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

                                                                                            Αρ. Πρωτ.  138 /25-11-20 

 

Η 4η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου του 2020 και 

ώρα 10:00-11:30 μέσω SKYPE. 

 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ανακοινώσεις 

2. Συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΖΕ 

3. Διοργάνωση Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) της ΕΖΕ. 

4. Εγγραφές νέων μελών 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

 Ανέστης Καρκάνης, Αντιπρόεδρος 

 Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας  

 Σταύρος Ζαννόπουλος, Ταμίας 

 Δημοσθένης Χάχαλης, Μέλος  

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος  

Απών: Δημήτρης Μπιλάλης, Μέλος 

  

 

1. Ανακοινώσεις 

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι μεταπτυχιακές σπουδές των υπότροφων της 

Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας. Οι τίτλοι των μεταπτυχιακών μελετών των 

υπότροφων ήταν: α) Γερακάρη Μαρία – Μελέτη μηχανισμών ανάπτυξης 

ανθεκτικότητας στο ζιζανιοκτόνο glyphosate / Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας 

(Επιβλέπουσα: Ε.Τάνη, Επικ. Καθηγήτρια), β) Αθανασιάδου Δέσποινα – Επίδραση 

του χρόνου σποράς και διαφόρων μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων στη 

ζιζανιοχλωρίδα σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού / Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

(Επιβλέπων: Α. Καρκάνης, Επικ. Καθηγητής) και γ) Νικολούδη Αναστασία – 

Αξιολόγηση της ανταγωνιστικής ικανότητας του βασιλικού (Ocimum basilicum) με 

τα ζιζάνια αγριοβαμβακιά (Abutilon theophrasti) και τάτουλα (Datura stramonium) 
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με τη μέθοδο των σειρών αντικατάστασης / Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

(Επιβλέπων: Χ. Δαμαλάς, Αναπ. Καθηγητής). Οι μεταπτυχιακές διατριβές των 

παραπάνω φοιτητών ήταν ερευνητικές και αφορούσαν σε αντικείμενα μεγάλου 

ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας εκφράζει τα συγχαρητήριά του στους υποτρόφους για την 

ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους σπουδών και τις θερμές ευχές του για μια 

επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. 

 

2. Συζήτηση σχετικά με την τροποποίηση του καταστατικού της ΕΖΕ 

Λαμβάνοντας υπόψιν προηγούμενες αποφάσεις της ΕΖΕ έγινε διεξοδική συζήτηση 

μεταξύ των μελών του ΔΣ και αναδείχθηκε η μεγάλη αναγκαιότητα τροποποίησης στο 

καταστατικό της ΕΖΕ σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία. Κατόπιν σχετικής συζήτησης 

και προτάσεων από τα μέλη αποφασίστηκε ομόφωνα η σχετική διαδικασία να ανατεθεί 

στον Δικηγόρο κ. Ευάγγελο Καμαράκη. Επιπλέον, ο Αντιπρόεδρος της ΕΖΕ κ. 

Καρκάνης ορίστηκε ως υπεύθυνος για την συλλογή συγκεκριμένων σημείων που 

πιθανώς χρίζουν τροποποίησης και σχολίων-παρατηρήσεων.  

 

 
3. Διοργάνωση Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) της ΕΖΕ  

Ο Πρόεδρος της ΕΖΕ εισηγήθηκε τη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων από 

την ΕΖΕ μιας και η πανδημία του κορωνοϊού και οι σχετικοί περιορισμοί σε 

μετακινήσεις και συναθροίσεις καθιστούν ορατό το ενδεχόμενο αδυναμίας 

οργάνωσης ημερίδων-συνεδρίων με φυσική παρουσία κατά τους επόμενους μήνες. 

Συνεπώς, είναι θετική η αξιοποίηση δυνατοτήτων εξ ’αποστάσεως σεμιναρίων-

ημερίδων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ο Πρόεδρος της ΕΖΕ 

εξουσιοδοτήθηκε να κάνει τη σχετική έρευνα και να επανέλθει με συγκεκριμένες 

προτάσεις στην επόμενη συνεδρίαση. 

  

3. Εγγραφές νέων μελών 

Ψηφίστηκε ομόφωνα η εγγραφή ως μελών της Ε.Ζ.Ε. των ακόλουθων: 

Αλέξανδρος Ταταρίδας και Ιωάννης Γαζούλης (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Οι 

αιτήσεις των προαναφερομένων συνοδευόταν από τα βιογραφικά τους σημειώματα, 

όπως προβλέπεται από την Ε.Ζ.Ε. 
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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 

 


