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Υπό την αιγίδα των Υπουργείων Πολιτισµού,  Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος-Χωροταξίας-∆ηµοσίων Έργων  και  Μακεδονίας-Θράκης 



 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου ∆ιεθνούς Συνεδρίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
ευχαριστεί θερµά όλους όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συµµετοχή στις εργασίες του 
Συνεδρίου. 
 
Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από την Πέµπτη 15 έως το Σάββατο 17 Απριλίου 
2004 στους χώρους του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και συνδιοργανώνεται από το Τµήµα Γεωλογίας 
της Σχολής Θετικών Επιστηµών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, την Περιφερειακή 
Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών 
(Ι.Γ.Μ.Ε.) και το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 
 
Παράλληλα µε το 10ο Συνέδριο της ΕΓΕ θα διοργανωθεί και το 5ο ISEMG (5th International 
Symposium on Eastern Mediterranean Geology). (http://www.geo.auth.gr/5thISEMG). Οι σύνεδροι 
του 10ου Συνεδρίου της ΕΓΕ µπορούν να παρακολουθούν τις συνεδρίες του 5ου ISEMG χωρίς 
πρόσβαση στο έντυπο υλικό. 
 
 
Σκοπός 
Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεότερων αποτελεσµάτων της έρευνας των 
Γεωεπιστηµόνων στον Ελληνικό και τον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο.  

Στα πλαίσια του Συνεδρίου προβλέπεται η οργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων από τις επιτροπές 
της Εταιρίας (Τεχνικής Γεωλογίας, Υδρογεωλογίας, Οικονοµικής Γεωλογίας-Ορυκτολογίας-
Γεωχηµείας και Τεκτονικής) ή άλλες διεθνείς επιτροπές. Παράλληλα, θα οργανωθεί ειδική συνεδρία 
µε θέµα ‘Γεωλογία και Ολυµπιάδα’ στο πλαίσιο του Συνεδρίου. 
 
 
Θεµατολογία 
Οι ανακοινώσεις του Συνεδρίου θα αφορούν στα ακόλουθα θέµατα: 

Αρχαιοµετρία, Βιοµηχανικά Ορυκτά και Πετρώµατα, Βιώσιµη Ανάπτυξη, Γεωαρχαιολογία, 
Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον, Γεωθερµία, Γεωλογία του Τεταρτογενούς, Γεωλογία και Εκπαίδευση, 
Γεώτοποι, Γεωχηµεία, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Θαλάσσια Γεωλογία, 
Ιζηµατολογία, Κοιτασµατολογία, Νεοτεκτονική, Ορυκτολογία, Παλαιοντολογία, Πετρολογία, 
Πληροφορική και Γεωεπιστήµες, Σεισµολογία, Σπηλαιολογία, Στρωµατογραφία, Τεκτονική 
Γεωλογία, Τεχνική Γεωλογία, Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Υδρογεωλογία, Φυσική Γεωγραφία, 
Φυσική Εσωτερικού της Γης, Ωκεανογραφία. 

 

 
Επίσηµες γλώσσες 
Ως επίσηµες γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η Ελληνική και η Αγγλική.  
 
 
∆ιαµονή 
Για κρατήσεις ξενοδοχείων, οι συµµετέχοντες µπορούν να επικοινωνούν απ’ ευθείας µε το 
“Charioteer Travel”, το επίσηµο τουριστικό πρακτορείο του Συνεδρίου. ∆εν υπάρχει καταληκτική 
ηµεροµηνία κρατήσεων, αλλά παρακαλούνται οι σύνεδροι να φροντίσουν έγκαιρα για τη διαµονή 
τους λόγω του Πάσχα (11 Απριλίου 2004). Η διεύθυνση του Πρακτορείου είναι: 

Charioteer Travel, Ερµού 36, GR-54623, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310-229230, 2310-284373, Fax: 2310-228968 

E-mail: info@charioteer-travel.gr 
 
 



 

Εγγραφή στο Συνέδριο - Ποσό συµµετοχής 
Το ποσό της συµµετοχής ορίζεται ως εξής: 
 

Κατηγορία  Έγγραφή έως 
31/10/2003 

1/11/2003-
31/1/2004 

Από 1/2/2004 και 
µετά 

Μέλη της ΕΓΕ* 90 € 110 € 130 € 
Μη µέλη της ΕΓΕ 110 € 130 € 150 € 

* Ταµειακά τακτοποιηµένα µέχρι και το 2003 
 
Με το ποσό αυτό παρέχεται το δικαίωµα παρακολούθησης των εργασιών του Συνεδρίου, παραλαβής 
των πρακτικών (περιλήψεων και εργασιών) και συµµετοχής στις κοινωνικές εκδηλώσεις που θα 
οργανωθούν στα πλαίσια του Συνεδρίου.  
Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί) µπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του 
Συνεδρίου καταβάλλοντας το ποσό των 20 €, χωρίς δικαίωµα παραλαβής των πρακτικών των 
εργασιών του Συνεδρίου. Όσοι όµως επιθυµούν να παραλάβουν και τα πρακτικά των εργασιών του 
Συνεδρίου θα πρέπει να καταβάλουν επιπλέον το ποσό των 30 €. 
 
