων και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ανίχνευσης  α

των συσχετιζόμενων στελεχών και ιών

Ταυτοποίηση, βιολογικός και μοριακός χαρακτηρισμός νεοεμφανιζόμενων ιών και  β

στελεχών γνωστών ιών που προκαλούν νέες ασθένειες. Ανάπτυξη πρωτόκολλων τα-
χείας ανίχνευσής τους.

Το έτος 2021, παρατηρήθηκε επιδημία σοβαρής ίωσης σε θερμοκήπια υβριδίων με- γ

λιτζάνας «Monarca» (F1) και «Angela» (F1) στο Ηράκλειο Κρήτης. Το ποσοστό των 
μολυσμένων φυτών έφθασε το 100% οδηγώντας σε ξήρανση των φυτών και εγκα-
τάλειψη των καλλιεργειών. Η ανάλυση ασθενούς δείγματος με την τεχνολογία της 
αλληλούχησης υψηλής απόδοσης (HTS) έδειξε παρουσία μόνο του ιού της ποικιλο-
χλώρωσης με ρυτίδωση της μελιτζάνας (eggplant mottled crinkle virus, EMCV, γένος 
Tombusvirus) στο δείγμα. Η νουκλεοτιδική αλληλουχία της απομόνωσης του EMCV 
(EMCV-Gr, GenBank Acc. no. MW716271) είχε μήκος 4764 bp, καλύπτοντας το πλήρες 
γονιδίωμα του ιού. Τα αποτελέσματα της HTS επιβεβαιώθηκαν με αναλύσεις RT-PCR 
και αλληλούχηση κατά Sanger. Επιπλέον έγινε αναπαραγωγή συμπτωμάτων σε φυτά 
μελιτζάνας με σκοπό την εφαρμογή  των κανόνων του Koch και τον χαρακτηρισμό 
του EMCV ως παθογόνου αιτίου της προκληθείσας ασθένειας. Αυτή είναι η πρώτη 
αναφορά του ιού στην Ελλάδα και γενικότερα σε φυτά μελιτζάνας στην Ευρώπη και 
δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Plant Disease (doi.org/10.1094/PDIS-03-
21-0611-PDN).

2
Τέσσερα (4) έτη

(2017 - 2021)

Test performance studies of detection tests of Pospiviroids on Solanaceae (2016-A- α

206) (Έργο διενεργούμενο στο πλαίσιο του Δικτύου Euphresco των Κρατών-μελών 
της Ε.Ε. και του EPPO)

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση των μεθόδων διάγνωσης των ιοειδών του γένους  β

Pospiviroid σε φυτά της οικογένειας  Solanaceae.

3
Δύο (2) έτη

(2020 - 2022)

Early detection of Phytophthora in EU and third country nurseries and traded plants  α

(Ακρωνύμιο: ID-PHYT, Κωδικός έργου: 2019-Α-316). Έργο διενεργούμενο στο  πλαί-
σιο του Δικτύου Euphresco των Κρατών-μελών του EPPO και τρίτων χωρών.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μιας συντονισμένης έρευνας για την έγκαιρη  β

ανίχνευση φυτοπαθογόνων ωομυκήτων του γένους Phytophthora σε φυτώρια και σε 
φυτά που διακινούνται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες με στόχο την εφαρμογή βέλτιστων 
πρακτικών, την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για το φυτουγειονομικό έλεγχο 
και τη δέσμευση εταιριών εμπορίας που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες. 
Ένα πρόσφατο πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο (hyto-threats 
https://www.forestresearch.gov.uk/research/global-threats-from-phytophthora-
spp/) έχει αναπτύξει και έχει δοκιμάσει μια metabarcoding μέθοδο για την ανάλυση 
της ποικιλομορφίας του ωομύκητα Phytophthora σε δείγματα νερού και ρίζας φυ-
τών από Βρετανικά φυτώρια στα οποία εφαρμόζονταν διαφορετικές πρακτικές δια-
χείρισης. Οι μέθοδοι δειγματοληψίας και metabarcoding ανίχνευσης που έχουν ήδη 
αναπτυχθεί και εφαρμοστεί επιτυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο θα επικυρωθούν στις 
συμμετέχουσες, στο έργο, χώρες. Η υφιστάμενη μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομέ-
νων Βιοπληροφορικών δεδομένων, η βάση δεδομένων για το γένος Phytophthora 

και ο αυτοματοποιημένος τρόπος αναφοράς δειγμάτων θα δοθούν στους συμμετέ-
χοντες του έργου, στο πλαίσια ‘ring test’ στη μέθοδο δειγματοληψίας και στα πρω-
τόκολλα metabarcoding, εμπλέκοντας τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε 
κάθε χώρα. Τα δεδομένα ευρημάτων που σχετίζονται με τους ωομύκητες του συγκε-
κριμένου γένους σε κάθε χώρα θα συσχετίζονται με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές 
διαχείρισής του καθώς και τα είδη ξενιστών και θα προσδιοριστούν οι «υψηλού κιν-
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δύνου» τρόποι εξάπλωσης του μύκητα. Κοινωνικές έρευνες θα προσδιορίσουν τους 
βασικούς παράγοντες που διέπουν επικίνδυνες εν δυνάμει συμπεριφορές. Οι πληρο-
φορίες σχετικά με αυτές τις πρακτικές εμπορίας και διαχείρισης, καθώς και οι εφικτές 
εναλλακτικές λύσεις για βιοασφάλεια θα επικοινωνηθούν στους ενδιαφερόμενους 
φορείς και νομοθέτες. Το σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών «βέλτιστων πρα-
κτικών» που θα αναπτυχθεί, θα διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους σε κάθε χώρα, 
μέσω κατάλληλων επιστημονικών φόρουμ. Το έργο θα επιτρέψει στις χώρες των 
εμπορικών εταίρων να αξιολογήσουν τη δυνητική εισαγωγή και εξάπλωση μυκήτων 
του γένους Phytophthora μέσω του εμπορίου φυτών και να αναλάβουν δράση για να 
μετριάσουν αυτόν τον κίνδυνο, μέσω αποτελεσματικότερης παρακολούθησης της 
υγείας των φυτών.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν: γ

H  πρώτη δειγματοληψία και οι σχετικές μικροβιολογικές και μοριακές αναλύσεις  ‚
για τα δείγματα υδάτων άρδευσης, υδάτων απορροής καθώς και φυτικών ιστών.
Τηλεδιάσκεψη με τα μέλη των φορέων του προγράμματος και παρουσίαση των  ‚
αποτελεσμάτων της 1ης δειγματοληψίας των δειγμάτων υδάτων άρδευσης, υδά-
των απορροής και φυτικών ιστών.
Αποστολή των δειγμάτων στους εταίρους του προγράμματος στη Σκωτία για  ‚
αναλύσεις NGS.
Συνάντηση με τους ιδιοκτήτες 2ου φυτωρίου ανθοκομικών φυτών σε επιτόπου  ‚
επίσκεψη, για ενημέρωση και προγραμματισμό επόμενων δειγματοληψιών.
Παραλαβή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούσαν σε δείγματα  ‚
που στάλθηκαν στους συντονιστές για Illumina sequencing.
Συμμετοχή στη μετάφραση του ερωτηματολογίου του προγράμματος που απευ- ‚
θύνεται σε έλληνες εμπλεκόμενους σε αντικείμενα φυτωριακού υλικού.

4

Δύο (2) έτη
(7.7.2020 - 7.7.2022)

Sampling and analysis of asymptomatic  α Citrus spp. fruits and leaf litter to detect 
Phyllosticta citricarpa infection (Ακρωνύμιο: CBS-DETECT, Κωδικός έργου: 2019-A-
318) (Έργο διενεργούμενο στο πλαίσιο του Δικτύου EUPHRESCO των Κρατών-μελών 
της Ε.Ε. και του EPPO)

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ανίχνευσης ασυμπτωμα- β

τικών καρπών και φύλλων εσπεριδοειδών μολυσμένων με το φυτοπαθογόνο μύκητα 
καραντίνας Phyllosticta citricarpa με σκοπό την αποφυγή εισόδου και εγκατάστασης 
του παθογόνου στην Ε.Ε. μέσω των εισαγόμενων από τρίτες χώρες φορτίων καρπών 
εσπεριδοειδών και τον ακριβή καθορισμό περιοχών απαλλαγμένων από το παθογό-
νο (pest-free areas) στις χώρες που έχει διαπιστωθεί η παρουσία του.

Κατά το έτος 2021 (α) αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα του ethephon στην επα- γ

γωγή συμπτωμάτων ασθενειών σε καρπούς Citrus limon και C. sinensis που προέρχο-
νταν από περιοχές της Αργολίδας και της Χίου καθώς και σε καρπούς C. limon προ-
έλευσης τρίτων χωρών, και (β) έγινε η 2η Διαδικτυακή Συνάντηση των Φορέων που 
συμμετέχουν στο έργο (5 Μαΐου 2021).

5

Δύο (2) έτη
(9.10.2020 - 9.10.2022)

mt DNA characterisation of potato wart disease outbreaks (Ακρωνύμιο: SendoTrack,  α

Κωδικός έργου: 2019-E-320) (Έργο διενεργούμενο στο πλαίσιο του Δικτύου 
EUPHRESCO των Κρατών-μελών της Ε.Ε. και του EPPO)

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων μοριακής ανίχνευσης  β

και ταυτοποίησης στελεχών/παθοτύπων του φυτοπαθογόνου μύκητα καραντίνας 
της πατάτας Synchytrium endobioticum με βάση τις αλληλουχίες του μιτοχονδριακού 
DNA με απώτερο στόχο τη δημιουργία βάσης δεδομένων αναφοράς που θα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για ιχνηλάτηση παλαιών και νέων κρουσμάτων της ασθένειας σε 
μια περιοχή.

Κατά το έτος 2021 διοργανώθηκε από τον Συντονιστή του έργου Dr Bart van de  γ

Vossenberg (NPPO-NL) η 2η Διαδικτυακή Συνάντηση των Φορέων που συμμετέχουν 
στο έργο κατά την οποίαν παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του μοριακού χα-
ρακτηρισμού απομονώσεων/παθοτύπων του φυτοπαθογόνου μύκητα καραντίνας 
Synchytrium endobioticum, που περιλαμβάνονται στη Συλλογή του NPPO-NL, χρησι-
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μοποιώντας το πλήρες μιτοχονδριακό γονιδίωμα, δύο μικρο-δορυφορικές δοκιμές 
καθώς και το γονίδιο AvrSen1 και τις παραλλαγές του (1 Δεκεμβρίου 2021).

6 Ένα (1) έτος

Μελέτη ασθενειών καλλιεργούμενων φυτών οφειλόμενων σε φυτοπλάσματα, με έμ- α

φαση στην ανίχνευση εκείνων που προσβάλουν τα μηλοειδή, τα πυρηνόκαρπα, το 
αμπέλι και τα εσπεριδοειδή

Σκοπός της μελέτης είναι η βελτιστοποίηση των διαγνωστικών εργαλείων και ο  β

προσδιορισμός της παραλλακτικότητας των ελληνικών στελεχών για ορισμένα με-
γάλης οικονομικής σημασίας είδη φυτοπλασμάτων.

Κατά το έτος 2021, εφαρμόστηκε σειρά μεθόδων qPCR/PCR για την ανίχνευση φυ- γ

τοπλασμάτων σε μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι, καλλιέργειες αρωματικών φυτών, 
καθώς και έντομα πιθανούς φορείς φυτοπλασμάτων. Ειδικότερα, ανιχνεύτηκαν τα 
φυτοπλάσματα: α) ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ (συν. Pear decline) σε δείγμα αχλα-
διάς από περιοχή της Π.Ε. Ημαθίας. β) ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’ (συν. 
Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma) σε δείγματα από δένδρα βανίλιας και κερα-
σιάς σε περιοχή της Π.Ε. Καρδίτσας και Π.Ε. Πέλλας, αντίστοιχα. γ) φυτόπλασμα σε 
δείγμα φυτών τσαγιού, η ταυτοποίηση του οποίου είναι υπό εξέλιξη. Η φυλογενετική 
μελέτη των ελληνικών στελεχών των διαφόρων φυτοπλασμάτων που έχουν ταυτο-
ποιηθεί στο εργαστήριο από διάφορα καλλιεργούμενα φυτά συνεχίζεται, προκειμέ-
νου να διαπιστωθεί τυχόν γενετική παραλλακτικότητά τους σε σχέση με εκείνα άλ-
λων χωρών που είναι κατατεθειμένα σε διεθνείς βάσεις δεδομένων και να εξαχθούν 
συμπεράσματα για την επιδημιολογία τους.

8 Ένα (1) έτος
Συγκριτική αξιολόγηση μεθοδολογιών ανίχνευσης και ταυτοποίησης των θρε- α

πτικώς απαιτητικών προκαρυωτικών παθογόνων Xylella fastidiosa και Candidatus 

Liberibacter spp.

Σκοπός της μελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση μοριακών και ανοσολογικών δι- β

αγνωστικών πρωτοκόλλων  για τον έλεγχο φυτών και φυτικών προϊόντων για τυχόν 
προσβολή τους από δύο θρεπτικώς απαιτητικά προκαρυωτικά παθογόνα: Xylella 

fastidiosa και Candidatus Liberibacter spp. 

Σχετικά με το φυτοπαθογόνο βακτήριο  γ Xylella fastidiosa, κατά το έτος 2021, αξιολο-
γήθηκαν διαφορετικοί γενετικοί στόχοι ως εσωτερικοί μάρτυρες (internal control) 
σε δοκιμές qPCR, ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη επί της ποιότητας του γενετι-
κού υλικού που εξάγεται από τους φυτικούς ιστούς υπό μελέτη, και κατά συνέπεια 
να αυξάνεται η αξιοπιστία των πρωτοκόλλων ανίχνευσης του βακτηρίου Xylella 

fastidiosa.

Αναφορικά με τα παθογόνα Candidatus Liberibacter spp., από τις εξετάσεις ασθε-
νών φυτών εσπεριδοειδών και κηπευτικών που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021 
στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ με συμβατική PCR (conventional PCR), 
δεν διαπιστώθηκε η παρουσία τους σε αυτά. Δεδομένης της ιδιαίτερης οικονομικής 
σημασίας των εν λόγω παθογόνων και της ακανόνιστης κατανομής τους στα φυτά, 
έχει ξεκινήσει στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας η αξιολόγηση μεθόδων qPCR από τη 
διεθνή βιβλιογραφία, που θα επιτρέπουν την ανίχνευση όσο το δυνατόν μικρότερων 
πληθυσμών των εν λόγω βακτηρίων. Οι μέθοδοι αυτές θα χρησιμοποιηθούν στην 
τρέχουσα διαγνωστική εργασία του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας.

Β  

Β. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανταγωνιστικά Προγράμματα
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1

α. Δύο (2) έτη
(29.3.2019 - 29.3.2021)

Το έργο πήρε παράταση 
έως 29.3.2022

 β. 90% EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2018/03-Greece “Pilot application of smart surveillance tools for  α

Phyllosticta species pathogenic to citrus”. Το έργο εντάσσεται στη Δράση “Smart  
monitoring  of  airborne  plant  pathogens:  advances  in aerobiology, and molecular 
diagnostics  and  remote  sensing  to  support  risk based plant health surveillance in 
the EU” (SMART-Surveillance)

Σκοπός του έργου, είναι η ανίχνευση και ταυτοποίηση ειδών μυκήτων του γένους  β

Phyllosticta, συμπεριλαμβανομένου του μύκητα καραντίνας P. citricarpa, σε οπω-
ρώνες εσπεριδοειδών, με τη συνδυασμένη χρήση δειγματοληπτών αέρα (παγίδες 
σπορίων μυκήτων) και στοχευμένων και μη μοριακών μεθόδων ανίχνευσης (qPCR, 
meta-barcoding, meta-genomics). Απώτερος σκοπός του έργου είναι η υποστήριξη 
των επισκοπήσεων που διενεργούνται στην Ε.Ε. με την εφαρμογή εργαλείων προ-
ηγμένης τεχνολογίας για την ανίχνευση, παρακολούθηση και επιτήρηση των συγκε-
κριμένων επιβλαβών οργανισμών στα Κράτη-μέλη της Ε.Ε. όπου οι Guarnaccia et al. 
(2017) διαπίστωσαν την παρουσία των παραπάνω μυκήτων.

Κατά το έτος 2021 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις: γ

Διενέργεια δειγματοληψιών σε εβδομαδιαία βάση κατά την περίοδο Μαΐου- ‚
Δεκεμβρίου 2021 (α) του νερού της βροχής  με τη χρήση  ειδικών παγίδων για την 
παγίδευση σπορίων μυκήτων που διασπείρονται με τις σταγόνες της βροχής, και 
(β) σπορίων αερομεταφερομένων μυκήτων με τη χρήση της παγίδας Burkard, σε 
συνεργασία με τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές του Π.Κ.Π.Φ. Ιωαννίνων.
Εργαστηριακή επεξεργασία των συλλεχθέντων δειγμάτων του νερού της βρο- ‚
χής και των ειδικών ταινιών της παγίδας Burkard με σκοπό την  απομόνωση των 
παγιδευμένων σπορίων μυκήτων και συντήρηση των τελικών δειγμάτων σε 
θερμοκρασία -20°C και 5°C, αντίστοιχα μέχρι την αποστολή τους στο National 
Institute of Biology (ΝΙΒ) της Σλοβενίας για περαιτέρω μοριακή ανάλυση με τη 
χρήση πρωτοκόλλου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και διαφοροποιεί 
το μύκητα καραντίνας P. citricarpa από τον συγγενή του P. paracitricarpa.
Λήψη δεδομένων μικροκλίματος από τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό που  ‚
είχε εγκατασταθεί στο πειραματικό πεδίο το έτος 2019. 
Διενέργεια δειγματοληψιών από πεσμένα φύλλα και καρπούς δένδρων λεμονιάς  ‚
(ευπαθής ξενιστής) στην ευρύτερη περιοχή της Άρτας και περαιτέρω ανάλυση 
των δειγμάτων στο Εργαστήριο Μυκητολογίας του ΜΦΙ με μεθόδους κλασικής 
μυκητολογίας και μοριακής βιολογίας για την ανίχνευση και ταυτοποίηση ειδών 
μυκήτων του γένους Phyllosticta. 
Διαδικτυακές μηνιαίες συσκέψεις με τους Φορείς και το Συντονιστή της Δράσης  ‚
“Smart  monitoring  of  airborne  plant  pathogens:  advances  in aerobiology, and 
molecular diagnostics  and  remote  sensing  to  support  risk based plant health 
surveillance in the EU” (SMART-Surveillance) με θέματα την πρόοδο του έργου 
και τον σχεδιασμό των μελλοντικών δράσεων. 
Σύνταξη ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν από το  ‚
Εργαστήριο Μυκητολογίας και τα αντίστοιχα παραδοτέα για την περίοδο Ιανου-
αρίου-Οκτωβρίου 2021.  Η Έκθεση υποβλήθηκε στην Eυρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), που χρηματοδοτεί το ερευνητικό έργο (Οκτώ-
βριος 2021).  

2
α. Τρία (3) έτη

 (26.12.2017-31.10.2021)

Ερευνητική Υποδομή «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp) α

Η ερευνητική υποδομή (ΕΥ) PlantUp αποτελεί μία υποδομή αριστείας που επικε- β

ντρώνεται στη συστηματική καταγραφή, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση
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β. 100% Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και Yπουργείο 
Οικονομίας & Ανάπτυξης 

(Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

του πλούτου της Ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας. Σκοπό έχει τη δημιουργία ενός 
εξειδικευμένου επιστημονικού δικτύου για τη διερεύνηση και την επιτυχή διαχείριση 
υπό συνθήκες περιορισμού επιβλαβών οργανισμών που προσβάλλουν τα φυτά, όπως 
επίσης και τη διάδοση της αποκτώμενης γνώσης αλλά και την εποικοδομητική συνερ-
γασία των εμπλεκόμενων φορέων της Υποδομής με την επιστημονική κοινότητα, δι-
άφορους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους πιθανούς τελικούς 
χρήστες των υπηρεσιών. Ειδικότερα στο ΜΦΙ με το παρόν έργο επιδιώκεται η αναβάθ-
μιση των υποδομών Μονάδας Μικροσκοπίας, η οποία είναι εξοπλισμένη με μια σειρά 
από οπτικά/φθορισμού μικροσκόπια, στερεοσκόπια και συστήματα ανάλυσης εικόνας, 
η οποία θα ενισχυθεί με την απόκτηση ενός συνεστιακού συστήματος μικροσκοπίας 
και θα είναι διαθέσιμη σε εξωτερικούς χρήστες. Mε την πρόσληψη τριών μεταδιδα-
κτόρων και τη συνεργασία επτά εργαστηρίων του ΜΦΙ θα προωθηθεί η χρήση –omics 
(genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics) τεχνολογιών στο Ινστιτούτο 
για τη μελέτη των επιβλαβών οργανισμών, της αλληλεπίδρασής τους με τα φυτά ξενι-
στές και για την ανάπτυξη ασφαλών για το περιβάλλον τρόπων αντιμετώπισης.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν η ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους  γ

και η σύνταξη της τελικής έκθεσης των παραδοτέων του έργου. 
Όσον αφορά στο παθοσύστημα Synchytrium endobioticum-πατάτα, έγινε περαιτέρω 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μεταγραφομικής  RNAseq ανάλυσης δειγμάτων 
απομονώσεων ολικού RNA που προέκυψαν από τρεις ποικιλίες πατάτας με διαφορε-
τικό βαθμό ευπάθειας στις μολύνσεις του μύκητα (μιας ευπαθούς, μιας ανθεκτικής 
και μιας ανεκτικής ποικιλίας), η κάθε μια εκ των οποίων είχε δεχθεί δύο χειρισμούς 
(με και χωρίς τεχνητή μόλυνση με το μύκητα). Για την αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων (π.χ. EnsemblPlants) ώστε να επιλεγούν 
γονίδια των οποίων η έκφραση διαφοροποιείται μεταξύ των ποικιλιών και των χει-
ρισμών και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες της ευπάθειας ή της 
ανθεκτικότητας μιας ποικιλίας στη μόλυνση του μύκητα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 
βάσεις δεδομένων (π.χ. g:Proi ler) προκειμένου να χαρακτηριστούν οι λειτουργίες 
γονιδίων η έκφραση των οποίων διαφοροποιείται στις συγκρίσεις των διαφόρων 
χειρισμών και ποικιλιών.
Στόχος της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ήταν 
η μελέτη της επίδρασης του φυτικού γενετικού υπόβαθρου στο παθοσύστημα 
Cucurbita pepo-Podosphaera xanthii, και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων μηχανι-
σμών που καθορίζουν την άμυνα των φυτών κολοκυθιάς ενάντια στο μύκητα.
Για την μελέτη των μηχανισμών άμυνας των φυτών στο παθοσύστημα κολοκύθι-
ωίδιο, εφαρμόστηκε πειραματικός σχεδιασμός που περιελάβανε τη τεχνητή μόλυν-
ση φυτών με αιώρημα κονιδίων του μύκητα. Στη συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιή-
θηκαν τρεις ποικιλίες με διαφορετικό βαθμό ανθεκτικότητας στο ωίδιο, μία ευπαθής 
(ποικιλία «Κομποκολόκυθο») και δύο υβρίδια ενδιάμεσης ανθεκτικότητας (υβρίδια 
«Otto» και «Cordelia»). Πραγματοποιήθηκαν πειράματα και μετρήσεις σε ιστολογικό, 
κυτταρικό, μοριακό και βιοχημικό επίπεδο, με χρήση τεχνικών οπτικής μικροσκο-
πίας (optical microscopy) και συνεστιακής μικροσκοπίας σάρωσης (confocal laser 
scanning microscopy), ιστολογικών παρατηρήσεων παραγωγής ελεύθερων ριζών 
και εναπόθεσης καλλόζης, ποσοτική μελέτη γονιδιακής έκφρασης και μετρήσεις 
παραγωγής σαλικυλικού οξέος και φαινολικών ουσιών. Τα αποτελέσματα των συ-
γκεκριμένων πειραμάτων έδειξαν ότι οι ποικιλίες ενδιάμεσης ανθεκτικότητας είχαν 
ενεργοποιμένες αποκρίσεις άμυνας των φυτών, οι οποίες προκαλούσαν το σχημα-
τισμό συσσωματωμάτων καλλόζης, συσσώρευση υπεροξειδίου του υδρογόνου, κα-
θώς και την εξαρτώμενη από το σαλικυλικό οξύ επαγωγή γονιδιακής έκφρασης και 
αυξημένης παραγωγής φαινολικών ουσιών και σαλικυλικού οξέος. Επίσης, ανιχνεύ-
θηκαν σημαντικές αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση μεταξύ των ποικιλιών, ειδικά 
στους αμόλυντους μάρτυρες,  χωρίς την παρουσία παθογόνου. Η ανάλυση του επι-
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γενετικού υποβάθρου των ποικιλιών αποκάλυψε σημαντικές διαφορές στις τροπο-
ποιήσεις των ιστονών, που ρυθμίζουν την έκφραση γονιδίων, τόσο μεταξύ των ποικι-
λιών όσο και μεταξύ των χειρισμών (με/’η χωρίς παθογόνο) σε κάθε ποικιλία/υβρίδιο. 
Η μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης 
παρουσιάζονται στο επιστημονικό άρθρο με τίτλο «Enriched HeK4me3 marks at 
Pm-0 resistance-related genes prime courgette against Podosphaera xanthii», δημο-
σιευμένο στο διεθνές έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Plant Physiology. (https://doi.
org/10.1093/plphys/kiab453).
Σχετικά με τον υποκυτταρικό εντοπισμό πρωτεϊνών του ιού Υ της πατάτας (potato 
virus Y, PVY) που σχετίζονται με την προσαρμοστικότητα του ιού σε φυτά πιπεριάς 
(παραδοτέο 1.6), ολοκληρώθηκαν όλες οι κατασκευές μεταφραστικής σύντηξης των 
ιϊκών πρωτεϊνών P3NPIPO, P3 και CI. Τόσο οι κατασκευές που προέρχονται από την 
προσαρμοσμένη απομόνωση SON41 οι οποίες είναι σημασμένες με την YFP, όσο 
και οι αντίστοιχες της μη-προσαρμοσμένης απομόνωσης Ν605, σημασμένες με 
την mCherry, εκφράστηκαν παροδικά σε φυτά Nicotiana bentamiana και πιπεριάς, 
απουσία ή παρουσία των δύο ιϊκών απομονώσεων του PVY. Τα παρασκευάσματα 
παρατηρήθηκαν στο συνεστιακό μικροσκόπιο και εντοπίστηκαν οι διαφορές και 
οι ομοιότητες στον υποκυτταρικό εντοπισμό της κάθε πρωτεΐνης μεταξύ των δύο 
απομονώσεων και σε κάθε χειρισμό (απουσία ή παρουσία ιού, N. bentamiana ή πι-
περιά). Παρατηρήθηκε ότι οι πρωτεΐνες CI και Ρ3ΝΡΙΡΟ έχουν παρόμοια στόχευση 
ανεξάρτητα από την απομόνωση. Αντίθετα η Ρ3 πρωτεΐνη παρουσιάζει διαφορική 
στόχευση: η SON41P3 εντοπίζεται στην περιφέρεια του κυττάρου και περιμετρικά 
του πυρήνα, ενώ η Ν605P3 παράγει συσσωματώματα στο κυτταρόπλασμα του κυτ-
τάρου. Αυτή η διαφορά στον υποκυτταρικό εντοπισμό πιθανά να συμβάλει στην 
διαφορική προσαρμοστικότητα μεταξύ των SON41 και Ν605 απομονώσεων του PVY 
στον ξενιστή πιπεριά. 
Με σκοπό τη δημιουργία μίας γραμμής εντολών (pipeline) για την πολλαπλή ανίχνευ-
ση ιϊκών στόχων σε ένα δείγμα (παραδοτέο 2.4) πραγματοποιήθηκε επεξεργασία δε-
δομένων RNA-seq σε δυο σύνθετα δείγματα φυτών Nicotiana benthamiana με πολ-
λαπλές μολύνσεις. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με προσαρμοσμένες γραμμές εντολών 
(custom scripts) σε bash, python και R. H de novo συναρμολόγηση (assembly) των 
αναγνώσεων (reads) πραγματοποιήθηκε με τη ρουτίνα RNA-Spades και o προσδιο-
ρισμός των ιικών αλληλουχιών επετεύχθη με την τοπική (local) εφαρμογή του αλγο-
ρίθμου blastn, χρησιμοποιώντας μία προσαρμοσμένη βάση ιικών αλληλουχιών. Τα 
αποτελέσματα  επιβεβαιώθηκαν με τη χρήση του εμπορικού λογισμικού Geneious.
Διοργάνωση δυο Διαδικτυακών Σεμιναρίων με θέμα: α. «Λειτουργία και εφαρμογές 
της συνεστιακής μικροσκοπίας στη φυτοϋγεία και φυτοπροστασία» (17/6/2021) και 
β. «Εγκαταστάσεις υψηλής βιοασφάλειας για τη διαφύλαξη της φυτικής παραγωγής 
από μελλοντικές απειλές» (19/10/2021).
Πραγματοποίηση διαδικτυακής ημερίδας για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
της Ερευνητικής Υποδομής PlantUP Κόμβοι: Φυτοϋγεία - Προστασία και Ασφάλεια 
Φυσικών Προϊόντων (22/10/2021).

Δημοσίευση 4 άρθρων σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. ‚
Σύνταξη της τελικής έκθεσης εργασιών του έργου. ‚

3
α. Τέσσερα (4) έτη 

(1.11.2017 – 31.10.2021)

Xylella Fastidiosa α  Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research 
Strategy’ (XF-ACTORS)

Οι κυριότεροι στόχοι του ερευνητικού έργου XF-ACTORS είναι: β

Ενίσχυση των προληπτικών μέτρων συνδυάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία  ‚
και ευαισθητοποίηση των φορέων που σχετίζονται με τη φυτοϋγεία, των φορέων 
που λαμβάνουν αποφάσεις και των λοιπών εμπλεκόμενων, ώστε να αποκτηθούν 
δεξιότητες και να εκπονηθούν αποτελεσματικά σχέδια έκτακτης ανάγκης έναντι 
του παθογόνου.
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β. XF-ACTORS, 
SFS-09-2016 - Spotlight 
on critical outbreak of 

pests: the case of
Xylella fastidiosa

HORIZON 2020

Ανάπτυξη και επικύρωση διαγνωστικών μεθόδων και εργαλείων έγκαιρης διά- ‚
γνωσης και εφαρμογής χειρισμών καταπολέμησης, σε επίπεδο φυτού και επίπε-
δο πεδίου.
Αποσαφήνιση θεμάτων επί: της βιολογίας και πληθυσμιακής γενετικής του βα- ‚
κτηρίου, της βιο-οικολογίας των εντόμων-φορέων, και των μηχανισμών αλληλε-
πίδρασης των εντόμων φορέων με τα φυτά-ξενιστές του και τα έντομα-φορείς 
του. 
Ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών αντιμετώπισης του παθογόνου καθώς και ‚
ενός βιώσιμου πλαισίου μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικο-οικονομικών 
και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκδήλωση προσβολών του παθογό-
νου. 
Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα μοντέλα εκτίμησης επικιν- ‚
δυνότητας σε επίπεδο περιφέρειας για την αποφυγή της εξάπλωσης του παθο-
γόνου. 
Δημιουργία μιας δυναμικής ‘διαδικτυακής πύλης’ (portal) για το παθογόνο και  ‚
γενικότερα ενός συστήματος διάχυσης των σχετικών με το παθογόνο πληρο-
φοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση των στόχων του έργου και των 
επιτευγμάτων του καθώς και η αποτελεσματική μεταφορά γνώσης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

Κατά το έτος 2021, ολοκληρώθηκε στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ η διε- γ

νέργεια δοκιμών βελτιστοποίησης της μοριακής ανίχνευσης του εν λόγω βακτηρί-
ου ώστε να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση των διαφόρων παρεμποδιστικών ουσιών 
που εκχυλίζονται μαζί με DNA από ασθενείς φυτικούς ιστούς. Η βελτιστοποίηση 
αυτή είναι ιδιαίτερα αναγκαία στις περιπτώσεις όπου εξετάζονται ξυλώδεις ιστοί. Τα 
αποτελέσματα των παραπάνω ερευνητικών εργασιών παρουσιάστηκαν σε εικονο-
γραφημένο κείμενο στο διαδικυακό Ετήσιο Συνέδριο του Προγράμματος που πραγ-
ματοποιήθηκε μαζί με το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για το βακτήριο Xylella fastidiosa το 
οποίο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) στις 26-30 Απριλίου 2021.

4

α. Τέσσερα (4) έτη 
(16.03.2017 - 15.3.2021)

β. 100% Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή-COST ACTIONS

EuroXanth: Integrating science on  α Xanthomonadaceae for integrated plant disease 
management in Europe (EuroXanth), COST ACTION CA16107

Το δίκτυο COST Action αποτελεί μία πλατφόρμα για το συντονισμό των ποικίλων  β

ερευνητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με 
φυτοπαθογόνα βακτήρια της οικογένειας Xanthomonadaceae καθώς και με έντομα-
φορείς αυτών, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διάγνωσης, επιδημιολογίας, γενετι-
κής βελτίωσης ανθεκτικότητας και μέτρων βιολογικής καταπολέμησης.

Κατά το έτος 2021, συνεχίστηκε στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ η με- γ

λέτη φυτοπαθογόνων βακτηρίων του γένους Xanthomonas, με έμφαση σε εκείνα 
που προσβάλλουν τα πυρηνόκαρπα, την καρυδιά και τα σολανώδη. Στελέχη των 
ως άνω βακτηρίων που απομονώθηκαν στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας από δείγ-
ματα ασθενών φυτών το 2021 εντάχθηκαν στην ομάδα των στελεχών που μελε-
τώνται ως προς την γενετική τους παραλλακτικότητα και την παθογόνο δύναμη. 
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις διαγνωστικές 
μεθόδους που αφορούν στα φυτοπαθογόνα βακτήρια του γένους Xanthomonas, 
και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις επίσημες διαγνωστικές μεθοδολογίες, προκειμέ-
νου να εντοπιστούν κενά γνώσης και να ξεκινήσει η ανάπτυξη νέων μεθόδων που 
θα καλύψουν τα κενά αυτά. Η ανασκόπηση αυτή συμπεριλήφθηκε στη δημοσίευ-
ση: Catara, V., Cubero, J., Pothier, J., Bosis, E., Bragard, C., Đermić, E., Holeva, M.C., 
Jacques, M-A., Petter, F., Pruvost, O., Robène, I., Studholme, D.J., Tavares, F., Vicente, 
J., Koebnik, R. and Costa, J. 2021. Trends in molecular diagnosis and diversity studies 
for phytosanitary regulated Xanthomonas. Microorganisms 9(4):862. https://doi.
org/10.3390/microorganisms9040862.
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α. Τέσσερα (4) έτη 
(1.9.2017 – 31.8.2021)

β. ‘CURE-XF’ Project 
number 734353, (Marie 

Skłodowska-Curie 
Actions (MSCA) Research 

and Innovation Staf  
Exchange (RISE), funded 
100% by Horizon H2020

Capacity Building and Raising Awareness in Europe and in Third Countries to Cope  α

with Xylella fastidiosa (CURE-XF)

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας στην  β

αντιμετώπιση του φυτοπαθογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa (Xf), τόσο μεταξύ 
των Ευρωπαϊκών χωρών, όσο και μεταξύ Ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών (ιδίως γύρω 
από τη Μεσόγειο). Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως επιμέρους στόχους:

Την ενίσχυση των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή εισόδου/εξάπλωσης  ‚
του Xf.
Την εφαρμογή της ήδη αποκτηθείσας γνώσης και εμπειρίας επί των θεμάτων  ‚
αντιμετώπισης του Xf, στις μεσογειακές καλλιέργειες. 
Την προώθηση της χρήσης των πιο σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων.  ‚
Την εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων για την πρόληψη εισόδου/εξάπλωσης,  ‚
την επισκόπηση και την αντιμετώπιση του Xf και των εντόμων-φορέων του.
Τη  ‚ διαμόρφωση προτάσεων για την επικαιροποίηση των σχετικών αναλύσεων επι-
κινδυνότητας, των φυτοϋγειονομικών διατάξεων και των μέτρων έκτακτης ανάγκης. 
Τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά δίκτυα που ασχολούνται με το θέμα. ‚

Κατά το έτος 2021, λόγω της πανδημίας COVID19, δεν κατέστη δυνατόν να πραγμα- γ

τοποιηθεί η προβλεπόμενη δίμηνη επιστημονική επίσκεψη (secondement) της Δρος 
Μ. Κ. Χολέβα (Εργαστήριο Βακτηριολογίας) στο Ερευνητικό Κέντρο CRSFA- Centro 
di Ricercae Sperimentazionee Formazione in Agricoltura «Basile Caramia» της Ιτα-
λίας σε συνεργασία με το CIHEAM-Bari (Ιταλία). Μέρος της επίσκεψης αυτής είχε ξε-
κινήσει τον Οκτώβριο του 2018. Η εν λόγω επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί αμέσως 
μετά το τέλος της πανδημίας και την επανέναρξη των εργασιών του προγράμματος 
εντός της χρονικής περιόδου 2022-2023.
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α. Τρία (3) έτη 
(18.7.2018 - 17.7.2021)

β. 100% Ε.Ε. και
Yπουργείο Οικονομίας 
& Ανάπτυξης (Ε.Υ.Δ.Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

Ανάδειξη-Αξιολόγηση-Αξιοποίηση Ελληνικών ποικιλιών αμπέλου  (HELLENOINOS) α

Στόχος του παρόντος ερευνητικού έργου είναι να εξασφαλιστεί η συνέχεια της εθνι- β

κής συλλογής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, να αποκτηθεί σε βάθος γνώση 
για τις ποικιλίες «πρώτης γραμμής» και τους υπάρχοντες κλώνους τους, αλλά και 
να αξιολογηθούν φαινοτυπικά, γενετικά και μεταβολομικά άλλες 20 σημαντικές ποι-
κιλίες, ώστε να τεθεί το υπόβαθρο για τη μελλοντική ανάδειξή τους, γεγονός που 
θα συμβάλει στη βελτίωση και συνέχεια της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 
οίνων. Το Εργαστήριο Ιολογίας θα διεξάγει εργαστηριακό έλεγχο στις 250 ποικιλί-
ες αμπέλου για επτά (7) ιούς με σύγχρονες μεθόδους ανίχνευσης. Οι ιοί αυτοί εί-
ναι : ιός του ριπιδωτού φύλλου της αμπέλου (Grapevine fanleaf virus,  GFLV), ιός 
σχετιζόμενος με το καρούλιασμα των φύλλων της αμπέλου 1 (Grapevine leafroll-
associated virus 1, GLRaV-1), ιός σχετιζόμενος με το καρούλιασμα των φύλλων της 
αμπέλου 3 (Grapevine leafroll-associated virus 3, GLRaV-3),  ιός της στίξης (κηλί-
δωσης) της αμπέλου (Grapevine l eck virus, GFkV), ιός του μωσαϊκού της αραβίδας 
(Arabis mosaic virus, ArMV), ιός Α της αμπέλου (Grapevine virus A, GVA) και ιός Β 
της αμπέλου (Grapevine virus B, GVB). Οι ιοί αυτοί αναφέρονται και στον Τεχνικό 
Κανονισμό επιλογής και αποδοχής κλώνων ποικιλιών και υποκειμένων αμπέλου (ΥΑ 
1847/60594/2016).

