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ΕΙΑΓΩΓΗ
Το 11ο Διεθνϋσ Υδρογεωλογικό Συνϋδριο, με ϋμφαςη ςτη ςυμβολό του φυςικού
περιβϊλλοντοσ ςτην προςταςύα των υδροφόρων ςυςτημϊτων, ϋναντι τησ ποιοτικόσ και
ποςοτικόσ υποβϊθμιςόσ τουσ και τησ αντιμετώπιςησ τησ τρωτότητϊσ τουσ, διοργανώνεται
από την Ελληνικό Επιτροπό Υδρογεωλογύασ και τον Σύνδεςμο Γεωλόγων και
Μεταλλειολόγων Κύπρου.
Το Συνϋδριο απευθύνεται ςε επιςτόμονεσ, ερευνητϋσ, μελετητϋσ, φοιτητϋσ, υπηρεςιακούσ
και διοικητικούσ παρϊγοντεσ, και ςε όςουσ ενδιαφϋρονται για θϋματα, που ςχετύζονται με
το υπόγειο νερό και το περιβϊλλον. Σκοπόσ του Συνεδρύου εύναι η παρουςύα και ανϊπτυξη
απόψεων και λύςεων ςτα ςύγχρονα υδρογεωλογικϊ προβλόματα, όπωσ τησ διαχεύριςησ
των υδατικών πόρων, τησ αποκατϊςταςησ, τησ διατόρηςησ και βελτύωςησ του υδατικού
περιβϊλλοντοσ, επύ μϋρουσ ειδικών προβλημϊτων (υφαλμυρώςεισ παρακτύων περιοχών,
θερμϋσ πηγϋσ, ειδικού τύποι υδροφορϋων, καρςτικό υδρογεωλογύα, τεχνητού εμπλουτιςμού,
κ.α.), ςε ςυνδυαςμό με την προαγωγό τησ θεωρητικόσ γνώςησ και τησ επιςτόμησ.
Θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 4-6 Οκτωβρύου 2017 ςτην Αθόνα, ςτο Γεωπονικό Πανεπιςτόμιο
Αθηνών, ενώ ςτισ 7 Οκτωβρύου προβλϋπεται να πραγματοποιηθεύ μετα-ςυνεδριακό
γεωλογικό εκδρομό.
ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ
Οι ανακοινώςεισ, προφορικϋσ ό ςε μορφό αφύςασ, θα πραγματεύονται όλα τα θϋματα που
ςχετύζονται με το νερό και θα ενταχθούν ςτα ακόλουθα θεματικϊ πεδύα:
• Γενικό Υδρογεωλογύα
• Περιβαλλοντικό Υδρογεωλογύα/Τρωτότητα Υδροφορϋων/Ζώνεσ Προςταςύασ
• Εφαρμοςμϋνη Υδρογεωλογύα/Υδραυλικό Μηχανικό
• Υπόγεια Υδραυλικό
• Υπόγειο νερό και Τεχνικό Γεωλογύα
• Διαχεύριςη Υπογεύων Υδϊτων και Βιώςιμη Ανϊπτυξη
• Καρςτικό Υδρογεωλογύα
• Υδρογεωλογύα Διερρηγμϋνων Πετρωμϊτων
• Υδρολογύα - Αλληλεπύδραςη επιφανειακών και υπόγειων νερών
• Υδρογεωχημεύα και Ιςοτοπικό Υδρογεωλογύα
• Γεωθερμύα και Θερμομεταλλικϊ Νερϊ
• Διαχεύριςη νερών ςτη μεταλλευτικό δραςτηριότητα
• Επιπτώςεισ των κλιματικών αλλαγών ςτα υπόγεια νερϊ
• Τεχνητόσ Εμπλουτιςμόσ Υπόγειων Υδροφορϋων
• Φυςικϋσ Καταςτροφϋσ και επιπτώςεισ ςτα υπόγεια νερϊ
• Τηλεπιςκόπηςη-GIS και υδϊτινο περιβϊλλον
• Οικονομικό-Διαχειριςτικό πολιτικό και δύκαιο του νερού
ΓΛΩA
Ωσ επύςημεσ γλώςςεσ του Συνεδρύου ορύζονται η ελληνικό και η αγγλικό με ταυτόχρονη
μετϊφραςη.