Η εγγραφή µπορεί να γίνει µε δύο εναλλακτικούς τρόπους: 
• (Προτεινόµενος) Με ηλεκτρονική εγγραφή µέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: 

http://www.geo.auth.gr/ege2004 

 Με την ηλεκτρονική εγγραφή χορηγείται άµεσα o Ειδικός Κωδικός Εγγραφής που πιστοποιεί την 
εγγραφή του σύνεδρου και ο οποίος είναι απαραίτητος στην περίπτωση που ο εγγραφόµενος 
επιθυµεί να παρουσιάσει εργασία στο Συνέδριο. 

 
• Συµπληρώνοντας το συνηµµένο έντυπο (Έντυπο Α), το οποίο πρέπει να αποσταλεί: 

 είτε στο Fax του 10ου Συνεδρίου: 2310-998463 
 είτε ταχυδροµικά στον Ταµία της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου στη διεύθυνση: 

Αναπλ. Καθ. Α. Γεωργακόπουλος (για το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ) 
Τµήµα Γεωλογίας ΑΠΘ Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 

 
 Στην περίπτωση εγγραφής µέσω του συνηµµένου εντύπου εγγραφής δεν χορηγείται ο Ειδικός 
Κωδικός Εγγραφής που πιστοποιεί την εγγραφή του σύνεδρου και ο οποίος είναι απαραίτητος 
στην περίπτωση που ο εγγραφόµενος επιθυµεί να παρουσιάσει εργασία στο Συνέδριο. Ο αριθµός 
αυτός θα αποσταλεί χωριστά µε E-mail ή fax µετά τη λήψη του εντύπου και την επιβεβαίωση της 
εγγραφής. 

 
 
Καταβολή ποσού συµµετοχής 

Η πληρωµή του ποσού εγγραφής µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρεις εναλλακτικούς 
τρόπους, ανεξάρτητα του τρόπου εγγραφής (ηλεκτρονικά ή µε το συνηµµένο έντυπο εγγραφής Α). 
• (Προτεινόµενος) Καταβολή του ποσού συµµετοχής µε τη χρήση πιστωτικής κάρτας (Mastercard 

ή Visa) και µε επιβάρυνση 2%. 

• Με κατάθεση του ποσού εγγραφής στο Λογαριασµό 5202-016496-111, Τράπεζα Πειραιώς, 
Υποκ. Αγγελάκη, 54621 Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονη αποστολή φωτοαντιγράφου του 
γραµµατίου κατάθεσης στον Ταµία του Συνεδρίου µε Fax ή ταχυδροµική επιστολή. 

• Με επιταγή (προσωπική, τραπεζική ή ταχυδροµική) επ’ ονόµατι του Ταµία του Συνεδρίου, 
Αναπλ. Καθ. Α. Γεωργακόπουλου (µόνο µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή). 

 



 

Προσοχή!!! Με όποιο τρόπο και αν γίνει η πληρωµή του ποσού εγγραφής, πρέπει η τελική 
ηλεκτρονική φόρµα η οποία δηµιουργείται από την ιστοσελίδα (σε περίπτωση ηλεκτρονικής 
εγγραφής) ή το συνηµµένο έντυπο εγγραφής (σε περίπτωση εγγραφής µέσω εντύπου Α) να σταλούν 
µαζί µε τα απαραίτητα παραστατικά (π.χ. αντίγραφο γραµµατίου κατάθεσης): 

• είτε (κατά προτίµηση) στο Fax του 10ου Συνεδρίου της ΕΓΕ: 

2310-998463 
• είτε µε ταχυδροµική αποστολή (υποχρεωτικά στην περίπτωση επιταγής) στη διεύθυνση: 

Αναπλ. Καθ. Α. Γεωργακόπουλος 
(για το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ) 

Τµήµα Γεωλογίας ΑΠΘ 
Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη 

 
 Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει το τελικό ποσό της κατάθεσης ή της επιταγής να είναι ίσο µε το 
ακριβές ποσό συµµετοχής. Η εγγραφή στο Συνέδριο είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειµένου να παρουσιαστούν στο Συνέδριο και περιληφθούν στα πρακτικά περιλήψεων και 
εργασιών οι εργασίες που έχουν γίνει αποδεκτές από τους κριτές. Η εγγραφή πιστοποιείται 
µέσω του µοναδικού Ειδικού Κωδικού Εγγραφής που λαµβάνει ο κάθε σύνεδρος µε την 
εγγραφή του. Τονίζεται ότι κάθε εργασία που έχει γίνει αποδεκτή πρέπει να αντιστοιχεί σε 
εγγραφή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς και η εγγραφή αυτή αντιστοιχεί σε µία εργασία 
στην οποία συµµετέχει ο εγγεγραµµένος στο Συνέδριο συγγραφέας. 