Το έτος 2021 συνεχίστηκε ο ιολογικός έλεγχος ποικιλιών αμπέλου για επτά σημα- γ

ντικούς ιούς με τη μοριακή μέθοδο της ποσοτικής RT-PCR. Παρελήφθησαν και εξε-
τάσθηκαν 20 δείγματα αμπέλου (ποικιλίες) της εθνικής συλλογής του ΙΕΛΥΑ (Κτήμα 
Συγγρού) και 68 δείγματα αμπέλου (ποικιλίες/κλώνοι) από τα φυτώρια VNB (Mπα-
κασιέτα). Τα αποτελέσματα κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερομένους για περαιτέρω 
ενέργειες. Με τις εξετάσεις αυτές ολοκληρώθηκε το παραδοτέο του έργου που αφο-
ρούσε στον προσδιορισμό του ιολογικού φορτίου 255 ποικιλιών/κλώνων αμπέλου 
(έλεγχος 767 δειγμάτων για 7 ιούς). Συνολικά διαπιστώθηκε ότι ο ιός Α της αμπέλου 
(GVA) έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (82,4%) ενώ ο ιός του μωσαϊκού της 
αραβίδας (ArMV ) δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγμα. Οι ποικιλίες/κλώνοι αμπέλου
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που δεν ήταν προσβεβλημένες από τους εξετασθέντες 7 ιούς του Τεχνικού Κανονι-
σμού ήταν περιορισμένες: 6 ποικιλίες της επίσημης συλλογής του ΙΕΛΥΑ και 27 ποικι-
λίες/κλώνοι της ιδιωτικής συλλογής των φυτωρίων Μπακασιέτα.
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α. Τέσσερα (4) έτη
(2018 - 2021)

β. LIFE2017/ ENV/000387 
Pure AgroH2O

(60% Ευρωπαϊκή
Επιτροπή )

Polutant Photo-NF-remedation of Agro-Water α

Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η εγκατάσταση πρότυπου συστήματος στη  β

ΖΑΓΟΡΙΝ για τον καθαρισμό των αποβλήτων της φρουτοβιομηχανίας από οργανι-
κούς (γεωργικά φάρμακα), ανόργανους ρύπους και μικροοργανισμούς με χρήση 
τεχνολογίας φωτο-νανο διήθησης, με απώτερο στόχο την επαναχρησιμοποίηση 
του νερού από τη βιομηχανία (water reuse). Παράλληλα, θα κατασκευαστεί μια μι-
κρότερη μονάδα και στην Ισπανία (demonstration plan) που θα τοποθετηθεί στη 
φρουτοβιομηχανία Citricos del Andarax SA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις 
όπως η μελέτη της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων της φρουτοβιομηχανίας, πα-
ρακολούθηση των επιπέδων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στο νερό που ει-
σάγεται και εξάγεται από τις βιομηχανίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μελέτη 
της τοξικότητας του πριν και μετά την επεξεργασία με το φίλτρο νέας τεχνολογίας 
που θα παραχθεί από τους επιστήμονες του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», προσδιορισμός 
μικροβιακού φορτίου του νερού και των υγρών αποβλήτων. Το πρόγραμμα περιλαμ-
βάνει πολλές δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων και ενημέρωσης διαφορετι-
κών κοινωνικών εταίρων και της βιομηχανίας καθώς και Δημοσίων φορέων (πχ. των 
Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιβάλλοντος) και της ΕΕ.

Συνεχίστηκαν οι δράσεις του έργου και συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:  γ

 Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι δράσεις: ‚
Τηλεδιάσκεψη με την Ομάδα από το ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» με θέμα την πρόοδο  ‚
κατασκευής του αντιδράστήρα, καθώς και αναλύσεις διάσπασης δραστικών ου-
σιών γεωργικών φαρμάκων σε εργαστηριακό επίπεδο.
Προετοιμασία παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε Διεθνές Συνέδριο. ‚
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΖΑΓΟΡΙΝ για τις κτιριακές ανακαινίσεις σε συ- ‚
νάρτηση με την κτιριακή υποδομή για την εγκατάσταση του αντιδραστήρα.
Προετοιμασία υποβολής αιτήματος παράτασης του προγράμματος μέχρι τα τέλη  ‚
του έτους 2023.
Προετοιμασία  ‚ υποβολής Δημοσίευσης στο Επιστημονικό Περιοδικό MOLECULES.
Συνάντηση με εκπροσώπους της ΖΑΓΟΡΙΝ στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις  ‚
της εταιρείας και συνάντηση με τα στελέχη της εταιρείας και εξωτερικούς συ-
νεργάτες. Επίσκεψη των χώρων εγκατάστασης του αντιδραστήρα οι οποίοι είχαν 
κατασκευαστεί.
Καθορισμός των νέων θέσεων δειγματοληψίας νερού και υγρών αποβλήτων και  ‚
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις υγρών αποβλήτων και νερού πλυσίματος 
μήλων για συσκευασία.
Συγγραφή επιστημονικού άρθρου σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου. ‚
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α. Πεντέμισι (5,5) έτη
(1.6.2018 – 31.12.2023)

β. Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Ιονίων Νήσων 

2014-2020
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

BIOnian «Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και  α

περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημά-
των εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων»

Το έργο έχει στόχο τον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάπτυξη «έξυ- β

πνων» εργαλείων για την παρακολούθηση καθώς και την ανάδειξη των ειδών της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως 
ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας.

Ετοιμάστηκε η κατάλληλη mobile GIS εφαρμογή για την περιγραφή των ιδιοτήτων  γ

των ΧΕΜ και την χωρική διόρθωση των ορίων τους στο πεδίο καθώς και της χωρικής 
και περιγραφικής καταγραφής των θέσεων δειγματοληψίας. Ειδικότερα ολοκληρώ-
θηκαν οι εργασίες γραφείου για την προετοιμασία της μετάβασης της ομάδας εργα-
σίας στα Ιόνια νησιά. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών γραφείου πραγματοποι-
ήθηκαν επισκέψεις στην Κεφαλονιά, στην Ιθάκη και στην Κέρκυρα προκειμένου να

Α/Α
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α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

εκτελεστούν εργασίες πεδίου στο πλαίσιο σύνταξης εδαφολογικής μελέτης και 
συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες χαρτογράφησης εδαφών, συλλογή 
εδαφικών και υδατικών δειγμάτων και αποτύπωση καλλιεργούμενων εκτάσεων με 
πολυφασματική κάμερα. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν δισδιάστατα ορθομωσαϊκά 
(ορθοφωτοχάρτες), τρισδιάστατα πλέγματα με υφή και χάρτες του δείκτη βλάστη-
σης NDVI όλων των περιοχών που αποτυπώθηκαν με τη χρήση ΣμηΕΑ στις νήσους 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης. 
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α. Τεσσεράμισι (4,5) έτη 
(2018 - 2022)

β. LIFE2017/ CCM/000087 
ClimaMED 

(60% Ευρωπαϊκή
Επιτροπή)

Innovative technologies for climate change mitigation by Mediterranean agricultural  α

sector

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων, αξιόπιστων, γρήγορων και οικονομι- β

κά αποδοτικών τεχνολογιών, επιπέδου Tier 3 για τη μέτρηση των εκπομπών CO
2
, 

CH
4
 και N

2
O από το γεωργικό τομέα και των μεταβολών των αποθεμάτων οργανικού 

άνθρακα ουσιών στο έδαφος σε πραγματικό χρόνο, και θα προσφέρει σημαντικά 
εργαλεία παρακολούθησης, καταγραφής, αξιολόγησης, χαρτογράφησης των εκπο-
μπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) και των μεταβολών των αποθεμάτων οργανικού 
άνθρακα στο έδαφος από τον Μεσογειακό γεωργικό τομέα. 
Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω:

Ανάπτυξης και επίδειξης καινοτόμου συσκευής LIDAR για μέτρηση GHG μεγάλης  ‚
κλίμακας.
Ανάπτυξης μεθοδολογίας για την ταυτοποίηση των μεταβολών των αποθεμάτων  ‚
οργανικού άνθρακα που συνδυάζει τη χρήση πολυφασματικών καμερών και χη-
μικών αναλύσεων.
Ανάπτυξης ψηφιακής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη συλλογή, επεξεργασία  ‚
και χωρική χαρτογράφηση των αερίων θερμοκηπίου και των μεταβολών του ορ-
γανικού άνθρακα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις σε εθνικό επίπεδο χρησιμοποιώ-
ντας τις καινοτόμες συσκευές, ενισχύοντας τη χρήση χωρικών δεδομένων, τον 
προσδιορισμό χρήσεων και αλλαγής χρήσεων γης, καθώς και την ανάπτυξη ενός 
δικτύου συστημάτων παρακολούθησης σε όλη την ΕΕ.

Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στους πιλοτικούς αγρούς των περιοχών Ποντοηρά- γ

κλεια ν. Κιλκίς, Θούριο και Χαιρώνεια ν. Βοιωτίας, Ελάτεια και Λαμία ν. Φθιώτιδος, 
Πύργο Ηλείας και στη Κεφαλονιά για την συλλογή εδαφικών και φυτικών δειγμάτων. 
Παράλληλα έγινε η εκπαίδευση των παραγωγών της ηλεκτρονικής εφαρμογής του 
έργου που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΕΜΠΑ. Τέλος, στην Ποντοηράκλεια, 
στον Πύργο και στη Κεφαλονιά που ανήκουν στη Β’ φάση του έργου πραγματοποιή-
θηκαν πτήσεις με Σμη.Ε.Α. για λήψη φωτογραφιών του αγρού με χρήση πολυφασμα-
τικής κάμερας. Επίσης, εγκαταστάθηκαν όλες οι προβλεπόμενες συσκευές LIDAR και 
άρχισε η συλλογή μετρήσεων στην πλατφόρμα του έργου. Ενώ, πραγματοποιήθηκε 
η 4η επίσκεψη ελέγχου του έργου από την εξωτερική αξιολογήτρια κα Παπαγεωρ-
γίου, καθώς και επιτόπιος έλεγχος σε μία από τις πιλοτικές περιοχές του έργου (Αί-
γινα). Το διάστημα από 1/7/2021 έως 30/9/2021 ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για τη 
μεταφορά των συσκευών LIDAR στην Ιταλία (Σαβόνα) και στις εγκαταστάσεις της 
STEVIA HELLAS, σύμφωνα με την πρόταση. Συνεχίζεται η συλλογή μετρήσεων στην 
πλατφόρμα του έργου, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκαν αρκετές ηλεκτρονι-
κές συναντήσεις μεταξύ ΜΦΙ, ΙΤΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης και GP για την αξιολόγηση 
της ποιότητας των μετρήσεων και την αποσαφήνιση τεχνικών θεμάτων σχετικά με 
τις μετρήσεις, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την ανάπτυξη των αλγο-
ρίθμων για την εκτίμηση του ετήσιου αποτυπώματος άνθρακα σε επίπεδο πεδίου. 
Μια δοκιμαστική έκδοση της διαδικτυακής πλατφόρμας ClimaMED (Center of GHGs 
Monitoring and Management – CMM, https://cmm.life-climamed.eu) κυκλοφόρη-
σε τον Δεκέμβριο 2021. Τέλος, το ΜΦΙ συμμετείχε με εκθεσιακό περίπτερο στο 12ο 
Fistiki Fest στην Αίγινα στις 16 - 19 Σεπτεμβρίου με σκοπό τη-διάδοση της προόδου 
και των στόχων του Life ClimaMED.
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α. Δυόμισι (2,5) έτη
(16.06.2020–16.12.2022)

β. 100% Ενιαία Δράση 
Κρατικών Ενισχύσεων 
Έρευνας, Τεχνολογικής

Ανάπτυξης & Καινοτομίας 
«Ερευνώ – Δημιουργώ – 

Καινοτομώ»

Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση των ασθε- α

νειών  και την ταυτόχρονη ενδυνάμωση των φυτών (Ακρωνύμιο: NanoShield)

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρασκευή καινοτόμων, ασφαλών, φιλικών προς  β

το περιβάλλον, οικονομικά προσιτών φυτοπροστατευτικών νανοσκευασμάτων, που 
θα μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε συνθήκες βιομηχανικής παρα-
γωγής, καθιστώντας την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου ρεαλιστική.

Κατά το έτος 2021: γ

Αποφασίστηκε σε ποιά παθοσυστήματα: βακτήρια/ιοί και φυτά ξενιστές θα  ‚
εφαρμοζόταν τα σκευάσματα νανοσωματιδίων με ή χωρίς την ενσωμάτωση δί-
κλωνων μορίων RNA. Ακολούθως αποκτήθηκαν τα απαραίτητα αναλώσιμα για 
την εργαστηριακή παραγωγή των δίκλωνων μορίων RNA και έγινε προκαταρκτι-
κή οργάνωση θερμοκηπιακών χώρων για τις βιοδοκιμές των νανοσκευσμάτων.
Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές φυτοτοξικότητας των επιμέρους συστατικών των  ‚
νανοσκευασμάτων σε φυτό δείκτη (Lemna minor) και μελέτες σταθερότητας να-
νοσκευασμάτων στην αποθήκευση.
Πραγματοποιήθηκαν δοκιμές αποτελεσματικότητας διαφορετικών σκευασμά- ‚
των χιτοζάνης και διαφορετικών συγκεντρώσεων αυτών ενάντια στο μύκητα 
Podosphaera xanthii σε κολοκυνθοειδή.  
Πραγματοποιηθηκε επίσης ανάλυση και παρουσίαση των δεδομένων αποτελε- ‚
σματικότητας και φυτοτοξικότητας στην συνάντηση των εταίρων του έργου που 
πραγματοποιήθηκε στο ΜΦΙ.
Στο πλαίσιο της μελέτης του τρόπου δράσης το νανοσκευασμάτων-Chi σε καλ- ‚
λιεργούμενα φυτά πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας προκει-
μένου να επιλεγούν κατάλληλες μεταλλαγμένες σειρές του φυτού μοντέλου 
Arabidopsis thaliana ώστε να χρησιμοποιηθούν ως μάρτυρες στους προς εξέτα-
ση μηχανισμούς δράσης. Τα σπόρια των επιλεγμένων μεταλλαγμένων σειρών 
τοποθετήθηκαν σε θάλαμο ανάπτυξης ελεγχόμενων συνθηκών θερμοκρασίας 
και υγρασίας ώστε να πολλαπλασιαστεί ο πληθυσμός τους. Στη συνέχεια, για τον 
προσδιορισμό των ποσοτικών και ποιοτικών αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στις 
HSP90 πρωτεΐνες και σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο τα νανοσκευάσμα-
τα-Chi επάγουν τους μηχανισμούς άμυνας και επιδρούν στην φυσιολογία των 
φυτών, πραγματοποιήθηκε δημιουργία διαγονιδιακής κατασκευής. Η διαγονι-
διακή κατασκευή φέρει την HSP90 πρωτεΐνη του κολοκυθιού σε μεταφραστική 
σύντηξη με την πρωτεΐνη μάρτυρα eGFP. Η συγκεκριμένη κατασκευή χρησιμο-
ποιείται για να μελετηθεί η τροποποίηση της ποσότητας και της τοπολογικής της 
τοποθέτησης της HSP90 πρωτεΐνης κάτω από τις διάφορες εφαρμογές νανο-
σκευασμάτων-Chi.

11

α. Τρία (3) έτη
(1.10.2019 – 30.9.2022)

β. 100%, Ίδρυμα PRIMA, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

A sustainable mixed cropping-beekeeping system in the Mediterranean basin  α

(Ακρωνύμιο: PLANT-B project) (PRIMA)

Το έργο φιλοδοξεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την οικονομικότητα της καλλι- β

έργειας εσπεριδοειδών και της μελισσοκομίας στο Μεσογειακό αγρο-οικοσύστημα, 
συνδυάζοντάς τα σε ένα μικτό σύστημα παραγωγής «εσπεριδοειδή/ φαρμακευτικά 
φυτά-μελισσοκομία» μέσω συγκεκριμένων στόχων: α) την ανάπτυξη νέων εργαλεί-
ων IPM κατά των εχθρών των καλλιεργειών και των μελισσών, β) την αξιοποίηση 
κατάλληλων ενδημικών υποειδών της μέλισσας, Α. mellifera, στις Μεσογειακές συν-
θήκες με αντοχή σε σημαντικά παράσιτα/εχθρούς, γ) την ανάπτυξη και βελτιστοποί-
ηση του προτεινόμενου αγροτικού συστήματος στην περιοχή της Μεσογείου, δ) τη 
βελτίωση της ποιότητας/ασφάλειας/ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή μελιού, ε) την 
εξέταση/διαπίστωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας 
του νέου αγροτικού συστήματος, και στ) την προώθηση του νέου (-ων) προϊόντος 
(-των). Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν με: i) την παραγωγή καινοτομίας (νέα 
εργαλεία/στρατηγικές IPM για τα εσπεριδοειδή και τις μέλισσες, διατήρηση ενδη-
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μικών υποειδών της μέλισσας ανθεκτικών σε επιβλαβείς οργανισμούς, προσδιορι-
σμός της ποιότητας/ασφάλειας/ιχνηλασιμότητας του μελιού), ii) τη δοκιμή της υπό-
θεσής μας σε διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες σε ολόκληρη τη λεκάνη της Με-
σογείου και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής τους 
βιωσιμότητας, και iii) την οργάνωση δραστηριοτήτων για τη διάδοση της παραγό-
μενης νέας γνώσης στους παραγωγούς και το ευρύ κοινό.

Κατά το έτος 2021: γ

Το  ‚ Εργαστήριο Μυκητολογίας συμμετείχε στην oμάδα εργασίας για την  ανασκό-
πηση όλων των παραμέτρων και τριπτύχων προσαρμογής της Μεθόδου ΙΑΡ στα 
εσπεριδοειδή (από την ελιά) και στο αντικείμενο των κινδύνων που απορρέουν από 
την άσκηση δράσεων φυτοπροστασίας για το βιοτικό και αβιοτικό περιβάλλον.
Εξετάστηκαν δείγματα εδάφους με τη μέθοδο trapping και δείγματα φυτικών  ‚
ιστών από τα αρωματικά φυτά που εγκαταστάθηκαν στους πειραματικούς 
αγρούς για την ανίχνευση ωομυκήτων του γένους Phytophthora. Η ταυτοποίηση 
των ειδών του γένους Phytophthora που απομονώθηκαν έγινε με κλασσικές μυ-
κητολογικές και μοριακές μεθόδους (PCR , Sanger Sequencing).

Μη Ανταγωνιστικά Προγράμματα 

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

1

α. Δύο (2) έτη
(2019 - 2021)

Παρατάθηκε για έξι
(6) μήνες

 β. 100% ΓΓΕΤ

“Εμβληματική Δράση: Οι Δρόμοι των Αμπελώνων α

Ταυτοποίηση και χαρακτηρισμός των ιών και των πληθυσμών τους σε σημαντι-1. 
κούς αμπελώνες της χώρας με στόχο την τελική αναβάθμισή τους”.
Φυτοπαθολογία της  αμπέλου (πλην Ιολογίας): Ανθεκτικότητα ποικιλιών σε ασθέ-2. 
νειες, διαγνωστικά και βελτιστοποίηση φυτοπροστασίας

Σκοπός της έρευνας που πραγματοποιήθηκε είναι : β

1.  η βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου πολλαπλασιαστικού υλικού καθώς 
και η βελτίωση της κατάστασης της φυτοϋγείας των Ελληνικών αμπελώνων μέσω 
της έγκαιρης ανίχνευσης και αντιμετώπισης γνωστών και νέων/αναδυόμενων ιο-
λογικών προβλημάτων.

2.  η ανθεκτικότητα επιλεγμένων γηγενών οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου στο 
ωϊδιο και τον περονόσπορο. 

Κατά το έτος 2021: γ

1.  Oλοκληρώθηκε η ανάλυση ιικού πληθυσμού (virome) με αλληλούχηση υψηλής 
απόδοσης (HTS) σε επιλεγμένα δείγματα αμπέλου διαφορετικών ηλικιών (νέας, 
μεσαίας και μεγάλης) στις τρεις επιλεγμένες περιοχές ΠΟΠ αμπελώνων της Σα-
ντορίνης, Νεμέας και Μαντινείας. Συνολικά έγιναν 17 αναλύσεις HTS και ακολού-
θησε η βιοπληροφορική ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων. Τα κυριότερα απο-
τελέσματα που λήφθηκαν ήταν τα εξής: 
Προσδιορισμός για πρώτη φορά ενός νέου ιού σε πρέμνο ποικ. Ασύρτικο στη  ‚
Σαντορίνη (apple tombus-like virus 2).
Προσδιορισμός για πρώτη φορά ενός νέου ανασυνδυασμένου ιού σε πρέμνο  ‚
ποικ. Μοσχοφίλερο στη Μαντινεία (GFLV x GDefV).
Το χαμηλότερο ιολογικό φορτίο έφεραν αυτόριζα πρέμνα άνω των 100 ετών σε  ‚
όλες τις ΠΟΠ περιοχές.
Ο εξυγιασμένος κλώνος Αγιωργίτικου Νεμέας είχε χαμηλό ιολογικό φορτίο (δυο  ‚
ιοί και ένα ιοειδές), όπως ήταν αναμενόμενο.
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Το μεγαλύτερο ιολογικό φορτίο καταγράφηκε στον αμπελώνα της Νεμέας ενώ το  ‚
μικρότερο σε αυτόν της Σαντορίνης.
Το ιολογικό προφίλ του παλαιού αυτόριζου αμπελώνα της Σαντορίνης ήταν ξε- ‚
χωριστό.
Τα ιολογικά προφίλ της Νεμέας και Μαντινείας ήταν συγγενή. ‚
Στον αμπελώνα της Νεμέας ταυτοποιήθηκε ο grapevine Pinot gris virus (GPGV) σε  ‚
ένα πρέμνο, ενώ στη Μαντινεία ο grapevine Syrah virus-1 (GSyV-1) και o grapevine 
asteroid mosaic associated virus (GAMaV,) ιοί οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί πιο 
πρόσφατα από όλους τους άλλους γνωστούς ιούς της αμπέλου.
2. Φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των 11 γηγενών εμβληματικών ποικιλιών οινοποι- ‚
ήσιμης αμπέλου ως προς το βαθμό ευπάθειάς τους στο ωίδιο (Erysiphe necator). 
Η βιοδοκιμή αξιολόγησης του βαθμού ευπάθειας έγινε σε ελεγχόμενες συνθήκες 
μετά από τεχνητή μόλυνση με αιώρημα κονιδίων του μύκητα φύλλων που συλ-
λέχθηκαν από τον πειραματικό αμπελώνα. Ο φαινοτυπικός χαρακτηρισμός των 
ποικιλιών βασίστηκε στην εμφάνιση ή μη των συμπτωμάτων της ασθένειας και 
των σημείων (καρποφοριών) του μύκητα καθώς και στο βαθμό σποριοποίησης 
του παθογόνου στα τεχνητά μολυσμένα φύλλα των παραπάνω ποικιλιών. Διε-
νέργεια βιοδοκιμής για τη μεταγραφομική ανάλυση ευπαθών και ανεκτικών στο 
ωίδιο ποικιλιών αμπέλου. Κατά τη διάρκεια της βιοδοκιμής ελήφθησαν δείγματα 
από τα οποία απομόνωθηκε RNA. Τα δείγματα RNA εστάλησαν για μεταγραφο-
μική ανάλυση (RNA Seq) στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΝΕΒ-ΕΚΕΤΑ). Στη συνέχεια 
ακολούθησε πρωτεομική ανάλυση και χαρακτηρισμός των  πρωτεϊνικών μορίων 
μέσω του λογισμικού Proteom DiscovererTM 2.
Όσον αφορά στο παθοσύστημα Plasmopara viticola-αμπέλι και σε συνέχεια των  ‚
βιοδοκιμών και της ανάλυσης RNAseq που διενεργήθηκαν τα προηγούμενα έτη, 
ολοκληρώθηκε η πρωτεομική ανάλυση και ο χαρακτηρισμός των πρωτεϊνικών 
μορίων μέσω του λογισμικού Proteom DiscovererTM 2.

2

α. Ένα έτος
(6/8/2021-5/8/2022)

β. 100% ιδιώτης

Ποσοτική και ποιοτική παρακολούθηση του πληθυσμού φυτοπαθογόνων ωομυκή- α

των του γένους Phytophthora στο έδαφος του πάρκου και του περιβάλλοντος χώρου 
του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η μελέτη της δυναμικής στο χώρο και  β

στο χρόνο του πληθυσμού εδαφογενών φυτοπαθογόνων ωομυκήτων του γένους 
Phytophthora με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή στρατηγικών για 
την αποφυγή εμφάνισης στα φυτά του πάρκου ασθενειών που οφείλονται στα συ-
γκεκριμένα παθογόνα ή/και τη μείωση των επιπτώσεων των ασθενειών αυτών στο 
φυτικό κεφάλαιο του πάρκου.

Κατά την περίοδο Αύγουστος-Δεκέμβριος 2021, (α) διενεργήθηκαν από το Εργα- γ

στήριο Μυκητολογίας τρεις δειγματοληψίες εδάφους από 31 επιλεγμένες θέσεις 
στο Πάρκο του ΚΠΙΣΝ και αξιολογήθηκε ποσοστικά και ποιοτικά με τη χρήση με-
θόδων κλασικής Μυκητολογίας και Μοριακής Βιολογίας ο πληθυσμός ωομυκήτων 
του γένους Phytophthora που ανιχνεύθηκε στα συλλεχθέντα δείγματα εδάφους, και 
(β) συντάχθηκε η 1η Ενδιάμεση Έκθεση με τα αποτελέσματα του έργου η οποία και 
υποβλήθηκε στο ΚΠΙΣΝ.

3

α. Τρία (3) έτη
(2018 - 2021)

β. CEBAS-CSIC, Iσπανία

Eκτίμηση της ανθεκτικότητας ισπανικών γενοτύπων βερικοκιάς στην ίωση ευλογιά  α

ή σάρκα

Aξιολόγηση 10 γενοτύπων βερικοκιάς ως προς την ανθεκτικότητά τους στην ασθέ- β

νεια ευλογιά (σάρκα) που προκαλεί ο ιός της ευλογιάς της δαμασκηνιάς και συγκεκρι-
μένα το επιθετικό στέλεχος M (plum pox virus-M) που ενδημεί στην Ελλάδα.

M γ ετά από εμβολιασμό υποκειμένων βερικοκιάς (ποικ. Μπεμπέκου) μολυσμένων με το 
ελληνικό στέλεχος PPV-M με τους ισπανικούς υπό αξιολόγηση γενοτύπους βερικο κιάς 
που έγινε τα προηγούμενα έτη, ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση των εμβολίων

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

με μακροσκοπικούς και μοριακούς ελέγχους για τον PPV. Τo 2021 μόνο οι γενότυποι 
CEBAS 6 και 9 έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα στην RT-PCR την άνοιξη και το φθι-
νόπωρο. Παρατηρήθηκε διαφορετική συμπεριφορά των γενοτύπων από χρονιά σε 
χρονιά. Συμπερασματικά, οι εξετασθέντες γενότυποι που εμφάνισαν σταθερά ανε-
κτικότητα είναι οι CEBAS 6, 8, 9, 10. Οι υπόλοιποι γενότυποι που εξετάσθηκαν εμφανί-
ζουν συμπτώματα και θετικές μοριακές αναλύσεις κυρίως την άνοιξη και θεωρούνται 
ευπαθείς στον  PPV-M (CEBAS 1, 2, 3, 4, 5, 7).

4

α. Δώδεκα (12) μήνες 
(1.1.2021 – 31.12.2021)

β. 100% ΥπΑΑΤ

Παροχή υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση παρουσίας επι- α

βλαβών οργανισμών

Παροχή  β υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων για την ανίχνευση παρουσίας των 
επιβλαβών οργανισμών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της αριθμ. 
218/8241/24.01.2017 Υ.Α. (Β΄ 267) σε πολλαπλασιαστικό υλικό οπωροφόρων φυτών 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ει-
δών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά το έτος 2021, το Εργαστήριο Ιολογίας εξέτασε 25 δείγματα μητρικού υλικού  γ

ελιάς για 4 ιούς (arabis mosaic virus, cherry leaf roll virus, strawberry latent ringspot 
virus, olive leaf yellowing associated virus), 60 δείγματα μητρικού υλικού εσπεριδο-
ειδών για 1 ιό (citrus virus A) και 20 για 4 ιούς (citrus variegation virus, citrus psorosis 
virus, citrus leaf blotch virus, citrus virus A) και 2 ιοειδή (citrus exocortis viroid, hop 
stunt viroid), 80 δείγματα μηλιάς για 6 ιούς (apple chlorotic leaf spot virus, apple 
stem-grooving virus, apple stem-pitting virus, apple mosaic virus, apple rubbery 
wood virus 1 και 2) και 2 ιοειδή (apple scar skin viroid, apple dimple fruit viroid), 50 
δείγματα αχλαδιάς για 5 ιούς και 1 ιοειδές (apple chlorotic leaf spot virus , apple stem 
grooving virus, apple stem pitting virus, apple rubbery wood virus 1 & 2, pear blister 
canker viroid), 5 δείγματα μητρικού υλικού αμυγδαλιάς για 5 ιούς (apple chlorotic 
leaf spot virus, apple mosaic virus, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus, 
plum pox virus), 5 δείγματα βερικοκιάς για 6 ιούς (apple chlorotic leaf spot virus, 
apple mosaic virus, apricot latent virus, plum pox virus, prune dwarf virus, prunus 
necrotic ringspot virus), 6 δείγματα κερασιάς για 15 ιούς (apple chlorotic leaf spot 
virus, apple mosaic virus, arabis mosaic virus, cherry green ring mottle virus, cherry 
leaf roll virus, cherry mottle leaf virus, cherry necrotic rusty mottle virus, little cherry 
virus 1 and 2, plum pox virus, prune dwarf virus, prunus necrotic ringspot virus, 
raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus, tomato black ring virus),  
11 δείγματα δαμασκηνιάς για 6 ιούς (apple chlorotic leaf spot virus, apple mosaic 
virus, myrobalan latent ringspot virus, plum pox virus, prune dwarf virus,  prunus 
necrotic ringspot virus), 10 δείγματα νεκταρινιάς για 7 ιούς (apple chlorotic leaf spot 
virus, apple mosaic virus, peach latent mosaic viroid, plum pox virus, prune dwarf 
virus, prunus necrotic ringspot virus, strawberry latent ringspot virus) και 2 δείγμα-
τα κυδωνιάς για 5 ιούς (apple chlorotic leaf spot virus, apple rubbery wood virus 1, 
apple rubbery wood virus 2, apple stem grooving virus, apple stem pitting virus) και 
1 ιοειδές (pear blister canker viroid). Επιπλέον εξετάστηκαν 30 δείγματα μητρικών 
φυτών φράουλας για 8 ιoύς (strawberry mottle virus, tomato black ring virus, arabis 
mosaic virus, raspberry ringspot virus, strawberry latent ringspot virus, strawberry 
mild yellow edge virus, strawberry vein banding virus, strawberry crinkle virus).
Κατά το έτος 2021, το Εργαστήριο Μυκητολογίας εξέτασε με την εφαρμογή επίση-
μων διαγνωστικών μεθόδων (α) 80 βλαστούς βασικού υλικού εσπεριδοειδών εγ-
χώριας προέλευσης για την ανίχνευση της τυχόν παρουσίας του φυτοπαθογόνου 
μύκητα Plenodomus tracheiphilus, (β) 30 έρριζα μοσχεύματα μητρικού, βασικού και 
πιστοποιημένου υλικού φράουλας προέλευσης Ισπανίας, Πολωνίας, Ρουμανίας και 
Ελλάδας για την ανίχνευση  της τυχόν παρουσίας έξι (6) ειδών/γενών φυτοπαθογό-
νων μυκήτων/ωομυκήτων (Podosphaera aphanis, Verticillium dahliae, V. albo-atrum,  

Colletotrichum spp.,  Rhizoctonia spp. και Phytophthora spp.) και (γ) 20 βλαστούς από
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μητρική φυτεία πυρηνοκάρπων και 5 βλαστούς από μητρική φυτεία αμυγδαλιάς 
για την  ανίχνευση  της τυχόν παρουσίας του φυτοπαθογόνου μύκητα Verticillium 

dahliae.

Κατά το έτος 2021, το Εργαστήριο Βακτηριολογίας εξέτασε: Α) 30 δείγματα μητρικών 
φυτών φράουλας για ένα (1) βακτήριο και επτά (7) φυτοπλάσματα (Χanthomonas 

fragariae, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, ‘Candidatus Phytoplasma australiense’, 
‘Candidatus Phytoplasma fragariae’, ‘Candidatus Phytoplasma pruni’, ‘Candidatus 
Phytoplasma solani’, φυτόπλασμα της φυλλωδίας του τριφυλιού, φυτόπλασμα της 
ασθένειας των πολλαπλών βλαστών της φράουλας), Β) 49 δείγματα μητρικών φυ-
τών πυρηνοκάρπων για ένα (1) βακτήριο και ένα (1) φυτόπλασμα (Xanthomonas 

arboricola pv. pruni, ‘Candidatus Phytoplasma prunorum’), Γ) 50 δείγματα μητρικών 
φυτών αχλαδιάς για ένα (1) φυτόπλασμα (‘Candidatus Phytoplasma pyri’), Δ) 50 δείγ-
ματα μηλιάς για ένα (1) φυτόπλασμα (‘Candidatus Phytoplasma mali’) και  Ε) 80 δείγ-
ματα μητρικών φυτών εσπεριδοειδών για ένα (1) σπειρόπλασμα (Spiroplasma citri). 
Για τον εργαστηριακό έλεγχο χρησιμοποιήθηκε επίσημη διαγνωστική μεθοδολογία. 
Τα εργαστήρια συνέταξαν εκθέσεις με τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστη-
ριακών εξετάσεων που απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και κοινοποιήθηκαν 
στη Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών και Φυτο-
γενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.
Τα εργαστήρια συνέταξαν εκθέσεις με τα αποτελέσματα των παραπάνω εργαστη-
ριακών εξετάσεων που απεστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες και κοινοποιήθηκαν 
στη Δ/νση Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργουμένων Φυτικών Ειδών και Φυτο-
γενετικών Πόρων του ΥπΑΑΤ.

