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ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή  18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 
Γενετικής Βελτίωσης Φυτών» 
 
Αξιότιμοι κύριοι, 
 
Με την παρούσα επιστολή έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι η Ελληνική Επιστημονική 

Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (E.E.E.Γ.Β.Φ.) διοργανώνει το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο, το 

οποίο θα διεξαχθεί στο Βόλο, κατά το διάστημα 5 - 7 Οκτωβρίου 2022, με τίτλο «Βελτίωση Φυτών: 

καινοτομίες και προοπτικές για Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε τομείς που άπτονται της 

Βελτίωσης Φυτών υπό το πρίσμα της συνεισφοράς της στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επισιτιστική 

Ασφάλεια. Επιπλέον, το Συνέδριο θα περιλάβει συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε επίκαιρα 

θέματα σχετικά με τις ανάγκες και προοπτικές της έρευνας της Βελτίωσης Φυτών στον Ελλαδικό 

χώρο. Βασικό στόχο αποτελεί ο γόνιμος διάλογος μεταξύ των εμπλεκομένων με απώτερο σκοπό να 

αναδειχθούν κοινές προοπτικές και σημεία συνεργασίας. Στο Συνέδριο αναμένεται να αναπτυχθούν 

ερευνητικές εργασίες, προφορικά και με τη μορφή γραπτών ανακοινώσεων, που εντάσσονται σε 

τέσσερις ενότητες με καίριο ρόλο στην ανάπτυξη βιώσιμης και ανταγωνιστικής γεωργίας: 

1. Βελτίωση και αξιοποίηση γενετικού υλικού 

2. Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση εγχώριων φυτογενετικών πόρων 

3. Βελτίωση Φυτών στην εποχή της Γονιδιωματικής 

4. Σύγχρονη Γεωργία για ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων 

Ως φορέας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, η E.E.E.Γ.Β.Φ. απευθύνεται σε σχετικούς δημόσιους και 

ιδιωτικούς φορείς για τη χορηγία των Συνεδρίων της. Το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης 

αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την επιτυχή έκβαση του Συνεδρίου, δίνοντας τη δυνατότητα 

στην οργανωτική επιτροπή, πέρα από τις καθιερωμένες ερευνητικές ανακοινώσεις, να 

συμπεριλάβει πρόσθετες δράσεις που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά την ποιότητα και το κύρος του 

Συνεδρίου. Θα ήταν ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την E.E.E.Γ.Β.Φ. και την οργανωτική επιτροπή αν ο 

ΣΕΣΣΠ αποτελούσε έναν από τους χορηγούς, υποστηρίζοντας τη διεξαγωγή του 18ου Συνεδρίου της. 

Ο ΣΕΣΣΠ θα προβληθεί ως χορηγός άμεσα στην ηλεκτρονική σελίδα του Συνεδρίου 

Βόλος, 2 Ιουνίου 2022                      

                                                                                  

ΠΡΟΣ: 

Σύλλογος Ελλήνων Σποροπαραγωγών 

και Σποροφύτων - ΣΕΣΣΠ 
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(18pbcongress@uth.gr), σε κάθε έντυπο που θα εκδοθεί πριν και μετά το Συνέδριο, ενώ θα γίνει 

αναφορά και στα σχετικά δελτία τύπου. 

Η συμμετοχή του ΣΕΣΣΠ ως χορηγού αλλά και η παρουσία σας στο συνέδριο είναι ευπρόσδεκτη και 

πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσης πάνω στα σύγχρονα 

επιστημονικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συνέδριο. 

Μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, μπορείτε να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να 

παρακολουθείτε τις επόμενες ανακοινώσεις. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις. 

 

Με εκτίμηση 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

Ουρανία Παυλή 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

ΤΓΦΠΑΠ, ΠΘ 

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

Δημήτριος Βλαχοστέργιος 

Κύριος Ερευνητής 

ΙΒΚΦ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ 

 Πρόεδρος ΔΣ της E.E.E.Γ.Β.Φ. 

 

 

  


