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ΠΡΟΚΛΗΗ 

Η Ελλθνικι Επιςτθμονικι Εταιρεία Γενετικισ Βελτίωςθσ των Φυτών ςασ καλεί να 

ςυμμετζχετε ςτισ εργαςίεσ του 15ου Επιςτθμονικοφ υνεδρίου που διοργανώνει ςτθν πόλθ 

τθσ Λάριςασ από 15 ζωσ 17 Οκτωβρίου 2014, με τον τίτλο: 

 

ΕΓΧΩΡΙΟ ΓΕΝΕΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 
Μοχλόσ ανάπτυξθσ ςε ζνα κλιματικά μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον 
 

κοπόσ του 15ου υνεδρίου είναι θ ενθμζρωςθ και ανταλλαγι γνώςθσ ςτα πλζον 

ςφγχρονα κζματα Γενετικισ Βελτίωςθσ των Φυτών και  Προςταςίασ των Γενετικών τουσ 

Πόρων μεταξφ των μελών τθσ αντίςτοιχθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ, φορζων του Δθμοςίου 

και επαγγελματικών ομάδων. τα παραπάνω πλαίςια θ ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ και αξίασ 

του εγχώριου γενετικοφ υλικοφ ωσ μοχλοφ ανάπτυξθσ ςε ζνα περιβάλλον που μεταβάλλεται 

τόςο κλιματικά όςο και οικονομικά κεωρείται ωσ ηωτικισ και άμεςθσ προτεραιότθτασ. 

 

 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ 

 

Γενικζσ κεματικζσ ενότθτεσ 

 Γενετικι βελτίωςθ εγχϊριου γενετικοφ υλικοφ  

 Μοριακι γενετικι, γενωμικι και βιοτεχνολογία ςτθν ταυτοποίθςθ, βελτίωςθ και 

ανάδειξθ εγχϊριου γενετικοφ υλικοφ 

 θμαςία και ρόλοσ του εγχϊριου γενετικοφ υλικοφ υπό το πρίςμα τθσ κλιματικισ 

μεταβολισ 

 Προςταςία φυτογενετικϊν πόρων εγχϊριου/αυτόχκονου γενετικοφ υλικοφ 

 Καινοτομία ςτθ ςφγχρονθ γεωργία 

Ειδικζσ κεματικζσ ενότθτεσ 

 υμβολι του εγχϊριου γενετικοφ υλικοφ ςτθν ανάπτυξθ τθσ καλλιζργειασ των 

ψυχανκϊν. Με αφορμι τθν ανακιρυξθ από το ΥπΑΑΤ του ζτουσ 2014 ωσ «Ζτοσ Ψυχανκϊν» 

κα διοργανωκεί ειδικι ενότθτα με τον παραπάνω τίτλο ςτο Ινςτιτοφτο Κτθνοτροφικϊν Φυτϊν 

& Βοςκϊν Λάριςασ, το οποίο ζχει ςυμπλθρϊςει 80 χρόνια ςυνεχοφσ ερευνθτικισ 

δραςτθριότθτασ ςτον τομζα των ψυχανκϊν.  
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 Η ανάπτυξθ ξεκινάει από το ςπόρο. Η κεματικι ενότθτα – ςτρογγυλι τράπεηα ζχει ωσ 

ςτόχο να αναδείξει τθ ςθμαςία του εγχϊριου  γενετικοφ υλικοφ ςαν απαραίτθτο εργαλείο για 

τθν αγροτικι ανάπτυξθ και να φζρει ςε επαφι τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον 

τομζα του πολλαπλαςιαςτικοφ υλικοφ και του ςπόρου με τθν ερευνθτικι επιςτθμονικι 

κοινότθτα. Επιδίωξθ είναι να εκφραςτοφν οι προβλθματιςμοί και οι ςτόχοι όλων 

εμπλεκομζνων με απϊτερο ςκοπό να αναδειχκοφν κοινζσ προοπτικζσ και ςθμεία ςυνεργαςίασ. 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 
Ιδιότητα Κόςτοσ Εγγραφήσ (€) 

Μζλθ ΕΕΕΓΒΦ 50 

Μθ μζλθ ΕΕΕΓΒΦ 70 

Φοιτθτζσ 30 

Φοιτθτζσ (μερικι) 20 

Συνοδοί 20 

 
Η πλήρησ εγγραφή περιλαμβάνει: το  πρόγραμμα του Συνεδρίου, το βιβλίο των 
περιλιψεων των ανακοινϊςεων και το βιβλίο των πρακτικϊν των εργαςιϊν, γεφματα, 
αναψυκτικά/καφζ κατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου, μία θμεριςια εκδρομι και το επίςθμο 
δείπνο. 
Η μερική εγγραφή των φοιτητϊν για ςυμμετοχή μόνο ςτισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου 
περιλαμβάνει όλεσ τισ παροχζσ τθσ πλιρουσ εγγραφισ εκτόσ από τθν ςυμμετοχι ςτθν 
εκδρομι και το επίςθμο δείπνο.  Απαιτείται πιςτοποιθτικό, το οποίο κα αποδεικνφει τθ 
φοιτθτικι ιδιότθτα. 
Η εγγραφή των ςυνοδϊν περιλαμβάνει όλα τα γεφματα, τα αναψυκτικά/καφζ, τθν 
εκδρομι και το επίςθμο δείπνο. 

