
3η Ανακοίνωση - 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

18º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κομοτηνή, 15-18 Οκτωβρίου 2019

3η Ανακοίνωση - 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

18º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κομοτηνή, 15-18 Οκτωβρίου 2019

3η Ανακοίνωση - 18ο Πανελλήνιο Εντομολογικό Συνέδριο

18º ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κομοτηνή, 15-18 Οκτωβρίου 2019



ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαδικασίες για την οργάνωση του 18ου Πανελλήνιου Εντομολογικού
Συνεδρίου προχωρούν κανονικά. Παρακαλούμε πολύ όπως λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Εγγραφή

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν στο 18ο Πανελλήνιο
Εντομολογικό Συνέδριο να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη δήλωση συμμετοχής τους ακολουθώντας τους ειδικούς
συνδέσμους της ιστοσελίδας του Συνεδρίου. Πληροφορίες εγγραφής εδώ.

Παράταση Χρόνου Υποβολής Περίληψης

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος σας γνωρίζουμε ότι ορίζεται ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
περιλήψεων η 31η Αυγούστου 2019 (περιλήψεις που θα λαμβάνονται εκπρόθεσμα δεν θα δικαιούνται
συμμετοχής). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περίληψης της εργασίας σας (προφορικής ή
εικονογραφημένης) μπορείτε να βρείτε εδώ.

Διαγωνισμός Εικονογραφημένων Εργασιών Φοιτητών

Καλούμε τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) να λάβουν μέρος στο
διαγωνισμό εικονογραφημένων εργασιών δηλώνοντάς το στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας υποβολής περίληψης
(μόνο για τις εικονογραφημένες εργασίες).



Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Σας γνωρίζουμε ότι παράλληλα με τις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου θα γίνει
Διαγωνισμός Φωτογραφίας με εντομολογικά θέματα. H προσέγγιση του θέματος είναι ελεύθερη και μπορεί να
αφορά σε οτιδήποτε έχει σχέση με τα έντομα, μέσα από τη δική σας ματιά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το Διαγωνισμό Φωτογραφίας μπορείτε να βρείτε εδώ.

Έκθεση Εντομολογικών Συλλογών
Σας γνωρίζουμε ότι παράλληλα με τις εργασίες του 18ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου θα λειτουργήσει
Έκθεση Εντομολογικών Συλλογών στο χώρο του Συνεδρίου (Μέγαρο Μουσικής Κομοτηνής) με εκθέματα από το
Εντομολογικό Μουσείο Βόλου, του μεγαλύτερου και πληρέστερου ιδιωτικού εντομολογικού μουσείου των
Βαλκανίων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Έκθεση Εντομολογικών Συλλογών μπορείτε να
βρείτε εδώ.

Διαμονή - Κρατήσεις
Για πληροφορίες και κρατήσεις δωματίων μπορείτε να απευθυνθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Στην ιστοσελίδα του συνεδρίου μπορείτε τώρα να δείτε τα ονόματα των προσκεκλημένων ομιλητών και τους
τίτλους των ομιλιών τους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους προσκεκλημένους ομιλητές μπορείτε να
βρείτε εδώ.



Δωρεάν μεταφορά από και το προς τον αερολιμένα Αλεξανδρούπολης και ΚαβάλαςΓια την καλύτερη
εξυπηρέτηση των συνέδρων που πρόκειται να ταξιδέψουν αεροπορικώς προκειμένου να παρακολουθήσουν τις
εργασίες του 18ου Πανελλήνιου Εντομολογικού Συνεδρίου, σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρχει η
δυνατότητα δωρεάν μεταφοράς από και προς τον αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος» και Καβάλας
«Μέγας Αλέξανδρος». Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν κάποιο από τα προκαθορισμένα
δρομολόγια να συμπληρώσουν την αντίστοιχη φόρμα-σύνδεσμο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
βρείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 18ου ΠΕΣ

http://www.entsoc.gr/18pes/
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