 
Σε περίπτωση ακύρωσης εγγραφής ισχύουν οι παρακάτω όροι:  

Πριν τις 31/10/2003 (προθεσµία έγκαιρης εγγραφής): Επιστροφή όλου του ποσού εγγραφής  
Πριν τις 31/1/2004 (προθεσµία κανονικής εγγραφής): Επιστροφή του 75% του ποσού εγγραφής  
Μετά τις 31/1/2004: Καµία επιστροφή του ποσού εγγραφής δεν θα γίνεται.  

 
 
Υποβολή εκτεταµένων περιλήψεων 
Το Συνέδριο θα δηµοσιεύσει τόµο εκτεταµένων περιλήψεων (extended abstracts), ο οποίος θα 
διανεµηθεί στους σύνεδρους κατά την έναρξη του Συνεδρίου. Οι εκτεταµένες περιλήψεις (ελάχιστο 
µία - µέγιστο δύο σελίδες) πρέπει να υποβληθούν µέχρι τις 31/10/2003. Η υποβολή των περιλήψεων 
είναι υποχρεωτική για κάθε εργασία του συνεδρίου. Η κάθε εκτεταµένη  περίληψη µπορεί να 
περιλαµβάνει πίνακες και σχήµατα, αν και  κάτι τέτοιο δε συνιστάται.  

Για την συγγραφή των εκτεταµένων περιλήψεων πρέπει να χρησιµοποιηθεί το προδιαµορφωµένο 
Word αρχείο abstract_GR.doc (abstract_EN.doc για Αγγλικό κείµενο) το οποίο έχει 
προµορφοποιηθεί ώστε να έχει την κατάλληλη δοµή. 

Το αρχείο είναι διαθέσιµο στο Internet και µπορεί να ληφθεί µέσω διαδικτύου: 
είτε από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

http://www.geo.auth.gr/ege2004 

είτε µέσω FTP από τη διεύθυνση 

ftp://www.geo.auth.gr/ege2004/abstract_GR.doc (Ελληνικά) 

ftp://www.geo.auth.gr/ege2004/abstract_EN.doc (Αγγλικά) 
Το αρχείο αυτό µπορεί εύκολα να ανοιχθεί χρησιµοποιώντας το λογισµικό MS Word 97 ή 
µεταγενέστερο µε απλή επιλογή του αντίστοιχου αρχείου. Η συγγραφή της περίληψης µπορεί να γίνει 
εύκολα µε αντικατάσταση του υφιστάµενου κειµένου (π.χ. τίτλου, συγγραφέα, κλπ.). Εάν χρειαστεί, 
συµπληρωµατικές οδηγίες συγγραφής (τόσο για τις περιλήψεις, όσο και για τις εργασίες) είναι 
διαθέσιµες στο Internet στο αρχείο abspap.doc και µπορούν να ληφθούν µέσω διαδικτύου: 
είτε από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου 



 

http://www.geo.auth.gr/ege2004 
είτε µέσω anonymous FTP από τη διεύθυνση 

ftp://www.geo.auth.gr/ege2004/abspap.doc 
Η τελικά διαµορφωµένη περίληψη πρέπει να µετονοµαστεί από το συγγραφέα χρησιµοποιώντας ένα 
νέο όνοµα. Το τελικό όνοµα της περίληψης πρέπει να έχει την εξής ενδεικτική µορφή: 

Giorgos_ChristofidesXXabs.doc 
όπου Giorgos_Christofides το όνοµα του πρώτου συγγραφέα της περίληψης και ΧΧ ένας αύξων 
αριθµός σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από µία περιλήψεων µε τον ίδιο πρώτο συγγραφέα. Η 
κατάληξη abs.doc δηλώνει την περίληψη και τον τύπο της (Word αρχείο) και είναι απαραίτητη. Το 
αρχείο της περίληψης πρέπει να σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail) στην Οργανωτική 
Επιτροπή: 

ege10-2004@geo.auth.gr 
µέσα στις σχετικές προθεσµίες. Σε περιπτώσεις αδυναµίας αποστολής E-mail (έλλειψη E-mail, 
µεγάλος όγκος αρχείου) είναι δυνατή η αποστολή της περίληψης µε ψηφιακό µέσο (CD κατά 
προτίµηση, δισκέτες κλπ.). 
 

Προσοχή!!! Στο E-mail υποβολής (ή µαζί µε την αποστολή του ψηφιακού µέσου), παρακαλούνται οι 
σύνεδροι να δηλώσουν: 

• Τον επιθυµητό τρόπο παρουσίασης (προφορικός ή αφίσας), καθώς και οποιοδήποτε ειδικό 
αίτηµα (π.χ. ειδικός εξοπλισµός παρουσίασης, κλπ.). Σηµ. Στην περίπτωση που η παραπάνω 
δήλωση επιλογής (ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ/ORAL ή ΑΦΙΣΑ/POSTER) έχει ήδη γίνει στο έντυπο Α ή 
στην ηλεκτρονική φόρµα εγγραφής µέσω ιστοσελίδας της, δεν είναι αναγκαίο να επαναληφθεί 
στο E-mail υποβολής. 

