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

                                                                                            Αρ. Πρωτ.140 /09-04-021 

 

Η 6η Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής 

Ζιζανιολογικής Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 9 Απριλίου του 2021 και 

ώρα 11:00-13:00 μέσω SKYPE. 

 
 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης 

1. Ενημέρωση σχετικά με τον 1ο κύκλο των Διαδικτυακών Σεμιναρίων 

(Webinars) της ΕΖΕ. 

2. Σχετικά με τις επόμενες εκλογές της ΕΖΕ για την ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ 

3. Πραγματοποίηση της Γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού και των περιορισμών που έχουν θεσπιστεί από την 

Ελληνική Κυβέρνηση 

4. Λοιπά θέματα 

 

Παρόντες: Ηλίας Τραυλός, Πρόεδρος  

Ανέστης Καρκάνης, Αντιπρόεδρος  

 Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Γ. Γραμματέας  

 Σταύρος Ζαννόπουλος, Ταμίας 

 Δημοσθένης Χάχαλης, Μέλος  

 Αικατερίνη Αφεντούλη, Μέλος  

 Δημήτρης Μπιλάλης, Μέλος 

  

 

1. Ενημέρωση σχετικά με τον 1ο κύκλο των Διαδικτυακών Σεμιναρίων 

(Webinars) της ΕΖΕ  

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από τον Πρόεδρο και συζήτηση για τον 1ο κύκλο 

των Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) της ΕΖΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 22, 

23 & 24 Μαρτίου 2021. Στα σεμινάρια έλαβαν μέρος περισσότερα από 400 

συμμετέχοντες (ερευνητές, γεωπόνοι, παραγωγοί, φοιτητές κ.ά.) στους οποίους και 

δόθηκαν σχετικές βεβαιώσεις παρακολούθησης, ενώ στην ιστοσελίδα της ΕΖΕ 

αναρτήθηκε ενημερωτικό υλικό από τις εισηγήσεις σε κλειδωμένο pdf. 
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2. Σχετικά με τις επόμενες εκλογές της Ε.Ζ.Ε. για την ανάδειξη νέου ΔΣ και ΕΕ 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα και σύμφωνα με το καταστατικό τη διενέργεια 

αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της 

Εξελεγκτικής Επιτροπής 

 

3. Πραγματοποίηση της Γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη λόγω της 

πανδημίας του κορωνοϊού και των περιορισμών που έχουν θεσπιστεί από την 

Ελληνική Κυβέρνηση 

Προς αποφυγή συνωστισμού, για την προστασία της υγείας των συμμετεχόντων και 

εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική Κυβέρνηση 

λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού αποφασίστηκε ομόφωνα η επόμενη Γενική 

Συνέλευση να γίνει διαδικτυακά εντός του Μαΐου. 

 

4. Λοιπά θέματα 

Έγινε ενημέρωση από τον κ. Μπιλάλη και τον κ. Ζαννόπουλο για την πορεία των 

συζητήσεων σχετικά με πιθανές προτάσεις εκ μέρους της ΕΖΕ για τη διαμόρφωση του 

νέου ΠΑΑ. 

 
 
 

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 

 


