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1ν Θέκα Απνινγηζκόο δξάζεο ηνπ ΔΣ ηεο Ειιεληθήο Ζηδαληνινγηθήο Εηαηξείαο 

Βπδαληηλφπνπινο Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ πξνέθπςε απφ ηηο αξραηξεζίεο ησλ κειψλ ηεο Δ.Ε.Δ. ήηαλ: 

Πξφεδξνο: Σππξίδσλ Βπδαληηλφπνπινο, Αληηπξφεδξνο: Πέηξνο Λφιαο, Γελ. Γξακκαηέαο: 

Aηθαηεξίλε Αθεληνχιε, Τακίαο: Γεκνζζέλεο Φάραιεο, Μέιε: Διέλε Κσηνχια-Σπθά, 

Ησάλλεο Βαζηιάθνγινπ, Κίηζηνο Γήκαο. Τα δχν ηειεπηαία κέιε δελ εκθαλίζηεθαλ  ζε 

θακία ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Σ.  ηεο Δ.Ε.Δ., πνπ σο εθ ηνχηνπ ιεηηνχξγεζε κε 5 κέιε. 

 

-Σχγθιηζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζε  4 ζπλεδξηάζεηο ζηε Θεζζαινλίθε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπλάληεζεο ησλ εθιεγέλησλ κειψλ  γηα ζχζηαζε ζε ζψκα) 

θαη 1 ζηελ Αζήλα. 

 

-Αχμεζε ησλ κειψλ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ εγγξαθή 5 λέσλ ζπλαδέιθσλ. 

 

-Δλεκέξσζε ησλ κειψλ δηα ηεο ηζηνζειίδαο www.eze.org.gr κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο θαη ηα ζηνηρεία ησλ κειψλ ηεο. Ζ επηθνηλσλία κε ηα κέιε 

δηαηεξήζεθε παξάιιεια θαη κε κελχκαηα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. 

 

-Πξαγκαηνπνίεζε Ζκεξίδαο ζηε Θεζζαινλίθε ζηηο 7 Απξηιίνπ 2011, ε νπνία 

ζπλδηνξγαλψζεθε κε ηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο-Αληηδεκαξρία Πεξηβάιινληνο, Πνηφηεηαο 

Εσήο θαη Διεχζεξσλ ρψξσλ θαη ην Παξάξηεκα ΓΔΩΤΔ.Δ. Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο κε 

ζέκα: «Γηαρείξηζε δηδαλίσλ ζην αζηηθφ πξάζηλν». Τελ εκεξίδα παξαθνινχζεζαλ 150 

άηνκα. 

 

-Σπκκεηνρή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Ε.Δ., σο πξνζθεθιεκέλνπ νκηιεηνχ, ζην 14
ν
 

Παλειιήλην Δληνκνινγηθφ  Σπλέδξην (Ναχπιην, 11-14 Οθησβξίνπ 2011). Ο θ. 

Βπδαληηλφπνπινο ζπκκεηείρε κε εηζήγεζε ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα ηελ Δθαξκνγή 

ηεο Οδεγίαο 2009/128/ΔΚ (πεξί νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ γεσξγηθψλ θαξκάθσλ). 

 

-Πξαγκαηνπνίεζε Ζκεξίδαο ζην Νεπξνθφπη ζηηο 28 Μαΐνπ 2012, ε νπνία 

ζπλδηνξγαλψζεθε κε ην Γήκν Κ. Νεπξνθνπίνπ κε ζέκα: «Πξφβιεκα θπηνηνμηθφηεηαο 

απφ ηε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ ζηηο θαιιηέξγεηεο παηάηαο, αξαβνζίηνπ θαη θαζνιηνχ θαη 

ηξφπνη απνθπγήο ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ απφ ζεκεηαθέο πεγέο». Τελ εκεξίδα 

παξαθνινχζεζαλ  70 άηνκα. 