5

α. Τέσσερα (4) έτη 
(1.7.2017-30.6.2021)

β. 100% Ιδιώτης

Ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και παρακολούθηση ολοκληρωμένου συστήμα- α

τος ορθολογικής διαχείρισης αγροκτημάτων μικτής εκμετάλλευσης

Ολοκληρωμένη διαχείριση αγροκτήματος για μείωση των χημικών εισροών και ελα- β

χιστοποίηση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν: γ

Εργαστηριακές αναλύσεις με μοριακές και κλασσικές μεθόδους για την ανίχνευ- ‚
ση φυτοπαθογόνων μυκήτων σε φυτικούς ιστούς καθώς επίσης και ωομυκήτων 
του γένους Phytophthora σε υποστρώματα φύτευσης όπως χώμα και οργανικό 
κόμποστ,
Συλλογή  ‚ εδαφικών δειγμάτων και εργαστηριακές αναλύσεις για την εξακρίβωση 
δυσμενών εδαφικών συνθηκών και για την εξέταση της γονιμότητας των εδαφών,
Επισκόπησεις φυτικών ειδών του κτήματος και σύσταση καλλιεργητικών πρακτι- ‚
κών και λιπαντικών αγωγών.
Ελεγχος υπολειμμάτων γ.φ. σε φυτικά δείγματα. ‚
Σύνταξη παραδοτέων και ανασκόπηση όλων των δράσεων του έργου. ‚
Εκδόθηκαν οδηγίες αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών με βιολογικές και συμ- ‚
βατικές χημικές μεθόδους, και υποβλήθηκε η ενδιάμεσης έκθεση και η γεωβάση 
που περιλαμβάνει δεδομένα και φωτογραφικό υλικό προσβεβλημένων φυτών 
(εφαρμογή για Υπολογιστή & Κινητό Τηλέφωνο).

6 α. Τρία (3) έτη
(2.10.2018-1.10.2021)

Εμβληματική δράση «Οι δρόμοι της Ελιάς» α

β1 Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη φυτοπρο-
στασία της ελιάς, με τα λιγότερα δυνατά χημικά υπολείμματα στο προϊόν και το 
περιβάλλον. Κύρια εντομολογικά (όπως ο δάκος) και φυτοπαθολογικά προβλήμα-
τα (όπως Verticiullium, Xylella) θα στοχευθούν, με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που 
βασίζονται στην γονιδιωματική. 

Σκοπός της μελέτης που διεξάγεται στο Εργαστήριο Μυκητολογίας του ΜΦΙ είναι  ‚
η χρήση του συστήματος MinION (Oxford Nanopore Technologies) για την ταχεία 
ανίχνευση και ταυτοποίηση του φυτοπαθογόνου μύκητα Vertcillium dahliae σε 
δένδρα ελιάς

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β. 100% ΓΓΕΤ

 Σκοπός της μελέτης που διεξάγεται στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ  ‚
είναι ο εντοπισμός τυχόν ‘παρεμβάσεων’ (interference) ενδοφυτικών βακτηρια-
κών πληθυσμών στην αποτελεσματικότητα των μοριακών ελέγχων για το Xylella 

fastidiosa. 

β2 Νέα γενιά ελκυστικών/παγίδων για το Δάκο της ελιάς.

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του  γ

1. Εργαστηρίου Μυκητολογίας, πραγματοποιήθηκαν: 
Δοκιμές αποκωδικοποίησης αλληλουχίας barcoded-PCR προϊόντων από δείγμα- ‚
τα ελιάς: α) εμβολιασμένα με DNAs φυτοπαθογόνων μυκήτων και β) δειγμάτων 
DNA Ελιάς, με χρήση της πλατφόρμας MinION και βιοπληροφορική ανάλυση 
τους
Ελεγχος της επάρκειας του λογισμικού WIMP ως προς την αποτελεσματικότητα  ‚
προσδιορισμού αλληλουχιών DNA με αυτές της βάσης NCBI.
Ολοκλήρωση του πειραματικού μέρους και σύνταξη της τελικής έκθεσης των πα- ‚
ραδοτέων του έργου.

2. Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, πραγματοποιήθηκαν τα ακόλουθα:
Ολοκληρώθηκε η μοριακή ανάλυση έντεκα (11) δειγμάτων DNA από επιλεγμένες ελ-
ληνικές ποικιλίες ελιάς (πέντε αυτόρριζες και έξι εμβολιασμένες) για τον προσδιορι-
σμό, κάτω από τις δεδομένες εδαφοκλιματικές συνθήκες ανάπτυξης των δένδρων, 
του μικροβιώματος σε ιστούς που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση του φυτοπα-
θογόνου βακτηρίου Xylella fastidiosa, και εν συνεχεία διερευνήθηκε κατά πόσο μπο-
ρεί το μικροβίωμα αυτό να επηρεάσει την ανίχνευση του εν λόγω φυτοπαθογόνου 
βακτηρίου. Εφαρμόζοντας NGS αλληλούχηση τμημάτων της 16S ριβοσωματικής πε-
ριοχής (rDNA) του βακτηριακού πληθυσμού στα ως άνω έντεκα δείγματα, αποκτή-
θηκαν γενετικά δεδομένα που έδειξαν μεγάλη ποικιλομορφία σε γένη βακτηρίων. Οι 
ταξινομικές ομάδες με τη μεγαλύτερη συχνότητα στο βακτηριακό μικροβίωμα των 
υπό μελέτη δειγμάτων περιλάμβαναν: 26 γένη βακτηρίων και 6 ομάδες (‘group’) από 
οικογένειες βακτηρίων. Παράλληλα με το βακτηριακό μικροβίωμα, μελετήθηκε και 
ο πληθυσμός των μυκήτων που περιλαμβανόταν στο μικροβίωμα των έντεκα δειγ-
μάτων ελιάς. Μέσω αλληλούχησης της ITS ριβοσωματικής περιοχής, αποκτήθηκαν 
γενετικά δεδομένα που δείχνουν αρκετά μεγάλη ποικιλομορφία σε γένη μυκήτων. 
Οι μυκήτες με τη μεγαλύτερη συχνότητα στο μικροβίωμα των υπό μελέτη δειγμά-
των ελιάς περιλαμβάνονταν σε 35 γένη. Ακολούθησε: α) in silico ανάλυση της δυ-
νατότητας υβριδισμού των εκκινητών ανίχνευσης του βακτηρίου Xylella fastidiosa, 
οι οποίοι συστήνονται στην επίσημη διαγνωστική μεθοδολογία (COMMISSION 
IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1201 of 14 August 2020), σε περιοχές του 
γενώματος των προαναφερόμενων βακτηρίων και μυκήτων που βρέθηκαν να κυ-
ριαρχούν στο μικροβίωμα των έντεκα DNA δειγμάτων ελιάς, ώστε να παραχθούν 
προϊόντα PCR. Β) in silico μελέτη των καμπυλών αποδιάταξης (melt curve analysis) 
αυτών των PCR προϊόντων οι οποίες συγκρίθηκαν με εκείνη που λαμβάνεται από 
DNA του βακτηρίου X. fastidiosa. Από τη συγκριτική μελέτη των καμπυλών αυτών 
προκύπτει ότι υπάρχει σαφής διαχωρισμός της κορυφής (peak) της καμπύλης που 
αντιστοιχεί στο PCR προϊόν του βακτηρίου X. fastidiosa από τις κορυφές των προϊό-
ντων των υπολοίπων υπό μελέτη μικροοργανισμών ή το μέγεθος του PCR προϊόντος 
είναι πολύ διαφορετικού μεγέθους που εύκολα μπορεί να διαχωριστεί σε πήκτωμα 
αγαρόζης. Η μεταγενωμική ανάλυση του μικροβιώματος (πληθυσμός βακτηρίων 
και μυκήτων) που προσδιορίστηκε στις υπό μελέτη ελληνικές ποικιλίες ελιάς έδειξε 
ότι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος real-time PCR για την ανίχνευση του βακτηρίου 
X. fastidiosa παρέχει μεγάλης αξιοπιστίας αποτελέσματα ως προς την εξειδίκευση 
(specii city) του ανιχνευόμενου DNA, και η παράλληλη μελέτη των καμπυλών απο-
διάταξης των PCR προϊόντων της μπορεί να επιταχύνει τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο 
των δειγμάτων ελιάς.
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α. Έξι (6) μήνες
 (30.11.2021 – 30.4.2022)

β. 100% ιδιώτης

Πειραματικές ουσίες για την αντιμετώπιση των ιών του μωσαϊκού της αγγουριάς και  α

του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας σε φυτά τομάτας

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της πιθανής αντι-ιικής δράσης μίας πειραματικής  β

ουσίας έναντι δύο σημαντικών ιών της τομάτας, του ιού του μωσαϊκού της αγγου-
ριάς (cucumber mosaic virus - CMV) και του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομά-
τας (tomato spotted wilt virus - TSWV). Η αξιολόγηση του σκευάσματος έναντι του 
CMV και του TSWV θα πραγματοποιηθεί σε φυτά τομάτας ενός διαδεδομένου εμπο-
ρικού υβριδίου. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν τρεις διαφορετικές επεμβάσεις συ-
μπεριλαμβανομένων των απαραίτητων φυτών-μαρτύρων (control). Το πειραματικό 
σκεύασμα θα εφαρμοστεί ακολουθώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν φυτά τομάτας του εμπορικού υβριδίου Belladona  γ

F1 εντός εντομοστεγούς θερμοκηπίου ελεγχόμενων συνθηκών εφοδιασμένου με 
επιπλέον τεχνητό φως σε τρία πλήρως τυχαιοποιημένα μπλοκ έως το στάδιο των 
τεσσάρων πλήρως εκπτυγμένων φύλλων. Σε κάθε επέμβαση χρησιμοποιήθηκαν 21 
φυτά χωρισμένα σε τρία πλήρως τυχαιοποιημένα μπλοκ (7 φυτά / επέμβαση / μπλοκ). 
Συνολικά θα πραγματοποιήθηκαν τρεις διαφορετικές επεμβάσεις συμπεριλαμβανο-
μένων των απαραίτητων φυτών-μαρτύρων (control) και το σκεύασμα εφαρμόστηκε 
ακολουθώντας δύο διαφορετικές προσεγγίσεις: (i) μία εβδομάδα πριν τη δοκιμή μό-
λυνσης, την ημέρα της μόλυνσης και κάθε 7 ημέρες μέχρι το τέλος του πειράματος 
(δόση 1 mL / 5 L H2O) και (ii) πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των συμπτωμάτων 
και στη συνέχεια εφαρμογή κάθε 48 ώρες έως τη λήξη του πειράματος (δόση 1 mL / 
1 L H2O). Επιπλέον πραγματοποιήθηκε μόλυνση των δύο ιών μηχανικά σε δύο πλή-
ρως εκπτυγμένα φύλλα του φυτού.

8

α. ΄Ενα (1) έτος
(9.4.2021 - 9.4.2022)

β. 100% Ιδιώτης

Oδηγίες Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών σε αγρούς καλλιέργειας βιομηχανικής  α

τομάτας

Το 2021 μελετήθηκαν και αξιολογηθηκαν τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση (χω- γ

ρικά και χρονικά) παθογόνων οργανισμών και εχθρών στην καλλιέργεια της βιομη-
χανικής τομάτας στην Ηλεία. Ειδικότερα, εξετάστηκαν όλα τα στάδια της καλλιέργει-
ας, από τα φυτώρια έως και τον αγρό. 
Στα σπορεία πραγματοποιήθηκε έλεγχος των σποροφύτων, των συνθηκών καλλιέρ-
γειας, των υποδομών και των προβλημάτων φυτοπροστασίας.
Στους αγρούς πραγματοποιήθηκαν επισκοπήσεις για την έγκαιρη ανίχνευση εμφά-
νισης ασθενειών και εκτίμηση του επιπέδου των προσβολών από εδαφογενείς μύ-
κητες και ωομύκητες π.χ. Sclerotium sp και Phytophthora sp. Παράλληλα, καταγρά-
φονταν περιβαλλοντικά δεδομένα όπως θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, ύψος 
βροχόπτωσης, διάρκεια διύγρανσης φυλλώματος, εδαφική υγρασία και θερμοκρα-
σία κ.α. από δίκτυο virtual και επίγειων μετεωρολογικών σταθμών με ταυτόχρονη 
δυνατότητα πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών όπως ο Περονόσπορος 
και η Αλτερναρίωση στην τομάτα. Τέλος πραγματοποιήθηκαν επισκοπήσεις για την 
εμφάνιση προσβολών από μύκητες, βακτήρια και ιους και συλλογή δειγμάτων για 
περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη.
Εγκαταστάθηκε πειραματικός αγρός στον οποίο εφαρμόστηκε νέο σύστημα παρα-
γωγής τομάτας με πειραματική εφαρμογή ψευδοσποράς (για τα ζιζάνια), παρεμπό-
δισης σύζευξης (για το έντομο  Tuta absoluta,) και βιολογικής/ολοκληρωμένης κατα-
πολέμησης εδαφογενών μυκήτων.
Πραγματοποιήθηκαν 10 επισκέψεις επιστημόνων και τεχνικού προσωπικού του ΜΦΙ 
σε αγρούς βιομηχανικής τομάτας, συνεργαζόμενων στο πρόγραμμα παραγωγών. Οι 
επισκέψεις περιλάμβαναν δράσεις: α) δειγματοληψίας φυτών τομάτας και εδάφους 
από τους αγρούς για μελέτη όσον αφορά στο επίπεδο μολύσματος (σκληρωτίων) του 
μύκητα Sclerotium rolfssi, β) αξιολόγησης αποτελεσματικότητας επεμβάσεων ενάντια 
σε εδαφογενείς μύκητες και τέλος γ) εργαστηριακές αναλύσεις, σε συνεργασία με τη 
βιομηχανία “ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε”, για την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Α/Α
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β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

καρπών τομάτας που δέχτηκαν διαφορετικές μεταχειρίσεις φυτοπροστασίας.
Επίσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με  συνεργαζόμενους παραγωγούς και 
επισκέψεις σε αγρούς  παραγωγών της περιοχής για συμβουλές σε θέματα φυτο-
προστασίας, σε συνεργασία με τους Γεωπόνους της εταιρείας και αξιολόγηση συ-
γκομιδής (από 5 αγρούς) για έλεγχο επιτυχίας στρατηγικών που προτάθηκαν ή/και 
εφαρμόζονται σε οριζόντιο επίπεδο και οι οποίες αφορούσαν μύκητες, έντομα, ακά-
ρεα και ζιζάνια. Τα ευρήματα/αποτελέσματα συζητήθηκαν με τους εμπλεκόμενους 
παραγωγούς.
Παράλληλα στο τέλος του έτους έγινε πρόταση εγκατάστασης φυτών κάλυψης στο 
πλαίσιο αειφόρου διαχείρισης ασθενειών και ζιζανίων στην καλλιέργεια.

Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΦΙ

Α/Α Διάρκεια α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

1

Τρία (3) έτη
(1.1.2018 - 31.12.2020)

Παράταση μέχρι 
31.12.2021

Μελέτη βιοποικιλότητας ακαρεοπανίδας, με έμφαση σε φυτοφάγα και αρπακτικά  α

ακάρεα, φυτών αστικού πρασίνου του Νομού Αττικής

Σκοπός είναι να μελετηθούν οι τυχόν ακαρεολογικοί εχθροί των φυτών του αστικού  β

πρασίνου καθώς και τα αρπακτικά που είναι διαθέσιμα σε αστικά και περιαστικά περι-
βάλλοντα για την φυσική αντιμετώπιση αυτών. Τα φυτοφάγα ακάρεα αποτελούν  μία 
από τις σημαντικότερες ομάδες ζωικών εχθρών των καλλωπιστικών φυτών του αστι-
κού πρασίνου. Ο έλεγχός τους επιτυγχάνεται ως ένα ποσοστό από φυσικούς εχθρούς 
όπως τα αρπακτικά ακάρεα καθώς η χημική φυτοπροστασία στο αστικό πράσινο 
παρουσιάζει δυσκολίες και υπόκειται σε περιορισμούς. Στόχος του προγράμματος 
είναι η καταγραφή τόσο των φυτοφάγων όσο και των αρπακτικών ακάρεων καλλω-
πιστικών φυτών του αστικού πρασίνου του Νομού Αττικής. Για την πραγματοποίηση 
του παραπάνω στόχου θα παρθούν δείγματα φυτών από αντιπροσωπευτικά αστικά 
και περιαστικά πάρκα και θα εξεταστεί η ακαρεοπανίδα τους. Στη συνέχεια θα γίνει η 
εξαγωγή των ακάρεων από τα δείγματα είτε με άμεση παρατήρηση στο στερεοσκό-
πιο είτε με τη μέθοδο εξαγωγής Berlese-Tullgreen. Έμφαση θα δοθεί στα φυτοφάγα 
είδη που θα βρεθούν (κυρίως των οικογενειών Tetranychidae, Tenuipalpidae και της 
υπεροικογένειας Eriophyoidea). Επίσης έμφαση θα δοθεί και στα αρπακτικά ακάρεα 
των οικογενειών Phytoseiidae, Stigmaeidae και Cunaxidae.

Κατά το 2021 έγιναν δειγματοληψίες (πεδίον του Άρεως, Υμητός κλπ) διαφόρων  γ

φυτών και συλλογή των ακάρεων από αυτά, καθώς και παρασκευάσματα. Επίσης, 
συνεχίστηκε η αναγνώριση των δειγμάτων που είχαν συλλεχθεί κατά την προη-
γούμενη περίοδο. Βρέθηκαν φυτοφάγα ακάρεα των οικογενειών Tetranychidae και 
Tenuipalpidae καθώς και αρπακτικά των οικογενειών Phytoseiidae και Stigmaeidae 
και Cunaxidae. Τα είδη αρπακτικών που φαίνεται να είναι πιο συχνά εμφανιζόμε-
να στα δείγματα που έχουν εξεταστεί έως τώρα ανήκουν στο γένος Euseius (Acari: 
Phytoseiidae). Όσον αφορά τα φυτοφάγα, πιο συχνά σε εμφάνιση και σε μεγαλύτε-
ρους πληθυσμούς βρέθηκαν κυρίως είδη της οικογένειας Tenuipalpidae.
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α. Τέσσερα (4) έτη
(1.9.2019 - 31.8.2023)

β. 100% Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

In-silico boosted, pest prevention and of -season focused IPM against new and  α

emerging fruit l ies (‘OFF-Season’ FF-IPM)

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη μεθοδολογιών για την έγκαιρη ανίχνευση, αναγνώ- β

ριση και αντιμετώπιση Ευρωπαϊκών και μη Ευρωπαϊκών ειδών διπτέρων της οικογέ-
νειας Tephritidae που συγκαταλέγονται στους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα επιβλαβών οργα-
νισμών που ανιχνεύονται σε φορτία εισαγωγής φρούτων και λαχανικών  από τρίτες 
χώρες στην Ε.Ε.. Το έργο έχει ως αντικείμενο μελέτης την απόκτηση βασικής γνώ-
σης της βιο-οικολογίας τριών ειδών Διπτέρων της οικογένειας Tephritidae (Ceratitis 

capitata, Bactrocera dorsalis, B. zonata) τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την 
ΕΕ ως οργανισμοί καραντίνας. Από τα παραπάνω είδη στην Ευρώπη βρίσκεται μόνο 
το C. capitata (Μύγα Μεσογείου), το οποίο όμως έχει διαπιστωθεί ότι επεκτείνεται 
προς βορειότερες περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο του έργου θα μελε-
τηθούν α) η δυναμικότητα των ειδών να επιβιώνουν σε ακραίες για αυά περιβαλλο-
ντικές συνθήκες θερμοκρασίας, ξηρασίας και έλλειψης τροφής,  με σκοπό να διερευ-
νηθεί η ικανότητά τους να ολοκληρώσουν την ανάπτυξή τους και να εγκατασταθούν 
στην Ευρώπη (για τα μη Ευρωπαϊκά είδη), β) η χρήση τεχνολογιών για την έγκαιρη 
διαπίστωση της παρουσίας προσβολής σε φρούτα και η ανίχνευση νέων πληθυσμών 
σε νέο εισαχθείσες περιοχές με τεχνικές αυτοματοποιημένων παγίδων (E-trap) και 
αναγνώρισης των πτητικών που παράγουν τα προσβεβλημένα φρούτα. Επίσης, θα 
εφαρμοσθούν σύγχρονες μοριακές τεχνικές για την αναγνώριση αυτών των ειδών 
στο επίπεδο της προνύμφης. γ) θα αναπτυχθούν σύγχρονα μοντέλα εκτίμησης της 
δυνατότητας διασποράς των εντόμων αυτών, σε συνεργασία με το κορυφαίο ίδρυμα 
στο αντικείμενο  (CSIRO Αυστραλία). Ταυτόχρονα, μοντέλα εφαρμογής IPM  σε επίπε-
δο αγρού θα αναπτυχθούν για το κάθε ένα από τα παραπάνω είδη. Τέλος, ανάλυση 
επικινδυνότητας με βάση όλες τις πληροφορίες που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του 
προγράμματος, θα αναπτυχθούν για όλα τα είδη.

Κατά το 2021  συνεχίστηκε η συλλογή πτητικών, με την τεχνική κατανομής στην  γ

υπερκείμενη αέρια φάση, από προσβεβλημένα και υγιή μήλα και πορτοκάλια.  Έγινε 
προσβολή με τρία είδη (B. dorsalis, B. zonata και C. capitata). Τα φρούτα διατηρήθη-
καν στους 25°C μετά την προσβολή και από τα τρία είδη. Στην περίπτωση των μήλων, 
έλαβε χώρα προσβολή και η διατήρησή τους και στους 15°C. Τα πτητικά συλλέχθη-
καν αμέσως μετά την ωοτοκία και σε επιλεγμένα χρονικά σημεία πραγματοποιήθηκε 
με γνώμονα τη φυσιολογία του κάθε φρούτου. Ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση και η 
ποσοτικοποίηση των συστατικών που ανιχνεύθηκαν και πραγματοποιήθηκε η συγ-
γραφή του αντίστοιχου παραδοτέου με τίτλο «Report on key diagnostic components 
of FF infested fruit volatiles». 
Παράλληλα, χρησιμοποιώντας αυτοματοποιημένη συσκευή αναγνώρισης πτητικών 
(E-nose) μελετήσαμε τη δυνατότητα έγκαιρης διαπίστωσης προσβολής σε διάφορα 
χρονικά σημεία μετά την ωοτοκία και από τα τρία είδη μύγας σε νεκταρίνια και μήλα 
σε διάφορες θερμοκρασίες διατήρησης (6°C, 20°C, 25°C).

2

α. Πενήντα οκτώ
(58) μήνες

(1.1.2017 - 31.10.2021)

Ερευνητική Υποδομή «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)» α

Η ερευνητική υποδομή (ΕΥ) PlantUp αποτελεί μία υποδομή αριστείας που επικε- β

ντρώνεται στη συστηματική καταγραφή, διατήρηση, προστασία και αξιοποίηση του 
πλούτου της Ελληνικής φυτικής βιοποικιλότητας. Σκοπό έχει τη δημιουργία ενός εξει-
δικευμένου επιστημονικού δικτύου για τη διερεύνηση και την επιτυχή διαχείριση υπό 
συνθήκες περιορισμού επιβλαβών οργανισμών που προσβάλλουν τα φυτά, όπως

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β. 100% Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και Υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης 
(Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ-

ΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ-
ΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟ-
ΜΙΑ) (ΕΣΠΑ 2014-2020)

επίσης και τη διάδοση της αποκτώμενης γνώσης αλλά και την εποικοδομητική συ-
νεργασία των εμπλεκόμενων φορέων της Υποδομής με την επιστημονική κοινότητα, 
διάφορους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους πιθανούς τελικούς 
χρήστες των υπηρεσιών. Ειδικότερα στο ΜΦΙ με το παρόν έργο επιδιώκεται η αναβάθ-
μιση των υποδομών Μονάδας Μικροσκοπίας, η οποία είναι εξοπλισμένη με μια σειρά 
από οπτικά/φθορισμού μικροσκόπια, στερεοσκόπια και συστήματα ανάλυσης εικόνας, 
η οποία θα ενισχυθεί με την απόκτηση ενός συνεστιακού συστήματος μικροσκοπίας 
και θα είναι διαθέσιμη σε εξωτερικούς χρήστες. Mε την πρόσληψη τριών μεταδιδα-
κτόρων και τη συνεργασία επτά εργαστηρίων του ΜΦΙ θα προωθηθεί η χρήση –omics 
(genomics, transcriptomics, proteomics, metabolomics) τεχνολογιών στο Ινστιτούτο 
για τη μελέτη των επιβλαβών οργανισμών, της αλληλεπίδρασής τους με τα φυτά ξενι-
στές και για την ανάπτυξη ασφαλών για το περιβάλλον τρόπων αντιμετώπισης.

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκε η συγγραφή της επιστημονικής εργασίας με τίτ- γ

λο «A molecular diagnostic assay for the discrimination of eleven species of aphids 
(Hemiptera: Aphididae) infesting citrus» στην οποία περιγράφεται η ανάπτυξη 
ενός μοριακού διαγνωστικού για την ταυτοποίηση 11 ειδών αφίδων που προσβά-
λουν τα εσπεριδοειδή (Aphis gossypii, Toxoptera citricidus, A. spiraecola, A. craccivora, 

Aulacorthum solani, Brachicaudus helichrysi, Myzus persicae, A. fabae, Macrosiphum 

rosae, M. euphorbiae και T. auranti) με τη μέθοδο PCR RFLP (Restriction Fragment 
Length Polymorphism). 

3

α. Τέσσερα (4) έτη και 
δύο (2) μήνες 

(2.11.2018 – 31.12.2022)

β. 100% Εθνική
Συμμετοχή

LIFE CONOPS: Ανάπτυξη και επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμε- α

νων από την κλιματική αλλαγή χωροκατακτητικών κουνουπιών στη Νότια Ευρώπη

Το έργο LIFE CONOPS ολοκληρώθηκε το 2018, ωστόσο συνεχίζει να υλοποιεί τα απο- β

τελέσματα που προέκυψαν στην Ελλάδα Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η εντομολο-
γική παρακολούθηση και κάποιες από τις καλές πρακτικές που προέκυψαν κατά την 
υλοποίηση του έργου. 

Αναλυτικότερα, για το έτος 2021:  γ

Συνεχίστηκε η εντομολογική επιτήρηση σε επιλεγμένα σημεία εισόδου της χώ- ‚
ρας και διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Αττικής παρέχοντας χρήσιμα δεδο-
μένα σχετικά με την παρουσία, την εποχιακή διακύμανση και την πυκνότητα του 
πληθυσμού των κουνουπιών στην Ελλάδα, ενώ ειδικότερα για τα  σημεία εισόδου 
(πχ αεροδρόμια, λιμάνια) αποτελεί και ένα σύστημα έγκαιρης καταγραφής σχετι-
κά με νέα χωροκατακτητικά είδη. 
Με στόχο την ορθή ενημέρωση των πολιτών στη διαχείριση των κουνουπιών,  ‚
τους κινδύνους και γενικότερα την προστασία τους από τα κουνούπια συνεχί-
στηκε η αξιοποίηση του υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Για το 
λόγο αυτό το οπτικοακουστικό υλικό (video) διαμορφώθηκε και παραδόθηκε σε 
μορφή ηλεκτρονικής μακέτας (ηλεκτρονικό αρχείο) στην Περιφέρεια Αττικής για 
την περαιτέρω χρήση του (Στο πλαίσιο της Δράσης 5 του προγράμματος με τίτλο 
«ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΥ-
ΝΟΥΠΙΩΝ (CULICIDAE) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» που υλοποιείται από το ΜΦΙ 
σε συνεργασία και χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής).
Τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης του LIFE CONOPS για την παρακολούθηση  ‚
του πληθυσμού και τον έλεγχο των χωροκατακτητικών κουνουπιών σε περιοχές 
υψηλού κινδύνου είναι διαθέσιμα για όλες τις αρμόδιες αρχές και υλοποιούνται 
κάθε φορά που εμφανίζεται κάποιο εισαγόμενο κρούσμα συμβάλλοντας στην 
προστασία της δημόσιας υγείας.
Η αξιολόγηση της μεθόδου της εξαπόλυσης των στείρων εντόμων (Sterile Insect  ‚
Technique – SIT) έναντι του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης (Aedes albopictus) συ-
νεχίστηκε και το 2021 στη Βραυρώνα (Δήμος Μαρκοπούλου). Το συγκεκριμένο 
πιλοτικό έργο υλοποιείται από το ΜΦΙ σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό
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α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

Ατομικής Ενέργειας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Ελληνική Επιτροπή Ατομι- ‚
κής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το Joint FAO/IAEA Insect Pest Control Laboratory, με 
έδρα τον ΔΟΑΕ (Αυστρία). Η «φιλοσοφία» της τεχνικής βασίζεται στην απελευθέ-
ρωση στείρων αρσενικών εντόμων προκειμένου να διακοπεί η αναπαραγωγική 
διαδικασία των συγκεκριμένων ειδών κουνουπιών.

4

α. Tέσσερα (4) έτη
(1.11.2017 - 31.10.2021)

β. XF-ACTORS, 
SFS-09-2016 - Spotlight 
on critical outbreak of 

pests: the case
of Xylella fastidiosa

100% 
HORIZON 2020

Xylella Fastidiosa α  Active Containment Through a multidisciplinary-Oriented Research 
Strategy’ (XF-ACTORS)

Οι κυριότεροι στόχοι του ερευνητικού έργου XF-ACTORS είναι: β

Ενίσχυση των προληπτικών μέτρων συνδυάζοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία  ‚
και ευαισθητοποίηση των φορέων που σχετίζονται με τη φυτοϋγεία, των φορέων 
που λαμβάνουν αποφάσεις και των λοιπών εμπλεκόμενων, ώστε να αποκτηθούν 
δεξιότητες και να εκπονηθούν αποτελεσματικά σχέδια έκτακτης ανάγκης έναντι 
του παθογόνου Xylella fastidiosa.

 Ανάπτυξη και επικύρωση διαγνωστικών μεθόδων και εργαλείων έγκαιρης διά- ‚
γνωσης και εφαρμογής χειρισμών καταπολέμησης, σε επίπεδο φυτού και επίπε-
δο πεδίου.
  ‚ Αποσαφήνιση θεμάτων επί: της βιολογίας και πληθυσμιακής γενετικής του βακτη-
ρίου, της βιο-οικολογίας των εντόμων-φορέων, και των μηχανισμών αλληλεπίδρα-
σης των εντόμων-φορέων με τα φυτά-ξενιστές του και τα έντομα-φορείς του. 
 Ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών αντιμετώπισης του παθογόνου καθώς και ενός  ‚
βιώσιμου πλαισίου μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικο-οικονομικών και πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκδήλωση προσβολών του παθογόνου. 
 Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα μοντέλα εκτίμησης επικινδυ- ‚
νότητας σε επίπεδο περιφέρειας για την αποφυγή της εξάπλωσης του παθογόνου. 
 Δημιουργία μιας δυναμικής ‘διαδικτυακής πύλης’ (portal) για το παθογόνο και  ‚
γενικότερα ενός συστήματος διάχυσης των σχετικών με το παθογόνο πληρο-
φοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόηση των στόχων του έργου και των 
επιτευγμάτων του καθώς και η αποτελεσματική μεταφορά γνώσης μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκε η συγγραφή και υποβολή σε επιστημονικά περιο- γ

δικά των εργασιών  με τίτλο:
1. «Genetic and endosymbiotic diversity of Greek populations of Philaenus spumarius, 

Philaenus signatus and Neophilaenus campestris, vectors of Xylella fastidiosa» (https://
www.nature.com/articles/s41598-021-83109-z) στην οποία περιγράφεται η γενετική 
παραλλακτικότητα και βακτηριακή ποικιλομορφία ελληνικών πληθυσμών εντόμων, 
φορέων του βακτηρίου X. fastidiosa.
2. «Electrophysiological responses of Philaenus spumarius  and  Neophilaenus campestris 
females to plant volatiles» (https://doi. org/10.1016/j.phytochem.2021.112848), όπου 
μελετήθηκαν οι ηλεκτροφυσιολογικές αποκρίσεις των φορέων του βακτηρίου X. 

fastidiosa σε πτητικά συστατικά από φυτά ξενιστές τους.

5

α. Τρία (3) έτη
(1.10.2018 - 30.09.2021)

Αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.)  α

για την παραγωγή πρωτεΐνης προνυμφών εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτη-
σης των σιτηρεσίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα

Σκοπός του ερευνητικού έργου είναι: β

Ανάπτυξη τεχνικής, επιστημονικής και οργανωτικής γνώσης από την αξιοποίηση   ‚
των οργανικών υπολειμμάτων από την κεντρική αγορά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την 
παραγωγή πρωτεΐνης εντόμων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης των σιτηρε-
σίων της τσιπούρας και του λαβρακιού από τα ιχθυάλευρα σε εκμεταλλεύσεις 
υδατοκαλλιέργειας.
Ανάπτυξη τεχνικής και επιστημονικής γνώσης για την υποκατάσταση ιχθυάλευ- ‚
ρου από εντομοάλευρο και προσδιορισμός των βέλτιστων ποσοστών υποκατά

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

5

β. 100% Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-

2020», Ενωσιακή 
Προτεραιότητα 2 
«Προαγωγή της 
περιβαλλοντικά 

βιώσιμης, αποδοτικής
ως προς τη χρήση των 

πόρων, καινοτόμου, 
ανταγωνιστικής και 

βασιζόμενης στη γνώση 
υδατοκαλλιέργειας» του 

Μέτρο 3.2.1.

στασης για τη βιώσιμη χρήση των πόρων στην υδατοκαλλιέργεια, την διατήρηση 
της ευζωίας των ζώων.

Κατά το 2021 έγινε προμήθεια μέρους του απαραίτητου εξοπλισμού προς υλοποί- γ

ηση της οργάνωσης του εργαστηριακού χώρου εκτροφής παραγωγικών εντόμων. 
Συνεχίστηκαν οι προγραμματισμένες εβδομαδιαίες επισκέψεις στην Κεντρική αγο-
ρά Αθηνών (Ο.Κ.Α.Α.) για την παραλαβή οργανικών υπολειμμάτων (25 kg / εβδομά-
δα), με σκοπό την παραγωγή προνυμφών από τα είδη Hermetia illucens και Τenebrio 

molitor. Προχωρήσαμε σε υλοποίηση λεπτομερούς σχεδιασμού για την ολοκλήρωση 
όλων των παραδοτέων που συμμετέχει ο Ο.Κ.Α.Α. και αφορούν την ποιοτική και πο-
σοτική καταγραφή των οργανικών υπολειμμάτων, τη δημιουργία δικτύου συλλογής 
διακίνησης και διατήρησης πρώτης ύλης, τη διαλογή και παρασκευή υποστρωμά-
των και την αξιολόγηση υποστρωμάτων. Τα παραπάνω υλοποιούνται σε συνεργασία 
με την εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων ‘’KAFSIS” (εργολήπτη του ΟΚΚΑ). Επίσης 
πραγματοποιήθηκαν παραδόσεις δειγμάτων εντομαλεύρων (20 gr/δείγμα) από τα 
έντομα H. illucens & Τ. molitor στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για την πλήρη κάλυψη απαιτήσεων δι-
ενέργειας αναλύσεων θρεπτικής αξίας. Στη συνέχεια μετά την επιλογή δειγμάτων 
από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., παρήχθησαν μαζικά στο Μ.Φ.Ι. τα επιλεγμένα δείγματα και παρα-
δόθηκαν στον προαναφερθέντα συντονιστικό φορέα σε ποσότητες 15 kg Hermetia 

illucens & 10 kg Tenebrio molitor εντομαλεύρων, προς πλήρη κάλυψη απαιτήσεων 
των πειραματισμών διατροφής ιχθύων.

6

α. Τρία (3) έτη
(9.7.2018 - 8.7.2021)

β. “QFytoTera” (ΕΣΠΑ 
2014-2020- Τ1ΕΔΚ-00996)

100% από την ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας

Νανογαλακτώματα φυτικών ελαιών με ενυδατικές και εντομοαπωθητικές ιδιότητες  α

(ακρωνύμιο QFytoTera)

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κολλοειδών συστημάτων διασποράς όπως είναι  β

τα μικρο- και νανογαλακτώματα ως μέσα ενθυλάκωσης, προστασίας και μεταφοράς 
ουσιών με βιολογική δράση είναι μια νέα τεχνολογία, η χρήση της οποίας συνεχώς
εξαπλώνεται σε ποικίλους τομείς εφαρμογών με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των 
τροφίμων, καλλυντικών και φαρμάκων. Η χρήση των νανογαλακτωμάτων για την εν-
θυλάκωση φυτικών απωθητικών έχει αποδειχτεί ότι αυξάνει σημαντικά την διάρκεια 
δράσης τους και μειώνει την μη-επιθυμητή δερματική απορρόφηση. Η καινοτομία 
της πρότασης QFytoTera εδράζεται α. σε προηγούμενη ερευνητική τεκμηρίωση της 
σημαντικής εντομοαπωθητικής δράσης φυτικών ενώσεων από ανεκμετάλλευτα 
είδη της ελληνικής χλωρίδας, που ανακαλύφθηκαν με την καινοτόμο μέθοδο της 
Αντίστροφης Χημικής Οικολογίας (ΑΧΟ) και β. στην πρωτοποριακή τυποποίηση αυ-
τών των ενώσεων σε ενυδατικά μικρο- και νανο-γαλακτώματα. Απότοκος αυτού του 
ερευνητικού έργου αναμένεται να είναι η δημιουργία τελικών καλλυντικών προϊό-
ντων με επιπρόσθετα εντομοαπωθητικά χαρακτηριστικά σε μια προσέγγιση παρα-
σκευής ολιστικών καλλυντικών δερματικής φροντίδας και προληπτικής προστασίας 
από ασθένειες μεταδιδόμενες από έντομα διαβιβαστές.

