
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Δ.Σ.  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2014-2016 

Σήμερα, 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 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. Παρόντες ήταν οι κκ. 

Λιθουργίδης, Δόρδας, Μαυρομάτης, Αλιζώτη, Πολύδωρος, Μαδέσης, ενώ ο κ. Βλαχοστέργιος 

μετείχε μέσω σύνδεσης Skype. 

 

Θέμα 1ο : Προγραμματισμός εκδηλώσεων για την κοπή βασιλόπιτας 

Πιθανότερη ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2015.   

Κεντρικός ομιλητής: Προτάθηκαν ως κεντρικοί ομιλητές οι κ.κ. Καφάτος, Νούτσος, Κοταρίδου, 

Αμπατζόπουλος, Σαλδαντζόπουλος, Ντούλης, Τσαυτάρης και ανατέθηκε στον Πρόεδρο του Δ.Σ. η 

επικοινωνία με τους προτεινόμενους προς διερεύνηση της δυνατότητάς τους να δώσουν την 

ομιλία.  

Προτείνεται ως αίθουσα εκδήλωσης από τον κ. Δόρδα η αίθουσα του Αγροκτήματος στα Πέτρινα 

κτίρια και αναλαμβάνει να συνεννοηθεί για το θέμα αυτό με τον κ. Ζαλίδη. Ώρα 6.00-6.30 μμ. 

- Βραβείο Χριστίδη καλύτερης προφορικής παρουσίασης στο 15ο Συνέδριο = Αλίκη Ξανθοπούλου  

Εργασία = Α. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Ι.ΓΑΝΟΠΟΤΛΟΣ, Α. ΚΑΛΥΒΑΣ, Ε. ΝΙΑΝΙΟΥ-ΟΜΠΕΙΝΤΑΤ, Α. 

ΤΣΑΜΠΑΛΛΑ, Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, Π. ΜΑΔΕΣΗΣ. Εγχώριες ποικιλίες κολοκυθιάς: αποτίμηση της γενετικής 

ποικιλότητας με μοριακούς δείκτες 

-Βραβείο Χριστίδη για την καλύτερη γραπτή ανακοίνωση στο 15ο Συνέδριο = Ελπίδα Φανουρίου   

Εργασία = Ε. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ , Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΚΑΛΥΒΑΣ , Π. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ, Ε. ΓΑΒΡΙΗΛ. Χωρική 

εξάπλωση και απόδοση αιθερίου ελαίου Ιπποκράτειων φυτών από το νησί της Κω. 

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βραβευόμενες.  

Ο κ. Λιθουργίδης αναλαμβάνει το δώρο του ομιλήτη, του τυχερού της βασιλόπιτας και των 

εδεσμάτων της δεξίωσης. 

-Επικοινωνία με τον Επίσκοπο Ν. Χατζηνικολάου για διερεύνηση πιθανού χρόνου για 

συνδιοργάνωση με το Α.Π.Θ. ομιλίας εκ μέρους του.  

 

Θέμα 3. Προκήρυξη βραβείου. Αποστολή της προκήρυξης του διαγωνισμού στα μέλη της 

Εταιρείας.  

Θέμα 2. Αναβάθμιση Ιστοσελίδας. Για εργασίες στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μπορούμε να 

βάλουμε τα link.  Ηλεκτρονικό αρχείο μελών από Δ. Βλαχοστέργιο και Α. Πολύδωρο. Ομάδες 



εργασίας για διαμόρφωση θέσεων της Εταιρείας σε θέματα της αρμοδιότητάς της - Θεσμική 

συγκρότηση ομάδων για συγκεκριμένα θέματα : Γενετικά τροποποιημένα - Τεχνικές προδιαγραφές 

πιστοποίησης - Γενετικοί Πόροι, τράπεζες γενετικού υλικού  - Πρόσβαση και χρήση γενετικών 

πόρων - κλπ.  Υποβολή προτάσεων και συζήτηση επ αυτών στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

Θέμα 4. Προγραμματισμός σεμιναρίων, ημερίδων  

Διερεύνηση πιθανότητας συνδιοργάνωσης σεμιναρίων με άλλες εταιρείες ή φορείς (ΙΝΑ, Βιολογικό, 

Ιατρική).  

Οργάνωση ημερίδων - training courses 

- Πρόταση για θέσπιση υποτροφίας από Ιδιωτικό φορέα για μεταπτυχιακές σπουδές - Πρόταση 

στους κκ. Ευθυμιάδη - Χριστίδη. 

Θέμα 6. Επιστολή του ΔΣ στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΙΑΓΕ σχετικά με την αξιολόγηση των 

μεταδιδακτόρων, νέων ερευνητών από αξιολογητές ειδικούς επί των γνωστικών τους αντικειμένων. 

Θέμα 7. ΄Εγγραφα στις Δ/νσεις ΥΠΑΑΤ  & Περιβάλλοντος, Κλιματικής αλλαγής για γνωστοποίηση 

θεμάτων που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Εταιρείας.   

Θέμα 8. Ο κ. Βλαχοστέργιος επικοινώνησε με την προισταμένη του ΙΕΠ και την ενημέρωσε για την 

πρόθεση της Εταιρείας να βοηθήσει στην κατάρτιση τεχνικών κανονισμών για την αναγνώριση 

ποικιλιών. Επιστολή στον Κων/νο Αγγελάκη στη Δ/νση εισροών φυτικής παραγωγής και 

γνωστοποίηση της πρόθεσης της Εταιρείας.  

- ΣΕΣΠ και ΕΕΠΕΣ για να γίνουν μέλη της Εταιρείας. Το καταστατικό δεν προβλέπει κάτι σχετικό. 

Προτείνεται να συνδεθούν μέσω συνεργαζόμενων Εταιρειών με τις ΕΕΓΒΦ.  Προτείνεται εγγράφως 

να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους και τα κίνητρά τους για συνεργασία με την ΕΕΕΓΒΦ, ώστε να 

συζητηθεί στην προσεχή  Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και να υπάρξει σχετική απόφαση περί 

συνεργασίας.  

-Πρόταση στην Γ.Σ. στην κοπή βασιλόπιτας για διαγραφή των μελών βάσει του καταστατικού και 

λήψη απόφασης από τη Γ.Σ. για τη δυνατότητα ή όχι επανεγγραφής τους μετά από παρέλευση 

3ετίας.  

 

hellenic.plantbreeding@gmail.com 

password:    eeegvf1982 

 


