
 
 

15o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 

5-8 Οκτωβρίου 2010 
 

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το 15ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα διεξαχθεί από 

5 έως 8 Οκτωβρίου του 2010 στη Κέρκυρα στον συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου Aquis Corfu 

Holiday Palace, όπου για τους συνέδρους εξασφαλίστηκε ειδική προσφορά διαµονής µε ηµιδιατροφή 

(πρωινό και µεσηµεριανό γεύµα σε µπουφέ) που ανέρχεται σε 85€ το µονόκλινο και 120€ το δίκλινο. 

Για κρατήσεις θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας µε το ξενοδοχείο στο τηλέφωνο 26610 36540, 

fax 26610 36551, email: chp@aquisresorts.com. Οι εγγραφές στο συνέδριο θα αρχίσουν από το 

απόγευµα της 4ης Οκτωβρίου 2010. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες ερευνητικές 

εργασίες και εικονογραφηµένα κείµενα (posters) που θα καλύπτουν όλους τους κλάδους της βασικής 

και εφαρµοσµένης έρευνας στην Φυτοπαθολογίας. Επίσης, θα πραγµατοποιηθούν διαλέξεις και 

συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης εστιασµένες σε επίκαιρα σηµαντικά φυτοπαθολογικά προβλήµατα 

στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου προβλέπεται ηµερήσια εκδροµή. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 Η εγγραφή στο Συνέδριο ορίστηκε στα 100 € και περιλαµβάνει παρακολούθηση, γραφική 

ύλη, έντυπα (πρόγραµµα, περιλήψεις), καφέ και αναψυκτικά κατά τη διάρκεια των διαλειµµάτων, 

καθώς και συµµετοχή στο επίσηµο δείπνο. Για τους φοιτητές η συµµετοχή και παρακολούθηση είναι 

δωρεάν, ενώ η πλήρης εγγραφή ( γραφική ύλη, έντυπα, αναψυκτικά, επίσηµο δείπνο ) ορίστηκε στα 

50 €. 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

 Παρακαλούνται οι σύνεδροι που θα παρουσιάσουν εργασία (προφορική ή εικονογραφηµένο 

κείµενο) να στείλουν την Ελληνική και απαραίτητα και την Αγγλική Περίληψη το αργότερο µέχρι 

30 Ιουνίου 2010, δηλώνοντας οπωσδήποτε και ποιον από του προαναφερόµενους τρόπους 

παρουσίασης επιθυµούν. Πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, λυπούµαστε αλλά καµία περίληψη δε θα 

µπορεί να γίνει δεκτή για λόγους επιµέλειας και έκδοσης. Επισηµαίνεται ότι για λόγους οµαλής 

πραγµατοποίησης και παρακολούθησης του συνεδρίου ο συνολικός αριθµός των προφορικών 

παρουσιάσεων είναι συγκεκριµένος και ο τελικός τρόπος παρουσίασης αποτελεί αρµοδιότητα της 

Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Για τον λόγο αυτό και για την καλύτερη επικοινωνία µαζί 

σας, παρακαλούµε να µας γνωρίσετε τον αριθµό τηλεφώνου σας ή Fax καθώς και την ηλεκτρονική 
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σας διεύθυνση. 

Οδηγίες σύνταξης περιλήψεων 

 ● Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραµµένες σε ΙΒΜ-PC συµβατούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και σε πρόγραµµα Word 1997-2003 για Windows ή σε µορφή RTF και να αποσταλούν 

απευθείας µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail:sotiris@aua.gr) ή ταχυδροµικά σε CD στη διεύθυνση: 

  ∆ρ. Σωτήριος Τζάµος 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας 

  Ιερά Οδός 75, 118 55, ΑΘΗΝΑ 

  Τηλ.: 210 529 4519  - Fax:  210 5294513 

 ● Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής να αποσταλεί µαζί µε το CD και το πρωτότυπο 

κείµενο τυπωµένο, όπως θα είναι στην τελική του µορφή κα να αναφέρεται οπωσδήποτε το 

ονοµατεπώνυµό σας και το όνοµα του αρχείου (filename). 

● Συνιστάται η χρησιµοποίηση γραµµατοσειράς Times New Roman µεγέθους 12 ή παρόµοια 

σε µονό διάστηµα. 

 ● Ο τίτλος θα πρέπει να είναι σύντοµος και να γραφτεί µε πεζά και έντονα γράµµατα (Βold) 

στο κέντρο της σελίδας. Μετά από διπλό διάστηµα να ακολουθούν τα ονοµατεπώνυµα των 

συγγραφέων. Στην περίπτωση προφορικής παρουσίασης, όπου υπάρχουν περισσότεροι του ενός 

συγγραφείς, παρακαλούµε να υπογραµµίσετε το όνοµα αυτού που θα κάνει την παρουσίαση. 

Ακολουθεί η Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση του φορέα στον οποίο εργάζονται οι συγγραφείς γραµµένη µε 

πλάγια γράµµατα (Italics) στο κέντρο της σελίδας. 

 ● Μετά από διπλό διάστηµα να ακολουθεί το κείµενο το οποίο πρέπει να είναι στοιχισµένο 

δεξιά και αριστερά, να είναι γραµµένο σε µία ενιαία παράγραφο και αυστηρά να µην υπερβαίνει τις 

220 λέξεις. 

 Παρακαλούνται τέλος, όσοι σκοπεύουν να λάβουν µέρος στο Συνέδριο, να δηλώσουν έγκαιρα 

συµµετοχή, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιµασίας του Συνεδρίου και τα ονόµατά τους να 

συµπεριληφθούν στον κατάλογο των συνέδρων. Με την τρίτη ανακοίνωση, θα σας σταλούν το 

πρόγραµµα του Συνεδρίου, οδηγίες για τις διαστάσεις των εικονογραφηµένων κειµένων και 

πληροφορίες για την πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής του.  

 Πληροφορίες για το 15ο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο θα βρίσκονται και στην νέα ιστοσελίδα 

της ΕΦΕ που είναι: http://efe.aua.gr 

 
Με εκτίµηση 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 

∆ρ. Επαµεινώνδας Παπλωµατάς 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 

Ο Γενικός Γραµµατέας  
 
 
 

∆ρ. Σωτήριος Τζάµος 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
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