
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 
 

Αρ. Πρωτ. 80/20.05.2013 
 

Δευτέρα, 20 Μαϊου 2013 
 
Η 2η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις σο Μαϊου 2013 και 
ώρα 15.00 στο χώρο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου. 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 
1. Κοινή διοργάνωση του επόμενου επιστημονικού συνεδρίου όλων των εταιρειών 
της φυτοπροστασίας, μαζί με την συνάντηση της Φυτιατρικής (Εισηγητής Δ. 
Χάχαλης). 
2. Οργάνωση ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της ΕΖΕ (Εισηγητής Θ. Γιτσόπουλος). 
3. Αναβάθμιση της ιστοστελίδας της Ε.Ζ.Ε (Εισηγητές Δ. Χάχαλης, Θ. Γιτσόπουλος). 
4. Πρόοδος του Λεξικού όρων (Εισηγητής Δ. Χάχαλης). 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες:          Δημοσθένης Χάχαλης 
  

Αικατερίνη Αφεντούλη (Skype) 
 

                                 Ηλίας Τραυλός 
  

Αναστασία Καζαντζίδου 
 
Γαρυφαλιά Οικονόμου  
 
Θωμάς Γιτσόπουλος (Skype) 
 

Απών:          Σταύρος Ζαννόπουλος 
 

 
                              
                                  
 
   
 
 
Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
1. Κοινή διοργάνωση του επόμενου επιστημονικού συνεδρίου όλων των 
εταιρειών της φυτοπροστασίας, μαζί με την συνάντηση της Φυτιατρικής. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την προηγηθείσα συνάντηση των Προέδρων των διάφορων 
εταιρειών, το ΔΣ της Ε.Ζ.Ε. αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Τάχθηκε προκαταρκτικά ομόφωνα υπέρ της κοινής διοργάνωσης του 
επόμενου Επιστημονικού Συνεδρίου των τριών εταιρειών (Εντομολογικής, 
Φυτοπαθολογικής, Ζιζανιολογικής) στο Βόλο το 2014. Παράλληλα με το 
κοινό αυτό επιστημονικό συνέδριο των 3 εταιρειών, θα διεξαχθεί και η 1η 
Συνάντηση της Φυτιατρικής, όπως ήδη προτάθηκε από τον πρόεδρο αυτής.  

2. Αποφάσισε ότι το επιστημονικό πρόγραμμα του κοινού αυτού συνεδρίου θα 
αφορά πρωτίστως τις τρεις εταιρίες (Εντομολογική, Φυτοπαθολογική, 
Ζιζανιολογική) και θα είναι συνέχεια των προηγούμενων συνεδρίων τους 
(χωρίς δέσμευση για τα επόμενα συνέδρια), ενώ παράλληλα θα γίνει και η 
συνάντηση της Φυτιατρικής. 

3. Έθεσε σαν απαραίτητη προϋπόθεση τη διατήρηση της αυτοτέλειας της κάθε 
επιστημονικής εταιρίας και τη χρησιμοποίηση αναλυτικού τίτλου, κοινού 
προγράμματος και ξεχωριστού βιβλίου περιλήψεων για το συνέδριο της κάθε 
εταιρίας, όπως ακριβώς αποφασίστηκε και στην συνάντηση των Προέδρων 
των τεσσάρων εταιρειών. 

4. Ζήτησε να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της Συνάντησης της Φυτιατρικής στο 
πλαίσιο του κοινού επιστημονικού συνεδρίου των 3 εταιρειών ώστε να είναι 
ξεκάθαρος ο στόχος και η οργανωτική δομή του κοινού συνεδρίου. 

5. Αποφάσισε  να ορισθεί ένας κοινά αποδεκτός Πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής και από τις τέσσερεις εταιρείες, με παράλληλη ύπαρξη 
αντιπροέδρων από τις υπόλοιπες εταιρείες. 

6. Αποφάσισε το παρόν Δ.Σ. να έχει αυξημένο ρόλο και αρμοδιότητα ως προς τα 
οργανωτικά και λοιπά θέματα που θα αφορούν στην οργάνωση και 
επιστημονική υποστήριξη του ερχόμενου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. 

7. Η εγγραφή στο κοινό Συνέδριο θα είναι μία με δυνατότητα παρακολούθησης 
όποιων από τις παράλληλες συνεδρίες επιθυμούν οι σύνεδροι. 

