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ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Ναύπλιο 

από 11 έως 14 Οκτωβρίου του 2011, στο Συνεδριακό Χώρο του Ξενοδοχείου 

«Αμαλία» (http://www.amaliahotelnafplio.gr). Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων 

ημερών θα γίνουν οι ανακοινώσεις και την τελευταία ημέρα θα πραγματοποιηθεί 

επίσκεψη σε διάφορες τοποθεσίες της ευρύτερης περιοχής, γεωργικού, 

επιστημονικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Οι ομιλητές θα έχουν στη διάθεσή τους 12 λεπτά για την ανάπτυξη του θέματός 

τους και 3 λεπτά για συζήτηση. Κατά την ομιλία τους θα έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιμοποιήσουν προβολέα και ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής, κάθε σύνεδρος θα μπορεί να παρουσιάσει 

προφορικά μέχρι δύο (2) εργασίες. Πέραν των δύο προφορικών εργασιών θα μπορεί 

να παρουσιάσει εργασία και ως εικονογραφημένο κείμενο (poster). Για τα 

εικονογραφημένα κείμενα ο συγγραφέας τους θα παρουσιάζει για το καθένα 3λεπτη 

συνοπτική περίληψη σε καθορισμένο χρόνο στην αίθουσα των posters. Για το λόγο 

αυτό παρακαλούνται οι ερευνητές να στείλουν εργασίες και με τη μορφή poster. 

Υπενθυμίζουμε ότι τα εικονογραφημένα κείμενα είναι ισοδύναμα με τις ομιλίες.  

Τα πρακτικά θα τυπωθούν πριν την έναρξη του Συνεδρίου και θα 

περιλαμβάνουν εκτεταμένες περιλήψεις (έως 3 σελίδες) ή πλήρεις εργασίες (έως 8 

σελίδες), στην Ελληνική γλώσσα με σύντομη περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Ο 

ακριβής τρόπος συγγραφής περιγράφεται στο τέλος της ανακοίνωσης.  

Η υποβολή εκτεταμένης περίληψης δεν δεσμεύει τους συγγραφείς να 

δημοσιεύσουν την εργασία τους σε περιοδικό της επιλογής τους αργότερα.  



Για να συμπεριληφθεί μία εργασία στο πρόγραμμα του Συνεδρίου πρέπει να 

παραδοθεί η εκτεταμένη περίληψή της ή η πλήρης εργασία έως τις 30 Ιουλίου 2011. 

Οι εργασίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 14entocongress@bpi.gr 

 

Κριτήρια αποδοχής δημοσίευσης: Όλες οι εργασίες πρέπει να περιέχουν 

πρωτότυπα ερευνητικά δεδομένα, υψηλής ποιότητας, να είναι συνοπτικές και 

δακτυλογραφημένες σύμφωνα με τις οδηγίες. 

 

Κόστος συμμετοχής Συνεδρίου: 

α. Μέλη    70,00 € 

β. Μη μέλη    100,00 € 

γ. Φοιτητές-σπουδαστές 30,00 € 

 

Για όσους δεν έχουν δηλώσει ακόμη συμμετοχή, παρακαλούνται να 

αποστείλουν τη δήλωση συμμετοχής τους στη διεύθυνση: 14entocongress@bpi.gr Η 

συμμετοχή μπορεί να πληρωθεί στο Συνέδριο ή νωρίτερα με κατάθεση του ανάλογου 

ποσού στον Λογαριασμό που διατηρεί η Εντομολογική Εταιρεία Ελλάδος στην 

Αγροτική Τράπεζα (Αριθμός Λογαριασμού 2140100878247). Το απόκομμα της 

Τράπεζας θα πρέπει να αναγράφει το όνομα του καταθέτη και το λόγο κατάθεσης 

δηλαδή «Συμμετοχή στο 14ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο» και να αποσταλεί 

με φαξ στον αριθμό 210 8077506, υπόψη Ελευθερίας Καπαξίδη.  

