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1η Ανακοίνωση
Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου –Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020
Συνεδριακό Κέντρο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, Αθήνα
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οργανωτικοί φορείς: Οι ερευνητικές ομάδες Φυσιολογίας Φυτών του Γ.Π.Α., του Ε.Κ.Π.Α.,
του Α.Π.Θ., του Δ.Π.Θ., των Πανεπιστημίων Πάτρας, Κρήτης, Θεσσαλίας, του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος.
Οργανωτική ευθύνη: Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Εργαστηρίου Φυσιολογίας και Μορφολογίας
Φυτών Γ.Π.Α.: Γ. Καραμπουρνιώτης, Δ. Μπουράνης, Γ. Λιακόπουλος, Σ. Χωριανοπούλου, Δ.
Νικολόπουλος, Π. Μπρέστα, Μ. Νικολοπούλου.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη διοργάνωση της 1ης Πανελλήνιας Συνάντησης
Φυσιολόγων Φυτών. Σε αυτή την 1η Ανακοίνωση περιλαμβάνεται ο Στόχος και η
Θεματολογία της Συνάντησης, το Επιστημονικό Κοινό στο οποίο απευθύνεται, το συνοπτικό
πρόγραμμα και οι κατηγορίες των παρουσιάσεων.
Τέλος, σας ζητούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της ομάδας σας και να τα αποστείλετε
μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2019 (ακόμα και αν δεν είστε σίγουροι ότι θα συμμετάσχετε
τελικά στη Συνάντηση), ώστε να συμπεριληφθούν στον ιστότοπο. Δείτε το
επισυναπτόμενο αρχείο ή κατεβάστε το από το http://pnpp.aua.gr.
ΣΤΟΧΟΣ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Στόχος της διοργάνωσης είναι η επικοινωνία των Ελλήνων Φυσιολόγων Φυτών, η προβολή
του έργου τους και η συζήτηση για τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας καθώς και
για το μέλλον της επιστήμης τους. Η συνάντηση αυτή αποσκοπεί (α) στην παρουσίαση των
Εργαστηρίων και Ερευνητικών Ομάδων Φυσιολογίας Φυτών από τους επικεφαλείς, (β) στην
παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επιμέρους τομέων ερευνητικής δραστηριότητας με την
ενεργή συμμετοχή των Προπτυχιακών Φοιτητών, Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων
Διδακτόρων των Εργαστηρίων και Ερευνητικών Ομάδων και τέλος, αποβλέπει (γ) στην
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ανάδειξη των προοπτικών, αλλά και των δυσχερειών και των προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα των Φυσιολόγων Φυτών στη χώρα μας. Η
θεματολογία της συνάντησης αφορά σε όλους τους επιμέρους τομείς της επιστήμης της
Φυσιολογίας Φυτών.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Όσον αφορά στο πρόγραμμα (το οποίο λεπτομερώς θα ανακοινωθεί προσεχώς), την πρώτη
ημέρα θα γίνουν οι παρουσιάσεις των Εργαστηρίων και των Ερευνητικών Ομάδων. Κάθε
επικεφαλής να έχει στη διάθεσή του 20 λεπτά ομιλίας για να παρουσιάσει τη δραστηριότητά
του. Θα υπάρξουν επίσης εμβόλιμες ομιλίες από προσκεκλημένους καταξιωμένους
ερευνητές και δασκάλους. Στο τέλος της πρώτης μέρας θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το
μέλλον των συναντήσεων και τον προγραμματισμό της 2ης συνάντησης, την πιθανότητα
μετεξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής σε ένα επιστημονικό δίκτυο, θέματα εκπαιδευτικά,
θέματα ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας, ή ότι άλλο απασχολεί την επιστημονική
κοινότητα των Φυσιολόγων Φυτών.
Η δεύτερη ημέρα θα επικεντρωθεί στις καθ’ εαυτού ερευνητικές εργασίες (των φοιτητών και
νέων αλλά και των ώριμων ερευνητών) οι οποίες θα παρουσιαστούν αφ’ ενός μέσω
σύντομων τρίλεπτων ομιλιών και αφ’ ετέρου μέσω poster. Κάθε εργασία θα παρουσιαστεί
και με τις δύο μορφές. Η σύντομη ομιλία αποσκοπεί στο έναυσμα μιας ουσιαστικής
συζήτησης στο χώρο ανάρτησης του poster κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης συνεδρίας.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ
1. Παρουσίαση Εργαστηρίων ή Ερευνητικών Ομάδων. Οι επικεφαλείς ή οι εκπρόσωποι θα
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν προφορικά τις δραστηριότητες της ομάδας τους με
τη μορφή ανασκόπησης διάρκειας 20 λεπτών.
2. Ομιλίες προσκεκλημένων ομιλητών. Εμβόλιμες ομιλίες από καταξιωμένους ερευνητές και
δασκάλους.
3. Ερευνητικές εργασίες (φοιτητών, νέων και ώριμων ερευνητών). Όλες οι παρουσιάσεις θα
έχουν τη μορφή poster τα οποία θα αναρτηθούν σε κατάλληλο χώρο. Παράλληλα για κάθε
poster θα γίνει σύντομη (τρίλεπτη) προφορική παρουσίαση.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Η 2η Ανακοίνωση με λεπτομέρειες για την υποβολή των εισηγήσεων (περιλήψεων) και των
τεχνικών στοιχείων των poster προγραμματίζεται για τις 15 Νοεμβρίου. Για τον έγκαιρο
προγραμματισμό σας, σας γνωστοποιούμε πως η καταληκτική ημερομηνία για την
υποβολή των περιλήψεών σας σχεδιάζεται να είναι η 15η Ιανουαρίου 2020.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Μπορείτε να επικοινωνείτε με την οργανωτική ομάδα μέσω email στο
info.pnpp@gmail.com. Ο ιστότοπος της Συνάντησης βρίσκεται στο http://pnpp.aua.gr. Όλες
οι εξελίξεις θα ανακοινώνονται μέσω email, στον ιστότοπο και στο twitter: @twit_pnpp.
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