Κατά το 2021, με βάση τα αρχικά αποτελέσματα βιοδοκιμών, επιλέχθηκαν και εξε- γ

τάστηκαν έξι αιθέρια έλαια. Πιο συγκεκριμένα, τα έλαια Oregano oil, Levandin oil, 
Lavender oil, Melissa oi  cinalis oil, Yarrow oil (UK και Greek), αξιολογήθηκαν ως προς 
την εντομοαπωθητική τους δράση και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με βάση τη 
δράση δύο γνωστών εντομοαπωθητικών φυτικής προέλευσης Citrepel & Geraniol, 
εγκεκριμένες δραστικές (βιοκτόνα) στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα για το Yarrow 
oil εξετάστηκαν δυο διαφορετικές ποικιλίες, οι οποίες διαφέρουν ως προς την προέ-
λευση τους, καθώς το πρώτο δείγμα προέρχεται από καλλιέργειες του Ηνωμένου Βα-
σιλείου, ενώ το δεύτερο από ελληνικές καλλιέργειες. Λόγω των αποτελεσμάτων στα 
πλαίσια της ενότητας ΕΕ2 (Ανακάλυψη νέων φυσικών προσδετών OBPs με τη μέθοδο 
Αντίστροφης χημικής Οικολογίας (ΑΧΟ)) απαιτήθηκε να τροποποιήσουμε το αρχικό 
σύστημα εγκλωβισμού και για το λόγο αυτό το «ελληνικό» Yarrow oil δοκιμάστηκε 
κατευθείαν στο νέο σύστημα. 
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Όλα τα υπό εξέταση αιθέρια έλαια και δραστικές αξιολογήθηκαν σε διάφορες δόσεις 
από 0,02 μl/cm2 έως και 0,4μl/cm2. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων πραγματοποιή-
θηκε με βάση τον δείκτη απωθητικότητας [ο δείκτης απωθητικότητας (Ρ) για μια υπό 
εξέταση ένωση υπολογίζεται από τον τύπο P= 1-(T/C), όπου Τ= ο αριθμός προσγει-
ώσεων (landings) των κουνουπιών στο ανθρώπινο δέρμα όταν έχει γίνει χρήση της 
υπό εξέτασης ένωσης και C= ο αριθμός προσγειώσεων (landings) των κουνουπιών 
στο ανθρώπινο δέρμα στον μάρτυρα (χέρι χωρίς εντομοαπωθητικό)]. Με βάση τα 
έως τώρα αποτελέσματα των βιοδοκιμών με το νέο σύστημα εγκλωβισμού, γίνεται 
αντιληπτό ότι η επιλογή των συγκεκριμένων συστατικών για τη δημιουργία ενός 
συστήματος εγκλωβισμού των επιλεγμένων αιθέριων ελαίων δίνει ικανοποιητικά 
αποτελέσματα ως προς την απωθητική δράση τους. Οι βιοδοκιμές απωθητικότητας 
συνεχίζονται και κύριος στόχος μας αποτελεί η περαιτέρω αξιολόγηση της διάρκειας 
δράσης του συστήματος nanoyarrow (νέο σύστημα εγκλωβισμού με αιθέριο έλαιο 
yarrow oil-Greek) καθώς και η αξιολόγηση των υπόλοιπων αιθέριων ελαίων, εγκλω-
βισμένα στο νέο αυτό σύστημα.
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α. Τέσσερα (4) έτη
(2018 - 2021)

β. Κάλυψη
προϋπολογισμού έργου: 

100% ΓΓΕΤ

Εμβληματική δράση «Οι δρόμοι της Ελιάς», Υποέργο ΙΙ Φυτοπροστασία α

β1    Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη φυτοπρο-
στασία της ελιάς, με τα λιγότερα δυνατά χημικά υπολείμματα στο προϊόν και το 
περιβάλλον. Κύρια εντομολογικά (όπως ο δάκος) και φυτοπαθολογικά προβλήματα 
(όπως Verticiullium, Xylella) θα στοχευθούν, με νέες τεχνικές και τεχνολογίες που 
βασίζονται στην γονιδιωματική. 

 Σκοπός της μελέτης που διεξάγεται στο Εργαστήριο Μυκητολογίας του ΜΦΙ είναι  ‚
η χρήση του συστήματος MinION (Oxford Nanopore Technologies) για την ταχεία 
ανίχνευση και ταυτοποίηση του φυτοπαθογόνου μύκητα Vertcillium dahliae σε 
δένδρα ελιάς. 
 Σκοπός της μελέτης που διεξάγεται στο Εργαστήριο Βακτηριολογίας του ΜΦΙ  ‚
είναι ο εντοπισμός τυχόν ‘παρεμβάσεων’ (interference) ενδοφυτικών βακτηρια-
κών πληθυσμών στην αποτελεσματικότητα των μοριακών ελέγχων για το Xylella 

fastidiosa (Xf). Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης, διερευνάται ο ενδοφυτικός πληθυ-
σμός των βακτηρίων σε υγιείς ελληνικές ποικιλίες (microbiome) και η επίδρασή 
του στην αποτελεσματικότητα των μοριακών ελέγχων για το Xf με χρήση αδρα-
νοποιημένου στελέχους.
 Σκοπός της μελέτης που διεξήχθη στο Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας του  ‚
ΜΦΙ ήταν η μελέτη ειδών εντόμων που τρέφονται από τα αγγεία του ξύλου της 
ελιάς και είναι οι κύριοι δυνητικοί φορείς του βακτηρίου Xylella fastidiosa. Kατά 
το 2021, ολοκληρώθηκε η μελέτη της βιολογίας των κύριων δυνητικών φορέων 
του βακτηρίου που εντοπίζονται στον Ελλαδικό χώρο, με αποτύπωση α. της γε-
νετικής δομής πληθυσμών των εντόμων που συλλέχθηκαν και β. της δομής της 
κοινότητας των συμβιωτικών βακτηρίων στα συλλεγμένα έντομα, χρησιμοποιώ-
ντας κλασικές μοριακές τεχνικές. Συνοψίζοντας, στο Philaenus spumarius βρέθη-
καν 11 (COI) και 18 (cytb) νέοι απλότυποι, στο Neophilaenus campestris 1 (COI) και 
4 (cytb), στο Philaenus signatus 6 (COI) και στο Lepyronia coleoptrata 4 (COI) και 
5 (cytb). Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι ομαδοποιήσεις των πληθυσμών γίνονται 
ανεξάρτητα από το γεωγραφικό τους εντοπισμό, ενώ οι πληθυσμοί παρουσιάζουν 
αρκετή ενδοειδική ποικιλότητα, σε τέτοιο βαθμό ώστε άτομα του ίδιου πληθυ-
σμού να εντοπίζονται πιο κοντά σε άτομα διαφορετικών πληθυσμών απ` ότι στα 
άτομα του πληθυσμού που ανήκουν. Αναφορικά με την παρουσία των πέντε κοι-
νών δευτερευόντων ενδοσυμβιωτικών βακτηρίων των αρθροπόδων (Cardinium, 
Hamiltonella, Rickettsia, Arsonophonus και Wolbachia), χαμηλά επίπεδα μόλυν-
σης εντοπίστηκαν στα συνολικά 339 άτομα της υποτάξης Auchenorrhyncha (10 
διαφορετικά είδη από 22 περιοχές της Ελλάδας) που αναλύθηκαν.

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β2    Νέα γενιά ελκυστικών/παγίδων για το Δάκο της ελιάς
   Σκοπός της μελέτης που διεξάγεται στην Επιστημονική Διεύθυνση Εντομολογίας 

και Γεωργικής Ζωολογίας είναι η βελτιστοποίηση των συνθηκών για την απομόνω-
ση και ταυτοποίηση πτητικών ουσιών σε σκεύασμα ελκυστικού τροφής με τεχνικές 
κατανομής στην υπερκείμενη αέρια φάση. Η μελέτη αυτών με μεθόδους ηλεκτρο-
αντενογραφίας και η αξιολογησή αυτών και ουσιών φυτικής προέλευσης σε πειρα-
ματικό αγρό ως προς την αποτελεσματικότητά τους ως ελκυστικά του δάκου.

Κατά το 2021 τα μίγματα των πτητικών ουσιών του προσελκυστικού που είχαν πα- γ

ραληφθεί μετά από επώαση  στους 25°C και 35°C μελετήθηκαν με συνδυασμό αέ-
ριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας και ηλεκτροαντενογραφικού 
ανιχνευτή (GC-EAD/FID), προκειμένου να αποσαφηνιστεί η απόκριση των ενηλίκων 
θηλυκών ατόμων του εντόμου Bactocera oleae στα διαχωρισμένα συστατικά του 
μίγματος. Δυο ηλικιακά ομάδες θηλυκών εντόμων δοκιμάστηκαν, ηλικίας 0-7 ημε-
ρών και 15-20 ημερών έναντι πτητικών προσελκυστικού.  Τα θηλυκά άτομα δάκου 
αποκρίθηκαν σε διάφορες κατηγορίες ενώσεων που περιλαμβάνουν τερπένια, πυ-
ραζίνες, κετόνες, υδρογονάνθρακες, καθώς και ενώσεις που δεν ταυτοποιήθηκαν.
Τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 15-20 έδωσαν περισσότερες αποκρίσεις σε σύγκριση 
με την ηλικιακή ομάδα 0-7, ενώ είχαν κοινή αντίδραση στη 2,5-dimethyl-pyrazine. 
Επαναλήφθηκαν πειράματα παγίδευσης με συνδυασμό κίτρινων κολλητικών παγί-
δων και ελκυστικών τροφής σε ελαιώνες της περιοχής της Κουβαρά Αττικής. Η τοπο-
θέτηση των παγίδων πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 6-12/7/2021, και 
το χρονικό διάστημα 26/11-2/12/2021. Οι περισσότερες συλλήψεις παρατηρήθηκαν 
κατά τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής με 142 άτομα, εκ των οποίων 47 αρσενικά και 
95 θηλυκά.  Τέλος, συντάχθηκε και υποβλήθηκε η τελική έκθεση με τα αποτελέσματα 
της ηλεκτροφυσιολογικής απόκρισης θηλυκών ατόμων δάκου σε πτητικά συστατικά 
από την υπερκείμενη αέρια ελκυστικού και της αξιολόγησης των πτητικών ουσιών 
σε πειράματα παγίδευσης στον αγρό.
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α. Τρία (3) έτη
(2019 - 2021)

Παράταση μέχρι 
31.3.2022

β. Κάλυψη
προϋπολογισμού έργου: 

100% ΓΓΕΤ

Εμβληματική δράση “Οι δρόμοι των αμπελώνων” - Υποέργο ΙΙΙ Φυτοπροστασία- α

Μικροβίωμα

Δράση 1. Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας 1 του  β

Υποέργου 2: Βιώσιμη φυτοπροστασία της αμπέλου με εφαρμογή σύγχρονων τεχνι-
κών. Στόχος του Υποέργου είναι η αποτελεσματική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη φυ-
τοπροστασία της αμπέλου, με τα λιγότερα δυνατά χημικά υπολείμματα στο προϊόν και 
το περιβάλλον. Η δράση αφορά στη διερεύνηση των επιπέδων ανθεκτικότητας ελλη-
νικών πληθυσμών των εντόμων «Τζιτζικάκια» σε διάφορες ομάδες εντομοκτόνων και 
στο μοριακό χαρακτηρισμό της ανθεκτικότητας με απώτερο σκοπό τον έγκαιρο εντο-
πισμό της ανθεκτικότητας και τη βελτίωση και διαχείριση της καταπολέμησής τους.
Δράση 2. Διερεύνηση της παρουσίας ψευδοκόκκων φορέων σημαντικών ιώσεων 
της αμπέλου σε Ελληνικές οινοποιήσιμες ποικιλίες.

Κατά το 2021,  πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες πληθυσμών εντόμων - ειδών της  γ

υποοικογένειας Typhlocibinae. με σκοπό τη διερεύνηση των επιπέδων ανθεκτικό-
τητας και των μηχανισμών που τη διέπουν. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν 
σε συμβατικούς αμπελώνες από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Θήβα) κατά την 
διάρκεια του καλοκαιριού του έτους 2021. Στους συλλεγμένους πληθυσμούς πραγ-
ματοποιήθηκαν βιοδοκιμές ανθεκτικότητας σε 4 χημικές ομάδες εντομοκτόνων 
(πυρεθροειδή, παράγωγα της πυριδινίλης, τετραμικά οξέα, ανθρανιλικά διαμίδια). Η 
επιλογή των εντομοκτόνων έγινε βάση των σημαντικότερων δραστικών ουσιών που 
χρησιμοποιούνται από τους παραγωγούς για την καταπολέμηση των πληθυσμών 
των ειδών της υποοικογένειας Typhlocibinae. Πραγματοποιήθηκαν βιοδοκιμές μο-
νής δόσης (single dose) σε δόση ίση με τη συνιστώμενη, αλλά και ίσης με το 25%, το 
50% και το 75% της συνιστώμενης για όλες τις δραστικές ουσίες. 
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α. Τρία (3) έτη

β. Ερευνητικό έργο 100% 
χρηματοδοτούμενο 
από το Πορτογαλικό 

Υπουργείο Υγείας (FCT 
Fundacao para a Ciencia 

e a Technologia)

Dengue and chikungunya vector in Europe: cost ef ective optimization of surveillance  α

and control

Το έργο στοχεύει στην ανάλυση του ρόλου τόσο των κλιματικών και των ανθρωπο- β

γενών μεταβλητών όσο και των θέσεων αναπαραγωγής του Ασιατικού κουνουπιού 
τίγρης (Aedes albopictus) στην επέκτασή του στην Ευρωπαϊκή επικράτεια. Επίσης θα 
μελετηθεί η κατανομής της γενετικής παραλλακτικότητας του συγκεκριμενου χωρο-
κατακτητικού είδους. Το ΜΦΙ συμμετέχει ως εξωτερικός σύμβουλος και στο πλαίσιο 
της 1ης Δράσης θα συμβάλει στη συλλογή δειγμάτων κουνουπιών από συγκεκριμέ-
νες περιοχές της Ελλάδας (ελληνικό στέλεχος Aedes albopictus).

Η ανάλυση των πρώτων δειγμάτων  γ Aedes albopictus από Καβάλα, Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα και Χανιά δεν έδειξαν καμία ένδειξη για εμφάνιση ανθεκτικότητας σε πυρε-
θροειδή σκευάσματα. Αντιθέτως, σε δείγματα από άλλες χώρες της Ευρώπης παρα-
τηρήθηκε αυξημένος αριθμός μεταλλάξεων που σχετίζονται με ανθεκτικότητα στα 
συγκεκριμένα σκευάσματα. Αναλυτικότερα, δείγματα από Βουλγαρία, Ρουμανία και 
Τουρκία έδειξαν τον μεγαλύτερο βαθμό συχνότητας μεταλλάξεων, που σχετίζονται 
με την εμφάνισης ανθεκτικότητας, και ακολουθούν Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία και Ελβε-
τία (σύνορα με Γερμανία).
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α. Τέσσερα (4) έτη
(6.9.2018 - 5.9.2022

β. 100% Ευρωπαϊκή
Επιτροπή-COST ACTIONS

AIM-Aedes Invasive Mosquitoes, COST Action CA17108 α

Το δίκτυο COST Action αποτελεί μία πλατφόρμα για το συντονισμό των ποικίλων  β

ερευνητικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο αναφορικά με 
χωροκακτακτητικά είδη κουνουπιών όπως είναι το Aedes albopictus (Ασιατικό κου-
νούπι τίγρης) το οποίο έχει εγκατασταθεί και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. To 
AIM COST θα αξιολογήσει και θα αναθεωρήσει τις τρέχουσες πρακτικές εντομολο-
γικής επιτήρησης, διαχείρισης και καταπολέμησης με στόχο να αναπτύξει κατευθυ-
ντήριες γραμμές, διαχειριστικά σχέδια και πρωτόκολλα βέλτιστης πρακτικής. Το έργο  
AIM COST στοχεύει στη δημιουργία πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών 
χωρών, μέσω της προώθησης και της ενδυνάμωσης της συνεργασίας στον τομέα 
της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ο Δρ Α. Μιχαηλάκης (ΜΦΙ)  είναι ο συ-
ντονιστής της 2ης Ομάδας Εργασίας «Συμβατικά και Καινοτόμα Εργαλεία Ελέγχου» 
(Working Group 2: Conventional & Innovative Control Tools). .

Κατά το 2021, λόγω της εμπειρίας που διαθέτει το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ιν- γ

στιτούτο, προτάθηκε και ανέλαβε ως συντονιστής δύο ομάδων εργασίας ο Δρ Α. 
Μιχαηλάκης: 

Η πρώτη ομάδα εργασίας είχε ως στόχο τη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο που  ‚
αφορούν στην ορθή διαχείριση των χωροκατακτητικών κουνουπιών. Αναλυτικό-
τερα, τα 2 θεματικά βίντεο αφορούν α) στην ορθή διαχείριση παγίδων ωοθεσίας 
και β) στη μείωση των εστιών ανάπτυξης των κουνουπιών στους ιδιωτικούς χώ-
ρους. Επιπλέον, προτάθηκε η δημιουργία ενός ακόμα και το οποίο θα είναι «εισα-
γωγή» για τα άλλα 2 βίντεο (βασικές πληροφορίες για κουνούπια, χωροκατακτη-
τικά κουνούπια κτλ). Η παραγωγή των βίντεο έγινε στην Αγγλική γλώσσα αλλά 
μεταφράστηκαν σε περισσότερες από 25 γλώσσες προκειμένου να προβληθούν 
σ’ όλες τις χώρες της Ευρώπης και των γειτονικών χωρών που συμμετέχουν στο 
έργο COST (https://www.cost.eu/actions/CA17108/#tabs|Name:management-
committee).
Η δεύτερη ομάδα  θα μελετήσει την κοινωνικοοικονομική σημασία των προ- ‚
γραμμάτων διαχείρισης κουνουπιών στην Ευρώπη με βάση τη γνώμη ειδικών 
(experts) καθώς και διαθέσιμων δεδομένων από τη βιβλιογραφία. Στην ομάδα 
αυτή, εκ μέρους του ΜΦΙ, συμμετέχει και ο Δρ Α. Κολημενάκης.
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α. Δύο (2) έτη Κοινωνικό-οικονομικές πτυχές των μεταδιδόμενων από τα κουνούπια ασθενειών  α

στη Νότια Ευρώπη υπό το πρίσμα πολύπλοκων κοινωνικό οικολογικών συνθηκών

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β. Ενίσχυση Μεταδιδα-
κτόρων ερευνητών/ερευ-
νητριών – Β’ κύκλος – ΙΚΥ

Βασικός σκοπός της μεταδιδακτορικής έρευνας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρω- β

μένου πλαισίου για την αξιολόγηση του συνόλου των κοινωνικοοικονομικών παρα-
γόντων που σχετίζονται τόσο με τη διαχείριση των νέων χωροκατακτητικών ειδών 
κουνουπιών (invasive mosquito species-IMS) όσο και των επιπτώσεων που συνδέο-
νται με αυτά, μέσα σε ένα περιβάλλον έντονων κοινωνικό-πολιτικών προκλήσεων.

Στο πλαίσιο της ΕΕ 3 (Έρευνες Πεδίου και ερωτηματολόγια), πραγματοποιήθηκε ο  γ

σχεδιασμός και η υλοποίηση έρευνας σε μετανάστες, σε πολίτες περιοχών που συνο-
ρεύουν/φιλοξενούν με κέντρα υποδοχής μεταναστών και σε πολίτες περιοχής που 
δε φιλοξενούν προσφυγικές δομές. Αναλυτικότερα, τα ερωτηματολόγια αφορούσαν 
στην: 
Α) Εκπόνηση έρευνας πεδίου (181 ερωτηματολόγια) σε μετανάστες και πρόσφυγες 
στο Τοπικό Συντονιστικό Κέντρο Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) Μαλακάσας.
Β) Εκπόνηση έρευνας πεδίου (50 ερωτηματολόγια) σε πολίτες περιοχών που συνο-
ρεύουν με κέντρα υποδοχής μεταναστών (Δήμος Ωρωπού, συμπεριλαμβάνεται η ΔΕ 
Μαλακάσας).
Γ) Εκπόνηση έρευνας πεδίου (170 ερωτηματολόγια) σε πολίτες του Δήμου Μοσχά-
του-Ταύρου.
Επίσης, ολοκληρώθηκε η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματο-
λογίων που έχουν συλλεχθεί και επίσης στο πλαίσιο της ΕΕ 4 (Ολοκληρωμένο πιλοτι-
κό εργαλείο πολιτικής) έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός  δομημένης έρευνας μικρής 
κλίμακας ερωτηματολογίου σε εμπειρογνώμονες και σχετικούς φορείς (stakeholders) 
για την καταγραφή και αποτίμηση των κοινοτικών προσεγγίσεων διαχείρισης κου-
νουπιών εντός και εκτός του ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. Μαλακάσας (περίπου 50 ερωτηματολόγια) 
με στόχο την ανάπτυξη ενός πιλοτικού εργαλείου πολιτικής.

12

α. Δεκαπέντε (15) μήνες
(1.10.2020 - 31.1.2022)

β. Υπουργείο Ανάπτυξης 
(Ειδική Υπηρεσία Διαχεί-

ρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση & Διά Βίου

Μάθηση»)

«CULMAC» - Μονοκαρβονυλικά ανάλογα της κουρκουμίνης (ΜΑΚ) ως προνυμφοκτό- α

να ενάντια στο κουνούπι Culex pipiens- (Cul-ΜΑΚ)

Σκοπός του έργου είναι η βασική έρευνα για την ανακάλυψη μορίων με προνυμ- β

φοκτόνο δράση έναντι των κουνουπιών, χαμηλής τοξικότητας σε οργανισμούς μη-
στόχους και μέσω μιας συνθετικής προσέγγισης χαμηλού κόστους.

Κατά το 2021, έπειτα από τη σύνθεση των ενώσεων με κύριο χαρακτηριστικό τη δο- γ

μική αναλογία με τα φυσικά κουρκουμινοειδή, πραγματοποιήθηκε η βιολογική τους 
αξιολόγηση. Αναλυτικότερα, πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της αποτελεσματι-
κότητας των νέων βιοδραστικών ενώσεων και η εύρεση των τιμών LC50 και LC90 
που χαρακτηρίζουν τη δραστικότητα των παραγόντων και επιτρέπουν συγκριτικά 
συμπεράσματα. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν έναντι προνυμφών 3ου σταδίου 
2 ειδών κουνουπιών, του κοινού κουνουπιού (Culex pipiens) και του Ασιατικού κου-
νουπιού τίγρης (Aedes albopictus). Οι τιμές LC50 και LC90 που προσδιορίστηκαν ήταν 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Τέλος, σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου ολοκληρώ-
θηκε η συγγραφή και κατάθεση δημοσίευσης καθώς και η παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων σε διεθνές συνέδριο.

13

α. Δύο (2) έτη 
(29.5.2020  - 31.12.2021)

Άμπελος: Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση Εχθρών της Αμπέλου α

Εφαρμογή της μεθόδου της μαζικής παγίδευσης και θανάτωσης του  β D. suzukii. Θα 
χρησιμοποιηθούν νέες ισχυρές τροφο-ελκυστικές ουσίες οι οποίες σε συνδυασμό 
με τροποποιημένες παγίδες οδηγούν σε αυξημένη σύλληψη ενήλικων του D. suzukii. 
Με αυτό το τρόπο μειώνεται σημαντικά ο πληθυσμός του εντόμου και έτσι η πιθα-
νότητα οικονομικής ζημιάς ελαττώνεται σημαντικά. Με αυτή τη μέθοδο καταπολέ-
μησης η χρήση εντομοκτόνων ελαχιστοποιείται, τυχόν αρνητικές επιδράσεις από 
ψεκασμούς καλύψεως στο αγρό-οικοσύστημα εξαλείφονται, και τα σταφύλια είναι 
ελεύθερα από υπολείμματα εντομοκτόνων.

Παρακολούθηση του πληθυσμού της  ‚ D. suzukii σε πειραματικά τεμάχια με τοποθέ-
τηση παγίδων, ώστε να διαπιστωθεί ο ακριβής χρόνος της επέμβασης.
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Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β. 100%  Δράση 1 του 
Υπόμετρου 16.1-16.2 του 
ΠΑΑ 2014-2020 Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδο-

νίας (2019-2020)

Ανάρτηση των παγίδων σε διάφορες ποικιλίες.  ‚
Καταγραφή και αξιολόγηση των ενηλίκων  ‚ D. suzukii που συλλαμβάνονται στις πα-
γίδες.

Κατά το 2021 συνεχίστηκαν οι δοκιμές σε οπωρώνες κερασιάς, τόσο για την κατα- γ

γραφή των ενηλίκων D. suzukii όσο και για την αξιολόγηση της  πληθυσμιακής διακύ-
μανσής τους. Τα αποτελέσματα  ήταν  ικανοποιητικά.

14

α. Τριάντα έξι (36) μήνες
(11.2.2019-11.2.2022)

β. 100% ΓΓΕΤ
(ΕΣΠΑ 2014-2020)

Τα εντομοάλευρα ως εναλλακτική πηγή πρωτεϊνών στα σιτηρέσια των εκτρεφόμε- α

νων ιχθύων

Το έργο στοχεύει στη βελτιστοποίηση της χρήσης των εντομοαλεύρων στις ιχθυο- β

καλλιέργειες. Αναλυτικότερα, θα προσδιοριστεί η ποιοτική σύσταση των εμπορικώς 
διαθέσιμων εντομοαλεύρων, προερχόμενων από τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή είδη εντόμων (Tenebrio molitor, Hermetia illucens, Musca domestica) και 
μέσω της ιχνηλασιμότητας θα πιστοποιηθεί/καταγραφεί η διαδικασία παραγωγής 
και χρήσης ως μέσο για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων στις ιχθυοτροφές 
και στους καταναλωτές. Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, τα έντομα θα εκτρα-
φούν με διαφορετικά υποστρώματα γεωργικών παραπροϊόντων (π.χ. φλοιός πατά-
τας) ή κονσερβοποιίας ψαριών. Μετά από σχετική επεξεργασία (πχ εκχύλιση, ενζυ-
μική δράση) οι διαφορετικές ποιότητες των εντομοαλεύρων που θα προκύψουν θα 
εξεταστούν ως προς τη σύσταση και τη διατροφική τους αξία για τα εκτρεφόμενα 
είδη ψαριών (τσιπούρα, Sparus aurata και ή/λαβράκι, Dicentrarchus labrax) και μέσω 
πειραμάτων εκτροφής θα διαπιστωθεί η βέλτιστη δυνατή ποσότητα συμπερίληψής 
τους στην τροφή των ψαριών.
Οι επιμέρους στόχοι του έργου αφορούν: 

 Ιχνηλασιμότητα διαθέσιμων εμπορικών σκευασμάτων εντομοαλεύρων  ‚
 Εκτροφή διαφορετικών ειδών εντόμων υπό διαφορετικές περιβαλλοντικές συν- ‚
θήκες με διαφορετικά θρεπτικά υποστρώματα ανάπτυξης για την επίτευξη της 
βέλτιστης ποιότητας και ποσότητας εντομοαλεύρων 
 Ποιοτική ανάλυση και διατροφική αξία των προαναφερόμενων εντομοαλεύρων  ‚
 Ιn vivo ‚  πεπτικότητα των εξεταζόμενων εντομοαλεύρων σε τσιπούρα και λαβρά-
κι 
 Επίδραση των εντομοαλεύρων στη διατροφική συμπεριφορά των εκτρεφόμε- ‚
νων ιχθύων 
 Επίδραση των διαφορετικών εντομοαλεύρων στην αύξηση και την ευζωία των  ‚
ψαριών, μέσω της μελέτης των παρακάτω παραμέτρων: μορφομετρικά χαρα-
κτηριστικά, παράμετροι αύξησης και υγείας, ιστολογικές αναλύσεις, βιοχημικές 
αναλύσεις πλάσματος και ιστών, εντερομικροβίωμα, ανοσολογικοί δείκτες, με-
ταβολικοί δείκτες.

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκε αποστολή ενηλίκων των ειδών  γ Ηermetia illucens, 

Tenebrio molitor και Musca domestica στο Α.Π.Θ. προς διενέργεια γενετικής ταυτοποί-
ησης και προνυμφών προς προσδιορισμό της βέλτιστης μεθόδου παραγωγής εντο-
μαλεύρων στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. (παράρτημα ΚΡΗΤΗΣ). Διεξήχθη εκτενής τηλεδιάσκεψη, 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την συνολική πορεία του προγράμματος και 
για το σχεδιασμό των πειραματικών εργασιών. Επιλέχθηκαν τα τελικά υποστρώματα 
με τα οποία θα σιτιστούν τα έντομα για την παραγωγή εντομαλεύρων. Ολοκληρώθη-
κε μέρος των πειραματισμών ανάπτυξης εντόμων σε ορισμένα από τα τελικώς επι-
λεγμένα υποστρώματα και παρήχθησαν σχετικές ποσότητες εντομαλεύρων από τα 
είδη H. illucens, Τ. molitor, Μ. domestica, τα οποία στάλθηκαν ως δείγματα των 250gr 
στο Α.Π.Θ. (συνολικά 1kg εντομαλεύρων). Προχωρήσαμε σε προμήθεια επιπρόσθε-
του  εξοπλισμού και των απαραίτητων αναλωσίμων για την πραγματοποίηση των 
τελικών πειραμάτων προσδιορισμού των βέλτιστων συνθηκών ανάπτυξης και σύ-
στασης σιτηρεσίων των εκτρεφόμενων εντόμων.

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021
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α. 350 ημέρες 
κατά τη χρονική περίοδο: 

1.4.2021 - 1.10.2023

β. 90% EFSA

GP/EFSA/ALPHA/2020/01 –Lot 2 – “Entrusting support tasks in the area of Plant  α

health - Commodity risk assessment for High Risk Plants”

Το έργο GP/EFSA/ALPHA/2020/01 - Lot 2, “Entrusting support tasks in the area of  β

Plant health - Commodity risk assessment for High Risk Plants”, αφορά στην παροχή 
επιστημονικής υποστήριξης στην EFSA στην εκτίμηση της επικινδυνότητας φορτί-
ων που έχουν καταχωρηθεί στον Εκτελεστικό Kανονισμό 2018/2019 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ως «Φυτά φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα υψηλού κινδύνου (High 
Risk Plants, HRP)» σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό EU 2016/2031. Το παραπάνω 
έργο περιλαμβάνει:

Τη σύνταξη, προετοιμασία και αναθεώρηση του καταλόγου επιβλαβών οργα- ‚
νισμών που έχουν αναφερθεί στα παρακάτω καλλωπιστικά είδη φυτών που 
προορίζονται για φύτευση:  Acacia Mill., Albizia Durazz., Baunhinia L., Berberis 
L., Caesalpina L., Cassia L., Cornus L., Hamamelis L., Jasminum L., Ligustrum L., 
Lonicera L., Nerium L., Robinia L. (με εξαίρεση τα είδη Albizzia julibrissin and 
Robinia pseudacacia).
Την αξιολόγηση της γεωγραφικής κατανομής των επιβλαβών οργανισμών και τη  ‚
συλλογή δεδομένων (για όποιους οργανισμούς κριθεί απαραίτητο) από τις ήδη 
υπάρχουσες λίστες των επιβλαβών οργανισμών.
Την προετοιμασία για την σύνταξη φυλλαδίων για τους οργανισμούς (pest sheets)  ‚
από τις Ομάδες Εργασίας HRP της EFSA.
Την προετοιμασία για τη διενέργεια κατηγοριοποίησης των οργανισμών (pest  ‚
categorizations) που θα επιλεγούν με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας των 
φορτίων HRP.

Κατά το 2021 ολοκληρώθηκε η λίστα παθογόνων και εχθρών για τα φυτά του γέ- γ

νους Berberis και η κατηγοριοποίηση των εχθρών Maconellicoccus hirsutus και 
Pseudococcus cryptus.

Μη Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

1

α. Δύο (2) έτη
(20.12.2019 - 20.12.2021)

β. 100% Περιφέρεια 
Πελοποννήσου

Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς  α Dryocosmus kuriphilus 
(Yasumatsu) σε νεοεμφανιζόμενες εστίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την 
εξαπόλυση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis

Η Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς β  Dryocosmus kuriphilus.

Εντοπίστηκαν οι νέες περιοχές της παρουσίας της σφήκας της καστανιάς στην πε- γ

ριφέρεια Πελοποννήσου καθώς και νέες θέσεις στις περιοχές που είχαν εξαπολυθεί 
παρασιτοειδή τα προηγούμενα χρόνια. 
Πραγματοποιήθηκε η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς Torymus sinensis σε 33 θέσεις 
και συνολικά εξαπολύθηκαν 40 συσκευασίες του παρασιτοειδούς (8.000 ενήλικα 
παρασιτοειδή έντομα). Εξαπολύσεις πραγματοποιήθηκαν στις Τοπικές  Κοινότητες: 
Τουρκολέκα (4 θέσεις), Αλαγονίας (2 θέσεις), Νέδουσας (2 θέσεις), Ίσαρη (1 θέση), 
Λύκαιο (1 θέση), Καστανοχωρίου (2 θέσεις), Αμπελιώνα (3 θέσεις), Φρουσιούνας (1 
θέση), Πλατάνου (2 θέσεις), Καστάνιτσας (8 θέσεις), Βαμβακού (1 θέση), Αγίου Πέ-
τρου (2 θέσεις), Καστριού (2 θέσεις) και Δολιανών (2 θέσεις).  
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Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης
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2

α. Τρία (3) έτη
(2021 - 2023)

β. 100% ΥπΑΑΤ

Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς  α Dryocosmus kuriphilus 
(Yasumatsu) σε περιοχές της Ελλάδος με νεοεμφανιζόμενες εστίες, με την εξαπόλυ-
ση του παρασιτοειδούς εντόμου Torymus sinensis

Αντικείμενο του συγκεκριμένου Ερευνητικού Προγράμματος είναι α) η παρακολού- β

θηση των περιοχών που έχουν πραγματοποιηθεί εξαπολύσεις του παρασιτοειδούς 
Torymus sinensis για τη βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς με συ-
στηματικές δειγματοληψίες ώστε να διαπιστωθεί η επιτυχής εγκατάστασή του και η 
πορεία των πληθυσμών του β) οι επανεξαπολύσεις παρασιτοειδών σε περιοχές που 
θα διαπιστωθεί ανεπιτυχής εγκατάστασή του και γ) η εξαπόλυση του παρασιτοει-
δούς σε νέες περιοχές εμφάνισης της σφήκας της καστανιάς που δεν έχουν καλυφθεί 
από εξαπολύσεις προηγούμενων προγραμμάτων βιολογικής καταπολέμησης.
Σε περιοχές που είχαν πραγματοποιηθεί εξαπολύσεις του παρασιτοειδούς κατά τα 
προηγούμενα έτη (2018-2020) πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες κηκίδων του 
από δένδρα καστανιάς ώστε να διαπιστωθεί η ύπαρξη παρασιτοειδών εντόμων. 
Πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία σε 78 θέσεις σε περιοχές εξαπόλυσης του πα-
ρασιτοειδούς εντόμου και συνολικά συλλέχθηκαν 23.400 κηκίδες. Οι κηκίδες μετε-
φέρθηκαν στο εργαστήριο όπου επωάστηκαν εντός ειδικών κατασκευών ώστε να 
εξέλθουν τα ενήλικα του παρασιτοειδούς. Από όλες τις περιοχές δειγματοληψίας 
προέκυψαν παρασιτοειδή έντομα με μέσο ποσοστό παρασιτισμού που κυμάνθηκε 
από 0,5 έως γύρω στο 15 %  (αριθμός ενήλικων παρασιτοειδών ανά 100 κηκίδες). 
Τα επίπεδα του παρασιτισμού δείχνουν επιτυχημένη εγκατάσταση του παρασιτοει-
δούς εντόμου και ανοδική πορεία των πληθυσμών του με την πάροδο του χρόνου. 
Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εξαπολύσεις του παρασιτοειδούς σε περιοχές της 
χώρας που παρουσιαστήκαν νέες εστίες προσβολών από τη σφήκα της καστανιάς. 
Συγκεκριμένα εξαπολύθηκαν 80 συσκευασίες του παρασιτοειδούς εντόμου (κάθε 
συσκευασία περιέχει 200 ενήλικα έντομα σε αναλογία 60/40 θηλυκών αρσενικών). Οι 
εξαπολύσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές των ΠΕ Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ηλείας, 
Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Τρικάλων, Πιερίας, Ημαθίας, Σερρών, Πέλ-
λας, Καβάλας και Δράμας.

Κατά το 2021 έγιναν εξαπολύσεις σε επιπλέον περιοχές παρουσίας του εντόμου και  γ

δειγματοληψίες για την παρακολούθηση των επιπέδων παρασιτισμού και του βαθ-
μού εγκατάστασης του παρασιτοειδούς στη χώρα.

3

α. Δύο (2) έτη
(8.10.2019 - 8.10.2021)

β. 100% Περιφέρεια 
Ηπείρου

Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς  α Dryocosmus kuriphilus 
(Yasumatsu) στην Ήπειρο

Βιολογική καταπολέμηση της σφήκας της καστανιάς  β Dryocosmus kuriphilus.

