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

 

Αρ. Πρωτ. 79/1.02.2013 

 

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2013 

 

Η 1η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 1 Φεβρουαρίου 2013 

και ώρα 16.00 στο χώρο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Συνδρομή στην Ε.Ζ.Ε.( Εισηγητής, Δ. Χάχαλης). 

2. ΄Εκδοση 2ου τεύχους Ενημερωτικού Δελτίου Ε.Ζ.Ε. (Εισηγητής Δ. Χάχαλης). 

3. Ιστοστελίδα Ε.Ζ.Ε (Εισηγητής Θ. Γιτσόπουλος). 

4. Δημιουργία ομάδων εργασίας (Εισηγητής Θ. Γιτσόπουλος). 

5. Συνεργασία της Ε.Ζ.Ε. με ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Παραρτήματα (Εισηγητής, Θ. 

Γιτσόπουλος, Δ. Χάχαλης).  

6. Εκταμίευση χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών (Εισηγητής, Δ. Χάχαλης) 

7. Μέλη Ε.Ζ.Ε.-νέο μέλος (Εισηγητής, Δ. Χάχαλης, Α. Αφεντούλη). 

 

 

 

 

 

Παρόντες:          Δημοσθένης Χάχαλης 

  

Αικατερίνη Αφεντούλη  

 

                                 Ηλίας Τραυλός 

  

Αναστασία Καζαντζίδου 

 

Γαρυφαλιά Οικονόμου  

 

Θωμάς Γιτσόπουλος  

 

Σταύρος Ζαννόπουλος 

 

 

                              

                                  

 

   

 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 

1. Συνδρομή στην Ε.Ζ.Ε. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, αποφασίστηκε η ετήσια συνδρομή 

για τα μέλη της Ε.Ζ.Ε. να είναι 10 ευρώ και 5 ευρώ για φοιτητές.  

 

2.΄Εκδοση 2ου τεύχους Ενημερωτικού Δελτίου Ε.Ζ.Ε.  

 

Αποφασίστηκε-για μείωση του κόστους- η ηλεκτρονική έκδοση του 2ου Τεύχους του 

Ενημερωτικού Δελτίου της Ε.Ζ.Ε. (Newsletter). Η συντακτική ομάδα, έχοντας, ήδη, 

συγκεντρώσει  ικανή ποσότητα  υλικού,  θα συνεχίσει την προετοιμασία για την 

έκδοσή του, με τη δέσμευση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.Ζ.Ε. να συνεισφέρουν άμεσα  με σχετική θεματολογία για την ολοκλήρωσή του.  

 

3. Ιστοστελίδα Ε.Ζ.Ε.  

 

Εκφράστηκε η ανάγκη αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. με βελτίωση της 

Ελληνικής εκδοχής της ( διαγωνισμός για  αξιολόγηση προσφορών) και διερεύνηση 

ενδεχόμενης  Αγγλικής απόδοσής της. 

 

4. Δημιουργία ομάδων εργασίας 

 

Συζητήθηκε εκτενώς η δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ζ.Ε. για 

δημιουργία ομάδων εργασίας με βάση ερευνητικές προτάσεις, που θα μπορούσαν, 

παράλληλα με την υποστήριξη της Ε.Ζ.Ε., να συγχρηματοδοτηθούν από κάποια 

νομαρχία ή άλλο φορέα, μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε. δεσμεύτηκαν να καταθέσουν σχετικές προτάσεις,  

για ανοιχτή πρόσκληση ερευνητικής συνεργασίας, στην επόμενη Συνεδρίαση του Δ. 

Σ.  (προς τα τέλη Μαρτίου).    

 

5. Συνεργασία της Ε.Ζ.Ε. με ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και Νομαρχίες  

 

Επισημάνθηκε η ανάγκη επίτευξης συνεργασίας με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και όλα τα 

Παραρτήματά του καθώς και τις Νομαρχίες  για την από κοινού διοργάνωση 

επιμορφωτικών ημερίδων και δράσεων.  

 

6. Εκταμίευση χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό του Ταχυδρομικού 

Ταμιευτηρίου για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών 

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την εξουσιοδότηση στον νέο Ταμία της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας, την εκταμίευση του ποσού των 1.500 ευρώ για την 

κάλυψη των τρεχουσών αναγκών και εξόδων που θα προκύψουν από τη λειτουργία 

του Δ.Σ. και της εταιρείας εν γένει. Τα χρήματα αυτά θα παραμείνουν στο Ταμείο της 

εταιρείας και οποιαδήποτε δαπάνη θα αποφασίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 

εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό. 

 

 

7. Μέλη Ε.Ζ.Ε. –νέο μέλος 

 

Υπερτονίστηκε η ανάγκη για ενδυνάμωση της επικοινωνίας με όλα  τα μέλη και για  

υποστήριξη της προσπάθειας εγγραφής νέων μελών και τέθηκε το ζήτημα της άμεσης 
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επικαιροποίησης του  καταλόγου μελών της Ε.Ζ.Ε. (ιδιαίτερα αναφορικά με 

διευθύνσεις και e-mail). Το Δ.Σ. ενέκρινε την εγγραφή στην Ε.Ζ.Ε. του κ. 

Αστυρακάκη Αριστόδημου ως νέου μέλους (αίτηση σε εκκρεμότητα από το 2012).  

 

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. 

                     της Ε.Ζ.Ε. της Ε.Ζ.Ε. 

 

 

     Δρ. Δ. Χάχαλης                                                  Δρ. Η.Τραυλός 
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