 

-Απφθαζε έθδνζεο Δπηζηεκνληθνχ εγρεηξηδίνπ ζρεηηθά κε ηα δηδάληα ηνπ αζηηθνχ 

πξαζίλνπ. Τα κέιε ηεο  Γεληθήο Σπλέιεπζεο , ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 22-11-

http://www.eze.org.gr/


2012, ζηελ Αζήλα-πξψηε εκέξα ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ-  ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηε 

δνκή, ηε ζπγγξαθηθή νκάδα θαη ην θφζηνο ηεο έθδνζεο. 

 

- Απφθαζε γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πινπνίεζεο ηεο έθδνζεο κε ζέκα : «Λεμηθφ φξσλ ηεο 

Εηδαληνινγίαο» (Υπεχζπλνο θ. Θ. Σηξνπζφπνπινο). 

 

 -Πξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ  λένπ Γ.Σ ηεο Δ.Ε.Δ. 

 

-Γηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ. ζηηο 22, 23 θαη 24 Ννεκβξίνπ 

2012 κε ζέκα «Εηδαληνινγία-Γεσξγία-Αζηηθφ Πξάζηλν» ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην 

Αζελψλ (3 πξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο, εμαζθάιηζε ρνξεγηψλ). 

-Απνζηνιή πξφζθιεζεο-ζην πιαίζην ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ.-ζηε Φπηνπαζνινγηθή 

θαη Δληνκνινγηθή Δηαηξεία γηα ζπκκεηνρή ζην Σπλέδξην ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα 

ζρεηηθφ κε ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ θιπ. ζην αζηηθφ πξάζηλν θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνζηνιή ελεκεξσηηθνχ εγγξάθνπ  ζηελ ΚΔΓΚΔ 

ζρεηηθά κε ην Σπλέδξην.  

 

-Απνλνκή αλακλεζηηθήο πιαθέηαο- ζην πιαίζην ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ - ζε  4 

ζπλαδέιθνπο (Γηαλλνπνιίηεο Κ., Γαιάλεο Μ., Δπζπκηάδεο Π., Παζπάηεο Δ.)πνπ έρνπλ 

πξνζθέξεη ηδηαίηεξα ζηελ Δ.Ε.Δ. 

 

 

Απόθαζε Εγθξίλεηαη  

2
ν
 ζέκα Eλεκέξσζε γηα ηελ 4

ε 
Σπλεδξίαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Ε.Ζ.Ε. 

 

Αθεληνύιε Δλεκεξψλεηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ην Γ.Σ. ζηελ 4
ε
 

Σπλεδξίαζή ηνπ, πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα, ζηηο 21/11/2012. Τα ζέκαηα απηά ήηαλ : 

1.ηξέρνληα ζέκαηα ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ.(ελέξγεηεο 

γηα εμαζθάιηζε ρψξνπ δηνξγάλσζεο ηνπ 17
νπ

 Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ., ιφγσ θαηάιεςεο ηνπ 

Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ απφ θνηηεηέο θαη ηειηθή επηηπρήο δηεπζέηεζε ηνπ 

ζέκαηνο-Σπλέδξην ζην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην-, ζπκκεηνρή ζην θφζηνο κεηαθίλεζεο 

ζηελ Αζήλα γηα ζπκκεηνρή ζην 17
ν
 Σπλέδξην ηεο Δ.Ε.Δ. θνηηεηψλ ηνπ Α.Π.Θ. θαη ηνπ 

Α.ΤΔ.Η.Θ.). 

 2. Μείσζε ηνπ θφζηνπο ζχγθιηζεο Γ.Σ. ηεο Δ.Ε.Δ κε ρξήζε Skype. 

3.Θέκαηα γηα πινπνίεζε-νινθιήξσζε απφ ην επφκελν Γ.Σ. ηεο Δ.Ε.Δ.( Λεμηθφ φξσλ ηεο  

Εηδαληνινγίαο, Δπηζηεκνληθφ εγρεηξίδην ζρεηηθά κε ηα δηδάληα ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, 

εθζπγρξνληζκφο θαηαζηαηηθνχ-δπλαηφηεηα εγγξαθήο σο κειψλ ηεο Δ.Ε.Δ. επηζηεκφλσλ 

λέσλ εηδηθνηήησλ (βηνιφγσλ, δαζνιφγσλ θ.ά.). 

