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Στόχο του 18ου Συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη της συμβολής της Βελτίωσης Φυτών στη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη και Επισιτιστική Ασφάλεια, μέσω της αξιοποίησης της έρευνας και καινοτομίας ως 

μοχλούς ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα και εντατικοποίησης της φυτικής παραγωγής. 

Περαιτέρω, στόχο αποτελεί η ανταλλαγή απόψεων και γνώσης σχετικά με τα πλέον πρόσφατα 

επιτεύγματα της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών και τις προοπτικές αξιοποίησής τους στο 

πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μεταξύ των μελών της αντίστοιχης επιστημονικής κοινότητας 

καθώς και φορέων του Δημοσίου και επαγγελματικών ομάδων.  

 

Θεματικές Ενότητες 

1. Βελτίωση και αξιοποίηση γενετικού υλικού - Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 

2. Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση εγχώριων φυτογενετικών πόρων 

3. Παρουσιάσεις πρωτοεμφανιζόμενων ερευνητών - Υποψηφιότητες Βραβείου Χριστίδη 

4. Βελτίωση Φυτών στην εποχή της Γονιδιωματικής  

5. Σύγχρονη Γεωργία για ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων 

Στρογγυλή Τράπεζα: Ο ρόλος της Βελτίωσης Φυτών στις προκλήσεις για Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

Επισιτιστική Ασφάλεια  
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Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 
 
Ουρανία Παυλή,  Πρόεδρος - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ΠΘ 

Αβραάμ Χα,  Αντιπρόεδρος επί οργανωτικών θεμάτων - Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής 

Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, ΠΘ 

Παναγιώτης Μαδέσης,  Αντιπρόεδρος επί θεμάτων επικοινωνίας, Εκπρόσωπος Δ.Σ. της 

Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. - Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 

Περιβάλλοντος, ΠΘ  

Ευαγγελία Παναγιωτάκη, Γραμματέας - ΕΔΙΠ, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, ΠΘ 

Μυλωνά Φωτεινή,  Ταμίας, Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. - Αναπληρώτρια Ερευνήτρια, 

Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού ΙΓΒ & ΦΠ 

Λιθουργίδης Αναστάσιος,  Μέλος - Διευθυντής, Αγρόκτημα Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ 

Ελένη Αβραάμ,  Μέλος, Εκπρόσωπος Δ.Σ. της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. - Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και 

Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 

Νικόλαος Δαναλάτος,  Μέλος - Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 

Αγροτικού Περιβάλλοντος, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ΠΘ 

 

 

Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, σχετικά με το Συνέδριο, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 18pbcongress@uth.gr  

Οι πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 

18pbcongress.agr.uth.gr.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς 

και να υποβάλλουν περιλήψεις εργασιών ηλεκτρονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022. Κάθε 

σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει μία προφορική ανακοίνωση, ενώ ο αριθμός των 

επιστημονικών εργασιών στις οποίες μπορεί να συμμετάσχει είναι απεριόριστος. 
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

Ιδιότητα Κόστος Εγγραφής (€) 

Μέλη ΕΕΕΓΒΦ 70 

Μη μέλη ΕΕΕΓΒΦ 90 

Ημερήσια εγγραφή  30 

Φοιτητές  50 

Ημερήσια εγγραφή φοιτητών 20 

Συνοδοί 70 

 

Πλήρης εγγραφή: περιλαμβάνει το Πρόγραμμα και το Βιβλίο Περιλήψεων των εργασιών του 

Συνεδρίου, τα γεύματα και αναψυκτικά/καφέ κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, την ημερήσια 

εκδρομή και το επίσημο δείπνο. 

Ημερήσια εγγραφή: περιλαμβάνει το Πρόγραμμα και το Βιβλίο Περιλήψεων των εργασιών του 

Συνεδρίου, τα γεύματα και αναψυκτικά/καφέ για την ημέρα παρακολούθησης του Συνεδρίου. 

Στην ημερήσια εγγραφή δεν περιλαμβάνεται το επίσημο δείπνο. 

Εγγραφή των συνοδών: περιλαμβάνει όλα τα γεύματα και αναψυκτικά/καφέ, την ημερήσια 

εκδρομή και το επίσημο δείπνο. 

Οι σύνεδροι, αναλόγως του τρόπου εγγραφής, θα λάβουν κατά την εγγραφή τους τα ανάλογα 

συνοδευτικά. Για την εγγραφή των φοιτητών, απαιτείται πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει τη 

φοιτητική ιδιότητα. 

