
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Δ.Σ.  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2014-2016 

Σήμερα, 28 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 13:00 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 2014-2016, που 

προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν κατά τη Γ.Σ. της 16ης Οκτωβρίου 2014,  με κύριο 

θέμα τον ορισμό του σχήματος του Διοικητικού Συμβουλίου. Την πρόσκληση βάσει του 

καταστατικού απεύθυνε ο κ. Δ. Βλαχοστέργιος ο οποίος και ανεδείχθη πρώτος σε ψήφους 

προτίμησης.  Παρόντες ήταν οι κκ. Βλαχοστέργιος, Λιθουργίδης, Δόρδας, Μαυρομάτης, Αλιζώτη, 

Πολύδωρος, Μαδέσης. 

Βάσει της εκλογικής διαδικασίας της 16ης/10/2014 το νέο 7μελές Δ.Σ. εξελέγη κατά σειρά 

ψήφων προτίμησης ως ακολούθως: 

1. Βλαχοστέργιος Δ.: 27 ψήφοι 

2. Λιθουργίδης Α.: 24 ψήφοι 

3. Μαυρομάτης Α.: 21 ψήφοι  

4. Αλιζώτη Π.: 19 ψήφοι 

5. Δόρδας Χρ.: 18 ψήφοι  

6. Μαδέσης Π.: 15 ψήφοι   

7. Πολύδωρος Α.: 15 ψήφοι 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα το σχήμα του Διοικητικού Συμβουλίου ως 

ακολούθως: 

1. Πρόεδρος:  Α. Μαυρομάτης 

2. Αντιπρόεδρος: Δ. Βλαχοστέργιος 

3. Γραμματέας: Π. Αλιζώτη 

4. Ταμίας: Α. Λιθουργίδης 

5. Μέλος: Χ. Δόρδας   

6. Μέλος: Α. Πολύδωρος  

7. Μέλος: Π. Μαδέσης  

Μετά την εκλογή και τον καθορισμό του σχήματος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΕΕΕΓΒΦ 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. 

Τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης του ηλεκτρονικού αρχείου των μελών, η προσθήκη των 

ηλεκτρονικών διευθύνσεων που συγκεντρώθηκαν από τον κ. Βλαχοστέργιο επ' ευκαιρία του 

συνεδρίου και η τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου με τα μέλη που δεν έχουν δυνατότητα 

πρόσβασης και χρήσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιπλέον, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα 

ελέγχου και εκκαθάρισης του αρχείου του Ταμείου, μέσω του εντοπισμού των ανενεργών μελών 

και της διαγραφής τους στην περίπτωση που κατόπιν ειδοποίησής τους για τακτοποίηση των 

οικονομικών τους εκκρεμοτήτων δεν ανταποκριθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.  

Προτάθηκε από τον Ταμία κ. Λιθουργίδη να κατατεθεί ένα ποσό του Ταμείου της Εταιρείας ως 

κλειστό για ένα χρόνο στην Τράπεζα που η Εταιρεία διατηρεί το λογαριασμό της.  



Συζητήθηκε η αναγκαιότητα οργάνωσης ημερίδων με ομιλητές διακεκριμένους επιστήμονες 

του εξωτερικού, μετά από πρόσκλησή τους και κάλυψη των εξόδων τους.  Επίσης συζητήθηκε η 

αναγκαιότητα σύνταξης τεκμηριωμένων προτάσεων με θέσεις της Εταιρείας για θέματα που 

αφορούν την πρόσβαση και χρήση των γενετικών πόρων, το πολλαπλασιαστικό υλικό και άλλα 

θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων της Εταιρείας. Αναφορικά με την ΤΕΠΥ (Τεχνική Επιτροπή 

Πολλαπλασιαστικού Υλικού), αποφασίστηκε να υπάρξει επικοινωνία με τη Γραμματεία της ΤΕΠΥ και 

να της γνωστοποιηθεί η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας, ώστε οι προσκλήσεις να γίνονται 

γνωστές και στο Δ.Σ. και όχι μόνο στον κάθε εκπρόσωπο. Επίσης αποφασίστηκε, να ζητείται από τον 

εκάστοτε εκπρόσωπο της Εταιρείας στην ΤΕΠΥ να αποστέλλει στο Δ.Σ.  ενημερωτική επιστολή περί 

των θεμάτων που συζητούνται και των αποφάσεων που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις της ΤΕΠΥ, 

καθώς επίσης και να αποστέλλει τα πρακτικά των συνεδριάσεων. 

Συζητήθηκε επίσης η αναγκαιότητα δημιουργίας ομάδων εργασίας για εξειδικευμένα θέματα, 

όπως π.χ.  σποροπαραγωγή, αρωματικά φυτά, κλπ.  

΄Εγινε επίσης συζήτηση για θέματα που αφορούν αρμοδιότητες του Ινστιτούτου Ελέγχου 

Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (ΙΕΠΚΦ) σε θέματα εγγραφής ποικιλιών και για τον τρόπο με 

τον οποίο η ΕΕΕΓΒΦ θα μπορούσε να συνδράμει στην επίλυσή τους, όπως π.χ. για ορισμένα φυτά 

που το ΙΕΠΚΦ δεν έχει πρωτόκολλο, η ΕΕΕΓΒΦ θα μπορούσε, στα πλαίσια της συνεργασίας με το 

ΙΕΠΚΦ, να ορίσει τριμελείς επιτροπές για την κατάρτιση προτάσεων που θα αφορούν τον τεχνικό 

κανονισμό αναγνώρισης ποικιλιών για είδη που δεν υπάρχουν πρωτόκολλα. Ωστόσο, επειδή 

πιθανόν να υπάρχουν κάποια διοικητικά προβλήματα για μια επίσημη συνεργασία με το ΙΕΠΚΦ, 

αποφασίστηκε να γίνει μια πρώτη διερευνητική επαφή με το ΙΕΠΚΦ. 

Συζητήθηκε επίσης το θέμα που προέκυψε κατά τη διάρκεια του 15ου Συνεδρίου και αφορά  

την υποβολή αίτησης των συλλόγων ΕΕΠΕΣ και ΣΕΣΠ, ώστε να γίνουν μέλη της Εταιρείας. 

Αποφασίστηκε να διερευνηθεί ο τρόπος που μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημά τους, ώστε να 

υπάρξει η δυνατότητα περαιτέρω στενής μελλοντικής συνεργασίας για ένα εύρος θεμάτων.  Επίσης 

προτάθηκε η διερεύνηση της δυνατότητας συνάντησης με εκπροσώπους των δύο παραπάνω 

συλλόγων.  

Στο σημείο αυτό έληξε η συνεδρίαση του Δ.Σ.  

 

Τα μέλη του Δ.Σ.  

 

1. Α. Μαυρομάτης  

 

2. Δ. Βλαχοστέργιος 

 

3. Α. Λιθουργίδης 

 

4. Π. Αλιζώτη  

 

5. Χ. Δόρδας 

 

6. Π. Μαδέσης 

 

7. Α. Πολύδωρος 

 




