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Ένα μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, χρηματοδοτούμενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 4 χρόνια, με τη 
συμμετοχή 16 φορέων (Πανεπιστημίων, Ερευνητικών 
Ινστιτούτων και Εταιρειών) προερχομένων από 11 
χώρες της Ευρώπης, ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2014.  
 
Από την Ελλάδα συμμετέχει το Εργαστήριο Γεωργικής 
Ζωολογίας & Εντομολογίας του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Ιστοσελίδα: http://www.smartbees-fp7.eu 
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Οι Φορείς που συμμετέχουν 
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Η ομάδα του προγράμματος 
αποτελείται από επιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων με 
Συντονιστή το Institute for Bee 
Research Hohen Neuendorf 
(LIB), το οποίο βρίσκεται κοντά 
στο Βερολίνο - Γερμανία.   
.  
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• Εφαρμόζονται οι πλέον καινοτόμοι μέθοδοι με στόχο να 
αντιμετωπιστούν:  

1. τα παθογόνα παράσιτα στις μέλισσες 
2. η μείωση της βιοποικιλότητας των μελισσών  

που έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες. 

• Εντοπίζονται οι μηχανισμοί αντίστασης και το 
αντίστοιχο γενετικό υπόβαθρο των μελισσών στο Varroa 
και τους ιούς, ιδιαίτερα εκείνον της  παραμόρφωσης των 
πτερύγων (DWV), χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες 
διαθέσιμες γενετικές και μοριακές μεθόδους.  
 
.  
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•Αναπτύσσονται στρατηγικές για την ενίσχυση και 
προστασία των πολύτιμων χαρακτηριστικών στους 
ανθεκτικούς ντόπιους πληθυσμούς μελισσών 
ικανοποιώντας τις ανάγκες των μελισσοκόμων. 
 
•Θα αναλυθούν δεδομένα από το Ευρωπαϊκό 
Εργαστήριο Αναφοράς σχετικά με τις ασθένειες των 
μελισσών ώστε να παρθούν μέτρα πρόληψης για να 
αποφευχθούν νέες ασθένειες στο μέλλον. 
 
.  
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Η κεντρική ομάδα που εμπλέκεται στο «SMARTBEES» από το 
Γ.Π.Α. αποτελείται από: 
 
•Τον  Καθηγητή κ. Νικόλαο Εμμανουήλ (Επιστημονικός Υπεύθυνος) 
 

•Την Δρ. Μαρία Μπουγά,  συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Γεωργικής 
Ζωολογίας και Εντομολογίας, υπεύθυνη για το Μοριακό Τμήμα 
 

•Την κ. Λετίσια Παπουτσή Msc, Υποψήφια διδάκτωρ στο πλαίσιο του 
«SMARTBEES» 
 

•Συνεργάτες: Δρ. Φανή Χατζήνα, Δρ. Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, 
κ. Αικατερίνη Καρατάσου (ΟΜΣΕ). 
  
  
.  
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Η ομάδα του ΓΠΑ εμπλέκεται σε δραστηριότητες του «SMARTBEES» 
που αφορούν τη Βιοποικιλότητα και τη Γεωργική Εφαρμογή: 

 

•Συλλογή και γενετική ανάλυση δειγμάτων A. mellifera στην 
νοτιοανατολική Ευρώπη 
 

•Δειγματοληψίες «άγριων» μελισσών σε απομακρυσμένες περιοχές, 
όπως βουνά και μικρά απομονωμένα νησιά 
 

•Σύσταση τοπικά προσαρμοσμένων γεωργικών στρατηγικών στον 
τομέα της μελισσοκομίας 
 

•Συμβολή στη δημιουργία ερωτηματολόγιου για τους μελισσοκόμους με 
σκοπό τη διερεύνηση, μεταξύ άλλων, των προτιμήσεων τους για ντόπιες 
ή μη φυλές και εμπλοκή στην ανάλυση και την ερμηνεία των 
απαντήσεων 
 

•Συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν τις ήδη υπάρχουσες 
περιοχές διατήρησης μελισσών στην Ευρώπη.  
  
 

 
  

. 
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Νοέμβριος 2014 
 
Συμμετοχή στην πρώτη 
συνάντηση της ομάδας: 
 
 
Institute for Bee 
Research Hohen 
Neuendorf-Γερμανία. 
 

Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 
Μεταφράσεις στα Ελληνικά 
για την ιστοσελίδα του 
προγράμματος και 
πρωτοκόλλων «Ελέγχων 
επιδόσεων» για τους 
Έλληνες μελισσοκόμους. 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

Συμμετοχή στη διαμόρφωση και μετάφραση στα Ελληνικά του 
ερωτηματολογίου για τους μελισσοκόμους, το οποίο καλύπτει 9 
θεματικές ενότητες και είναι με τη μορφή πολλαπλών επιλογών 
και απαιτεί περίπου 15 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.   
 
http://www.smartbees-fp7.eu/Extension/survey/ 
  
Η σχετική ενημέρωση έγινε μέσω του «Μελισσοκομικού 
Βήματος», της ιστοσελίδας της ΟΜΣΕ, των Κ.Μ . και ήδη 
βρίσκεται σε μελισσοκομικά blogs. 
 