Όσοι επιθυμούν μπορούν να καταθέτουν την προεγγραφή τους στο 18ο 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 18ο ΕΕΕΓΒΦ - (Ονομ/μο-18ο 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. 
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ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022  

 
Έναρξη Συνεδρίου 

08:00 - 09:30 Εγγραφή συνέδρων  
Ανάρτηση 1ης σειράς γραπτών ανακοινώσεων 

09:00 - 09:30 Προσφωνήσεις - Χαιρετισμοί 

09:30 - 10:15 Προσκεκλημένη ομιλία 

10:15 - 10:45 Διάλειμμα - Επίσκεψη στο χώρο των γραπτών ανακοινώσεων 

  

 
1η Συνεδρία: Βελτίωση και αξιοποίηση γενετικού υλικού 

10:45 - 13:00 Προφορικές ανακοινώσεις   

13:00 - 13:30 Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας 

13:30 - 14:30  Ελαφρύ γεύμα - Επίσκεψη στο χώρο των γραπτών ανακοινώσεων 
  

 

2η Συνεδρία: Ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση εγχώριων 
φυτογενετικών πόρων 

14:30 - 16:45 Προφορικές ανακοινώσεις   

16:45 - 17:15 Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας 

17:15 - 17.45 Διάλειμμα - Επίσκεψη στο χώρο των γραπτών ανακοινώσεων 
  

 

3η Συνεδρία: Παρουσιάσεις πρωτοεμφανιζόμενων ερευνητών - 
Υποψηφιότητες Βραβείου Χριστίδη 

17:45 – 20.30 Προφορικές ανακοινώσεις   

 

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022  

 
4η Συνεδρία: Βελτίωση Φυτών στην εποχή της Γονιδιωματικής 

8:30 - 10:45 Προφορικές ανακοινώσεις   

10:45 - 11:15 Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας 
Ανάρτηση 2ης σειράς γραπτών ανακοινώσεων 

11:30 Αναχώρηση εκδρομής 

12:00 - 14:00 Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Μακρυνίτσας 

14:30 - 16:30 Γεύμα 

16:30 - 17:00 Επιστροφή στο Συνεδριακό χώρο  

17:15 - 18:30 Γενική Συνέλευση Μελών - Αρχαιρεσίες   

21:00 - 24:00 Επίσημο δείπνο (Ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos) 
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Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022  

 
5η Συνεδρία - Σύγχρονη Γεωργία για ασφάλεια και επάρκεια τροφίμων 

8:30 - 10:45 Προφορικές ανακοινώσεις   

10:45 - 11:15 Παρουσίαση γραπτών ανακοινώσεων της θεματικής ενότητας της συνεδρίας 

11:15 - 11:45 Διάλειμμα - Επίσκεψη στο χώρο των γραπτών ανακοινώσεων 
 

 

Στρογγυλή Τράπεζα: Ο ρόλος της Βελτίωσης Φυτών στις προκλήσεις για 
Βιώσιμη Ανάπτυξη και Επισιτιστική Ασφάλεια 

11:45 - 13:45 Στρογγυλή Τράπεζα 

13:45 - 14:00 Ανακοίνωση βραβείων Χρηστίδη & Παπαδάκη  

14:00 - 14:30 Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου 

14:30 Αποχαιρετιστήρια δεξίωση 

 
 
Παρακαλούνται οι σύνεδροι να συμπληρώσουν τη φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - 

Εγγραφής στο Συνέδριο εγκαίρως καθώς ο συνολικός αριθμός των προφορικών παρουσιάσεων 

είναι περιορισμένος. Η επιλογή των προφορικών παρουσιάσεων και το Πρόγραμμα του 

Συνεδρίου αποτελεί αρμοδιότητα της Οργανωτικής Επιτροπής. Για λόγους απρόσκοπτης 

διεξαγωγής του Συνεδρίου, ο κάθε εγγεγραμμένος σύνεδρος μπορεί να παρουσιάσει 

προφορικά μόνο μία (1) εργασία. Πέραν αυτής, οι σύνεδροι μπορούν να συμμετάσχουν με 

παρουσίαση επιπλέον εργασιών υπό τη μορφή γραπτής ανακοίνωσης (poster). 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. 

Παρακαλούνται οι σύνεδροι που πρόκειται να συμμετάσχουν με παρουσίαση εργασίας 

(προφορικής ή γραπτής) να στείλουν την Περίληψη έως τις 30 Ιουνίου 2022. Πέραν της 

ημερομηνίας αυτής, καμία περίληψη δε θα γίνει αποδεκτή για λόγους επιμέλειας και έκδοσης 

του τεύχους Περιλήψεων του Συνεδρίου. 

Παροτρύνεται η έγκαιρη εγγραφή στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση εργασίας, 

προκειμένου να συμπεριληφθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων στον κατάλογο των 

συνέδρων. Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται λόγω της 

πανδημίας, και την ενδεχόμενη αναγκαιότητα τήρησης μέτρων για λόγους αντιμετώπισής της, 

η έγκαιρη εγγραφή καθίσταται απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες 

προετοιμασίας του Συνεδρίου και να εξασφαλιστεί η επιτυχής διεξαγωγή του. 
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Οδηγίες Συγγραφής Εργασιών 

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν έως τις 30 Ιουνίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

18pbcongress@uth.gr προκειμένου να συμπεριληφθούν στο βιβλίο περιλήψεων του 

Συνεδρίου. 