 

Με την εγγραφή τους οι Σύνεδροι δικαιούνται: 

1. Συμμετοχή σε όλες τις εργασίες του Συνεδρίου. 

2. Χαρτοφύλακα Συνεδρίου με πληροφοριακό υλικό (πρόγραμμα, μπλοκ σημειώσεων 

κ.α.) 

3. Πρακτικά Συνεδρίου 

4. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης 

5. Συμμετοχή στο Επίσημο Δείπνο 

6. Συμμετοχή στην εκδρομή (συμπεριλαμβάνεται γεύμα).  

 

Τα συνοδά άτομα θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην 5η και 6η 

δραστηριότητα με κόστος 20,00 € και 25,00 € αντίστοιχα. 

mailto:14entocongress@bpi.gr
mailto:14entocongress@bpi.gr


Για πληροφορίες και κρατήσεις δωματίων μπορείτε να απευθυνθείτε στα 

παρακάτω ξενοδοχεία της περιοχής: 

 

Ξενοδοχείο «Αμαλία» Τηλέφωνο Κατηγορία  Τιμή1  

Συνεδριακός χώρος  
14ου Πανελλήνιου 
Εντομολογικού Συνεδρίου, 
Ν. Τίρυνθα, 2.5 χλμ από την 
παλαιά πόλη του Ναυπλίου 

 

 

 

Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο

http://www.amaliahotelnafplio.gr 2752024400-3 Α 65€ 80€ 105€ 
 

1 Οι τιμές του ξενοδοχείου είναι ειδικές για το Συνέδριο και περιλαμβάνουν πρωινό. 
 

Ξενοδοχεία εντός Ναυπλίου 

 

Ξενοδοχείο Τηλέφωνο Κατηγορία  Τιμή1  

   Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο 

Αγαμέμνων 2752028021 Γ 50€ 65€ 75€ 

Ακροναυπλία 2752024481 4 Pensions2  40-80€ 50-115€  

Βασ. Όθων 2752027595 2 Pensions 50-60€ 70-75€  

Βύρων 2752022351 Γ 50€ 70€  

Βικτώρια 2752027420 Γ 65€ 80€  

Έλενα 2752023888 Γ 42€ 50€ 60€ 

Μαριάννα 2752024256 Pension 50€ 75€ 85€ 

Μεγ. Βρετανία 2752096200 Α 90€ 120€  

Ναυπλία 2752028910 Γ 30€ 50€ 65€ 

Ντεβές  2752023231-2 Γ 50€ 70€ 100€ 

Ναυσιμέδων 2752025060 Pension 50€ 60€ 80€ 

Όμορφη Πόλη 2752021565 Pension 50€ 
75€ 

Suita έως  
5 άτομα 125€ 

100€ 

Park Hotel 2752027428 Γ 35€ 50€ 90€ 

Rex Hotel 2752026907 Β 65€ 80€  

1 Οι τιμές των ξενοδοχείων είναι ειδικές για το Συνέδριο και περιλαμβάνουν πρωινό. 
2 Pensions: πρόκειται για παλαιά νεοκλασικά κτίσματα της πόλης τα οποία ανακαινίστηκαν και έχουν 
γίνει καλόγουστα μικρά ξενοδοχεία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.amaliahotelnafplio.gr/


Ξενοδοχεία εκτός Ναυπλίου 

 

Ξενοδοχείο Τηλέφωνο Κατηγορία  Τιμή1  

   Μονόκλινο Δίκλινο Τρίκλινο 

Ασπασία (Λευκάκια)  
4 χλμ από Ναύπλιο και 7χλμ 
από το Ξενοδοχείο Αμαλία  

2752061183 Β 40€ 55€ 80€ 

Εγνατία (Ignatia) (Ν. Κίος) 
6 χλμ από Ναύπλιο και 5 χλμ 
 από το Ξενοδοχείο Αμαλία 

2751051150 
2751051222 

Γ 50€ 
 

65€ 
 

75€ 

Alexandros Boutigue (Ν. 
Κίος) 6χλμ από Ναύπλιο και 5 
χλμ από το Ξενοδοχείο 
Αμαλία  

2751051150 
2751051222 

B 55€ 75€ 90€ 

1 Οι τιμές των ξενοδοχείων είναι ειδικές για το Συνέδριο και περιλαμβάνουν πρωινό. 
 