Οι ςφνεδροι θα λάβουν κατά τθν εγγραφι μαηί με τθν τςάντα, το ζντυπο υλικό και 
κουπόνια για  τα γεφματα, τα αναψυκτικά-καφζ και το δείπνο. 
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ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014 (Ξενοδοχείο Imperial) 

08:00 - 09:00 Εγγραφι ςυνζδρων και ανάρτθςθ γραπτϊν ανακοινϊςεων 

09:00 - 09:30 Προςφωνιςεισ – Χαιρετιςμοί 

09:30 - 10:00 Κεντρικι ομιλία 
Ακανάςιοσ Τςαυτάρθσ, κακθγθτισ Γενετικισ & Βελτίωςθσ Φυτϊν 
ΑΠΘ, τ. Υπουργόσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Τροφίμων 

10:00 – 11:00 Προςκεκλθμζνεσ ομιλίεσ 
1) Γεϊργιοσ Μάλλιαρθσ, υπεφκυνοσ ςτθν ΕΕ για τθν προϊκθςθ 

και ποιότθτα των αγροτικϊν προϊόντων 
2) Εκπρόςωποσ εταιρείασ Basf 

11:00 - 11:30 Διάλειμμα  

11:30 – 13:30 Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ 

13:30 – 14:00 Παρουςίαςθ Γραπτϊν Ανακοινϊςεων 

14:00 - 15:00 Ελαφρφ Γεφμα  

15:00 - 17:30 Προφορικζσ ανακοινϊςεισ  

17:30 - 18:00 Παρουςίαςθ Γραπτϊν Ανακοινϊςεων 

18:00 - 18:30 Διάλειμμα  

18:30 - 20:30 Προφορικζσ ανακοινϊςεισ 

20:30 – 21:00 Παρουςίαςθ Γραπτϊν Ανακοινϊςεων 

 

Πζμπτη 16 Οκτωβρίου 2014 (Ινςτ. Κτηνοτρ. Φυτϊν & Βοςκϊν, Ξενοδοχείο Imperial) 

08:30 - 10:30 Προφορικζσ ανακοινϊςεισ (ΙΚΦ&Β) 

10:30  Αναχϊρθςθ εκδρομισ (Μετζωρα) 

12:00 - 14:00 Άφιξθ – Ξενάγθςθ ςτθν ΙΜ Μεγάλου Μετεϊρου 

14:00 - 16:00 Γεφμα 

16:00 - 17:30 Επιςτροφι 

17:30 - 18:30 Γενικι Συνζλευςθ Μελϊν– Αρχαιρεςίεσ  (Ξενοδοχείο Imperial) 

21:00 - 24:00 Επίςθμο δείπνο (Ξενοδοχείο Imperial) 

 

Παραςκευή 17 Οκτωβρίου 2014 (Ξενοδοχείο Imperial) 

08:30 - 11:00 Προφορικζσ ανακοινϊςεισ 

11:00 - 11:30 Παρουςίαςθ Γραπτϊν Ανακοινϊςεων 

11:30 - 12:00 Διάλειμμα  

12:00 - 14:00 «Η ανάπτυξθ ξεκινάει από το ςπόρο»-Στρογγυλι τράπεηα 

14:00 – 14:10 Ανακοίνωςθ βραβείων Χρθςτίδθ & Παπαδάκθ  

14:10 - 14:30 Συμπεράςματα – Λιξθ Συνεδρίου 

14:30 Αποχαιρετιςτιρια δεξίωςθ 
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ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΕΡΓΑΙΩΝ 
 
Για τθν υποβολι τθσ περίλθψθσ και τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν κα πρζπει ζνασ 
τουλάχιςτον από τουσ ςυγγραφείσ τθσ υποβαλλόμενθσ για παρουςίαςθ εργαςίασ να είναι 
εγγεγραμμζνο μζλοσ (οικονομικά τακτοποιθμζνο) τθσ Ελλθνικισ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ 
Γενετικισ  Βελτίωςθσ των  Φυτϊν.  
 

Οι περιλήψεισ θα πρζπει να αποςταλοφν το αργότερο μζχρι τισ 31 
Αυγοφςτου 2014 ςτο e-mail του ςυνεδρίου (15pbcongress@gmail.com)  
προκειμζνου να ςυμπεριληφθοφν ςτο βιβλίο περιλήψεων του ςυνεδρίου. 
 
