
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 

Το Δ.Σ. της ΕΕΕΓΒΦ συνεδρίασε σήμερα 12/3/2015 στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. και συζήτησε τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης της σχετικής πρόσκλησης. Παρόντες ήταν οι κ.κ. Α. Μαυρομάτης, Π. 

Μαδέσης, Α. Λιθουργίδης, Χρ. Δόρδας, Α. Πολύδωρος και η κ. Π. Αλιζώτη. Απουσίαζε ο  κ. Δ. 

Βλαχοστέργιος.  

Θέμα 1. Αποφασίστηκε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Εταιρείας και μετά από πρόταση της κ. 

Αλιζώτη αποφασίστηκε όπως η διαχείριση της ιστοσελίδας ανατεθεί στον κ. Παναγιώτη Μαδέση, ο 

οποίος θα υποστηρίζεται από τον κ. Ι. Γανόπουλο.   

Θέμα 2. Προγραμματισμός ημερίδας με προσκεκλημένη ομιλήτρια την Ερευνήτρια S. Rebel από το 

Agriculture Center of Victoria – Canada.  

Θέμα 3. Συζητήθηκε η δυνατότητα προγραμματισμού σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ, κατά 

προτίμηση την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα. 

Θέμα 4. Συγκρότηση ολιγομελών Ομάδων Εργασίας από μέλη της Εταιρείας για συμβουλευτική 

συμμετοχή στα όργανα της Πολιτείας και κατάρτιση των θέσεων της ΕΕΕΓΒΦ ως προς τα γνωστικά 

πεδία:  Φυτογενετικοί πόροι – Τράπεζα γενετικού υλικού – παραδοσιακές ποικιλίες – Συντονιστές: 

Α. Μαυρομάτης - Π. Αλιζώτη, Σποροπαραγωγή - Συντονιστής: Δ. Βλαχοστέργιος, Νομικό πλαίσιο - 

εγγραφή ποικιλιών, Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί - Βιοηθική - Συντονιστής: Α. Πολύδωρος, 

Αγροτική ανάπτυξη - Συντονιστής: Χ. Δόρδας. Θα αποσταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα στα μέλη της 

Εταιρείας για εκδήλωση ενδιαφέροντος, έτσι ώστε να συγκροτηθούν το συντομότερο δυνατόν οι 

ομάδες εργασίας. 

Θέμα 5. Εκπρόσωποι για την ΤΕΠΥ ορίζονται η κ. Π. Μπεμπέλη ως τακτικό μέλος και ο κ. Π. 

Μαδέσης ως αναπληρωματικό μέλος. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στις σχέσεις Αποφασίστηκε να 

διερευνηθεί η διασύνδεση και σχέση μεταξύ CPVO, Υπουργείου και ΕΛΓΟ 'Δήμητρα'. Ο κ. 

Βλαχοστέργιος έχει ήδη επικοινωνήσει με την κ. Χατζηγεωργίου για τους τεχνικούς κανονισμούς 

που αφορούν συγκεκριμένα φυτικά είδη. 

Θέμα 6. Επικοινωνία με ΣΕΣΠ και ΕΕΠΕΣ. Θα γνωστοποιηθεί σε ΣΕΣΠ και ΕΕΠΕΣ ότι τα μέλη τους  

που είναι γεωπόνοι έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως μέλη στην ΕΕΕΓΒΦ.  Επίσης προτάθηκε 

η πιθανότητα συνεργασίας με ΣΕΣΠ και ΕΕΠΕΣ, κατόπιν σύνταξης ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας 

για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.  

Θέμα 7. Αίτημα του συναδέλφου κ. Ευσταθίου Αραπογιάννη, Επικ. Καθηγητή του ΕΚΠΑ για 

αποστολή αντιγράφων πρακτικών των συνεδρίων που οργανώνει η ΕΕΕΓΒΦ. Αποφασίστηκε η 

αποστολή αντιγράφων των πρακτικών για όσα συνέδρια υπάρχουν πολλαπλά αντίγραφα. Τα 

ηλεκτρονικά αρχεία των πρόσφατων συνεδρίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΕΓΒΦ.  

Τα μέλη του Δ.Σ.  

Α. Μαυρομάτης     Π. Μαδέσης 

Π. Αλιζώτη      Χ. Δόρδας 

Α. Λιθουργίδης     Α. Πολύδωρος  



 

 

 