4.Σπλεξγαζία κε Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο Φπηνπξνζηαζίαο.  

5. Δληνιή  πξνο ηνλ ηακία ηεο Δ.Ε.Δ. Γξ. Γ. Φάραιε γηα δηεπζέηεζε πιεξσκψλ ζην 

πιαίζην ηεο δηνξγάλσζεο ηνπ 17
νπ

 Δπηζηεκνληθνχ Σπλεδξίνπ ηεο Δ.Ε.Δ. 

6. Νέα εκεξνκελία (7/1/2013) γηα απνζηνιή επηζηνιηθήο ςήθνπ γηα ηηο αξραηξεζίεο ηεο 

Δ.Ε.Δ.  

 

 

3
ν
 ζέκα Υινπνίεζε-νινθιήξσζε ηνπ Λεμηθνύ ησλ δηδαληνινγηθώλ όξσλ 

Βπδαληηλφπνπινο Πξνηείλεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ επφκελνπ Γ.Σ. γηα ηελ πινπνίεζε-νινθιήξσζε ηνπ 

Λεμηθνχ ησλ δηδαληνινγηθψλ φξσλ. 

Απόθαζε Εγθξίλεηαη 

4
Ο

 ζέκα Επηζηεκνληθό εγρεηξίδην γηα ηα δηδάληα ηνπ αζηηθνύ πξαζίλνπ 

  

Βπδαληηλφπνπινο Δλεκεξψλεηαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηελ απφθαζε ηνπ Γ.Σ. γηα έθδνζε επηζηεκνληθνχ 

εγρεηξηδίνπ γηα ηα δηδάληα ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο θπξίσο γηα ηε δνκή ηνπ εγρεηξηδίνπ. Τν πξνβιεπφκελν θφζηνο ππνινγίδεηαη ζηα 

3000-3500 επξψ (ίζσο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Δ.Ε.Δ θαη φρη απφ ρνξεγίεο). Γηα ηελ 



έθδνζε ηνπ εγρεηξηδίνπ ζπλεξγάδνληαη ν Κξίγθαο , ε θ. Βψθνπ θαη ν θ. Λφιαο.  

Τξαπιφο Ζ δηθή κνπ παξέκβαζε ζην ζέκα απηφ έρεη εθθξαζηεί έγγξαθα πξνο ην Γ.Σ. θαη λνκίδσ 

φηη ην ζέκα  πξέπεη λα ζπδεηεζεί εθηελψο ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. 

Διεπζεξνρσξηλφο Πσο μεθίλεζε ε ηδέα γηα ην εγρεηξίδην αζηηθνχ πξαζίλνπ; Θα πξέπεη λα ππάξμεη 

πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο,-ιχζεηο-ηεξάξρεζε. 

Γήκαο Έρεη γίλεη θάπνηα πξνεηνηκαζία γηα ην πνηα δηδάληα είλαη; Τη πνζνζηφ πξνθαινχλ 

αιιεξγίεο; Πνηα είλαη ε δηαθνξά αληηκεηψπηζήο ηνπο απφ ηα ππφινηπα δηδάληα;  

Γηαλλνπνιίηεο  Γηαηί πξνηεξαηφηεηα ζην αζηηθφ πξάζηλν; Σε πνηφλ ζα απεπζπλζεί απηφ πνπ ζα 

θηηάμνπκε; Σε εξαζηηέρλεο απεπζχλεηαη; (φια ηα δηδαληνθηφλα απεπζχλνληαη ζε 

επαγγεικαηίεο). Τη κέηξα ζα πξνηείλνπκε γηα θήπνπο, πάξθα; 

Bπδαληηλφπνπινο Σην εγρεηξίδην πνπ ζπδεηάκε δελ ζα αλαθεξζνχλ κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ δηδαλίσλ Ο 

ΔΛΟΤ φκσο έρεη βγάιεη πξνδηαγξαθέο ην 2012 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηδαλίσλ ζην 

αζηηθφ πξάζηλν. Δθεί αλαθέξνληαη δηδαληνθηφλα ρσξίο έγθξηζε. Θα πξέπεη λα καο 

απαζρνιήζεη απηφ σο Δ.Ε.Δ.  