• Τον Ειδικό Κωδικό Εγγραφής που πιστοποιεί την εγγραφή τους στο Συνέδριο (εφ΄ όσον 
ήδη έχουν εγγραφεί στο Συνέδριο). Υπενθυµίζεται ότι κάθε Ειδικός Κωδικός Εγγραφής 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για µία εργασία. 

 
Μετά την ολοκλήρωση παραλαβής των εκτεταµένων περιλήψεων (31/10/2003) και την αξιολόγησή 
τους από την επιτροπή κρίσεων του Συνεδρίου, οι συγγραφείς θα ενηµερωθούν για την αποδοχή των 
εργασιών τους µέχρι την 15/12/2003. Σε περίπτωση αποδοχής της εργασίας τους για παρουσίαση, 
πρέπει µέχρι την 31/1/2004 να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής των συνέδρων που έχουν 
υποβάλλει εργασία για παρουσίαση και να αποσταλεί για κάθε παρουσίαση-περίληψη ο αντίστοιχος 
Ειδικός Κωδικός Εγγραφής που πιστοποιεί την εγγραφή του σύνεδρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
εργασία δεν θα γίνεται αποδεκτή για παρουσίαση και δηµοσίευση στα πρακτικά περιλήψεων και 
εργασιών του Συνεδρίου και θα ακυρώνεται η αποδοχή της. 
 
Υποβολή εργασιών 
Όσοι σύνεδροι επιθυµούν να δηµοσιεύσουν πλήρεις εργασίες των παρουσιάσεών τους, πρέπει να 
υποβάλουν τα πλήρη κείµενα των εργασιών µέχρι τις 20/05/2004 (µέγιστο δέκα σελίδες). Οι τόµοι 
των εργασιών του Συνεδρίου θα δηµοσιευθούν µετά από κρίση στο ∆ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρίας. Για τη συγγραφή των εργασιών πρέπει να χρησιµοποιηθεί το προδιαµορφωµένο Word 
αρχείο paper_GR.doc (paper_EN.doc για Αγγλικό κείµενο) το οποίο έχει προµορφοποιηθεί για να 
έχει την κατάλληλη δοµή. Το αρχείο περιλαµβάνει υποδείγµατα για σχήµατα και πίνακες, τα οποία 
πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τους συγγραφείς. 

Το αρχείο είναι διαθέσιµο στο Internet και µπορεί να ληφθεί µέσω διαδικτύου: 
είτε από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου 

http://www.geo.auth.gr/ege2004 
 



 

 
είτε µέσω anonymous FTP από τη διεύθυνση 

ftp://www.geo.auth.gr/ege2004/paper_GR.doc (Ελληνικά) 

ftp://www.geo.auth.gr/ege2004/paper_EN.doc (Αγγλικά) 
Το αρχείο αυτό µπορεί εύκολα να ανοιχθεί χρησιµοποιώντας το λογισµικό MS Word 97 ή 
µεταγενέστερο µε απλή επιλογή του αντίστοιχου αρχείου και η συγγραφή των εργασιών µπορεί να 
γίνει όπως και αυτή των εκτεταµένων περιλήψεων. Συµπληρωµατικές οδηγίες συγγραφής είναι 
διαθέσιµες στο Internet στο ίδιο αρχείο το οποίο χρησιµοποιείται και για τις περιλήψεις  
(abspap.doc).  
Η τελικά διαµορφωµένη εργασία πρέπει να µετονοµαστεί (όπως και η περίληψη) χρησιµοποιώντας 
ένα νέο όνοµα. Το τελικό όνοµα της εργασίας πρέπει να έχει την εξής ενδεικτική µορφή: 

Giorgos_ChristofidesXXpap.doc 
όπου Giorgos_Christofides το όνοµα του πρώτου συγγραφέα της περίληψης και ΧΧ ένας αύξων 
αριθµός σε περίπτωση υποβολής περισσότερων από µία περιλήψεων µε τον ίδιο πρώτο συγγραφέα. Η 
κατάληξη pap.doc δηλώνει την εργασία και τον τύπο της (Word αρχείο) και είναι απαραίτητη. Το 
αρχείο της εργασίας πρέπει να σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (E-mail) στην Οργανωτική 
Επιτροπή: 

ege10-2004@geo.auth.gr 
µέσα στις σχετικές προθεσµίες. Σε περιπτώσεις αδυναµίας αποστολής E-mail (έλλειψη E-mail, 
µεγάλος όγκος αρχείου) είναι δυνατή η αποστολή της περίληψης µε ψηφιακό µέσο (CD-κατά 
προτίµηση, δισκέτες κλπ.). 
 

Προσοχή!!! ∆εν θα γίνεται αποδεκτή περίληψη ή εργασία 
σε απλή έντυπη µορφή ή σε άλλη ηλεκτρονική µορφή πλην της 

µορφοποιηµένης µορφής που παρέχεται από το 10ο Συνέδριο της ΕΓΕ. 
 
