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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΕΡΕΥΝΩΝ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση Εργασίας στη νήσο Λέσβο στα πλαίσια του 
έργου ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ κατά τις ημερομηνίες 22-25/03/2012.  
 
Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες κατά ημέρα: 
 21/03/2012: Άφιξη μέρους των συνεργατών. 
 22/03/2012: (i) Άφιξη των λοιπών συνεργατών (ii) Εισαγωγική επίδειξη μεθόδων 

εργασίας πεδίου από τον συνεργάτη Thomas Tscheulin για τους συνεργάτες πεδίου: 
τοποθέτηση πινακοπαγίδων και συλλογή εντόμων-επικονιαστών με απόχη στη 
χερσόνησο της Αμαλής, (iii) Υποδοχή των συνεργατών και (iv) Εισαγωγική διάλεξη 
από την επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου ΘΑΛΗΣ, Θεοδώρα Πετανίδου, για τους 
στόχους, τα πακέτα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και τα παραδοτέα του έργου, 
καθώς και θέματα προς συζήτηση – επίλυση κατά τη διάρκεια της Εναρκτήριας 
Συνάντησης.  

 23/03/2012: Διαλέξεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του έργου: (i) Διάλεξη από 
τον  συνεργάτη του έργου Marino Quaranta, με θέμα «Μορφολογία και ταξινόμηση 
των άγριων μελισσών», (ii) Διάλεξη από τους συνεργάτες του έργου, Santos Rojo και 
Ante Vujic, με θέμα «Μορφολογία και ταξινόμηση των Συρφίδων», (iii) Διάλεξη από 
το συνεργάτη του έργου, Jelle Devalez, με θέμα «Οι άγριες μέλισσες της Κύπρου», 
(iv) Διάλεξη από το συνεργάτη του έργου, Thomas Tscheulin, με θέμα «Βασικές 
μέθοδοι εργασίας πεδίου: Συλλογή εντόμων με πινακοπαγίδες και απόχη και 
επεξεργασία του υλικού συλλογής (καρφίτσωμα και ετικετοποίηση)», (v) Διάλεξη από 
τη συνεργάτη του έργου, Gunilla Staahls Maekelae, με θέμα «Εισαγωγή, 
χρονοδιάγραμμα εργασίας πεδίου για το πακέτο εργασίας Δ2: «Χωρικά πρότυπα 
γενετικής ποικιλότητας επικονιαστών στην περιοχή του Αιγαίου: η περίπτωση του 
γένους Merodon (Syrphidae)» και συσχέτιση αυτού με το πακέτο δράσης Δ1 
«Εκτίμηση της βιοποικιλότητας των επικονιαστών στο Αιγαίο: πλούτος ειδών, σχετικά 
μεγέθη πληθυσμών», (vi) Διάλεξη από τις συνεργάτιδες του έργου, Στυλιανή Κοκκίνη, 
Αναστασία Στεφανάκη και Έφη Χανλίδου με θέμα «Βασικές μέθοδοι συλλογής και 
ταξινόμησης φυτικών δειγμάτων», (vii) Διάλεξη από τους συνεργάτες του έργου, 
Marino Quaranta και Jelle Devalez με θέμα «Ταυτοποίηση και ταξινόμηση εντόμων 
στο πεδίο και στο εργαστήριο», (viii) Διάλεξη από την επιστημονικώς υπεύθυνη, 
Θεοδώρα Πετανίδου, για τα πρωτόκολλα εφαρμογής για την έρευνα πεδίου για το 
2012. Ακολούθησε συζήτηση με τους όλους τους συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων 
των Στέφανου Σγαρδέλη και Θανάση Καλλιμάνη. Δόθηκε έμφαση στις μεθόδους και 
πρωτόκολλα εργασίας του πακέτου Δ1 (βλ. παραπάνω) τα αποτελέσματα των 
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οποίων θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του πακέτου δράσης Δ3: «Εκτίμηση 
των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην επικονίαση και, ειδικότερα: στη 
βιοποικιλότητα των επικονιαστών, τη δομή των επικονιαστικών δικτύων και τις 
ανθικές παροχές προς τους επικονιαστές». Οι παρουσιάσεις έκλεισαν με την (ix) 
Διάλεξη του συνεργάτη Μιχάλη Βαΐτη, με θέμα «Διαχείριση της βάσης δεδομένων του 
έργου». 

