
                        ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΖΕ 
  

Αρ. Πρωτ. 56/27-4-2012 
 

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012 
  
Η 2η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27 Απριλίου 

2012 και ώρα 11.30 π.μ. στο χώρο του Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών 

Θεσσαλονίκης. 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 
1.Προετοιμασία  17ου Συνεδρίου της ΕΖΕ  (Εισηγητής, Δ. Χάχαλης). 
2. Συνδρομή μελών για συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΖΕ  
(Εισηγητής, Σ. Βυζαντινόπουλος). 
3. Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Δήμο Νευροκοπίου σχετικά με τα ζιζάνια που 

χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Νευροκοπίου για τις καλλιέργειες της 

πατάτας, φασολιού και αραβοσίτου και τις σημειακές πηγές ρύπανσης των νερών 

(Εισηγητής, Σ. Βυζαντινόπουλος). 
4. Έκδοση εκλαϊκευτικής μονογραφίας από την ΕΖΕ σχετικά με τα ζιζάνια που 

απαντώνται στο αστικό πράσινο(Εισηγητές , Σ. Βυζαντινόπουλος, Π. Λόλας). 
5. Συνεργασία της ΕΖΕ με Παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας (Εισηγητής, Π. 

Λόλας). 
6. Κατάσταση μελών της ΕΖΕ, νέα μέλη ΕΖΕ (Εισηγητές, Α. Αφεντούλη, Π. Λόλας). 
 
 
Παρόντες:         Σπυρίδων Βυζαντινόπουλος 
  

Πέτρος Λόλας 
 

                                 Ελένη Κωτούλα-Συκά 
  

Δημοσθένης Χάχαλης * 
  
Αικατερίνη Αφεντούλη  
 

 
* Ο κ. Χάχαλης συμμετείχε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέσω Skype                          

                                  
 
   
 
 
1. Προετοιμασία  17ου Συνεδρίου της ΕΖΕ   
 
Ο κ. Δ. Χάχαλης, ως πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του 17ου Συνεδρίου της 

ΕΖΕ , ενημέρωσε τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. αφενός για την 1η συνάντηση της 

οργανωτικής επιτροπής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου τέθηκαν θέματα 

οργάνωσης και οικονομικής διαχείρισης (επιχορήγηση από Υπουργείο Πολιτισμού, 



χορηγίες από εταιρείες) του Συνεδρίου και αφετέρου για τις επαφές που έγιναν με 

τους Δήμους  Αθηναίων, Ελληνικού, Κηφισιάς και Ν. Ιωνίας καθώς και το Σύλλογο 

Γεωπόνων διαχείρισης πρασίνου  σχετικά με το αστικό πράσινο.  
Το Δ.Σ. αποφάσισε να  σταλεί  πρόσκληση στη Φυτοπαθολογική και Εντομολογική 
Εταιρεία για συμμετοχή στο Συνέδριο σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα σχετικό με την 

αντιμετώπιση εχθρών κλπ. στο αστικό πράσινο και την προστασία της 

βιοποικιλότητας καθώς επίσης και ενημερωτικό έγγραφο  στην ΚΕΔΚΕ σχετικά με το 
συνέδριο. 
Επίσης, να τεθεί ως  θέμα στην οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου η απονομή 

αναμνηστικής πλακέτας σε τρία άτομα που έχουν προσφέρει ιδιαίτερα στον Τομέα 

της Ζιζανιολογίας. 
 
2. Συνδρομή μελών για συμμετοχή στις εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ της 

ΕΖΕ  
 
Το Δ.Σ. της ΕΖΕ αποφάσισε-κατ’εξαίρεση-στη λογική της ενεργοποίησης παλαιών 

μελών της ΕΖΕ και λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία, τα μέλη να 

μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της ΕΖΕ, εφόσον 

καλύψουν τις συνδρομές των τριών τελευταίων ετών (ετήσια συνδρομή 15 ευρώ).   
 
3. Συνδιοργάνωση ημερίδας με το Δήμο Νευροκοπίου σχετικά με τα 

ζιζανιοκτόνα που χρησιμοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Νευροκοπίου για 

τις καλλιέργειες της πατάτας, φασολιού και αραβοσίτου και τις σημειακές πηγές 

ρύπανσης των νερών. 
 
