ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ

www.plantbreeding.gr
17o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο
Πάτρα 17-19 Οκτωβρίου 2018
Ξενοδοχείο Porto Rio Hotel and Conference Centre

‘’Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ’’

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οργανωτική Επιτροπή
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδροι:
Γραμματέας :
Ταμίας:
Μέλη:

Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος,
Πηνελόπη Μπεμπέλη,
Ιωάννης Ξινιάς
Πέγκυ Λεονταρίτου
Φωτεινή Μυλωνά
Δημήτριος Βλαχοστέργιος
Ειρήνη Νιάνιου - Ομπεϊντάτ
Eλένη Αβραάμ
Φώτιος Θεοδωράτος
Βασιλική Καραπαπά
Αγγελική Καυγά

Επιστημονική Επιτροπή
Όλα τα μέλη της Εταιρείας θεωρούνται “εν δυνάμει” κριτές. Η
ανάθεση των εργασιών στους κριτές εξαρτάται από τη φύση κάθε
εργασίας και βαρύνει την Οργανωτική Επιτροπή.

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Αναστάσιος Λιθουργίδης
Δημήτριος Βλαχοστέργιος
Θεανώ Λαζαρίδου
Φωτεινή Μυλωνά
Ουρανία Παυλή
Παναγιώτης Μαδέσης
Χρυσάνθη Πάνκου
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3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
H Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών (Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.) σας προσκαλεί να
συμμετάσχετε στις εργασίες του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου, σε συνδιοργάνωση με το Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας στην Πάτρα στο Porto Rio Hotel & Conference Centre από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2018, με
τίτλο:

‘’Η συμβολή της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών στην αειφόρο Γεωργία
και τη σύγχρονη Βιοοικονομία’’
Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών
στην αειφόρο Γεωργία και τη σύγχρονη Βιοοικονομία σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται τόσο
κλιματικά, όσο και οικονομικά. Η παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας των ακαδημαϊκών
ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων θα συμβάλει στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων που
αφορούν τον αγροτικό τομέα και θα προάγει την ενημέρωση και ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων
μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας, φορέων του Δημοσίου και επαγγελματικών
ομάδων.
Στο Συνέδριο θα αναδειχθούν θέματα σχετικά με τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και είδη, την
αειφόρο γεωργική ανάπτυξη, τις βιοτικές κι αβιοτικές καταπονήσεις, την προστασία και διατήρηση
των φυτογενετικών πόρων, την προστασία του αγροτικού και δασικού περιβάλλοντος και την
εφαρμογή σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων στους τομείς των τροφίμων και των
φαρμακευτικών προϊόντων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Γενετική Βελτίωση Φυτών – Επιλογή, Αξιολόγηση και Δημιουργία Νέου Φυτικού Υλικού



Προστασία Φυτογενετικών Πόρων – Ανάδειξη Εγχώριου Γενετικού Υλικού – Εναλλακτικές
καλλιέργειες στην Ελληνική Γεωργία.



Μοριακή Γενετική, -ομικές προσεγγίσεις και Βιοτεχνολογία στη Γενετική Βελτίωση Φυτών



Καινοτομία & Αειφόρος Ανάπτυξη στη Γεωργία
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Ειδική Θεματική Ενότητα


Η γενετική βελτίωση φυτών και το πολλαπλασιαστικό υλικό στην πράξη.

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα – στρογγυλή τράπεζα έχει ως στόχο να αναδείξει τις
σημαντικές πτυχές των εφαρμογών της Γενετικής Βελτίωσης Φυτών στη δημιουργία, αξιοποίηση και
διατήρηση του πολλαπλασιαστικού υλικού, να υπογραμμίσει τις αναγκαίες προτεραιότητες και
δράσεις που σχεδιάζονται από το Υπ.ΑΑΤ για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου γεωργικού τομέα στη
χώρα και ταυτόχρονα να συνδέσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο με την
ερευνητική – επιστημονική κοινότητα. Επιδίωξη είναι να εκφραστούν οι προβληματισμοί και οι
στόχοι των εμπλεκομένων προκειμένου να αναδειχθούν οι κοινές προοπτικές και τα σημεία
συνεργασίας.
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
o Prof. Jaime Prohens, Polytechnic University of Valencia (UPV), Spain
Τίτλος ομιλίας: ‘’Utilization of wild species for breeding for adaptation to climate change’’
o Salvatore Ceccarelli PhD., Rete Semi Rurali, Scandicci (FI), Italy
Τίτλος ομιλίας: ‘’From Participatory to Evolutionary Plant Breeding: Concepts and
Achievements’’
o Καθ. Φίλιππος Αραβανόπουλος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ
Τίτλος ομιλίας: ‘’Προς τη γονιδιωματική παρακολούθηση για την αειφορία των φυτικών
γενετικών πόρων: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ’’

