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

  

Αρ. Πρωτ. 72/26-11-2012 

 

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012 

  

Η 4η Συνάντηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 21/11/2012 στο 

ξενοδοχείο ΠΛΑΚΑ και ώρα 20.00. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της οργανωτικής επιτροπής του 17ου Συνεδρίου 

της Ε.Ζ.Ε. (Εισηγητές, Σ. Βυζαντινόπουλος, Δ. Χάχαλης). 

2. Μείωση κόστους σύγκλισης Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε.( Σ. Βυζαντινόπουλος). 

3. Θέματα για υλοποίηση-ολοκλήρωση από το επόμενο Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε.(Σ. 

Βυζαντινόπουλος). 

4.Συνεργασία με Επιστημονικές Εταιρείες Φυτοπροστασίας. (Σ. Βυζαντινόπουλος, Ε. 

Κωτούλα-Συκά). 

5. Εντολή  προς τον ταμία της Ε.Ζ.Ε. Δρ. Δ. Χάχαλη για διευθέτηση πληρωμών στο 

πλαίσιο της διοργάνωσης του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. 

6. Νέα ημερομηνία για αποστολή επιστολικής ψήφου για τις αρχαιρεσίες της Ε.Ζ.Ε. 

(Δ. Χάχαλης). 

 

 

 

 

Παρόντες:         Σπυρίδων Βυζαντινόπουλος 

  

Πέτρος Λόλας 

 

                                 Ελένη Κωτούλα-Συκά 

  

Δημοσθένης Χάχαλης  

  

Αικατερίνη Αφεντούλη  

 

 

                                 

 

 

1. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της οργανωτικής επιτροπής του 17ου 

Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε.  

 

Έγινε ενημέρωση για τα  προβλήματα που αντιμετώπισε η οργανωτική επιτροπή του 

17ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε., λόγω της κατάληψης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών (χώρος πραγματοποίησης του Συνεδρίου). Τις  4  τελευταίες ημέρες πριν την 

έναρξη του Συνεδρίου, έγιναν εντατικές προσπάθειες εξεύρεσης εναλλακτικών 

χώρων διοργάνωσης του Συνεδρίου αν και τελικά –με κατάλληλη συνεννόηση  με 



τους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών-  το όλο ζήτημα διευθετήθηκε 

επιτυχώς. 

Επίσης, έγινε ενημέρωση για την ανάληψη από κοινού του κόστους μεταφοράς (1/2 

Ε.Ζ.Ε.,1/2  Α.Π.Θ.) στην Αθήνα (με πούλμαν) φοιτητών από το Τμήμα Γεωπονίας 

του Α.Π.Θ. καθώς και από το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της σχολής Τεχνολόγων 

Γεωπονίας του Α.ΤΕ.Ι.Θ.  

 

2.  Μείωση κόστους σύγκλισης Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. 

 

Συζητήθηκαν τρόποι  μείωσης των απαιτούμενων εξόδων για την πραγματοποίηση 

των συναντήσεων των μελών του Δ.Σ. και αποφασίστηκε να προταθεί στη Γενική 

Συνέλευση των μελών ως πιο ενδεδειγμένος τρόπος μείωσης του κόστους λειτουργίας 

του Δ.Σ. η χρήση του εργαλείου Skype.  

 

3.Θέματα για υλοποίηση-ολοκλήρωση  από το επόμενο Δ.Σ. 

 

Αποφασίστηκε να τεθούν για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση των μελών –προς 

υλοποίηση-ολοκλήρωση από το επόμενο Δ.Σ.- τα εξής θέματα: Λεξικό όρων της  

Ζιζανιολογίας, Επιστημονικό εγχειρίδιο σχετικά με τα ζιζάνια του αστικού πρασίνου, 

εκσυγχρονισμός καταστατικού-δυνατότητα εγγραφής ως μελών της Ε.Ζ.Ε. 

επιστημόνων νέων ειδικοτήτων (βιολόγων, δασολόγων κ.ά.). 

 

4. Συνεργασία με Επιστημονικές Εταιρείες Φυτοπροστασίας. 

 

Επισημάνθηκε η ανάγκη επιδίωξης συνεργασίας σε επίπεδο Πανελληνίων ή/και 

οργάνωσης διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων των διαφόρων Επιστημονικών 

Εταιρειών Φυτοπροστασίας αλλά και άλλων εταιρειών  όπως για παράδειγμα της 

Εταιρείας Γενετικής Βελτίωσης.  

 

5. Εντολή  προς τον ταμία της Ε.Ζ.Ε. Δρ. Δ. Χάχαλη για διευθέτηση πληρωμών 

στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 17ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. 

 

Τα  παρόντα μέλη του Δ.Σ.  μετά από συζήτηση αποφάσισαν τα παρακάτω. Δόθηκε η 

εντολή και εξουσιοδοτήθηκε ο ταμίας της Ε.Ζ.Ε. Δρ. Δ. Χάχαλης να προβεί στις 

απαραίτητες πληρωμές για την κάλυψη  των  δαπανών για την υλοποίηση του 17ου 

Συνεδρίου.  Συγκεκριμένα:  

1. Ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 1.500 ευρώ για την κάλυψη των παρακάτω 

εξόδων:  

α) Προκαταβολή ποσού ύψους 1.000 ευρώ για το catering (ΖΑΦΕΙΡΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ) κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. 

β) Κάλυψη εξόδων σχετικά με την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο της 

Ακρόπολης. 

2. Ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 4.800 ευρώ για την κάλυψη των παρακάτω 

εξόδων που αφορούν το 17ου Συνέδριο: 

α) Κάλυψη εξόδων μετακίνησης των μελών του Δ.Σ. για την  4η συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. στην Αθήνα. 

β) Κάλυψη άλλων διαφόρων εξόδων για την διεξαγωγή του συνεδρίου. 

 



Ο Ταμίας της Ε.Ζ.Ε. σε συνεργασία με την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου θα 

προσκομίσει αναλυτικό πίνακα εσόδων-εξόδων, ως οφείλει σύμφωνα με το 

καταστατικό της εταιρείας. 

 

6. Νέα ημερομηνία  για αποστολή επιστολικής ψήφου για τις αρχαιρεσίες της 

Ε.Ζ.Ε. 

 

Το Δ.Σ. είχε αποφασίσει, σύμφωνα με το καταστατικό, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για 

την  ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με επιτόπια 

ψηφοφορία σε κάλπη κατά την 1η ημέρα (22-11-2012) του 17ου Συνεδρίου της 

Ε.Ζ.Ε., στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και παράλληλη ψηφοφορία  με  

ταχυδρομική ψήφο (όπως φαίνεται αναλυτικά στα Πρακτικά της 3ης Συνεδρίασης του 

Δ.Σ. στις 12/9/2012). Λόγω  αντικειμενικών όμως δυσκολιών, δεν κατέστη δυνατή η 

έγκαιρη ψηφοφορία με αλληλογραφία. Έτσι το Δ.Σ. αποφάσισε, τα μέλη μας που δεν 

θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν στις 22/11/2012 στην Αθήνα, να συμμετάσχουν 

στη διαδικασία εκλογής των νέων μελών του Δ.Σ. με την αποστολή επιστολικής 

ψήφου. Ορίστηκε σαν η τελευταία ημέρα αποστολής της ψήφου η 7/1/2013. Οι 

φάκελοι με το ψηφοδέλτιο της επιλογής των μελών (λευκό & με ονόματα 

υποψηφίων) θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Ε. Πασπάτης, Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Στεφ. Δέλτα 8, Κηφισιά, Αθήνα, 14561. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο 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. 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

 

 


