
 
 

 
 
 

 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας 
«Η επιστήμη των Φυτών θεμέλιο για τη Διατήρηση της Φύσης» 

Πάτρα, 8-11 Οκτωβρίου 2015 
 
 

Σύντομο Απολογιστικό Σημείωμα 
 
 
Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε στο 
Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και ολοκληρώθηκε την 
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015.  
Εντάχθηκε και αυτό στην ιστορική συνέχεια των Συνεδρίων της Ελληνικής Βοτανικής 
Εταιρείας. 
 
Είχα την τιμή να αναλάβω ως Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής τη διοργάνωση του 
14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (εκπροσωπώντας επίσης το 
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Πατρών) και με 
αυτή μου την ιδιότητα συνοψίζω εκ μέρους της Εθνικής και Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής 
τα κύρια στοιχεία του Συνεδρίου: 
 
Στόχοι του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας 

α) να συνεισφέρει στην προβολή του επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στην 
Ελλάδα, να φέρει κοντά έμπειρους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και προπτυχιακούς φοιτητές  
β) να συνδράμει στη βελτίωση της έρευνας για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα 
των φυτών της Ελλάδας  
γ) να συμβάλει στην προώθηση της επιστήμης αλλά και στην προβολή των νέων 
επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στο επιστημονικό πεδίο της Βιολογίας 
και Οικολογίας φυτών. 

 
Σύνεδροι  
140 από όλα τα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, επιστήμονες που 
δραστηριοποιούνται ερευνητικά στο χώρο της βιολογίας και οικολογίας φυτών.  
 
Εργασίες που παρουσιάστηκαν 
36 προφορικές εργασίες και 60 αναρτημένες ανακοινώσεις  

 

 

 



 
Δύο (2) Στρογγυλές τράπεζες με θέματα  

 Διαχείριση με σκοπό τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων σε προστατευόμενες και μη 

περιοχές της Ελλάδας – Β' Εθνική έκθεση αναφοράς της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ,  

 Η βιοτεχνολογία των φυκών στην Ελλάδα (διοργάνωση από την Ελληνική Φυκολογική 

Εταιρεία) 

 
Θεματικές ενότητες 

 Κυτταρολογία-Μορφολογία-Ανατομία 

 Μοριακή Βιολογία - Βιοπληροφορική 

 Φυσιολογία-Βιοχημεία-Βιολογικά δραστικές ενώσεις των φυτών 

 Συστηματική-Εξέλιξη-Φυτογεωγραφία  

 Χλωρίδα-Βλάστηση 

 Οικολογία-Οικολογικές Σχέσεις 

 Βιολογία Φυτών και Εκπαίδευση-Ευαισθητοποίηση  

 Καταγραφή, Αξιολόγηση, Διατήρηση και Διαχείριση της Φυτοποικιλότητας 

 Φυκολογία-Μυκητολογία  

 
Τιμητική εκδήλωση 
Τιμήθηκαν (με σύντομη παρουσίαση του έργου τους) και απονομή πλακέτας: ο Ομότιμος 
Καθηγητής Ελευθέριος Ελευθερίου (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), η Ομότιμη 
Καθηγήτρια Γεωργία Καμάρη (Πανεπιστήμιο Πατρών) και η Ομότιμη Καθηγήτρια Καλλιόπη 
Ρουμπελάκη (Πανεπιστήμιο Κρήτης) για τα σημαντικά επιστημονικά τους επιτεύγματα αλλά 
και για τη σπουδαία συνεισφορά τους στην ΕΒΕ (αντίστοιχα: Πρόεδρος του ΔΣ από το 1993 έως 
το 1999, Πρόεδρος της ΕΒΕ από το 1999 έως το 2005 και εκπρόσωπος της ΕΒΕ ως Γραμματέας 
και Πρόεδρος της FESP από τό 1998 έως το 2010). Με ομόφωνη πρόταση του ΔΣ και απόφαση 
της ΓΣ, οι 3 τιμηθέντες ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη της ΕΒΕ. 
 
Διεξαγωγή εκδρομής 
Πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή στις 11/10/2015 στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου 
Στροφυλιάς που περιλάμβανε: α. Επίσκεψη στο Φορέα Διαχείρισης υγροτόπων Κοτυχίου - 
Στροφυλιάς και παρουσίαση της σημασίας των προστατευόμενων περιοχών στα όρια ευθύνης 
του Φορέα Διαχείρισης, β. Ξενάγηση στο δάσος της Στροφυλιάς, στον υγρότοπο και στην 
παραλία της Καλόγριας (δάση κουκουναριάς, χαλεπίου πεύκης, ήμερης βελανιδιάς, 
αμμοθίνες, αλοφυτικοί σχηματισμοί και υγρά λιβάδια, κ.λπ.). 
 
Γ.Σ. της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας 
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΒΕ 
(9.10.2015). 
 



Προσπαθήσαμε όλοι μαζί έχοντας σημαντική υποστήριξη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, από την Τοπική Οργανωτική Επιτροπή αλλά και από μέλη της 
Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής για την επιτυχία του Συνεδρίου μας και εκπλήρωση των 
στόχων του.  
 
Καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας ένα κατά κοινή ομολογία επιτυχημένο και συνάμα λιτό 
συνέδριο.  
 
Με αυτά τα λίγα λόγια, αφού ευχαριστήσω θερμά τους προσκεκλημένους και τιμώμενους 
ομιλητές, όλους τους συμμετέχοντες με ανακοίνωση, όλους τους συνέδρους και όλα τα μέλη 
των δύο οργανωτικών επιτροπών, τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΕΒΕ, θέλω ιδιαίτερα και 
ονομαστικά να ευχαριστήσω τα εξής μέλη των οργανωτικών επιτροπών και κατά την 
προετοιμασία αλλά και κυρίως κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου: 

 
Πανίτσα Μαρία, Καλλιμάνης Αθανάσιος, Ηλιάδου Ελένη, Κοντοπάνου Άννα, Μαργέτη Μαρία, 

Νιοτή Φούλα, Τσακίρη Μαρία 
 

Το πραγματικά εμπνευσμένο λογότυπο του 14ου Συνεδρίου ετοίμασε ο Σπύρος Γιολδάσης τον 
οποίο ευχαριστούμε θερμότατα. 
 

Και η σκυτάλη περνάει στο επόμενο, 15ο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας στην 
Κρήτη (Χανιά-ΜΑΙΧ) τον Σεπτέμβριο του 2017. 
 

 
 

Ο Πρόεδρος της Εθνικής Οργανωτικής Επιτροπής 
 

 
 

Καθηγ. Παναγιώτης Διον. Δημόπουλος 
 