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
• Εκδόλωςη ϋναρξησ
• Θεματικϋσ ομιλύεσ
• Έκθεςη posters και εξοπλιςμού
• Στρογγυλό τραπϋζι
• Μετα-ςυνεδριακό εκδρομό

ΠΟΟ ΤΜΜΕΣΟΦΗ
Για όλουσ τουσ ςυνϋδρουσ (ϋωσ 31/7/2017): 50 €
Για όλουσ τουσ ςυνϋδρουσ (μετϊ 31/7/2017): 70 €
Φοιτητϋσ: 25€
Με το ποςό αυτό παρϋχεται το δικαύωμα παρακολούθηςησ των εργαςιών του Συνεδρύου,
παραλαβόσ των Πρακτικών του Συνεδρύου ςε ηλεκτρονικό μορφό και ςυμμετοχόσ ςτισ
κοινωνικϋσ εκδηλώςεισ, που θα πραγματοποιηθούν κατϊ τη διϊρκεια του Συνεδρύου.
Η καταβολό του ποςού εγγραφόσ και ςυμμετοχόσ ςτην εκδρομό θα γύνεται με τουσ εξόσ
τρόπουσ:
α) Κατϊθεςη ςτην Εθνικό Τρϊπεζα Ελλϊδοσ ςτον τραπεζικό λογαριαςμό του Έργου
(Συνϋδριο) ΕΛΚΕ-ΓΠΑ:
Αριθμός Λογαριασμού: 040/54212339
IBAN: GR4901100400000004054212339
SWIFT/BIC : ETHNGRAA
Κωδικός Αριθμός του Έργου (υνεδρίου) ΕΛΚΕ-ΓΠΑ: 03-0008
και τα ςτοιχεύα του ςυμμετϋχοντοσ ςτο Συνϋδριο.
β) Ηλεκτρονικϊ μϋςω web banking, με αναφορϊ των προαναφερόμενων ςτοιχεύων.
γ) Επύςησ, δύνεται η δυνατότητα εγγραφόσ των ςυνϋδρων κατϊ τη διϊρκεια του Συνεδρύου.
Στισ περιπτώςεισ κατϊθεςησ του ποςού ςυμμετοχόσ ςτην Εθνικό Τρϊπεζα ό μϋςω web
banking, θα πρϋπει να γύνει ταυτόχρονη αποςτολό φωτοτυπύασ τησ κατϊθεςησ ςτο e-mail
τησ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ του Συνεδρύου (info@hydrogeologycongress.gr).
ΔΗΛΩΕΙ - ΕΓΓΡΑΥΕ
Η δόλωςη ςυμμετοχόσ ςτο Συνϋδριο, η αποςτολό των εργαςιών και η δόλωςη ςυμμετοχόσ
ςτη μετα-ςυνεδριακό εκδρομό γύνονται ηλεκτρονικϊ μϋςω τησ ιςτοςελύδασ του Συνεδρύου.
ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ
Το Συνϋδριο θα δημοςιεύςει ςε ηλεκτρονικό μορφό τα Πρακτικϊ με τισ πλόρεισ εργαςύεσ,
προφορικϋσ ό ςε μορφό poster, και θα διανεμηθούν ςτουσ ςυνϋδρουσ κατϊ την ϋναρξη. Οι
πλόρεισ εργαςύεσ πρϋπει να υποβληθούν μϋχρι την 30η Απριλύου 2017. Η ςυγγραφό των
εργαςιών θα γύνεται, εύτε ςτα Αγγλικϊ εύτε ςτα Ελληνικϊ με εκτενό περύληψη ςτα Αγγλικϊ.
Για την ςυγγραφό των εργαςιών πρϋπει να ακολουθηθούν πιςτϊ οι υποδεύξεισ που
αναφϋρονται ςτη φόρμα με τισ Οδηγύεσ Συγγραφόσ των Εργαςιών ςτην ιςτοςελύδα του
Συνεδρύου. Η υποβολό των εργαςιών εύναι υποχρεωτικό για κϊθε παρουςύαςη ςτο Συνϋδριο,
προφορικό ό ςε μορφό αφύςασ-poster.