Διεπζεξνρσξηλφο Γελ γλσξίδσ ην ζέκα απηφ. 

Γαιάλεο Με απαζρφιεζαλ 4-5 θνξέο γηα δηδαληνθηφλα αληηκεηψπηζεο δηδαλίσλ ζην αζηηθφ πξάζηλν 

απφ Γήκνπο. 

Μπνπράγεξ Πξέπεη λα γίλεη ε αξρή λα αζρνιεζνχκε κε ην αζηηθφ ηνπίν. Υπάξρεη ελδηαθέξνλ. Σε  

ζρεηηθή εκεξίδα πνπ έγηλε ζην Τ.Δ.Η. Ηνλίσλ λήζσλ ήξζε πνιχο θφζκνο. Πξέπεη λα 

ςάμνπκε ην ζεκείν πνπ ζα εζηηάζνπκε γηα λα κελ κείλεη ην πξντφλ απηήο ηεο 

πξνζπάζεηαο ζηηο βηβιηνζήθεο. 

Οηθνλφκνπ Με ηελ θ. Βψθνπ ππάξρεη ζπλεξγαζία. Πξνηείλσ φκσο λα αζρνιεζνχκε κε ηελ Αmbrosia 

(πνπ ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ζηε Βνπιγαξία, Αιβαλία, Τνπξθία) ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

λενεηζεξρφκελα, μεληθά είδε. 

Λφιαο Τν εγρεηξίδην έρεη ήδε πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια. Πεξηιακβάλεη έλα γεληθφ κέξνο γηα 

θπηά θαη δηδάληα, εηθφλεο δηδαλίσλ θαη ραξαθηεξηζηηθά αλαγλψξηζήο ηνπο θαζψο θαη πνηα 

απφ απηά είλαη αιιεξγηνγφλα. Γελ αλαθέξεηαη ζε αληηκεηψπηζε κε δηδαληνθηφλα. 

Απεπζχλεηαη ζε πνιχ επξχ θνηλφ. Θεσξψ φηη πξέπεη λα βηαζηνχκε ζηελ έθδνζε ηνπ 

εληχπνπ γηα λα κε καο πξνιάβνπλ νη βηνιφγνη. 

Διεπζεξνρσξηλφο Σηα Κέληξα Βηνηαηξηθήο αλαθέξνληαη πεξί ηα 40 αιιεξγηνγφλα είδε. 

Βαζηιάθνγινπ Πξνηείλσ φηη πξνεγείηαη ε δεκηνπξγία λέαο ηζηνζειίδαο κε εηθφλεο (δηαξθψο 

αλαλεψζηκε). Τν θφζηνο ηεο ζα είλαη πεξίπνπ 7000 επξψ. 

Μπινπθίδεο Δίλαη άιιν πξάγκα ε δηαρείξηζε δηδαλίσλ  ζηνλ αζηηθφ ρψξν. Δπηπιένλ ππάξρνπλ 

δηαθφξσλ εηδψλ πξάζηλα (πξάζηλν πάξθσλ  θαη άιζνπο - αζρνινχληαη γεσπφλνη ησλ 

Γήκσλ, πξάζηλν πνιπθαηνηθηψλ θαη κνλνθαηνηθηψλ - πνιίηεο, θεπνπξνί). 

Διεπζεξνρσξηλφο Πέζηε καο  θ. Λφια  γηα ηε δνκή ηνπ εληχπνπ. 

 

Λφιαο Αθνξά  ηελ πεξηγξαθή 13 απηνθπψλ θπηψλ  θαη 40 δηδαλίσλ. 

Μπνπράγεξ Δίκαζηε ζίγνπξνη φηη ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ νη απνδέθηεο;  

Λφιαο Θα είλαη ρξήζηκν γηα ηνπο Γήκνπο, ηα Γπκλάζηα, ηα Λχθεηα. 

