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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 

                                                                                                 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.128 /17-06-2017 

 

Η 1η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουνίου του 2017 και ώρα 

09:00-11:00 μέσω SKYPE. 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ενημέρωση σχετικά με εκκρεμότητες του 19ου Συνεδρίου της ΕΖΕ 

2. Διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου της ΕΖΕ  

3. Ιστοσελίδα, νέες δυνατότητες, νέες δράσεις 

4. Λοιπά θέματα 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος (ΓΠΑ) 

 Δημοσθένης Χάχαλης, Αντιπρόεδρος (Skype) 

Αναστασία Καζαντζίδου, Ταμίας (Skype) 

Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας (ΓΠΑ) 

 Δημήτριος Μπιλάλης, Μέλος (ΓΠΑ) 

 Ανέστης Καρκάνης, Μέλος (Skype) 

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος (Skype) 

  

 

Τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα και ακολούθησε μυστική ψηφοφορία 

(Αρ.Πρωτ. 126 / 13.06.17). Μετά από διεξοδική συζήτηση προέκυψαν τα παρακάτω:  

 

 

1. Ενημέρωση εκκρεμοτήτων του 19ου Συνεδρίου της ΕΖΕ 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση διαφόρων εκκρεμοτήτων από τη 

διοργάνωση του 19ου Συνεδρίου της ΕΖΕ στην Ορεστιάδα. 

 

2. Διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου της ΕΖΕ 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση για το χώρο και το χρόνο διεξαγωγής του επόμενου 

Συνεδρίου. Ψηφίστηκε ομόφωνα η διεξαγωγή του 20ου Συνεδρίου να γίνει στο Αγρίνιο 
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το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2019. Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

ορίστηκε ομόφωνα ο κ. Δημήτριος Μπιλάλης.  

 

3. Ιστοσελίδα, νέες δυνατότητες, νέες δράσεις 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση για νέες δυνατότητες και δράσεις 

μέσω της ιστοσελίδας της ΕΖΕ. 

 

4. Άλλα θέματα 

Το Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την ταμία Καζαντζίδου 

Αναστασία να προβεί στις απαραίτητες πληρωμές και εξοφλήσεις τιμολογίων που είναι 

σε εκκρεμότητα (προηγούμενου συνεδρίου της ΕΖΕ, workshop, φιλοξενίας της 

ιστοσελίδας και ανανέωσης ονόματος χώρου ΕΖΕ κτλ) μέσω του τραπεζικού 

λογαριασμού της ΕΖΕ (IBAN: GR3202606040000720200314845). Διαχειριστές των 

τραπεζικών λογαριασμών της ΕΖΕ μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος ΔΣ 

ορίζονται οι: Ηλίας Τραυλός (Πρόεδρος) και Αναστασία Καζαντζίδου (Ταμίας). Οι 

προαναφερόμενοι ορίζονται σαν διαχειριστές και των καρτών αλλά και του e-banking 

και μπορούν να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στη 

διαχείριση των σχετικών λογαριασμών (αναλήψεις, καταθέσεις, έκδοση καρτών, λήψη 

κωδικών e-banking και λοιπές κινήσεις) αλλά και στην παρακολούθηση των κινήσεων. 

Επιπλέον, έγινε συζήτηση για την επερχόμενη Συνάντηση Φυτοπροστασίας και 

την παρουσία της ΕΖΕ αλλά και σχετικά με την πρωτοβουλία του Προέδρου κ. 

Τραυλού για ανάθεση των λογιστικών-φοροτεχνικών θεμάτων της ΕΖΕ σε λογιστικό 

γραφείο (αφού προηγηθεί σχετική αναζήτηση και προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ.) 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Η Γεν. Γραμματέας του Δ.Σ. 

της Ε.Ζ.Ε. της  Ε.Ζ.Ε 

 

 

 

 

Δρ. Η. Τραυλός 

 

 

 

 

Δρ. Π. Παπαστυλιανού 

 


