Ηράκλειο, 5 Οκτωβρίου 2016

18ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
4η Ανακοίνωση
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Αγαπητοί Σύνεδροι,
Όπως έχει ήδη έχει ανακοινωθεί το 18ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από
18-21 Οκτωβρίου 2016 στo Ηράκλειο Κρήτης στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Aquila Atlantis Hotel.
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 αυστηρά χρόνος διότι 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 2 ώρες πριν από την έναρξη της σχετικής συνεδρίας σε USB FlashDisk
συμβατό με Microsoft Windows.
Εικονογραφημένη παρουσίαση (poster)
Η ανάρτηση των εικονογραφημένων εργασιών μπορεί να γίνει από το βράδυ της Δευτέρας 17 Οκτωβρίου
και την επόμενη ημέρα κατά την ώρα εγγραφών ή αργότερα. Όλες οι εργασίες μπορεί να αναρτηθούν
ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναρτημένες μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 20/10/2016. 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 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.
Βράβευση
Η Ο.Ε. του συνεδρίου αποφάσισε τη βράβευση της καλύτερης προφορικής και εικονογραφημένης εργασίας
φοιτητή. Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του συνεδρίου.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου
(http://18.phytopath.gr/). Το ξενοδοχείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Όσοι
ενδιαφέρεστε να μείνετε εκεί πρέπει να προχωρήσετε άμεσα σε κράτηση.
ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε την παροχή γεύματος στο εστιατόριο του Aquila Atlantis Hotel, σε
όσους συνέδρους το επιθυμούν, στην τιμή των 15 € ανά γεύμα. Το κόστος του γεύματος θα βαρύνει τους

συνέδρους. Το γεύμα θα παρέχεται κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού διαλείμματος. Παρακαλούνται οι
σύνεδροι που προτιμούν αυτή την επιλογή να δηλώσουν με την άφιξή τους, τις ημέρες που επιθυμούν να
πάρουν το γεύμα τους στο ξενοδοχείο (Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη). Οι σύνεδροι έχουν, επίσης, τη δυνατότητα
να επιλέξουν για το γεύμα τους εστιατόρια πλησίον του συνεδριακού χώρου και σε απόσταση μικρότερη
των 5 λεπτών με τα πόδια. Την Τετάρτη 19/10/2016 το μεσημέρι θα προσφερθεί ελαφρύ γεύμα (Finger
food) και θα ακολουθήσει για τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές in vivo παρουσίαση της συμπτωματολογίας
του παθογόνου καραντίνας Synchytrium endobioticum, όπως και μικροσκοπική παρατήρησή του.
Κατά τις ημέρες διεξαγωγής του Συνεδρίου, προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει
το ξενοδοχείο στο πλαίσιο του συνεδρίου (σταθμός καφέ, φαγητό, αναψυκτικά, κτλ) θα πρέπει να έχετε
μαζί σας το διακριτικό καρτελάκι του συνεδρίου, με το ονοματεπώνυμό σας, το οποίο θα παραλάβετε μαζί
με το υπόλοιπο υλικό του συνεδρίου, με την εγγραφή σας, από τη Γραμματεία.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του 18ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου θα διοργανωθεί εκδήλωση υποδοχής των
συνέδρων την παραμονή έναρξης του συνεδρίου, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 21:00, στο Aquila
Atlantis Hotel, στην αίθουσα Πασιφάη.
Η δεξίωση προς τιμή των συνέδρων θα γίνει στις 19 Οκτωβρίου 2016 στην αίθουσα δεξιώσεων του
Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου (Λεωφ. Πλαστήρα 10, Ηράκλειο 712 01) και ώρα 21:30. Ο
χώρος της δεξίωσης βρίσκεται σε απόσταση 15 λεπτών με τα πόδια από το Ξενοδοχείο Aquila Atlantis. Η
βραδιά θα επενδυθεί μουσικά.
Η Ο.Ε του συνεδρίου και η ΕΦΕ αποφάσισαν να τιμήσουν στη διάρκεια της δεξίωσης τον Ομότιμο Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαο Πανόπουλο για την προσφορά στην επιστήμη της Φυτοπαθολογίας.
Σας ενημερώνουμε ότι η Εκπαιδευτική Εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/10/2016 με
επίσκεψη σε πρότυπη φυτωριακή μονάδα στην περιοχή Παχιά Άμμος Λασιθίου - μικρής διάρκειας στάση
κατά την επιστροφή στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου - επίσκεψη και ξενάγηση στο Ενυδρείο Κρήτης
(http://www.cretaquarium.gr/) – γεύμα στον ίδιο χώρο - και επιστροφή κατά τις 18 - 18:30 μμ στο Ηράκλειο.
Η εκδρομή προσφέρεται δωρεάν, όμως υπενθυμίζουμε, ότι για την εκδρομή απαιτείται για όσους από τους
συνέδρους δεν έχουν ήδη δηλώσει, να δηλώσουν τη συμμετοχής τους το αργότερο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου
στη γραμματεία του συνεδρίου (ppsirof@staff.teicrete.gr)
Για τους συνέδρους που θα παραμείνουν στο Ηράκλειο οργανώνεται επίσκεψη με ξενάγηση στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Όσοι από τους συνέδρους επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να το
δηλώσουν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου στη γραμματεία του συνεδρίου (ppsirof@staff.teicrete.gr).
Η Οργανωτική Επιτροπή του 18ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου και το Διοικητικό συμβούλιο
της ΕΦΕ αναμένουν με ιδιαίτερη χαρά να σας υποδεχθούν στο Ηράκλειο. Μη ξεχνάτε να ενημερώνεστε από
την ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://18.phytopath.gr/) για ότι νέο προκύψει στο μεσοδιάστημα της άφιξής
σας.

Με εκτίμηση
Για την Οργανωτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος

