
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

 

Προφορική παρουσίαση (Aνακοίνωση) 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποφάσισε σε αυτό το συνέδριο να δώσει τη 

δυνατότητα της προφορικής παρουσίασης ενός αριθμού εργασιών σημαντικά μεγαλύτερου σε 

σχέση με πρόσφατα αντίστοιχα συνέδρια της ΕΦΕ. Όμως, προκειμένου το πρόγραμμα να 

ακολουθηθεί πιστά απαιτείται η συνεργασία των ομιλητών. Η διάρκεια της προφορικής 

παρουσίασης θα είναι 15 λεπτά (10-12 λεπτά για παρουσίαση και 3-5 λεπτά για συζήτηση). 

Παρακαλούνται όλοι οι ομιλητές να σεβαστούν τον προαναφερθέντα χρόνο ομιλίας. 

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 

(Πρόγραμμα Power-Point). Οι ομιλητές πρέπει να φέρουν την παρουσίασή τους 2 ώρες πριν 

από την έναρξη της σχετικής Συνεδρίας σε USB Flash Disk συμβατό με Microsoft 

Powerpoint (Windows).  

 

Προφορική παρουσίαση (Εισήγηση) 

Η διάρκεια των προφορικών παρουσιάσεων υπό τη μορφή Εισήγησης ορίζεται στα 30 

λεπτά (20-25 λεπτά για την παρουσίαση και 5-10 λεπτά για συζήτηση). Παρακαλούνται όλοι 

οι εισηγητές να σεβαστούν τον προαναφερθέντα χρόνο ομιλίας. Στη διάθεση των ομιλητών 

θα υπάρχει βιντεοπροβολέας και Η/Υ (Πρόγραμμα Power-Point). Οι ομιλητές πρέπει να 

φέρουν την παρουσίασή τους 2 ώρες πριν από την έναρξη της σχετικής Συνεδρίας σε USB 

Flash Disk συμβατό με Microsoft Powerpoint (Windows).  

 

Εικονογραφημένη παρουσίαση (poster) 

 Τα εικονογραφημένα κείμενα (posters) θα αναρτηθούν σε ειδική αίθουσα του 

Ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο. Η ανάρτηση των εργασιών μπορεί να γίνει από 

το απόγευμα της Δευτέρας 3 Οκτωβρίου καθώς και το πρωί της Τρίτης 4 Οκτωβρίου 

κατά την ώρα των εγγραφών στο συνέδριο. Η ανάρτηση των κειμένων θα γίνεται στον αριθμό 

του stand που αντιστοιχεί στον αριθμό του προγράμματος. 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 υπάρχει διαθέσιμος χώρος πλάτους 85 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. 

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Ελληνική Φυτοπαθολογική Εταιρεία αποφάσισε τη 

βράβευση της καλύτερης προφορικής και εικονογραφημένης παρουσίασης και οι 

ενδιαφερόμενοι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους κατά την υποβολή των περιλήψεων των 
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εργασιών τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης είναι 

διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου https://20.phytopath.gr/βραβεύσεις. Το ειδικό 

έπαθλο θα απονεμηθεί κατά τη λήξη των εργασιών του Συνεδρίου το απόγευμα της Πέμπτης  

6 Οκτωβρίου. 
 

Με εκτίμηση  

 
 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

 

                        Ο Πρόεδρος                                                                        Η  Γραμματέας 
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