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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 

                                                                                                 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.132 /28-06-2018 

 

Η 5η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουνίου του 2018 και ώρα 

12:00-14:00 μέσω SKYPE. 

 

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ενημέρωση σχετικά με το 20ο Συνέδριο της Ε.Ζ.Ε. 

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

μελετών 

3. Ενημέρωση σχετικά με την πρόταση στο ΥΠΑΑΤ για χρηματοδότηση μελέτης 

σχετικής με την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (χημικών και μη) του 

ζιζανιοκτόνου glyphosate 

4. Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Weed Research 

Society (EWRS) που έγινε στη Σλοβενία (17-21 Ιουνίου 2018) 

5. Άλλα θέματα 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας 

 Δημήτριος Μπιλάλης, Μέλος  

 Ανέστης Καρκάνης, Μέλος  

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος  

  

Απόντες:  
 

Δημοσθένης Χάχαλης, Αντιπρόεδρος  

 Αναστασία Καζαντζίδου, Ταμίας 

 

  

1. Ενημέρωση σχετικά με το 20ο Συνέδριο 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. Επιπλέον, οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου, 

ορίστηκε η Οργανωτική και η Επιστημονική Επιτροπή και εξουσιοδοτήθηκε η 
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Οργανωτική Επιτροπή ώστε σε συνεργασία με το Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. να προχωρήσουν σε 

επαφές με τους πιθανούς προσκεκλημένους ομιλητές που προτάθηκαν από τα μέλη του 

Δ.Σ. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτώνται και θα βρίσκονται διαθέσιμες στη 

σχετική ιστοσελίδα (http://www.eze.org.gr/sunedria/20th-conference/) 

 

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

μελετών 

 Το Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. αποφασίζει τη χορήγηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

συνολικά 4 υποτροφιών, μιας για κάθε ένα από τα 4 γεωπονικά πανεπιστημιακά 

ιδρύματα/τμήματα της χώρας. Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες θα αφορούν σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υλοποιούνται στα: α) Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθήνας, β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γ) 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και δ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σκοπός της 

δράσης αυτής είναι η οικονομική στήριξη φοιτητών ώστε να έχουν την ευκαιρία 

απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 

1000 ευρώ και χορηγείται για μεταπτυχιακές σπουδές, η επίσημη διάρκεια των οποίων 

μπορεί να κυμαίνεται από 12 έως 24 μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

μεταπτυχιακή διατριβή να είναι ερευνητική και να αφορά αντικείμενα ζιζανιολογικού 

ενδιαφέροντος. Την σχετική διαδικασία αναλαμβάνει το μέλος της Ε.Ζ.Ε. 

Αναπ.Καθηγητής Χ.Δαμαλάς και την τελική απόφαση θα λάβει το Δ.Σ. Όλες οι 

σχετικές πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ζ.Ε. 

 

3. Ενημέρωση σχετικά με την πρόταση στο ΥΠΑΑΤ για χρηματοδότηση μελέτης 

σχετικής με την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων (χημικών και μη) του 

ζιζανιοκτόνου glyphosate 

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και τη Γεν. Γραμματέα της Ε.Ζ.Ε. για την 

συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ κ. Νίκο 

Αντώνογλου παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και αφορούσε κυρίως στην πρόταση 

εκπόνησης μελέτης εκ μέρους της Ε.Ζ.Ε. σχετικής με την αξιολόγηση εναλλακτικών 

λύσεων (χημικών και μη) του ζιζανιοκτόνου glyphosate. Μεταξύ άλλων τονίστηκε η 

σοβαρότητα του ζητήματος για τους Έλληνες παραγωγούς και ο σημαντικός ρόλος που 

μπορεί να διαδραματίσει η Ε.Ζ.Ε. 

 

http://www.eze.org.gr/sunedria/20th-conference/
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4. Ενημέρωση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της European Weed 

Research Society (EWRS) που έγινε στη Σλοβενία (17-21 Ιουνίου 2018) 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της 

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

Επιπλέον, το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Ε.Ζ.Ε. με την ιδιότητα και του 

Board Member της EWRS για τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. (Board meeting) της EWRS που 

πραγματοποιήθηκε κατά της διάρκεια του συνεδρίου και τις αποφάσεις που πάρθηκαν. 

 

5. Άλλα θέματα 

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε για την υποβολή φορολογικής δήλωσης της Ε.Ζ.Ε. μέσω του 

συνεργαζόμενου λογιστικού γραφείου. Επιπλέον, αποφασίστηκε να διερευνηθεί με 

διάφορους νομικούς η διαδικασία που αφορά στην τροποποίηση (ή επικαιροποίηση) 

του καταστατικού της Ε.Ζ.Ε. ώστε να συζητηθεί σε μελλοντική Συνεδρίαση του Δ.Σ. 

η αναγκαιότητα τροποποιήσεων, να επισημανθούν οι όποιες προτεινόμενες αλλαγές 

και στη συνέχεια να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία μέσω της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

 

 

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/