Συνεδριακές Εκδροµές 
Έχουν προγραµµατισθεί µια προσυνεδριακή και τέσσερις µετασυνεδριακές εκδροµές, καθώς επίσης 
δύο περιηγήσεις  γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος. Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν στις εκδροµές 
θα πρέπει να συµπληρώσουν τη συνηµµένη δήλωση συµµετοχής (έντυπο Β), σηµειώνοντας την/τις 
εκδροµή/ές που προτιµούν. Η δήλωση συµµετοχής και η πληρωµή όλου του ποσού συµµετοχής θα 
πρέπει να σταλούν στο Charioteer Travel Agency (για λεπτοµέρειες βλέπε στο έντυπο Β). Το ποσό 
συµµετοχής για κάθε εκδροµή περιλαµβάνει τις µετακινήσεις, διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωµάτια µε 
πρωινό και το τεύχος του οδηγού της εκδροµής. Για την πραγµατοποίηση της εκδροµής απαιτείται η 
συµµετοχή τουλάχιστον 15 συνέδρων. Σε περίπτωση µαταίωσης µιας εκδροµής, επιστρέφεται το ποσό 
συµµετοχής. Για νεότερες πληροφορίες συµβουλευθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου. ∆ηλώσεις 
συµµετοχής θα γίνονται από 1η Ιανουαρίου 2004. 
 
ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ 

1. Μονοήµερη προσυνεδριακή εκδροµή στη λεκάνη της Μυγδονίας 
(Τετάρτη14 Απριλίου 2004) 
Αντικείµενο: Γενική Γεωλογία, Νεοτεκτονική, Στρωµατογραφία, Γεωθερµία, Υδρογεωλογία 
∆ιαδροµή: Θεσσαλονίκη - Στίβος - Ν. Απολλωνία - Αρναία - Θεσσαλονίκη.  
Υπεύθυνοι εκδροµής: Γ. Συρίδης, Ν. Κολιός, Α. Χατζηπέτρος. 
Εκτιµώµενο κόστος: 30 € κατ΄ άτοµο. 

 
2. ∆ιήµερη µετασυνεδριακή εκδροµή στη ∆υτική Μακεδονία 
(Κυριακή 18 & ∆ευτέρα 19 Απριλίου 2004) 



 

Αντικείµενο: Οφειολιθικό σύµπλεγµα Βούρινου - Πίνδου (γενική γεωλογία, στρωµατογραφία, 
τεκτονική, κοιτασµατολογία). Μεσοελληνική αύλακα (δοµές επαφών, φλύσχης), Νεογενής λεκάνη 
Κοζάνης – Σερβίων (λιγνιτικό κέντρο Πτολεµαΐδας), Τεχνική Γεωλογία (Εγνατία οδός), 
Νεοτεκτονική (σεισµός 1995), Παλαιοντολογία.  
∆ιαδροµή: Θεσσαλονίκη - Βέροια - Πτολεµαΐδα - Σέρβια - Σιάτιστα - Βούρινο - Γρεβενά  - Πίνδος 
- Αβδέλα - Σαµαρίνα - Θεσσαλονίκη. 
Υπεύθυνοι εκδροµής:  Α. Ράσσιου, Θ. ∆ούτσος, Α. Γεωργακόπουλος 
Εκτιµώµενο κόστος:  120 € κατ΄ άτοµο. 

3. Τριήµερη µετασυνεδριακή εκδροµή στη Χαλκιδική – Ανατ. Μακεδονία 
(Κυριακή 18,  ∆ευτέρα 19 & Τρίτη 20 Απριλίου 2004) 
Αντικείµενο: Οφειολιθικό σύµπλεγµα ∆. Χαλκιδικής (Γενική Γεωλογία, Τεκτονική, 
Κοιτασµατολογία), σχηµατισµός Βερτίσκου – Κερδυλλίων, Κοιτάσµατα   Au/Ag,  Mn Ολυµπιάδας 
- Μαντέµ Λάκκου - Βαρβάρας, πορφυρυτικού χαλκού Σκουριών, Παλαιοντολογία (σπήλαιο 
Πετραλώνων), Τεκτονική Γεωλογία (Σιδηρόνερο). Πολιτιστικά (Άγιο Όρος, Στάγειρα, Φίλιπποι),  
∆ιαδροµή: Θεσσαλονίκη - Πετράλωνα - Βάβδος - Πόρτο Κουφό – Ουρανούπολη - Αγ.΄Ορος - Μ. 
Παναγιά - Στάγειρα - Στρατονίκη – Ολυµπιάδα - Καβάλα - Φίλιπποι - Σιδηρόνερο- Φράγµα 
Θησαυρού - Θεσσαλονίκη. 
Υπεύθυνοι εκδροµής:  Σ. Νταµπίτζιας, Ν. Αρβανιτίδης, Γ. Κουφός, Α. Κίλιας, Τ. Σολδάτος. 
Εκτιµώµενο κόστος: 185 € κατ΄ άτοµο. 

