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1η Ανακοίνωση 

Μήνυμα του Προέδρου της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας Καθηγητή κ. Γ.Π.Στάμου 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Τον Οκτώβριο του 2008 οργανώνεται στον Βόλο από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 
4ο συνέδριο της Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας σε συνεργασία με την Ελληνική 
Ζωολογική Εταιρεία, την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και την Ελληνική Φυκολογική 
Εταιρεία. 
  
 
Μετά την επιτυχία του προηγούμενου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στα 
Γιάννενα ελπίζουμε βάσιμα ότι το συνέδριο αυτό θα σημειώσει έναν νέο βήμα 
στην ανάπτυξη των επιστημών περιβάλλοντος στη χώρα. Για το λόγο αυτό η 
θεματική του συνεδρίου έρχεται να παρουσιάσει τις νέες τάσεις που επικρατούν 
στο χώρο μας.  
 
 
Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα 
http://ecologyconference2008.users.uth.gr 
<http://ecologyconference2008.users.uth.gr/>  καθώς και στις ιστοσελίδες της 
Ελληνικής Οικολογικής Εταιρείας http://web.auth.gr/eoe/sunedria.htm και του 
Τμήματος Βιολογίας http://www.bio.auth.gr/main/indexgr.htm  
 
  
 
Με τιμή  
 
  
 
Γ.Π. Στάμου 
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Κεντρικό θέμα του συνεδρίου: "Σύγχρονες τάσεις της έρευνας στην 
οικολογία" 

Η θεματολογία του συνεδρίου: 

Βιοποικιλότητα 
 Οικολογία Τοπίου 
 Διαχείριση Φυσικών πόρων 
 Λειτουργική οικολογία 
 Μέθοδοι έρευνας στην οικολογία και στις επιστήμες του περιβάλλοντος 
 Περιβαλλοντική αγωγή 

Υπάρχει περίπτωση η θεματολογία να τροποποιηθεί εφόσον δεν θα υπάρξει επαρκής αριθμός 
ανακοινώσεων για τα διάφορα θέματα η θα υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιο άλλο 
θέμα.  

"Στρογγυλά τραπέζια" 

 Υγεία και Περιβάλλον (οργ. Ιατρική Σχολή Π.Θ) 
 Περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλίας (οργ. Ο.Τ.Α.) 
 Διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων (οργ. Τομέας Οικολογίας, Τμ. Βιολογίας, Α.Π.Θ.)  
 Επιστημολογία και Ηθική (οργ. Τομέας Οικολογίας, Τμ. Βιολογίας, Α.Π.Θ.) 

Υπάρχει η δυνατότητα οργάνωσης και άλλων ομάδων εφόσον υπάρξει ικανός αριθμός 
συμμετεχόντων και ανάληψη της οργάνωσής τους. 

Τοπική οργανωτική επιτροπή  

 
Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Αντιπρύτανης Π.Θ.     

Δαλέζιος Νίκος, Καθηγητής 

Παπαδημητρίου Βασιλική, Καθηγήτρια 

Παρασκευόπουλος Στέφανος, Αν. Καθηγητής- Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής 

Σφουγγάρης Αθανάσιος, Επ. Καθηγητής 

Εθνική οργανωτική επιτροπή  

Μ. Αριανούτσου, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Δ. Βερεσόγλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Δ. Βώκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Α. Γερασιµίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Θ. Γεωργιάδης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Κ. Γεωργίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών  
Κ. Γουργουλιάνης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Ν. Δαλέζιος Νίκος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Π. Δηµητρακόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Π. Δηµόπουλος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Κ. Θάνος, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Γ. Καµάρη, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Τ. Λεγάκις, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Ν. Μαργαρης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Μ. Μυλωνάς, Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Σ. Ορφανίδης, ΕΘΙΑΓΕ 



Ι. Παντής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Α. Παπαγεωργίου, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Β. Παπαναστάσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Β. Παπαδημητρίου Βασιλική, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Σ. Παρασκευόπουλος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας-Υπεύθυνος Οργάνωσης 
Δ. Πετανίδου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Γ.Π. Στάµου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
Σ. Σφενδουράκης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Α. Σφουγγάρης Αθανάσιος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Δ. Τζανουδάκης, Πανεπιστήμιο Πατρών 
Α. Τρούµπης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Β. Χονδρόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Υπεύθυνη υποστήριξης 

Καλιγέρη Μαρία 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι την 15 Ιουλίου 2008.  