ΕΓΓΡΑΦH ΣΤΟ ΣΥΝEΔΡΙΟ

Ιδιότητα

Κόστος Εγγραφής (€)/μετά τις 31-07-2018

Μέλη ΕΕΕΓΒΦ

70

Μη μέλη ΕΕΕΓΒΦ

80

Ημερήσια Εγγραφή

30
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Ημερήσια Εγγραφή
(μερική)
Φοιτητές

20

Φοιτητές (μερική)

10

Συνοδοί

50

40

o Η πλήρης εγγραφή περιλαμβάνει: το πρόγραμμα του Συνεδρίου και το βιβλίο με τις περιλήψεις
των ανακοινώσεων, το βιβλίο των πρακτικών των εργασιών, γεύματα, αναψυκτικά/καφέ κατά
τη διάρκεια του συνεδρίου, ημερήσια εκδρομή καθώς και το επίσημο δείπνο.
o Η ημερήσια εγγραφή (πλήρης) περιλαμβάνει: το πρόγραμμα του Συνεδρίου και το βιβλίο με τις
περιλήψεις των ανακοινώσεων, γεύματα, αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης του
συνεδρίου.
o Η ημερήσια εγγραφή (μερική) περιλαμβάνει: το πρόγραμμα του Συνεδρίου, αναψυκτικά/καφέ
για την ημέρα παρακολούθησης του συνεδρίου.
o Η μερική εγγραφή των φοιτητών για συμμετοχή μόνο στις εργασίες του συνεδρίου
περιλαμβάνει: παρακολούθηση στο συνέδριο και αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια
του. Απαιτείται πιστοποιητικό, το οποίο θα αποδεικνύει τη φοιτητική ιδιότητα.
o Η εγγραφή των συνοδών περιλαμβάνει: όλα τα γεύματα, τα αναψυκτικά/καφέ, την εκδρομή και
το επίσημο δείπνο.
Οι σύνεδροι αναλόγως του τρόπου εγγραφής θα λάβουν κατά την εγγραφή τους τα ανάλογα
συνοδευτικά.
Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν την προεγγραφή τους στο 17 ο Συνέδριο της ΕΕΕΓΒΦ
με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στο λογαριασμό της EEEΓΒΦ στην Τράπεζα Πειραιώς με
αριθμό: GR86 0171 2150 0062 1501 1014 508. Να σημειωθεί ότι η κατάθεσή τους πρέπει να
συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία Ονοματεπώνυμο και 17 ο ΕΕΕΓΒΦ - (Ονομ/μο-17ο ΕΕΕΓΒΦ)
Επίσης διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν εκκρεμότητες σε οφειλές προς την ΕΕΕΓΕΦ μπορούν να τις
πληρώσουν πριν την έναρξη του συνεδρίου ώστε να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο συνέδριο.

17ο Συνέδριο Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

Πάτρα 17-19 Οκτωβρίου 2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, Ξενοδοχείο Porto Rio Hotel & Conference Centre
08:30-09:30
09:15-09:45
09:45-10:25

10:25-10:55
10:55-13:00
13:00-13: 30
13:30 - 14:30
14:30-17:15
17:15-17:45
17:45-18:25

18:25-19:40
19:40-20:10

Προσέλευση και εγγραφή συνέδρων, ανάρτηση 1ης σειράς γραπτών ανακοινώσεων
Προσφωνήσεις, χαιρετισμοί - κήρυξη έναρξης εργασιών
Προσκεκλημένη ομιλία
Prof. Jaime Prohens, Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana,
Universitat Politècnica de València, Spain
Utilization of wild species for breeding for adaptation to climate change.
Διάλειμμα
Προφορικές Ανακοινώσεις
Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας
Ελαφρύ γεύμα
Απονομή υποτροφιών στη μνήμη του καθηγητή Απόστολου Φασούλα
Προφορικές Ανακοινώσεις
Διάλειμμα
Προσκεκλημένη ομιλία
Dr. Salvatore Ceccarelli, Rete Semi Rurali, Italy
From Participatory to Evolutionary Plant Breeding: Concepts and Achievements.
Προφορικές Ανακοινώσεις
Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας.

