
 

 

 

 

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

30 Οκτωβρίου-1η Νοεμβρίου 2018 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία, µε ευχαρίστηση, σας προσκαλεί να συµµετάσχετε 

στο 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο που προγραµµατίστηκε να γίνει στην 

Αθήνα το διάστημα 30 Οκτωβρίου-1η Νοεμβρίου του 2018 στο συνεδριακό χώρο του 

ξενοδοχείου Royal Olympic Hotel. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν πρωτότυπες 

ερευνητικές εργασίες και εικονογραφημένα κείμενα (posters) που θα καλύπτουν όλους 

τους κλάδους της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας της Φυτοπαθολογίας. Επίσης, θα 

πραγματοποιηθούν διαλέξεις και συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης σε επίκαιρα 

σημαντικά προβλήματα της Φυτοπαθολογίας στην Ελλάδα. 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η εγγραφή στο Συνέδριο ορίστηκε στα 80 € και περιλαμβάνει παρακολούθηση, γραφική 

ύλη, έντυπα (πρόγραµµα, περιλήψεις, βεβαίωση συµµετοχής) και παρακολούθηση 

σεμιναρίων (workshops). Για τους φοιτητές, η εγγραφή ορίστηκε στα 40 €. Η πλήρης 

εγγραφή, η οποία περιλαμβάνει και τη συμμετοχή στο δείπνο που θα παρατεθεί στο 

ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel ορίστηκε στα 110 € και για τους φοιτητές στα 70 €. Λόγω 

της περιορισμένης χωρητικότητας της αίθουσας της δεξίωσης (μέχρι 120 άτομα), θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τη συμμετοχή στο δείπνο με βάση τις εγγραφές. 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 

Η διαµονή των συνέδρων µπορεί να γίνει στο ξενοδοχείο 5 αστέρων Royal Olympic 

Hotel, το οποίο φιλοξενεί το συνέδριο στην τιμή των 150 €. 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 

Παρακαλούνται οι σύνεδροι που θα παρουσιάσουν εργασία (προφορική ή 

εικονογραφημένη) να στείλουν την Ελληνική και απαραίτητα την Αγγλική Περίληψη το 

αργότερο µέχρι τις 30 Ιουνίου 2018, δηλώνοντας τον τρόπο παρουσίασης που επιθυμούν 

(προφορική ή εικονογραφημένη). Πέραν της ηµεροµηνίας αυτής, καμία περίληψη δε θα 

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

οµαλής διεξαγωγής και παρακολούθησης του συνεδρίου ο συνολικός αριθµός των 

προφορικών παρουσιάσεων είναι συγκεκριµένος και ο τελικός τρόπος παρουσίασης 

αποτελεί αρµοδιότητα της Οργανωτικής και της Επιστηµονικής Επιτροπής του Συνεδρίου. 

Στις θεµατικές ενότητες του συνεδρίου περιλαµβάνονται: Νέες ασθένειες-Αιτιολογία, Μη 

παρασιτικές ασθένειες, Διάγνωση, Μοριακή ανίχνευση και χαρακτηρισµός παθογόνων 

των φυτών, Σχέσεις παθογόνου-ξενιστή, Καταπολέµηση/Αντιµετώπιση ασθενειών κ.ά. Η 

εγγραφή στο συνέδριο είναι υποχρεωτική προκειµένου να παρουσιαστεί η εργασία στο 

συνέδριο και να εξασφαλισθεί η δηµοσίευση της στο τεύχος των Περιλήψεων του 

Συνεδρίου. Ο κάθε εγγεγραµµένος σύνεδρος θα µπορεί να παρουσιάσει προφορικά µόνο 

µία (1) εργασία. Πέραν αυτής θα µπορεί να παρουσιάσει επιπλέον εργασίες µόνο ως 

εικονογραφηµένα κείµενα (Posters). Παρακαλούνται όσοι σκοπεύουν να λάβουν µέρος 

στο Συνέδριο, ανεξάρτητα από την παρουσίαση εργασίας, να πραγµατοποιήσουν 

έγκαιρα την εγγραφή τους, ώστε να διευκολυνθούν οι εργασίες προετοιµασίας του 

Συνεδρίου και τα ονόµατά τους να συµπεριληφθούν στον κατάλογο των συνέδρων. Η 

υποβολή περιλήψεων καθώς και η εγγραφή µπορούν να γίνουν µέσω της ιστοσελίδας 

του 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου (http://19.phytopath.gr/). 

 

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες 

 Αποστολή Περίληψης: 30 Ιουνίου 2018 

 Αποδοχή Περίληψης: 15 Ιουλίου 2018 

 Λήξη εγγραφής συνέδρων µε εργασία: 31 Αυγούστου 2018 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

• Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραµµένες σε µορφή Word (.doc ή .docx) και θα 
υποβληθούν µέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου. 

• Συνιστάται η χρησιµοποίηση γραµµατοσειράς Times New Roman µεγέθους 12 σε µονό 

διάστηµα. 

• Ο τίτλος θα πρέπει να είναι σύντοµος και γραµµένος 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 Διεύθυνση του φορέα στον οποίο εργάζονται οι συγγραφείς 

γραµµένη µε πλάγια γράµµατα (Italics) στο κέντρο της σελίδας. Στη συνέχεια για την 

καλύτερη επικοινωνία µαζί σας, παρακαλούµε να µας γράψετε την ηλεκτρονική σας 

διεύθυνση. 

• 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 να µην υπερβαίνει τις 

220 λέξεις.  

Περαιτέρω οδηγίες για τις προφορικές παρουσιάσεις και τις εικονογραφημένες εργασίες 

θα περιληφθούν στην 2η ανακοίνωση. 

 

ΧΟΡΗΓΙΕΣ 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου έχει 

καταρτίσει ένα πλάνο χορηγιών µε το οποίο δίδεται η δυνατότητα συµµετοχής ιδιωτών 

και επιχειρήσεων στη διοργάνωση ως χορηγών. Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες, 

σχετικά µε τη συµµετοχή σας, την υποβολή των περιλήψεων των εργασιών, το 

πρόγραµµα του Συνεδρίου, οδηγίες για τις διαστάσεις των εικονογραφηµένων κειµένων 

και πληροφορίες για την πρόσβαση στο χώρο διεξαγωγής του 19ου Πανελλήνιου 

Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

(http://19.phytopath.gr/) και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας 

(http://efe.aua.gr). 

 

Με εκτίµηση 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

 

Ο Πρόεδρος         Ο Γραμματέας 

 

 

 

    Επαμεινώνδας Παπλωματάς    Kων/νος Α. Αλιφέρης 

Καθηγητής Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ  Λεκτ. Γεωργικής Φαρμακολογίας ΓΠΑ 


