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1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 
 

28ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε. 
17-19 Μαΐου 2006 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 
Η Οργανωτική Επιτροπή του 28ου επιστηµονικού συνεδρίου της Ε.Ε.Β.Ε. καλεί τα µέλη της καθώς 
και όλους όσοι ασχολούνται επιστηµονικά µε οποιονδήποτε κλάδο της Βιολογίας, ιδιαίτερα δε 
τους προ- και  µεταπτυχιακούς φοιτητές, να συµµετάσχουν. 

Παρακαλείσθε να συµπληρώσετε την επισυναπτόµενη «∆ήλωση Συµµετοχής» και να την στείλετε 
έγκαιρα (δείτε καταληκτική ηµεροµηνία) µαζί µε την περίληψη (ελληνική και αγγλική) στη 
διεύθυνση EEBE-2006@biol.uoa.gr. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν 3 ειδών ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

 

Παρακαλείσθε να στείλετε όσο το δυνατό συντοµότερα: 
 
µέχρι 31η Μαρτίου 2006 
 
Συµπληρωµένο το έντυπο «∆ήλωση Συµµετοχής» και την περίληψη της εργασίας 
(ελληνική και αγγλική) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: EEBE-2006@biol.uoa.gr.  
 
Στην περίπτωση των προφορικών παρουσιάσεων η ∆ήλωση Συµµετοχής Νο 2 και οι 
περιλήψεις, θα αποσταλούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση µετά από 
επικοινωνία µε τον Πρόεδρο την Ο.Ε. Καθηγητή Ι. Μπέη (210-7274349). 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν θα γίνει δεκτή καµιά εργασία (προφορική ή πόστερ) µετά από 
αυτή την ηµεροµηνία.
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Μετακίνηση:  Η προσέγγιση των Ιωαννίνων, µετά τις ολυµπιακές οδικές 
παρεµβάσεις (γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου) έχει περιοριστεί στις 4 ώρες περίπου (434 
χλµ.).  Στη περίπτωση που θέλετε να µετακινηθείτε µε υπεραστική συγκοινωνία 
καλέστε το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων στο τηλέφωνο 26510-31070. 
 



∆ιαµονή: Τα Ιωάννινα έχουν αρκετά, κυρίως µικρής δυναµικότητας, ξενοδοχεία 
και pensions. Σας επισυνάπτουµε στην τελευταία σελίδα τα τηλέφωνα και το 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο του Πρακτορείου Hellenic Memories Travel Services 
καθώς και έναν τιµοκατάλογο µερικών ξενοδοχείων.  
 
Συµµετοχή στο Συνέδριο: Η συµµετοχή στο συνέδριο διαµορφώνεται ως 
ακολούθως:  
Η συµµετοχή κάθε εργασίας (είτε προφορικής ή πόστερ) ανέρχεται στα 30 €.  
Με την αποστολή της δήλωσης συµµετοχής και των περιλήψεων θα πρέπει να 
γίνει και η καταβολή του ποσού των 30 € στο λογαριασµό της ΕΕΒΕ  
 

Εθνική Τράπεζα, Αρ. Λογ. 658/ 29600959 
 
Η εγγραφή ορίστηκε στα 30 € για όλους τους συνέδρους. 
 
Καταληκτική ηµεροµηνία: Ως καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής της δήλω-
σης συµµετοχής και της περίληψης (ελληνικής και αγγλικής) ορίστηκε η 31η 
Μαρτίου 2006. Παρακαλείστε να τηρήσετε αυτή την ηµεροµηνία γιατί θα είναι 
δύσκολο να ετοιµαστούν τα Πρακτικά λόγω των αργιών του Πάσχα που 
προηγείται. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

Ι. Προφορικές παρουσιάσεις 
Όσοι επιθυµούν να παρουσιάσουν προφορικά θα πρέπει να επικοινωνήσουν µε τον Καθηγητή 
κ. Ισίδωρο Μπέη (210-7274349). Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν µε poster θα πρέπει να 
αποστείλουν την παρακάτω δήλωση συµµετοχής και τις περιλήψεις (ελληνική – αγγλική) στην 
Γραµµατεία του 28ου Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση EEBE-2006@biol.uoa.gr. 
 Όπως και κατά τα προηγούµενα Συνέδρια της ΕΕΒΕ, από το 1999, θα υπάρχει ο 
απαραίτητος εξοπλισµός για την παρουσίαση των οµιλιών µέσω PowerPoint, ενώ παράλληλα 
θα γίνεται εκποµπή του Συνεδρίου µέσω του ∆ιαδικτύου. Παρακαλούµε να έχετε την παρουσίασή 
σας κατά προτίµηση σε CD.  
 Τέλος επειδή οι παρουσιάσεις θα εγγράφονται µέσω του PowerPoint προσέξτε το φόντο 
των διαφανειών και αποφύγετε τα εξεζητηµένα animations. Σας παρακαλούµε πολύ να 
«χρονοµετρήσετε» την παρουσίασή σας, µε στόχο να επιτευχθεί το όριο που αναγράφεται στο 
Πρόγραµµα και παράλληλα να επιτραπεί η διεξαγωγή 3-λεπτης συζήτησης.  