Σας καλούμε όλους να το συμπληρώσετε γιατί η συμβολή σας 
είναι απαραίτητη στη διαμόρφωση πρακτικών χρήσιμων για τη 
μελισσοκομία 
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SmartBeesQuestionnaire EL

Undersökningsperiod: 2015-05-18 -> 2016-04-30
Antal svar: 54
Svarsfrekvens: 5400% (54/1)
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 
Σχετικό άρθρο στο 
«Μελισσοκομικό Βήμα» 
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Φεβρουάριος 2015, Μπολόνια, 
Ιταλία  
 
Συμμετοχή σε ενημερωτική 
συνάντηση του «COLOSS» για 
το Μικρό Σκαθάρι της Κυψέλης. 
 

Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 
Ιούνιος 2015, Ι.Γ.Ε. , Κηφισιά. 
 
Εκπαίδευση μελισσοκόμων για 
τους «Ελέγχους  επιδόσεων» από 
τον συνάδελφο Dr. Aleksandar 
Uzunov, Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen 
Bieneninstitut,  Kirchhain της 
Γερμανίας, σε συνεργασία με  τη 
Δρ. Φανή Χατζήνα. 
 
Επίσης, οργανώθηκε μία 
αντίστοιχη εκπαίδευση από τη 
 Δρ. Φανή Χατζήνα στη Β. Ελλάδα. 
 
 
 
 
 



FP-7 SMARTBEES  

Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 
Άρθρο στο Ενημερωτικό 
Δελτίο της Εντομολογικής 
Εταιρείας Ελλάδος. 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 
Η δειγματοληψία 
μελισσών είναι σε 
εξέλιξη……. 
 
Συγγραφή σχετικού 
ενημερωτικού φυλλαδίου 
και πρωτοκόλλου 
δειγματοληψίας για τους 
μελισσοκόμους. 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

Διδακτορική Διατριβή σε εξέλιξη: 
 
 
 κ. Λετίσια Παπουτσή Msc «UPMC» 
 
 
«Μοριακή διερεύνηση  ανθεκτικότητας στο Varroa τοπικών ποικιλιών  
του A. mellifera». 
 
….μεταξύ των άλλων αναλύσεων, γίνεται ανάλυση γονιδιακών 
τμημάτων του μιτοχονδριακού DNA  με τη μέθοδο του προσδιορισμού 
νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) και σύγκριση με τα δεδομένα 
παλαιότερων δειγμάτων του A. mellifera από όλη την Ελλάδα και από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης. 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 
Σεπτέμβριος 2015, Γ.Π.Α. 
 
Συνάντηση της  ομάδας 
εργασίας  του 
προγράμματος για τη 
Βιοποικιλότητα. 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

 

Οκτώβριος  2015. 
 
Γραπτή ανακοίνωση (πόστερ) 
στο 16ο  Πανελλήνιο 
Εντομολογικό Συνέδριο, 
Ηράκλειο –Κρήτη. 
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Οκτώβριος 2015 
 
Συνέδριο «COLOSS» 
Lucovica – Σλοβενία. 

Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 
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Νοέμβριος 2015 
 
 Συνέδριο 
«SUPER – B» 
  COST Action FA1307 
         Μάλτα. 
 
 

Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

Νοέμβριος 2015 
 
Μάλτα 
 
Συνάντηση με το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας  
Μελισσοκόμων της 
Μάλτας και συνάντηση 
στο Πανεπιστήμιο με 
συναδέλφους. 
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Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 

Νοέμβριος 2015 
 
Συμβολή στην ίδρυση 
Ευρωπαϊκού Δικτύου 
των Φορέων που έχουν 
δημιουργήσει περιοχές 
διατήρησης ντόπιων 
πληθυσμών μελισσών 
σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης. 
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Δεκέμβριος 2015 
 
Landesbetrieb 
Landwirtschaft Hessen 
Bieneninstitut,  
Kirchhain, Γερμανία 
 
Συμμετοχή σε 
σεμινάριο σχετικό με 
τους «Ελέγχους  
επιδόσεων». 
 

Οι δράσεις μας, έως τώρα, ως εταίρος στο «SMARTBEES» 
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Σας καλούμε να συμβάλλετε ενεργά, με την συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου, την αποστολή δειγμάτων, καθώς και με τη 

συμμετοχή σας σε τρέχουσες και άμεσες μελλοντικές 
δραστηριότητες. 

 
Η παρούσα ομιλία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της ομάδας Γ.Π.Α. 

 
Ευχαριστούμε πολύ! 

 
 