Το Δ.Σ. ενέκρινε την πραγματοποίηση της ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στο 

Νευροκόπι εντός του Μαΐου με συμμετοχή του κ. Σ. Βυζαντινόπουλου(Προέδρου της 

ΕΖΕ) και των κ. Θ. Γιτσόπουλου, Ι. Βασιλάκογλου (μελών της ΕΖΕ) και Δ. 

Καρπούζα (νέου μέλους της ΕΖΕ).  Επί πλέον εγκρίθηκε η δαπάνη κάλυψης του 

ξενοδοχείου για τους κ. Σ. Βυζαντινόπουλο και Δ. Καρπούζα (90 ευρώ), η κάλυψη 

δαπανών μετακίνησης του κ. Βασιλάκογλου ( 60 ευρώ) και η χρήση του αυτοκινήτου 

του κ. Βυζαντινόπουλου για την μετακίνηση στο Νευροκόπι με συνεπιβάτη τον κ. 

Καρπούζα ( 450 χιλ χ 0.4 ευρώ=180 ευρώ) 
  
4. Έκδοση εκλαϊκευτικής μονογραφίας από την ΕΖΕ σχετικά με τα ζιζάνια που 

απαντώνται στο αστικό πράσινο 
 
Για το θέμα αυτό υπήρξε διερευνητική συνάντηση των κ. Βυζαντινόπουλου και  κ. 

Λόλα με την κ. Βώκου (Καθηγήτρια στο Βιολογικό τμήμα του Α.Π.Θ.) και με  τον κ. 

Κρίγκα (Επιστημονικό Συνεργάτη στο Βιολογικό τμήμα του Α.Π.Θ.) για πιθανή 

συνεργασία στη συγγραφή της σχετικής μονογραφίας. 
Ο κ. Λόλας κατέθεσε στο Δ.Σ.  την πρότασή του για τη μονογραφία (ενδεικτικό τίτλο 

και ενδεικτική θεματολογία) και ανέλαβε να διερευνήσει το κόστος της έκδοσης 

αυτής σε συνάρτηση με τις απαιτούμενες επιστημονικές συνεργασίες, την ύπαρξη 

χορηγών και τη συμμετοχή της ΕΖΕ. 
Ο κ. Βυζαντινόπουλος θα ενημερώσει τον κ. Κρίγκα ότι το Δ.Σ. της ΕΖΕ για λόγους 

αρχής αδυνατεί να του καταβάλει αμοιβή  για τη συμμετοχή του ως συγγραφέα στο 

εγχειρίδιο. 
 
 



 5. Συνεργασία της ΕΖΕ με Παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας  
 
Ο κ. Λόλας ήρθε σε επαφή με το Παράρτημα ΓΕΩΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας για την 

συνδιοργάνωση με την ΕΖΕ ημερίδας στα Γρεβενά για θέματα που ενδιαφέρουν την 

περιοχή. Η επικοινωνία  είχε θετικό αποτέλεσμα και απομένει να καθοριστεί στη 

συνέχεια  το πρόγραμμα της ημερίδας αυτής. 
 
6. Κατάσταση μελών της ΕΖΕ, νέα μέλη ΕΖΕ 
 
Η κατάσταση των μελών της ΕΖΕ  χρήζει ανανέωσης αναφορικά με την τυχόν 

αλλαγή  διεύθυνσης  αρκετών μελών καθώς η σχετική ενημέρωση της ΕΖΕ  και 

ανανέωση αφορά ελάχιστα μέλη.   
Το Δ.Σ ενέκρινε την εγγραφή στην ΕΖΕ ως νέων μελών των κ. Καρκάνη Ανέστη, 

Καρπούζα Δημητρίου και Θεοχαρόπουλου Αντωνίου. 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                 Η Γεν.Γραμματέας του Δ.Σ. 
        της Ε.Ζ.Ε.                                                                         της Ε.Ζ.Ε. 
 
Δρ Σ. Βυζαντινόπουλος                                                 Δρ Αικ. Αφεντούλη  
 
 


