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Σήμερα, 14 Απριλίου 2011, και ώρα 17.00 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. Διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους Δασών. 

2. Βραβείο Χριστίδη για την καλύτερη διδακτορική διατριβή της τελευταίας 

διετίας. 

3. Ανακοινώσεις – Προτάσεις. 

 

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

Π., Λιθουργίδης Αν., Ράλλη Π., Τσιβελίκας Αθ., ενώ ο κ. Δ. Βλαχοστέργιος δεν 

κατέστη δυνατό να παραβρεθεί. 

 

Αρχικά έγινε ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Ταμία 

της Εταιρείας κ. Λιθουργίδη, αναφορικά με τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας για το 

πρώτο τρίμηνο του 2011. Επιπρόσθετα, έγινε ενημέρωση σχετικά με τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε στην εφορία . 

 

Ως προς τα θέματα που προβλέπονταν στην ημερήσια διάταξη η συζήτηση και οι 

αποφάσεις που λήφθηκαν είχαν ως ακολούθως: 

 

1. Διοργάνωση ημερίδας στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Έτους Δασών. 

Η κ. Αλιζώτη ξεκίνησε με μία ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

σχετικά με την ημέρα και τον τόπο διεξαγωγής της Ημερίδας. Ειδικότερα, αναφέρθηκε 

στις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα σχετικά με την επίσημη διαβίβαση 

αιτήματος για παραχώρηση αίθουσας από το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το ενδεχόμενο συνδιοργάνωσης της εκδήλωσης με το 

Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ), προκειμένου να παραχωρηθεί η αίθουσα 

δωρεάν και αναγνώστηκε το κείμενο της επιστολής που στάλθηκε στο ΕΚΕΤΑ. 

Σύμφωνα με την προηγούμενη ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 

την οποία είχε ανατεθεί στην κ. Αλιζώτη να προτείνει πέρα από τον καθηγητή του 

Πανεπιστημίου UBC του Καναδά και συντονιστή του τομέα Γενετικής και Φυσιολογίας 

της Διεθνούς Ένωσης Οργανισμών Δασικής Έρευνας κ. Yousry El-Kassaby δύο 

επιπλέον ομιλητές, προτάθηκαν ως ομιλητές ο Αν. Καθηγητής της Σχολής Δασολογίας 

και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, κ. Φ. Αραβανόπουλος προκειμένου να 

αναπτύξει θέμα σχετικό με τη γενετική και μοριακή βελτίωση των δασικών ειδών και o 

ερευνητής του ΕΘΙΑΓΕ κ. Στέφανος Διαμαντής προκειμένου να αναπτύξει θέμα με την 

προστασία των δασών από βιοτικές απειλές. Η ανωτέρω πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.   

Επιπλέον, αποφασίστηκε ομόφωνα ότι σε περίπτωση που η Ημερίδα φιλοξενηθεί 

από το ΕΚΕΤΑ, να γίνει πρόταση στον Δ/ντή του ΙΝΑ Καθηγητή κ. Αθανάσιο 

Τσαυτάρη να προλογίσει την εκδήλωση. 

Παράλληλα αποφασίστηκε ομόφωνα να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην προβολή 

της συγκεκριμένης εκδήλωσης με ενημέρωση όλων των Ερευνητικών και 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που άπτονται της δασικής έρευνας και εν γένει της 



βελτίωσης των φυτών (ΑΠΘ, ΕΘΙΑΓΕ) και να γίνει προσπάθεια από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για δημοσιοποίηση της εκδήλωσης στα Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε ομόφωνα να διερευνηθεί η 

δυνατότητα ανακοίνωσης της Ημερίδας, μέσω του Πανεπιστημίου, μία εβδομάδα πριν 

από την εκδήλωση. Επίσης, προτάθηκε στην κ. Ράλλη να βοηθήσει ώστε να προβληθεί 

η Ημερίδα και σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  Οι κ.κ. Αλιζώτη Παρασκευή και 

Τσιβελίκας Αθανάσιος ανέλαβαν να ετοιμάσουν ενημερωτικό φυλλάδιο-πρόσκληση 

σχετικά με την εκδήλωση.  Αποφασίστηκε επίσης η απονομή στον προσκεκλημένο 

ομιλητή αναμνηστικού δώρου από την Εταιρεία την προμήθεια του οποίου ανέλαβε η κ. 