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, Ξενοδοχείο Porto Rio Hotel & Conference Centre
08:30-09:45
09:45-10:15
10:30
11:45-18:15
19:00-20:30
21:30

Προφορικές Ανακοινώσεις
Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας.
Ανάρτηση 2ης σειράς γραπτών ανακοινώσεων
Αναχώρηση εκδρομής
Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας Γεύμα - Επιστροφή στο χώρο του Συνεδρίου.
Γενική Συνέλευση Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. – Αρχαιρεσίες.
Επίσημο Δείπνο (Porto Rio Hotel & Conference Centre)

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, Ξενοδοχείο Porto Rio Hotel & Conference Centre
09:00-09:30

09:30-11:15
10:45-11:15
11:15-11:45
11:45-13:50
13:50-14:00
14:00-14:30
14:30

Προσκεκλημένη ομιλία
Καθ. Φίλιππος Α. Αραβανόπουλος, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ.
"Προς τη γονιδιωματική παρακολούθηση για την αειφορία των φυτικών
γενετικών πόρων: φύσις κρύπτεσθαι φιλεῖ"
Προφορικές Ανακοινώσεις
Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας
Διάλειμμα
Η γενετική βελτίωση φυτών και το πολλαπλασιαστικό υλικό στην πράξη - Στρογγυλή τράπεζα
Ανακοίνωση των Βραβείων Χριστίδη & Παπαδάκη
Συμπεράσματα – Λήξη του Συνεδρίου
Αποχαιρετιστήριo γεύμα
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Οδηγίες για τις Προφορικές Ανακοινώσεις
Υπενθυμίζεται ότι για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών, θα πρέπει
ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης προς παρουσίαση εργασίας, να είναι
μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης
Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο.
Για κάθε ανακοίνωση θα διατίθενται 12 λεπτά για την παρουσίαση και 3 επιπλέον λεπτά για
υποβολή ερωτήσεων και συζήτηση. Το προεδρείο της κάθε ενότητας θα εφαρμόσει με ακρίβεια τα
χρονικά όρια, έτσι ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι χρόνοι. Για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να
προετοιμάσετε ανάλογα την ομιλία σας. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει μέσω χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή με προβολέα.
Τα γράμματα και οι αριθμοί στα κείμενα, τους πίνακες και τις γραφικές παραστάσεις θα πρέπει να
είναι μεγάλου μεγέθους, ώστε να μπορούν να διαβάζονται εύκολα ακόμη και από αυτούς που θα
κάθονται στις τελευταίες σειρές της αίθουσας. Η χρήση λευκών χαρακτήρων σε σκούρο φόντο ή το
αντίθετο δίνει πολύ καλό αποτέλεσμα από άποψη ευκρίνειας.
Η παρουσίαση συνιστάται να αποτελείται από:
i. σύντομη εισαγωγή, στην οποία θα αναφέρονται η αναγκαιότητα και οι στόχοι της εργασίας
ii. συνοπτική αναφορά στο πειραματικό υλικό και την μεθοδολογία
iii. παρουσίαση των αποτελεσμάτων συνοδευόμενη από σύντομα ερμηνευτικά σχόλια
iv. συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική εργασία
Οδηγίες για τις Γραπτές Ανακοινώσεις (poster)
Οι γραπτές ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν σε μορφή poster διαστάσεων 0,80 × 1,10 m. Κατά την
εγγραφή στο συνέδριο θα δοθεί αριθμός για κάθε γραπτή ανακοίνωση ο οποίος θα αντιστοιχεί σε
συγκεκριμένη θέση στον πίνακα αναρτήσεων. Πριν το τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα γίνεται
παρουσίαση των σχετικών γραπτών ανακοινώσεων από ειδική επιστημονική επιτροπή. Για την
καλύτερη παρουσίαση των γραπτών ανακοινώσεων όσοι υποβάλλουν γραπτή ανακοίνωση
παρακαλούνται να αποστείλουν την ανακοίνωση τους στην τελική της μορφή σε ηλεκτρονικό
αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συνεδρίου 17thpbrcongress@gmail.com.
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Oι συγγραφείς της εργασίας θα πρέπει να παρευρίσκονται δίπλα στις αναρτημένες ανακοινώσεις
και να δίνουν επεξηγήσεις και πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους συνέδρους στα διαστήματα
που θα οριστούν από το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΡΙΣΤΙΔΗ & ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει με την ευκαιρία του
συνεδρίου της την απονομή του βραβείου "Χριστίδη" στη μνήμη του καθηγητή Χριστίδη για την
καλύτερη προφορική ανακοίνωση πρωτοεμφανιζόμενου νέου ερευνητή και την απονομή του
βραβείου "Παπαδάκη" στη μνήμη του ερευνητή Παπαδάκη για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση
μεταπτυχιακού φοιτητή στο ίδιο συνέδριο. Στους βραβευθέντες δίδεται συμβολική οικονομική
ενίσχυση.
Όλοι οι υποψήφιοι για τα βραβεία Χριστίδη και Παπαδάκη πρέπει να είναι μέλη της ΕΕΕΓΒΦ.
Αξιολόγηση των Βραβείων
Βραβείο "Χριστίδη": Η αξιολόγηση της καλύτερη προφορικής ανακοίνωσης γίνεται αφού ληφθεί
υπόψη σε ποσοστό 50% η επιλογή των συνέδρων μετά από ψηφοφορία και σε ποσοστό 50% η
επιλογή της επιτροπής αξιολόγησης βραβείου "Χριστίδη" (απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.
και της Οργανωτικής επιτροπής).
Βραβείο "Παπαδάκη": Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης γίνεται από πενταμελή
επιτροπή που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Επιτροπή Αξιολόγησης Βραβείου Παπαδάκη