ΙΙ. Αναρτώµενες Παρουσιάσεις (POSTERS) 
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς µας για την αναβάθµιση του τρόπου παρουσίασης των POSTERS, 
έχει αρχίσει µε πρωτοβουλία του υπεύθυνου κατάρτισης του Προγράµµατος καθηγητή Ισίδωρου 
Μπέη η καθιέρωση οµαδοποίησης (µε ταυτόχρονο ορισµό Συντονιστή) και σύντοµης 
προφορικής παρουσίασης απο τον επικεφαλής κάθεPOSTER. Επίσης έχει καθιερωθεί η 
εκτύπωση και διανοµή στους παρευρισκόµενους, φωτοτυπία (έγχρωµη κατά προτίµηση) του 
POSTER. 
Κάθε POSTER θα πρέπει να περιέχει τίτλο, ονόµατα, διευθύνσεις, επεξηγηµατικά κείµενα γραµµένα 
µε µεγάλα, ευανάγνωστα από απόσταση περίπου ενός µέτρου γράµµατα, φωτογραφίες, 
διαγράµµατα κλπ.  
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το µέγεθος του Poster ΝΑ ΜΗΝ υπερβαίνει τις διαστάσεις 70 (πλάτος) Χ 90 
(ύψος) εκατοστά. Τα Poster µε µεγαλύτερες διαστάσεις δεν θα αναρτηθούν καθόσον 
δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στους υπάρχοντες χώρους.   



 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ 

 
Για τη συγγραφή του κειµένου χρησιµοποιήστε τη γραµµατοσειρά Times New Roman 
Greek, ως εξής: 

TITΛΟΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ, BOLD, ΜΕΓΕΘΟΣ 13) 
(µια ελεύθερη γραµµή) 

Ονοµατεπώνυµο(α) και ∆ιεύθυνση (µικρά, bold, µέγεθος 12) 
(µια ελεύθερη γραµµή) 

 
Εδώ αρχίζει το ελληνικό κείµενο, γραµµατοσειράς µεγέθους 12, σε 
απλό διάστηµα, σε πλήρη στοίχιση, µε µέγιστες, τελικές 
διαστάσεις κειµένου της µιας και µοναδικής σελίδας, 12.5 cm Χ 
18.5 cm, χωρίς αριθµό σελίδας. 

 
Παρακαλούνται οι συγγραφείς (ή οι υπεύθυνοι) των εργασιών να δείξουν ιδιαίτερη 
επιµέλεια στην ποιότητα της εργασίας και να εξασφαλίσουν την απουσία 
τυπογραφικών και ορθογραφικών λαθών από τα κείµενα.  

Σε άλλη σελίδα θα πρέπει να υπάρχει µετάφραση της ελληνικής εργασίας στην αγγλική 
γλώσσα, διατηρώντας όλες τις άλλες παραµέτρους ίδιες. 
 
Προτιµούµε να γραφούν οι εργασίες σε Word for Windows 98, 2000 ή XP και να 
αποσταλούν στο e-mail: EEBE-2006@biol.uoa.gr
 
Η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζει εκ των προτέρων τις ευχαριστίες της για την  τήρηση 
της καταληκτικής προθεσµίας (31η Μαρτίου 2005). 
 
Οι εργασίες οι οποίες πρόκειται να αναρτηθούν (posters) θα πρέπει να περιέχουν τίτλο, 
ονόµατα, διευθύνσεις, επεξηγηµατικά κείµενα γραµµένα µε µεγάλα, ευανάγνωστα από 
απόσταση περίπου ενός µέτρου γράµµατα, φωτογραφίες, διαγράµµατα κλπ. Το 
µέγεθος κάθε Poster θα πρέπει να είναι περίπου 70 cm x 100 cm. Ως γλώσσα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί είτε η ελληνική, είτε η αγγλική. 

 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γενικός Γραµµατέας 
 
Καθηγητής Λ.Χ. Μαργαρίτης             Επικ. Καθηγητής Σ.Κ. Μανώλης 
 



∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 1 
 

(Αφορά σε εκείνους που πρόκειται να συµµετάσχουν µε poster) 
 
Ονοµατεπώνυµο: .......................................................................................................... 
Ιδιότητα: .......................................................................................................................... 
∆ιεύθυνση: ..................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

Τηλέφωνο: …........................................................….……………………………………… 

E-mail: ............................................................................................................................. 
 

Στοιχεία Επιστηµονικής Εργασίας: 
 
Τίτλος:  ........................................................................................................ 
 

