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ΠΡΑΚΤΙΚΑ  6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΗΣ Ε.Ζ.Ε. 

                                                                                                 

                                                                                            Αρ. Πρωτ.133 /13-12-2018 

 

Η 6η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου του 2018 και 

ώρα 10:00-12:00 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. Ημερίδα με προτεινόμενο τίτλο «Διαχείριση ανθεκτικότητας και 

ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά» 

4. Σχετικά με τις επόμενες εκλογές της Ε.Ζ.Ε. 

5. Εγγραφές νέων μελών 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

Δημοσθένης Χάχαλης, Αντιπρόεδρος  

 Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας  

 Ανέστης Καρκάνης, Μέλος  

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος  

  

Απόντες:  
 

Αναστασία Καζαντζίδου, Ταμίας 

Δημήτριος Μπιλάλης, Μέλος 

  

  

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

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση για θέματα σχετικά με τη 

διοργάνωση του 20ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε. και πάρθηκαν μεταξύ άλλων αποφάσεις 

σχετικές με τα κόστη εγγραφής, τις οδηγίες συγγραφής περιλήψεων και τις σχετικές 

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

μελετών 

 Μετά από την αποστολή των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών των 

υποψηφίων από τον κ.Δαμαλά, το Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. αποφασίζει τη χορήγηση για το 

ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 υποτροφιών ύψους 1000 ευρώ σε καθέναν από τους 

παρακάτω μεταπτυχιακούς φοιτητές: 

1) Γερακάρη Μαρία – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (Επιβλέπουσα: Ε.Τάνη, 

Λέκτορας) 

2) Αθανασιάδου Δέσποινα – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιβλέπων: Α. 

Καρκάνης, Επικ. Καθηγητής) 

3) Νικολούδη Αναστασία – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Επιβλέπων: Χ. 

Δαμαλάς, Αναπ.Καθηγητής) 

 

Οι μεταπτυχιακές διατριβές των παραπάνω φοιτητών είναι ερευνητικές και 

αφορούν σε αντικείμενα ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση και 

παρουσίαση της εργασίας (βεβαίωση γραμματείας), ένα αντίγραφο της μεταπτυχιακής 

διατριβής (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να κατατεθεί στην Ε.Ζ.Ε. Σε 

περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η εργασία, ο δικαιούχος 

υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας στην Ε.Ζ.Ε. Επιπλέον, το Δ.Σ. της 

Ε.Ζ.Ε. εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Αναπληρωτή Καθηγητή του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης κ. Δαμαλά Χρήστο που ανέλαβε και ολοκλήρωσε εκ μέρους 

της Ε.Ζ.Ε. την σχετική διαδικασία. 

 

3. Ημερίδα με προτεινόμενο τίτλο «Διαχείριση ανθεκτικότητας και 

ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων στα χειμερινά σιτηρά» 

Το Δ.Σ. ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την πρωτοβουλία του μέλους της 

Ε.Ζ.Ε. Ερευνητή του ΕΛΓΟ Δήμητρα, κ. Θωμά Γιτσόπουλου για τη διοργάνωση 

ημερίδας με τίτλο «Διαχείριση ανθεκτικότητας και ολοκληρωμένη διαχείριση ζιζανίων 

στα χειμερινά σιτηρά». Η ημερίδα θα γίνει στο Δρυμό Θεσσαλονίκης (παραχωρείται η 

αίθουσα δεξιώσεων του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου) την Πέμπτη 31 

Ιανουαρίου 2019. Το Δ.Σ. εκφράζει τις ευχαριστίες του στον κ.Γιτσόπουλο για την 

πρωτοβουλία του, εγκρίνει τους πιθανούς τίτλους των εισηγήσεων και τους 

προτεινόμενους ομιλητές και επιπλέον αποφασίζει α) τον ορισμό της κας Αφεντούλη 

ως εκπρόσωπο του Δ.Σ. της Ε.Ζ.Ε. στην εκδήλωση, β) την κάλυψη των εξόδων 
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μετακίνησης όσων από τους συναδέλφους βρίσκονται εκτός Θεσσαλονίκης και 

εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον και γ) την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης 

(catering κ.ά.). 

 

4. Σχετικά με τις επόμενες εκλογές της Ε.Ζ.Ε. 

Το Δ.Σ. αποφασίζει, σύμφωνα με το καταστατικό, τη διενέργεια αρχαιρεσιών για 

την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με επιτόπια ψηφοφορία 

σε κάλπη κατά την 1η και 2η ημέρα του 20ου Συνεδρίου της Ε.Ζ.Ε., στο Αγρίνιο ενώ 

θα δοθεί και η δυνατότητα ψηφοφορίας με ταχυδρομική ψήφο (αποφάσεις σχετικά με 

την καταληκτική ημερομηνία και τις υπόλοιπες διαδικασίες θα ληφθούν σε επόμενη 

συνεδρίαση του Δ.Σ.). Επιπλέον, θα ληφθεί μέριμνα ώστε να ενεργοποιηθεί εγκαίρως 

η Εξελεγκτική Επιτροπή για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών. 

 

5. Εγγραφές νέων μελών 

Ψηφίστηκε ομόφωνα η εγγραφή ως μέλους της Ε.Ζ.Ε. του κ. Φίλιππου Μυλωνά 

(Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο). Η αίτηση του κ.Μυλωνά συνοδευόταν από 

το βιογραφικό του σημείωμα, όπως προβλέπεται από την 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 

 


