
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος για την υποβολή περιλήψεων ανακοινώσεων για το  20ο 

Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, η οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε την 

παράταση της περιόδου υποβολής για 15 ημέρες. Συνεπώς, ως νέα καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής ορίζεται η 15η Ιουλίου 2022. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, καμία περίληψη δε θα 

μπορεί να γίνει δεκτή για λόγους επιμέλειας και έκδοσης των πρακτικών. 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 Επιτροπής του Συνεδρίου. Η υποβολή περιλήψεων γίνεται 

από ειδικό σύνδεσμο της ιστοσελίδας του συνεδρίου. 

 

Στις θεματικές ενότητες του συνεδρίου περιλαμβάνονται: 

• Νέες ασθένειες -Αιτιολογία 

• Μη παρασιτικές ασθένειες των φυτών 

• Καινοτόμα εργαλεία ταυτοποίησης παθογόνων και διάγνωσης ασθενειών των φυτών  

• Οικολογία και χαρακτηρισμός φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών 

• Επιδημιολογία ασθενειών των φυτών 

• Σχέσεις παθογόνου-ξενιστή, 

• Στρατηγικές και καινοτόμα εργαλεία αντιμετώπισης ασθενειών των φυτών 

 

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). Λεπτομερείς οδηγίες για την συγγραφή της περίληψης υπάρχουν στον 

ιστότοπο του 20ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου (http://20.phytopath.gr).  

Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρουσιάσουν προφορική ή εικονογραφημένη 

ανακοίνωση στο συνέδριο παρακαλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να 

αποστείλουν το σχετικό παραστατικό απόδειξης πληρωμής του κόστους εγγραφής μέχρι την 

30η Ιουλίου. Περιλήψεις ανακοινώσεων που θα αποσταλούν από συνέδρους που δεν θα έχουν 

ολοκληρώσει την εγγραφή τους στο συνέδριο δεν θα συμπεριληφθούν στην έκδοση των 

πρακτικών του συνεδρίου.  

 
 

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Στα πλαίσια του 20ου Πανελληνίου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, η Ελληνική 

Φυτοπαθολογική Εταιρεία θα βραβεύσει δύο νέους ερευνητές σύμφωνα με τις παρακάτω 

προϋποθέσεις  

Βραβείο καλύτερης προφορικής παρουσίασης 500 €  

http://20.phytopath.gr/
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Βραβείο καλύτερου εικονογραφημένου κειμένου 150 € 

Δυνατότητα συμμετοχής στο θεσμό των βραβεύσεων παρουσιάσεων έχουν 

μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές. Οι 

υποψήφιοι διδάκτορες ή οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές θα πρέπει να μη κατέχουν οργανική 

θέση σε ένα φορέα και να είναι πρώτοι συγγραφείς ή επικεφαλείς της σχετικής ερευνητικής 

ομάδας, ενώ κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει μόνο με μια προφορική παρουσίαση ή 

ένα εικονογραφημένο κείμενο. 

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 

20ου Πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Συνεδρίου (http://20.phytopath.gr/).  
Χρήσιμες πληροφορίες και νέα του συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του 

συνεδρίου (http://20.phytopath.gr). 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία, σχετικά με το Συνέδριο, μπορείτε να 

επικοινωνείτε με την Οργανωτική Επιτροπή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

20.pfs.thess@gmail.com 

 

 
Με εκτίμηση  

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

 

                        Ο Πρόεδρος                                                                        Η  Γραμματέας 

                   

                                                         
 

            Νικόλαος Κατής                                                              Βαρβάρα Μαλιόγκα 

                Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.                                  Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ 
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