
 

 

Αξιότιμες Καθηγήτριες, Αξιότιμοι Καθηγητές 

Ύστερα από την επιτυχημένη έκβαση του 1ου Πανελλήνιου Φοιτητικού Συνεδρίου 

Γεωπονικών Επιστημών (Πα.Φ.Συ.Γ.Ε), η ομάδα μας, ο IAAS (International 

Association of Students in Agricultural and Related Sciences ), αποφάσισε να προβεί 

στη διεξαγωγή ενός δεύτερου συνεδρίου. 

Ο IAAS είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως φοιτητικός οργανισμός στον τομέα της 

Γεωπονίας και συναφών επιστημών. Ιδρύθηκε το 1957 και ξεκίνησε με μόλις 8 κράτη-

μέλη. Έκτοτε έχει αναπτυχθεί σημαντικά ώστε σήμερα να αποτελείται από 54 κράτη-

μέλη και πάνω από 10.000 φοιτητές. 

Η δραστηριότητά μας περιλαμβάνει: 

1) Ενθάρρυνση της ανταλλαγής ιδεών σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και των 

πρακτικών στον τομέα της Γεωπονίας και Συναφών Επιστημών. 

2) Προώθηση της συνεργασίας και της συνεννόησης μεταξύ των φοιτητών σε όλο τον 

κόσμο. 

3) Προετοιμασία των φοιτητών για την αντιμετώπιση των μελλοντικών 

επαγγελματικών προκλήσεων. 

4) Προώθηση της αειφόρου γεωργίας, οικονομίας και παραγωγής τροφίμων σε 

ολόκληρο τον κόσμο. 

5) Δημιουργία ενός προσιτού σε όλους συστήματος υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. 

6) Διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών περιόδων όπως και 

προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. 

Στην Ελλάδα, ο IAAS GREECE συγκροτήθηκε νομικά ως οργανισμός το 2011 στη 

Θεσσαλονίκη, στο Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, με το όνομα IAAS Thessaloniki.  Το 

2015 δημιουργήθηκε άλλο ένα παράρτημα στο Βόλο. 

Το 1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Γεωπονικών Επιστημών πραγματοποιήθηκε 

στις 10 & 11 Νοεμβρίου 2018, στο χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α (Κέντρο Διάδοσης 

Ερευνητικών Αποτελεσμάτων), υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου, της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του 

Τμήματος Γεωπονίας, και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  και είχε ως θέμα 



«Νέες Εφαρμογές και Τεχνολογίες στις Γεωπονικές Επιστήμες». Στο συνέδριο 

παρευρέθησαν 300 φοιτητές απ’ όλα τα Γεωπονικά Τμήματα της Ελλάδας, οι οποίοι 

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών φοιτητών και να συμμετέχουν σε εργαστήρια (Workshops) για την 

απόκτηση γνώσεων πάνω στη Γεωπονία και για την εξέλιξη ικανοτήτων που θα τους 

χρησιμεύσουν μελλοντικά στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, οι χορηγοί του 

συνεδρίου μας είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους φοιτητές για τη 

δραστηριότητα των επιχειρήσεών τους και να τους πληροφορήσουν σχετικά με τον 

κλάδο τους. 

Αυτή τη χρονιά η ομάδα μας θέτει τον πήχη υψηλότερα και σε συνεργασία με το 

παράρτημα του IAAS Βόλου βρίσκεται στην προετοιμασία διοργάνωσης του 

2ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2019 

στον χώρο του ΚΕ.Δ.Ε.Α, με θέμα «18 hours of Sustain-ABLE Agriculture – 18 Ώρες 

για την Αειφορία στις Γεωπονικές Επιστήμες». Στόχος μας είναι να διοργανώσουμε 

ένα συνέδριο περισσότερο διαδραστικό και ικανό να εμπνεύσει και να δώσει 

εναλλακτικές κατευθυντήριες γραμμές στους φοιτητές, για τη μελλοντική τους 

επαγγελματική ενασχόληση με τον κλάδο. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, σκοπεύουμε 

να ενσωματώσουμε, στο πλαίσιο του Συνεδρίου, Εργαστήρια αλλά και Εκπαιδευτικά 

σεμινάρια από αναγνωρισμένους εκπαιδευτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Επιπλέον, στοχεύουμε σε μια πιο ανοιχτή επιλογή των ομιλιών, προσεγγίζοντας 

Πανεπιστημιακούς, επιχειρηματίες και εταιρείες που ασχολούνται με το ευρύτερο 

αντικείμενο, πέραν των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει επίσης μια παρουσίαση των λοιπών δράσεων που 

πραγματοποιούν τα παραρτήματα του IAAS Θεσσαλονίκης και Βόλου την τρέχουσα 

χρονιά, καθώς πιθανώς και της δράσης του Οργανισμού εν γένει, προς πληροφόρηση 

των συνέδρων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον οργανισμό μας και το 2ο Πα.Φ.Συ.Γ.Ε 

μπορείτε να επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες: 

https://www.iaasgreece.org/ 

https://www.iaasworld.org/ 

https://www.facebook.com/IAASGREECE/ 

https://www.facebook.com/events/196097751049575/ 

  

Με εκτίμηση, 

 η Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Πα.Φ.Συ.Γ.Ε 
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