Πραγματοποιήθηκε  η εξαπόλυση του παρασιτοειδούς  γ Torymus sinensis  σε  49 θέσεις 
παρουσίας της σφήκας της καστανιάς στην Περιφέρεια Ηπείρου, 5 στην ΠΕ Ιωαννί-
νων και 44 στην ΠΕ Άρτας. Συνολικά εξαπολύθηκαν 55 συσκευασίες του ωφέλιμου 
εντόμου (11.000 ενήλικα παρασιτοειδή έντομα).

4
α. Ένα (1) έτος

(10.8.2020 - 9.8.2021)

Διαχείριση κουνουπιών στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου α

Αντικείμενο του έργου είναι  είναι ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση των δυνητικών  β

εστιών ανάπτυξης των ειδών κουνουπιών εντός των διοικητικών ορίων της ευρύτε-
ρης περιοχή του Δήμου. Επίσης θα γίνει η αξιολόγηση των εστιών αυτών από πλευ-
ράς παραγωγικότητας προνυμφών κουνουπιών αλλά και η μελέτη της δυναμικής 
των πληθυσμών των ειδών κουνουπιών της περιοχής (δειγματοληψίες ατελών στα-
δίων και τοποθέτηση παγίδων για την παρακολούθηση των πληθυσμών των ενηλί-
κων).

Κατά το 2021 ολοκληρώθηκαν οι δράσεις που έργου και κατατέθηκε η τελική έκθε- γ

ση προόδου. Σύμφωνα με την έκθεση τα αποτελέσματα της εντομολογικής έρευνας  
που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια των ετών 2020 - 2021, έδειξαν την παρου-
σία δύο ειδών κουνουπιών υγειονομικής σημασίας: το Ae. albopictus (Ασιατικό

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β. Δήμος Μοσχάτου - 
Ταύρου (100%)

κουνούπι τίγρης) και το Cx. pipiens (κοινό κουνούπι). Η εντομολογική παρακολού-
θηση του Cx. pipiens αλλά και του Ae. albopictus στο στάδιο του ενήλικου πραγμα-
τοποιήθηκε με τη χρήση παγίδων τύπου BG-sentinel (με ή χωρίς CO2). Επίσης, από 
τα αποτελέσματα φαίνεται ότι οι πληθυσμοί του Ae. albopictus, με βάση τις παγίδες 
ωοθεσίας, ήταν αρκετά υψηλότεροι στην περιοχή του Μοσχάτου συγκριτικά με τον 
Ταύρο, την περίοδο απ’ τον Αύγουστο μέχρι τα μέσα Οκτώβρη του 2020. Η διακύ-
μανση του πληθυσμού των ενηλικών και των δύο ειδών κουνουπιών ήταν σημαντικά 
υψηλότερη στην περιοχή του Μοσχάτου για το Cx. pipiens ιδιαίτερα για τους μήνες 
Αύγουστο και Οκτώβριο 2020. Το Cx. pipiens σημείωσε υψηλό αριθμό συλλήψεων 
και στις αρχές Ιουνίου και Ιουλίου το 2021. Οι υψηλότεροι πληθυσμοί των ενηλίκων 
του Ae. albopictus για το 2020 καταγράφηκαν τον Αύγουστο ενώ το 2021 καταγρά-
φηκαν την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου. Η ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετο-
χή τους στη διαχείριση των κουνουπιών δείχνει σημαντικά αποτελέσματα. Κατά την 
έναρξη της εκστρατείας ενημέρωσης (2018) ποσοστό των πολιτών μεγαλύτερο από 
74% θεωρούσε ότι αδυνατεί να έχει ουσιαστική συνεισφορά στην αντιμετώπιση των 
κουνουπιών και ότι αποκλειστικό αρμόδιος είναι η πολιτεία. Μετά τη διετή εκστρα-
τεία ενημέρωσης (2020) ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80% θεωρούσε ότι μπορεί να 
προβεί σε ενέργειες που θα συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση των κουνουπιών στην 
περιοχή τους   ταυτόχρονα με τι δράσεις που λαμβάνουν οι αρμόδιοι φορείς. Τέλος, 
λόγω της παρουσίας ενηλίκων του Cx. pipiens και τους χειμερινούς μήνες (Ιανουάριο 
έως και Μάρτιο) προτείνεται η συνεχιζόμενη διαχείριση τους (καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους). 

5

α. Τέσσερα (4) έτη
(1.1.2020 - 31.12.2023)

β. 100% από τον Διεθνή 
Οργανισμό Ατομικής 

Ενέργειας (International 
Atomic Energy Agency – 

IAEA)

TC Project RER/5026 Enhancing the Capacity to Integrate Sterile Insect Technique in  α

the Ef ective Management of Invasive Aedes Mosquitoes

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου [TC Project RER 5026 ως συνέχεια του RER  β

5022] και με δεδομένο ότι το είδος κουνουπιού Aedes albopictus (κν. Ασιατικό κου-
νούπι τίγρης) είναι ήδη εγκατεστημένο σε πολλές περιοχές της χώρας μας, θα συνε-
χιστεί η πιλοτική εφαρμογή της τεχνικής της εξαπόλυσης στείρων εντόμων (Sterile 
Insect Technique – SIT) έναντι του συγκεκριμένου είδους κουνουπιού. Η εφαρμογή 
της συγκεκριμένης τεχνικής ξεκίνησε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2018. Πρό-
σφατα ένα έργο τεχνικής συνεργασίας του Διεθνή Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας 
(ΔΟΑΕ) και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), το οποίο υλοποιήθηκε και με 
την υποστήριξη της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), υποστήριξε 
την ενσωμάτωση της τεχνικής εξαπόλυσης στείρων εντόμων στις υπάρχουσες εθνι-
κές στρατηγικές καταπολέμησης επιβλαβών οργανισμών, με απώτερο στόχο τον πε-
ριορισμό της εξάπλωσης ασθενειών που μεταδίδονται από τα κουνούπια του γένους 
Aedes στην Ευρώπη. Η αξιολόγηση της τεχνικής του «SIT» στις συνθήκες της χώρας 
μας είναι ο πρωταρχικός στόχος του έργου, προκειμένου να βοηθήσει μελλοντικά 
στην πληθυσμιακή καταστολή του Aedes albopictus τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 
Ευρώπη. Επιπλέον, στόχος της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής είναι και ο συν-
δυασμός της στρατηγικής του SIT και με άλλες μεθόδους διαχείρισης κουνουπιών 
όπως είναι η στρατηγική της εκπαίδευσης των πολιτών (door-to-door). Τέλος, στο 
πλαίσιο του έργου πραγματοποιείται και η εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην τε-
χνική της εξαπόλυσης στείρων εντόμων. 

Κατά το 2021  διοργανώθηκε δικτυακά η ετήσια συνάντηση των εταίρων προκειμέ- γ

νου να αναθεωρηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου το οποίο επηρεάστηκε σημα-
ντικά από την επιδημία του κορωνοϊού. Επίσης, διοργανωθήκαν 3 διαδικτυακά σεμι-
νάρια που ως στόχο είχαν την ενημέρωση/εκπαίδευση των χωρών μελών σε θέματα 
και πρακτικές που αφορούν στην παραγωγή, εξαπόλυση στείρων εντόμων καθώς 
και στη ορθή διαχείριση των παραγόμενων εντομολογικών δεδομένων.
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6

α. Πεντέμισι (5,5) έτη
(20.2.2020 - 30.6.2025)

β. 100%, Programme of 
Coordinated Research 

Activities (CRP), 
International Atomic 

Energy Agency (ΙAEA-
Διεθνής Οργανισμός 
Ατομικής Ενέργειας)

Quality control bioassays for irradiated Aedes albopictus males Testing quality  α

control methods for irradiated Aedes albopictus males

Σε συνέχεια του προγράμματος εξαπόλυσης στείρων αρσενικών εντόμων για τη δι- β

αχείριση του κουνουπιού Aedes albopictus (Ασιατικό κουνούπι τίγρης) στην Ελλάδα 
θα μελετήσουμε περαιτέρω τις διάφορες παραμέτρους που αφορούν στην βιοοι-
κολογία  του συγκεκριμένου εντόμου σε σχέση με τη δόση στείρωσης.  Αναλυτικό-
τερα, η παρούσα μελέτη στοχεύει στο ν’ αναπτύξει και ν’ αξιολογήσει πρωτόκολλα 
ποιοτικού ελέγχου σχετικά με τη δημογραφία, τη συμπεριφορά και τις στρατηγικές 
αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας διαφορετικές δόσεις στείρωσης αλλά και μεταφο-
ράς των εντόμων. Απώτερος στόχος είναι η συσχέτιση των πρωτοκόλλων ποιοτι-
κού ελέγχου με τα αποτελέσματα από το πρόγραμμα της πιλοτικής εξαπόλυσης που 
πραγματοποιείται στην περιοχή της Βραυρώνας.

Κατά το 2021, ως συνέχεια των προκαταρκτικών ελέγχων ποιότητας μετά τη μετα- γ

φορά των κουνουπιών (δοκιμές θνησιμότητας και επιβίωσης ενηλίκων), το Μπενά-
κειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής 
Ενέργειας, το Παν. Θεσσαλίας φιλοξένησαν μια αποστολή εμπειρογνώμονα από τον 
Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (Dr Jeremy BOUYER - IAEA Expert Mission). 
Στόχος τη αποστολής ήταν ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση της εξα-
πόλυσης στείρων εντόμων με τη χρήση συστήματος εναέριας εξαπόλυσης στείρων 
εντόμων. Το νέο αυτό σύστημα περιλαμβάνει ένα μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος 
(ΣμηΕΑ) εξοπλισμένο μ’ έναν ειδικό μηχανισμό εξαπόλυσης εντόμων. Αναλυτικότε-
ρα, το σύστημα περιλαμβάνει έναν ειδικό μηχανισμό εξαπόλυσης εντόμων που έχει 
σχεδιαστεί για να απελευθερώνει στείρα έντομα από τον αέρα σε προκαθορισμένη 
γεωαναφορά  θέσεις  μέσω  ΣμηΕΑ.  Οι  πρώτες  εφαρμογές  έδωσαν  ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα αφού το σύστημα απελευθέρωσε τα στείρα έντομα από ύψος 25 
μέτρων χωρίς να τα τραυματίσει και παραμένοντας δραστήρια για αρκετές ημέρες 
(συλλήψεις έως και 10 ημέρες μετά).

7

α. Πέντε (5) μήνες
(1.7.2021 – 30.11.2021)

β. Εθνικός Οργανισμός 
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Έργο ενισχυμένης εντομολογικής επιτήρησης στην Περιφέρεια Αττικής για το έτος  α

2021

Κατά την υλοποίηση του έργου το ΜΦΙ διενήργησε και παρέδωσε προς έλεγχο στη  γ

Μονάδα Ιατρικής Εντομολογίας του Παν. Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) δείγματα κουνου-
πιών από συνολικά 270 δειγματοληψίες, περισσότερες από τις 240 δειγματοληψίες 
που είχαν προβλεφθεί στη σύμβαση, επί του συνόλου (σημ. διενεργήθηκαν επιπρό-
σθετες δειγματοληψίες που δεν προβλεπόταν στο αντικείμενο της σύμβασης και 
έγιναν είτε σε περισσότερα από τα προβλεπόμενα σταθερά σημεία ή με μεγαλύτερη 
συχνότητα από την προβλεπόμενη). Τα αποτελέσματα της ενισχυμένης εντομολογι-
κής επιτήρησης βοήθησαν τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τους φορείς 
της Περιφέρειας Αττικής να πραγματοποιήσουν ορθή διαχείριση των κουνουπιών 
και των ασθενειών που μπορεί να μεταδώσουν. 

8

α. Τρία (3) έτη 
(11.12.2020 – 10.12.2023)

Καταγραφή της παρουσίας και της εποχιακής διακύμανσης των κουνουπιών  α

(Culicidae) στην Περιφέρεια Αττικής

Το συγκεκριμένο έργο, ως συνέχεια του προηγούμενου έργου μεταξύ ΜΦΙ και Πε- β

ριφέρειας Αττικής, στοχεύει στη συνεχή εντομολογική επιτήρηση και έρευνα στην 
Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να παραχθούν αξιόπιστα και χρήσιμα δεδομένα, 
τα οποία θα είναι άμεσα διαθέσιμα στους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση 
των κουνουπιών (Δήμοι, Περιφέρεια, Διευθύνσεις Υγείας, κτλ). Σκοπός του ερευνη-
τικού προγράμματος είναι η συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων, τα οποία θε-
ωρούνται απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την κατάρτιση ολοκληρωμένου προ-
γράμματος διαχείρισης των πληθυσμών κουνουπιών για τις περιοχές που υπάγονται 
διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. Παράλληλα, μέσω της ανάπτυξης κατάλληλων 
δράσεων ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα προστασίας από τα κουνούπια και

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος, β. Σκοπός, γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

β. 100%Περιφέρεια 
Αττικής

τις δυνατότητες της δικής τους συμβολής στην αντιμετώπιση του προβλήματος θα 
επιτευχθεί υπεύθυνη πληροφόρηση.

Κατά το 2021 τοποθετήθηκαν συνολικά 65 παγίδες ενηλίκων (BG-sentinel) εκ των  γ

οποίων οι 56 διαθέτουν φιάλη CO2. Οχτώ από τις παγίδες αυτές είναι εγκατεστημέ-
νες σε νησιωτικές περιοχές της Περιφέρειας και στο Γαλατά (χωρίς φιάλη CO2, αλλά 
με προσελκυστικό BG-lure). Επίσης, είναι τοποθετημένες 110 παγίδες ωοθεσίας για 
την παρακολούθηση του Ασιατικού κουνουπιού τίγρης. Η εντομολογική παρακολού-
θηση πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση και τα αποτελέσματα αποστέλλονται 
στην Περιφέρεια Αττικής και τους υγειονομικούς υπεύθυνους των ΠΕ, με τη μορφή 
πινάκων (αρχεία) καθώς και με τη μορφή διαδικτυακών χαρτών. Στα σημεία που πα-
ρατηρείται αύξηση του αριθμού των ακμαίων, η ομάδα του ΜΦΙ σε συνεργασία με 
τους υγειονομικούς υπεύθυνους, ενημερώνουν τους Δήμους για τις άμεσες ενέργειές 
τους. Παράλληλα, για του φορείς που είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των κουνου-
πιών, δημιουργήθηκαν πρωτόκολλα για την ορθή διαχείριση των παγίδων ωοθεσίας, 
ενηλίκων αλλά και για τη μεθοδολογία «πόρτα-πόρτα». Επίσης προτάθηκαν ορισμέ-
νες απαιτήσεις υλοποίησης των συμβάσεων των Δήμων με στόχο την ορθή εκτέλεση 
των προκηρύξεων τους για τη διαχείριση των κουνουπιών. Σχετικά με τη Δράση 5 
(Διενέργεια εκπαιδευτικής ενημέρωσης του προσωπικού της Περιφέρειας που ασχο-
λείται με τα προγράμματα καταπολέμησης των κουνουπιών), λόγω της επιδημίας του 
κορωνοϊού, ήταν αδύνατη η δια ζώσης εκπαίδευση και για το λόγο αυτό η ομάδα του 
ΜΦΙ δημιούργησε μια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα όπου έχουν ήδη ανέβει 
οι παρουσιάσεις για τις δύο πρώτες εκπαιδευτικές ενότητες  (Εντομολογία και Βιο-
κτόνα).  Η πλατφόρμα  ενημερώνεται  συνεχώς  και οι  εκπρόσωποι της  Περιφέρειας 
έχουν  λάβει  κωδικούς  για  την  είσοδό  τους  και  παρακολουθούν  τα  μαθήματα. 

Η πλατφόρμα είναι έτοιμη να δεχτεί και τους εκπροσώπους των Δήμων που έχουν 
προταθεί από την Περιφέρεια, αμέσως μόλις πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερί-
δα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οπότε και θα υπογράψουν τη σχετική δήλωση 
συναίνεσης προσωπικών δεδομένων.

9

α. Ενα (1) έτος
(9.4.2021-9.4.2022)

β. 100% Ιδιώτης

Oδηγίες Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών σε αγρούς καλλιέργειας βιομηχανικής  α

τομάτας

Το τρέχον έτος θα μελετηθούν και αξιολογηθούν τα αίτια που οδηγούν στην εμφά- β

νιση (χωρικά και χρονικά) παθογόνων οργανισμών και εχθρών στην καλλιεργεια της 
βιομηχανικής τομάτας στην Ηλεία. Ειδικότερα, εξετάζονται όλα τα στάδια της καλλι-
έργειας, από τα φυτώρια έως και τον αγρό.

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν: γ

Στα σπορεία έλεγχος των σποροφύτων, των συνθηκών καλλιέργειας, των υποδο- ‚
μών και των προβλημάτων φυτοπροστασίας.
Στους αγρούς εγκαταστάθηκε  σύστημα παγίδων παρακολούθησης του εντόμου  ‚
Tuta absoluta, τη συχνότητα παρατηρήσεων του οποίου έχει καθορίσει το ΜΦΙ. 
Καταγράφονται περιβαλλοντικά δεδομένα όπως θερμοκρασία αέρα, σχετική 
υγρασία, ύψος βροχόπτωσης, διάρκεια διύγρανσης φυλλώματος, εδαφική υφρα-
σία και θερμοκρασία κ.α. από δίκτυο virtual και επίγειων μετεωρολογικών σταθ-
μών με ταυτόχρονη δυνατότητα πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών 
όπως ο Περονόσπορος και η Αλτερναρίωση στην τομάτα.Τέλος πραγματοποιού-
νται δειγματοληψίες εδάφους για παρακολούθηση των πληθυσμών νηματωδών 
κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, επισκοπήσεις για την εμφάνιση 
προσβολών από ακάρεα, έντομα, μύκητες, βακτήρια και ιους και συλλογή δειγ-
μάτων για περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη. Τέλος πραγματοποιείται και κατα-
γραφή ζιζανιολογικών προβλημάτων της καλλιεργειας.
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Επιστημονική Διεύθυνση Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων και 

Φυτοφαρμακευτικής

Α. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΦΙ

Α/Α Διάρκεια α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

1

Δύο (2) έτη
(1.3.2020-31.12.2021)

Παράταση έως 
31.12.2022

Προβλήματα και αντιμετώπιση νέων ζιζανίων στην καλλιέργεια βάμβακος α

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης των προβλημάτων  β

που προκαλούν νέα είδη ζιζανίων στην καλλιέργεια βάμβακος στις σημαντικότερες 
περιοχές όπου καλλιεργείται, όπως η Θεσσαλία και στην αξιολόγηση της αποτελε-
σματικότητας των διαθέσιμων ζιζανιοκτόνων.

Με την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου του βαμβακιού (άνοιξη 2021), πραγματο- γ

ποιήθηκε η εγκατάσταση πειράματος αγρού σε περιοχή του Ν. Καρδίτσας που εντοπί-
στηκε να έχει πρόβλημα από το νεοεμφανιζόμενο ζιζάνιο Sida spinosa. Έγιναν συνολικά 
δέκα εφαρμογές με προφυτρωτικά και μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα. Η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των ζιζανιοκτόνων έγινε μετά από τρεις και οκτώ εβδομάδες για 
τις προφυτρωτικές εφαρμογές και τέσσερις εβδομάδες για τις μεταφυτρωτικές. Με την 
ολοκλήρωση του πρώτου έτους του πειράματος συντάχθηκε το προσχέδιο ανακοίνω-
σης με τα πρώτα αποτελέσματα του έργου. 

2 Διαρκής δραστηριότητα

Μελέτες της πιθανής τοξικής ή/και προστατευτικής  δράσης εκχυλισμάτων και δρα- α

στικών ουσιών που προέρχονται από φυσικά προϊόντα της Ελληνικής χλωρίδας

Το Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ, πραγματο- β

ποιεί μελέτες της πιθανής τοξικής ή/και προστατευτικής δράσης εκχυλισμάτων και 
δραστικών ουσιών που προέρχονται από φυσικά προϊόντα της Ελληνικής χλωρίδας.
Οι μελέτες αυτές αφορούν  κυρίως τη Μαστίχα Χίου και τα εκχυλίσματα ελιάς και  ελαι-
όλαδου. Επιπρόσθετα πραγματοποιούνται μελέτες χημικής ανάλυσης για τον προσδι-
ορισμό των βιοδραστικών μορίων στα συγκεκριμένα φυτικά εκχυλίσματα καθώς και 
μελέτες μεταβολομικής. Οι μελέτες βιολογικής δράσης  πραγματοποιούνται στο ολικό 
εκχύλισμα και στους απομονωμένους δευτερογενείς μεταβολίτες ουσιών που προέρχο-
νται από φυσικά προϊόντα σε in vitro και in vivo συστήματα:

 In vitro ‚  και in vivo τοξικολογικός έλεγχος της Μαστίχας Χίου καθώς και εκχυλισμά-
των και βιοδραστικών ενώσεων αυτής.
 Μελέτη εκχυλισμάτων από ελιά και των δευτερογενών μεταβολιτών τους με  ‚ in 

vitro και in vivo δοκιμασίες. 
Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας 
των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων αλλά και σε εφαρμογή  της Οδηγίας 2009/128/ EE 
για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων, όπου αποτελεί  απόλυτη προτε-
ραιότητα η εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας, διερευνώνται οι ιδιό-
τητες φυσικών ουσιών όσον αφορά την πιθανή φυτοπροστατευτική τους δράση αλλά 
και τις πιθανές ευεργετικές και τοξικολογικές επιδράσεις τους. Ειδικότερα, για τα εξει-
δικευμένα και μοναδικά Ελληνικά προϊόντα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη προϊόντων  
υψηλής διατροφικής  αξίας μελετώνται τόσο οι πιθανές ευεργετικές επιδράσεις τους 
στον οργανισμό, όσο και οι πιθανές τοξικές τους ιδιότητες.

Ένα  σημαντικό Ελληνικό προϊόν, του οποίου η τοξικότητα μελετάται είναι η Μαστίχα  γ

Χίου. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε  μελέτη της οξείας τοξικότητας της μαστίχας Χίου 
σε επίμυες σύμφωνα με το επίσημο πρωτόκολλο του ΟΟΣΑ, η οποία συνδυάστηκε 
με μεταβολομική ανάλυση σε πλάσμα και ηπατικό ιστό. Ακολούθησε η μελέτη της 
γονοτοξικότητας της μαστίχας Χίου, χρησιμοποιώντας το επίσημο πρωτόκολλο του 
ΟΟΣΑ για in vivo ανίχνευση μικροπυρήνων ερυθροκυττάρων σε επίμυες. Τέλος διε-
νεργήθηκε η in vivo μελέτη της ηπατοτοξικότητας της μαστίχας μετά από υποχρόνια 
από του στόματος χορήγηση σε επίμυες (90 ημερών). Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης 
μελέτης πραγματοποιούνται εξιδεικευμένες αναλύσεις για εξέταση της ηπατοτοξι-
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κότητας της μαστίχας, όπως μεταβολομική, η μελέτη της ιστολογίας και του κυττα-
ρικού πολλαπλασιασμού του ήπατος, η έκφραση γονιδίων που σχετίζονται με βλάβη 
στο DNA, απόπτωση και καρκινογέννεση αλλά και η έκφραση ενζύμων της Φάσης Ι 
του μεταβολισμού στο ήπαρ επίμυων που έλαβαν μαστίχα. Κατά το έτος 2021, ολο-
κληρώθηκε η ανάλυση δειγμάτων ήπατος με χρήση της πλατφόρμας UHPLC-HRMS/
MS σε θετικό κι αρνητικό ιονισμό ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση των βιοχημικών μο-
νοπατιών που επηρεάζονται από την υποχρόνια χορήγηση της μαστίχας.
Η ανωτέρω μελέτη πραγματοποιείται  στο πλαίσιο Διδακτορικής Διατριβής εγκεκρι-
μένης από το ΙΚΥ, σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ (διάθεση εκχυλισμάτων) και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί μέσα στο 2022.
Επιπλέον, μέσα στο έτος 2021, συνεχίστηκαν in vitro πειράματα σε HepG2 κυτταρική 
σειρά με τα εγχυλίσματα μαστίχας (ολική ακατέργαστη μαστίχα, όξινο και ουδέτε-
ρο κλάσμα) με απώτερο σκοπό να συγκεντρωθούν όλα τα σχετικά δεδομένα προς 
συγγραφή δημοσίευσης. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιηθηκαν δοκιμές ΜΤΤ για 
προσδιορισμό των μη κυτταροτοξικών δόσεων και έπειτα COMET για προσδιορισμό 
γονοτοξικότητας και προστασίας από γονοτοξικότητα.
Ένα άλλο ελληνικό προϊόν μελέτης είναι η ελιά και το ελαιόλαδο. Σκοπός της μελέτης 
που διενεργείται στο Εργαστήριο είναι η διερεύνηση  πιθανών τοξικών επιδράσεων 
του εκχυλίσματος πολυφαινολών του ελαιολάδου (EVOO TPC) και των δευτερογενών 
μεταβολιτών της ελιάς tyrosol, hydroxytyrosol, oleocanthal, oleuropein, oleacin και 
maslinic acid. Ειδικότερα, όσον αφορά στη διερεύνηση πιθανών τοξικών επιδράσεων 
του εκχυλίσματος πολυφαινολών του ελαιολάδου και των μεταβολιτών της ελιάς,
Κατά το 2021 συνεχίστηκε η επεξεργασία και η ανάλυση των in vitro και in vivo πει-
ραμάτων που έχουν ήδη διενεργηθεί. Η μελέτη πραγματοποιείται  στο πλαίσιο Διδα-
κτορικής Διατριβής σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ (διάθεση εκχυλισμάτων).
Τέλος, στο πλαίσιο μελέτης Ελληνικών φυτών, το Εργαστήριο ανέπτυξε μέθοδο  ανά-
λυσης με την χρήση αέριου χρωματογράφου (GC-MS) για τον προσδιορισμό χημι-
κής σύστασης αιθερίων  ελαίων (ρίγανης, χαμομηλιού, λεβάντας, στέβιας κ.α.). Τα 
αιθέρια έλαια από  Ελληνικά προϊόντα,  προερχόμενα από την άγρια χλωρίδα ή και 
από καλλιέργειες της χώρας μας, είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τη βιομηχανία 
τροφίμων αλλά και για την ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων για την καταπολέμη-
ση  ανεπιθύμητων  εχθρών των καλλιεργειών ή και για βιοκτόνο χρήση. Η μέθοδος  
εφαρμόστηκε  αρχικά σε εμπορικά διαθέσιμα δείγματα για να πιστοποιηθεί η καταλ-
ληλόλητά της και στη συνέχεια εφαρμόζεται σε δείγματα ιδιωτών για τον προσδιο-
ρισμό της χημικής σύστασης δειγμάτων που αποστέλλονται προς εξέταση. Στόχος 
είναι η αποκτηθείσα  τεχνογνωσία να αξιοποιηθεί περεταίρω στα πλαίσια ευρύτερων 
προγραμμάτων υποστήριξης της ελληνικής παραγωγής.

3 Διαρκής δραστηριότητα

Ανάπτυξη νέων μεθόδων  προσδιορισμού  τοξικότητας,  εναλλακτικών στη χρήση  α

πειραματόζωων: Το πειραματικό μοντέλο zebrai sh

Ο προσδιορισμός και η μελέτη της τοξικότητας φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων  β

προϊόντων πραγματοποιείται κατά κανόνα σε μικρά θηλαστικά (μύες, επίμυες και κό-
νικλους) αλλά και σε μεγαλύτερα όπως οι κύνες. Απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα  
με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία  για την προστασία  των ζώων αποτελεί η αντικατάστα-
ση των πειραματικών  μοντέλων χρήσης  θηλαστικών με εναλλακτικές μεθόδους.
Μία από αυτές είναι η χρήση ιχθυδίων zebrai sh,  τα οποία έχουν ήδη μελετηθεί 
εκτενώς για άλλες επιστημονικές ανάγκες (π.χ. μελέτες οικοτοξικολογίας) και έχει 
αποδειχθεί  ότι κάποια από τα συστήματα τους, όπως  το καρδιαγγειακό  και το κε-
ντρικό νευρικό σύστημα δίνουν ανάλογη ανταπόκριση με εκείνο του ανθρώπου. Τα 
zebrai sh χρησιμοποιούνται για την in vivo μελέτη της τοξικότητας καθώς και των
αναπτυξιακών μονοπατιών που εμπλέκονται σε αυτή. Στο πλαίσιο της υποχρέωσης 
του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου να προσαρμοστεί στις νέες επιταγές της Ευ-
ρωπαϊκής νομοθεσίας  αναπτύχθηκε  και λειτουργεί πλήρης εγκατάσταση εκτροφής 
και αναπαραγωγής ιχθυδίων zebrai sh (Danio rerio), η οποίο δύναται να φιλοξενήσει 
100 ενήλικα ψάρια.



 90            ΜΦΙ ƒ Έκθεση Εργασιών Έτους 2021 Παράρτημα Β      91

Α/Α Διάρκεια α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

Κατά το 2021, συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν τα πειράματα μελέτης τοξικότη- γ

τας φυτικών εκχυλισμάτων (melia, μαϊντανό και ρόκα)  με νηματοδοκτόνο δράση σε 
έμβρυα zebrai sh. Επίσης διενεργήθηκαν πειράματα για τη μελέτη τυχών μορφολο-
γικών επιδράσεων που πιθανόν να προκληθούν κατά την ανάπτυξη των zebrai sh, 
όταν αυτά επωαστούν σε δόσεις εκχυλίσματος melia και μαστίχας μικρότερες της 
υπολογισμένης LD50. H ανάλυση των αποτελεσμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα απο-
τελέσματα για το εκχύλισμα της melia συμπεριελήφθηκαν στην τελική αναφορά του 
προγράμματος PlantUp, ενώ με τα αποτελέσματα των πειραμάτων που αφορούν στη 
μαστίχα προετοιμάζεται επιστημονική δημοσίευση.

4 Διαρκής δραστηριότητα

Ποσοτικός προσδιορισμός κανναβινοειδών σε φυτικά δείγματα α

Σκοπός της εργασίας ήταν η επικύρωση αναλυτικής μεθοδολογίας σε σύστημα  β

GC-FID για τον ποσοτικό προσδιορισμό Δ9-τετραϋδροκανναβινόλης και άλλων κα-
ναβινοειδών σε δείγματα βιομηχανικής κάνναβης. Η επικύρωση της αναλυτικής δι-
αδικασίας είναι πολύ σημαντική καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία η ανώτατη επι-
τρεπόμενη περιεκτικότητα Δ9-THC σε φυτικά δείγματα βιομηχανικής κάνναβης είναι 
0.2% επί ξηρού βάρους.

Κατά το έτος 2021 αναλύθηκαν συνολικά 174 δείγματα βιομηχανικής κάνναβης ως  γ

προς την Δ9- τετραϋδροκανναβινόλη (THC) η πλειονότητα των οποίων ήταν φυτικά 
δείγματα. Από αυτά τα δείγματα, ένα σημαντικό ποσοστό ήταν δείγματα ελέγχου 
του ΥπΑΑΤ από διάφορες περιοχές της ελληνικής Επικράτειας ενώ τα υπόλοιπα ήταν 
δείγματα ιδιωτών και δείγματα Δημοσίου/Αρχών. Παράλληλα στα εν λόγω δείγματα 
έγιναν και αναλύσεις για προσδιορισμό του καναβινοειδoύς κανναβιδιόλη (CBD).
  Παράλληλα το 2021 συνεχίστηκαν τα πειράματα επέκτασης του πεδίου διαπίστευσης 
και για τον προσδιορισμό της κανναβιδιόλης (CBD) στα φυτικά δείγματα κάνναβης 
ενώ προχώρησε η ανάπτυξη και της νέας μεθόδου προσδιορισμού 11 κανναβινοει-
δών μορίων σε σύστημα υγρής χρωματογραφίας (HPLC) με στόχο την προετοιμασία 
για διαπίστευσή της.

5 Διαρκής δραστηριότητα

Μελέτες σε μέλισσες και προϊόντα κυψέλης α

Προσδιορισμός  υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και μεταβολιτών  ‚
τους με LC-ESI-MS/ MS και GC-MS/MS σε δείγματα μελισσών και σε προϊόντα με-
λισσοκομίας
Προσδιορισμός υπολειμμάτων αντιβιοτικών, υδροξυμεθυλο φουρφουράλης  ‚
(HMF), οξαλικού οξέος  και θυμόλης-καρβακρόλης στο μέλι/μέλισσες - Ανάπτυξη 
Μεθόδων
 Προσδιορισμός  ‚ υπολειμμάτων αντιβιοτικών και φαρμακευτικών ουσιών σε ιχθύες
Προσδιορισμός υπολειμμάτων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs), πολυκυ- ‚
κλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) και οργανοχλωριωμένων ενώσε-
ων (OCs) σε μελισσοκομικά υποστρώματα
Προσδιορισμός πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (polychlorinated diphenyls,  ‚
PCBs), πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (Polycyclic aromatc 
hydrocarbons, PAHs) και οργανοχλωριωμένων ενώσεων (organochlorines, OCs) 
σε δείγματα γύρης, μελιού, μέλισσας και κηρήθρας
Προσδιορισμός πολυφαινολικών και άλλων πτητικών-ημιπτητικών  συστατικών  ‚
της πρόπολης και του μελιού – Κυτταροτοξική και αντιοξειδωτική δράση
Συστηματική μελέτη δευτερογενών μεταβολιτών  πρόπολης και μελιού  με εργα- ‚
λεία μετα- βολομικής

Το Eργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου γνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετω- β

πίζει η μελισσοκομία διεθνώς  έχει αναπτύξει μεθοδολογία  για τον προσδιορισμό 
ρυπαντών και άλλων ουσιών που δεν θα έπρεπε να ανιχνεύονται στις μέλισσες και 
στα προϊόντα μελισσοκομίας. Παράλληλα σε δείγματα πρόπολης και μελιού  έχει 
αναπτύξει μεθοδολογία προσδιορισμού βιοδραστικών ουσιών, και αξιολόγησης των 
πιθανών ευεργετικών και τοξικών δράσεων κλασμάτων εκχύλισης. Οι μέθοδοι εφαρ 
μόζονται σε δείγματα Ερευνητικών προγραμμάτων και σχετικών συνεργασιών και σε 
δείγματα παραγωγών που αποστέλλονται στο εργαστήριο.
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Κατά το 2021 παραλήφθηκε σημαντικός αριθμός δειγμάτων νεκρών μελισσών, κα- γ

θώς  και προϊόντων μελισσοκομίας για χημική ανάλυση και ανίχνευση πιθανών υπο-
λειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών και μεταβολιτών τους. Η προέλευση των 
δειγμάτων ήταν από όλη τη χώρα (Ανατολική Αττική, Βόρειο Ελλάδα, Κυκλάδες, Κε-
ντρική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Κρήτη και άλλες νησιωτικές περιοχές). Η ανάλυση των 
δειγμάτων γίνεται με πολυδύναμες  μεθόδους  υγρής και αέριας χρωματογραφίας 
φασματομετρίας μάζας (LC-ESI-MS/MS, GC-MS/MS) και προσδιορίζονται υπολείμμα-
τα περισσότερων των 150 δραστικών ουσιών.
Από τα 110 δείγματα μελισσών που εξετάστηκαν, 75 βρέθηκαν θετικά σε τουλάχι-
στον μία δραστική  ουσία των αναλυτικών μεθόδων (στα υπόλοιπα  δεν βρέθηκαν 
υπολείμματα πάνω από το όρια ποσοτικοποίησης). Στα θετικά δείγματα ανιχνεύτη-
καν συνολικά 15 δραστικές ουσίες και 4 μεταβολίτες. Σε ότι αφορά στα 19 δείγματα 
προϊόντων μελισσοκομίας, 6 δείγματα βρέθηκαν  θετικά σε τουλάχιστον μία δραστι-
κή ουσία των μεθόδων (συνολικά ανιχνεύτηκαν 5 δραστικές και μεταβολίτες), χωρίς 
να παρατηρούνται υπερβάσεις των μεγίστων ορίων υπολειμμάτων (MRLs).  
Παράλληλα το 2021 δημοσιεύτηκε επιστημονική εργασία σε επιστημονικό περιοδικό 
διεθνούς κύρους  με την παρακολούθηση των επιπέδων των υπολειμμάτων φ.π. και 
μεταβολιτών τους στις μέλισσες την περίοδο 2014-2018, και αντίστοιχων επιστημονι-
κών ευρημάτων του Τμήματος Εντομολογίας (στα ίδια δείγματα).
Τέλος το ΕΤΕΓΦ, στο πλαίσιο της διαπιστευμένης μεθόδου προσδιορισμού υπολειμμά-
των φ.π. και μεταβολιτών τους στις μέλισσες, συμμετείχε σε διεργαστηριακή δοκιμή 
που αφορούσε στο προσδιορισμό υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
κτηνιατρικών ουσιών (και μεταβολιτών τους) στο μέλι (στις μέλισσες δεν βρέθηκε 
διαθέσιμη δοκιμή, επιλέχθηκε το μέλι ως συναφές υπόστρωμα). Η εν λόγω δοκιμή 
διοργανώθηκε από τον διεθνή επιστημονικό φορέα BIPEA.
Η ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (polychlorinated 
diphenyls, PCBs), πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (Polycyclic aromatic 
hydrocarbons, PAHs) και οργανοχλωριωμένων ενώσεων (organochlorines, OCs) σε 
δείγματα γύρης, μελιού, μέλισσας και κυρήθρας με χρήση αέριας χρωματογραφίας 
συζευγμένη με διαδοχική φασματομετρία μάζας (GC-MS/MS). Το 2021, ολοκληρώθη-
κε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τις αναλύσεις 30 δειγμάτων (γύρης, με-
λιού, μέλισσας και κηρήθρας) που παρέλαβε το ΕΤΕΓΦ  από υφιστάμενη συνεργασία 
με το University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice της Σλοβακίας, το 
οποίο έχει προβεί σε σχετικές δειγματοληψίες. Παράλληλα, προχώρησε η συγγραφή 
σχετικής εργασίας με τα εν λόγω αποτελέσματα. Στα ίδια δείγματα πραγματοποιήθη-
καν και αναλύσεις προσδιορισμού ιχνοστοιχείων και μακροστοιχείων, συμπεριλαμ-
βανομένων των βαρέων μετάλλων).  
Το ΕΤΕΓΦ δραστηριοποιείται και σε αντίστοιχο πεδίο αναλύσεων σε ιχθύες λόγω της 
χρήσης τέτοιων ουσιών σε εκτροφές θαλάσσιων ειδών ψαριών αλλά και λόγω της πι-
θανότητας ανίχνευσής τους σε ιχθύες ελευθέρας βοσκής. Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε 
συνεργασία με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας, ΤΒΒΠΘ (και το συνεργαζόμενο με το ΤΒΒΠΘ οργανισμό iSea). Σκοπός της είναι 
ο προδιορισμός υπολειμμάτων δέκα (10) δραστικών ουσιών (φαρμακευτικές ουσίες 
και αντιβιοτικά) σε ιχθύες ελευθέρας βοσκής που έχουν συλλεχθεί από το Θερμαϊκό 
κόλπο. Το 2021 παραλήφθησαν δέκα (10) δείγματα ιχθύων τα οποία κατεργάστηκαν 
και πραγματοποιήθηκε χημική ανάλυση για τις αναφερθείσες ουσίες. Έπειτα μετά 
την κατάλληλη επεξεργασία εξήχθησαν τα τελικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την 
υπολειμματικότητα. Δύο (2) δείγματα ήταν θετικά σε δύο δραστικές ουσίες συνολικά 
(acetaminophen, caf eine) σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Από τα σχετικά αποτε-

λέσματα ξεκίνησε η συγγραφή σχετικής εργασίας, ενσωματώνοντας τα αποτελέσμα-
τα από τις αναλύσεις γεωργικών φαρμάκων και βαρέων μετάλλων, στα ίδια δείγμα-
τα.
Ένα άλλο συναφές πεδίο δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγ-
χου του ΜΦΙ είναι οι αναλύσεις υπολειμμάτων αντιβιοτικών-κτηνιατρικών ουσιών,



 92            ΜΦΙ ƒ Έκθεση Εργασιών Έτους 2021 Παράρτημα Β      93

Α/Α Διάρκεια α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

ΗMF και θυμόλης-καρβακρόλης στο μέλι. Η χρήση των αντιβιοτικών στο πρόσφατο 
παρελθόν ήταν πρακτική αντιμετώπισης της Αμερικανικής και Ευρωπαϊκής σηψιγο-
νίας στις μέλισσες με αποτέλεσμα  ακόμη και μετά τη διακοπή της χρήσης τους να 
ανιχνεύονται υπολείμματά αντιβιοτικών στο μέλι. Σε αυτό το πλαίσιο, και λαμβάνο-
ντας  υπόψη  τις ανάγκες πιστοποίησης/διασφάλισης της ποιότητας του μελιού ανα-
πτύχθηκε στο Εργαστήριο αναλυτική μέθοδος LC-PDA-ESI/MS προσδιορισμού υπο-
λειμμάτων 19 αντιβιοτικών και 6 κτηνιατρικών ουσιών, της HMF (θεσπισμένος δείκτη 
ποιότητας του μελιού). Η μέθοδος για τον προσδιορισμό της HMF εφαρμόστηκε σε 
σειρά δειγμάτων του Ερευνητικού έργου PLANT-B. 

