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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΓΒΦ συνήλθε σήμερα Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011 σε 

αίθουσα του Αγροκτήματος της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκειμένου να συζητήσει 

τα παρακάτω θέματα: 

1. Πρόταση της οργανωτικής επιτροπής της 1ης επιστημονικής συνάντησης για τις 

τοπικές ποικιλίες σχετικά με την ανάληψη της διοργάνωση της 2ης επιστημονικής 

συνάντησης από την ΕΕΕΓΒΦ στην Θεσσαλονίκη.  

2. Διοργάνωση Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ.  

3. Σχετικά με τη συμμετοχή μαζί με άλλες επιστημονικές εταιρείες σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις (ημερίδες, κλπ) 

4. Ανακοινώσεις – Προτάσεις 

Παρόντες ήταν οι κ.κ. Τράκα-Μαυρωνά Αικ., Αλιζώτη Π., Λιθουργίδης Α., Ράλλη Π., 

Τσιβελίκας Α.,  Βλαχοστέργιος, Δ. και η κ. Π. Μπεμπέλη, που συμμετείχε στη συζήτηση με 

τηλεφωνική ανοικτή ακρόαση. 

 

1. ΄Εγινε ενημέρωση από την κ. Μπεμπέλη, σχετικά με την 1η συνάντηση για τις 

τοπικές ποικιλίες, τις πολυάριθμες δηλώσεις συμμετοχής (φοιτητές, καθηγητές, 

γεωπόνοι, δημοσιογράφοι, δασολόγοι), την θετική ανταπόκριση από επιστήμονες 

με γνωστικό αντικείμενο εκτός της φυτικής παραγωγής.   Η 1η συνάντηση δίνει ένα 

περίγραμμα των τοπικών ποικιλιών και των κλάδων που εμπλέκονται σ’ αυτές από 

διαφορετικούς επιστήμονες. ΄Ετσι, στο μέλλον οι επόμενες επιστημονικές 

συναντήσεις μπορούν να εξειδικευτούν είτε σε επιμέρους κατηγορίες φυτών, είτε 

σε επίπεδο Περιφερειών της χώρας, είτε το πολλαπλασιαστικό υλικό.  Σχετικά με 

την πρόταση που απεύθυνε η Οργανωτική Επιτροπή της 1ης Επιστημονικής 

Συνάντησης για τις τοπικές ποικιλίες στην ΕΕΕΓΒΦ για την ανάληψη της 

διοργάνωσης της 2ης συνάντησης, το Δ.Σ. της  Εταιρείας χαιρετίζει την πρόταση και 

αποδέχεται ομοφώνως την πρόταση για τη διοργάνωση της 2ης επιστημονικής 

συνάντησης. Το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, βασιζόμενο στα συμπεράσματα 

της 1ης επιστημονικής συνάντησης,  θα αποφασίσει τη θεματολογία, τον τόπο και 

την σε εύλογο χρονικό διάστημα διοργάνωση της επόμενης συνάντησης. 

Στο σημείο αυτό διακόπτεται η τηλεφωνική συμμετοχή της κ. Π. Μπεμπέλη.   

2. Προτείνεται από το Δ.Σ. ομοφώνως η συμμετοχή των κκ. Τράκα και Βλαχοστέργιου 

στην Οργανωτική Επιτροπή του επόμενου Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ.  

3. Εξουσιοδοτείται η πρόεδρος της ΕΕΕΓΒΦ να επικοινωνήσει με προέδρους άλλων 

επιστημονικών επιτροπών για διοργάνωση διεπιστημονικής συνάντησης. 

4. Ορίζεται από το Δ.Σ. ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΕΕΕΓΒΦ στην Τεχνική 

Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) ο κ. Ανδρέας Κατσιώτης.  

5. Σε συνέχεια της απόφασης της Γ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα τον 

Οκτώβριο του 2010, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την απονομή Βραβείου 



«Παπαδάκη» στην καλύτερη γραπτή ανακοίνωση που θα παρουσιάζεται από 

μεταπτυχιακό φοιτητή (1ος συγγραφέας) στο Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας. 

Η αξιολόγηση της καλύτερης γραπτής παρουσίασης θα γίνεται από πενταμελή 

επιτροπή που θα ορίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.   Η 

ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και της καλύτερης γραπτής 

ανακοίνωσης θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ειδικής ενότητας του 

Συνεδρίου που θα αφορά τις γραπτές ανακοινώσεις, όπου και θα παρουσιάζονται 

συνθετικά από μέλη της Εταιρείας, που θα ορίζονται από την Οργανωτική 

Επιτροπή, τα αποτελέσματα των γραπτών ανακοινώσεων κατά ενότητα.  Κατά τη 

διάρκεια της ειδικής αυτής ενότητας θα δίδεται η δυνατότητα υποβολής 

ερωτήσεων από τους συνέδρους προς τους συγγραφείς.   

6. Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, που 

πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα τον Οκτώβριο του 2010,  βάσει της οποίας 

ανατίθεται στο Δ.Σ. της Εταιρείας να προσδιορίσει τον τρόπο αξιολόγησης της 

καλύτερης προφορικής παρουσίασης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε 

ομόφωνα ότι για την αξιολόγηση των προφορικών παρουσιάσεων και την τελική 

βαθμολογία θα λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 50% η επιλογή των ψηφισάντων 

συνέδρων και σε ποσοστό 50% η επιλογή της Επιτροπής αξιολόγησης (που θα 

απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ. και της Οργανωτικής επιτροπής).  

Π.χ. ( υποψήφιοι Α, Β, Γ, Δ = έλαβαν από τους Συνέδρους 20, 15, 13, 12 ψήφους 

αντίστοιχα και από την Επιτροπή Αξιολόγησης που απαρτίζεται π.χ. από δέκα μέλη,  

3, 5, 1, και 1 ψήφους αντίστοιχα.  Οι παραπάνω ψήφοι  αντιστοιχούν για τους Α, Β, 

Γ, Δ, σε ποσοστό 33%, 25%, 21,7%, 20% από τους Συνέδρους και 30%, 50%, 10%, 

10% από την Επιτροπή αντίστοιχα.  Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των 

δύο ποσοστών, δηλαδή για τους υποψηφίους Α,Β,Γ,Δ  είναι 31,5%,  37,5%, 15,85%, 

και 15% αντίστοιχα και επομένως, προκρίνεται ο Β που συγκέντρωσε το υψηλότερο 

ποσοστό. ) 

7. Σχετικά με την απονομή του βραβείου Χριστίδη για την καλύτερη διδακτορική 

διατριβή υπεβλήθησαν εντός της προθεσμίας τρείς διδακτορικές διατριβές από 

τους κκ. Βλαχοστέργιο, Δ., Παυλή Ο. και Α. Τσιβελίκα. 

Στο σημείο αυτό αποχωρούν οι κ.κ. Βλαχοστέργιος και Τσιβελίκας.  

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομοφώνως να προτείνει στα μέλη της Εταιρείας κκ. Πηνελόπη 

Μπεμπέλη, Ιωάννη Τοκατλίδη και Αλέξιο Πολύδωρα να αποτελέσουν την κριτική 

επιτροπή για την ανάδειξη της καλύτερης διδακτορικής διατριβής.   

 

Αικ. Τράκα Μαυρωνά                                                  Π. Μπεμπέλη 

 

 

 Π. Αλιζώτη                                                                    Α. Λιθουργίδης   

 

 

Α. Τσιβελίκας                                                                Π. Ράλλη 

 

 

Δ. Βλαχοστέργιος                                          



  

 