 

Επιπλέον, πληροφορίες για το Συνέδριο μπορείτε να βρείτε και στον ιστοχώρο 

http://www.aua.gr/entomon μετά τις 20 Μαΐου 2011. 

 

 

Για την Οργανωτική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Δήμου 

Η Γραμματέας 

Φιλίτσα Καραμαούνα 

http://www.aua.gr/entomon
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14º  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου 
 
 
Πρόεδρος:   Δήμου Δημήτρης 
    Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας 
 
Αντιπρόεδρος:   Περδίκης Διονύσιος 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
  
Γενικός Γραμματέας:  Καραμαούνα Φιλίτσα 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
 
Ταμίας:   Σπανού Κωνσταντίνα 

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Αργολίδας 
 
Ειδικός Γραμματέας: Καπαξίδη Ελευθερία 

Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 
 
Μέλη:    Λαμπρόπουλος Σωτήρης 

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Πελοποννήσου 
 
Στεφάνου Λαμπρινή 
Γεωπονικός Σύλλογος Αργολίδας 
 
Ανδρεάδης Στέφανος 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
 
Σκούρας Παναγιώτης 
ΤΕΙ Καλαμάτας 
 
Μπούρας Στέλιος 
ΤΕΙ Καλαμάτας 
 
Τσαγκαράκης Αντώνιος 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  

ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ 14ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Οι εργασίες που θα υποβληθούν με τη μορφή εκτεταμένων περιλήψεων θα 

πρέπει να περιέχουν συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας και σαφή περιγραφή 

των πρωτότυπων αποτελεσμάτων της έρευνας. Επίσης μπορεί να περιληφθούν 1-2 

πίνακες ή διαγράμματα και βιβλιογραφία. Η έκταση της εκτεταμένης περίληψης δεν 

πρέπει να ξεπερνά τις 3 σελίδες συμπεριλαμβανομένων του τίτλου και της σύντομης 

περίληψης στην αγγλική γλώσσα. 

Η έκταση της πλήρους εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 8 σελίδες, 

συμπεριλαμβανομένων των πινάκων, διαγραμμάτων, εικόνων και της σύντομης 

περίληψης στην αγγλική.  

 

Οργάνωση συγγραφής:  

Το κείμενο των περιλήψεων ή των πλήρων εργασιών θα πρέπει να γραφεί σε 

μονό διάστημα και σε υπολογιστή με γραμματοσειρά Arial (μέγεθος 12), σε σελίδα Α4 

(21Χ29,7 cm) και να αφεθεί περιθώριο 2,5 cm αριστερά και δεξιά και 3 cm άνω 

και κάτω. 

Μεταξύ τίτλου και ονομάτων των συγγραφέων αφήνετε 2 διαστήματα, μεταξύ 

ονομάτων και υπολοίπων στοιχείων των συγγραφέων 1 διάστημα και μεταξύ 

στοιχείων των συγγραφέων και περίληψης 2 διαστήματα.  

 

Τίτλος: Με μικρά γράμματα, κεντραρισμένος και σε έντονη γραφή (bold). Ο τίτλος 

καλό είναι να μην υπερβαίνει συνολικά τα 80 διαστήματα. Το όνομα του συγγραφέα 

(ων) (αρχικά και επώνυμο) με κεφαλαία και σε έντονη γραφή. Να αναφέρεται επίσης 

η υπηρεσία ή φορέας που υπηρετεί ο συγγραφέας(είς) με πλάγια γράμματα. Στην 

περίπτωση που η δ/νση δεν είναι η ίδια για όλους τους συγγραφείς να 

χρησιμοποιείται αρίθμηση με την μορφή εκθέτη. Το επιστημονικό όνομα(τα) του 

εντόμου(ων) είναι υποχρεωτικό στον τίτλο και εντός παρενθέσεως Τάξη και 

Οικογένεια (π.χ. Lepidoptera: Tortricidae). 