Για την υποβολή της περίληψης και την παρουσίαση των εργασιών θα πρέπει ένας τουλάχιστον 

από τους συγγραφείς της υποβαλλόμενης για παρουσίαση εργασίας να είναι εγγεγραμμένο 

μέλος (οικονομικά τακτοποιημένο) της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης 

των Φυτών και ο ομιλητής εγγεγραμμένος/η στο Συνέδριο. 

 

Οδηγίες Συγγραφής Περίληψης 

Η περίληψη θα πρέπει υποχρεωτικά να συγγραφεί με τη χρήση του αρχείου word «Πρότυπο 

Συγγραφής Περίληψης». Παρακαλούνται οι σύνεδροι να συμπληρώσουν τα απαραίτητα 

στοιχεία και το κείμενο της περίληψης χωρίς να τροποποιήσουν τη μορφή της γραμματοσειράς 

και των παραγράφων. Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

18pbcongress@uth.gr. 

Η περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σκοπό διεξαγωγής της έρευνας, τη μεθοδολογία 

και τα κυριότερα αποτελέσματα. Το σύνολο των περιλήψεων θα κριθεί από τα μέλη της 

επιστημονικής επιτροπής και ενδέχεται μέρος των εργασιών να γίνουν αποδεκτές ως γραπτές 

ανακοινώσεις, λόγω του μεγάλου αριθμού συμμετοχών με προφορική ανακοίνωση. Η επιλογή 

των προφορικών παρουσιάσεων και το Πρόγραμμα του Συνεδρίου αποτελεί αρμοδιότητα της 

Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.  

 

Οδηγίες για τις Προφορικές Ανακοινώσεις 

Για τις προφορικές ανακοινώσεις θα διατίθενται συνολικά 15 λεπτά, εκ των οποίων τα 12 λεπτά 

θα αφορούν σε προφορική παρουσίαση της εργασίας και τα 3 λεπτά σε υποβολή ερωτήσεων 

και συζήτηση. Κατά την παρουσίαση θα πρέπει να αποδίδονται με σαφήνεια το ερευνητικό 

πλαίσιο και οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία, τα κυριότερα αποτελέσματα και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την ερευνητική εργασία. 

Το προεδρείο της κάθε ενότητας θα εφαρμόσει με ακρίβεια τα χρονικά όρια ώστε να τηρηθεί 

κατά το δυνατό το Πρόγραμμα του Συνεδρίου. Η παρουσίαση των ανακοινώσεων θα γίνει μέσω 

χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με προβολέα. 
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Οδηγίες για τις Γραπτές Ανακοινώσεις (poster) 

Οι γραπτές ανακοινώσεις θα παρουσιασθούν σε μορφή poster διαστάσεων 0,80 × 1,10 m. Σε 

κάθε θεματική ενότητα, θα γίνεται παρουσίαση των γραπτών ανακοινώσεων από ειδική 

επιστημονική επιτροπή με δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων στους συγγραφείς. 

Παρακαλούνται οι σύνεδροι που υποβάλλουν γραπτή ανακοίνωση να αποστείλουν την 

ανακοίνωσή τους στην τελική της μορφή σε ηλεκτρονικό αρχείο pdf στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση 18pbcongress@uth.gr. Κατά την εγγραφή στο συνέδριο, θα δοθεί αριθμός για κάθε 

γραπτή ανακοίνωση, ο οποίος θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένη θέση στον πίνακα αναρτήσεων. 

Οι 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 στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου. 

 

Βραβεία Χριστίδη και Παπαδάκη 

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει 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. Η απονομή των βραβείων "Χριστίδη" και "Παπαδάκη" συνοδεύεται από συμβολική 

οικονομική ενίσχυση. 

Οι πρωτοεμφανιζόμενοι νέοι ερευνητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Βραβείο 

"Χριστίδη", παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την 

υποβολή της Περίληψης. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το βραβείο "Παπαδάκη", 

παρακαλούνται να το δηλώσουν με υπογράμμιση του ονόματός τους κατά την υποβολή της 

Περίληψης. Σημειώνεται ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρεται στην 

ανακοίνωση ως 1ος συγγραφέας. 

Αξιολόγηση των ανακοινώσεων 

Βραβείο "Χριστίδη": Η αξιολόγηση της καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης γίνεται βάσει της 

επιλογής των συνέδρων (ποσοστό 50 %) και της επιλογής της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης 

βραβείου "Χριστίδη" που απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και της Οργανωτικής 

Επιτροπής (ποσοστό 50 %).  

