
                        ΠΡΑΚΤΙΚΑ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΖΕ 
  

Αρ. Πρωτ. 64/14-9-2012 
 

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012 
  
Η 3η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου 
2012 και ώρα 14.30 π.μ. στο χώρο του Ινστιτούτου Σιτηρών Θεσσαλονίκης. 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 
 
1. Aπόφαση του Δ.Σ. για προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. 

Χρονοδιάγραμμα για υλοποίηση της απόφασης. (Εισηγητής, Σ. Βυζαντινόπουλος). 
2. Συζήτηση και προτάσεις για την επιτυχή διεξαγωγή του 17ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. 

(Εισηγητές , Σ. Βυζαντινόπουλος, Δ. Χάχαλης). 
3. Συζήτηση για απόφαση για την υλοποίηση του Επιστημονικού εγχειριδίου σχετικά 

με τα ζιζάνια του αστικού πρασίνου, θέμα που παραμένει σε εκκρεμότητα 
(Εισηγητές, Σ. Βυζαντινόπουλος,  Π. Λόλας). 
4. Συζήτηση για το λεξικό όρων της Ζιζανιολογίας.(Εισηγητής, Σ. Βυζαντινόπουλος). 
5. Εγγραφή νέων μελών. (Εισηγήτρια  Α. Αφεντούλη). 
6. Συνδρομή ιστοσελίδας Ε.Ζ.Ε. (Εισηγήτρια Α. Αφεντούλη). 
 
 
 
Παρόντες:         Σπυρίδων Βυζαντινόπουλος 
  

Πέτρος Λόλας 
 

                                 Ελένη Κωτούλα-Συκά 
  

Δημοσθένης Χάχαλης * 
  
Αικατερίνη Αφεντούλη  
 

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

                                 
 
 
1. Aπόφαση του Δ.Σ. για προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της 

Ε.Ζ.Ε. Χρονοδιάγραμμα για υλοποίηση της απόφασης. 
  
Το Δ.Σ. αποφάσισε, σύμφωνα με το καταστατικό, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την  

ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παράλληλα με την 

ταχυδρομική ψήφο (τελευταία ημέρα αποστολής ταχυδρομικής ψήφου 15-11-
2012), σύμφωνα με την μέχρι τώρα πρακτική της Ε.Ζ.Ε., θα υπάρχει και η 

δυνατότητα για επιτόπια ψηφοφορία σε κάλπη κατά την 1η ημέρα (22-11-2012) του 

17ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε., στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Τα μέλη της 

εφορευτικής επιτροπής είναι: Δρ. Ε. Πασπάτης (πρόεδρος), κ. Α. Καζαντζίδου και 



κ. Π. Κανάτας.  Παρακαλούνται όσοι από  τα μέλη, επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 
για το νέο Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) να υποβάλλουν τις υποψηφιότητες 

τους με Αίτηση ή Επιστολή το αργότερο μέχρι 10-10-2012.  Οι υποψηφιότητες 

πρέπει να υποβληθούν γραπτώς με την υπογραφή του ενδιαφερομένου στη 

διεύθυνση: Ε. Πασπάτης, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτουτο, Στεφ. Δέλτα 8, 

Κηφισιά, Αθήνα, 14561  ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση vpaspati@otenet.gr . 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιοτήτων καθώς και ψήφου έχουν τα μέλη της Εταιρείας 
που είναι ταμειακώς εντάξει.(όσοι έχουν πληρώσει τα τρία τελευταία έτη : 2009-
2010-2011, ετήσια συνδρομή 15 ευρώ). Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό  

περιέχονται σε  σχετική ανακοίνωση της Ε.Ζ.Ε. 
 
 
2. Συζήτηση και προτάσεις για την επιτυχή διεξαγωγή του 17ου Συνεδρίου της 

Ε.Ζ.Ε.  
 
Το Δ.Σ. συζήτησε για την πορεία της προετοιμασίας του 17ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. με 

έμφαση στο θέμα των χορηγιών και των προσκεκλημένων ομιλητών. Πιο 

συγκεκριμένα , ο Πρόεδρος της Ε.Ζ.Ε. ενημέρωσε για τον αριθμό και το ύψος των 

χορηγιών που έχουν εξασφαλιστεί μέχρι τώρα και επεσήμανε ότι η διαδικασία των 

σχετικών επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κ. Χάχαλης (ως Πρόεδρος της 

Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου) αναφέρθηκε στην επιβεβαίωση της 

συμμετοχής δύο προσκεκλημένων ομιλητών και ο κ. Βυζαντινόπουλος πρότεινε τη 

συμμετοχή και τρίτου προσκεκλημένου ομιλητού για το αστικό πράσινο. Το Δ.Σ 

απασχολήθηκε επίσης, με το θέμα της διαμονής (έγκαιρη αποστολή λίστας 

ξενοδοχείων) και σίτισης (μεσημεριανό γεύμα) των Συνέδρων. 
 
3. Συζήτηση για απόφαση για την υλοποίηση του Επιστημονικού εγχειριδίου 

σχετικά με τα ζιζάνια του αστικού πρασίνου, θέμα που παραμένει σε 

εκκρεμότητα. 
 
Το Δ.Σ. αποφάσισε, μετά από διεξοδική συζήτηση για γόνιμη ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των μελών του, την έκδοση του Επιστημονικού εγχειριδίου σχετικά με τα 

ζιζάνια του αστικού πρασίνου. Τα μέλη της  Γενικής Συνέλευσης , η οποία θα 

πραγματοποιηθεί στις 22-11-2012, στην Αθήνα-πρώτη ημέρα του 17ου Συνεδρίου της 

Ε.Ζ.Ε-  θα ενημερωθούν για τη δομή, τη συγγραφική ομάδα και το κόστος της 

έκδοσης. 
 
4. Συζήτηση για το λεξικό όρων της Ζιζανιολογίας. 
 
Το Δ.Σ. αποφάσισε την επίσπευση της υλοποίησης αυτής της έκδοσης με άμεση 

ενημέρωση του σχετικού Υπευθύνου κ. Θ. Στρουθόπουλου. 
 
5. Εγγραφή νέων μελών.  
 
Το Δ.Σ ενέκρινε την εγγραφή στην Ε.Ζ.Ε. ως νέων μελών των κ. Σαλαμουσά 

Παναγιώτη και κ. Πανταζοπούλου Χρυσούλας. 
 
6. Συνδρομή ιστοσελίδας Ε.Ζ.Ε. 
 
Το Δ.Σ ενέκρινε την ανανέωση της συνδρομής της ιστοσελίδας της Ε.Ζ.Ε. 

mailto:vpaspati@otenet.gr


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  
 
 
 
 
 
 


