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21ο Πανελλήνιο Συνέδριο - 3η Αναγγελία 

 
Η Ελληνική Ζιζανιολογική Εταιρεία  σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο 21ο Πανελλήνιο Συνέδριό 

της με τίτλο: «Ζιζανιολογία: καινοτομίες, προτεραιότητες και προκλήσεις στη σύγχρονη γεωργία» 

που θα διεξαχθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 9, 10 & 11 Μαΐου 2023 

 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (προφορικές) και εικονογραφηµένα 

κείµενα (posters) που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της Ζιζανιολογίας. Υπενθυμίζεται ότι η 

προθεσμία για τις προφορικές παρουσιάσεις έχει λήξει. Εντούτοις, δίνεται η δυνατότητα στους 

συνέδρους που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν poster να στείλουν την ελληνική και την αγγλική 

περίληψη (σύμφωνα με τις οδηγίες συγγραφής) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023 μέσω 

email προς τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Τραυλό (travlos@aua.gr). 

 

Υπενθυμίζεται ότι το κόστος της εγγραφής στο Συνέδριο είναι 60 ευρώ για όσους δεν είναι μέλη της ΕΖΕ, 

50 ευρώ για όσους είναι μέλη και 30 ευρώ για τους φοιτητές. Η εγγραφή γίνεται μόνο με κατάθεση του 

αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΖΕ μέχρι τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023, με στοιχεία: 

EUROBANK, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΙΖΑΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΙΒΑΝ GR3202606040000720200314845. Στην 

αιτιολογία, σημειώστε «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ» και το «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ» σας. Το αποδεικτικό της 

καταβολής να αποστέλλεται και αυτό ηλεκτρονικά στο travlos@aua.gr και αν είναι δυνατόν να δηλώνεται 

και η πρόθεση συμμετοχής στο επίσημο δείπνο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (που 

προγραμματίζεται για την Τρίτη 9 Μαΐου ή την Τετάρτη 10 Μαΐου) καθώς και στην εκδρομή 

ζιζανιολογικού ενδιαφέροντος (η οποία προγραμματίζεται για την Πέμπτη 11 Μαΐου). Τονίζεται ότι τόσο 

το επίσημο δείπνο όσο και η εκδρομή συμπεριλαμβάνονται στο κόστος εγγραφής στο Συνέδριο χωρίς 

κάποια επιπρόσθετη επιβάρυνση για τους συνέδρους. 

 

Παρακαλούνται όσοι σκοπεύουν να λάβουν μέρος στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση 

εργασίας, να πραγματοποιήσουν έγκαιρα και όσο το δυνατό νωρίτερα την εγγραφή τους, ώστε να 

διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιμασίας του Συνεδρίου και τα ονόματά τους να συμπεριληφθούν στον 

κατάλογο των συνέδρων. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η πρόθεση συμμετοχής στο το δείπνο ή/και την 

εκδρομή δεν είναι δεσμευτική αλλά εξυπηρετεί την καλύτερη προετοιμασία του συνεδρίου. 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Πρόεδρος: 

Ηλίας Τραυλός (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος ΔΣ ΕΖΕ) 

 

Μέλη: 

Γαρυφαλλιά Οικονόμου-Αντώνακα (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πρόεδρος της ΕΖΕ) 

Δημοσθένης Χάχαλης (Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ταμίας της ΕΖΕ) 

Σταύρος Ζαννόπουλος (ΕΦΕΤ, Γραμματέας της ΕΖΕ) 

Παναγιώτα-Θηρεσία Παπαστυλιανού (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Σπύρος Φουντάς (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

Ιωάννα Κακαμπούκη (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αφεντούλη Α., Βασιλάκογλου Ι., Βρύζας, Ζ., Βυζαντινόπουλος Σ., Γαλάνης Μ., Γιτσόπουλος Θ., Δαμαλάς 

Χ., Δήμας, Κ., Ελευθεροχωρινός Η., Ζαννόπουλος Σ., Κανάτας Π., Καρκάνης Α., Κατή Β., Κορρές Ν., 

Κουτρούμπας Σ., Λόλας Π., Μπιλάλης Δ., Οικονόμου Γ., Παπαπαναγιώτου Α., Παπαστυλιανού Π.Θ., 

Τραυλός Η., Φουντάς Σ., Χάχαλης Δ. 

 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Νίκος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Ταταρίδας & Ιωάννης Γαζούλης 