 24/03/2012: (i) Επίδειξη μεθόδων για την εργασία πεδίου στην περιοχή Άγιος 
Ερμογένης της χερσονήσου της Αμαλής από τον συνεργάτη Thomas Tscheulin προς 
τους συνεργάτες πεδίου: τοποθέτηση και συλλογή πινακοπαγίδων, συλλογή 
εντόμων-επικονιαστών με απόχη, συλλογή φυτικών δειγμάτων υπό την καθοδήγηση 
της συνεργάτιδας του έργου Αναστασία Στεφανάκη, επίδειξη επικονιαστικών 
χειρισμών από την συντονίστρια του έργου Θεοδώρα Πετανίδου και (ii) Επεξεργασία 
των συλλεγέντων, από το πεδίο, δειγμάτων εντόμων και φυτών και ταξινόμηση 
αυτών με τη βοήθεια των συνεργατών Santos Rojo, Ante Vujic, Marino Quaranta και 
Jelle Devalez. 

 25/03/2012: Ολοκλήρωση της δημιουργίας των πρωτοκόλλων εργασίας πεδίου 2012. 
Τελικές συζητήσεις και συμβουλευτική από τους Θ. Πετανίδου και Th. Tscheulin προς 
τους συνεργάτες πεδίου Ι. Βαβίτσα, Π. Τουτζιαράκη, Γ. Νάκα και Α. Χρόνη σχετικά με 
την εφαρμογή των πρωτοκόλλων στο πεδίο. 

 

 

 

 

25/03/2012 
Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη 

 

Θεοδώρα Πετανίδου 

 

 



 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε η Δεύτερη Ετήσια Συνάντηση και Σεμινάριο στη νήσο Λέσβο, στα πλαίσια του έργου 
«ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΑΠΕΙΛΕΣ» στις 13-14/09/2013.  
 
Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες κατά ημέρα: 
 12/09/2013: Άφιξη μέρους συνεργατών. 
 13/09/2013: (1) Άφιξη των λοιπών συνεργατών, (2) Αναφορά προόδου και διαλέξεις (ΠΕ1 και ΠΕ4-7) από 

τους: (i) Θεοδώρα Πετανίδου (εισαγωγική διάλεξη), (ii) Thomas Tscheulin και Jelle Devalez (βάση 
δεδομένων) και (iii) Έφη Χανλίδου (πρόοδος και αποτελέσματα της ταξινόμησης φυτών του 2012-2013), 
(3) Αναφορά προόδου και διαλέξεις (ΠΕ2) από τους: Gunilla Maekelae Ståhls, Αγγελική Καλοβελώνη, 
Jelle Devalez και Αντωνία Χρόνη, (4) Αναφορά προόδου και συζήτηση (ΠΕ4 – Πείραμα Θεσ/κης) από την 
Χρύσα Τανανάκη, (5) Συζήτηση σχετικά με «Μέθοδοι εκτίμησης της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής» 
(ΠΕ3) με τον Θανάση Καλλιμάνη, (6) Διάλεξη σχετική με την «Ανάλυση δικτύων αλληλεπίδρασης 
επικονιαστών – φυτών» από τον Jens Olesen και (7) Έναρξη ταξινόμησης Συρφίδων, από τους Ante 
Vujic, G. Ståhls και Celeste Pérez Bañón, συλλεχθέντων από: (α) τη Χίο (γύρος δειγματοληψίας: 
Νοέμβριος 2013) και (β) τις Κυκλάδες (ΠΕ4, 2013). 