4. ∆ιήµερη µετασυνεδριακή εκδροµή στη Ν∆ Θράκη 
(Κυριακή 18 & ∆ευτέρα 19 Απριλίου 2004) 
Αντικείµενο: Τριτογενή επιθερµικά µεταλλεύµατα στη Ν∆ Θράκη  (Κοιτάσµατα Περάµατος, 
Σαππών και Κίρκης) 
∆ιαδροµή: Θεσσαλονίκη – Καβάλα – Ξάνθη – Κοµοτηνή – Αλεξανδρούπολη- Θεσσαλονίκη. 
Υπεύθυνοι εκδροµής: Ν. Σκαρπέλης, B. Μέλφος, Κ. Μιχαήλ 
Εκτιµώµενο κόστος: 120 € κατ΄ άτοµο. 

5. Τριήµερη µετασυνεδριακή  εκδροµή στη Λέσβο 
(Κυριακή 18,  ∆ευτέρα 19 & Τρίτη 20 Απριλίου 2004) 
Αντικείµενο: Γενική Γεωλογία, Ηφαιστειολογία, Γεωθερµία, Γεώτοποι,  
Παλαιοντολογία.  (Απολιθωµένο δάσος) 
∆ιαδροµή: Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη - Σύγρι - Θεσσαλονίκη. 
Υπεύθυνοι εκδροµής: Ν. Ζούρος, Μ. Φυτίκας.  
Εκτιµώµενο κόστος: 250 € κατ΄ άτοµο (περιλαµβάνει αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-

Λέσβος) 
 
ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (κυρίως για τους συνοδούς) 

1η:  Περιήγηση στη Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 
(µε ξεναγό - Παρασκευή 16 Απριλίου 2004, ώρα 19:00). 

Εκτιµώµενο κόστος: 32 € κατ΄ άτοµο 

2η: Επίσκεψη στη Βεργίνα 
(µε ξεναγό – Παρασκευή 16 ή Σάββατο 17 Απριλίου 2004, ώρα 12:00).  

Εκτιµώµενο κόστος: 60 € κατ΄ άτοµο 
 
Πληροφορίες 
Για πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε την Οργανωτική 
Επιτροπή του Συνεδρίου µε τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail):  

ege10-2004@geo.auth.gr 
ή στο fax του Συνεδρίου: 

2310-998463 
 



 

 
 
ή να απευθύνονται: 
στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής 
Καθ. Ανέστη Φιλιππίδη 
Τηλ.: 2310-998468, 2310-998020, Fax.: 2310-998463 

στο Γενικό Γραµµατέα 
Καθ. Γεώργιο Χριστοφίδη 
Tηλ.: 2310-998541, Fax.: 2310-998549 

στους υπεύθυνους της Ειδικής Γραµµατείας Επικοινωνίας του Συνεδρίου 
Επικ. Καθ. Κωνσταντίνο Παπαζάχο 
Tηλ.: 2310-998510, Fax.: 2310-998528 
Επικ. Καθ. Τριαντάφυλλο Σολδάτο 
Tηλ.: 2310-998497, Fax.: 2310-998549 

στον Ταµία του Συνεδρίου 
Αν. Καθηγητή Ανδρέα Γεωργακόπουλο 
Tηλ.: 2310-998514, Fax.: 2310-998463 
 
Οργανωτική Επιτροπή 
Πρόεδρος:   Φιλιππίδης Α., Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
Αντιπρόεδρος:   Αρβανιτίδης Ν., ∆ρ.Γεωλόγος, ∆/ντής ΙΓΜΕ-Περ.Μονάδα Κ. Μακεδονίας 
Γενικός Γραµµατέας: Χριστοφίδης Γ., Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
Ειδικοί  Γραµµατείς:  Βουβαλίδης Κ., Λέκτορας Γεωλογίας ΑΠΘ     

 Κορωναίος Α., Επικ. Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
  Νταµπίτζιας Σ., ∆ρ. Γεωλόγος, ΙΓΜΕ-Περιφ. Μονάδα Κ. Μακεδονίας 
  Παπαζάχος Κ., Επικ. Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
  Σολδάτος Τ., Επικ. Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
Ταµίας:  Γεωργακόπουλος Α., Αναπλ. Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
Μέλη:    Αλµπανάκης Κ., Επικ. Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ 
   Ατζέµογλου Α., ∆ρ. Γεωλόγος, ΙΓΜΕ-Περιφ. Μονάδα Κ. Μακεδονίας 

Βαργεµέζης Γ., ∆ρ. Γεωλόγος, Πρόεδρος Σ.Ε.Γ. - Παράρτ. Βορ. Ελλάδας 
∆αφνής Σ., Γεωλόγος, ΓΕΩΤΕΕ    
Ελευθεριάδης Γ., Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ  
Παυλίδης Σ., Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ  
Τσουκαλά  Ε., Επικ. Καθηγήτρια Γεωλογίας ΑΠΘ 
Ζούρος Ν., Επικ. Καθηγητής Γεωγραφίας Παν/µίου Αιγαίου, ∆.Σ. ΓΕΩΤΕΕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H Οργανωτική Επιτροπή παρακαλεί όλους τους συναδέλφους 
να εγγραφούν έγκαιρα στο Συνέδριο και στις Γεωλογικές Εκδροµές. 

