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Σήμερα, 26 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 16:30 μ.μ., συνήλθε σε αίθουσα του 

Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 

Γενετικής Βελτίωσης Φυτών για τη διετία 2010-2012, που προέκυψε από τις εκλογές 

που διενεργήθηκαν την 14
η
 Οκτωβρίου 2010,  με κύριο αντικείμενο τον ορισμό του 

σχήματος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Παραβρέθηκαν όλα τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με 

εξαίρεση την κ. Μπεμπέλη Πηνελόπη, η οποία συμμετείχε στην διαδικασία 

διαδικτυακά.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα το νέο Σχήμα του 

Διοικητικού Συμβουλίου να έχει ως ακολούθως: 

1. Πρόεδρος: Τράκα-Μαυρωνά Αικατερίνη 

2. Αντιπρόεδρος: Μπεμπέλη Πηνελόπη 

3. Γραμματέας: Αλιζώτη Παρασκευή 

4. Ταμίας: Λιθουργίδης Αναστάσιος 

5. Μέλος: Βλαχοστέργιος Δημήτριος 

6. Μέλος: Ράλλη Παρθενόπη 

7. Μέλος: Τσιβελίκας Αθανάσιος 

Μετά την εκλογή του σχήματος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Επιστημονικής Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης Φυτών ακολούθησε συζήτηση και 

εκφράστηκαν οι θέσεις όλων των μελών ως προς τους στόχους και τις προτεραιότητες 

που πρέπει να θέσει κατά τη διάρκεια της θητείας του το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Ειδικότερα, με αφορμή την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 5/2/2010 στο 

χώρο του ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, που είχε ως στόχο την ανάδειξη των 

προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ευρύτερος χώρος της Γενετικής Βελτίωσης 

Φυτών, τέθηκε ως πρωτεύων στόχος της διετίας 2010-2012 η ανάληψη 

πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους του Δ.Σ., προκειμένου να αναδειχθούν τα 

προβλήματα αυτά και να γίνουν ανοιχτές παρεμβάσεις στον τύπο ώστε να 

επικοινωνηθούν οι θέσεις της Εταιρείας. Παράλληλα, επισημάνθηκε από όλους η 

ανάγκη, ώστε η Εταιρεία να προβάλει τις παράλληλες δράσεις των μελών της και να 

διαδραματίσει ρόλο στην Εθνική Στρατηγική, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τομέα 

παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.   

Συγκεκριμένα, προτάθηκαν δύο άξονες προβολής, ο πρώτος μέσω αρθογραφίας 

στον τύπο ευρείας κυκλοφορίας και ο δεύτερος μέσω αρθογραφίας στον τύπο που 

απευθύνεται εξειδικευμένα στον αγροτικό/δασικό τομέα. Για το σκοπό αυτό 

ανατέθηκε ομόφωνα στον κ. Βλαχοστέργιο Δημήτριο να αρθογραφήσει σχετικά με το 

αντικείμενο του γενετικού υλικού κτηνοτροφικών φυτών, στην κα. Μπεμπέλη 

Πηνελόπη να αρθογραφήσει σχετικά με το αντικείμενο των φυτογενετικών πόρων και 

στην κ. Αλιζώτη Παρασκευή να αρθρογραφήσει σχετικά με την προστασία και 

διαχείριση των δασικών γενετικών πόρων. Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη 

προβολής της Εταιρείας μέσω του ηλεκτρονικού τύπου (τηλεόραση, διαδίκτυο, κ.τ.λ.) 

και προτάθηκαν τηλεοπτικές/ραδιοφωνικές εκπομπές και ιστοσελίδες μέσω των 

οποίων θα μπορούσε να γίνει προβολή της Εταιρείας. 

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να επιδιωχθούν συναντήσεις μελών της Εταιρείας 

με πολιτικά πρόσωπα, προκειμένου να αναδειχθούν και στο χώρο της κεντρικής 

πολιτικής σκηνής οι δράσεις και οι θέσεις της Εταιρείας.  



Τέλος, προτάθηκε η δυνατότητα να απευθυνθεί η Εταιρεία σε επιστήμονες που αν 

και δεν είναι μέλη της θα μπορούσαν με το κύρος τους να προβάλουν και να 

στηρίξουν τις θέσεις της Εταιρείας. Ειδικότερα προτάθηκε να διοργανωθεί μία 

ημερίδα από την Εταιρεία με αντικείμενο την Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 

στο Γεωργικό Τομέα/Γενετικό Υλικό, και να κληθούν σε αυτή επιστήμονες – 

επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με επιτυχία στο αντικείμενο του 

πολλαπλασιαστικού υλικού.  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν και ορισμένες ακόμη προτάσεις για 

συζήτηση και προβληματισμό ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων του νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα: 

i. Να διερευνηθεί η δυνατότητα που πιθανώς προσφέρεται από το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προκειμένου να 

παραχωρηθεί στην Εταιρεία δικός της ιστοχώρος δωρεάν. Για το 

συγκεκριμένο θέμα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

εξουσιοδότησαν ομόφωνα την κ. Αλιζώτη να  διερευνήσει το ενδεχόμενο. 

ii. Τον καθορισμό του τρόπο ψηφοφορίας για την απονομή του βραβείου 

«Χριστίδη» για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση από 

πρωτοεμφανιζόμενο νέο επιστήμονα στο Συνέδριο της Εταιρείας, όπως 

είχε προταθεί σε προηγούμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. 

Ειδικότερα, προτάθηκε  να συμμετέχει στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

πέρα από το ακροατήριο, η Οργανωτική Επιτροπής του Συνεδρίου, και το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και μετά από τις πρώτες σκέψεις και 

προτάσεις το θέμα τέθηκε σε εκκρεμότητα για επόμενη συνάντηση. 

iii. Τη δυνατότητα να φυλαχθεί το παλαιό αρχείο της Εταιρείας σε χώρο του 

Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Για το σκοπό αυτό ο Ταμίας του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ. Λιθουργίδης Αναστάσιος 

διαθέτει κατάλληλη αίθουσα, όπου θα μπορούσε να φυλαχθεί το παλαιό 

αρχειακό υλικό της Εταιρείας και να πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. 

iv. Συμφωνήθηκε ομόφωνα να προταθεί στον κ. Ν. Ευθυμιάδη να είναι 

κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί για την κοπή 

της βασιλόπιτας της Εταιρείας, και να αναπτύξει θέμα σχετικό με την 

καινοτομία και επιχειρηματικότητα στον Τομέα της Γεωργίας. Ανατέθηκε 

στην κ. Τράκα να επικοινωνήσει με τον κ. Ευθυμιάδη για την ρύθμιση 

των επιμέρους θεμάτων.  

Τα μέλη του Δ.Σ.     

  

Τράκα-Μαυρωνά Αικ.    Μπεμπέλη Π. 

  

 

Αλιζώτη Π.       Λιθουργίδης Α.   

 

      

Ράλλη   Π.        Βλαχοστέργιος Δ. 

 

 

Τσιβελίκας Α.   