Σε ότι αφορά τα αντιβιοτικά το 2021, συνεχίστηκαν περαιτέρω πειράματα επικύρω-
σης της μεθόδου με τροποποιημένη κατεργασία.  Αυτά ολοκληρώθηκαν, και ξεκίνη-
σε η καταγραφή των αποτελεσμάτων των αναλύσεων της τελευταίας διετίας, και των 
χαρακτηριστικών της αναλυτικής μεθόδου. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ειδικά 
για την χλωραμφενικόλη, αναπτύχθηκαν μεμονωμένες μέθοδοι προσδιορισμού της 
(LC-ESI-MS/MS, και LC-ESI-PDA/MS) στις οποίες για μεγαλύτερη αξιοπιστία προστέ-
θηκε και το δευτεριωμένο ανάλογό της (D,L-threo-chloramphenicol-d5). Η μέθοδος 
επικυρώθηκε και το όριο ποσοτικοποίησής της συνάδει με την απαίτηση από την 
νομοθεσία. Πιλοτικά άρχισε να εφαρμόζεται σε δείγματα μελιού που έχει αναλύσει 
το ΕΤΕΓΦ και για υπολείμματα φ.π. Στο ίδιο πλαίσιο αναπτύχθηκε ειδική χρωματο-
γραφική μέθοδος για τον διαχωρισμό των στερεοισομερών μορφών της χλωραμφε-
νικόλης λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισομερές με τη μεγάλη βιοδραστικότητα είναι το 
D-threo-CAP.
Στα πλαίσια του ευρύτερου  ενδιαφέροντος για τα μελισσοκομικά προϊόντα και λαμ-
βάνοντας υπόψη την πολύπλευρη φαρμακευτική δράση της πρόπολης και τις ανά-
γκες όπως έχουν εκφραστεί από τον κλάδο των μελισσοκόμων αναπτύσσονται στο 
Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι για τον προσδιο-
ρισμό πολυφαινολικών και πτητικών συστατικών της. Στο πλαίσιο αυτό μελετήθηκαν 
συστηματικά οι δευτερογενείς μεταβολίτες της πρόπολης και πως αυτοί διαφορο-
ποιούνται ανάλογα με την γεωγραφική προέλευση των δειγμάτων. Η διερεύνηση 
δεικτών προέλευσης και αυθεντικότητας της πρόπολης έγινε σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας του ΕΚΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, 120 περίπου δείγματα 
πρόπολης συλλέχθηκαν και εκχυλίστηκαν με συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ώστε να 
επιτευχθεί επιτυχής απολίπανση και απομάκρυνση των κηρών και ταυτόχρονα να 
ανακτηθεί το σύνολο του δευτερογενούς μεταβολώματος. Από τα 120 δείγματα, τα 
70 προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ τα υπόλοιπα 50 από διά-
φορα σημεία της Κίνας. Όλα τα δείγματα ετοιμάστηκαν ομοιογενώς, συμπυκνώθη-
καν μέχρι ξηρού και επαναδιαλύθηκαν στον κατάλληλο διαλύτη ώστε να είναι έτοι-
μα για την χρωματογραφική ανάλυση. Η ανάλυση και αποτύπωση του μεταβολικού 
προφίλ πραγματοποιήθηκε στο σύστημα UHPLC-HRMS/MS (Orbitrap). Για να διευκρι-
νιστούν με βεβαιότητα όσο το δυνατό μεγαλύτερος αριθμός δευτερογενών μεταβο-
λιτών στα δείγματα αγοράστηκαν εξήντα (60) πρότυπες ουσίες, γνωστά συστατικά 
της πρόπολης, ώστε να δημιουργηθεί μια βιβλιοθήκη φασμάτων MS & MS/MS για την 
άμεση ταυτοποίηση των περιεχόμενων δομών, αλλά και για να διευκολυνθούν μελέ-
τες θραυσμάτωσης και molecular networks. Μετά την αποτύπωση του μεταβολικού 
προφίλ τα χρωματογραφήματα επεξεργάστηκαν στο σύνολό τους με τα κατάλληλα 
λογισμικά (Compound Discoverer & SIMCA) και προέκυψαν τα συμπεράσματα της 
μεταβολομικής ανάλυσης. Προέκυψε ότι τα κινέζικα δείγματα ήταν πλουσιότερα σε 
συγκεκριμένα φλαβονοειδή, ενώ τα ελληνικά δείγματα χαρακτηρίζονταν από την 
ύπαρξη διτερπενικών οξέων, τα οποία είναι χαρακτηριστικές δομές που απαντώνται 
στις ρητίνες των κωνοφόρων. Ανάμεσα στα ελληνικά δείγματα τα διτερπένια αυτά 
υπερεκφράζονται και χαρακτηρίζουν ιδιαιτέρως πρόπολη που προέρχεται από νη-
σιωτικές ή παράκτιες περιοχές. Από τα αποτελέσματα της εν λόγω δουλειάς συνε-
γράφη το 2021 σχετική εργασία η οποία υποβλήθηκε και έγινε δεκτή στο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό Molecules (δείτε σχετικό Παράρτημα).
Επίσης στο πλαίσιο της συνέχισης και περαιτέρω εμβάθυνσης αυτής της δραστηρι-
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ότητας βελτιστοποιήθηκε η αναλυτική μέθοδος με σύστημα υγρής χρωματογραφί-
ας υπερυψηλής πίεσης διαδοχικής φασματομετρίας μάζας (LC-HRMS, Orbitrap) με 
υψηλή διακριτική ικανότητα και ακρίβεια μάζας για την ανάλυση των εκχυλισμάτων 
δειγμάτων πρόπολης και μελιού. Στο ίδιο πλαίσιο το ΕΤΕΓΦ ξεκίνησε συνεργασία με 
το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) με σκοπό να συνδράμει μέσω διεξαγωγής μετα-
βολομικής μελέτης, στην ενίσχυση της εκτεταμένης εργασίας του ΓΧΚ σε ελληνικά 
δείγματα μελιού και την προσπάθεια ανάδειξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 2021 κατεργάστηκαν και αναλύθηκαν 50 δείγματα (μέλια 
ερείκης, θυμαριού και πεύκου), ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των δειγμάτων και η 
ταυτοποίηση μορίων χαρακτηριστικών της ποικιλίας και της γεωγραφικής προέλευ-
σης. Παράλληλα, προχώρησε σε σημαντικό βαθμό η συγγραφή της εργασίας που θα 
υποβληθεί προς δημοσίευση εντός του 2022. 
Αντίστοιχη μεταβολομική μελέτη διεξάγεται στα δείγματα μελιού του έργου PLANT-B 
με ίδια στόχευση (δείτε παρακάτω).

6 Διαρκής δραστηριότητα

Ποσοτικός προσδιορισμός βαρέων μετάλλων και άλλων χημικών στοιχείων σε δείγ- α

ματα νερού, προϊόντα μελισσοκομίας (γύρη) και φυτικά δείγματα (βιομηχανική κάν-
ναβη)

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη και η επικύρωση αναλυτικής  μεθοδολογίας  β

προσδιορισμού βαρέων μετάλλων και άλλων χημικών στοιχείων σε δείγματα νερού, 
καθώς επίσης και ο προσδιορισμός τους σε δείγματα βιομηχανικής κάνναβης και 
γύρης με χρήση φασματόμετρου μάζας επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος (ICP-
MS). 
Η επικύρωση των αναλυτικών μεθόδων, καθώς και η συστηματική παρακολούθηση 
των επιπέδων κυρίως των βαρέων μετάλλων στα προαναφερθέντα υποστρώματα 
είναι απαραίτητη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκδόσει νομοθεσία σχετικά 
με τα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα βαρέων μετάλλων στο πόσιμο νερό και σε διά-
φορα τρόφιμα.

Στο πλαίσιο των αναγκών του προγράμματος LIFE17 ENV/GR/000387 LIFE  γ

PureAgroH2O αναλύονται δείγματα νερού για τον προσδιορισμό μετάλλων και άλ-
λων χημικών στοιχείων με χρήση φασματόμετρου μάζας επαγωγικώς συζευγμένου 
πλάσματος (ICP-MS). Η επικύρωση της μεθόδου ποσοτικοποίησης μετάλλων και άλ-
λων στοιχείων σε νερό είναι σε εξέλιξη. 
Παράλληλα, στο πλαίσιο διεύρυνσης της μελέτης μελισσοκομικών προϊόντων που 
πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων 
(ΕΤΕΓΦ), αναπτύχθηκε το 2021 αναλυτική μέθοδος προσδιορισμού μετάλλων και 
άλλων χημικών στοιχείων χρησιμοποιώντας για την κατεργασία των δειγμάτων την 
τεχνική χώνευσης με μικροκύματα (microwave digestion) και ICP-MS σε δείγματα με-
λισσών, προνύμφης, γύρης, κηρήθρας και μελιού. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε σειρά 
δειγμάτων. Τα αποτελέσματα που εξήχθησαν σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα των 
υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων και μεταβολιτών οδήγησαν στη συγγραφή επι-
στημονικής εργασίας. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο διεύρυνσης της μελέτης υδρόβιων οργανισμών που πραγμα-
τοποιείται στο Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων (ΕΤΕΓΦ), 
αναπτύχθηκε αναλυτική μέθοδος προσδιορισμού μετάλλων και άλλων χημικών 
στοιχείων με την ίδια τεχνική κατεργασίας με μικροκύματα και ICP-MS σε δείγμα-
τα ιχθύων. Η μέθοδος εφαρμόστηκε σε σειρά δειγμάτων ιχθύων ελευθέρας βοσκής 
(από την παραπάνω αναφερθείσα συνεργασία) και εξήχθησαν τα αποτελέσματα που 
αφορούν τις συγκεντρώσεις των μετάλλων και των χημικών στοιχείων. 
Τέλος, στο πλαίσιο διεύρυνσης της μελέτης φυτικών δειγμάτων κάνναβης του ΕΤΕΓΦ, 
αναλύονται δείγματα βιομηχανικής κάνναβης για τον προσδιορισμό των επιπέδων 
μετάλλων και άλλων χημικών στοιχείων με την χρήση ICP-MS. Από την εν λόγω δρα-
στηριότητα και τη χημική ανάλυση σειράς δειγμάτων βιομηχανικής κάνναβης συνε-
γράφη επιστημονική εργασία, η οποία υποβλήθηκε προς δημοσίευση και έγινε δεκτή 
στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Chemistry (δείτε Παράρτημα Α).
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7 Διαρκής δραστηριότητα

Ανάπτυξη και επικύρωση διαδικασιών πρωτεομικής ανάλυσης α

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων απο- β

μόνωσης ολικής πρωτεΐνης από διάφορους ιστούς (φυτικούς και ζωικούς), πλάσμα 
και κύτταρα, καθώς και η μη-στοχευμένη ανάλυση του ολικού πρωτεόματος. Τα 
πειράματα της πρωτεομικής αποτελούν πολύτιμο εργαλείο ανίχνευσης αλλαγών σε 
βιολογικά συστήματα, οι οποίες είναι δυνατό να συνδέονται με  επιδράσεις χημικών 
ή άλλων παραγόντων (όπως είναι η έκφραση της τοξικότητας) ακόμα και σε πολύ 
αρχικά στάδια.

Κατά το έτος 2021 εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα απομόνωσης ολικής πρωτεΐνης σε  γ

δείγματα σταφυλιών στα πλαίσια του προγράμματος «Οι δρόμοι των αμπελώνων». 
Νέα πρωτόκολλα μη-στοχευμένης ανάλυσης αναπτύχθηκαν με τη χρήση λογισμι-
κών (Proteome Discoverer) και γλώσσας προγραμματισμού (R environment) ενώ 
ξεκίνησαν δοκιμαστικές αναλύσεις για την ανάπτυξη μεθοδολογίας ανάλυσης δειγ-
μάτων στο σύστημα φασματομετρίας μάζας υψηλής διακριτικής ικανότητας nano-
UHPLC-HRMS/MS, Orbitrap, με σκοπό τη θραυσματοποίηση όλων των ιόντων (Data 
Independent Analysis, DIA).

8

Δύο (2) έτη
(01.01.2018-31.12.2020)

Παράταση έως 2021

Η χρήση δευτερογενών μεταβολιτών φυτικής προέλευσης στην αντιμετώπιση της  α

ανθεκτικότητας των κουνουπιών στα εντομοκτόνα

Σκοπός του έργου είναι να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα καταπολέμησης ανθε- β

κτικών φυλών κουνουπιών με δευτερογενείς μεταβολίτες φυτικής προέλευσης και 
συγκεκριμένα η δράση τους έναντι ενζύμων του μεταβολισμού. Το έργο περιλαμβά-
νει τη μελέτη ενός βοτανικού είδους πλούσιου σε τετρανορτριτερπενοειδή, δευτε-
ρογενείς μεταβολίτες με γνωστή εντομοκτόνο δράση έναντι κουνουπιών. Θα πραγ- 
ματοποιηθεί εκχύλιση των καρπών, κλασμάτωση και απομόνωση των πρώτων δύο
επικρατέστερων ποσοτικά λιμονοειδών (ΕΕΑΓΦ). Στη συνέχεια τα εκχυλίσματα και οι 
μεταβολίτες θα μελετηθούν ως προς την in vitro δράση τους έναντι ενζύμων αποτο-
ξικοποίησης των εντομοκτόνων, που περιέχονται σε ανθεκτικές φυλές κουνουπιών 
(π.χ P450). 

Κατά το έτος 2021 παργματοποιήθηκαν πειράματα για τη συμπλήρωση της συγγρα- γ

φής εργασίας σχετικής με την εντομοκτόνο δράση του υδατικού εκχυλίσματος καρ-
πών Melia azedarach σε ανθεκτικούς πληθυσμούς κουνουπιών.

9

Δύο (2) έτη
(01.01.2018-31.12.2020)

Παράταση έως 2021

Μελέτη της νηματωδοκτόνου δράσης φυσικών προϊόντων φυτικής και ζωικής προέ- α

λευσης και επιδράσεις στη μικροβιοκοινότητα του εδάφους

Σκοπός του έργου είναι να μελετηθεί η νηματωδοκτόνος δράση τεσσάρων φυσικών  β

προϊόντων έναντι των κομβονηματωδών (Meloidogyne sp.) καθώς και οι παράλληλες 
επιδράσεις τους στη μικροβιοκοινότητα του εδάφους. Μετά από ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας και αποτελέσματα πρότερων μελετών θα επιλεγούν τέσσερα φυσικά 
προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης για τον έλεγχο της νηματωδοκτόνου δρά-
σης τους σε διάφορα στάδια ανάπτυξης του νηματώδη Meloidogyne sp. με βιοδοκι-
μές in vitro και in planta. Τα πλέον αποτελεσματικότερα θα δοκιμαστούν σε συνθήκες 
αγρού και θα συνεκτιμηθεί η επίδρασή τους στην μικροβιοκοινότητα του εδάφους 
και τους ελεύθερους νηματώδεις. Θα γίνει συσχέτιση της βιολογικής δράσης με τη 
χημική σύσταση κατά περίπτωση καθώς και τυχόν συνεργισμού μεταξύ των δραστι-
κών συστατικών.

Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκαν τα πειράματα και μέρος των αποτελεσμάτων δημο- γ

σιεύτηκαν. Οι σχετικές εργασίες παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α.

10

Δύο (2) έτη
(01.01.2018-31.12.2020)

Παράταση έως 
31.12.2022

Μελέτη πιθανών αρνητικών επιδράσεων μιγμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών σε  α

ωφέλιμα έντομα

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη πιθανών συνεργιστικών βιολογικών δράσεων μετα- β

ξύ δραστικών ουσιών σε αρθρόποδα μη-στόχους κατά την εφαρμογή τους ως μίγμα-
τα βυτίου, η οποία αποτελεί συνήθης πρακτική στη γεωργική πράξη,. Συγκεκριμένα 
θα εξεταστεί η φυτοτοξικότητα μιγμάτων φ.π. σε αρθρόποδα δείκτες (παρασιτοειδές 
A. rhopalosiphi) καθώς και σε φυσικούς εχθρούς σημαντικών εχθρών των κηπευτι-
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κών και του αμπελιού (π.χ. Coccinella septempuctata έναντι αφίδων στα κηπευτικά, 
Nephus includence έναντι ψευδόκοκκκων στο αμπέλι κ.α.). Η μελέτη θα υλοποιηθεί με 
εργαστηριακές δοκιμές με έκθεση των οργανισμών μη-στόχων σε ξηρά υπολείμματα 
των φ.π., και σύμφωνα με κοινώς αποδεκτή μεθοδολογία (π.χ. πρωτόκολλα IOBC). 
Η επιλογή των δραστικών ουσιών που θα δοκιμαστούν θα γίνει με βάση α. τυχόν 
πρότερη γνώση (λεπτομερής βιβλιογραφική ανασκόπηση) για πιθανές συνεργιστι-
κές επιδράσεις μεταξύ συγκεκριμένων συνδυασμών εντομοκτόνων ή εντομοκτόνων 
και μυκητοκτόνων και β. την εφαρμογή τέτοιων μιγμάτων βυτίου στο αγρό ως κοινή 
πρακτική για διεύρυνση του φάσματος δράσης ή για λόγους ευκολίας/οικονομικό-
τητας. Τα τελικά τοξικολογικά σημεία (LR50 ή/και no-observed ef ect rate - NOER) 
που θα προκύπτουν θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα σημεία των μεμονωμένων δρα-
στικών προκειμένου να διαπιστωθεί κατά ποσό η συνδυασμένη εφαρμογή μπορεί 
να οδηγήσει σε αλλαγή της κατηγορίας τοξικότητας των μεμονωμένων συστατικών, 
σύμφωνα με την κλίμακα επιδράσεων του IOBC. 

Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκαν τα πειράματα, και πραγματοποιήθηκε στατιστική  γ

ανάλυση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων προηγούμενων βιοδοκιμών. Κατά το 
4ο τρίμηνο του έτους πραγματοποιήθηκε προετοιμασία των εκτροφών για μελλοντι-
κές βιοδοκιμές.

11
Δύο (2) έτη

(15.9.2021-15.9.2023)

Αξιολόγηση της βιολογικής δράσης ουσιών φυτικής προέλευσης εναντίον κουνου- α

πιών

Σκοπός του έργου είναι η διερεύνηση της τοξικής δράσης ουσιών φυτικής προέλευ- β

σης, όπως αιθέρια έλαια και συστατικών τους, εναντίον προνυμφών κουνουπιών. Θα 
αξιολογηθεί η προνυμφοκτόνος δράση φυσικών προϊόντων, όπως αιθερίων ελαίων 
και συστατικών τους, σε είδη κουνουπιών εργαστηριακής εκτροφής (Aedes albopictus 

ή/και Culex pipiens). Οι βιοδοκιμές τοξικότητας θα πραγματοποιηθούν σε εργαστη-
ριακές συνθήκες εντός δοχείων με νερό και έκθεση των προνυμφών κουνουπιών σε 
εύρος δόσεων των δοκιμαζόμενων ουσιών με την προσθήκη οργανικού διαλύτη βά-
σει πρωτοκόλλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θα αξιολογηθεί η επίδραση 
των υπο-θανατηφόρων δόσεων των δοκιμαζόμενων ουσιών σε βιολογικές παραμέ-
τρους των κουνουπιών, όπως η διάρκεια προνυμφικής και νυμφικής ανάπτυξης, η 
επιβίωση των προνυμφών-νυμφών, το αναπαραγωγικό δυναμικό, το μέγεθος και η 
διάρκεια ζωής των ενηλίκων.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο βιοδοκιμές τοξικότητας αιθε- γ

ρίου ελαίου ρίγανης και του κύριου συστατικού του (καρβακρόλη) σε προνύμφες του 
κουνουπιού Aedes albopictus για τη διερεύνηση της επίδρασης υπο-θανατηφόρων 
δόσεων σε βιολογικές παραμέτρους του κουνουπιού.

12

Διαρκής
Δραστηριότητα

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων φ.π. και μεταβο- α

λιτών τους σε μπαχαρικά, αρωματικά, φαρμακευτικά φυτά και «δύσκολα ή ειδικά» 
υποστρώματα

Σκοπός του προτεινομένου έργου είναι η ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσ- β

διορισμού υπολειμμάτων φ.π. και μεταβολιτών τους σε μπαχαρικά, αρωματικά φυτά 
και «δύσκολα ή ειδικά» υποστρώματα (π.χ. καφές, κακάο). Ως «δύσκολα ή ειδικά»  
υποστρώματα είναι εκείνα  τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια κατηγο-
ρία αναλυτικών υποστρωμάτων σύμφωνα με το Παράρτημα Α του κατευθυντήριου 
κειμένου SANTE/12682/2019. Η μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση 
δειγμάτων ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και για αναλύσεις δειγμάτων επισή-
μων ελέγχων.

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκε επέκταση της υπάρχουσας μεθολογολίας σε  γ

σύστημα GC-MS/MS νέα τεχνολογία. Η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε συνολικά σε 
1.248 δείγματα επισήμων ελέγχων.
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Διαρκής
Δραστηριότητα

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων φ.π. και μεταβολι- α

τών τους σε ζωοτροφές συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυοτροφών

Σκοπός του προτεινομένου έργου είναι η ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδων προσ- β

διορισμού υπολειμμάτων φ.π. και μεταβολιτών τους σε διάφορα είδη ζωοτροφών 
φυτικής ή/και ζωικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυοτροφών. Η 
μεθοδολογία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δειγμάτων ερευνητικών προγραμ-
μάτων, προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών και προγραμμάτων επισήμων ελέγχων 
στο πλαίσιο των προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένου του Εθνικού Προγράμματος 
Ελέγχου ζωοτροφών στο οποίο το εργαστήριο έχει οριστεί ως επίσημο εργαστήριο 
ελέγχου.

Κατά το έτος 2021, έγινε βελτιστοποιηση των μεθόδων Μ15 και Μ18 σε βαμβακέλαιο,  γ

καλαμπόκι και σίτο που προορίζονται για ζωοτροφή. Οι μεθοδολογίες χρησιμοποιή-
θηκαν συνολικά σε 7 δείγματα επισήμων ελέγχων.

14

Διαρκής
Δραστηριότητα

Ανάπτυξη νέων και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων πολύ-υπολειμματικών αναλυ- α

τικών μεθόδων προσδιορισμού υπολειμμάτων φ.π. του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων 
Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων

Σκοπός του προτεινομένου έργου είναι η επαναξιολόγηση και αναβάθμιση της τε- β

χνικής επάρκειας του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών φαρμάκων του ΜΦΙ 
όσον αφορά τις αναλυτικές μεθόδους που χρησιμοποιεί στο πλαίσιο επισήμων ελέγ-
χων και ερευνητικών προγραμμάτων. Η μελέτη θα συμβάλλει στην αναγνώριση των 
αναγκών για βελτιστοποίηση των υφιστάμενων εσωτερικών μεθόδων (π.χ. Μ15, Μ16, 
Μ18), επέκταση του πεδίου τους και ένταξη νέων μεθόδων, εφόσον απαιτείται, σύμ-
φωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες και απαιτήσεις του εργαστηρίου ως ερευνητική 
μονάδα, εργαστήριο επισήμων ελέγχων και Εθνικό εργαστήριο αναφοράς.

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη μεθοδολογίας σε σύστημα υγρής  γ

χρωματογραφίας υπερ-υψηλής πίεσης σε συνδυασμό με συξευγμένη φασματομε-
τρία μαζών τετραπόλου – παγίδας ιόντων. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία δύναται να 
μειώσει τον χρόνο ανάλυσης των δειγμάτων. 
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Διαρκής
Δραστηριότητα

Ανάπτυξη νέων και βελτιστοποίηση των υφιστάμενων αναλυτικών μεθόδων εξειδι- α

κευμένου υπολείμματος για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Ελέγχου 
Γεωργικών Φαρμάκων

Σκοπός του προτεινομένου έργου είναι η επαναξιολόγηση και αναβάθμιση της τεχνι- β

κής επάρκειας του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών φαρμάκων του ΜΦΙ όσον 
αφορά τις αναλυτικές μεθόδους εξειδικευμένου υπολείμματος που χρησιμοποιεί στα 
πλαίσια επισήμων ελέγχων και ερευνητικών προγραμμάτων. Η μελέτη θα συμβάλλει 
στην αναγνώριση των αναγκών για βελτιστοποίηση των υφιστάμενων εσωτερικών 
μεθόδων (π.χ. Μ16, Μ17), επέκταση του πεδίου τους και ένταξη νέων μεθόδων, εφό-
σον απαιτείται, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες και απαιτήσεις του εργαστη-
ρίου ως ερευνητική μονάδα, εργαστήριο επισήμων ελέγχων και Εθνικό εργαστήριο 
αναφοράς.

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη μεθοδολογίας σε σύστημα υγρής  γ

χρωματογραφίας υπερ-υψηλής πίεσης σε συνδυασμό με συξευγμένη φασματομε-
τρία μαζών τετραπόλου – παγίδας ιόντων. Ειδικότερα αναπτύχθηκαν:

Μεθοδολογία προσδιορισμού glyphosate και μεταβολιτών τους σε φυτικά υπο- ‚
στρώματα με χαμηλά όρια ποσοτικοποιησης (0,01 mg/kg ανά ουσία). 
Μεθοδολογία προσδιορισμού τριαζολικών μεταβολιτών σε φυτικά υποστρώματα  ‚
με χαμηλά όρια ποσοτικοποιησης (0,01 mg/kg ανά ουσία) με την χρήση τεχνολο-
γία ion mobility.

16

Ένα (1) έτος
(1.1.2021-31.12.2021)

Βελτιστοποίηση της μεθόδου ανάλυσης και προσδιορισμού υπολειμμάτων διθειάν- α

θρακα (CS2) σε νωπά και ξηρά προϊόντα φυτικής προέλευσης με GC/MS/MS

Στην παρούσα μελέτη θα πραγματοποιηθεί βελτιστoποίηση της υπάρχουσας ανα- β

λυτικής μεθόδου του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων του ΜΦΙ, για τον προσδιορισμό 
διθειάνθρακα (CS2) σε νωπά και ξηρά προϊόντα φυτικής προέλευσης, η οποία βασί-
ζεται στην ανίχνευση των υπολειμμάτων με ανιχνευτή GC/FPD. Στόχος είναι η ανά-

Α/Α Διάρκεια α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

πτυξη της μεθόδου σε χρωματογραφικό σύστημα GC/MS/MS ώστε να επιτευχθούν 
χαμηλότερα όρια ανίχνευσης και να βελτιστοποιηθεί η επαναληψιμότητα της μεθό-
δου. Θα πραγματοποιηθεί πλήρης επικύρωση της μεθόδου σε όλα τα υποστρώματα 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ (SANTE/12682/2019).

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκε επανεπικύρωση της μεθόδου του εργαστηρί- γ

ου Μ6 σε νέο σύστημα GC-FPD σε μήλα, κριθάρι, λάχανο, σπανάκι και φράουλες.

Β. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ανταγωνιστικά Προγράμματα

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

1

α. Τέσσερα (4) έτη
(Ιούνιος 2015 –

Μάιος 2019)
(Συνεχίζεται με δημοσι-
εύσεις ολοκληρωμένων 

προγραμμάτων και 
διενέργεια νέων με ιδία 

συμμετοχή)

β. 100% Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (EUROMIX) α

Σκοπός του έργου EUROMIX είναι η ανάπτυξη μεθόδων και η πιλοτική εφαρμογή  β

τους για τον προσδιορισμό της τοξικότητας μιγμάτων χημικών ουσιών και ο προσδι-
ορισμός της επικινδυνότητας  λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα επίπεδα έκθεσης. 
Το έργο εστιάζει στον προσδιορισμό του κινδύνου για τον καταναλωτή αγροτικών 
προϊόντων, στα οποία μπορεί να εμπεριέχονται  υπολείμματα διαφορετικών  γεωργι-
κών φαρμάκων. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του χρηματοδοτι-
κού πλαισίου ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020. Το ΜΦΙ συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος μαζί με τα με-
γαλύτερα  ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης αλλά και την Environmental Protection 
Agency της Αμερικής καθώς και με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκαν οι εργασίες των επιστημόνων του ΜΦΙ στα Πακέτα  γ

Εργασίας WP3, WP4 και WP7.
Στο πλαίσιο του WP7 έχει ολοκληρωθεί η ανάλυση της έκφρασης των επιλεγμένων 
γονιδίων σε δείγματα ολικού αίματος ατόμων που συμμετείχαν στην επιδημιολογική 
μελέτη που διενεργήθηκε στη Νορβηγία και είχαν εκτεθεί σε υψηλά ή χαμηλά επίπε-
δα phthalates. Τα αποτελέσματα έχουν αποσταλεί στους συνεργάτες στη Νορβηγία, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους σε συνδυασμό με τα αποτελέσμα-
τα που έχουν εξαχθεί από τις δικές τους μελέτες και έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται η 
συγγραφή της σχετικής επιστημονικής δημοσίευσης. 
Στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP4 πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των δειγ-
μάτων που είχαν αποσταλεί στο ΙΙΒΕΑΑ για διεξαγωγή μελέτης αλληλούχισης ολι-
κού RNA (Total RNA Sequencing) με σκοπό την ανίχνευση γονιδίων δεικτών ή/
και ρυθμιστικών RNAs (regulatory RNAs) που εμπλέκονται στη θηλυκοτροποίηση 
των αρσενικών νεογνών επίμυων όπως περιγράφεται στο άρθρο Katsanou et al., 
2020 “ Maternal exposure to mixtures of linuron, l utamide and dienestrol. Part II: 
Endocrine-related gene expression assessment on male of spring rat testes”. Στην 
συνέχεια πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις για εντοπισμό των γονιδίων με απορ-
ρυθμισμένη έκφραση (πακέτα DeSeq2 και edgeR σε περιβάλλον R), τις οποίες ακο-
λούθησαν περαιτέρω αναλύσεις των απορρυθμισμένων βιολογικών μονοπατιών 
(Reactome, KEGG, GOenrichment σε περιβάλλον R), των Adverse Outcome Pathways 
(AOPs) που εμπλέκονται σε διαδικασίες θηλυκοτροποίησης καθώς και της σχετικής 
βιβλιογραφίας (literature screening) για εντοπισμό γονιδίων-δεικτών με απορρυθμι-
σμένη έκφραση, η οποία επιβεβαιώνεται στην ανάλυση αλληλούχισης ολικού RNA 
(Total RNA Sequencing). Αναγνωρίστηκαν γονίδια-δείκτες τα οποία επηρρεάζονται 
από την χορήγηση των ουσιών με αντιανδρογόνο και οιστρογονική δράση. Συνο-
λικά εντοπίστηκαν 38 γονίδια, τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως δείκτες θυ-
ληκοτροποίησης. Τα μοτίβα απορρύθμισης της έκφρασης των παραπάνω γονιδίων 
επιβεβαιώθηκαν με τη μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης 
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πραγματικού χρόνου (qRT-PCR) στα ίδια δείγματα. Ακολούθησε ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας για εντοπισμό ενός κατάλληλου in vitro συστήματος το οποίο θα 
μπορεί να εκφέρει ανάλογες αλλαγές στην έκφραση των αναγνωρισμένων γονιδί-
ων-δεικτών έπειτα από επώαση με ουσίες με αντιανδρογονική ή οιστρογονική δρά-
ση. Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο απώτερος σκοπός είναι να καθιερωθεί ένα 
high-throughput in vitro σύστημα για γρήγορη διαλογή ουσιών που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε θηλυκοτροποίηση. Επίσης, κατά το διάστημα  στα πλαίσια του 
Πακέτου Εργασίας WP4 ολοκλήρώθηκε η δημοσίευση της  επιστημονικής εργασίας 
με τίτλο «Application of the Adverse Outcome Pathway Framework to Cranio-facial 
Defects Pathogenesis» στο επιστημονικό περιοδικό Toxicology.
Στο πλαίσιο του WP3, τα πειραματικά αποτελέσματα που έχουν συλλεχθεί οσον αφο-
ρά στην έκφραση των σχετικών γονιδίων ύστερα από έκθεση ηπατικών κυττάρων 
στις δ.ο. 2-propylheptanoic acid (PHP), 2-propylhexanoic acid (PHX) και clothianidin 
(CTD) και μιγμάτων αυτών, αποτέλεσαν μέρος των δεδομένων που χρησιμοποιή-
θηκαν για την συγγραφή άρθρου προς δημοσίευση με τίτλο  «Investigating the in 
vitro steatotic mixture ef ects of similarly and dissimilarly-acting test compounds 
using an adverse outcome pathway-based approach» σε συνεργασία με το BfR και 
το INRA. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Archives of  
Toxicology (https://doi.org/10.1007/s00204-021-03182-1)  και αφορά στον προσδιο-
ρισμό της επίδρασης μιγμάτων, που περιέχουν δ. ο. που δρουν με παρόμοιο ή  δια-
φορετικό τρόπο, στην πρόκληση ηπατικής στεάτωσης.

