ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Πρόεδρος: Καθηγητής Θ. Παταργιάς
Γραµµατεία: Πανεπιστήµιο Αθηνών - Τµήµα Βιολογίας,
Τηλ.: 7274637, Fax: 7274635, e-mail: smanol@biol.uoa.gr

2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

29ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ Ε.Ε.Β.Ε.

ΚΑΒΑΛΑ

17-19 Μαΐου 2007
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Οργανωτική Επιτροπή του 29ου 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 στείλετε µέχρι 28 Απριλίου 2007 συµπληρωµένο το
έντυπο «∆ήλωση Συµµετοχής» και την περίληψη της εργασίας
(ελληνική και αγγλική) στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
EEBE-2006@biol.uoa.gr
ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν θα γίνει δεκτή καµιά εργασία µετά από αυτή την ηµεροµηνία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στην ιστοσελίδα http://www.cityofkavala.gr/pub/el/ θα βρείτε πληροφορίες
για την πόλη της ΚΑΒΑΛΑΣ.
Μετακίνηση:
Αεροπορικώς:
(α) Η Aegean Airlines έχει ένα δροµολόγιο κάθε ηµέρα.
Πτήση Α3 154 (προς Καβάλα), αναχώρηση 13.10 µ.µ.
Πτήση Α3 155 (προς Αθήνα), αναχώρηση 15.35 µ.µ.
Τιµή εισιτηρίου (e-ticket) 38,00 Ευρώ συν φόρους και άλλες χρεώσεις
Ιστοσελίδα: http://www.aegeanair.com/aegeangr/home/index.asp
(β) Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ έχει δύο δροµολόγια κάθε ηµέρα
Πτήση ΟΑ 950 (προς Καβάλα) αναχώρηση 5.20 π.µ.
Πτήση ΟΑ 954 (προς Καβάλα) αναχώρηση 19.15 µ.µ.
Πτήση ΟΑ 951 (προς Αθήνα) αναχώρηση 7.00 π.µ.
Πτήση ΟΑ 955 (προς Αθήνα) αναχώρηση 20.50 µ.µ.
Ιστοσελίδα (για e-ticket): http://www.olympicairlines.com/
Οδικώς: ΚΤΕΛ Καβάλας
Σιδηροδροµικώς:

Στο τηλέφωνο 1110, Υπηρεσίες πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των πελατών του ΟΣΕ.
Κεντρικές πληροφορίες: Καρόλου 1 - 3, Αθήνα 104 37
ΚΑΒΑΛΑ

ΑΛΚΥΩΝ

Βενιζέλου 37, Καβάλα

2510231096

∆ιαµονή: Επισυνάπτεται κατάλογος των ξενοδοχείων
Συµµετοχή στο Συνέδριο:
(α) Η συµµετοχή του πόστερ ανέρχεται στα 20,00 €. Στην περίπτωση που κάποιο
µέλος ∆ΕΠ ή ερευνητής έχει περισσότερα του ενός πόστερ, τα επόµενα 4
συµµετέχουν µε 10,00 € έκαστο, δηλαδή η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 60,00
€. Τα επιπλέον των 5 ποστερ δεν πληρώνουν συµµετοχή.
Με την αποστολή της δήλωσης συµµετοχής και των περιλήψεων θα πρέπει να
γίνει και η καταβολή του παραπάνω ποσού στο λογαριασµό της ΕΕΒΕ
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Αρ. Λογ. 5057-026242-355
(β) Η εγγραφή στο συνέδριο ορίστηκε στα 30,00 € για όλους τους συνέδρους.

Καταληκτική ηµεροµηνία: Ως καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής της δήλωσης συµµετοχής και της περίληψης (ελληνικής και αγγλικής) ορίστηκε η 28η
Απριλίου 2007. Παρακαλείστε να τηρήσετε αυτή την ηµεροµηνία γιατί θα είναι
δύσκολο να ετοιµαστούν τα Πρακτικά.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Ι. Προφορικές παρουσιάσεις
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 σε
CD ή memory stick.
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)
Κάθε POSTER θα πρέπει να περιέχει τίτλο, ονόµατα, διευθύνσεις, επεξηγηµατικά κείµενα
γραµµένα µε µεγάλα, ευανάγνωστα από απόσταση περίπου ενός µέτρου γράµµατα,
φωτογραφίες, διαγράµµατα κλπ.
Σας θυµίζουµε ότι τα πόστερ εκτός της ανάρτησης πρέπει να παρουσιαστούν
προφορικά µε 4 διαφάνειες µέσε σε χρόνο 4 λεπτών. Για την καλλίτερη οργάνωση των
παρουσιάσεων θα πρέπει να στείλετε τις 4 αυτές διαφάνειες στον υπεύθυνο συντονιστή
της συνεδρίας που συµµετέχετε. Θα ενηµερωθείτε έγκαιρα για τον συντονιστή της
συνεδρίας.
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 12)
(µια ελεύθερη γραµµή)
Ονοµατεπώνυµο(α) και ∆ιεύθυνση (µικρά, πλάγια, µέγεθος 11)
(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 (21η Απριλίου 2007).
Οι εργασίες (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 ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Ο Πρόεδρος
Καθηγητής Ι. Μπέης

Ο Γενικός Γραµµατέας
Επικ. Καθηγητής Σ.Κ. Μανώλης

∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (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: ..............................................................................................................

Hotel
ACROPOLIS
EGNATIA
ESPERIA
GALAXY
IMARET
LUCY
NEFELI
OCEANIS
PHILOXENIA

Tel
2510 223543
2510 244891
2510 229621
2510 224811
2510 620151
2510 242830
2510 227441
2510 221981
2510 240070

Location
Kavala
Kavala
Kavala
Kavala
Kavala
Kavala
Kavala
Kavala
Kavala

Distance
Centre
2 km
Centre
Centre
Centre
1.5 km
Centre
Centre
2 km

Category
Hotel C
Hotel A
Hotel B
Hotel B
Hotel De Lux
Hotel B
Hotel C
Hotel B
Hotel B

2 beds
1 bed
50
40
118
91
70
55
70
317 (suites from 440 to 1500)
55
45
70
55
65
55

