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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 

 

Αρ. Πρωτ. 82/27.11.2013 

 

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013 

 

Η 3η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2013 

και ώρα 13.00 στα γραφεία της εταιρείας SYNGENTA, την οποία και ευχαριστούμε 

θερμά για τη φιλοξενία. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Συζήτηση για την επερχόμενη Συνάντηση Φυτοπροστασίας (Εισηγητής Δ. 

Χάχαλης). 

2. Παρουσίαση προβλημάτων και λήψη απόφασης για το κοινό επιστημονικό 

συνέδριο όλων των εταιρειών της φυτοπροστασίας, μαζί με τη συνάντηση της 

Φυτιατρικής (Εισηγητής Δ. Χάχαλης). 

3. Οργάνωση ομάδων εργασίας στα πλαίσια της ΕΖΕ και συμμετέχοντες (Εισηγητής 

Δ. Χάχαλης). 

4. Πρόοδος του Λεξικού όρων (Εισηγητής Η. Τραυλός). 

5. Newsletter της ΕΖΕ (Εισηγητής Δ. Χάχαλης). 

6. Λοιπά θέματα 

 

 

 

 

 

 

Παρόντες:          Δημοσθένης Χάχαλης 

  

Αικατερίνη Αφεντούλη (Skype) 

 

                                 Ηλίας Τραυλός 

  

Αναστασία Καζαντζίδου 

 

Σταύρος Ζαννόπουλος 

 

Θωμάς Γιτσόπουλος (Skype) 

 

Απούσα:          Γαρυφαλιά Οικονόμου  
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Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα: 

 

1. Συζήτηση για την επερχόμενη Συνάντηση Φυτοπροστασίας  

 

Έγινε λεπτομερής ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις προηγηθείσες συναντήσεις 

και ενημέρωση για την επόμενη συνάντηση που θα λάβει χώρα στις 3 Δεκεμβρίου 

2013. Από όλες τις προτεινόμενες ανακοινώσεις από πλευράς ΕΖΕ επιλέχθηκαν 

ορισμένες που θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα της Συνάντησης Φυτοπροστασίας, 

και οι οποίες θα αφορούν είτε συγκεκριμένες καλλιέργειες είτε διάφορα επίκαιρα 

θέματα (π.χ. ανθεκτικότητα ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα). Ο Πρόεδρος της ΕΖΕ 

εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα από το ΔΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

και να έρθει σε επαφή με όλα τα μέλη της ΕΖΕ τα οποία έχουν ήδη εκδηλώσει  

ενδιαφέρον και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στην Συνάντηση Φυτοπροστασίας. 

 

2. Παρουσίαση προβλημάτων και λήψη απόφασης για το κοινό επιστημονικό 

συνέδριο όλων των εταιρειών της φυτοπροστασίας, μαζί με τη συνάντηση της 

Φυτιατρικής 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ενημέρωση από τον Πρόεδρο για το αρνητικό ψήφισμα της 

Γενικής Συνέλευσης της Εντομολογικής Εταιρείας στην Καβάλα περί της οργάνωσης 

κοινού επιστημονικού συνεδρίου, το ΔΣ της ΕΖΕ αποφάσισε ομόφωνα να μην 

συμμετάσχει σε κοινή διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου χωρίς τη συμμετοχή και 

των τριών εταιρειών Φυτοπροστασίας (Εντομολογική, Φυτοπαθολογική, 

Ζιζανιολογική). Το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να προχωρήσει στη διοργάνωση του 

επόμενου συνεδρίου της ΕΖΕ στα τέλη του 2014 ή και στις αρχές του 2015, σε μέρος 

και ημερομηνίες που θα αποφασιστούν σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

 

3. Οργάνωση ομάδων εργασίας στο πλαίσιο της ΕΖΕ και συμμετέχοντες.  

 

Μετά από σχετική απόφαση των προηγούμενων συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

(Φεβρουάριος και Μάϊος 2013), την ανοιχτή ηλεκτρονική πρόσκληση προς όλα τα 

μέλη της εταιρείας αλλά και την προσωπική επικοινωνία των μελών του Δ.Σ. με μέλη 

και μη μέλη της εταιρείας για τη διαθεσιμότητα και τη βούλησή τους για συμμετοχή 

και δραστηριοποίηση σε κάποια ομάδα εργασίας, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και 

εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο να προβεί το προσεχές διάστημα σε όλες τις 

απαραίτητες τελικές ενέργειες που αφορούν στην οργάνωση των ομάδων εργασίας. 

Αποφασίστηκε επίσης ομόφωνα στις ομάδες εργασίας να συμπεριληφθούν και 

πρόσωπα εκτός Ε.Ζ.Ε. που θα μπορούσαν να προσφέρουν με τις γνώσεις και την 

εμπειρία τους και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία του εγχειρήματος. 

 

4. Πρόοδος του Λεξικού όρων. 

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ζ.Ε. αποφάσισαν ομόφωνα να 

αναλάβουν ορισμένο αριθμό σελίδων (5-10 σελίδες το κάθε ενδιαφερόμενο μέλος) 

και να προχωρήσουν από κοινού με τα μέλη της σχετικής Επιτροπής που έμπρακτα 

επιθυμούν να συνεισφέρουν σε σχόλια, παρατηρήσεις, τροποποιήσεις και προσθήκες 

που αφορούν στο προσχέδιο του λεξικού που έχει ήδη ετοιμάσει ο κ. Στρουθόπουλος. 
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Η δημοσίευση του εν λόγω λεξικού εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. εξακολουθεί να αποτελεί 

προτεραιότητα για την εταιρεία μας. 

 

 

5. Newsletter της ΕΖΕ 

 

Με σκοπό την συγκέντρωση επιστημονικού υλικού για την έκδοση του επόμενου 

Newletter της ΕΖΕ αποφασίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ οι ενδιαφερόμενοι να 

στείλουν σχετικό υλικό (κείμενα και φωτογραφίες) στον Πρόεδρο της ΕΖΕ. 

 

6. Λοιπά θέματα: αναβάθμιση της ιστοστελίδας της Ε.Ζ.Ε.  

 

Στα πλαίσια της ανάγκης αναβάθμισης της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. με βελτίωση της 

Ελληνικής εκδοχής της και διερεύνηση ενδεχόμενης Αγγλικής απόδοσής της, 

προσκομίστηκαν και κοινοποιήθηκαν δύο προσφορές σχετικών εταρειών. 

Αποφασίστηκε ομόφωνα μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου τα μέλη του Δ.Σ. να προσκομίσουν 

και όποιες άλλες αναλυτικές προσφορές απο ενδιαφερόμενες εταιρίες και στην 

επόμενη συνάντηση του Δ.Σ. (αρχές 2014) να ληφθεί η τελική απόφαση και να γίνει η 

επιλογή για την ανάθεση και υλοποίηση του έργου. 

 

 

 

 

 

 

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 


