
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ 

20 Ιανουαρίου 2012 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΕΓΒΦ συνήλθε σήμερα Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012 σε 

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

τα παρακάτω θέματα: 

1. Σχετικά με τη διοργάνωση της 2η Συνάντησης για τις Τοπικές Ποικιλίες 

2. Ημερομηνία κοπής βασιλόπιτας και σχετική προετοιμασία 

3. Επιλογή προσκεκλημένου ομιλητή 

4. Προβλήματα λειτουργίας Ινστιτούτου Σιτηρών μετά τη συνταξιοδότηση των 

ερευνητών  

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

Τσιβελίκας Α.,  και  Βλαχοστέργιος, Δ.  Η κ. Μπεμπέλη απουσίαζε λόγω προγραμματισμένου 

ταξιδιού της εκτός της χώρας.  

 

1. Μετά από ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. συμφωνεί με ευχαρίστηση για τη διοργάνωση 

της 2ης συνάντησης για τις τοπικές ποικιλίες στη Θεσσαλονίκη. Προτείνει ως χρόνο 

διεξαγωγής της Συνάντησης την 9η Οκτωβρίου 2012 και ως θέμα της «Θεσμικό και 

επιχειρηματικό πλαίσιο σχετικά με τις τοπικές ποικιλίες που αναγνωρίστηκαν ως 

ΠΟΠ στον ελλαδικό χώρο». Επίσης προτείνεται στην Οργανωτική Επιτροπή τους κκ. 

Θανόπουλο και Μπεμπέλη να πλαισιώσουν τα μέλη του Δ.Σ. οι κκ. Τράκα-Μαυρωνά 

Αικ., Τσιβελίκας Α., και Π. Ράλλη, καθώς επίσης και το μέλος της ΕΕΕΓΒΦ κ. Α. 

Μαυρομάτης. Προτείνει επίσης ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής την κ. Π. 

Μπεμπέλη.   Αποφασίζεται επίσης να προταθεί στον κ. Μπάτζιο να φιλοξενήσει την 

2η συνάντηση στο χώρο του ΙΕΠΚΦ και να συμβάλλει ενεργά στη διοργάνωση.  

 

2. Προτείνεται ως ομιλήτης για την εκδήλωση κοπής της βασιλόπιτας που θα 

πραγματοποιηθεί στις 3 Φεβρουαρίου 2012 στις 6.00μ.μ. στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. ο κ. Α. 

Γερασιμίδης, Καθηγητής Δασικής Βοτανικής και Γεωβοτανικής ο οποίος θα 

αναπτύξει θέμα σχετικό με την παλαιο-ιστορία και την παλαιο-βοτανική.  

 

3. Ο κ. Βλαχοστέργιος θα επικαιροποιήσει την επιστολή που ετοίμασε σχετικά με τη 

λειτουργία των Ινστιτούτων του ΕΘΙΑΓΕ και των προβλημάτων που προκύπτουν από 

την έλλειψη βελτιωτών, την οποία και θα κοινοποιήσει στα μέλη του Δ.Σ. για 

πιθανές συμπληρώσεις, έτσι ώστε να αποσταλεί στο Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.  

 

4. Ανατίθεται στην κ. Ράλλη αναλαμβάνει η αγορά των δώρων για τον προσκεκλημένο 

ομιλητή και τον τυχερό της βασιλόπιτα και στον κ. Λιθουργίδη την προμήθεια των 

εδεσμάτων.  Η κ. Αλιζώτη θα φροντίσει για την έγκαιρη πρόσκληση των μελών, των 

Προέδρων των Σχολών Γεωπονίας και Δασολογίας και Φ.Π., καθώς επίσης της κ. 



Χριστίδη και του κ. Ευθυμιάδη. Ο κ. Τσιβελίκας θα αναλάβει την εκτύπωση του 

βραβείου Χριστίδη.  

 

5. Ανακοινώθηκε από την Γραμματέα η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς 

Επιτροπής, που συγκροτήθηκε για την ανάδειξη της καλύτερης διδακτορικής 

διατριβής για την απονομή του βραβείου Χριστίδη και απαρτίζονταν από τα μέλη 

της ΕΕΕΓΒΦ κκ. Ι. Τοκατλίδη, Α. Πολύδωρα και Α. Μαυρομάτη, σύμφωνα το βραβείο 

θα απονεμηθεί στην κ. Ουρανία Παυλή.  

 

Τα Μέλη του Δ.Σ.  

 

Αικ. Τράκα Μαυρωνά                                 Π. Αλιζώτη                    

 

 

 

 Α. Λιθουργίδης     Α. Τσιβελίκας                                                                 

 

 

 

Π. Ράλλη    Δ. Βλαχοστέργιος                                          

 

 

 

 

 