 

Σηµαντικές Ηµεροµηνίες 

Έγκαιρη εγγραφή 31/10/2003 
Υποβολή εκτεταµένων περιλήψεων 31/10/2003 
Αποδοχή εκτεταµένων περιλήψεων 15/12/2003 

Κανονική εγγραφή 31/01/2004 
Υποβολή εργασιών 20/05/2004 

Συνέδριο 15-17/04/2004 



 
 
ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ/REGISTRATION FORM 

 
ΕΓΓΡΑΦΗ / REGISTRATION 
Παρακαλούµε συµπληρώστε το έντυπο µε κεφαλαία γράµµατα και επιστρέψτε το στην Οργανωτική Επιτροπή µε fax ή 
ταχυδροµική αποστολή. Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του 
Συνεδρίου. / Please complete this form in capital letters and return it to the Organizing Committee using fax or mail. The 
collected personal information will be used solely for the purposes of this Congress. 
Fax 10ου Συνεδρίου ΕΓΕ / Fax of the 10thGSG Congress: +30 2310 998463 
∆ιεύθυνση Αποστολής / Submission address: 
Αν. Καθ. Α. Γεωργακόπουλο (για το 10ο ∆ιεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ), Τµήµα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/νίκης, 54124, Θεσσαλονίκη 
Ass. Prof. A. Georgakopoulos, (for the 10th GSG Congress), School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, GREECE 

Τίτλος/Title:      .............................................................................................................................................................................  
Όνοµα/  
Name:      .............................................................................................................................................................................  
Επίθετο/ 
Surname:      .............................................................................................................................................................................  
Τµήµα/ 
Department:      .............................................................................................................................................................................  
Οργανισµός/ 
Organization:      .............................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

∆ιεύθυνση/ 
Address:      .................................................... 

 ............................................………....... 
Χώρα/ 
Country:      .................................................... 

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

Τηλ./Phone:      .................................................... 

Fax:      ....................................................

 
Προτίθεµαι να λάβω µέρος στο 10o Συνέδριο της Ε.Γ.Ε. / I wish to participate in the 10th G.S.G. Congress: 

 ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / WITH PRESENTATION                                         ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / WITHOUT PRESENTATION 
 ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ / ORAL                                                                                    ΑΦΙΣΑΣ / POSTER 

ΕΞΟ∆Α ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ)** 
REGISTRATION FEES (PLEASE TICK THE APPROPRIATE BOX)** 

Κατηγορία  Έγγραφή έως / 
Registration until 

2003/10/31 

2003/11/01-
2004/01/31 

Μετά / 
After 

2004/02/01 
Μέλη της ΕΓΕ / GSG members *       90 €     110 €     130 € 
Μη µέλη της ΕΓΕ / Non GSG members     110 €     130 €     150 € 
Φοιτητής*** 
(Προπτυχιακός-Μεταπτυχιακός) 

 20 € (Χωρίς Πρακτικά Εργασιών/No Paper Proceedings) 
 50 € (Με Πρακτικά Εργασιών/With Paper Proceedings) 

* Ταµειακά τακτοποιηµένα µέχρι και το 2003 / GSG Fees paid until 2003 
** Επιβάρυνση 2% για πληρωµή µε πιστωτική κάρτα / 2% surcharge for payment using credit-card 
*** Οι φοιτητές πρέπει να συµπεριλάβουν φωτοτυπία φοιτητικής ταυτότητας µε την εγγραφή / Students must include a valid 

student ID photocopy with the registration. 
 
ΠΛΗΡΩΜΗ / PAYMENT 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ  (Παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο τετράγωνο) 
MODE OF PAYMENT IN EUROS (Please tick the appropriate box) 

□ Πιστωτική Κάρτα / Credit Card □ Visa  □ MasterCard   
Όνοµα Κατόχου / Name of card holder: ............................................................................................ ........ 
Αριθµός Κάρτας/ Card No:....................................... ............................. Σε ισχύ µέχρι/Expiry date: ................................ 
Με την υπογραφή µου εξουσιοδοτώ την Οργανωτική Επιτροπή να χρεώσει την παραπάνω πιστωτική κάρτα µου µε το 
ποσό που σηµειώνονται παραπάνω στο έντυπο αυτό. / I hereby authorise the Organising Committee to charge my above 
credit card with the fee noted on this form.  
Ηµεροµηνία /Date: .................................. ...  Υπογραφή/Signature:................................................  

