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B.  Εφαρμοστικές Δράσεις
Περιοχές δασικής γενετικής παρακολούθησης για δύο είδη, την Ευρωπαϊκή οξυά και 

την λευκή ελάτη, επιλέχθηκαν και περιγράφηκαν από την Σλοβενία, Γερμανία και Ελλάδα 
(δύο ανά χώρα). Εγκαταστάθηκαν δειγματοληπτικές επιφάνειες στις περιοχές και για 
τα δύο είδη και συλλέχθηκαν δείγματα για την γενετική ανάλυση. Προετοιμάστηκαν 
οι διαδικασίες για την περιγραφή των επιφανειών, τη συλλογή των δειγμάτων και τις 
φαινολογικές παρατηρήσεις, έγινε δειγματοληψία και ξεκίνησαν κυκλικοί εργαστηριακοί 
έλεγχοι μεταξύ Εργαστηρίων για τη γενετική ανάλυση. Επίσης οριοθετήθηκαν περιοχές 
γενετικής παρακολούθησης για επτά επιπλέον ιδιαίτερης σημασίας δασικά είδη 
κατά τη γραμμική διαδρομή του Προγράμματος, μετά τη συζήτηση της ομάδας του 
Προγράμματος και των NFPs και προετοιμάζεται σχετική δημοσίευση. 
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D.  Επικοινωνία και Διάχυση Πληροφοριών
Το 2014 δημιουργήθηκαν, η ταυτότητα του LIFEGENMON στο διαδίκτυο και τα βασικά εργαλεία 
επικοινωνίας. Ο διαδικτυακός ιστότοπος του Προγράμματος λειτούργησε μαζί με προφίλ σε κοινωνικά 
δίκτυα. Οι επισκέψεις στον ιστότοπο έφτασαν τον αριθμό των 10.000 τον πρώτο χρόνο. Το Πρόγραμμα 
παρουσιάστηκε σε πάνω από 1500 παιδιά, δασκάλους, οικογένειες, επαγγελματίες δασολόγους, 
επιστήμονες και άλλους σε εκδηλώσεις που οργανώθηκαν ή συνδιοργανώθηκαν από το Πρόγραμμα. 
Το Πρόγραμμα LIFEGENMON παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου το 2015 στα Μέσα Ενημέρωσης 
κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Δασών στη Σλοβενία. Εκδόθηκαν αρκετά ενημερωτικά φυλλάδια 
και δημοσιεύσεις και έγιναν ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με το Πρόγραμμα και 

τη θεματολογία του. Η ομάδα του Προγράμματος παρουσιάστηκε επίσης σε Εκθέσεις στη Σλοβενία, 
Γερμανία και Ελλάδα. 

Impressum / LIFEGENMON Enimerotiko deltio / Protos xronos LIFEGENMON 2015/1 / ISSN 2463-848X / Publisher: Slovenian Forestry Institute, the Silva 
Slovenica Publishing Centre / Editor in chief: Prof. Dr. Hojka Kraigher / Technical editor: Boris Rantaša / Language editor: Diktum d.o.o. / Design: Iz principa 
/ Print: Birografika Bori, d.o.o. / Circulation: 500 copies / The newsletter is published on the www.lifegenmon.si website in PDF format / Contact: Slovenian 
Forestry Institute – the LIFEGENMON project, Večna pot 2, SI-1001 Ljubljana, Slovenia, e-mail: info@gozdis.si