Γηαλλνπνιίηεο Δπηθπιάζζνκαη. Κάληε νδεγφ επηθίλδπλσλ δηδαλίσλ. Δκείο είρακε δεί ην ζέκα : δηδάληα 

ζηνπο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο. 

Βπδαληηλφπνπινο Να ζπδεηήζνπκε ην ζέκα ην Σάββαην κεηά ηε ζπλεδξία  γηα ηα αζηηθφ πξάζηλν. Υπάξρεη 

αλαγθαηφηεηα γηα δεκηνπξγία ηνπ εγρεηξηδίνπ. 

Γήκαο Γελ κπνξνχκε λα ην ζπδεηήζνπκε ηφηε. 

Γαιάλεο Με ηελ θαηλνχξηα λνκνζεζία ελδηαθέξεη θπξίσο  ε αζθάιεηα ζην πεξηβάιινλ. 

Τξαπιφο Υπάξρνπλ πην ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα ηελ Δ.Ε.Δ. απφ ην αζηηθφ πξάζηλν. Να βγεη 

εγρεηξίδην γηα αιιεξγηνγφλα, δπζεμφλησηα, εηζβνιείο. 

Γήκαο Να εθδνζεί δηδαληνινγηθφο ράξηεο ησλ δηδαλίσλ. 



Βπδαληηλφπνπινο Αλ δελ ιπζεί ην ζέκα απηφ λα πάεη ζην επφκελν Γ.Σ. 

Διεπζεξνρσξηλφο Θα πξέπεη λα γίλεη ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ καο, αθνχ αθνχζνπκε ηε Σπλεδξία ηνπ 

Σαββάηνπ. 

Φάραιεο Να γίλεη παξέκβαζε γηα ηελ αζηηθή γεσξγία (ρσξίο ρεκηθή θαηαπνιέκεζε) 

Μπινπθίδεο Να πξνζέμνπκε ηη ελλννχλ  νη δεκνζηνγξάθνη φηαλ ιέλε γηα ηα δηδάληα θαη λα έξζνπκε ζε 

επαθή κε ηελ ΠΔΔΓΔΠ (Δπηζηήκνλεο Πξαζίλνπ). Γελ έρσ αληίξξεζε λα εθδνζεί ν 

νδεγφο γηα ην αζηηθφ πξάζηλν, ρσξίο φκσο λα πεξηιακβάλνληαη δηδαληνθηφλα. 

Απόθαζε Τα κέιε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο εμέθξαζαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο πάλσ 

ζην ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε ρσξίο λα θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε απόθαζεο. Τν ζέκα 

παξακέλεη ζε εθθξεκόηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί   ζην πιαίζην ηνπ θαηλνύξηνπ 

Δ.Σ.  

5
ν
 ζέκα Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Ειιεληθήο 

Ζηδαληνινγηθήο Εηαηξείαο 

 

Γαιάλεο Τν κέινο ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο θ. Γαιάλεο Μ. αλαθέξεηαη ζηνλ Οηθνλνκηθφ 

απνινγηζκφ (απφ 4/4/2011-19/11/2012) ηνπ απεξρφκελνπ  Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 

Διιεληθήο Εηδαληνινγηθήο Δηαηξείαο Ζ Δμειεγθηηθή επηηξνπή ζπλεδξίαζε ζηηο 

20/11/2012 γηα ηνλ έιεγρν ηνπ Οηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ν νπνίνο ήηαλ ζχλλνκνο θαη 

πξνηείλεηαη γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κειψλ. 

 

Απόθαζε Ο Οηθνλνκηθόο απνινγηζκόο ηνπ απεξρόκελνπ Δ.Σ. εγθξίλεηαη νκόθσλα από ηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε.   

  

Ο Πξφεδξνο   ηνπ  Γ.Σ. ηεο Δ.Ε.Δ.                                                    Ζ Γελ. Γξακκαηέαο ηνπ Γ.Σ.  ηεο Δ.Ε.Δ. 

 

  

        Γξ Σπ. Βπδαληηλφπνπινο Γξ Αηθ. Αθεληνχιε 

 

 