 

Κείμενο περίληψης/πλήρους εργασίας: Τον τίτλο θα ακολουθεί η εκτεταμένη 

περίληψη ή η πλήρης εργασία με κείμενο σε πλήρη στοίχιση. Η περίληψη θα 
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αποτελεί ενιαίο κείμενο. Στην αρχή κάθε παραγράφου αφήνετε εσοχή 0,5 cm. Μεταξύ 

παραγράφων δεν χρειάζεται μεσοδιάστημα.  

Οι τίτλοι των κεφαλαίων της πλήρους εργασίας (εισαγωγή, υλικά και μέθοδοι 

κλπ) θα είναι με μικρά γράμματα, κεντραρισμένοι και σε έντονη γραφή (bold). 

Αφήνετε 1 διάστημα μεταξύ των κεφαλαίων της εργασίας. 

 

Βιβλιογραφία: Περιλαμβάνει μόνο δημοσιευμένες ή υπό δημοσίευση εργασίες, όλες 

με αλφαβητική σειρά των συγγραφέων, σύμφωνα με το σύστημα του Χάρβαρντ, π.χ.: 

 

Tabashnik, B.E., B.A. Croft and J.A. Rosenheim. 1990. Spatial scale of 

fenvalerate resistance in pear psylla (Homoptera: Psyllidae) and its relationship to 

treatment history. J. Econ. Entomol. 83: 1177-1183. 

Wigglesworth, Y.B. 1965. The Principles of Insect Physiology, Methuen, London, 6th 

ed. 741 pp. 

 

Στο κείμενο της εκτεταμένης περίληψης ή της πλήρους εργασίας, η 

βιβλιογραφία αναφέρεται όπως παρακάτω: Όταν πρόκειται για ένα συγγραφέα 

Wigglesworth (1965) ή (Wigglesworth 1965), όταν πρόκειται για δύο συγγραφείς 

αναφέρονται τα ονόματα και των δύο και σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο 

συγγραφέων αναφέρονται ως Τabashnik et al. (1990) ή (Tabashnik et al. 1990). Σε 

περίπτωση περισσοτέρων της μίας δημοσίευσης από τον ίδιο συγγραφέα το ίδιο 

έτος, γίνεται εγγραφή a, b, c, αμέσως μετά το έτος. 

 

Πίνακες: Πρέπει να είναι μικροί αυτοεπεξηγούμενοι, αριθμημένοι με αραβικούς 

αριθμούς. 

 

Διαγράμματα και Εικόνες: Πρέπει να συνεισφέρουν σημαντικά στη δημοσίευση. 

 

Γενικές πληροφορίες: Το πλήρες επιστημονικό όνομα του εντόμου (γένος, είδος, 

όνομα προσδιορίσαντος το είδος, τάξη, οικογένεια) πρέπει να δίνεται την πρώτη 

φορά που γίνεται αναφορά στην περίληψη ή στο κείμενο και να είναι σε πλάγια 

γραφή (Ιtalics) μόνο το όνομα του γένους και το είδους. Το μετρικό σύστημα πρέπει 
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να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αποτελέσματα π.χ. ml, cm, g, cm/sec, κ.λ.π. οι 

θερμοκρασίες πρέπει να αναφέρονται σε βαθμούς Κελσίου (°C). 

 

Επισυνάπτονται ως υποδείγματα εκτεταμένης περίληψης και πλήρους 

εργασίας, ηλεκτρονικά αρχεία εργασιών του 13ου Πανελλήνιου Εντομολογικού 

Συνεδρίου. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (POSTERS) 

Οι διαστάσεις των posters θα πρέπει να είναι 120cm (ύψος) x 90cm 

(πλάτος). 