Οι συγγραφείς που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει να είναι σύνεδροι (να έχουν 
πληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής τους στο Συνέδριο).  

Συμπληρώστε ΟΛΑ τα πεδία της φόρμας, φροντίζοντας το κείμενο της περίληψης να είναι 
200-300 λέξεις.  

Η περίληψη της εργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρή εισαγωγή, τον σκοπό, το υλικό 
και την μέθοδο που ακολουθήθηκε καθώς και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι 
συγγραφείς. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη αποδοχής μιας εργασίας 
αν δεν πληροί τους παραπάνω όρους.  

Ο ομιλητής θα ειδοποιηθεί μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2008 για την συνεδρία που θα 
παρουσιάσει την εργασία του. Σημειώνεται ότι για να περιληφθεί μία εργασία στο τελικό 
πρόγραμμα του συνεδρίου, η εγγραφή θα πρέπει να έχει φθάσει στην Γραμματεία του 
Συνεδρίου έως  την 1η Ιουλίου 2008. 

ΕΓΓΡΑΦΗ 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο διαμορφώνεται ως εξής:  

  Πριν την 1/7/08 Μετά την 1/7/08

Τακτικά μέλη των Εταιρειών, ΔΕΠ  45 ευρώ  50 ευρώ 

Άλλοι συμμετέχοντες με εισήγηση 40 ευρώ  50 ευρώ  

Μεταπτυχιακοί φοιτητές με  

εισήγηση  10 ευρώ  15 ευρώ  

Συμμετοχή χωρίς εισήγηση  5 10 

Φοιτητές ΔΩΡΕΑΝ   

ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

http://ecologyconference2008.users.uth.gr/reqdtoc.asp


- Συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου 
- Βεβαίωση παρακολούθησης του Συνεδρίου  
- Φάκελος με πληροφοριακό υλικό του Συνεδρίου 
- Τόμος με τις Περιλήψεις των Ανακοινώσεων 
- Αναψυκτικά - καφέδες στα διαλείμματα του Συνεδρίου  

*Οι Φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του 
συνεδρίου χωρίς έξοδα εγγραφής.    

Διαδικασία Εγγραφής    

1.      ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ  

Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής (θα λειτουργήσει σύντομα) ή 
εκτυπώνετε το έντυπο εγγραφής και το στέλνετε με φαξ στο νούμερο  με την 
ένδειξη  « για εγγραφή στο συνέδριο 4ο Συνέδριο ΕΟΕ»  μέχρι τις 1 Ιουλίου.  
Πέρα από αυτήν την ημερομηνία οι εγγραφές θα γίνονται μόνο στη Γραμματεία του 
Συνεδρίου.  

2.      ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 H κατάθεση των εξόδων εγγραφής γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς 5222-034400-
238. 
 Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο μπορεί να σταλεί και στην διεύθυνση
αλληλογραφίας με ταχυδρομική η με προσωπική επιταγή στο όνομα του προέδρου της 
τοπικής οργανωτικής επιτροπής και υπεύθυνου οργάνωσης Παρασκευόπουλου Στέφανου
η της υπεύθυνης της Γραμματείας κ. Καλιγέρη Μαρίας. 
 Η φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης θα σταλεί στο fax 24210 74712 και 24210 
74630. Στη φωτοτυπία κάτω από το παραστατικό θα πρέπει να γράψετε με κεφαλαία
γράμματα: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, Fax, ποσό και ημερομηνία 
κατάθεσης.  

Φροντίστε να αποσταλεί πρώτα η συγχρόνως η εγγραφή σας με e-mail, fax η 
ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση μη δυνατότητας αποστολής fax η με Email, ταχυδρομήστε το έντυπο 
εγγραφής και τη φωτοτυπία του παραστατικού κατάθεσης στη διεύθυνση:  «Συνέδριο 
ΕΟΕ 2008», ΠΤΕΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 382 21, 
Βόλος. 

Σημείωση  

Το κόστος συμμετοχής καθορίζεται από την ημερομηνία πληρωμής κι όχι από τη 
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής ή την  αποστολή του εντύπου εγγραφής. 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ecologyconference2008.users.uth.gr. 

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε για θέματα που αφορούν την οργάνωση του 
συνεδρίου με: Τηλ: 24210-74712, 74630, Fax: 24210-74630, e-mail: 
ecologyconference2008@uth.gr

  

Με εκτίμηση 
Για την Ο.Ε. 
 
Σ. Παρασκευόπουλος 
Αν. Καθηγητής 
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