Οδηγίεσ υγγραφήσ Περίληψησ 
Για τθ ςυγγραφι τθσ περίλθψθσ κατεβάςτε (upload) το ςχετικό αρχείο word «πρότυπο 
ςυγγραφισ περίλθψθσ» που βρίςκεται ςτο κεντρικό μενοφ ςτο πεδίο «Περιλιψεισ-
Παρουςιάςεισ» τθσ ιςτοςελίδασ του ςυνεδρίου και ςυμπλθρϊςτε τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
και το κείμενο τθσ περίλθψθσ χωρίσ να τροποποιιςετε τθ μορφι τθσ γραμματοςειράσ ι 
των παραγράφων. Πριν από το κείμενο τθσ περίλθψθσ κα πρζπει να καταγραφοφν και τα 
κφρια ςθμεία τθσ εργαςίασ (highlights) τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν τελικι ςφνκεςθ 
των αποτελεςμάτων κάκε ςυνεδρίασ από τα αντίςτοιχα προεδρεία. Αφοφ ολοκλθρϊςετε τθ 
ςυγγραφι τθσ περίλθψθσ, κα πρζπει να τθν αποςτείλετε θλεκτρονικά ςτθ διεφκυνςθ του 
ςυνεδρίου 15pbcongress@gmail.com. Η περίλθψθ, θ οποία κα κρικεί από τα μζλθ τθσ 
επιςτθμονικισ επιτροπισ, πρζπει να περιλαμβάνει τον ςκοπό διεξαγωγισ τθσ εργαςίασ, τθ 
μεκοδολογία και τα κυριότερα αποτελζςματα. Λόγω του μεγάλου αρικμοφ ςυμμετοχϊν με 
προφορικι ανακοίνωςθ ενδζχεται κάποιεσ εργαςίεσ να γίνουν δεκτζσ ωσ γραπτζσ 
ανακοινϊςεισ. 
Οδηγίεσ για τισ Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ 
Για κάκε ανακοίνωςθ κα διατίκενται 12 λεπτά για τθν παρουςίαςθ και 3 επιπλζον λεπτά 
για υποβολι ερωτιςεων και ςυηιτθςθ. Το προεδρείο τθσ κάκε ενότθτασ κα εφαρμόςει με 
ακρίβεια τα χρονικά όρια, ζτςι ϊςτε να τθρθκοφν οι προβλεπόμενοι χρόνοι. Για το λόγο 
αυτό παρακαλείςκε να προετοιμάςετε ανάλογα τθν ομιλία ςασ. Η παρουςίαςθ των 
ανακοινϊςεων κα γίνει μζςω χριςθσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι με προβολζα.  
Τα γράμματα και οι αρικμοί ςτα κείμενα, τουσ πίνακεσ και τισ γραφικζσ παραςτάςεισ κα 
πρζπει να είναι μεγάλου μεγζκουσ, ϊςτε να μποροφν να διαβάηονται εφκολα ακόμθ και 
από αυτοφσ που κα κάκονται ςτισ τελευταίεσ ςειρζσ τθσ αίκουςασ. Η χριςθ λευκϊν 
χαρακτιρων ςε ςκοφρο φόντο ι το αντίκετο δίνει πολφ καλό αποτζλεςμα από άποψθ 
ευκρίνειασ. 
Οδηγίεσ για τισ Γραπτζσ Ανακοινϊςεισ (poster) 
Οι γραπτζσ ανακοινϊςεισ κα παρουςιαςκοφν ςε μορφι poster διαςτάςεων 0,80 × 1,10 m. 
Κατά τθν εγγραφι ςτο ςυνζδριο κα δοκεί αρικμόσ για κάκε γραπτι ανακοίνωςθ ο οποίοσ 
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κα αντιςτοιχεί ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτον πίνακα αναρτιςεων. Πριν το τζλοσ κάκε 
κεματικισ ενότθτασ κα γίνεται παρουςίαςθ των ςχετικϊν γραπτϊν ανακοινϊςεων από 
ειδικι επιςτθμονικι επιτροπι με δυνατότθτα υποβολισ ερωτιςεων ςτουσ ςυγγραφείσ. Για 
τθν καλφτερθ παρουςίαςθ των γραπτϊν ανακοινϊςεων όςοι υποβάλλουν γραπτι 
ανακοίνωςθ παρακαλοφνται να αποςτείλουν τθν ανακοίνωςθ τουσ ςτθν τελικι τθσ μορφι 
ςε θλεκτρονικό αρχείο pdf ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του ςυνεδρίου 
15pbcongress@gmail.com. Oι ςυγγραφείσ τθσ εργαςίασ κα πρζπει να παρευρίςκονται 
δίπλα ςτισ αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ και να δίνουν επεξθγιςεισ και πλθροφορίεσ ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ ςυνζδρουσ ςτα διαςτιματα που κα οριςτοφν από το τελικό πρόγραμμα 
του ςυνεδρίου. 
 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΙΣΙΔΗ & ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
Η Ελλθνικι Επιςτθμονικι Εταιρεία Γενετικισ Βελτίωςθσ Φυτϊν ζχει κακιερϊςει τθν 
απονομι του βραβείου "Χριςτίδθ" ςτθ μνιμθ του κακθγθτι Χριςτίδθ για τθν καλφτερθ 
προφορικι ανακοίνωςθ πρωτοεμφανιηόμενου νζου ερευνθτι ςτο ανά διετία επιςτθμονικό 
ςυνζδριο τθσ εταιρείασ και τθν απονομι του βραβείου "Παπαδάκθ" ςτθ μνιμθ του 
ερευνθτι Παπαδάκθ για τθν καλφτερθ γραπτι ανακοίνωςθ μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτο 
ίδιο ςυνζδριο. Και για τα δυο βραβεία υπάρχει ςυμβολικι οικονομικι ενίςχυςθ. 
Για τισ προφορικζσ ανακοινϊςεισ, οι νζοι ερευνθτζσ που επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για 
το Βραβείο "Χριςτίδθ", παρακαλοφνται να το δθλϊςουν με υπογράμμιςθ του ονόματόσ 
τουσ κατά τθν υποβολι τθσ Περίλθψθσ. 
Για τισ γραπτζσ ανακοινϊςεισ, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ που επικυμοφν να είναι 
υποψιφιοι για το βραβείο "Παπαδάκθ", παρακαλοφνται να το δθλϊςουν με υπογράμμιςθ 
του ονόματόσ τουσ κατά τθν υποβολι τθσ Περίλθψθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, ο 
μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ κα πρζπει να αναφζρεται ςτθν ανακοίνωςθ ωσ 1οσ ςυγγραφζασ. 
   

