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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 

                                                                                                 

                                                                                             Αρ. Πρωτ. 98/16-03-2016 

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016                                                                           

 
 

Η 1η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου του 2016 μέσω Skype. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ε.Ζ.Ε. 

2. Οριστικοποίηση της απόφασης για διεξαγωγή του 19ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε 

στην Ορεστιάδα. 

3. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. 

4. Λεξικό επιστημονικών όρων. 

5. Εγγραφή νέων μελών. 

6. Άλλα θέματα. 

 

Παρόντες: Δημοσθένης Χάχαλης, Πρόεδρος (skype) 

 Δημήτριος Μπιλάλης, Αντιπρόεδρος (skype) 

Ανέστης Καρκάνης, Γ. Γραμματέας (skype) 

 Ηλίας Τραυλός, Μέλος (skype) 

 Σταύρος Ζαννόπουλος, Μέλος (skype) 

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος (skype) 

  

Απούσα: Αναστασία Καζαντζίδου (Ταμίας) 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω:  

 

1. Ενημέρωση από τον πρόεδρο της Ε.Ζ.Ε. 

Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ενημέρωση από το πρόεδρο της Ε.Ζ.Ε για το 

θέμα της επανέγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate.  

 

2. Οριστικοποίηση της απόφασης για διεξαγωγή του 19ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε 

στην Ορεστιάδα. 

Οριστικοποιήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Ζ.Ε που 

πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, για διεξαγωγή του 
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επόμενου συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε το Μάρτιο του 2017 στην Ορεστιάδα. Αποφασίστηκε 

στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου να συμμετέχουν 2 μέλη του Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε 

και συγκεκριμένα η κα. Αναστασία Καζαντζίδου (ταμίας της Ε.Ζ.Ε) καθώς και η κα. 

Αικατερίνη Αφεντούλη (Μέλος). 

 

3. Αναβάθμιση της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. 

Στα πλαίσια της ανάγκης αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. αποφασίστηκε 

να ζητηθεί η επικαιροποίηση των προσφορών των 2 εταιρειών που είχαν υποβάλει 

οικονομική πρόταση παλαιότερα με βάση τα νέα οικονομικά δεδομένα καθώς και να 

προσκομιστούν από τα μέλη του Δ.Σ. εφόσον το επιθυμούν και άλλες αναλυτικές 

προσφορές και σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. να ληφθεί η τελική απόφαση και στη 

συνέχεια να γίνει η επιλογή για την ανάθεση και υλοποίηση του έργου. 

 

4. Λεξικό επιστημονικών όρων. 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε. αποφάσισαν ότι είναι 

σημαντικό να ολοκληρωθεί σύντομα το λεξικό των επιστημονικών όρων. Η 

δημοσίευση του εν λόγω λεξικού εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. εξακολουθεί να αποτελεί 

προτεραιότητα για την εταιρεία μας. 

 

5. Εγγραφή νέων μελών. 

Ψηφίστηκε ομόφωνα η εγγραφή ως μέλους της Ε.Ζ.Ε της κα. Μόνικας Ξιαρή 

(ΑΤΕΙ Κρήτης). Η αίτηση της ενδιαφερόμενης συνοδεύονταν από το βιογραφικό 

σημείωμα της όπως προβλέπεται από την Ε.Ζ.Ε. 

 

6. Άλλα θέματα 

Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση για το θέμα της επανέγκρισης της 

δραστικής ουσίας glyphosate. Το Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε αποφάσισε κατά πλειοψηφία των 

μελών του (μειοψήφησαν ο κ. Δ. Μπιλάλης και ο κ. Α. Καρκάνης) να προβεί σε 

ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της επανέγκρισης του glyphosate. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. 

της Ε.Ζ.Ε. της  Ε.Ζ.Ε 

 

 

 

Δρ. Δ. Χάχαλης 

 

 

 

Δρ. Α. Καρκάνης 

 


