
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 

Το Δ.Σ. της ΕΕΕΓΒΦ συνεδρίασε σήμερα 6/5/2015 στο Αγρόκτημα του Α.Π.Θ. και συζήτησε τα 

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

Α. Λιθουργίδης, Χρ. Δόρδας, ο  κ. Δ. Βλαχοστέργιος  και η κ. Π. Αλιζώτη. Απουσιάζαν τα μέλη Π. 

Μαδέσης και Α. Πολύδωρος 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Ενημέρωση περί των πεπραγμένων για δραστηριότητες και ενέργειες που 

αποφασίστηκαν σε προηγούμενες συνεδριάσεις  του Δ.Σ. 

2. Κατάρτιση πρωτοκόλλου συνεργασίας & εκδηλώσεων με ΣΕΣ και ΕΠΕΕΣ 

3. Διαμόρφωση θέσεων της ΕΕΕΓΒΦ  για θέματα που αφορούν την ΤΕΠΥ (2015) 

4. Αναβάθμιση ιστοσελίδας της Εταιρείας - μεταφορά των πεπραγμένων του συνεδρίου 

(ηλεκτρονικές περιλήψεις, βιντεοσκόπηση κλπ ) – Βιβλιοθήκη – Αρχείο Μελών – Ομάδες 

Εργασίας - Ανακοινώσεις Διεθνών & Εθνικών Συνεδρίων & Εξελίξεων σε θέματα αιχμής 

5. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το βραβείο Χριστίδη καλύτερης 

διδακτορικής διατριβής, για τη διετία 2013-2014 

6. Προγραμματισμός εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων 

7. Αιτήσεις εγγραφής νέων μελών 

8. Προτάσεις - ανακοινώσεις 

 

Θέμα 1. Σχετικά με την ημερίδα με προσκεκλημένη ομιλήτρια την Ερευνήτρια S. Rebel από το 

Agriculture Center of Victoria – Canada, έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Εταιρείας κ. 

Μαυρομάτη ότι μετά από επικοινωνία που είχε μαζί της δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η 

εκδήλωση λόγω περιορισμών στο πρόγραμμά της. 

Ο κ. Βλαχοστέργιος ενημέρωσε ότι επικοινώνησε με την προισταμένη του Τμήματος Ελέγχου 

Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (κ. Χατζηγεωργίου)  σχετικά με τη δυνατότητα κατάρτισης 

τεχνικών κανονισμών για είδη φυτών από την Εταιρεία και προέκυψε ότι η ΕΕΕΓΒΦ θα πρέπει να 

επικοινωνήσει σχετικά με την προισταμένη αρχή στο ΥΠΑΑΤ.  

Θέμα 2. Αποφασίστηκε ότι το θέμα της κατάρτισης πρωτοκόλλου συνεργασίας & εκδηλώσεων 

με τους  ΣΕΣ και ΕΠΕΕΣ θα πρέπει να συζητηθεί σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Οι κ.κ. 

Βλαχοστέργιος και Μαυρομάτης αναλαμβάνουν την κατάρτιση σχεδίου πρωτοκόλλου 

συνεργασίας μεταξύ της ΕΕΕΓΒΦ και των ΕΕΠΕΣ, ΣΕΣΠ το οποίο μετά από συζήτηση στο Δ.Σ. 

θα συζητηθεί στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.  

 

Θέμα 3. Δεν συζητήθηκε το θέμα καθώς δεν έχει αποσταλεί πρόσκληση με θέματα ημερήσιας 

διάταξης από την ΤΕΠΥ.  

Θέμα 4. Αποφασίστηκε για την ιστοσελίδα της Εταιρείας:  το πεδίο 'μέλη' να μετονομαστεί σε 

'Εγγραφή μελών', να αναρτώνται μόνο οι εργασίες των Συνεδρίων της Εταιρείας και όχι εργασίες 

μελών πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στα πρακτικά των Συνεδρίων. Επίσης να αναρτώνται 



σεμινάρια, συνέδρια και άλλες επιστημονικές δραστηριότητες που διοργανώνονται από την 

Εταιρεία ή άλλους επιστημονικούς φορείς, να  συμπληρωθεί ο κατάλογος περιοδικών (όλα τα 

περιοδικά που είναι στην κατηγορία Plant science) και να αναρτηθούν φωτογραφίες και βίντεο 

εκδηλώσεων της εταιρείας.  

Θέμα 5. Ως επιτροπή αξιολόγησης για το βραβείο Χριστίδη καλύτερης διδακτορικής διατριβής 

ορίζονται οι κκ. Π. Μπεμπέλη, Δ. Ρουπακιάς, Α. Κατσιώτης (με αναπληρωματικούς τους κ. Α. 

Παπαγεωργίου, Γ. Σκαράκης, Ι. Ξυνιά) 

Θέμα 6. Θα υποβληθούν προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ. για διοργάνωση εκπαιδευτικών 

σεμιναρίων/ημερίδων κατά την επόμενη ακαδημαΪκή χρονιά για φοιτητές του 2ου & 3ου  κύκλου 

σπουδών και για μέλη της Εταιρείας.   

Αποφασίστηκε η διερεύνηση δυνατότητας διοργάνωσης εκδήλωσης το φθινόπωρο του 2015 με 

προσκεκλημένο ομιλητή τον σεβασμιότατο Νικόλαο Χατζηνικολάου, Μητροπολίτη Μεσογαίας και 

Λαυρεωτικής.  Οι κ.κ. Βλαχοστέργιος και Μαυρομάτης αναλαμβάνουν να διερευνήσουν το 

ανωτέρω θέμα.  

Θέμα 7. Αίτηση για εγγραφή ως νέο μέλος από την κ. Φ. Μυλωνά η οποία και ομοφώνως 

εγκρίνεται. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ.  

Α. Μαυρομάτης     Δ. Βλαχοστέργιος   

Π. Αλιζώτη     Χ. Δόρδας 

Α. Λιθουργίδης      

 

 

 