2

α. Δεκατρείς μήνες
(4.9.2019-4.10.2020)

Παράταση έως 31.8.2021

β. 90% EFSA

GP/EFSA/PRAS/2017/02-03/Area 3/Task1, “Entrusting new preparatory tasks falling  α

within the mission of the EFSA Pesticides unit”

Το έργο GP/EFSA/PRAS/2017/02-03/Area 3/Task1, “Entrusting new preparatory tasks  β

falling within the mission of the EFSA Pesticides unit-No1”, αφορά στην παροχή επι-
στημονικής υποστήριξης προς τη Mονάδα Αξιολόγησης της EFSA για τον έλεγχο 
των γεωργικών φαρμάκων (Pesticide Peer Review unit) στον τομέα «Επιστημονική 
συμβολή στην αξιολόγηση των δραστικών ουσιών και στη σύνταξη του αντίστοι-
χου μέρους των συμπερασμάτων της EFSA» σε θέματα αξιολόγησης δεδομένων που 
αφορούν στην εκτίμηση της ανάγκης διατήρησης δραστικών ουσιών με μυκητοκτό-
νο, εντομοκτόνο ή ζιζανιοκτόνο δράση, οι οποίες είναι υποψήφιες για υποκατάταση, 
στο πλαίσιο του άρθρου 4(7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (έλεγχος σοβαρού 
κινδύνου για την υγεία των φυτών, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί με άλλα 
μέσα).

Κατά το έτος 2021 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση στο πλαίσιο του  γ

άρθρου 4(7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και η σύνταξη του αντίστοιχου 
μέρους των συμπερασμάτων της EFSA, σε σύνολο έξι δραστικών ουσιών.
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α. Ένα (1)  έτος
(30.8.2021 – 29.8.2022)

β. 50% EFSA

GP/EFSA/ENCO/2020/03, Partnering Grants - GΑ 9: "Preparatory work on how to  α

report, use and interpret historical control data in (eco)toxicology".

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα συνταχθεί μίας έκθεση (report) όπου θα συνο- β

ψίζονται οι ανάγκες των αξιολογητών (οικο)τοξικολογικών μελετών σχετικά με τη 
χρήση ιστορικών δεδομένων στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εν λόγω μελε-
τών. Η εν λόγω αναφορά θα αποτελέσει το πρώτο βήμα για την προετοιμασία από 
την EFSA ενός κατευθυντηρίου εγγράφου σχετικά με τη χρήση και την ερμηνεία των 
ιστορικών δεδομένων.

Για την επίτευξη του σκοπού του έργου θα πραγματοποιηθεί ένα workshop (διαδι- γ

κτυακό) στο ΜΦΙ, όπου θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς (εκπρόσω-
ποι Κρατών Μελών της ΕΕ, EFSA, ECHA, εργαστήρια διεξαγωγής τοξικολογικών με-
λετών, Βιομηχανία).

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

Στα πλαίσια προετοιμασίας του workshop έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιο-
γραφίας σχετικά με το θέμα της χρήσης των ιστορικών δεδομένων στην ερμηνεία 
των ευρημάτων στις τοξικολογικές μελέτες, ενώ ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια 
ώστε να συλλεχθούν οι απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
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α. Τριάντα (30) μήνες 
(25.10.2018 – 25.10.2021)

β. 60% Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, DG SANTE

Στα πλαίσια προετοιμασίας του workshop έγινε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιο- α

γραφίας σχετικά με το θέμα της χρήσης των ιστορικών δεδομένων στην ερμηνεία 
των ευρημάτων στις τοξικολογικές μελέτες, ενώ ετοιμάστηκαν ερωτηματολόγια 
ώστε να συλλεχθούν οι απόψεις και διαφορετικές προσεγγίσεις που ακολουθούνται 
από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Το ερευνητικό έργο INSIGNIA στοχεύει στη μελέτη της υπολειμματικότητας γεωρ- β

γικών φαρμάκων και κτηνιατρικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στο χώρο της 
μελισσοκομίας κυρίως σε δείγματα γύρης, χρησιμοποιώντας κλασσικές αλλά και 
καινοτόμες μεθόδους συλλογής της. Παράλληλα επιδιώκει τον προσδιορισμό της 
βοτανικής προέλευσης της γύρης μέσω προηγμένων μοριακών τεχνικών. Τα αποτε-
λέσματα του προγράμματος παρακολούθησης θα συνδυαστούν στη συνέχεια με γε- 
ωχωρικά δεδομένα για τη χρήση γης, συμπεριλαμβανομένης της βάσης δεδομένων 
CORINE, προκειμένου να αναπτυχθούν μοντέλα και χάρτες φυτικής βιοποικιλότητας 
και έκθεσης σε φυτοπροστατευτικά προιόντα για τις μέλισσες, γεγονός που θα επι-
τρέψει τη σύνδεση των φυτοφαρμάκων με ποικίλες καλλιέργειες και άλλα φυτά.

Το 2021 ομάδα του ΜΦΙ ολοκλήρωσε τις σχετικές χημικές αναλύσεις με τη μέθοδο  γ

προσδιορισμού υπολειμμάτων 272 δραστικών ουσιών (γεωργικών φαρμάκων, κτη-
νιατρικών  ουσιών  συμπεριλαμβανομένων  κάποιων  μεταβολιτών  τους,  τεχνικές
LC-MS/MS και GC-MS/MS) 560 δειγμάτων καινοτόμου δειγματολήπτη Apistrip (εντός 
των κυψελών), που είχε παραλάβει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Πραγματο-
ποιήθηκε η εξαγωγή των αποτελεσμάτων και η επεξεργασία των δεδομένων. Αυτά 
εστάλησαν στο συντονιστή του έργου, για την στατιστική επεξεργασία που πραγμα-
τοποιείται από εταίρους για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων του έργου.H ομάδα 
του ΜΦΙ συμμετείχε σε τηλεδιασκέψεις που αφορούσαν στην πρόοδο του έργου, στα 
αποτελέσματά του και στην οργάνωση των τελικών κινήσεων-δράσεων στο έργο, 
μετά και την εξάμηνη παράτασή του. Πραγματοποιήθηκε επίσης η επεξεργασία των 
δεδομένων και η επισκόπηση-συγγραφή σχετικών παραδοτέων. Συνεχίστηκε η στα-
τιστική επεξεργασία για την περαιτέρω επίτευξη των στόχων του έργου. Επίσης η 
συστάδα των εταίρων του έργου INSIGNIA, πριν τη λήξη του έργου (το οποίο είχε 
θετική αποδοχή σε επίπεδο ΕΕ) ξεκίνησε και προχώρησε στη συγγραφή αντίστοιχης 
ερευνητικής πρότασης, η οποία υποβλήθηκε το Νοέμβριο του 2021 στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (DG Environment) και κρίθηκε επιλέξιμη προς χρηματοδότηση στα μέσα 
Δεκεμβρίου 2021, με ακρωνύμιο έργου INSIGNIA-EU.
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α. Τριάντα ένα (31) μήνες
(1.6.2018 – 31.1.2021)

β. 100% EFSA

GP/EFSA/PRAS/2017/02 – GP 3, “Entrusting new preparatory tasks falling within the  α

mission of the EFSA Pesticides unit-No1”

Σκοπός του έργου είναι η παροχή  επιστημονικής υποστήριξης στην EFSA για θέματα  β

αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου στο επιστημονικό πεδίο της οικοτοξικολογίας 
για δραστικές ουσίες φυτοπροστατευτικών προιόντων.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, ένα άτομο της επιστημονικής ομάδας του  γ

Εργαστηρίου Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων, η Δρ Ε. Χαϊδευτού, βρί-
σκεται στην EFSA προκειμένου να παρέχει την επιστημονική υποστήριξη που απαι-
τείται από το έργο.
Μέσα στο έτος 2021 ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου. 



 100            ΜΦΙ ƒ Έκθεση Εργασιών Έτους 2021 Παράρτημα Β      101

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

6

α. Σαράντα τέσσερις (44) 
μήνες

(1.9.2018 – 31.3.2022)

β. 100% EFSA

GP/EFSA/PRAS/2017/02 – GP 3, “Entrusting new preparatory tasks falling within the  α

mission of the EFSA Pesticides unit-No2”

Το έργο GP/EFSA/PRAS/2017/02 – GP 3, “Entrusting new preparatory tasks falling  β

within the mission of the EFSA Pesticides unit-No2”, υλοποιείται με συντονιστή φο-
ρέα το ΜΦΙ και αφορά στην παροχή επιστημονικής υποστήριξης στην EFSA για θέ-
ματα αξιολόγησης και εκτίμησης κινδύνου στο επιστημονικό πεδίο του μεταβολι-
σμού υπολειμμάτων και ασφάλειας καταναλωτή.

Κατά το έτος 2021, οι εμπειρογνώμονες του ΜΦΙ συμμετείχαν στην συγγραφή και  γ

σχολιασμό 27 αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων της EFSA στα πλαίσια αιτήσεων για 
θέσπιση Ανωτάτων Ορίων Υπολειμμάτων.
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α. Είκοσι έξι (26) μήνες
(1.11.2018 – 31.1.2021)

β. 90% EFSA

GP/EFSA/PRAS/2017/02  – GP 3, ”Entrusting new preparatory tasks falling within the  α

mission of the EFSA Pesticides unit-No3”

Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση της εκτίμησης επικινδυνότητας στον τομέα  β

της τοξικολογίας δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων σχετικά με τις 
επιδράσεις στο ενδοκρινικό σύστημα (Scientii c evaluations of the toxicological risk 
assessment of pesticide active substances in the area of endocrine disruption (ED). 
Οι δραστικές ουσίες για τις οποίες δεν έχει ληφθεί απόφαση (επαν)έγκρισης στην 
Ευρωπαϊκή Αγορά από την Επιτροπή μέχρι τις 10/11/2018 θα αξιολογηθούν ως προς 
το ενδεχόμενο να προκαλέσουν διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα. H υλοποίη-
ση του εν λόγω έργου θα βασιστεί στα επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό 
των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής όπως αυτά περιλαμβάνονται στον Κανονι-
σμό (ΕΕ) 2018/605 της Επιτροπής της 19ης Απριλίου 2018, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφί-
μων (EFSA) και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Χημικών (ECHA).

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των ενδοκρι- γ

νικών ιδιοτήτων των ακόλουθων ουσιών: benthiavalicarb, clodinafop propargyl και 
acibenzolar-S-methyl, ethylene thiourea (ETU), metiram, thiabendazole.
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α. Τρία (3) έτη
(1.10.2019 – 30.9.2022)

β. 100%, Ίδρυμα PRIMA, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

“PLANT-B” project (PRIMA), “A sustainable mixed cropping-beekeeping system in  α

the Mediterranean basin” (‘Ανάπτυξη ενός αειφόρου μικτού συστήματος γεωργικής 
παραγωγής-μελισσοκομίας στη Μεσογειακή λεκάνη’)

Σκοπός του έργου είναι να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την οικονομικότητα της καλ- β

λιέργειας εσπεριδοειδών και της μελισσοκομίας στο Μεσογειακό αγρο-οικοσύστημα, 
συνδυάζοντάς τα σε ένα μικτό σύστημα παραγωγής «εσπεριδοειδή/φαρμακευτικά φυ-
τά-μελισσοκομία» μέσω συγκεκριμένων στόχων: α) την ανάπτυξη νέων εργαλείων IPM 
κατά των εχθρών των καλλιεργειών και των μελισσών, β) την αξιοποίηση κατάλληλων 
ενδημικών υποειδών της μέλισσας, Α. mellifera, στις Μεσογειακές συνθήκες με αντοχή 
σε σημαντικά παράσιτα/εχθρούς, γ) την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προτεινόμε-
νου αγροτικού συστήματος στην περιοχή της Μεσογείου, δ) τη βελτίωση της ποιότη-
τας/ασφάλειας/ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή μελιού, ε) την εξέταση/διαπίστωσ η 
της περιβαλλοντικής και κοινωνικο-οικονομικής βιωσιμότητας του νέου αγροτικού συ-
στήματος, και στ) την προώθηση του νέου (-ων) προϊόντος (-των). Οι στόχοι του έργου 
θα επιτευχθούν με: i) την παραγωγή καινοτομίας (νέα εργαλεία/στρατηγικές IPM για τα 
εσπεριδοειδή και τις μέλισσες, διατήρηση ενδημικών υποειδών της μέλισσας ανθεκτι-
κών σε επιβλαβείς οργανισμούς, προσδιορισμός της ποιότητας/ασφάλειας/ιχνηλασιμό-
τητας του μελιού), ii) τη δοκιμή της υπόθεσής μας σε διάφορες περιπτωσιολογικές μελέ-
τες σε ολόκληρη τη λεκάνη της Μεσογείου και την αξιολόγηση της περιβαλλοντικής και 
κοινωνικο-οικονομικής τους βιωσιμότητας, και iii) την οργάνωση δραστηριοτήτων για 
τη διάδοση της παραγόμενης νέας γνώσης στους παραγωγούς και το ευρύ κοινό.

Στο πλαίσιο του συντονισμού του έργου πραγματοποιήθηκε σειρά τηλεδιασκέψεων  γ

με τους εταίρους που αφορούσαν στην οργάνωση και την παρακολούθηση των πα-
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κέτων εργασίας (ΠΕ) του έργου. Για το ΠΕ1 συντάχθηκε και οριστικοποιήθηκε η Ενδι-
άμεση Έκθεση Αξιολόγησης (18-month Periodic Report). Στις 6.9.2021 πραγματοποι-
ήθηκε διαδικτυακά η αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Έκθεσης Αξιολόγησης, παρουσία 
των υπευθύνων παρακολούθησης του Έργου από το γραφείο των Έργων PRIMA στη 
Βαρκελώνη, του εξωτερικού κριτή και των επικεφαλής των πακέτων εργασίας. Στο 
πλαίσιο της ανάπτυξης νέων εργαλείων και πρακτικών  ολοκληρωμένης αντιμετώ-
πισης εχθρών των εσπεριδοειδών και των μελισσών, συνεχίστηκε ο πειραματισμός  
σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, και στη χώρα μας με τις καλλιέργειες κάλυψης 
(cover crops) ως μέσο για τον έλεγχο των ζιζανίων και της ενίσχυσης ενδιαιτημάτων 
φυσικών εχθρών, και την εφαρμογή εντομοπαθογόνων νηματωδών κατά της μύγας 
της Μεσογείου στο πεδίο. Παράλληλα, έγινε η συγκομιδή των καρπών πορτοκαλιάς 
σε ορισμένους από τους αγρούς για τις αναλύσεις υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους και πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές αναλύσεις 
στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ολοκληρώθηκε ο καθορισμός των παραμέτρων για 
την ανάπτυξη της μεθόδου Impact Assessment Procedure IAP (ΠΕ2),  η πρώτη έκδο-
ση της σχετικής βάσης δεδομένων για τα σκευάσματα και τις δραστικές ουσίες που 
εφαρμόζονται στα εσπεριδοειδή, και η on line ‘εφαρμογή’ της IAP  με πιλοτική δοκιμή 
της. Ακόμη, καταγράφηκαν οι φυτοπροστατευτικές επεμβάσεις που πραγματοποιή-
θηκαν στους πειραματικούς αγρούς κατά την καλλιεργητική περίοδο 2020-2021, για 
χρήση και ανάλυση με τη μέθοδο IAP (Impact Assessment Method). Συμπληρώθηκε 
η βάση δεδομένων της IAP με επιπλέον στοιχεία από την ετικέτα των εγκεκριμένων 
γεωργικών φαρμάκων για χρήση στα εσπεριδοειδή και καταχωρήθηκαν τα δεδομέ-
να φυροπροστασίας από την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο για τη διακρί-
βωση (calibration) της μεθόδου. Στο πακέτο εργασίας ΠΕ4 έγινε επανεγκατάσταση 
των αρωματικών φυτών του φασκόμηλου και προετοιμασία για τις δειγματοληψίες/
μετρήσεις στους πειραματικούς αγρούς για τη νέα καλλιεργητική περίοδο.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις φυτοκάλυψης, ανθοκάλυψης και 
προσέλκυσης επικονιαστών και ωφέλιμων αρθρόποδων στα περιθώρια των πειρα-
ματικών αγρών και στα δένδρα κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας της πορτοκαλιάς 
καθώς και κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του καρπού (BBCH60-72) για τις 
περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) (ΠΕ4). Επίσης πραγματοποιήθηκε μικρο-
σκοπική εξέταση των παρασκευασμάτων για καταμέτρηση και αναγνώριση των 
ακάρεων που συλλέχθηκαν στα μέχρι τώρα δείγματα, βάσει μορφολογικών τους 
χαρακτηριστικών. Στο ίδιο πλαίσιο, εγκαταστάθηκαν μελισσοσμήνη στους προανα-
φερόμενους πειραματικούς αγρούς και έγινε η συλλογή του μελιού (ανθόμελο πορ-
τοκαλιάς στους μάρτυρες, ανθόμελο πορτoκαλιάς + φασκόμηλου) για τις σχετικές 
αναλύσεις. Για το ΠΕ5 το έτος 2021 ολοκληρώθηκε η μελέτη του χημικού προφίλ 
μελιών που είχαν συλλεχθεί από την Ελλάδα, την Αίγυπτο και την Ιταλία, με τη χρήση 
του συστήματος UHPLC-HRMS, Q Exactive Orbitrap με υψηλή διακριτική ικανότη-
τα και ακρίβεια μάζας. Τα δείγματα αναλύθηκαν με τη χρήση ειδικών λογισμικών 
και πακέτων επεξεργασίας (Compound Discoverer v2.1, R environment) ενώ μέσω 
στατιστικής επεξεργασίας και βιβλιοθηκών (databases) έγινε πιθανή ταυτοποίηση 
μορίων τα οποία διαφέρουν ανάλογα τη γεωγραφική προέλευση των μελιών. Στο 
ίδιο πλαίσιο προχώρησε σε σημαντικό βαθμό, η επικύρωση της αντίστοιχης μεθό-
δου LC-PDA-ESI/MS, και ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση πειραματικών πρωτοκόλλων 
για την χημική ανάλυση των πτητικών, ημι-πτητικών συστατικών του μελιού με τη 
χρήση GC-MS. Ως εκ τούτου εφαρμόστηκε η τεχνική HSPME-GC-MS για την ανάλυση 
του πτητικού προφίλ, και καταγράφηκαν τα αποτελέσματα τα οποία αξιολογούνται. 
Εντός του 2021, ολοκληρώθηκαν και οι σχετικές αναλύσεις φυτοφαρμάκων, καθώς

επίσης προχώρησαν και οι μετρήσεις  των υπολοίπων κριτηρίων-παραμέτρων ποιότη-
τας τους μελιού (διαστάση, αγωγιμότητα, HMF κλπ.). Παράλληλα ξεκίνησε και προχώ-
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ρησε σε σημαντικό βαθμό η επικύρωση σχετικών μεθόδων που αφορούν σε πολικά 
και όξινα φυτοφάρμακα, τα οποία δεν μπορούν να ενταχθούν στις υφιστάμενες πο-
λυδύναμες μεθόδους. Στο ΠΕ6 ολοκληρώθηκε το ερωτηματολόγιο για την κοινωνικο-
οικονομική έρευνα στα αντικείμενα της παραγωγής εσπεριδοειδών και μελισσοκομίας 
στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, έγινε η μετάφραση του ερωτηματολογίου 
στην επίσημη γλώσσα κάθε χώρας και προχώρησε η συμπλήρωσή του ανά χώρα.  Στο 
τομέα της διάχυσης του έργου (ΠΕ7), πραγματοποιήθηκαν αναρτήσεις για τις δράσεις 
του έργου και σχετικού υποστηρικτικού ψηφιακού υλικού τόσο στην ιστοσελίδα του 
έργου όσο και μέσω της πλατφόρμας του PRIMA, κυρίως για το Φεστιβάλ μελιού στην 
Αίγυπτο (27-28/11/21), το Webinar στην Αλγερία σχετικά με την επιλογή μελισσών φυσι-
κά ανθεκτικών στη βαρρόα και την εφαρμογή πρακτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης 
κατά των ασθενειών των μελισσών (Οκτ. 2021), το Workshop για το συνδυασμό μελισσο-
κομίας με τη γεωργική παραγωγή (αμπελοκαλλιέργεια) στα πρότυπα του PLANT-B στην 
Ιταλία (Δεκ. 21). Ειδικά από τις δράσεις που υλοποιούνται στη χώρα μας, υποβλήθηκε 
ανακοίνωση για συμμετοχή σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο, με τα πρώτα αποτελέ-
σματα (έτος 2021) από την εφαρμογή των cover crops στην αντιμετώπιση των ζιζανίων 
και στην προσέλκυση φυσικών εχθρών. Επίσης δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες ενέρ-
γειες για τη διοργάνωση του 2ου Workshop του έργου (επαφές με τοπικούς διοργανωτές, 
Agenda με ομιλίες, επιλογή προσκεκλημένων ομιλητών κ.ά.) στην Αίγυπτο το 2022.

9

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2019-31.12.2019)

Παράταση μέχρι

31-12-2021

β. Ε.Τ.Ε.Κ.Α.

Μελέτη α  της αντιμετώπισης ανθεκτικότητας λεπτής ήρας (Lolium rigidum) στην Ελλάδα

Σκοπός του παραπάνω έργου είναι η συλλογή και καταγραφή ύποπτων βιοτύπων  β

ήρας από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Το έργο αφορά την μελέτη της ανθε-
κτικότητας της ήρας σε ζιζανιοκτόνα ACCase και EPSPS, ως ακολούθως: α) Συλλογή 
και καταγραφή ύποπτων βιοτύπων ήρας από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας 
και β) Χαρακτηρισμός της πιθανής ανθεκτικότητας ενός αριθμού βιοτύπων ήρας, με 
πειράματα dose-response στο ΜΦΙ.

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ΔΡΑΣΕΙΣ: γ

1) Δομήθηκαν όλα τα παραδοτέα του έργου.
2) Παρήχθησαν τα προσχέδια δύο δημοσιεύσεων του έργου.
3) Δομήθηκε η τελική έκθεση του έργου
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α. Τέσσερεις (4) μήνες

(1.2.2021-30.5.2021)

Παράταση έως 31.8.2021

β. 90% EFSA

Entrusting new preparatory tasks falling within the mission of the EFSA Pesticides  α

unit - SPECIFIC AGREEMENT No 1-2021 implementing Framework partnership 
agreement No. GP/EFSA/PRAS/ 2017/02-GP 03

Το έργο GP/EFSA/PRAS/ 2017/02-GP 03, “Entrusting new preparatory tasks falling  β

within the mission of the EFSA Pesticides unit- SPECIFIC AGREEMENT No1-2021”, αφο-
ρά στην παροχή επιστημονικής/τεχνικής υποστήριξης προς τη Mονάδα Αξιολόγη-
σης της EFSA για τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων (Pesticide Peer Review Unit) 
σχετικά με την εκτίμηση της αναγκαιότητας κατά παρέκκλιση έγκρισης σύμφωνα με 
το Άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (Παρεκκλίσεις- Επείγουσες Κατα-
στάσεις Φυτοπροστασίας λόγω κινδύνου, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
άλλα εύλογα μέσα) για χρήσεις εντομοκτόνων σκευασμάτων βάσει των δεδομένων 
που παρέχονται από τα ενδιαφερόμενα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Η σχετική αξιολόγηση 
και γνωμοδότηση θα πραγματοποιηθεί με τα κριτήρια του πρωτοκόλλου που εφαρ-
μόζεται στο πλαίσιο του άρθρου 4(7) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (έλεγχος 
σοβαρού κινδύνου για την υγεία των φυτών, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπι-
σθεί με άλλα μέσα).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση της αναγκαι- γ

ότητας κατά παρέκκλιση έγκρισης σύμφωνα με το Άρθρο 53 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 για χρήσεις εντομοκτόνων σκευασμάτων στην Ε.Ε.

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή

 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021
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α. Τρία (3) έτη

(4.7.2018 – 3.7.2021)

Παράταση έως 11.2022

β. ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-

ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

(μέσω της ΓΓΕΤ)

Εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτροφές με υψηλή προστιθέμενη αξία στην ζωική  α

παραγωγή (Legumes4Protein)

Σκοπός τουLegumes4Proteins είναι η ολιστική προσέγγιση του συστήματος παρα- β

γωγής κτηνοτροφικών ψυχανθών σε συνδυασμό με την αξιοποίησή τους στη δια-
τροφή των ζώων ώστε να αντικαταστήσουν τη σόγια.
Οι σειρές των ΒΜΚ, οι ποικιλίες του ΙΒ&ΚΦ-ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και οι εμπορικές 
ποικιλίες του λούπινου θα αξιολογηθούν σε τρία διαφορετικά εδαφοκλιματικά πε-
ριβάλλοντα (Αττική, Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη) σε συμβατική και χαμηλών εισροών 
καλλιέργεια ως την παραγωγή και ποιότητα του καρπού τους αλλά και ως προς την 
προσαρμοστικότητα τους μέσα από αγρονομικές, μορφολογικές και φυσιολογικές 
παραμέτρους. 

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ΔΡΑΣΕΙΣ: γ

Στο πλαίσιο του έργου, στην Ενότητα Εργασίας 2, ΕΕ2 Αξιολόγηση του παραγωγικού 
δυναμικού και της προσαρμοστικής ικανότητας ποικιλιών πρωτεϊνούχων κτηνοτρο-
φικών ψυχανθών  υλικού, έγιναν τα ακόλουθα:

EE 2.2. Προσαρμοστικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις: Σκοπός είναι η αποτελεσμα-
τική διαχείριση των ζιζανίων σε ένα σύστημα χαμηλών εισροών ή/και βιολογικής 
παραγωγής μέσω της μελέτης ανταγωνισμού καλλιέργειας-ζιζανίων. 
ΔΡΑΣΕΙΣ: Έγινε η ενημέρωση της προόδου κατά την ετήσια συνάντηση των μελών 
του έργου. 

ΕΕ 4.1 Εγκατάσταση Δικτύου πιλοτικών αγρών: Σκοπός είναι μέσω της εγκατάστασης 
των πιλοτικών αγρών είναι: α) να παραχθούν μεγάλες ποσότητες καρπού των κτηνο-
τροφικών ψυχανθών για την δημιουργία των σιτηρεσίων και της περαιτέρω μελέτης 
αυτών στο πρόγραμμα και β) καταγραφής εισροών-εκροών για την δημιουργία των 
κατάλληλων δεικτών αποτελεσματικότητας.
ΔΡΑΣΕΙΣ: Έγινε η ενημέρωση της προόδου κατά την ετήσια συνάντηση των μελών 
του έργου. 

ΕΕ 4.3. Πιλοτική ανάπτυξη συστήματος σποροπαραγωγής και ποιότητας του σπό-
ρου στις καλλιέργειες
Σκοπός είναι να μελετηθεί η διαδικασία φυσιολογικής ωρίμανσης του σπόρου σε 
συνθήκες αγρού και να προσδιοριστεί η καμπύλη μεταβολής της ζωτικότητας και 
ευρωστίας του σπόρου. 
ΔΡΑΣΕΙΣ: Έγινε η ενημέρωση της προόδου κατά την ετήσια συνάντηση των μελών 
του έργου. 
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α. Τρία (3) έτη

(1.11.2019-1.11.2022)

β. ΓΓΕΤ

PRIMA Section 2 (ZeroParasitic: Innovative sustainable solutions for broomrapes:  α

prevention and integrated pest management approaches to overcome parasitism in 
Mediterranean cropping systems)

Ο κύριος στόχος του ZeroParasitic είναι να ενσωματώσει καινοτόμες λύσεις, μέσα  β

από μια διεπιστημονική προσπάθεια πολλαπλών δράσεων, για την αντιμετώπιση 
των παρασιτικών ζιζανίων, που αποτελούν ένα κρίσιμο πρόβλημα για τις μεσογεια-
κές χώρες σε διάφορα βασικά συστήματα καλλιέργειας.

Κατά το 2021 πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ΔΡΑΣΕΙΣ: γ

1) Ολοκληρωθήκαν τα πειράματα στους πιλοτικούς αγρούς στο Δομοκό, με τα 
introgression lines στο θερμοκήπιο, και με τα εμβολιασμένα φυτά στο θερμοκήπιο. 

2) Έγινε η 1η ετήσια Γενική Συνέλευση (GA) και συνέλευση του Executive Board (EB) του 
έργου (διαδικτυακά). 

3) Έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου από όλους τους συντονιστές των 
Ενοτήτων Εργασίας 3) Δόθηκαν οδηγίες για την αποστολή των κειμένων για την συγ-
γραφή της 1ης ετήσιας προόδου του έργου.
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4) Έγινε η ανάλυση δεδομένων από το πιλοτικό αγρό της περιοχής του Δομοκού Θεσ-
σαλίας

5) Έγινε η επικύρωση των συμβάσεων που αφορούν εξοπλισμό και εξωτερική συνερ-
γασία για την παρακολούθηση του παρασιτισμού με χρήση εξειδικευμένου drone, 
με εξοπλισμό πολυφασματικής κάμερας.

6) Έγινε εγκατάσταση πειράματος αναπολλαπλασιασμού των introgression lines, σε 
θερμοκήπιο.

7) Έγινε τυποποίηση των τεστ εξακρίβωσης του παρασιτισμού σε τομάτα.
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α. Δυόμισι (2,5) έτη 

(16.6.2020 – 16.12.2022)

 

β. 100% Ενιαία Δράση 

Κρατικών Ενισχύσεων 

Έρευνας, Τεχνολογικής  

Ανάπτυξης & Καινοτομί-

ας «Ερευνώ – Δημιουργώ 

– Καινοτομώ»

NanoShield “ Νέας γενιάς ασφαλή νανοτεχνολογικά προϊόντα για την καταπολέμηση  α

των ασθενειών  και την ταυτόχρονη ενδυνάμωση των φυτών”

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρασκευή καινοτόμων, ασφαλών, φιλικών προς  β

το περιβάλλον, οικονομικά προσιτών φυτοπροστατευτικών νανοσκευασμάτων, που 
θα μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά σε συνθήκες βιομηχανικής παρα-
γωγής, καθιστώντας την υλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου ρεαλιστική.

Κατά το έτος 2021, στο πλαίσιο της ταυτοποίησης των ποσοτικών και ποιοτικών αλ- γ

λαγών που λαμβάνουν χώρα στις HSP90 πρωτεΐνες σχετικά με τη διερεύνηση του 
τρόπου με τον οποίο τα νανοσκευάσματα-Chi επάγουν τους μηχανισμούς άμυνας 
και επιδρούν στην φυσιολογία των φυτών, πραγματοποιήθηκε δημιουργία διαγονι-
διακής κατασκευής. Η διαγονιδιακή κατασκευή παροδικού μετασχηματισμού φέρει 
την HSP90 πρωτεΐνη του κολοκυθιού σε μεταφραστική σύντηξη με την πρωτεΐνη 
μάρτυρα eGFP. Η συγκεκριμένη κατασκευή θα χρησιμοποιηθεί για να μελετηθεί η 
τροποποίηση της ποσότητας και της τοπολογικής της τοποθέτησης της HSP90 κάτω 
από τις διάφορες εφαρμογές νανοσκευασμάτων-Chi. Επιπλέον,  πραγματοποιήθη-
καν δοκιμές φυτοτοξικότητας των επιμέρους συστατικών των νανοσκευασμάτων 
σε φυτό δείκτη (Lemna minor) και μελέτες σταθερότητας νανοσκευασμάτων στην 
αποθήκευση, δοκιμές αποτελεσματικότητας διαφορετικών σκευασμάτων χιτοζάνης 
και διαφορετικών συγκεντρώσεων αυτών.

Μη Ανταγωνιστικά Προγράμματα
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α.  Ένα (1) έτος

(1.1.2021 – 31.12.2021)

β. ΥπΑΑΤ

Υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων για το έτος 2021 α

Ο σκοπός του έργου είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του Υπουργείου Αγρο- β

τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) σε εφαρμο-
γή του Ν. 4036/2012 και των Καν. 1107/2009 της Ε.Ε. και 396/2005 της Ε.Ε. για την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ώστε να επιτυγχάνεται προστασία 
της παραγωγής χωρίς να προκύπτουν κίνδυνοι για την υγεία του καταναλωτή και 
του περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στην αξιολόγηση της υπολειμματικότητας των 
χρησιμοποιημένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 
Αντικείμενο του έργου είναι ο έλεγχος αγροτικών προϊόντων φυτικής προέλευσης, 
εγχώριων και εισαγόμενων, για την τυχόν παρουσία υπολειμμάτων γεωργικών φαρ-
μάκων με σκοπό την προστασία της υγείας των καταναλωτών και της υποστήριξης 
των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της χώρας σε εφαρμογή της ισχύουσας 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας. Για την υλοποίηση του έργου το Εργαστήριο θα 
εξετάσει (αναλύσει) έως 1.700 δείγματα εγχώριων και εισαγόμενων αγροτικών

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή
 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

προϊόντων φυτικής προέλευσης, για έλεγχο υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Τα 
δείγματα εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων αναλύθηκαν με πολύ-υπολειμματικές 
μεθόδους ανάλυσης αλλά και με εξειδικευμένες μεθόδους ή μεθόδους μεμονωμένου 
υπολείμματος. Τα εργαστήριο χρησιμοποίησε πολυϋπολειμματικές μεθόδους ανά-
λυσης με χρήση των τεχνικών Υγρής Χρωματογραφίας σε σύζευξη με Φασματομε-
τρίας Μάζας (LC/MS/MS) και τεχνικών Αεριοχρωματογραφίας σε σύζευξη με Φασμα-
τομετρίας Μάζας (GC/MS/MS & GC/MS) καθώς και τεχνικών Αεριοχρωματογραφίας 
με τους ανιχνευτές (GC/ECD, GC/FPD). Συγκέντρωση, καταγραφή σε ειδικές φόρμες, 
επεξεργασία και στατιστική ανάλυση των δεδομένων, αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των ως προς την κοινοτική νομοθεσία, σχετική με τους ελέγχους υπολειμμάτων. Τα 
αποτελέσματα αυτά αποστέλλονται στα κοινοτικά όργανα σύμφωνα με την κοινοτι-
κή νομοθεσία και επικυρώνονται.

Ο αριθμός των δειγμάτων του έτους 2021 ανήλθε στα 1973 εκ των οποίων τα 168  γ

αφορούν τους εκτελεστικούς κανονισμούς 2019/1793 & 2020/1540.

2

α. Τέσσερα (4) έτη 

(6.5.2019 - 30.4.2023)

β. 100% ιδιώτης

Χημική ανάλυση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων για τη διαπίστωση τυχόν πα- α

ρουσίας υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Σκοπός του έργου είναι η έρευνα σε θέματα υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών  β

προϊόντων και η χημική ανάλυση πρώτων υλών ή νέων προϊόντων που προορίζονται 
για παιδικές τροφές.

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκε σειρά δειγμάτων πρώτων υλών που προορί- γ

ζονται για την παρασκευή έτοιμων παιδικών τροφών.

3

α.  Ένα (1) έτος 

(1.1.2021 – 31.12.2021)

β. 100% Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίμων, Γενική Δ/νση 

Βιώσιμης Ζωικής Παρα-

γωγής & Κτηνιατρικής

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Καταλοίπων φαρμάκων και άλλων ουσιών στα ζώντα  α

ζώα και τα προϊόντα τους

Προσδιορισμός κτηνιατρικών καταλοίπων σε δείγματα ζωικού λίπους, αυγών και με- β

λιού στα πλαίσια του Εθνικού Προγράμματος Ελέγχου Καταλοίπων φαρμάκων και 
άλλων ουσιών στα ζώντα ζώα και τα προϊόντα τους.

Κατά το έτος 2021, πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις 136 δειγμάτων ζωικής προέλευ- γ

σης (αυγά, λίπος, γάλα, ψάρια) και 24 δειγμάτων μελιού για την ανίχνευση και τον 
προσδιορισμό της συγκέντρωσης κτηνιατρικών καταλοίπων.

4

α.  Ένα (1) έτος 

(31.7.2020 – 31.7.2021)

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

Πρόγραμμα συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του Δάκου της  α

ελιάς

Στόχοι της Δράσης Υποδράση 1α είναι ο έλεγχος της ορθής χρήσης των γεωργικών  β

φαρμάκων, η εξασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος και η προστασία του περι-
βάλλοντος.

Κατά το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε έλεγχος υπολειμμάτων των εντομοκτόνων  γ

που χρησιμοποιούνται στο Πρόγραμμα Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της 
Ελιάς, στο ελαιόλαδο και στο βρώσιμο ελαιόκαρπο καθ’ όλη την ελαιοκομική περίο-
δο παραγωγής ελαιολάδου και βρώσιμων ελιών. Η Υποδράση αυτή αφορά ανάλυση 
δειγμάτων για το προσδιορισμό τυχόν υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε ελαι-
όλαδο και βρώσιμο ελαιόκαρπο από εντομοκτόνα ή μεταβολίτες αυτών, με έμφαση 
σε όσα χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του Δάκου 
της Ελιάς. Συνολικά αναλύθηκαν 73 δείγματα ελαιολάδου.