□ Με κατάθεση στο Λογαριασµό 5202-016496-111, Τράπεζα Πειραιώς, Υποκ. Αγγελάκη, 54621 Θεσσαλονίκη 
(Παρακαλούµε επισυνάψτε δελτίο κατάθεσης) / Bank Transfer, using the account 5202-016496-111 (Swift code 
PIRBGR A 1202 - IBAN GR4201722020005202016496111), Piraeus Bank, Aggelaki Branch, GR-54621, 
Thessaloniki, Greece (Please attach Bank Transfer receipt) 

□ Με Επιταγή επ΄ ονόµατι του Ταµία του Συνεδρίου, κ. Ανδρέα Γεωργακόπουλου (Παρακαλούµε εσωκλείστε την 
επιταγή) 

A



ΕΝΤΥΠΟ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΚ∆ΡΟΜΩΝ 
FIELD TRIP BOOKING FORM 

Παρακαλούµε στείλτε το έντυπο αυτό µε ταχυδροµική αποστολή ή fax: 
Please forward this form either by mail or fax attachment to: 

CHARIOTEER TRAVEL, 36 Ermou Str, GR-54623 Thessaloniki, Greece 
Tel.+30 2310 229230, +30 2310 284373,   Fax +30 2310 228968,  E-mail: info@charioteer-travel.gr 

ΕΠΙΘΕΤΟ/FAMILY NAME:...................................................ΟΝΟΜΑ/NAME(S):................................  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ/POSTAL ADDRESS: ........................................................................................................  
ΠΟΛΗ/CITY: ..............................  .......................................  ΧΩΡΑ/ COUNTRY: ..............................  
ΤΗΛ./TEL: ..................................  FAX: ....................................... E-mail: ..........................................  
ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΝ(ΤΑ) ΑΤΟΜΟ(Α) / ACCOMPANYING PERSON(S): ...................................................  

 
ΚΡΑΤΗΣΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ / FIELD TRIP BOOKING REQUEST 

Περιγραφή/Description Ηµεροµηνία / Date Άτοµα         
No. of persons 

Τιµή  
Price 

Σύνολο 
Total 

F1 Λεκάνη Μυγδονίας 
Mygdonia basin 

14 Απριλίου/April  € 30 € 

F2 ∆υτική Μακεδονία/Western Macedonia 18-19 Απριλίου/April  € 120 € 
F3 Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία 

Chalkidiki and Eastern Macedonia 
18-20 Απριλίου/April  € 185 € 

F4 Ν∆ Θράκη – SW Thrace 18-19 Απριλίου/April  € 120 € 
F5 Λέσβος / Lesvos island 18-20 Απριλίου/April  € 250 € 
 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ / TOUR BOOKING REQUEST 
Περιγραφή/Description Ηµεροµηνία 

Date 
 

Άτοµα 
No. of  persons 

Τιµή  
Price 

Σύνολο 
Total 

T1 Βυζαντινή Θεσσαλονίκη 
Byzantine Thessaloniki 

16 Απριλίου 
16 April 

 € 32 € 

T2 Επίσκεψη στη Βεργίνα 
Land of Alexander the Great (Visit to Vergina) 

17 Απριλίου 
17 April 

 € 65 € 

 
 Γενικό Σύνολο/Total payment   € .................  
 
ΠΛΗΡΩΜΗ / PAYMENT 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (Παρακαλώ επιλέξτε το κατάλληλο τετράγωνο) 
MODE OF PAYMENT IN EUROS (Please tick the appropriate box) 
 
□  Με κατάθεση στο Λογαριασµό του πρακτορείου CHARIOTEER TRAVEL 474 00 2002002793, Κωδικός 

Καταστήµατος 747, ALPHA BANK, Υποκ. Ερµού 55, GR-54623, Θεσσαλονίκη (Παρακαλούµε 
επισυνάψτε δελτίο κατάθεσης) / Bank transfer to the order of Charioteer Travel Account 474 00 
2002002793, Branch Code 747. Swift Code CRBAGRAAXXX, ALPHA BANK, 55 Ermou Str. GR-
54623 Thessaloniki, Greece. (Please attach Bank Transfer receipt) 

□ Με Επιταγή επ΄ ονόµατι του πρακτορείου CHARIOTEER TRAVEL, η οποία θα αποσταλεί µαζί µε το 
έντυπο αυτό στη διεύθυνση του πρακτορείου: Ερµού 36, 54623, Θεσ/νίκη (Παρακαλούµε εσωκλείστε την 
επιταγή) / Bank cheque made payable to CHARIOTEER TRAVEL and mailed to the agency’s office 
address: 36 Ermou Str, GR-54623 Thessaloniki, Greece (Please include cheque) 

□ Πιστωτική κάρτα/Credit Card:   □ Visa       □ Mastercard     □ American Express     □ Diners Club 
Όνοµα Κατόχου / Name of card holder: ............................................................................................ ........ 
Αριθµός Κάρτας/ Card No:................................................................Σε ισχύ µέχρι/Expiry date:............................ 
Με την υπογραφή µου εξουσιοδοτώ το CHARIOTEER TRAVEL να χρεώσει την παραπάνω πιστωτική κάρτα 
µου µε το ποσό το οποίο σηµειώνεται παραπάνω στο έντυπο αυτό / I hereby authorise CHARIOTEER 
TRAVEL to charge my above credit card with the total payment of services noted on this form.  
 
Ηµεροµηνία /Date: .....................................  Υπογραφή/Signature: ................................................  

B


