
Ανακοινώνεται προς τους φοιτητές, της ομάδας που έχει οριστεί ως επιβλέπουσα 

η κ. Ειρ. Νιάνιου-Ομπεϊντάτ  

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

• Ατομική  ή  Ομαδική (2-3 άτομα)    

• Οι παρουσιάσεις των εργασιών θα είναι με  power point και θα 

πραγματοποιηθούν στο τελευταίο μάθημα (τέλος Μαΐου)  

• Σε περίπτωση μη παρουσίασης της εργασίας θα ακυρωθεί η συμμετοχή σας  

 

• Κάθε εργασία θα αποτελείται από:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΛΟΓΟ-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
• Στην Εισαγωγή θα αναφέρεται τον τόπο καταγωγής και καλλιέργειας του 

φυτού, τη σημασία του στη βελτιωτική διαδικασία, τα βοτανικά 

χαρακτηριστικά, οικονομική σημασία και τους στόχους που έχουν τεθεί 

•  Στην Ανάπτυξη θα περιγράψετε τους στόχους που καλούνται να 

εκπληρωθούν (κάθε εργασίας), τους προβληματισμούς, τα βελτιωτικά 

εργαλεία-τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν κατά την βελτίωση (μελέτη) , τη 

γενετική βάση (μηχανισμός, γονίδια κλπ), τα πιο πρόσφατα  επιτεύγματα 

(ανάλογα με το θέμα)  

• Στον Επίλογο  Συμπέρασμα της μελέτης (έρευνας), τα οφέλη, προοπτικές, 

εφαρμογή  

• Βιβλιογραφία  επιστημονικά περιοδικά ((Scopus, WoS, Google Scholar) 

και βιβλία (ελληνικά και αγγλόφωνα)  

• ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ:   10-12 διαφάνειες  (7-10 λεπτά)                    

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΦΥΤΩΝ - Θέματα εργασιών 

1. Εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στη βελτίωση των εσπεριδοειδών: Mεταφορά 

αγρονομικά σημαντικών γνωρισμάτων. Γουλή Βασιλική ΑΕΜ:11396 και 

Θεοδώρα Μητσάνη ΑΕΜ:11475. 

2. Εφαρμογή της Βιοτεχνολογίας στην παραγωγή υβριδίων αραβοσίτου 

(ανασκόπηση-γενικά). Κώστας Ραουνάς 11530  

3. Χρήση νέων τεχνολογιών στην βελτίωση της ελιάς σε συνθήκες αβιοτικής 

καταπόνησης. Τύρκος Παντελής ΑΕΜ 11579  

4. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στις Καλλιέργειες: Οφέλη και Κίνδυνοι . 

Χαραλάμπους Στέφανος ΑΕΜ:11534 Πέτρος Παπουτσής ΑΕΜ:11632 και 

Σάνης Αντώνιος 11610  

5. Σωμακλωνική παραλλακτικότητα ως εργαλείο βελτίωσης στο αμπέλι.   

ΛΑΜΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ -ΑΕΜ 11967  

6. Εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στο αμπέλι: Προκλήσεις, ευκαιρίες και δυνητικά 

οφέλη. Μαραγιάννη Κατερίνα -Μαρία ΑΕΜ 11469 

7. Νέες τεχνολογίες στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών (αύξηση 

διατροφικής ποιότητας) στην πατάτα. ΠΙΕΡΗ ΧΑΛΑΜΠΟΣ 11186,ΜΙΛΤΟΣ 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11160 

