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Σήμερα, 1 Φεβρουαρίου 2011, και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε σε αίθουσα του 

Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου 

Θεσσαλονίκης το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 

Γενετικής Βελτίωσης Φυτών προκειμένου να συζητήσει τα θέματα: 

 

1. Περιεχόμενο της ιστοσελίδας στην ενότητα «Σκοπός» 

2. Διοργάνωση της εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας της Εταιρείας 

3. Διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του Παγκόσμιου ΄Ετους Δασών 

4. Συνδιοργάνωση ημερίδας για τις τοπικές ποικιλίες.  

5. Προτάσεις για άλλες επιστημονικές ημερίδες. 

6. Αιτήσεις νέων μελών  

7.   Ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι κκ. Τράκα-Μαυρώνα Αικ., Αλιζώτη Π., Λιθουργίδης 

Αν., Ράλλη Π., Τσιβελίκας Αθ., ενώ η κ. Μπεμπέλη Π.   συμμετείχε στη διαδικασία με 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ο κ. Βλαχοστέργιος αν και απουσίαζε, απέστειλε με 

ηλεκτρονικό μήνυμα τις απόψεις του επί των θεμάτων που ορίστηκαν στην ημερήσια 

διάταξη.  

1. Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας στην ενότητα "Σκοπός" 

Οριστικοποιήθηκε το περιεχόμενο του κειμένου που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

Εταιρείας, αφού ελήφθησαν υπόψιν οι προτάσεις όλων των μελών του Δ.Σ.  

2. Διοργάνωση της εκδήλωσης κοπής βασιλόπιτας της Εταιρείας 

Σχετικά με την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας της Εταιρείας, αποφασίστηκε 

ομοφώνως η δυνατότητα συμμετοχής πέραν των μελών της Εταιρείας και μελών ΔΕΠ 

των Σχολών Γεωπονίας και της Σχολής Δασολογίας και Φ.Π., ερευνητών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. 

και συνταξιούχων ερευνητών που δεν είναι τακτικά μέλη της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. Καθορίστηκε 

επίσης το πρόγραμμα της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει: ομιλία του προσκεκλημένου 

ομιλητή κ. Ν. Ευθυμιάδη, ερωτήσεις και σύντομη συζήτηση, απονομή των βραβείων 

Χρηστίδη, διάλειμμα, κοπή της βασιλόπιτας μόνο για τα μέλη της Εταιρείας και τέλος 

δεξίωση για όλους τους συμμετέχοντες. Αποφασίστηκε επίσης η απονομή συμβολικού 

δώρου στον προσκεκλημένο ομιλητή (αξίας έως 50 Ευρώ) και η απονομή δώρου 

στον/στην τυχερό/ή της βασιλόπιτας (αξίας έως 150 Ευρώ). Ο κ. Λιθουργίδης πρότεινε 

να δοθεί, όπως και τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, στον τυχερό μια χρυσή λίρα, 

επισημαίνοντας παράλληλα την σύνδεση της λίρας με την παράδοση του τόπου.   

3. Διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του Παγκόσμιου ΄Ετους Δασών 

Μετά από πρόταση της κ. Αλιζώτη, αποφασίστηκε η διοργάνωση ημερίδας τον Μάιο του 

2011 (20-29 Μαίου 2011) στα πλαίσια του Παγκόσμιου ΄Ετους Δασών. Ως κεντρικός 

ομιλητής προτάθηκε από την κ. Αλιζώτη ο καθηγητής του Πανεπιστημίου UBC του 

Καναδά  και συντονιστής του τομέα Γενετικής και Φυσιολογίας της Διεθνούς ΄Ενωσης 

Οργανισμών Δασικής ΄Ερευνας (IUFRO – Division II) κ. Yousry El-Kassaby, o οποίος 

κατά το παραπάνω διάστημα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια ήδη 

προγραμματισμένης επίσκεψής του. Η παραπάνω πρόταση έγινε ομοφώνως δεκτή και 



ανατέθηκε στην κ. Αλιζώτη να προτείνει δύο τουλάχιστον επιπλέον ομιλητές και 

συνεννοηθεί μαζί τους σχετικά.  

4. Συνδιοργάνωση ημερίδας για τις τοπικές ποικιλίες.  

Μετά από πρόταση της κ. Μπεμπέλη, αποφασίστηκε η συνδιοργάνωση ημερίδας για τις 

τοπικές ποικιλίες μαζί με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον, όπως ανέφερε η 

κ.. Μπεμπέλη, αναμένεται η ανταπόκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων και του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., για τη συμμετοχή τους ως συνδιοργανωτών. Εκπρόσωπος 

της Εταιρείας στην ανωτέρω ημερίδα ορίστηκε ομοφώνως η κ. Π. Μπεμπέλη. Η ημερίδα 

προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις αρχές Ιουνίου του 2011 ή το Σεπτέμβριο του 2011. 

 

5. Προτάσεις για άλλες επιστημονικές ημερίδες  

Η κ. Τράκα-Μαυρωνά ενημέρωσε σχετικά με την επικείμενη συνάντηση για τους 

φυτογενετικούς πόρους ειδών του γένους Allium που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη είτε 

5-9/9/2011 είτε τέλος Σεπτέμβρη 2011. Προτάθηκε η εκπροσώπηση της Εταιρείας με 

συμμετοχή είτε της κ. Μπεμπέλη, είτε της κ. Κούτσικα.  

Επίσης συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνδιοργάνωσης ημερίδας από την Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. και 

τις Εταιρείες Οπωροκηπευτικών, Ζιζανιοκτόνων, Φυτοπαθολογίας, κ.λπ. στα πλαίσια της 

Agrotica 2012, ή σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατό, η συμμετοχή της 

Εταιρείας στην κεντρική εκδήλωση της έκθεσης.  

 

6. Αιτήσεις νέων μελών  

Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι αιτήσεις των νέων μελών: Παπαθεοχάρη Γιολάντας, 

Παπαστυλιακού Παναγιώτας, Κελαϊδή Γεωργίας και Αλεξοπούλου Ευθυμίας.  

 

7. Ιστοχώρος της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 

Τέλος, σε συνέχεια της από την προηγούμενη συνεδρία συζήτησης, που αφορούσε την 

διερεύνηση για διάθεση από το Α.Π.Θ. δωρεάν ιστοχώρου στην Εταιρεία και μετά από 

τις απόψεις που εξέφρασε η κ. Αλιζώτη, σχετικά με την κατασκευή νέας ιστοσελίδας από 

την αρχή με το ανάλογο κόστος, τη χρήση νέου περιβάλλοντος διαχείρισης, την 

εκμάθησή του και την αλλαγή του ήδη γνωστού στα μέλη ηλεκτρονικού ονόματος της 

Εταιρείας, αποφασίστηκε να διατηρηθεί η ιστοσελίδα ως έχει και να επανεξεταστεί το 

θέμα στο μέλλον. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Τράκα-Μαυρωνά Αικ.    Μπεμπέλη Π.  

 

 

Αλιζώτη Π.       Λιθουργίδης Α.   

 

      

Ράλλη   Π.        Βλαχοστέργιος Δ. 

 

 

Τσιβελίκας Α.  

 



 

 

 

 