8. Το ύψος της εγγραφής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα χαμηλό κυρίως για τους 
φοιτητές και σπουδαστές. Παράλληλα, τα έσοδα του συνεδρίου (εγγραφές, 
χορηγίες) να κατευθυνθούν πρωτίστως στην πιο πλήρη κάλυψη  των εξόδων 
των συνέδρων (π.χ. γεύματα, ενίσχυση παρουσίας φοιτητών κ.ά.) και όχι στην 
ύπαρξη πλεονάσματος.  

9. Ως προς τα οικονομικά ζητήματα, αναγκαίο είναι να υπάρξει μια 
αναλογικότητα που θα προκύψει κατόπιν συνεννόησης των προέδρων των 
εταιρειών και αφού ληφθεί υπόψιν το κόστος και τα υπόλοιπα δεδομένα 
(συμμετοχές, έσοδα, χορηγίες κτλ) που αφορούν τα δύο τελευταία 
Επιστημονικά Συνέδρια των τριών επιστημονικών εταιρειών. 

10. Η τελική απόφαση για την κοινή διοργάνωση του επιστημονικού συνεδρίου 
θα ληφθεί από το ΔΣ, μετά από την παρουσίαση του τελικού κειμένου που θα 
προκύψει μετά από συνάντηση των προέδρων των 4 εταιρειών. 
 

 
 
 
2. Οργάνωση ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της ΕΖΕ.  
 
Μετά από σχετική απόφαση που είχε ληφθεί κατά την 1η Συνεδρίαση του Δ.Σ. 
(Φεβρουάριος 2013) συζητήθηκε λεπτομερώς η δυνατότητα μεγαλύτερης 
συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ε.Ζ.Ε. για δημιουργία ομάδων εργασίας με βάση 
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ερευνητικές προτάσεις, που θα μπορούσαν, παράλληλα με την υποστήριξη της 
Ε.Ζ.Ε., να συγχρηματοδοτηθούν από κάποια Περιφέρεια ή άλλο φορέα, μετά από 
σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Αποφασίστηκε να γίνει ανοιχτή ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του Γεν. Γραμματέα της Ε.Ζ.Ε. κ. Τραυλού προς όλα τα μέλη της 
εταιρείας για τη διαθεσιμότητα και τη βούλησή τους για συμμετοχή και 
δραστηριοποίηση σε κάποια από τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες/ομάδες 
εργασίας (Ζιζανιολογικά προβλήματα συγκεκριμένων καλλιεργειών, Ζιζάνια-
εισβολείς, Ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα, Θέματα ανταγωνισμού και 
αλληλοπάθειας ζιζανίων, Ορθές εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, Έλεγχος των ζιζανίων στη 
βιολογική γεωργία κ.ά.) ή σε κάποιες άλλες ενότητες/κατηγορίες που μπορεί 
ελεύθερα να προταθούν από το οποιοδήποτε μέλος. Η απάντηση των μελών ως προς 
τη συμμετοχή τους θα πρέπει υποχρεωτικά να δοθεί μέχρι το τέλος του Ιουνίου και το 
Δ.Σ. σε επόμενη Συνεδρίασή του θα αποφασίσει για τα περαιτέρω. 
 
3. Αναβάθμιση της ιστοστελίδας της Ε.Ζ.Ε.  
 
Συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. με βελτίωση 
της Ελληνικής εκδοχής της και διερεύνηση ενδεχόμενης Αγγλικής απόδοσής της 
αποφασίστηκε εντός του προσεχούς διαστήματος τα μέλη του Δ.Σ. να προσκομίσουν 
αναλυτικές προσφορές από σχετικές εταιρείες και αφορούν σε ενέργειες γύρω από τη 
δημιουργία, αναβάθμιση και διατήρηση της ιστοσελίδας της εταιρείας. 
 
 
4. Πρόοδος του Λεξικού όρων. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε. αποφάσισαν να προχωρήσουν εντός 
καθορισμένης προθεσμίας (πιθανώς έως 31/08/13) και από κοινού με τα μέλη της 
σχετικής Επιτροπής σε σχόλια, παρατηρήσεις, τροποποιήσεις και προσθήκες που 
αφορούν στο προσχέδιο του λεξικού που έχει ήδη ετοιμάσει ο κ. Στρουθόπουλος και 
θα τους κοινοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τονίστηκε η ανάγκη να 
προχωρήσει το ταχύτερο δυνατό η δημοσίευση του εν λόγω λεξικού εκ μέρους της 
Ε.Ζ.Ε. ενώ θα υπάρξει αναφορά του ονόματος του οποιουδήποτε μέλους της Ε.Ζ.Ε. 
συμμετάσχει ενεργά στην όλη διαδικασία. 
 
 
 
 
 

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 