 

Συγγραφείς, διευθύνσεις εργαστηρίων (να υπογραµµισθεί το όνοµα και 
αναφερθεί η ιδιότητα του ατόµου που θα υποστηρίξει το πόστερ) 

 
Συγγραφεύς 1: .............................................................................................................. 
Συγγραφεύς 2: .............................................................................................................. 
Συγγραφεύς 3: .............................................................................................................. 
 



∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 2 * 
 

(Αφορά σε εκείνους που πρόκειται να συµµετάσχουν µε προφορική 
παρουσίαση) 

 
Ονοµατεπώνυµο: .......................................................................................................... 
Ιδιότητα: ......................................................................................................................... 
∆ιεύθυνση: ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Τηλέφωνο: …............................................................................….………………………. 

E-mail: ............................................................................................................................ 
 

Στοιχεία Επιστηµονικής Εργασίας: 
 
Τίτλος:  ........................................................................................................ 
 

 

Συγγραφείς, διευθύνσεις εργαστηρίων (να υπογραµµισθεί το όνοµα και 
αναφερθεί η ιδιότητα του ατόµου που θα παρουσιάσει την προφορική 
ανακοίνωση). 

 
Συγγραφεύς 1: .............................................................................................................. 
Συγγραφεύς 2: .............................................................................................................. 
Συγγραφεύς 3: .............................................................................................................. 

 
 
(*) ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή οι προφορικές οµιλίες θα είναι περιορισµένες θα γίνει προσπάθεια να 
οµαδοποιηθούν (προσκεκληµένες και µη) µε πρόθεση να συνδυαστούν µε τα πόστερς. 
Σύµφωνα µε απόφαση της Ο.Ε., οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυµούν να παρουσιάσουν 
προφορικά, θα πρέπει να έχουν τελειώσει τη διδακτορική τους διατριβή ή να βρίσκονται στην 
τελευταία φάση (της συγγραφής). Οι υπόλοιπες κατηγορίες συµπεριλαµβανοµένων και των 
προπτυχιακών θα παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε πόστερ.   
Οι ενδιαφερόµενοι για προφορική παρουσίαση (εκτός των προσκεκληµένων οµιλητών) θα 
πρέπει να επικοινωνήσουν το αργότερο µέχρι την 15η Μαρτίου 2006 µε τον Πρόεδρο της Ο.Ε. 
Καθηγητή κ. Ισίδωρο Μπέη (210-7274349). 



∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Νο 3 
 

(Αφορά σε εκείνους που πρόκειται απλώς να παρακολουθήσουν τις εργασίες 
του συνεδρίου) 

 
 
Ονοµατεπώνυµο: .......................................................................................................... 
Ιδιότητα: ......................................................................................................................... 
∆ιεύθυνση: ..................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 

Τηλέφωνο: …........................................................….……………….……………………..  

E-mail: ............................................................................................................................. 



HELLENIC MEMORIES TRAVEL SERVICES
 

 

ΤΙΜΕΣ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
HOTEL DU LAC 
 
20 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ, 80 ∆ΙΚΛΙΝΑ ή ΤΡΙΚΛΙΝΑ 
 
Μονόκλινα: 90 € την Βραδιά, ∆ίκλινα για χρήση Μονόκλινου: 110 € την Βραδιά   
∆ίκλινα: 68 € την Βραδιά το Άτοµο, Τρίκλινα: 58 € την Βραδιά το Άτοµο 
 
HOTEL PALLADION 
 
5 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ, 25 ∆ΙΚΛΙΝΑ  
 
Μονόκλινα: 80 € την Βραδιά  
∆ίκλινα για χρήση Μονόκλινου: 90 € την Βραδιά, ∆ίκλινα: 55 € την Βραδιά το Άτοµο 
 
HOTEL ALEXIOS 
 
15 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ, 42 ∆ΙΚΛΙΝΑ ή ΤΡΙΚΛΙΝΑ 
 
Μονόκλινα: 55 € την Βραδιά, ∆ίκλινα για χρήση Μονόκλινου: 65 € την Βραδιά   
∆ίκλινα: 40 € την Βραδιά το Άτοµο. Τρίκλινα: 35 € την Βραδιά το Άτοµο 
 
HOTEL BYZANTIO 
 
10 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ, 20 ∆ΙΚΛΙΝΑ ή ΤΡΙΚΛΙΝΑ 
Μονόκλινα: 60 € την Βραδιά, ∆ίκλινα: 44 € την Βραδιά το Άτοµο 
Τρίκλινα: 35 € την Βραδιά το Άτοµο 
 
HOTEL EGNATIA 
 
8 ΜΟΝΟΚΛΙΝΑ, 22 ∆ΙΚΛΙΝΑ  
 
Μονόκλινα: 50 € την Βραδιά, ∆ίκλινα για χρήση Μονόκλινου: 60 € την Βραδιά   
∆ίκλινα: 44 € την Βραδιά το Άτοµο 
 
ΣΥΝΟΛΟ ∆ΩΜΑΤΙΩΝ:    247 
 

 


