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2η 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. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Σε αυτή την 2η Ανακοίνωση σας καλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή και τους τίτλους των 
εισηγήσεών σας. Επίσης περιλαμβάνονται οδηγίες για την αποστολή των περιλήψεων (οι 
οποίες μπορεί να αποσταλούν και αργότερα) και την προετοιμασία των παρουσιάσεων 

(προφορικών και poster). 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, προκειμένου να καταρτιστεί έγκαιρα το πρόγραμμα της συνάντησης, 
παρακαλούμε μέχρι και τις 15 Δεκεμβρίου να μας έχετε στείλει  

μέσω email στο info.pnpp@gmail.com τη δήλωση συμμετοχής σας και τους τίτλους των 
εισηγήσεών σας.   

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείστε την ειδική φόρμα. Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο ή 
κατεβάστε το από το http://pnpp.aua.gr. 
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Οι συμμετοχές των αφυπηρετησάντων Καθηγητών και Ερευνητών είναι ιδιαίτερα 
ευπρόσδεκτες. Οι συνάδελφοι αυτοί, με την πολυετή εμπειρία τους, μπορούν να έχουν 

σημαντική συμβολή στη συνάντηση, τόσο μέσω της συμμετοχής τους σε συζητήσεις, όσο 
και με ομιλίες με θέμα της επιλογής τους. Παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με την 

οργανωτική ομάδα μέσω email στο info.pnpp@gmail.com. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

Για την προετοιμασία των περιλήψεων διατίθεται προ-μορφοποιημένο ηλεκτρονικό αρχείο. 
Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο ή κατεβάστε το από το http://pnpp.aua.gr. 

Η υποβολή των περιλήψεων μπορεί να γίνει έως και κατά τη διάρκεια της συνάντησης ώστε 
να συμπεριληφθούν στο τεύχος των Πρακτικών της Συνάντησης.  

Οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέσω email στο info.pnpp@gmail.com. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ 

1. Παρουσίαση Εργαστηρίων ή Ερευνητικών Ομάδων. Οι επικεφαλής ή οι εκπρόσωποι θα 
έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν προφορικά τις δραστηριότητες της ομάδας τους με 
τη μορφή ανασκόπησης διάρκειας 20 λεπτών. Η προφορική  παρουσίαση θα πρέπει να είναι 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου διαφανειών*. 

2. Ερευνητικές εργασίες (φοιτητών, νέων και ώριμων ερευνητών). Όλες οι παρουσιάσεις θα 
έχουν τη μορφή poster τα οποία θα αναρτηθούν σε κατάλληλο χώρο. Τα poster θα πρέπει να 
έχουν διαστάσεις έως 150 × 100 cm (Υ × Π). Παράλληλα, για κάθε poster, θα γίνει σύντομη 
(τρίλεπτη) προφορική παρουσίαση. Η προφορική  παρουσίαση θα πρέπει να είναι σε μορφή 
ηλεκτρονικού αρχείου διαφανειών*. 

*: Οι ηλεκτρονικές διαφάνειες προφορικής παρουσίασης θα πρέπει να είναι της μορφής 
[.ppt], [.pptx] (αρχείο MS Powerpoint) ή [.odp], [.fodp] (αρχείο LibreOffice). Επισημαίνεται 
πως για τις παραπάνω παρουσιάσεις διατίθεται χρόνος 20 λεπτών (κατηγορία 1) και τριών 
λεπτών (κατηγορία 2). Παρακαλούμε για την κατάλληλη προετοιμασία των παρουσιάσεων 
ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση των χρονικών ορίων, ειδικά για τις τρίλεπτες προφορικές 
παρουσιάσεις. 

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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