
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 
 

Αρ. Πρωτ. 83/02.04.2014 
 

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014 
 
Η 4η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 
Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου 2014 και 
ώρα 16.00 στα γραφεία του ΓΕΩΤΕΕ, το οποίο και ευχαριστούμε θερμά για τη 
φιλοξενία. 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 
1. Ανασκόπηση της Συνάντησης Φυτοπροστασίας  
2. Newsletter της ΕΖΕ  
3. Εγγραφές νέων μελών 
4. Λοιπά θέματα 
 
 
 
 
 
 
 
Παρόντες:          Δημοσθένης Χάχαλης 
  

Αικατερίνη Αφεντούλη (Skype) 
 

                                 Ηλίας Τραυλός 
  

Σταύρος Ζαννόπουλος 
 
Γαρυφαλιά Οικονόμου (Skype) 
 
Θωμάς Γιτσόπουλος (Skype) 
 

Απούσα:          Αναστασία Καζαντζίδου 
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Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα ακόλουθα: 
 
1. Ανασκόπηση της Συνάντησης Φυτοπροστασίας  
 
Έγινε λεπτομερής ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την Συνάντηση Φυτοπροστασίας 
που έλαβε χώρα στη Λάρισα (Φεβρουάριο 2014). Στην εν λόγω συνάντηση 
συμμετείχαν 836 σύνεδροι και έγιναν 58 εισηγήσεις. Όπως προέκυψε από τις 
τοποθετήσεις των μελών του Δ.Σ., τα ζιζανιολογικά θέματα καλύφθηκαν εκτενώς απο 
αρκετούς ομιλητές, ενώ η προσέγγιση με τις ξεχωριστές θεματικές ενότητες και τα 
διάφορα είδη καλλιεργειών κρίθηκε αρκετά επιτυχημένη. Η εκτίμηση όλων των 
μελών του Δ.Σ. ήταν οτι ήταν μια ιδιαίτερη επιτυχημένη συνάντηση με πολλές και 
ενδιαφέρουσες εισηγήσεις πάνω σε ζιζανιολογικά και λοιπά θέματα φυτοπροστασίας. 
 
 
2. Newsletter της ΕΖΕ 
 
Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του Newsletter της ΕΖΕ, εγκρίθηκε από το παρόν 
Δ.Σ. η δαπάνη για την εκτύπωση του εν λόγω εντύπου (12σέλιδη, illustration 
εκτύπωση, 4χρωμη έκδοση, σε 1000 αντίτυπα). 
 Έγινε ενημέρωση για διανομή αντιτύπων τόσο σε διάφορες επιστημονικές 
συναντήσεις και ημερίδες (Συνάντηση Φυτοπροστασίας στη Λάρισα, Ημερίδα στο 
Δήμο Αταλάντης), όσο και σε διάφορα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας (Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και 
συναδέλφους άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών ινστιτούτων και 
υπηρεσιών. Με σκοπό την συγκέντρωση επιστημονικού υλικού για την έκδοση του 
επόμενου Newsletter της ΕΖΕ αποφασίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ οι ενδιαφερόμενοι 
να στείλουν σχετικό υλικό (κείμενα και φωτογραφίες) στον Πρόεδρο της ΕΖΕ. 
Επιπλέον, αποφασίστηκε ομόφωνα να διερευνηθεί από τον Πρόεδρο της ΕΖΕ η 
δυνατότητα εύρεσης χορηγών για την έκδοση του επόμενου Newsletter, η έκδοση του 
οποίου θα είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (για λόγους οικονομίας). 
 
Εγκρίθηκε η δαπάνη για το κόστος έκδοσης του Newsletter και του Banner της EZE 
(κατά την 6η Συνάντηση Φυτοπροστασίας), συνολικού ποσού 1.638,60 ευρώ.  
 
 
3. Εγγραφές νέων μελών 
 
Ψηφίστηκε ομόφωνα η εγγραφή ως μελών της ΕΖΕ των ακόλουθων: Καδόγλου 
Νικόλαου (ΓΠΑ), Δούμα Δήμητρας (ΤΕΙ Ηπείρου), Παπαστυλιανού Παναγιώτας 
(ΓΠΑ), Βιτωράτου Ανδρέα (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων) και Κωνσταντά Αριστείδη (ΓΠΑ). 
Οι αιτήσεις των προαναφαιρόμενων συνοδεύονταν από τα βιογραφικά τους 
σημειώματα, όπως ακριβώς προβλέπεται από την ΕΖΕ. 
 
4. Λοιπά θέματα  
 
To ΔΣ ενέκρινε τη δαπάνη για τις οφειλές της ιστοσελίδας της ΕΖΕ (ανανεώσεις 
φιλοξενίας και ανανέωση ονόματος χώρου) και εξουσιοδότησε την Ταμία της ΕΖΕ να 
προβεί στις σχετικές πληρωμές. Επιπλέον, σχετικά με την αναβάθμισης της 
ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. το προσεχές διάστημα θα κοινοποιηθούν από τον Πρόεδρο οι 
σχετικές προσφορές και κατόπιν συνεννόησης με όλα τα μέλη του Δ.Σ. θα ληφθεί 

 2



 3

οριστική απόφαση για την ανάθεση και υλοποίηση του έργου. Τέλος, έγινε αναφορά 
στο επόμενο συνέδριο της ΕΖΕ (2015) και αποφασίστηκε να τεθεί σαν ξεχωριστό 
θέμα ημερήσιας διάταξης στο επόμενο Δ.Σ. ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες 
προτάσεις και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. 
 
 
 
 
 
 

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 