 14/09/2013: (1) Διάλεξη σχετική με την «Επίδραση του τοπίου στην ποικιλότητα των μελισσών και τα 
δίκτυα επικονιαστών – φυτών στο Αιγαίο» από τον Λάζαρο Νεοκοσμίδη, (2) Συνέχεια της διάλεξης  
«Ανάλυση δικτύων αλληλεπίδρασης επικονιαστών – φυτών» από τον J. Olesen, (3) Διάλεξη σχετική με τη 
συγγραφή της Μονογραφίας και των Κλείδων Ταξινόμησης των Συρφίδων της Ελλάδος από τον A. Vujic, 
(4) Στρογγυλή Τράπεζα σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, με 
επικεφαλή την Θ. Πετανίδου με τους: (i) J. Olesen, Θ. Καλλιμάνης, Α. Μαζάρης, T. Tscheulin, J. Devalez, 
Λ. Νεοκοσμίδης, Α. Καλοβελώνη και Α. Καντσά (Δίκτυα, ΠΕ1 και ΠΕ3-4), (ii) A. Vujic, G. Ståhls, J. 
Devalez και Α. Χρόνη (Φυλογενετικές – βιογεωγραφικές μελέτες, ΠΕ2), (iii) Χ. Τανανάκη (ΠΕ4 – Πείραμα 
Θεσ/κης) και (iv) Α. Στεφανάκη και Έ. Χανλίδου: συζήτηση σχετική με την ανάρτηση δημοσίευσης στο 13ο 
Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (3-6/10/2013) (Χλωριδική μελέτη 
των νησιών του Αιγαίου, ΠΕ1 και ΠΕ4-7), (5) Συνέχεια ταξινόμησης Συρφίδων (βλ. 13/09/2013, (7)) (περί 
των 3500 δειγμάτων συνολικά) και (6) Ταξινόμηση λοιπών φυτικών δειγμάτων από τις Κυκλάδες (ΠΕ4, 
2013) από τις Α. Στεφανάκη και Έ. Χανλίδου. 

 15-16/09/2013: Αναχώρηση συμμετοχόντων. 
 
 

14/09/2013 
Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη 

 

 

Θεοδώρα Πετανίδου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο για την εκπαίδευση συνεργατών στην εργασία πεδίου στη νήσο Λέσβο, στα 
πλαίσια του έργου «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ» στις 22-23/03-2013.  
 
Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες κατά ημέρα: 
 22/03/2013: (i) Άφιξη συνεργατών, (ii) Εισαγωγική διάλεξη από την επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου 

ΘΑΛΗΣ, Θεοδώρα Πετανίδου, για τους στόχους, τα πακέτα εργασίας, το χρονοδιάγραμμα και τα 
παραδοτέα του έργου και συγκεκριμένα για την εργασία πεδίου του 2013 στο πλαίσιο του ΠΕ4, (iii)  
Διάλεξη από τη συνεργάτιδα του έργου, Αναστασία Στεφανάκη με θέμα «Συλλογή δειγμάτων ερμπαρίου - 
Βασικά στοιχεία αναγνώρισης ανθοφόρων φυτών», (iv) Εισαγωγική επίδειξη μεθόδων εργασίας πεδίου 
από τον συνεργάτη Thomas Tscheulin για τους συνεργάτες πεδίου: τοποθέτηση πινακοπαγίδων και 
συλλογή εντόμων-επικονιαστών με απόχη καθώς και διαχείριση συλλεγμένων εντόμων (καρφίτσωμα, 
τοποθέτηση ετικετών) – πρακτική άσκηση στο λόφο του Πανεπιστημίου και (v) Παρουσίαση και Συζήτηση 
του Πρωτοκόλλου για το ΠΕ4 Ομάδας 2 - Συνέχεια εργαστηριακής άσκησης και συζητήσεις 
πρωτοκόλλων. 

 23/03/2013: (i) Επίδειξη μεθόδων για την εργασία πεδίου στην περιοχή Χαραμίδα της χερσονήσου της 
Αμαλής από τον συνεργάτη Thomas Tscheulin προς τους συνεργάτες πεδίου: τοποθέτηση και συλλογή 
πινακοπαγίδων, συλλογή εντόμων-επικονιαστών με απόχη, συλλογή φυτικών δειγμάτων υπό την 
καθοδήγηση της συνεργάτιδας του έργου Αναστασία Στεφανάκη, επίδειξη επικονιαστικών χειρισμών από 
την συντονίστρια του έργου Θεοδώρα Πετανίδου,  (ii) Επεξεργασία των συλλεγέντων, από το πεδίο, 
δειγμάτων εντόμων και φυτών και ταξινόμηση αυτών και (iii)  ολοκλήρωση του Σεμιναρίου και αναχώρηση 
συμμετοχόντων. 

