
 

AΘΗΝΑ 06/10/2018 
 
 

19ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
 

30 Οκτωβρίου-1η Νοεμβρίου 2018 
 

Ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα 
 

 

4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι/Σύνεδροι, 
 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το 19ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί από 30 Οκτωβρίου έως 1η Νοεμβρίου 2018 στην Αθήνα, στο 
συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Royal Olympic. 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 
 
Προφορική παρουσίαση  
Η διάρκεια των προφορικών παρουσιάσεων θα είναι 15 λεπτά (10 λεπτά για παρουσίαση 
και 5 λεπτά για συζήτηση). Ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί αυστηρά ο χρόνος διότι, λόγω 
του πολύ μεγάλου αριθμού ομιλιών, δεν υπάρχουν περιθώρια απόκλισης από το 
πρόγραμμα. Στη διάθεση των ομιλητών θα υπάρχει βιντεοπροβολέας και Η/Υ. Οι ομιλητές 
θα πρέπει να φέρουν την παρουσίαση τους κατά τα διαλείμματα πριν από την έναρξη της 
σχετικής συνεδρίας σε USB FlashDisk. Ως ένας κανόνας, για 10 λεπτά ομιλίας ο μέσος 
αριθμός διαφανειών πρέπει να είναι περίπου 15. 
 
Εικονογραφημένη παρουσίαση (poster) 
Η ανάρτηση των εικονογραφημένων εργασιών της ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ, μπορεί να ξεκινήσει 
από το απόγευμα της Δευτέρας 29/10 και την επόμενη ημέρα κατά την ώρα εγγραφών. Οι 
εργασίες της ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ θα παραμείνουν αναρτημένες μέχρι το πρωί της 
Τετάρτης 31/10 στις 11.15. Η ανάρτηση της ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΕΙΡΑΣ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα γίνει την Τετάρτη στις 11.15 και θα μπορούν να 
παραμείνουν αναρτημένες έως το πέρας των εργασιών του Συνεδρίου. Οι εργασίες θα 
τοποθετούνται 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 εργασιών, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα αλλά και κατά τη διάρκεια 



των διαλειμμάτων. 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. 
 
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  
Στο πλαίσιο του 19ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου θα διοργανωθεί 
εκδήλωση υποδοχής των συνέδρων την παραμονή της έναρξης του συνεδρίου, Δευτέρα 
29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 20:00, στο Royal Olympic στο χώρο του Roof Garden. 
Η δεξίωση προς τιμή των συνέδρων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 
2018 στην αίθουσα δεξιώσεων του Royal Olympic και ώρα 21:00. 
 
 
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
Στα πλαίσια του 19ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, η Ελληνική 
Φυτοπαθολογική Εταιρεία θα βραβεύσει τρεις νέους ερευνητές σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου (http://19.phytopath.gr/βραβεύσεις/). 
Η δήλωση συμμετοχής για την παρακολούθηση των σεμιναρίων 
(http://19.phytopath.gr/σεμινάρια-workshops/) θα γίνεται κατά την εγγραφή και παραλαβή 
του υλικού από τη Γραμματεία του Συνεδρίου. Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι 
δωρεάν. 
 
Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα του συνεδρίου 
http://19.phytopath.gr/ για πληροφορίες και νέα. 
 
 
Ευχαριστoύμε όσους έχουν ήδη υποβάλει εργασίες και εγγραφεί. Περιμένουμε να σας 
υποδεχθούμε όλους στο Συνέδριο. 
 
 

Με εκτίµηση 
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 
 

 
 
 

    Ο Πρόεδρος                                                      Ο Γραμματέας 
 

 
 
 

 

 
Επαμεινώνδας Παπλωματάς                                 Kων/νος Α. Αλιφέρης 

 

Καθηγητής Φυτοπαθολογίας ΓΠΑ                  Λεκτ. Γεωργικής Φαρμακολογίας ΓΠΑ 
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