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Ατζέντα Απολογιστικής ΓΣ Ελληνικής Ζωολογική Εταιρείας 

• Απολογισμός Γραμματέα 

• Απολογισμός ΔΣ (προέδρου) 

• Κόκκινο Βιβλίο 

• Απολογισμός Ταμία – Αναφορά από Εξελεκτική 

• Θέματα που επιθυμούν να θέσουν τα μέλη 

• Εκλογή Εφορευτικής  

• Εκλογή Εξελεγκτικής  

 

Απολογισμός ΔΣ 

1. Συνέδρια: 

Μετά το συνέδριο του 2019, οργανώνεται το Συνέδριο 22 το οποίο θα γίνει στη Λέσβο, με την 

ελπίδα να είναι κυρίως δια ζώσης. Θα προσφέρεται και η δυνατότητα δικτυακής 

συμμετοχής. Έχουν ήδη εκδοθεί δύο προσκλήσεις (Circulars) και e-mail επικοινωνίας το 

15.iczegar@gmail.com  

• Συνδιοργάνωση Helecos (10/21),  

 

 

2. Εσωτερικές αλλαγές – τακτοποιήσεις 

 

• Εγκρίθηκε νέο καταστατικό. Βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα. Βασικές αλλαγές: 

7μελές ΔΣ (από 11μελές) . Συντονισμός εκλογών με Συνέδριο (προβλεπόταν κάθε 2 χρόνια 

ενώ το συνέδριό μας γίνεται κάθε 3). Άλλαξε η θητεία του ΔΣ σε τριετή ώστε να συμπίπτει 

με τα συνέδρια. 

• Έγινε αλλαγή της έδρας της εταιρείας. Το κόστος της παλιάς έδρας (€90/μήνα) έπεσε με 

την καινούργια έδρα στα €30/μήνα). 

• Φορολογικές τακτοποιήσεις: Η εταιρεία είναι φορολογικά ενήμερη τουλάχιστον από 2017. 

Εκκρεμεί η τακτοποίηση ετών 2010-2016. Είναι ενήμερος και θα επιληφθεί λογιστής. 

• Ενεργοποιήθηκε Λογαριασμός της ΕΖΕ στην τ Πειραιώς. Εκκρεμεί η ενεργοποίηση αντί-

στοιχου στην ALPHA η οποία θα γίνει με την ολοκλήρωση των εκλογών. Με τις εκλογές 

αποδεσμεύεται και ποσό που υπάρχει σε αυτόν το λογαριασμό.  
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3. Ιστοσελίδα 

Έχει διαμορφωθεί νέα ιστοσελίδα (https://www.hzoos.gr/el) και νέο e-mail επικοινωνίας 

(info@hzoos.gr). Η βασική σελίδα συνδέθηκε και με τη σελίδα του ΚΑΠΕ (όπου μπορεί κανείς 

να αναζητήσει τον κατάλογο και σε ορισμένες περιπτώσεις και ανάτυπα από τις πανιδικές 

εργασίες που αφορούν την Ελλάδα). Θα γίνεται σταδιακή προσθήκη ανάτυπων στα οποία θα 

έχουν πρόσβαση μόνο τα μέλη της ΕΖΕ.  

Θερμή παράκληση, προς ΟΛΑ τα μέλη: περιηγηθείτε και ελέγξετε τη λειτουργικότητα της 

ιστοσελίδας. Καλοδεχούμενες παρατηρήσεις, προτάσεις για αλλαγές και προσθήκες. 

 

4. Τακτοποιήσεις χρεών 

 

• Πληρώθηκε (κατόπιν συμφωνίας με το ιδιοκτήτη κ. Παπαϊωάννου, τον οποίο και ευχαρι-

στούμε θερμά) συνολικό ποσό €3500 για την εξόφληση ενοικίων παλιότερων ετών της 

παλιάς έδρας. 

• Πληρώθηκε χρωστούμενο ποσό €3500 (έναντι συνολικής οφειλής €7000) για εργασίες 

ψηφιοποιήσεων και συντήρησης της βάσης του ΚΑΠΕ κατά το διάστημα 2017-2020. To 

υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό θα αποπληρωθεί σύντομα. 

 

5. Εκδόσεις 

Προχώρησε η έκδοση του δεύτερου τόμου για τα Λεπιδόπτερα της Ελλάδας και της Κύπρου 

του L. Gozmany (θα λάβετε σύντομα ειδοποίηση για να το μεταφορτώσετε στους υπολογιστές 

σας) και έχει δρομολογηθεί η οριστική διαμόρφωση των τριών τόμων που απομένουν.  

Αντίγραφα του 1ου τόμου της σειράς είναι διαθέσιμα δωρεάν στα μέλη είτε με παραλαβή τους 

από το Μουσείο Ζωολογίας του ΕΚΠΑ εφόσον βρίσκονται στην  Αθήνα, είτε με παραλαβή τους 

από σημεία στην Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης, τα Ιωάννινα και την Πάτρα (θα υπάρξει 

σχετική ενημέρωση), είτε με ταχυδρομική αποστολή τους σε πόλεις εκτός αυτών που 

αναφέρονται. 