5

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

Διαρκής δραστηριότητα

Examination of shredded rinsed empty plastic containers and of shredded caps  α

of plastic containers for the identii cation of critical active ingredients (a.i.s)’ for 
European Countries (Slovakia and Lithuania)

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση των δραστικών  β

ουσιών γεωργικών φαρμάκων σε τεμαχισμένους πλαστικούς περιέκτες γεωργικών 
φαρμάκων (στερεά γεωργικά απόβλητα) οι οποίοι έχουν υποστεί συγκεκριμένη μη- 
χανική κατεργασία. Το έργο αυτό πραγματοποιείται προκειμένου να ταξινομηθούν,
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β. 100% Lithuanian Crop 

Protection Association 

(LCPA) and Slovak Crop 

Protection Association 

(SCPA)

σε επικίνδυνα ή μη, τα εν λόγω απόβλητα και να διαχειριστούν κατάλληλα, βάσει των 
ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών οι οποίοι είναι σε ισχύ:

Regulation 1272/2008/EC on Classii cation, Labelling and Packaging of substances  ‚
and mixtures (CLP);
Regulation 1357/2014/EC (replacing Annex II Directive 200/98/EC. ‚

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση σε συνολικά 10 δείγματα τεμαχισμένων πλαστικών πε- γ

ριεκτών από τη Σλοβακία και τη Λιθουανία, με τις τεχνικές της αέριας και υγρής χρω-
ματογραφίας φασματομετρίας μάζας (GC-MS/MS), LC-MS/MS). Από τα αποτελέσματα 
του ελέγχου προέκυψε ότι τα δείγματα μπορούν να διαχειριστούν ως μη επικίνδυνα 
απόβλητα.

6

α. Διαρκής

δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

(μέσω της ΠΕ Νήσων)

Επίδραση διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς, στο ελαιόλαδο  α

και στους επικονιαστές

Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της επίδρασης διαφορετικών μεθόδων εφαρμογής  β

καταπολέμησης στο ελαιόλαδο και στους επικονιαστές. Ειδικότερα, θα πραγματο-
ποιηθούν έλεγχοι υπολειμμάτων σε δείγματα ελαιολάδου που θα ληφθούν από διά-
φορες μεταχειρίσεις αντιμετώπισης του δάκου (δολωματικών ή κάλυψης), καθώς και 
δείγματα επικονιαστών και δάκου. 

Σε ότι αφορά τους επικονιαστές, το 2021, (ύστερα από τη συλλογή των δειγμάτων)  γ

κατεργάστηκαν 17 δείγματα μελισσών. Τα κατεργασμένα δείγματα αναλύθηκαν με 
μεθόδους LC-MS/MS και GC-MS/MS, για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών 
φαρμάκων (και μεταβολιτών τους). Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αποτελεσμά-
των των χημικών αναλύσεων των δειγμάτων, καταδεικνύοντας την παρουσία τριών 
δραστικών ουσιών και μεταβολιτών. Αντίστοιχη αναλυτική μέθοδος αναπτύχθηκε 
και επικυρώθηκε σε ενήλικα άτομα δάκου. Το 2021 ολοκληρώθηκε η κατεργασία 
των 28 δειγμάτων δάκου, και πραγματοποιήθηκε η χημική τους ανάλυση. Ξεκίνησε η 
συγγραφή σχετικής έκθεσης και εργασίας.

7

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

β. 100% Ιδιωτικός Τομέας 

και ΥπΑΑΤ

Μελέτη του φορτίου (περιεκτικότητα σε δραστική (ές) ουσία (ες)) και του επιπέδου  α

σκόνης σε δείγματα επενδεδυμένων σπόρων καλαμποκιού και βαμβακιού της Ελλη-
νικής αγοράς

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι ο προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε δραστική  β

(-ές) ουσία (ες), προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι η επένδυση των σπόρων (βαμβα-
κιού και καλαμποκιού) έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία έγκρισης.
Για τους σκοπούς του εν λόγω έργου αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε κατάλληλη 
«multi-pesticide» μέθοδος για τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας επενδεδυμέ-
νων σπόρων βαμβακιού και καλαμποκιού σε δραστικές ουσίες. Προηγήθηκε μελέτη 
των σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για 
επένδυση. Η μελέτη του επιπέδου σκόνης στους επενδεδυμένους σπόρους μελετά-
ται με την τεχνική Heubach. Επιπλέον το Εργαστήριο συμμετέχει σε Διεργαστηριακή 
μελέτη που διοργανώνεται από το εργαστήριο GERM-Services / F.N.P.S.M.S. της Γαλ-
λίας και αφορά τόσο στον προσδιορισμό του φορτίου όσο και στον προσδιορισμό 
του επιπέδου σκόνης.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψε ότι τα ελεγχθέντα δείγματα πληρού- γ

σαν τις προδιαγραφές. Έγινε έλεγχος σε συνολικά 3 δείγματα επενδεδυμένων σπόρων 
τόσο για μελέτη του φορτίου όσο και για προσδιορισμό του επιπέδου σκόνης.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Εργαστηρίου στη διεργαστηριακή μελέ-
τη, αναλύθηκαν 12 δείγματα για προσδιορισμό του φορτίου σε 10 συνολικά δραστι-
κές ουσίες και 20 δείγματα με την τεχνική Heubach για τη μέτρηση του ποσοστού 
σκόνης.

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή
 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021

8

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

Διαρκής

δραστηριότητα

β. 100% ΥπΑΑΤ

Αξιολόγηση και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων α

Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση από την Επιστημονική Διεύθυνση Ελέγχου  β

Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτοφαρμακευτικής του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιτούτου, των στοιχείων των δραστικών ουσιών, όπως αυτές ορίζονται με τον 
Καν. 1107/2009, και των σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που υπο-
βάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε εφαρμογή της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής 
νομοθεσίας. Η αξιολόγηση αφορά στους τομείς: Αποτελεσματικότητας, Ταυτότητας, 
Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων και Μεθόδων Ανάλυσης, Υπολειμμάτων, Τοξικολογίας, Οι-
κοτοξικολογίας και Τύχης και Συμπεριφοράς στο Περιβάλλον.

Η αναλυτική παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο  γ

έργο φαίνεται στο Παράρτημα Γ των εκθέσεων εργασιών του 2021.

9

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

β. 100% ΥπΑΑΤ

Έλεγχος και αξιολόγηση βιοκτόνων προϊόντων για το έτος 2021 α

Σκοπός του έργου είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας μας και του Υπουρ- β

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής) σε 
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση 
βιοκτόνων. Αντικείμενο του έργου είναι η διενέργεια της αξιολόγησης των υποβλη-
θέντων στοιχείων, η σύνταξη των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης και η αποστολή 
τους στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τα βιοκτόνα προϊόντα και 
τις δραστικές ουσίες αυτών.

Κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους καταρτίζεται από το ΜΦΙ με τη συμμετοχή της  γ

Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής τεχνικό δελτίο του προγράμματος, το 
οποίο αφορά στις εργασίες του επόμενου έτους, σύμφωνα με τον αριθμό των αιτή-
σεων που υποβλήθηκαν κατά το έτος κατάρτισής του.
Η αναλυτική παρουσίαση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο 
έργο φαίνεται στο Παράρτημα Γ των εκθέσεων εργασιών του 2021.

10

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

Πρόγραμμα ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊό- α

ντων για το έτος 2021

Ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του  β

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων 
σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 και των Καν. 1107/2009 της Ε.Ε.. για την ορθολογική 
χρήση των γεωργικών φαρμάκων, ώστε να επιτυγχάνεται προστασία της ανθρώπι-
νης υγείας και του Περιβάλλοντος. 
Αντικείμενο του έργου είναι ο έλεγχος των κυκλοφορούντων στην Ελληνική Αγο-
ρά φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Για τους σκοπούς του συγκεκριμένου έργου σε 
συνεργασία με το ΥπΑΑΤ καταρτίζεται ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου. Για το έτος 2021  
στο πρόγραμμα ελέγχου εντάσσονται όλα τα σκευάσματα και τα μίγματά τους που 
περιέχουν δραστικές ουσίες: Abamectin, epoxiconazole, pyraclostrobin, boscalid, 
azimsulfuron,  pyrethrins, deltamethrin, thifensulfuron-methyl, beta-cyl uthrin, 
bispyribac sodium, captan, cypermethrin, difenoconazole, mandipropamid, 
lambda-cyhalothrin, imidacloprid, metribuzin, glyphosate, tel uthrin, penconazole, 
methomyl, pyrimethanil, tembotrione, phosmet, quizalofop-p-ethyl, mesotrione, 
l orpyrauxifen benzyl, oxamyl, ethephon, dil ufenican, bromoxynil, cycloxydim, 
etofenprox, kresoxim-methyl και azoxystrobin. Tο πρόγραμμα ελέγχου καταρτίζεται 
κυρίως βάση του εκτιμώμενου κινδύνου και αποτελέσματα ελέγχων παλαιοτέρων 
ετών. Επιπλέον το εργαστήριο διενεργεί έλεγχο χρωματογραφικού προφίλ των σκευ-
ασμάτων του ελέγχου αγοράς, με σκοπό την ταυτοποίηση της εγγυημένης σύνθεσής 
τους με τα οριζόμενα στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας τους καθώς και έλεγχο των 
τοξικολογικά σημαντικών προσμίξεων. Πραγματοποιείται έλεγχος ψεκαστικών δια-
λυμάτων με σκοπό τον έλεγχο της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.
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Επίσης διενεργείται έλεγχος παράλληλων εισαγωγών σε σύγκριση με το προϊόν ανα-
φοράς. Τα σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναλύονται με τις επίσημες 
μεθόδους CIPAC ή με ενδοεργαστηριακά επικυρωμένες μεθόδου σε περίπτωση που 
δεν είναι διαθέσιμη επίσημη μέθοδος. Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε δρα-
στική ουσία χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή 
ιονισμού φλόγας καθώς και της υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτές διάταξης δι-
όδων και υπεριώδους. Όσον αφορά στον έλεγχο χρωματογραφικού προφίλ χρησι-
μοποιείται η τεχνική αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας σε λειτουργία 
πλήρους σάρωσης. Ο έλεγχος παράλληλων εισαγωγών συγκριτικά με το προϊόν ανα-
φοράς διενεργείται με χρήση όλων των διαθέσιμων τεχνικών του εργαστηρίου. 
Για τους σκοπούς του ελέγχου επικυρώθηκαν συνολικά έξι νέες μέθοδοι για τις δρα-
στικές ουσίες: pyraclostrobin, boscalid, deltamethrin, glyphosate, l-cyhalothrin, 
metribuzin. 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση δε-
δομένων του ΥπΑΑΤ και αποστέλλονται στα κοινοτικά όργανα σύμφωνα με την κοι-
νοτική νομοθεσία.
Το εργαστήριο για το έτος 2021 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του συμμετείχε στις 
ακόλουθες διεργαστηριακές δοκιμές:

 European level Proi ciency Test (PT) 2021 on Plant Protection Products (SC and  ‚
SL) from Italian Market. ITPT04.
 European level Proi ciency Test (PT) 2021 on Plant Protection Products.  ‚
‘INTERLABORATORY COMPARISONS - Proi ciency Testing on physicochemical 
properties of pesticides formulations- 01-2021-A.
 CIPAC collaborative trial on 28-Homobrassinolide TC and formulations (TC, SL  ‚
and EC).

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προέκυψε η ακόλουθη επιστημονική εργασία  
Balayiannis, G.P. & Karasali, H. 2021 (βλέπε Παράρτημα Α). 

Στο πλαίσιο του ετήσιου ελέγχου αγοράς μελετήθηκαν συνολικά 238 σκευάσματα  γ

ΦΠ όπως φαίνεται και στο Παράρτημα Γ των εκθέσεων Εργασιών. Επιπλέον μελετή-
θηκαν 29 παράνομα σκευάσματα και 18 δείγματα παράλληλων εισαγωγών.

11

α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

Screening and proi ling of Plant Protection Products from regular market control α

Τα εργαστήρια ελέγχου φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΠ) σύμφωνα με την κεί- β

μενη Εθνική Νομοθεσία έχουν ως κύριο ρόλο τον έλεγχο της εγγυημένης σύνθεσης 
των ΦΠ. Μέχρι πρόσφατα ο έλεγχος αυτός περιοριζόταν στον έλεγχο της περιεκτι-
κότητας σε δραστική (-ές) ουσία (-ες), τοξικολογικά σημαντικές προσμίξεις και έλεγ-
χο των φυσικοχημικών ιδιοτήτων τους. Σύμφωνα με τον κανονισμό (Regulation (EU) 
2017/625) τα εργαστήρια ελέγχου ΦΠ είναι απαραίτητο να ελέγχουν επίσης τα πρό-
σθετα (co-formulants) και τους διαλύτες όπου αυτό είναι εφικτό (λόγω διαθεσιμότη-
τας των αναλυτικών προτύπων), αλλά ταυτόχρονα να γίνεται και πλήρης έλεγχος των 
σκευασμάτων ως προς την εγγυημένη σύνθεση (proi ling and screening) με χρήση 
φασματομετρίας μάζας (GC-MS) σε λειτουργία πλήρους σάρωσης (full scan mode).
Ο σκοπός του πλήρους ελέγχου της εγγυημένης σύνθεσης είναι η ταυτοποίηση και 
ποσοτικοποίηση όλων των εκδόχων των σκευασμάτων (όπου είναι εφικτό) αλλά κυ-
ρίως η ανίχνευση ουσιών οι οποίες δεν περιέχονται στην εγγυημένη σύνθεση και οι 
οποίες ενέχουν κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Το εργαστήριο κατά το έτος 2021 ανέπτυξε κατάλληλη μεθοδολογία προκειμένου να 
εναρμονιστεί με τον κανονισμό (Regulation (EU) 2017/625) και πραγματοποίησε
πλήρη έλεγχο όλων των σκευασμάτων του ελέγχου αγοράς που προσκομίστηκαν 
στο εργαστήριο (proi ling and screening). 

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνολικά 238 σκευασμάτων. Από τα αποτελέσματα της  γ

ανάλυσης δεν προέκυψαν αποκλίσεις όσον αφορά στην εγγυημένη σύνθεση.

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή
 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ και Ιδιώτες

Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε δείγματα εδάφους. α

Η ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων πραγματοποιείται και μέσω της με- β

λέτης δειγμάτων εδάφους για προσδιορισμό υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων, 
μέσω της οποίας παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ρύπων στο έδα-
φος. Οι ρύποι αυτοί προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες σχετιζόμενες 
με την αγροτική παραγωγή και αφορούν κυρίως στις συγκεντρώσεις υπολειμμάτων 
γεωργικών φαρμάκων. Για τις ανάγκες του εν λόγω έργου έχουν αναπτυχθεί και επι-
κυρωθεί πολύ-υπολειμματικές μέθοδοι με τις τεχνικές της υγρής και αέριας χρωμα-
τογραφίας-φασματομετρίας μάζας. Επιπλέον έχει αναπτυχθεί και επικυρωθεί single-
residue method για τον προσδιορισμό υπολειμμάτων του ζιζανιοκτόνου glyphosate 
και του κύριου μεταβολίτη του AMPA με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας-
φασματομετρίας μάζας. 
Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου προέκυψε η ακόλουθη εργασία Tsiantas, P., Tzanetou, 
E.N., Karasali, H., Kasiotis, K.M. & Dieldrin, Α. 2021 (βλέπε Παράρτημα Α).

Για το έτος 2021 αναλύθηκαν συνολικά αναλύθηκαν 20 δείγματα εδάφους. Από αυτά  γ

13 δείγματα αναλύθηκαν για το ΥπΑΑΤ και 7 για ιδιώτες.
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021) 

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

(μέσω της ΠΕ Νήσων και 

Περιφέρεια Κρήτης)

Έλεγχος της εγγυημένης σύνθεσης σκευασμάτων και ψεκαστικών διαλυμάτων φυ- α

τοπροστατευτικών προϊόντων στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δακοκτονίας & Κου-
νουποκτονίας του ΥπΑΑΤ

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλει- β

ας των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ) που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμ-
μα Δακοκτονίας. Ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η κάλυψη συγκεκριμένων 
αναγκών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα της 
Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, του Τμήματος Φυτοπροστατευτικών 
Προϊόντων σε εφαρμογή του Ν. 4036/2012 και των Καν. 1107/2009 της Ε.Ε. για την 
ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων στο Πρόγραμμα της Δακοκτονίας.
Για τους σκοπούς του έργου πραγματοποιείται έλεγχος των σκευασμάτων καθώς 
και των παραγόμενων ψεκαστικών διαλυμάτων του προγράμματος δακοκτονίας σε 
Εθνικό Επίπεδο με σκοπό τον έλεγχο της ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρ-
μάκων. Όσον αφορά στο πρόγραμμα ‘Καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς-έτος 2021’ 
τα σκευάσματα που αναλύθηκαν προέρχονται από την προμήθεια υλικών δακοκτο-
νίας έτους 2021 που πραγματοποιείται από το ΥΠΑΑΤ καθώς και από την προμήθεια 
υλικών δακοκτονίας έτους 2021 για την Περιφέρεια Κρήτης που πραγματοποιείται 
από τις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Έγινε έλεγχος σε 
όλες τις παρτίδες των ΦΠ και ελκυστικών ουσιών του προγράμματος δακοκτονίας 
όσον αφορά στη δραστική ουσία αλλά και τις φυσικοχημικές ιδιότητες.
Για τα σκευάσματα εντομοελκυστικής ουσίας μελετήθηκαν οι ακόλουθες παράμετροι: 
i) Προσδιορισμός ουρίας %β/β, ii) Προσδιορισμός ισοδύναμων σε πρωτεΐνη του συ-
νόλου των αζωτούχων ουσιών %β/β iii) Αμμωνιακά εκφρασμένα σε NH4Cl %β/β, iv) 
Χλωριούχα NaCL %β/β, v) Δείκτης αμινοξέων, vi) Ξηρό υπόλειμμα, vii) Αδιάλυτα στο 
νερό, viii) Ειδικό βάρος, ix) pH και x) Γαλακτώματα (μίγματα με κατάλληλο εντομο-
κτόνο σκεύασμα για ψεκασμούς LV, VLV & VVLV). 
Τα σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων αναλύονται με τις επίσημες μεθό-
δους CIPAC ή με ενδοεργαστηριακά επικυρωμένες μεθόδου σε περίπτωση που δεν 
είναι διαθέσιμη επίσημη μέθοδος. Για τον έλεγχο της περιεκτικότητας σε δραστική 
ουσία χρησιμοποιούνται οι τεχνικές της αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή ιονι-
σμού φλόγας, της υγρής χρωματογραφίας με ανιχνευτές διάταξης διόδων και υπερι-
ώδους, όπως επίσης και η τεχνική Kjeldahl.

Κατά το έτος 2021 μελέτηθηκαν συνολικά 90 δείγματα (59 δείγματα εντομοκτόνων  γ

με δραστική ουσία: Spinosad και 31 δείγματα εντομοελκυστικών ουσιών: Entomela 
50 SL & Dacus Bait 100) τα οποία βρέθηκαν εντός των προβλεπόμενων προδιαγρα-
φών.
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 – 31.12.2021)

β. 100%Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης

Έλεγχος υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε κενούς πλαστικούς περιέκτες γε- α

ωργικών φαρμάκων

Σκοπός του εν λόγω έργου είναι η ανίχνευση και η ποσοτικοποίηση των δραστικών  β

ουσιών γεωργικών φαρμάκων σε πλαστικούς κενούς περιέκτες οι οποίοι έχουν υπο-
στεί συγκεκριμένη διεργασία έκπλυσης με απώτερο σκοπό τον χαρακτηρισμό τους 
ως τοξικά ή μη απόβλητα και συνεπακολούθως την ορθολογική διαχείρισή τους.
Το έργο αυτό πραγματοποιείται προκειμένου να ταξινομηθούν τα εν λόγω απόβλητα 
βάσει των ακόλουθων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών οι οποίοι είναι σε ισχύ:

Regulation 1272/2008/EC on Classii cation, Labelling and Packaging of substances  ‚
and mixtures (CLP);
Regulation 1357/2014/EC (replacing Annex III Directive 2008/98/EC) ‚

Η επεξεργασία των δειγμάτων πραγματοποιείται με έκπλυση των κενών πλαστικών 
περιεκτών με κατάλληλους διαλύτες, οι οποίοι εξαρτώνται από την δραστική ουσία 
και ακολουθεί χρωματογρατογραφική ανάλυση με την τεχνική της αέριας χρωμα-
τογραφίας με ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (GC-FID) ή της υγρής χρωματογραφίας με 
ανιχνευτή διάταξης διόδων (HPLC-DAD). Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται απαραί-
τητη η χρήση υγρής ή αέριας χρωματογραφίας φασματομετρίας μάζας (GC-MS/MS), 
(LC-MS/MS). 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του εργαστηρίου με την Πολυτεχνική Σχολή του Δημο- γ

κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, κατά το 
έτος 2021 αναλύθηκαν συνολικά 31 δείγματα κενών πλαστικών περιεκτών φπ από 
την κεντρική Ελλάδα. Επίσης αναλύθηκαν 10 δείγματα κενών πλαστικών περιεκτών 
φπ από την εταιρεία Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας.
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021– 31.12.2021)

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

Έλεγχος των τοξικολογικά σημαντικών προσμίξεων (relevant impurity) Carbon  α

tetrachloride σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα με δραστική ουσίa captan

Για τον έλεγχο της τοξικολογικά σημαντικής πρόσμιξης, carbon tetrachloride, ανα- β

πτύχτηκε κατάλληλη μέθοδος με χρήση αέριας χρωματογραφίας με ανιχνευτή δέμ-
σευσης ηλεκτρονίων (GC-ECD) και χρήση κατάλληλης χρωματογραφικής στήλης.
Επιπλέον το εργαστήριο συμμετείχε σε Ευρωπαϊκή Διεργαστηριακή Δοκιμή η οποία 
διοργανώθηκε από το φορέα: ‘Federal Agency for the Safety of the Food Chain of 
Belgium’ και αφορούσε σε μελέτη σκευάσματος captan για τις ακόλουθες παραμέ-
τρους:

Appearance.  -

Captan content  -

Carbon tetrachloride content  -

Acidity or alkalinity of formulation  -

pH of 1% dilution in distilled or de-ionized water.  -

Wettability  -

Wet sieve test  -

Spontaneity of dispersion in water D (freshly prepared), 30°C.  -

Suspensibility (chemical determination) in water D (freshly prepared), 30°C.  -

Foaming properties at dilution 5 ml/l* in water D (freshly prepared), 25°C. -

Ελέγχθηκαν συνολικά 9 σκευάσματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων με δραστική  γ

ουσία captan και σε όλα προσδιορίστηκε η τοξικολογικά σημαντική πρόσμιξη Carbon 
tetrachloride (CCl4). Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προέκυψε ότι σε 1 δείγμα-
τα η τοξικολογικά σημαντική πρόσμιξη carbon tetrachloride (CCl4) στην τεχνικώς κα-
θαρή δραστική ουσία captan βρέθηκε σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το  ανώτατο 
επιτρεπόμενο όριο 0.1 g/kg, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 540/2011 
Της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011 (σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον 
κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών).
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2020– 31.12.2020)

Διαρκής δραστηριότητα

β. ΥπΑΑΤ

Πρόγραμμα ελέγχου κυκλοφορούντων στην αγορά βιοκτόνων προϊόντων. Screening  α

and proi ling of biocidal products from regular market control

Ο σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του  β

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης 
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, του Τμήματος βιοκτόνων προϊόντων σε εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012 και της ΚΥΑ αριθ. 4616/52519/2016 (Β΄ 1367). Σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της ΚΥΑ αριθ. 4616/52519/2016 (Β΄ 1367) η Διεύθυνση Προστασίας Φυ-
τικής Παραγωγής είναι αρμόδια για το συντονισμό και την εποπτεία των επίσημων 
ελέγχων των βιοκτόνων προϊόντων και των κατεργασμένων αντικειμένων με βιοκτό-
να προϊόντα αρμοδιότητας του ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ΦΕΚ 
1367 (16 Μαΐου 2016) το εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μ.Φ.Ι. 
έχει ορισθεί ως ένα από τα αρμόδια εργαστήρια για τη διενέργεια των αναλύσεων των 
δειγμάτων των βιοκτόνων, σε ότι αφορά την εγγυημένη σύνθεση, τις φυσικοχημικές 
ιδιότητες και τον έλεγχο του χρωματογραφικού προφίλ των βιοκτόνων προϊόντων 
αρμοδιότητας του ΥπΑΑΤ με σκοπό την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του Πε-
ριβάλλοντος. 
Αντικείμενο του έργου είναι ο έλεγχος των κυκλοφορούντων στην Ελληνική Αγορά 
βιοκτόνων προϊόντων ο οποίος ξεκίνησε το έτος 2020. Για τους σκοπούς του συγκε-
κριμένου έργου το ΥπΑΑΤ κατάρτισε ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου για το έτος 2021  με 
σκοπό τον έλεγχο όλων των βιοκτόνων προϊόντων που ανήκουν στον τύπο 18 (εντο-
μοκτόνα-ακαρεοκτόνα) και στον τύπο 19 (απωθητικά-προσελκυστικά). Οι έλεγχοι 
αφορούν επιχειρήσεις όπως: Super Market, φαρμακεία, Mini Markets, μαγαζιά πώ-
λησης βιοκτόνων προϊόντων ερασιτεχνικής χρήσης, καταστήματα πώλησης γεωργι-
κών φαρμάκων (για την πώληση βιοκτόνων προϊόντων επαγγελματικής χρήσης) και 
υπαίθριες αγορές.

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος συνολικά 3 σκευασμάτων (ΒΠ). Από τα αποτελέσματα  γ

της ανάλυσης δεν προέκυψαν αποκλίσεις.
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α. Δύο (2) έτη

(Έναρξη 7.10.2020)

β. NΟΜΙΚΟΣ ΑΕΒΕ

Επίδραση μίγματος επιλεγμένων ανθοφόρων φυτών σε περιθώρια καλλιέργειας βιο- α

μηχανικής τομάτας, στην προσέλκυση επικονιαστών και ωφέλιμων αρθροπόδων και 
στην παραγωγή της καλλιέργειας (NOMIKOS Tomato OP)

Σκοπός του έργου είναι να μελετηθεί η επίδραση που έχει η διαχείριση των περιθω- β

ρίων αγρών βιομηχανικής τομάτας με εγκατάσταση μίγματος επιλεγμένων ανθοφό

ρων φυτών, σε σχέση με την αυτοφυή βλάστηση ή με την εγκατάσταση κυψελών 
βομβίνων, στην προσέλκυση επικονιαστών και ωφέλιμων αρθρόποδων, και στην πα-
ραγωγή της καλλιέργειας. Το έργο θα υλοποιηθεί σε αγρούς βιομηχανικής τομάτας 
του Ν. Λάρισας, σε δύο καλλιεργητικές περιόδους (2020-2021 και 2021-2022).

Κατά το 2021 έγινε η σπορά των περιθωρίων των αγρών του έργου με δύο μίγματα  γ

επιλεγμένων φυτικών ειδών. Κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας των μιγμάτων και της 
καλλιέργειας (μέσα Μαΐου έως μέσα Ιουνίου) πραγματοποιήθηκαν πέντε μετρήσεις 
που περιλάμβαναν την καταγραφή της φυτοκάλυψης και της ανθοφορίας των φυτι-
κών ειδών στα περιθώρια με τα μίγματα, και των ζιζανίων στα περιθώρια του μάρτυ-
ρα, την επισκεψιμότητα των εντόμων επικονιαστών σε αυτά τα άνθη και στα άνθη 
της καλλιέργειας και έγινε δειγματοληψία στα περιθώρια και στην καλλιέργεια για 
την καταγραφή των ωφέλιμων εντόμων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν παρατη-
ρήσεις σε αγρό τομάτας όπου τοποθετήθηκαν κυψέλες βομβίνων προκειμένου να 
αξιολογηθεί η επικονίαση της τομάτας από αυτούς σε συνθήκες υπαίθρου. Κατά την 
συγκομιδή της καλλιέργειας λήφθηκαν δείγματα καρπών τομάτας για την μέτρηση 
των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών τους σε κάθε επέμβαση. Το πείραμα 
θα επαναληφθεί κατά την καλλιεργητική περίοδο και του επόμενου έτους (2022).
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α. ‘Ενα (1) έτος

(9.4.2021-9.4.2022)

β. 100% Ιδιώτης

Οδηγίες Διαχείρισης Εχθρών και Ασθενειών σε αγρούς καλλιέργειας βιομηχανικής  α

τομάτας

Σκοπός είναι η αξιολόγηση για τα αίτια που οδηγούν στην εμφάνιση (χωρικά και  β

χρονικά) παθογόνων οργανισμών και εχθρών στην καλλιέργεια της βιομηχανικής 
τομάτας στην Ηλεία. Ειδικότερα, εξετάζονται όλα τα στάδια της καλλιέργειας, από τα 
φυτώρια έως και τον αγρό. 
Στα σπορεία πραγματοποιείται έλεγχος των σποροφύτων, των συνθηκών καλλιέργει-
ας, των υποδομών και των προβλημάτων φυτοπροστασίας.
Στους αγρούς πραγματοποιούνται επισκοπήσεις για την έγκαιρη ανίχνευση εμφάνι-
σης των ασθενειών και των εχθρών και εκτίμηση του επιπέδου των προσβολών σε 
συνάρτηση με τον υπάρχοντα στον αγρό πληθυσμό πχ νηματωδών ή και το επίπεδο 
μολύσματος όπως πχ από εδαφογενείς μύκητες των γενών Sclerotium spp. Παράλλη-
λα έχει εγκατασταθεί σύστημα παγίδων παρακολούθησης του εντόμου Tuta absoluta, 
τη συχνότητα παρατηρήσεων του οποίου έχει καθορίσει το ΜΦΙ. Καταγράφονται 
περιβαλλοντικά δεδομένα όπως θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, ύψος βροχό-
πτωσης, διάρκεια διύγρανσης φυλλώματος, εδαφική υφρασία και θερμοκρασία κ.α. 
από δίκτυο virtual και επίγειων μετεωρολογικών σταθμών με ταυτόχρονη δυνατό-
τητα πρόβλεψης του κινδύνου εμφάνισης ασθενειών όπως ο Περονόσπορος και η 
Αλτερναρίωση στην τομάτα. Τέλος πραγματοποιούνται δειγματοληψίες εδάφους για 
παρακολούθηση των πληθυσμών νηματωδών κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής 
περιόδου, επισκοπήσεις για την εμφάνιση προσβολών από ακάρεα, έντομα, μύκητες, 
βακτήρια και ιούς και συλλογή δειγμάτων για περαιτέρω εργαστηριακή μελέτη. Τέλος 
πραγματοποιείται και καταγραφή ζιζανιολογικών προβλημάτων της καλλιέργειας.

Εγκαταστάθηκε πειραματικός αγρός στον οποίο εφαρμόζεται νέο σύστημα παραγω- γ

γής τομάτας με πειραματική εφαρμογή ψευδοσποράς (για τα ζιζάνια), παρεμπόδισης 
σύζευξης (για το έντομο  Tuta absoluta,) και βιολογικής/ολοκληρωμένης καταπολέ-
μησης εδαφογενών μυκήτων.
Τέλος ελέγχεται ο τρόπος ψεκασμού για κατανόηση της κάλυψης της καλλιέργειας 
από το ψεκαστικό υγρό και την ορθή εφαρμογή των βιολογικών παραγόντων.
Πραγματοποιήθηκαν 10 επισκέψεις επιστημόνων και τεχνικού προσωπικού του ΜΦΙ 
σε αγρούς βιομηχανικής τομάτας, συνεργαζόμενων στο πρόγραμμα παραγωγών. Οι 
επισκέψεις περιελάμβαναν δράσεις:

δειγματοληψίας φυτών τομάτας από πέντε πειραματικούς αγρού για προσδιορι- ‚
σμό παθογόνων αιτίων που προκάλεσαν ασθένειες ή καταγραφής εχθρών (Tuta 
absoluta), 
 αξιολόγησης αποτελεσματικότητας επεμβάσεων για την καταπολέμηση ασθενει- ‚
ών που προκαλούνται από εδαφογενείς μύκητες και για τη διαχείριση ζιζανίων,
 εργαστηριακών αναλύσεων, σε συνεργασία με τη βιομηχανία “ΚΥΚΝΟΣ Α.Ε”, για  ‚
την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τομάτας που δέχτηκε διαφορε-
τικές μεταχειρίσεις φυτοπροστασίας, 
 συναντήσεις με συνεργαζόμενους παραγωγούς και επισκέψεις σε αγρούς των ιδί- ‚
ων (πλην αυτών του προγράμματος) για συμβουλές σε θέματα φυτοπροστασίας, 
σε συνεργασία με τους Γεωπόνους της εταιρείας,
έγινε αξιολόγηση συγκομιδής για την συναξιολόγηση των διαφορετικών επεμβά- ‚
σεων που προτάθηκαν σε οριζόντιο επίπεδο και οι οποίες αφορούσαν μύκητες, 
έντομα, ακάρεα και ζιζάνια.

Έγινε η τελική έκθεση με την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου, που αφο-
ρούν τις δράσεις του Εργαστηρίου Ζιζανιολογίας.

Α/Α

α. Διάρκεια

β. Πηγή
 χρηματοδότησης

α. Τίτλος,  β. Σκοπός,  γ. Εκτελεσθείσα εργασία το έτος 2021
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.1.2022)

β. 100% Iδιώτης

Ανάλυση compost για παρουσία φυτοπαθογόνων οργανισμών, σπόρων και υπολειμ- α

μάτων γεωργικών φαρμάκων

Για τις ανάγκες του εν λόγω έργου αναπτύχθηκε και επικυρώθηκε κατάλληλη πολύ- β

υπολειμματική μέθοδος με την τεχνική της αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας 
μάζας για τον προσδιορισμό 211 δραστικών ουσιών.

Κατά το έτος 2021 αναλύθηκαν συνολικά 4 δείγματα compost για την παρουσία υπο- γ

λειμμάτων γεωργικών φαρμάκων
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α. 9ος 2021-12ος 2021

β. 100% Kmetijski Inštitut 

Slovenije, Agricultural 

Institute of Slovenia

Annual Quality Control of Plant Protection Products for the Ministry of Agriculture,  α

Forestry and Food of Republic of Slovenia - Laboratory analyses of plant protection 
products

Ανάλυση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τον έλεγχο αγοράς της Σλοβενίας.  β

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φπ) εξετάζονται για τις ακόλουθες παραμέτρους: 
περιεκτικότητα σε δραστική ουσία, τοξικολογικά σημαντικές προσμίξεις (relevant 
impurities), βοηθητικές ουσίες (co-formulants), έλεγχος χρωματογραφικού προφίλ 
(gc-ms screening) σε σχέση με την εγκεκριμένη σύνθεση του προϊόντος στη Σλοβε-
νία και φυσικοχημικές/τεχνικές ιδιότητες. Το Εργαστήριο αποφαίνεται για τη συμ-
μόρφωση των εξεταζόμενων φπ σε σχέση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς (regulation 
1107/2009) και διεθνείς προδιαγραφές (FAO/WHO ).
Οι εξεταζόμενες παράμετροι ελέγχονται με χρωματογραφικές τεχνικές (υγρή και 
αέρια χρωματογραφία) χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές κατά περίπτω-
ση (FID, ECD, MS, DAD και UV). Οι χρωματογραφικές αναλύσεις πραγματοποιούνται 
είτε με τις επίσημες μεθόδους CIPAC είτε με ενδοεργαστηριακά επικυρωμένες μεθό-
δους.

Για το έτος 2021 αναλύθηκαν συνολικά 6 δείγματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων  γ

όσον αφορά στην περιεχόμενη δραστική ουσία, στον έλεγχο χρωματογραφικού 
προφίλ με βάσει τα οριζόμενα στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των εν λόγω σκευ-
ασμάτων στην χώρα προέλευσής τους (Σλοβενία) και στις κατάλληλες φυσικοχημι-
κές ιδιότητες.
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α. Ένα (1) έτος

(1.1.2021 - 31.12.2021)

β. 100% Ιδιώτες

Έλεγχος σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων  α

Ανάλυση φυτοπροστατευτικών προϊόντων για Κράτη Μέλη, Ιδιώτες και Τρίτες Χώ- β

ρες. 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (φπ) εξετάζονται για τις ακόλουθες παραμέτρους: 
περιεκτικότητα σε δραστική ουσία, τοξικολογικά σημαντικές προσμίξεις (relevant 
impurities) και βοηθητικές ουσίες (co-formulants). Το Εργαστήριο αποφαίνεται για 
τη συμμόρφωση των εξεταζόμενων φπ σε σχέση με ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
(regulation 1107/2009) ή/και διεθνείς προδιαγραφές (FAO/WHO)

Για το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε ανάλυση 8 σκευασμάτων όσον αφορά στην πε- γ

ριεκτικότητα σε δραστική ουσία και τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Αναλυτική δραστηριότητα
ΜΦΙ το 2021

https://www.bpi.gr/files/ektheseis2021/%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%A9%CE%9D%20%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3%202021%20-%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91%20%CE%93.pdf
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