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Επιστημονικό συνέδριο «Global Food Summit 2022» 
 

Από τις 22–23 Μαρτίου 2022 προγραμματίζεται, υπό την αιγίδα του βαυαρικού 

υπουργείου Οικονομίας, η διεξαγωγή, σε ψηφιακή μορφή, του επιστημονικού συνεδρίου 

Global Food Summit 2022 με θέμα «The future of food – between desire and reality».  

Την ανωτέρω εκδήλωση διοργανώνει, ετησίως, ο ιδιωτικός φορέας Global Food 

Summit, ιδρυτής και επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Stephan Becker-Sonnenschein. Στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του εν λόγω φορέα συμμετέχουν ο Δρ. Simon Reitmeier, 

εκπρόσωπος του βαυαρικού επιχειρηματικού cluster Nutrition Bavaria, ο καθηγητής και 

πρόεδρος του Πολυτεχνείου Μονάχου (TUM) κ. Thomas Hofmann, ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Berkeley κ. David Zilberman, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 

Wageningen κ. Justus Wesseler και η καθηγήτρια και εκπρόσωπος της εθνικής Ακαδημίας 

επιστημών και μηχανικής (National Academy of Science and Engineering) κα Martina 

Schraudner. 

Το επιστημονικό συνέδριο Global Food Summit λειτουργεί ως δεξαμενή σκέψης και 

αποτελεί φόρουμ διαλόγου και δικτύωσης διακεκριμένων προσωπικοτήτων και 

εκπροσώπων της επιχειρηματικής, πολιτικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Στόχος του είναι η ανίχνευση νέων τάσεων στον τομέα της βιο - οικονομίας και 

αγρο - τεχνολογίας και η ανάδειξη επίκαιρων και κρίσιμων θεμάτων, καθώς και των 

μελλοντικών εξελίξεων, σε διεθνές επίπεδο, στον τομέα της τεχνολογίας, παραγωγής, 

ασφάλειας και επάρκειας τροφίμων με αποδοτικότερη χρήση των παραγωγικών πόρων. 

Στο συνέδριο Global Food Summit 2021, το οποίο επίσης διεξήχθη σε ψηφιακή 

μορφή λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας, συμμετείχαν 789 εκπρόσωποι από 

όλο τον κόσμο, ενώ είχε σημαντική απήχηση σε πολλά μέσα ενημέρωσης και κοινωνικής 

δικτύωσης.  

Στη φετινή διοργάνωση θα συζητηθούν και θα παρουσιαστούν νέες τεχνολογίες, 

καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους τομείς αγροδιατροφικών προϊόντων, 

βιομηχανίας τροφίμων, διατροφής και τροφικής αλυσίδας, κυκλικής οικονομίας καθώς 

και εναλλακτικών / βιώσιμων μεθόδων παραγωγής τροφίμων του μέλλοντος. Ειδικότερα, 

στα θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο του συνεδρίου περιλαμβάνεται η 

παρασκευή εναλλακτικών προϊόντων κρέατος στο εργαστήριο, η αστική γεωργία, η 

υδροπονία, η εφαρμογή σύγχρονων γεωργικών τεχνικών και η κάθετη γεωργία. 
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Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από το διοργανωτή του συνεδρίου κ. Becker-

Sonnenschein, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους ως ομιλητές στην 

εν λόγω εκδήλωση επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες, επιστήμονες και ερευνητικά ιδρύματα 

από 5 χώρες – Ολλανδία, Βραζιλία, Ισραήλ, Περού και Μαυρίκιο. Την παρουσία τους στο 

συνέδριο συντονίζουν οι αντίστοιχες αρχές εξωτερικού των προαναφερθέντων χωρών στη 

Γερμανία. 

Η διάρθρωση της εκδήλωσης, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα,  περιλαμβάνει 

κεντρική ομιλία του καθηγητή Δρ. Matin Qaim, μέλους της Ακαδημίας Επιστημών 

Leopoldina (German National Academy of Sciences Leopoldina) και διευθυντή του 

Ερευνητικού Ιδρύματος «Center for Development Research» του Πανεπιστημίου Βόννης, 

και ακολούθως 3 πάνελ διάρκειας 90 λεπτών με αντικείμενο συζήτησης: 

i. Ecology and water management – υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Βραζιλίας 

ii. Ferming instead of farming – υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου του Ισραήλ 

iii. Out of home, new technologies in systemic gastronomy – υπό την αιγίδα της 

Πρεσβείας της Ολλανδίας 

Προγραμματίζεται επίσης η διεξαγωγή δύο φόρουμ συζήτησης στα οποία θα 

συμμετέχουν εκπρόσωποι διεθνών ερευνητικών ιδρυμάτων. 

Προς πληρότητα ενημέρωσής επισυνάπτουμε σχετικό σύνδεσμο. Επισημαίνεται, ότι 

οι διοργανωτές του συνεδρίου θα αποστείλουν στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το 

πρόγραμμα του Global Food Summit έτους 2022, που είναι ακόμη υπό διαμόρφωση. 

Ο ιδρυτής και διοργανωτής του Global Food Summit κ. Stephan Becker-

Sonnenschein μας πρότεινε επίσης, εφόσον υπάρξει ελληνική συμμετοχή, τη διεξαγωγή 

εκδήλωσης στρογγυλής τραπέζης με συμμετοχή ελληνικών και βαυαρικών επιχειρήσεων 

και φορέων στο Μόναχο μετά το πέρας της πανδημίας, ενδεχομένως κατά το χρονικό 

διάστημα Μαΐου / Ιουνίου 2022, ως follow – up του ψηφιακού Global Food Summit 2022. 

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα, επιστημονικές ενώσεις και 

φορείς, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ή να παρακολουθήσουν το εν λόγω 

συνέδριο, μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στα ακόλουθα στοιχεία 

επικοινωνίας: Global Food Summit, Werneckstraße 23a, DE-80802 München, 

contact@globalfoodsummit.com. 

https://vimeo.com/user/5680020/folder/4498062

