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

                                                                                            Αρ. Πρωτ. 135/28-05-19 

 

Η 1η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Μαϊου του 2019 και ώρα 

10:00-12:00 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

 

1. Ενημέρωση σχετικά με εκκρεμότητες του 20ου Συνεδρίου της ΕΖΕ 

2. Λογιστικές υπηρεσίες και προσδιορισμός έδρας ΕΖΕ  

3. Λοιπά θέματα 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

 Ανέστης Καρκάνης, Αντιπρόεδρος 

 Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας  

 Σταύρος Ζαννόπουλος, Ταμίας 

 Δημοσθένης Χάχαλης, Μέλος  

 Δημήτρης Μπιλάλης, Μέλος 

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος 

  

 

1. Ενημέρωση σχετικά με το 20ο Συνεδρίου της ΕΖΕ 
 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζήτηση γύρω από τη διοργάνωση του 20ου 

Συνεδρίου της ΕΖΕ στο Αγρίνιο. Το συνέδριο χαρακτηρίστηκε ομόφωνα ως ιδιαίτερα 

επιτυχημένο εξαιτίας του μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων (γεωπόνων, φοιτητών, 

παραγωγών κλπ), των πολλών και σημαντικών χορηγιών, της έναρξης των εργασιών 

από του Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη και του 

μεγάλου επιστημονικού ενδιαφέροντος. Στα θετικά του 20ου Συνεδρίου της ΕΖΕ 

προσμετρώνται: η εκτενής δημοσιογραφική του κάλυψη, η παρουσία τριών 

προσκεκλημένων ομιλητών από σημαντικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, η 

συνδιοργάνωση μιας συνεδρίας με την «ΕΛΑΙΑ» και σημαντικές πολιτιστικές και 
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άλλες δράσεις (επίσκεψη και ξενάγηση στην έκθεση «ελαία» στη Δημοτική 

Πινακοθήκη Αγρινίου, ξενάγηση στον Κήπο των Ηρώων της Ιεράς Πόλεως του 

Μεσολογγίου και επισκέψεις σε πειραματικούς αγρούς ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος) 

 

2. Λογιστικές υπηρεσίες και προσδιορισμός έδρας της ΕΖΕ 

 

Αφού αποφασίστηκε ομόφωνα η επέκταση της συνεργασίας με τον λογιστή κ. 

Παπάζογλου, ακολούθησε ενημέρωση σχετικά με την αναγκαιότητα επίσημου 

προσδιορισμού έδρας της ΕΖΕ για λογιστικούς-φορολογικούς λόγους από τον λογιστή 

της ΕΖΕ κ. Αναστάσιο Παπάζογλου. Κατόπιν σχετικής συζήτησης, αποφασίστηκε 

ομόφωνα ως έδρα της ΕΖΕ να οριστεί η διεύθυνση Ακαδημίας 81 και εξουσιοδοτήθηκε 

ο λογιστής του Σωματείου μας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΦΜ 

998 108 1634) κύριος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ ΑΙ 

576225, όπως μας εκπροσωπήσει στο Τμήμα Μητρώου, για τον νέο προσδιορισμό της 

έδρας του Σωματείου μας. 

 

3. Λοιπά θέματα 

 

Μετά από διεξοδική συζήτηση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να 

εξουσιοδοτήσει τον ταμία Σταύρο Ζαννόπουλο και τον πρόεδρο Ηλία Τραυλό να 

προβούν σε όλες τις απαραίτητες πληρωμές και εξοφλήσεις τιμολογίων που είναι σε 

εκκρεμότητα (προηγούμενου συνεδρίου της ΕΖΕ, φιλοξενίας της ιστοσελίδας και 

ανανέωσης ονόματος χώρου ΕΖΕ, λογιστικά έξοδα κτλ) μέσω του τραπεζικού 

λογαριασμού της ΕΖΕ (IBAN: GR3202606040000720200314845)  

 

 
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 

 


