
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

 

 

Καθώς οι εγγραφές συνέδρων για το  20ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο 

αυξάνονται διαρκώς, η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου εφιστά την προσοχή των 

εγγραφόμενων στο εξής. Οι σύνεδροι που καταβάλλουν το κόστος εγγραφής με μεταφορά 

του σχετικού αντιτίμου στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής 

Εταιρείας (ΕΦΕ) παρακαλούνται να αναγράφουν και το όνομά τους στο πεδίο της 

αιτιολόγησης μεταφοράς των χρημάτων προκειμένου να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους 

από την Οργανωτική Επιτροπή. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί οι σύνεδροι που ολοκληρώνουν 

τη διαδικασία εγγραφής και καταβολής του σχετικού αντιτίμου θα πρέπει να αποστείλουν 

ηλεκτρονικά (E-mail: 20.pfs.thess@gmail.com) στην οργανωτική επιτροπή το παραστατικό 

της πληρωμής. 

Δυνατότητα εγγραφής και καταβολής του σχετικού κόστους θα υπάρχει και on site κατά 

τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι σύνεδροι 

θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η καταβολή του κόστους εγγραφής θα γίνεται μόνο με μετρητά. Η 

ΕΦΕ, ως μη κερδοσκοπική εταιρεία, δεν έχει τη δυνατότητα κατοχής μηχανήματος POS για 

ηλεκτρονικές πληρωμές.  

Η δυνατότητα της on site εγγραφής στο συνέδριο ισχύει μόνο για συνέδρους οι οποίοι 

επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο χωρίς οι ίδιοι να παρουσιάζουν κάποια εργασία. 

Οι σύνεδροι που έχουν αποστείλει ή πρόκειται να αποστείλουν περίληψη/ψεις εργασίας/ών 

θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την καταβολή του κόστους εγγραφής μέχρι την 30η Ιουλίου 

2022, προκειμένου να εξασφαλισθεί  η δημοσίευση τους στο τεύχος των Πρακτικών του 

Συνεδρίου. Περιλήψεις ανακοινώσεων που θα αποσταλούν από συνέδρους που δεν θα έχουν 

ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο συνέδριο μέχρι την 30η Ιουλίου 2022, δεν θα 

συμπεριληφθούν στην έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.  

Σε κάθε περίπτωση η έγκαιρη ολοκλήρωση της εγγραφής και καταβολής του σχετικού 

κόστους από όλους τους ενδιαφερόμενους συνέδρους, είτε παρουσιάζουν εργασία ή όχι, θα 

διευκολύνει την καλύτερη οργάνωση του Συνεδρίου   

 

Χρήσιμες πληροφορίες και νέα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου (http://20.phytopath.gr). 
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Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, σχετικά με το Συνέδριο, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

20.pfs.thess@gmail.com 

 

 

Με εκτίμηση  

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

 

                        Ο Πρόεδρος                                                                        Η  Γραμματέας 

                   

                                                         
 

            Νικόλαος Κατής                                                              Βαρβάρα Μαλιόγκα 

                Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.                                  Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ 
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