 
 

23/03/2013 
Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη 

 

 

Θεοδώρα Πετανίδου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 
Πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Ετήσια Συνάντηση στη νήσο Λέσβο, στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ – 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ» στις 08-
09/10/2014. Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες κατά ημέρα: 
 
 
 07/10/2014: Άφιξη μέρους συνεργατών. 
 08/10/2014: (1) Άφιξη των λοιπών συνεργατών, (2) Αναφορά προόδου και διαλέξεις (ΠΕ2 – 4 και ΠΕ6) 

από τους: (i) Θεοδώρα Πετανίδου (εισαγωγική διάλεξη), (ii) Γιώργος Γκόρας (ΠΕ4), (iii) Μαρία Λαζαρίνα 
(ΠΕ6), (iv) Αγγελική Καλοβελώνη (ΠΕ3) και (v) Gunilla Stahls (ΠΕ2) και (3) 2 Στρογγυλά τραπέζια (Α) 
σχετικά με τις μεθόδους ανάλυσης και συγγραφή επιστημονικών εργασιών με τους: (i) Σ. Σγαρδέλη, Θ. 
Καλλιμάνη, Α. Μαζάρη, T. Tscheulin, Μ. Λαζαρίνα, Α. Καλοβελώνη, Λ. Νεοκοσμίδη, J. Devalez και Α. 
Καντσά (Επίδραση της κλιματικής αλλαγής/φωτιάς στους επικονιαστές του Αιγαίου, Κτ. Διοίκησης) και (Β) 
Θ. Πετανίδου, A. Vujic, G. Ståhls, C. Pérez Bañón, S. Rojo (Syrphidae group, Συζήτηση σχετικά με τον 
Άτλαντα Συρφίδων, Κτ. Γεωγραφίας). 

 09/10/2014: Συνέχεια της Στρογγυλής Τράπεζας. Λήξη συνάντησης στις 14h00.  
 09-12/10/2014: Διεξαγωγή του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας στη Μυτιλήνη.  
 

 
 

09/10/2014 
Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη 

 

Θεοδώρα Πετανίδου 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΑ 7 ΤΩΝ ΚΛΕΙΔΩΝ ΤΩΝ ΣΥΡΦΙΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

Πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνάντηση Εργασίας για τον Άτλαντα των Συρφίδων της Ελλάδος στη νήσο Λέσβο, 
στο πλαίσιο του έργου «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΟΙ ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ» στις 22 – 23 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας ΠΕ8 
(Συμβολή στην επίλυση του ελλείμματος ταξινομικής πληροφορίας στην Ελλάδα με εκπαίδευση νέων στην 
ταξινόμηση κυρίως εντόμων, αλλά και φυτών) και ΠΕ9 (Διάχυση αποτελεσμάτων). Πραγματοποιήθηκαν οι 
κάτωθι ενέργειες κατά ημέρα: 
 
 20&21/07/2015: Άφιξη των συνεργατών. Αναγνώριση εντομολογικών δειγμάτων Συρφίδων συλλεγέντων 

εντός του 2015 από τον συνεργάτη Ante Vujic. 
 22/07/2015: (1) Συζήτηση περί της προόδου εργασιών σχετικά με τον Άτλαντα των Συρφϊδων από τους 

Θεοδώρα Πετανίδου, Ante Vujic, Santos Rojo. (2) Δημιουργία  ηλεκτρονικού τόπου (server) κοινής 
πρόσβασης από όλους τους συν-συγγραφείς και επίδειξη από τον Thomas Tscheulin του vpn για την 
πρόσβαση αυτή. (3) Συζητήσεις και εργασία συγγραφής του Άτλαντα με συμμετοχή των Θ. Πετανίδου, A. 
Vujic, S. Rojo, Gunilla Stahls Michael DeCourcy και Jelle Devalez. 

 23/07/2015: Συνέχεια της συνεργασίας συγγραφής. Επίσημη λήξη της συνάντησης. 
 24/07/2015: Συνέχεια της συνεργασίας συγγραφής με τους Θ. Πετανίδου, A. Vujic, S. Rojo, G. Stahls M. 

DeCourcy. Αναχώρηση του M. DeCourcy. 
 25/07/2015: Συνέχεια της συνεργασίας συγγραφής με τους Θ. Πετανίδου, A. Vujic, S. Rojo, G. Stahls. 

Αναχώρηση της G. Stahls. 
 26/07/2015: Αναχώρηση του S. Rojo. Συνέχεια της συνεργασίας συγγραφής με τους Θ. Πετανίδου και A. 

Vujic. 
 27-28/07/2015: Αναγνώριση εντομολογικών δειγμάτων Συρφίδων από τον συνεργάτη A. Vujic. 

Αναχώρηση του A. Vujic. 
 
 

23/07/2015 
Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη 

 

Θεοδώρα Πετανίδου 


