
 
 

17o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

13-17 Οκτωβρίου 2014 
 

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το 17ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα 

διεξαχθεί στo Βόλο από 13 έως 17 Οκτωβρίου του 2014 στο συνεδριακό χώρο του 

ξενοδοχείου “DOMOTEL XENIA VOLOS” (τηλ. +3024210 92700, ιστοσελίδα: 

http://www.domotel-hotels.com/xenia-volos). Υπενθυμίζεται ότι η οργανωτική επιτροπή 

εξασφάλισε για τους συνέδρους τις εξής τιμές δωματίων: 70 € ανά ημέρα (90€ με θέα στη 

θάλασσα), για τα μονόκλινα και 80€ ανά ημέρα (90€ με θέα στη θάλασσα) για τα δίκλινα 

δωμάτια. Η κράτηση των δωματίων θα γίνει απευθείας με το ξενοδοχείο (DOMOTEL 

XENIA VOLOS, Τηλ. 24210 92700, Φαξ 24210 92800, email: resaxenia@domotel.gr). 

Προσφορές για άλλα γειτονικά ξενοδοχεία θα αναρτηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα της ΕΦΕ 

(efe.aua.gr).  

Οι εγγραφές στο συνέδριο θα αρχίσουν από το απόγευμα της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 

(18:30 – 20:30) στο συνεδριακό χώρο του ξενοδοχείου “DOMOTEL XENIA VOLOS” και 

θα συνεχιστούν το πρωί της Τρίτης 14 Οκτωβρίου (8:30 – 9:30). Στο συνέδριο θα 

παρουσιαστούν 137 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες (59 προφορικές και 76 

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

εφαρμοσμένης έρευνας της Φυτοπαθολογίας. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν τέσσερις 

εισηγήσεις σε επίκαιρα σημαντικά προβλήματα της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα καθώς και 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα: «Βιολογικά Σκευάσματα» – Μύθοι και 

Πραγματικότητα. Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του συνεδρίου συνοδεύει την παρούσα 

ανακοίνωση. 

Επίσης στο πλαίσιο του συνεδρίου την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 21:30 θα 

δοθεί δεξίωση προς τιμήν των συνέδρων σε αίθουσα του ξενοδοχείου “DOMOTEL XENIA 
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VOLOS”, ενώ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ημερήσια 

επιστημονική επίσκεψη σε οπωρώνες και καλλιέργειες ανθοκομικών φυτών με 

φυτοπαθολογικά προβλήματα σε Ζαγορά, Ανήλιο και Μακρυρράχη. Το αναλυτικό 

πρόγραμμα της επιστημονικής επίσκεψης έχει ως εξής: 

 

08.15 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο Domotel Xenia 
09.00 - 10.30 Επίσκεψη στη Μακρινίτσα 
11.30 - 12.15 Επίσκεψη σε οπωρώνες στη Ζαγορά 
12.45 - 14.15 Γεύμα στην πλατεία της Ζαγοράς – Προσφορά του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Ζαγοράς Πηλίου 
14.45 - 15.30 Επίσκεψη σε οπωρώνες και καλλιέργειες καλλωπιστικών σε Ανήλιο 

και Μακρυρράχη 
16.00 - 16.30 Επίσκεψη στην πλατεία Αγίας Παρασκευής στη Τσαγκαράδα με τον 

υπεραιωνόβιο πλάτανο 
18.00 Άφιξη στο Βόλο 

 

Η συμμετοχή έχει οριστεί στα 10 €. Απαιτείται η δήλωση συμμετοχής έως τις 30 

Σεπτεμβρίου στο Γενικό Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής, ηλεκτρονικά στη 

διεύθυνση evellios@agr.uth.gr ή εναλλακτικά με τηλεομοιότυπο (fax) στο +3024210 93272 

(Υπόψη κου Ε. Βέλλιου). 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ 

ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
 
Προφορική παρουσίαση 

 Η διάρκεια της προφορικής παρουσίασης θα είναι 15 λεπτά (10 λεπτά για 

παρουσίαση και 5 λεπτά για συζήτηση). Ενημερώνουμε  ότι θα τηρηθεί ο χρόνος αυστηρά 

διότι δεν υπάρχουν περιθώρια απόκλισης από το πρόγραμμα. Στη διάθεση των ομιλητών θα 

υπάρχει βιντεοπροβολέας και Η/Υ. Το διαθέσιμο λογισμικό είναι Windows Power-Point αλλά 

υπάρχει και η δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο οπότε η παρουσίαση μπορεί να γίνει και 

με άλλο τρόπο όπως π.χ. χρήση prezi. Οι ομιλητές θα πρέπει να φέρουν την παρουσιάσή τους 

2 ώρες πριν από την έναρξη της σχετικής συνεδρίας σε USB Flash Disk ή CD συμβατό με 

Microsoft Windows.  

 

Εικονογραφημένη παρουσίαση (poster) 
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Η ανάρτηση των εικονογραφημένων εργασιών θα μπορεί να γίνει από το πρωί της 

Τρίτης 14 Οκτωβρίου κατά την ώρα εγγραφών στο συνέδριο. Η ανάρτηση των κειμένων θα 

γίνεται στο πλαίσιο που φέρει τον ίδιο αριθμό με τον αριθμό της εργασίας στο πρόγραμμα. Οι 

συγγραφείς θα υποστηρίζουν την εργασία τους δίνοντας πληροφορίες στους ενδιαφερομένους 

κατά τη διάρκεια της σχετικής παρουσίασης της κάθε σειράς εικονογραφημένων κειμένων, 

όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα. Για κάθε παρουσίαση θα διατίθεται χώρος (πλαίσιο) 

πλάτους 90 cm και ύψους 110 cm. Τα κείμενα και οι υπότιτλοι θα πρέπει να είναι γραμμένα 

με στοιχεία τέτοιου μεγέθους ώστε να είναι ευανάγνωστα από απόσταση 1-2 μέτρων. 

 

Περισσότερες πληροφορίες για την πόλη του Βόλου μπορείτε να βρείτε στην 

ιστοσελίδα:http://www.volosinfo.gr 
 
 

Με εκτίμηση  
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 

                      Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γενικός Γραμματέας 
                   

                
   

Ιωάννης Ρούμπος 
 

 Ευάγγελος Βέλλιος 
τ. Διευθυντής Ινστιτούτου Προστασίας Φυτών Βόλου 

 

 Επ. Καθηγητής Π.Θ. 
Επιστημονικός Συνεργάτης 

 

  
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και ΙΕΤΕΘ-ΕΚΕΤΑ   
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