
Απολογισμός δράσης του Δ.Σ. της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρίας
(Ιούνιος 2011- 22 /11/2012) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες των μελών της Ε.Ζ.Ε. 
ήταν:  Πρόεδρος:  Σπυρίδων  Βυζαντινόπουλος,  Αντιπρόεδρος:  Πέτρος  Λόλας,  Γεν. 
Γραμματέας:  Aικατερίνη Αφεντούλη,  Ταμίας:  Δημοσθένης  Χάχαλης,  Μέλη:  Ελένη 
Κωτούλα,  Ιωάννης  Βασιλάκογλου,  Κίτσιος  Δήμας.  Τα  δύο  τελευταία  μέλη  δεν 
εμφανίστηκαν  σε καμία συνεδρίαση του Δ.Σ., και  ως εκ τούτου  το Δ.Σ. λειτούργησε 
με 5 μέλη.

Συνοπτικά τα πεπραγμένα του Δ.Σ. είναι τα ακόλουθα:

-Σύγκλιση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε   4  συνεδριάσεις  στη  Θεσσαλονίκη 
(συμπεριλαμβανομένης  της  συνάντησης  των  εκλεγέντων  μελών   για  σύσταση  σε 
σώμα).  Η τελευταία  συνεδρίαση   των  μελών  του  Δ.Σ.  θα  γίνει  στην  Αθήνα στις 
21/11/2012

-Εγγραφή πέντε (5) νέων μελών της Εταιρείας.

-Ενημέρωση των μελών της Ε.Ζ.Ε. με τη χρήση της ιστοσελίδας www.eze.org.gr με 
πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα της Εταιρίας και τα στοιχεία των μελών 
της.  Η  επικοινωνία  με  τα  μέλη  διατηρήθηκε  παράλληλα  και  με  μηνύματα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-Πραγματοποίηση  Ημερίδας στη  Θεσσαλονίκη  στις  7  Απριλίου  2011,  η  οποία 
συνδιοργανώθηκε  με  τον  Δήμο  Θεσσαλονίκης-Αντιδημαρχία  Περιβάλλοντος, 
Ποιότητας  Ζωής  και  Ελεύθερων  χώρων και  το  Παράρτημα  ΓΕΩΤΕ.Ε.  Κεντρικής 
Μακεδονίας  με  θέμα:  «Διαχείριση  ζιζανίων  στο  αστικό  πράσινο».  Την  ημερίδα 
παρακολούθησαν 150 άτομα.

-Συμμετοχή  του  Προέδρου  της  Ε.Ζ.Ε.,  ως  προσκεκλημένου  ομιλητού,  στο  14ο 

Πανελλήνιο  Εντομολογικό   Συνέδριο  (Ναύπλιο,  11-14  Οκτωβρίου  2011).  Ο  κ. 
Βυζαντινόπουλος  συμμετείχε  με  εισήγηση  σε  στρογγυλή  τράπεζα  με  θέμα  την 
Εφαρμογή  της  Οδηγίας  2009/128/ΕΚ  (περί  ορθολογικής  χρήσης  των  γεωργικών 
φαρμάκων).

-Πραγματοποίηση  Ημερίδας  στο  Νευροκόπι στις  28  Μαΐου  2012,  η  οποία 
συνδιοργανώθηκε  με  το  Δήμο  Κ.  Νευροκοπίου  με  θέμα:  «Πρόβλημα 
φυτοτοξικότητας από τη χρήση ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες πατάτας, αραβοσίτου 
και φασολιού και τρόποι αποφυγής της ρύπανσης των υδάτων από σημειακές πηγές». 
Την ημερίδα παρακολούθησαν  70 άτομα.

-Χαιρετισμός  της  κ.  Αφεντούλη  Α.  (μετά  από  πρόσκληση)  στο  επιστημονικό 
συνέδριο της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας (Οκτώβριος 2012). Παρέμβαση 
του Προέδρου της Ε.Ζ.Ε. στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα το «Πολλαπλασιαστικό 
υλικό» της χώρας μας.

-Απόφαση έκδοσης 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 

http://www.eze.org.gr/


για τη δομή, τη συγγραφική ομάδα, το πιθανό κόστος της έκδοσης.

-  Επίσπευση  της  υλοποίησης  της  έκδοσης  με  θέμα  :  «Λεξικό  όρων  της 
Ζιζανιολογίας» (Συντονιστής ο κ. Θ. Στρουθόπουλος). Ο κ. Στρουθόπουλος ετοίμασε 
κείμενο εργασίας που έστειλε στα μέλη της επιτροπής για σχόλια και προτάσεις όσον 
αφορά τη δομή και τα περιεχόμενα του λεξικού. Η επιτροπή απαρτίζεται από τα μέλη, 
Αφεντούλη Α., Βυζαντινόπουλος Σ., Γιαννοπολίτη Κ., Ελευθεροχωρινό Η., Κωτούλα 
Ε., Λόλα Π. και Χάχαλη Δ.

 -Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του  νέου Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε.

-Διοργάνωση  στην  Αθήνα  του  17ου Συνεδρίου  της  Ε.Ζ.Ε.  στις  22,  23  και  24 
Νοεμβρίου 2012 με θέμα «Ζιζανιολογία-Γεωργία-Αστικό Πράσινο» στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (2 προσκεκλημένοι ομιλητές, εξασφάλιση χορηγιών).
-Αποστολή  πρόσκλησης-στο  πλαίσιο  του  17ου Συνεδρίου  της  Ε.Ζ.Ε.-στη 
Φυτοπαθολογική και Εντομολογική Εταιρεία για χαιρετισμό και παρακολούθηση των 
εργασιών  του Συνεδρίου. 
-Απονομή αναμνηστικής πλακέτας- στο πλαίσιο του 17ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε - σε 
συναδέλφους που έχουν προσφέρει ιδιαίτερα στην Ε.Ζ.Ε.

 


