
ΠΡΑΚΤΙΚΑ  5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

Δ.Σ.  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2014-2016 

Σήμερα, 15 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 13.45 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. Α. 

Μαυρομάτης, Δ. Βλαχοστέργιος, Π. Αλιζώτη, Α. Λιθουργίδης, Χρ. Δόρδας, Α. Πολύδωρος, και Π. 

Μαδέσης.  

Συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη: 

Θέμα 1. Οργάνωση του Συνέδριου της Εταιρίας στη Φλώρινα (Οργανωτική επιτροπή, φιλοξενία, 
προγραμματισμός εξόδων, χορηγίες, χρονοδιάγραμμα δράσεων, κατάρτιση οδηγιών για 
αξιολογητές/κριτές επιστημονικών εργασιών) 
Προτεινόμενο χρονικό διάστημα διεξαγωγής Συνεδρίου στην Φλωρίνα: 28-30 Σεπτεμβρίου 2015.  Προτάθηκε 
από  την Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Θ. Λαζαρίδου. 
Την ΕΕΕΓΒΦ θα εκπροσωπήσουν στην Οργανωτική Επιτροπή του προσεχούς Συνεδρίου της Εταιρείας οι κ.κ. Α. 
Λιθουργίδης και Χρ. Δόρδας. 
Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου μετά από ενημέρωση της Προέδρου θα απαρτίζεται από τους: 
Λαζαρίδου (Πρόεδρος), Άμπας, Ξυνιάς, Λιθουργίδης(ταμίας), Κουτής, Σιστάνης,  Δόρδας.  
Χώρος διεξαγωγής συνεδρίου= Προτάθηκε από την Πρόεδρο της Ο.Ε. το ξενοδοχείο ΦΑΙΔΩΝ.  Αναμένεται η 
οικονομική προσφορά από το ξενοδοχείο. 

 

Θέμα 2. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Εταιρίας (Πεπραγμένα / Ψηφιοποίηση) –Ενημέρωση / format/ 
μηνύματα/ αρχείο μελών 
Αποφασίστηκε να αναρτηθούν τα ψηφιακά αρχεία περιοδικών, επετηρίδων κλπ στην ιστοσελίδα, όπως 
επίσης και η εφαρμογή ενιαίου  format στις ανακοινώσεις. 

 
Θέμα 3. Πρόοδος στη διαδικασία αξιολόγησης για Βραβείο Χριστίδη (καλύτερη διδακτορική διατριβή). 
Αναμένεται η απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής στις αρχές του επόμενου μήνα.  

 
Θέμα 4. Πρωτόκολλο συνεργασίας με ΣΕΕΣΠ, ΕΠΕΕΣ.  
Συζητήθηκε το υπόδειγμα πρωτοκόλλου συνεργασίας με ΣΕΕΣΠ και ΕΠΕΕΣ που προετοίμασαν ο Πρόεδρος και 
ο Αντιπρόεδρος της ΕΕΕΓΒΦ, το οποίο και εγκρίθηκε ομοφώνως. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποσταλεί 
αρμοδίως.  

 
Θέμα 5. Αποτελέσματα συσκέψεως ΤΕΠΠΥ –Θέσεις της Εταιρείας  
Επικοινωνία με ΥΠΑΑΤ και Ινστιτούτο Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών για συμβουλευτική και 
κατάρτιση προτάσεων, εκ μέρους της ΕΕΓΒΦ, σχετικών με τον τεχνικό κανονισμό αναγνώρισης ποικιλιών 
για φυτικά είδη που δεν υφίστανται πρωτόκολλα. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα να αποσταλεί επιστολή στην ΤΕΠΠΥ για τη διάθεση της Εταιρείας να συμβάλλει στη 
δημιουργία Τεχνικών Οδηγιών για είδη που έχουν ακόμη καταρτιστεί οδηγίες.  

 
 Θέμα 6. Συγκρότηση θεματικών επιτροπών της ΕΕΕΓΒΦ. 
Αποφασίστηκε ομόφωνα λόγω περιορισμένου αριθμού μελών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή 
στις θεματικές επιτροπές, οι  συντονιστές των ομάδων:  
-Σποροπαραγωγή - εγγραφή ποικιλιών.  (Συντονιστής - Δ. Βλαχοστέργιος) 
-Νομικό πλαίσιο - γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί - Βιοηθική. (Συντονιστής - Α. Πολύδωρος) 
-Αγροτική ανάπτυξη. (Συντονιστής - Χ. Δόρδας) 
να αναλάβουν  να επικοινωνήσουν με μέλη της Εταιρείας που θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν στα 
ανωτέρω θεματικά πεδία, ώστε να στελεχώσουν τις ομάδες τους.  

 



 
 Θέμα 7. Εγγραφές EUCARPIA (General Gongress). 
Αποφασίστηκε  ο Πρόεδρος να ενημερώσει  σε προσωπικό επίπεδο τα μέλη για την σημασία της εγγραφής 
τους στη EUCARPIA. 

 
Θέμα  8. Επιστολή προς τις Δ/σεις του ΥΠΑΑΤ και Υπουργείου Περιβάλλοντος-Κλιματικής Αλλαγής για 
γνωστοποίηση θεμάτων που άπτονται του αντικειμένου της εταιρείας για διαμόρφωση και υποβολή των 
θέσεων της ΕΕΕΓΒΦ. 
΄Οταν συγκροτηθούν και  δραστηριοποιηθούν οι ομάδες εργασίας της ΕΕΕΓΒΦ  και αφού αποκρυσταλλωθούν 
οι θέσεις της Εταιρείας επί συγκεκριμένων θεμάτων αιχμής, μετά από διαβούλευση με όλα τα μέλη της 
ΕΕΕΓΒΦ, θα αποσταλεί σχετική ενημέρωση στα δύο Υπουργεία.  
 
 Θέμα 9. Διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας ηλεκτρονικού περιοδικού. 
Αποφασίστηκε η δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού (Newsletter)  που θα δημοσιεύεται ανά δύο μήνες. Το 
θέμα αναλαμβάνει ο Π. Μαδέσης.  Προσδιορισμός των στόχων, συντακτικής επιτροπής κλπ. (θα προταθούν 
από τους Π. Μαδέση και Α. Μαυρομάτη) 
 
Θέμα 10. Διάφορα θέματα και νέες προτάσεις  
Αφήγηση Ιστορικού εταιρίας – Κάλεσμα και παρουσιάσεις ΑΓΡΟΕΤΑΚ μεταδιδακτόρων και νέων 
ερευνητών που σχετίζονται με το αντικείμενο της Βελτίωσης – Μνημόσυνο θανόντων μελών εταιρείας – 
Υποτροφία Ευθυμιάδη (ερευνητική πρόταση) – Κοινό συνέδριο ανά 4ετία των επιστημονικών εταιριών 
Γεωπονικού και Δασολογικού ενδιαφέροντος (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ)/ ΟΠΑ / ΖΙΖ. / ΕΝΤΟΜ.  
΄Εγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τα ανωτέρω θέματα και ακολούθησε συζήτηση,  δεν ελήφθησαν 
όμως συγκεκριμένες αποφάσεις. 

 

Τα μέλη του Δ.Σ. 
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Χ. Δόρδας, Μέλος  
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Π. Μαδέσης, Μέλος 

 

 