Δ. Βλαχοστέργιος: Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ, Ερευνητής ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ



Θ. Λαζαρίδου: Γραμματέας Δ.Σ. Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ, Καθηγήτρια ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας



Χ. Πάνκου: Μέλος Δ.Σ. Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια



Α. Καργιωτίδου: Ερευνήτρια ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ



Α. Τσάμπαλλα: Ερευνήτρια ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
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Κριτήρια αξιολόγησης
Οι γραπτές ανακοινώσεις θα αξιολογηθούν ως προς το επιστημονικό τους περιεχόμενο και την
εμφάνιση σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του παρακάτω πίνακα.
Επιστημονικό Περιεχόμενο (σύνολο 80 βαθμοί)

Κλίμακα
αξιολόγησης

Συνάφεια τίτλου και περιεχομένου
Εισαγωγή (Σύντομη Ανασκόπηση, Σκοπός-Σχεδίαση της έρευνας)
Υλικά & μέθοδοι (Ακρίβεια περιγραφής)
Αποτελέσματα & Συζήτηση (Ερμηνεία, συνάφεια πινάκων εικόνων, κλπ. με
το κείμενο)
Πρακτική αξία της έρευνας
Καινοτομία/Επιστημονική αξία έρευνας
Εμφάνιση (σύνολο 20 βαθμοί)
Οργάνωση & Διάρθωση της ανακοίνωσης (ισορροπία γραφικών-κειμένου,
αξιοποίηση του χώρου, απουσία πλεονασμών)

1-10 βαθμοί
1-10 βαθμοί
1-10 βαθμοί
1-10 βαθμοί

Ευαναγνωσία (μέγεθος γραφικών & γραμματοσειράς, φωτεινότητα,
αντίθεση, ποιότητα εικόνων κλπ.)
Πρωτοτυπία

1-5 βαθμοί

1-10 βαθμοί
1-30 βαθμοί
1-5 βαθμοί

1-10 βαθμοί

ΔΙΑΜΟΝΗ
Η Πάτρα διαθέτει μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων. Η Οργανωτική Επιτροπή έλαβε ειδικές προσφορές
για τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, από τα προτεινόμενα στον παρακάτω πίνακα ξενοδοχεία. Σε
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι απαραίτητη η καταβολή ενός ποσού για την προ-κράτηση. Στις
τιμές δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής που ανέρχεται σε 1,5€ ανά δωμάτιο και διανυκτέρευση
για ξενοδοχεία 3 αστέρων και 3,0€ ανά δωμάτιο και διανυκτέρευση για 4 αστέρων.

Ξενοδοχεία

Porto Rio****

Τοποθεσία

Ρίο

Απόσταση από χώρο
συνεδρίου (χλμ)

0.0

Τιμή ξενοδοχείου με πρωινό (€)
Μονόκλινο

Δίκλινο

Τρίκλινο

55

63

83
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96

Achaia
Beach****

Καστελόκαμπος

1.5

59/68*

68/77*

Castello***

Ρίο

2.1

50

70

85

Προάστιο

2.6

45

55

65

Patras
Palace****

Πάτρα

7.1

Astir****

Πάτρα

7.3

55

68

80

Byzantino****

Πάτρα

7.6

67

77

93

Μaison
Grecque****

Πάτρα

8.1

60

74

Tzaki***

50/60**

55/65**

75

90

* Θέα βουνό/θάλασσα, ** Θέα πόλη/θάλασσα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την
Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 17thpbrcongress@gmail.com. Επίσης για
λεπτομερή πληροφόρηση σχετικά με όλα τα θέματα του συνεδρίου παρακαλούμε να ανατρέχετε
στην ιστοσελίδα http://17pbcongress.agritech.teiwest.gr

Θα χαρούμε να σας δούμε στην Πάτρα
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος

Πέγκυ Λεονταρίτου

Πρόεδρος
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Γραμματέας
Τ.Α.Α. & Ε. Ν. Αχαΐας, Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων
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