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

                                                                                                 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.131 /28-02-2018 

 

Η 4η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου του 2018 

και ώρα 12:00-14:00 μέσω SKYPE. 

 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Χορήγηση υποτροφιών εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. για την εκπόνηση μεταπτυχιακών 

μελετών 

2. Πρόταση στο ΥΠΑΑΤ για χρηματοδότηση μελέτης σχετικής με την 

αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (χημικών και μη) του ζιζανιοκτόνου 

glyphosate 

3. Παρουσία της Ε.Ζ.Ε. στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Weed Research 

Society (EWRS) που θα γίνει στη Σλοβενία (Ιούνιος 2018) 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

Δημοσθένης Χάχαλης, Αντιπρόεδρος 

 Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας  

 Αναστασία Καζαντζίδου, Ταμίας 

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος  

  

Απόντες:  
 

Δημήτριος Μπιλάλης, Μέλος 

Ανέστης Καρκάνης, Μέλος 

  

  

1. Χορήγηση υποτροφιών εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. για την εκπόνηση μεταπτυχιακών 

μελετών 

 Κατόπιν σχετικής εισήγησης από τον Πρόεδρο ακολούθησε συζήτηση και 

αποφασίστηκε η χορήγηση υποτροφιών εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. για εκπόνηση 

μεταπτυχιακών μελετών σε θέματα ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος για το Ακαδημαϊκό 

Έτος 2018-2019. Οι επιμέρους προϋποθέσεις και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα 

αποσαφηνιστούν σε επόμενη συνεδρίαση.  
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2. Πρόταση στο ΥΠΑΑΤ για χρηματοδότηση μελέτης σχετικής με την 

αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (χημικών και μη) του ζιζανιοκτόνου 

glyphosate 

Σε συνέχεια της σχετικής συζήτησης που έγινε κατά την 3η Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

της Ε.Ζ.Ε. (Αρ.Πρωτ. 130 / 18.01.18) και κατόπιν σχετικής εισήγησης της κας 

Αφεντούλη και εκτενούς συζήτησης αποφασίστηκε ο κ.Τραυλός να συντονίσει την 

εκπόνηση μελέτης σχετικής με την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (χημικών και 

μη) του ζιζανιοκτόνου glyphosate και να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. 

Επιπλέον, σημειώθηκε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από την πλευρά 

του ΥΠΑΑΤ, η Ε.Ζ.Ε. θα διερευνήσει το ενδεχόμενο να εκπονήσει σχετική μελέτη 

χωρίς κρατική χρηματοδότηση. 

 

3. Παρουσία της Ε.Ζ.Ε. στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Weed Research 

Society (EWRS) που θα γίνει στη Σλοβενία (Ιούνιος 2018) 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με το επερχόμενο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της 

EWRS (http://www.ewrs2018.org/) και έγινε αναφορά στην παρουσία της Ε.Ζ.Ε. μέσω 

των μελών της αλλά και πιθανώς μέσω ενημερωτικού -για τις δράσεις της Εταιρείας- 

υλικού. 

 

 

 

 

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 

 

http://www.ewrs2018.org/

