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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 

                                                                                                 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.130 /18-01-2018 

 

Η 3η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου του 2018 και 

ώρα 11:00-13:00 μέσω SKYPE. 

 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ενημέρωση σχετικά με την Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 

2. Συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία ορισμένων κρατών-μελών της Ε.Ε. ως 

προς το ζιζανιοκτόνο glyphosate 

3. Συζήτηση για τη διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου της ΕΖΕ  

4. Ιστοσελίδα της Ε.Ζ.Ε. 

5. Άλλα θέματα 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

Δημοσθένης Χάχαλης, Αντιπρόεδρος 

 Αναστασία Καζαντζίδου, Ταμίας 

Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας  

 Δημήτριος Μπιλάλης, Μέλος 

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος  

  

Απών:  
 

 
 

Ανέστης Καρκάνης, Μέλος 

  

 

1. Ενημέρωση σχετικά με την Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας 

 Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο ως προς την επερχόμενη 

Πανελλήνια Συνάντηση Φυτοπροστασίας και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας με 

διάφορους συναδέλφους που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον να είναι ομιλητές. Οι 

τίτλοι των σχετικών ομιλιών εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. ώστε να 

ενταχθούν στο προσχέδιο του προγράμματος.  
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2. Συζήτηση σχετικά με την πρωτοβουλία ορισμένων κρατών-μελών της Ε.Ε. ως 

προς το ζιζανιοκτόνο glyphosate 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τη πρωτοβουλία ορισμένων κρατών-

μελών της Ε.Ε. (μεταξύ των οποίων και της Ελλάδας) ως προς το ζιζανιοκτόνο 

glyphosate (http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-

2/grafeiotypou/deltiatypou/5838-dt271217c). Ακολούθησε εκτενής συζήτηση και 

αποφασίστηκε να υπάρξει επικοινωνία του Προέδρου κ. Τραυλού με το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ανάδειξη των πιθανών προβλημάτων και 

την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. 

 

3. Συζήτηση για τη διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. 

Μπιλάλη για επιμέρους θέματα σχετικά με τη διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου της 

Ε.Ζ.Ε.  

 

4. Ιστοσελίδα της Ε.Ζ.Ε. 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με την προσθήκη ενός νέου πεδίου στην 

ιστοσελίδα της Ε.Ζ.Ε. με τίτλο «Ζιζανιολογικά Νέα» 

(http://www.eze.org.gr/category/zizaniologika-nea/), όπου θα μπορούν να αναρτώνται 

πληροφορίες που αφορούν στην ΕΖΕ, εκδηλώσεις, βιβλία, ερευνητικά προγράμματα, 

δημοσιεύσεις και σχετικα links ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος. Παρακαλούνται τα 

μέλη της Ε.Ζ.Ε. να αξιοποιήσουν ανάλογα τη συγκεκριμένη δυνατότητα. 

 

5. Άλλα θέματα 

Σε συνέχεια όσων αποφασίστηκαν στην 1η και 2η Συνεδρίαση του ΔΣ 

πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την κα.Καζαντζίδου σχετικά με τη συνεργασία με 

το λογιστικό γραφείο και αποφασίστηκε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 

την φορολογική τακτοποίηση της Ε.Ζ.Ε. 

 

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 
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