Βραβείο "Παπαδάκη": Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης γίνεται βάσει της 

επιλογής πενταμελούς επιτροπής που ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. 
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Διαμονή 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εξασφάλισε συγκεκριμένο αριθμό δωματίων σε ειδικές 

τιμές στα ακόλουθα ξενοδοχεία. Προκειμένου να διασφαλιστούν οι τιμές που αναγράφονται, η 

κράτηση των δωματίων πρέπει να γίνει έως τις 05/09/2022. Έπειτα από το διάστημα αυτό, η 

Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου δεν εγγυάται διαθεσιμότητα δωματίων. 

Οι κρατήσεις θα γίνουν απ’ ευθείας στο Ξενοδοχείο με ονομαστική κράτηση,  αφού δηλωθεί 

ότι η κράτηση αφορά το 18ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής 

Βελτίωσης Φυτών (Ο. ΕΠΩΝΥΜΟ-18ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ). 

Ξενοδοχεία 

Τιμή Διανυκτέρευσης (€) με πρωινό Παροχές Επικοινωνία 

Domotel Xenia Volos ☆☆☆☆☆ - Συνεδριακός χώρος 

Μονόκλινο Δίκλινο Seaview Κλιματισμός, ψυγείο, Wi-Fi, 
προϊόντα προσωπικής χρήσης,  
TV - Υπαίθριο πάρκινγκ  
Δωρεάν χρήση του Elxis Spa & 
Fitness Centre 
Extra bed: επιπλέον χρέωση 20 
ευρώ/ διανυκτέρευση 

 +30 24210 92700  
resaxenia@domotel.gr 
https://domotel.gr/xenia-volos 

85 100 110 

Τέλος Διανυκτέρευσης: 4 € ανά δωμάτιο, 
ανά διανυκτέρευση 

Volos Palace Hotel ☆☆☆☆ 

Μονόκλινο Δίκλινο Seaview Κλιματισμός, ψυγείο, Wi-Fi, 
προϊόντα προσωπικής χρήσης,  
TV - Υπόγειο πάρκινγκ 
Μετακίνηση προς το συνέδριο με 
την αστική συγκοινωνία Νο 5 

+30 24210 76501-5 
info@volospalace.gr 
https://www.volospalace.gr 

70 80 + 10 

Τέλος Διανυκτέρευσης: 3 € ανά δωμάτιο, 
ανά διανυκτέρευση 

Aegli Hotel Volos ☆☆☆ 

Μονόκλινο Δίκλινο Κλιματισμός, ψυγείο, Wi-Fi, 
θυρίδα, προϊόντα προσωπικής 
χρήσης,  θέρμανση, plasma TV 
Superior: θέα σε αίθριο χώρο 
Deluxe: θέα στην πόλη 

+30 24210 24471 
reservations@aegli.gr 
https://www.aegli.gr/ 

Superior:  70 Superior:  80 

Deluxe: 85 Deluxe: 95 

Τέλος Διανυκτέρευσης: 1,5 € ανά δωμάτιο, 
ανά διανυκτέρευση 

Hotel Nefeli ☆☆☆ 

Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο 
Κλιματισμός, ψυγείο, Wi-Fi, 
προϊόντα προσωπικής χρήσης,  
TV - Χρήση πάρκινγκ με κράτηση 
(χρέωση 6 € / διανυκτέρευση) 

+30 24210 30211-3 
info@nefelivolos.gr 
https://www.nefelivolos.gr/el/ 

50 65 80 

Τέλος Διανυκτέρευσης: 1,5 € ανά δωμάτιο, 
ανά διανυκτέρευση 

mailto:resaxenia@domotel.gr
https://domotel.gr/xenia-volos
mailto:info@volospalace.gr
https://www.volospalace.gr/
mailto:reservations@aegli.gr
https://www.aegli.gr/
mailto:info@nefelivolos.gr
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Park Hotel Volos ☆☆☆☆ 

Μονόκλινο Δίκλινο 
Κλιματισμός, ψυγείο, Wi-Fi, 
προϊόντα προσωπικής χρήσης,  
θέρμανση, TV  

2421036511-13 
parkhotelvolos@amhotels.gr 
https://amhotels.gr/ 

50 70 

Τέλος Διανυκτέρευσης: 3 € ανά δωμάτιο, 
ανά διανυκτέρευση 

* Το πάρκινγκ του ξενοδοχείου Domotel Xenia Volos διατίθεται δωρεάν για όλους τους συνέδρους 

καθόλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. 

 
Επικοινωνία 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, σχετικά με το Συνέδριο, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 18pbcongress@uth.gr  

Οι πληροφορίες σχετικά με το Συνέδριο θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

18pbcongress.agr.uth.gr.  

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής  

Ουρανία Παυλή 

Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

 

mailto:parkhotelvolos@amhotels.gr