Ράλλη.  Συζητήθηκε επίσης το θέμα της οργάνωσης μικρής δεξίωσης μετά τη λήξη της 

Ημερίδας, την οποία ανέλαβε να συντονίσει ο κ. Λιθουργίδης.  

 

2. Βραβείο Χριστίδη για την καλύτερη διδακτορική διατριβή της τελευταίας 

διετίας. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα η απονομή του Βραβείου Χριστίδη καλύτερης 

διδακτορικής διατριβής για τη διετία 2009-2010  και το σχετικό έγγραφο πρόσκλησης 

υποβολής υποψηφιότητας θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.  

 

 

3. Ανακοινώσεις - Προτάσεις. 

 Αίτηση για νέα μέλη: Εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση νέου μέλους της 

Σιναπίδου Ευαγγελίας. 

 Ανανέωση θητείας μελών στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού 

Υλικού (ΤΕΠΥ): Με αφορμή την επικείμενη λήξη της θητείας της κας. 

Μπεμπέλη ως εκπροσώπου της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. στην ΤΕΠΥ, αποφασίστηκε 

ομόφωνα η ανανέωση της θητείας της στην ανωτέρω επιτροπή.  

 Ημερίδα τοπικών ποικιλιών: Η κα. Μπεμπέλη ενημέρωσε σχετικά με τη 

δεύτερη συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής διοργάνωσης Ημερίδας για τις 

τοπικές ποικιλίες. Αναφέρθηκε κυρίως σε επιστημονικά και  οργανωτικά 

θέματα, προτάθηκε δε ότι καλό θα ήταν με βάση τις ήδη προγραμματισμένες 

επιστημονικές δραστηριότητες (Συνέδρια, Ημερίδες, Συναντήσης) η Ημερίδα να 

πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη. 

 Συζήτηση γενικότερου ενδιαφέροντος: Με αφορμή άρθρα του έντυπου και 

ηλεκτρονικού τύπου σχετικά με την παραχώρηση στο ΜΑΙΧ γενετικού υλικού 

ελληνικών τοπικών ποικιλιών που διατηρούνταν στις εγκαταστάσεις του IPK 

στη Γερμανία, η κ. Μπεμπέλη έθεσε τον προβληματισμό ότι ενδεχόμενα θα 

πρέπει να υπάρξει ένα άρθρο εκ μέρους της Εταιρείας σχετικά με τη διαδικασία 

και τις διεθνείς συνθήκες και δεσμεύσεις που αφορούν στην ανταλλαγή 

γενετικού υλικού μεταξύ χωρών, το οποίο να θέσει το θέμα στη σωστή του βάση 

και να αντισταθμίσει την παραπληροφόρηση που προέκυψε από συγκεκριμένα 

άρθρα. Επισημάνθηκε επίσης, ότι ο εκπρόσωπος του IPK κ. Helmut Knüpffer, 

που ήταν και  επίσημος προσκεκλημένος του 12
ου

 Πανελλήνιου Συνέδριου της 

Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. στη Νάουσα, ήταν θετικός και διαθέσιμος για την παραχώρηση 

γενετικού υλικού στα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Στη συζήτηση που 

ακολούθησε επισημάνθηκε η ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται όταν ο τύπος 

ασχολείται  με τέτοιου είδους θέματα και η γίνεται χρήση όχι επιστημονικών 

αρχών και κριτηρίων.           

 Επιστολή υπενθύμισης προς τα μέλη της Ομάδας Εργασίας για την 

εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την 

αυτοφυή βλάστηση στην περιοχή της αρχαίας Μεσσήνης: Κατά την 



τελευταία Γ.Σ. της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα στις 

14/10/2010, ανελήφθη η υποχρέωση από την Εταιρεία, κατόπιν του προφορικού 

αιτήματος του Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Θέμελη 

Πέτρου, για την υποβολή πρότασης σχετικά με τον χειρισμό και καταπολέμηση 

της αυτοφυούς βλάστησης στον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Μεσσήνης. Στα 

πλαίσια της παραπάνω απόφασης και με δεδομένο ότι δεν έχει προκύψει 

αποτέλεσμα από τα μέλη της Εταιρείας που ανέλαβαν το συγκεκριμένο έργο, το 

Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί επιστολή υπενθύμισης στα μέλη της ομάδας 

εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Τράκα-Μαυρωνά Αικ.    Μπεμπέλη Π.  

 

 

Αλιζώτη Π.       Λιθουργίδης Α.   

 

      

Ράλλη   Π.        Τσιβελίκας Α.  

 




