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15ο Συνέδριο ECPGR 

 
15-18 Μαΐου 2018 

 
ELECTRA PALACE Hotel, Θεσσαλονίκη 

 
 
Το 15ο  Συνέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συνεργατικού Προγράμματος 
Φυτικών Γενετικών Πόρων (ECPGR) θα πραγματοποιηθεί στις 15-18 Μαΐου 2018 στη 
Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη της Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού, του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  
 
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ.   
  
Οι εθνικοί εκπρόσωποι από 40 χώρες μέλη θα συγκεντρωθούν για να εξετάσουν την πρόοδο 
που έχει σημειώσει το πρόγραμμα κατά την προηγούμενη φάση ΙΧ (2014-2018) και να 
καθορίσουν τα σχέδια για τη νέα Φάση Χ (2019-2023). 
 
Οι κύριοι στόχοι του ECPGR κατά τη φάση ΙΧ αφορούσαν την ευρύτερη ανάπτυξη του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Γενετικών Τραπεζών γνωστό ως AEGIS, με σημαντική συλλογή 
γενετικών πόρων για τις οποίες οι ευρωπαϊκές χώρες ανέλαβαν την ευθύνη για 
μακροπρόθεσμη διατήρηση, διαχείριση της ποιότητας και εγγυημένη ανοικτή πρόσβαση. Ο 
ευρωπαϊκός κατάλογος των Τραπεζών Διατήρησης Γενετικού Υλικού γνωστός ως EURISCO 
συνέχισε την ανάπτυξή του και επέτρεψε την ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες για 
περίπου 2 εκατομμύρια καταχωρήσεις, δείγματα, επεκτείνοντας την πρόσβαση και σε 
πληροφορίες για φαινοτυπικά δεδομένα. Ακόμη τέθηκαν κοινές αρχές στην Ευρώπη για τη 
διατήρηση των άγριων συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών και τη διαχείριση των τοπικών 
παραδοσιακών ποικιλιών στον αγρό. Επίσης πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα βήματα για τη 
δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης, προωθώντας τη σύμπραξη και 
συνεργασία μεταξύ  ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για τη διερεύνηση, σε προ-ανταγωνιστικό 
επίπεδο, της πιθανής αξίας των γενετικών πόρων σε ευρωπαϊκές Τράπεζες Γενετικού Υλικού για 
τη βελτίωση της γεωργίας και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας. 
 
Το 15ο Συνέδριο της Συντονιστικής Επιτροπής του ECPGR, στη Θεσσαλονίκη θα ανακεφαλαιώσει 
και  θα επικαιροποιήσει τους στόχους του ECPGR και θα λάβει αποφάσεις για τον 
προϋπολογισμό και την περαιτέρω υλοποίησή τους, με τη υποστήριξη της Γραμματείας του 
ECPGR, με έδρα τη Ρώμη της Ιταλίας και της διαχειριστικής αρχής της EURISCO, στο Gatersleben 
της Γερμανίας. Ακόμη θα συζητηθεί ο τρόπος λειτουργίας του συνολικού προγράμματος καθώς 
και η πρόσβαση στις πιστώσεις του ECPGR από τις τρέχουσες, 21 Ομάδες Εργασίας, που θα 
συνεχίσουν τις δράσεις τους. 
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Το Συνέδριο θα παρέχει τη δυνατότητα στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων χωρών, καθώς 
και στους διεθνείς παρατηρητές από την Bioversity International, το FAO, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση για την Έρευνα και Παραγωγή Φυτών (EUCARPIA), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Σπόρων (ESA), το Κέντρου Γενετικών Πόρων της Σκανδιναβίας (Nordic 
Genetic Resource Centre) και πολλών άλλων να ενημερωθούν και να συζητήσουν τις προσεχείς 
δράσεις και προγράμματα της Φάσης ΙΧ, καθώς και να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις της 
Τράπεζας Διατήρησης Γενετικού Υλικού. 
 
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, 

 

Δρ Φωτεινή Μυλωνά  

Υπεύθυνη Τράπεζας Γενετικού Υλικού  

Αναπληρώτρια Ερευνήτρια 
Τηλ 2310 471 544   
email: phmylona@nagref.gr 
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