ΔΙΑΜΟΝΗ 
Η Οργανωτικι Επιτροπι του Συνεδρίου εξαςφάλιςε ειδικζσ τιμζσ για τθν περίοδο 
διεξαγωγισ του ςυνεδρίου ςτα παρακάτω ξενοδοχεία. Για κρατιςεισ δωματίων 
παρακαλείςκε να ζρκετε ςε απευκείασ επαφι με το ξενοδοχείο τθσ επιλογισ ςασ. 
 

Ξενοδοχεία 
Τιμι Διανυκτζρευςθσ 

(€),  με πρωινό 

 Μονόκλινο Δίκλινο 

Larissa Imperial***** 

(χϊροσ διεξαγωγισ του ςυνεδρίου, διακζτει 
δωρεάν  χϊρο  parking) 

Τθλ. 2410- 2410687600 

reservations.li@grecotel.com 

http://www.larissaimperial.com/el/index.html 

70 80 
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Divani Palace Larissa**** 

(Δεν διακζτει parking, μετακίνθςθ προσ το 
ςυνζδριο με τθν αςτικι ςυγκοινωνία Νο 3) 

Τθλ. 2410 252791-4 

info@divanilarissa.gr  

www.divanis.com  

75 90 

PARK HOTEL*** 

(Διακζτει parking, μετακίνθςθ προσ το ςυνζδριο 
με τθν αςτικι ςυγκοινωνία Νο 3) 

Τθλ. 2410257071-3 

www.parkhotellarisa.gr  

reception@parkhotellarisa.gr  

37 42 

HOTEL DIONISSOS LARISSA 

(Διακζτει parking, μετακίνθςθ προσ το ςυνζδριο 
με τθν αςτικι ςυγκοινωνία Νο 3) 

Τθλ. 2410 230101-4 

http://dionissoshotel.gr/gr/index.php  

info@dionissoshotel.gr  

40 50 

 
 
 
 
Πληροφορίεσ - Επικοινωνία 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ και άλλεσ ανακοινϊςεισ μπορείτε να επιςκζπτεςτε τθν 

ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου (15pbcon.webnode.gr). 

Με τθν Οργανωτικι Επιτροπι μπορείτε να επικοινωνείτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

15pbcongress@gmail.com 

 

Για τθν Οργανωτικι Επιτροπι 
 

Δθμιτριοσ Βλαχοςτζργιοσ 
Πρόεδροσ 
ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΣΡΑ», Ινςτ. Κτθνοτροφικών 
Φυτών & Βοςκών Λάριςασ 

Παραςκευι Αλιηϊτθ 
Γραμματζασ, 
ΑΠΘ, Εργ. Δαςικισ Γενετικισ & Βελτίωςθσ 
Δαςοπονικών Ειδών   
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