Έχει αποφασιστεί οι νέες εκδόσεις να είναι ηλεκτρονικές με παράλληλο τύπωμα ελάχιστων 

φυσικών αντίτυπων που κατατίθενται σε δημόσιες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Τα μέλη θα λαμβάνουν σύνδεσμο ο οποίος θα επιτρέπει τη μεταφόρτωση των 

συγκεκριμένων κάθε φορά εκδόσεων. Για όποιο σχετικό θέμα επικοινωνούμε με το 

info@hzoos.gr. 
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6. Άλλες δραστηριότητες 

 

Feraki Fund: Το ΔΣ αποφάσισε τη συνεργασία με τον κ. Luc Willemse για την απονομή 

ετήσιων υποτροφιών προς τιμή του πατέρα του Fer Willemse (συγγραφέα δύο τόμων για τα 

ορθόπτερα της Ελλάδας στην σειρά Fauna Graeciae). Ήδη απονεμήθηκαν οι τρεις πρώτες 

υποτροφίες για το 2022. Συνοπτικά, τα χρήματα συγκεντρώνονται από τον κ. L. Willemse και 

κατατίθενται για το συγκεκριμένο σκοπό σε λογαριασμό της ΕΖΕ. Τριμελής επιτροπή ( L. 

Willemse, πρόεδρος της Orthoptera Specialist Group IUCN και εξειδικευμένο μέλος της ΕΖΕ 

το οποίο διορίζει το ΔΣ) κρίνουν τις προτάσεις που κατατίθενται και απονέμουν τις 

υποτροφίες. Για λεπτομέρειες δείτε https://www.hzoos.gr/el/node/47301.  

Άτλας Θηλαστικών: Με πρωτοβουλία του μέλους μας κ Γ. Μήτσαινα, η ΕΖΕ συμμετέχει στη 

σύνταξη του Άτλαντα Θηλαστικών της Ευρώπης. Ευκαιρίας δοθείσης συντάσσεται και Άτλας 

Θηλαστικών της Ελλάδας. Για τις ανάγκες του δεύτερου, ζητήθηκε και επιτεύχθηκε 

χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ύψους €29.000 η οποία θα αξιοποιηθεί στη 

πρόσληψη ενός ατόμου μερικής απασχόλησης για τη διαμόρφωση και την επιμέλεια 

σχετικής Βάσης Δεδομένων (που στην τελική της μορφή θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα) και 

ενός ακόμη ατόμου για τη διαμόρφωση των σχετικών χαρτών. Το έργο επιβλέπεται από 

πενταμελή επιτροπή που όρισε το ΔΣ της ΕΖΕ. Έχει γίνει ήδη επαφή με όλα τα μέλη μας που 

κατέχουν στοιχεία κατανομών θηλαστικών.  

Κάστορας: Με πρωτοβουλία του ΑΠΘ (Δ. Γιουλάτος, Α. Γαλανάκη, Θ. Κομηνός ) έχουν 

ξεκινήσει διαδικασίες για τη μελέτη της πιθανής επανεγκατάστασης πληθυσμών κάστορα 

την Ελλάδα. Η ΕΖΕ θεωρώντας σημαντική την προοπτική επανάκαμψης ενός είδους για τη 

χώρα, καθώς και την αναγκαία επισκόπηση και αναθεώρηση της αντίστοιχης νομοθεσίας, 

αποφάσισε να στηρίξει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης σκοπιμότητας.  

Παρεμβάσεις σε θέματα επικαιρότητας: Αιολικά σε βραχονησίδες, Αιολικά σε Βέρμιο, 

Περιοχές Άνευ Δρόμων, Μεγάλη επιτυχία του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος 

για την προστασία των κητωδών στην Ελληνική Τάφρο!  

Θάνατοι Κώστα Κριμπά, Thomas Schultze-Westrum 

Οικονομικά μελών: Παρακαλούμε για έγκαιρη τακτοποίηση των οικονομικών. Είναι κρίσιμο 

τόσο για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΖΕ όσο και για τη δυνατότητα τακτικής επαφής με τα 

μέλη μας. (Υπενθυμίζουμε €25 πλήρης, €15 φοιτητική). 

Θα υπάρχουν 2 ετήσιες υπενθυμίσεις. Νοέμβριο και Ιανουάριο. Η μη τακτοποίηση μέχρι και 

το τέλος Ιανουαρίου θα συνεπάγεται περιορισμό στην πρόσβαση και εκδόσεις και ΚΑΠΕ και 

κάθε άλλο προνόμιο μέλους.  

Δεν υπάρχουν αναδρομικά. Καθένας έχει τα δικαιώματα που του δίνει η κάθε ετήσια 

συνδρομή για τη συγκεκριμένη χρονιά.  
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7. Εκκρεμή 

 

1. Υποτροφίες: παρά την απόφαση του ΔΣ για απονομή ετήσιων μικρών ερευνητικών 

υποτροφιών (στο πρότυπο του Feraki Fund, αλλά με ευρύτερο σκοπό) η διαδικασία 

δεν προχώρησε. 

2. Ψηφιοποιήσεις: παρά τη δέσμευση του ΔΣ για ψηφιοποιήσεις παλαιότερων εκδό-

σεων, η διαδικασία δεν προχώρησε ουσιαστικά. Σημείωση: Η ΕΖΕ, εδώ και χρόνια, 

είναι πιστοποιημένος φορέας υποδοχής φοιτητών για πρακτική άσκηση στο σύστημα 

ΑΤΛΑΣ. 

 

Πρακτικά θέματα 

Υποψηφιότητες για νέο ΔΣ, Εφορευτική και εξελεγκτική  

 


