
 

Π Ρ Α K T I K Α 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

-------------------------- 

του Διοικητικού Συμβουλίου  

της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρίας Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών 

 

Μετά από πρόσκληση του κ. Προέδρου, συγκεντρώθηκαν για να συνεδριάσουν 

στο κτίριο Διοίκησης του Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης την Τετάρτη 

22 Ιουνίου 2016 και ώρα 12.15 μ.μ. οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Μαυρομάτης, Πρόεδρος,  

και εκτελών καθήκοντα γραμματέως του Δ.Σ., 2)Δημήτριος Βλαχοστέργιος, 

Αντιπρόεδρος (επικοινωνία μέσω SKYPE), 3)Αναστάσιος Λιθουργίδης, Ταμίας, 

4)Χρήστος Δόρδας, 5) Αλέξιος Πολύδωρας, και 6)Παναγιώτης Μαδέσης, τακτικά 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΕΓΒΦ. Στη συνάντηση δεν παραβρέθηκε η 

κα Παρασκευή Αλιζώτη, Γενική Γραμματέας της ΕΕΕΓΒΦ λόγω επαγγελματικών 

υποχρεώσεων. 

Τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης που εξετάστηκαν ήταν τα εξής: 

 

1. Συνάντηση μελών ΕΕΕΓΒΦ και ΣΕΣΣΠ για ανταλλαγή απόψεων (ημερίδα)  

Ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι στη συνάντηση με ΣΕΣΣΠ, 

υπήρξε πρόταση από μέρους τους, για διοργάνωση ημερίδας στην Λάρισα τη 

Δευτέρα 4 Ιουλίου ή για την Παρασκευή 8/7. Συζητήθηκαν απόψεις σχετικά με τη 

θεματολογία της συζήτησης, τις πιθανές ανάγκες των εταιριών, την ενδεχόμενη 

συνεργασία στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων και το πλαίσιο μελλοντικών 

συνεργασιών. Αποφασίστηκε να γίνει ανταλλαγή μηνυμάτων για την σύνθεση της 

ατζέντας της ημερίδας και ακολούθως να ενημερωθούν τα μέλη μας, που θα ήθελαν 

να μας εκπροσωπήσουν ή να συμμετέχουν στη συνάντηση. Επιπλέον το Δ.Σ. όρισε 

τον κ. Βλαχοστέργιο να οργανώσει την εν λόγω συνάντηση, σε συνεννόηση με τους 

εκπροσώπους της ΣΕΣΣΠ. 

 

2. Πορεία οργάνωσης του 16
ου

 συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ 

Από τους κ.κ. Δόρδα και Λιθουργίδη, εκπροσώπους του Δ.Σ. στην Οργανωτική 

Επιτροπή του 16
ου

 Συνεδρίου της ΕΕΕΓΒΦ, έγινε ενημέρωση για την έως σήμερα 

πορεία τη διοργάνωσης του Συνεδρίου. Αναφέρθηκε η δυσκολία που αντιμετωπίζει η 

Οργανωτική Επιτροπή στην αποστολή των ανακοινώσεων της με ηλεκτρονικά 

μηνύματα, εξαιτίας της  μη επικαιροποίησης της λίστας  επικοινωνίας. Διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχουν αρκετές λίστες διευθύνσεων, με παλιές και λανθασμένες διευθύνσεις, 

με συνέπεια πολλά μηνύματα να επιστρέφονται στο αποστολέα. Αποφασίστηκε να 

γίνει αντιπαραβολή αυτών των διευθύνσεων από το μέλος της Οργανωτικής 

Επιτροπής, κας Πάνκου με τη βοήθεια της Γ. Γραμματέως και του Προέδρου της 

Εταιρίας. Προτάθηκε από τον κο Πολύδωρα να δημιουργηθούν λίστες τακτικών 

μελών, πρώην μελών, επίτιμων μελών και συνεργατών ώστε να μην υπάρχει σύγχυση 

και να δίνεται η δέουσα βαρύτητα κατά περίπτωση ανανεώνοντας και διατηρώντας 

πάντα επίκαιρη τη λίστα των οικονομικά ενεργών μελών με τη βοήθεια του Ταμία. 

Επίσης προτάθηκε από τον κο Μαυρομάτη, η αποστολή εντύπου, «Δελτίο μέλους», 

ώστε με την επιστροφή ως απάντηση μέσω των mail να ολοκληρωθεί το μητρώο των 

μελών και να οριστικοποιηθεί το αρχείο διευθύνσεων και επικοινωνίας. 

 

Επιπροσθέτως, αναφέρθηκε ότι τις προσεχείς ημέρες θα ολοκληρωθεί η οριστική 

συμφωνία με το ξενοδοχείο, όπου θα διεξαχθεί το Συνέδριο, και όλα τα μέλη θα 



ενημερωθούν σχετικά με την αποστολή μηνύματος. Αποφασίστηκε η επιστολή προς 

τους πιθανούς χορηγούς του Συνεδρίου, να αποσταλεί από τον κ. Λιθουργίδη και στα 

μέλη του Δ.Σ., έτσι ώστε το κάθε μέλος μέσω προσωπικών επαφών να επιδιώξει τη 

συγκέντρωση χρημάτων, αναλαμβάνοντας ή δυνατόν τρείς χορηγίες έκαστος εξ ημών. 

Τέλος, αποφασίστηκε να ζητηθεί από την Πρόεδρο της Ο.Ε. κ. Λαζαρίδου, να γίνει 

άμεση εκτύπωση και προώθηση της αφίσας του συνεδρίου, έτσι ώστε να 

δημοσιοποιηθεί προς τους φορείς και τα ιδρύματα πριν την έναρξη των διακοπών, να 

αναρτηθεί στο site στο Facebook και να διαδοθεί στα ΜΜΕ.  

 

3. Εργασίες ΤΕΠΥ και εκπροσώπηση σε επιτροπή του ΥπΑΑΤ 

Επί τη ευκαιρία της επικείμενης συνάντησης στις 27-28 Ιουνίου, μελών της 

Εταιρίας μας (κ.κ. Βλαχοστέργιος και Πολύδωρας) με εκπροσώπους του ΥΠΑΑΤ, 

αποφασίστηκε η κατάθεση ηλεκτρονικά και προσωπικά, επιστολής στην πρόεδρο της 

ΤΕΠΥ, κα Φωτιάδου, για τις προθέσεις και τις θέσεις της Εταιρίας μας σε θέματα 

συμβολής επί τεχνικών κανονισμών και συμβουλευτικής ως προς τις υπηρεσίες του 

υπουργείου.  

 

4. Εγγραφή νέου μέλους 

Έγινε αποδεκτή η αίτηση της κ. Ευαγγελίας Γαλάνης, Δασολόγου, για επανεγγραφή 

ως μέλος της Ε.Ε.Γ.Β.Φ. 

 

 

Τα μέλη του ΔΣ 

 

Α. Μαυρομάτης, Πρόεδρος  

 

Δ. Βλαχοστέργιος, Αντιπρόεδρος 

 

Α. Λιθουργίδης, Ταμίας,  

 

Α. Πολύδωρας, Μέλος 

 

Χρ. Δόρδας, Μέλος 

 

Π. Μαδέσης, Μέλος 