8. Χρήση του εμβολισμού στην παραγωγής φυτών τομάτας ανθεκτικών σε 

ασθένειες. Πατσιώλης Καραμήτσος Κωνσταντίνος, το ΑΕΜ 10982 



9. Συνδυασμός του εμβολιασμού και της γενετικής μηχανικής για παραγωγή φυτών 

με επιθυμητά χαρακτηριστικά. Ιωάννης Τσιρέκας 11575 ,Γιώργος Ραφαήλ 

Καραγιαννίδης Δαλκίδης 11658  

10. Γενετικά τροποποιημένα φυτά κολοκυθιού ανθεκτικά σε ιούς Θεοδώρα 

Μαντζώρου, ΑΕΜ 11468 

11. Μελέτη των ποιοτικών αλλαγών στον καρπό εμβολιασμένων φυτών καρπουζιού 

ή πεπονιού με υποκείμενο το κολοκύθι.  Γκίνης Κωνσταντίνος (ΑΕΜ 11123) 

Κούτρα Ορφέα (ΑΕΜ 11151) 

12. Εφαρμογές της ιστοκαλλιέργειας στην βελτίωση του αμπέλου.  Σπυριάδου 

Θεοδωρίδου Σοφία ΑΕΜ 11553 

13.     Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στην φακή. Χατζηαγγελίδου 

Ιωάννα με ΑΕΜ 11588, Σκαρκαλά Ρουκά Νικολίνα 

14. Γενετική τροποποίηση καλαμποκιού με ανθεκτικότητα στην ξηρασία (Drought 

Gard maize). Γεωργιος Χατζηφωτης 11527,Μωυσεως Μηνας 

11526,Χριστουδιας Αντρεας 11528 

15.  Γενετική τροποποίηση στη μελιτζάνα (Solanum melongena) με σκοπό την 

παραγωγή φυτών με  ανθεκτικότητα στα έντομα Νικόλας Στυλιανού 

16.   Βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών στο λούπινο. Λιώνη Αλεξάνδρα 

Μαρίνα, ΑΕΜ 11467,  Κύρκου Λαμπρινή, ΑΕΜ 11456 , Τριαντακωνσταντή 

Βασιλική Ειρήνη, ΑΕΜ 11569  

17.   Η χρήση της ιστοκαλλιέργειας στη βελτίωση της άγριοτριανταφυλλιάς.  Μιχαήλ 

Ανδρέας 11531 

18.  Βελτίωση στη φαρμακευτική κάνναβη για ποιοτικά χαρακτηριστικά και 

απόδοση. Ζουλιάμης Πολυζώης ΑΕΜ 10994  

19.  Διαγονιδιακά φυτά ψυχανθών (μπιζέλι, φασόλι ,φακή) ανθεκτικά σε βιοτικές 

καταπονήσεις. ΛΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΜ 11463, ΛΑΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΑΕΜ 11461 

20.  Κανονισμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναφορικά με την 

παραγωγή  και τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικός τροποποιημένων 

οργανισμών (GMOs). Γκούτα Παναγιώτα 

21.  Βελτίωση φυτών με μεταλλάξεις στα σιτηρά (Poaceae ή Gramineae) Νικόλαος 

Τσαγκεράς ΑΕΜ 11615  

22.    Εφαρμογές της ιστοκαλλιέργειας στην βελτίωση της ελιάς. Aναστασιος 

Κολτσικλογλου (11625), Γιώργο Καρυπιδη (11433) 

23.    Εφαρμογές της γενετικής τροποποίησης στη βελτίωση της τομάτας και 

παραγωγή φυτών με  ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις. Ειρήνη 

Τσερανίδου ΑΕΜ 11007 

24.     Προσπάθειες βελτίωσης  αμπέλου (Vitis vinifera L.) μέσω γενετικού 

μετασχηματισμού: Οι κυριότεροι περιοριστικοί παράγοντες.  Σπυριαδου 

Θεοδωρίδου Σοφία ΑΕΜ 11553  

25.     In vitro καλλιέργεια ανθήρων ή γύρης με σκοπό την παραγωγή ομόζυγων 

σειρών στη μελιτζάνα  Ιωαννίδου Σόνια ΑΕΜ 11128 

26.     Χρήση ελληνικών τοπικών ποικιλιών τομάτας ως αρχικό γενετικό υλικό σε 

προγράμματα βελτίωσης Καρακώστας  Δημήτριος ΑΕΜ 11331 

 