Για κϊθε εργαςύα που θα γύνει αποδεκτό προσ παρουςύαςη (προφορικό ό ςε μορφό poster)
απαιτεύται μια ςυνδρομό (50 ή 70 €). Πριν την υποβολό τησ εργαςύασ ο υποβϊλλων θα
πρϋπει πρώτα να εγγραφεύ ωσ χρόςτησ ςτην πλατφόρμα τησ ιςτοςελύδασ. Οι Σύνεδροι θα
πρϋπει να δηλώςουν κατϊ την εγγραφό τουσ, ότι επιθυμούν να παραλϊβουν τα Πρακτικϊ ςε
ϋντυπη μορφό. Το επιπλϋον ποςό που θα πρϋπει να καταβϊλλουν εύναι 30 €.
ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ
Οι προφορικϋσ ανακοινώςεισ θα ϋχουν μϋγιςτη διϊρκεια 15'. Οι ομιλητϋσ θα παρουςιϊςουν
τισ εργαςύεσ τουσ με τη βοόθεια ηλεκτρονικού υπολογιςτό. Οι ςυνϊδελφοι που θα
παρουςιϊςουν προφορικϊ την εργαςύα τουσ ςτα ελληνικϊ θα πρϋπει να ϋχουν τα κεύμενα
ςτισ προβαλλόμενεσ διαφϊνειεσ ςτα αγγλικϊ. Η παρουςύαςη των ανακοινώςεων ςε μορφό
αφύςασ-poster θα γύνεται θεματικϊ ςτουσ χώρουσ διεξαγωγόσ των εργαςιών του Συνεδρύου.
Οι μϋγιςτεσ διαςτϊςεισ των poster εύναι 84cm (πλϊτοσ) και 120cm (ύψοσ).
Στη περύπτωςη που η αφύςα-poster παρουςιϊζεται ςτα ελληνικϊ, θα πρϋπει τουλϊχιςτον ο
τύτλοσ τησ εργαςύασ, τα ονόματα των ςυγγραφϋων, οι λϋξεισ κλειδιϊ και οι λεζϊντεσ των
εικόνων και πινϊκων να εύναι γραμμϋνα και ςτα αγγλικϊ.

ΕΙΔΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑ
Μετϊ το πϋρασ των ανακοινώςεων, θα διατεθεύ ςτην Ελληνικό Επιτροπό Υδρογεωλογύασ ο
απαραύτητοσ χρόνοσ για την διεξαγωγό Ειδικόσ Συνεδρύασ ςε θϋματα αιχμόσ για τον
Ελλαδικό και ευρύτερο χώρο. Η θεματολογύα, το Προεδρεύο, οι ομιλητϋσ και οι ςυζητόςεισ θα
επιλεγούν και ςυντονιςτούν από την Ελληνικό Επιτροπό Υδρογεωλογύασ και θα
ανακοινωθούν ςτην Οργανωτικό Επιτροπό μϋχρι την 1η Αυγούςτου 2017. Τα αποτελϋςματα
τησ Ειδικόσ Συνεδρύασ θα δημοςιευτούν ςτην Ιςτοςελύδα τησ Ελληνικόσ Επιτροπόσ
Υδρογεωλογύασ.
ΜΕΣΑ-ΤΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το Σϊββατο 7 Οκτωβρύου 2017 θα πραγματοποιηθεύ ημερόςια εκδρομό ςτο ιςτορικόσ
ςημαςύασ χώρο του Λαυρύου με θϋμα “Μεταλλευτική δραςτηριότητα ςτην αρχαιότητα και η
διαχείριςη νερού”. Θα περιλαμβϊνει, επιςκϋψεισ ςε θϋςεισ εξόρυξησ του μεταλλεύματοσ, ςτα
αρχαύα πλυντόρια εμπλουτιςμού και καμύνευςησ του υλικού, περιγραφό του τρόπου
διαχεύριςησ των υδατικών πόρων και τα περιβαλλοντικϊ προβλόματα τησ περιοχόσ.
Όςοι επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτην εκδρομό θα πρϋπει να δηλώςουν την ςυμμετοχό
τουσ μϋχρι την 31η Ιουλύου και να καταβϊλουν τη ςυνδρομό που ανϋρχεται ςτα 20 €. Η
εκδρομό θα πραγματοποιηθεύ εφόςον ςυμπληρωθεύ ο απαραύτητοσ αριθμόσ ςυμμετοχών
(τουλϊχιςτον 30). Στην περύπτωςη ακύρωςησ τησ εκδρομόσ, λόγω μικρού αριθμού
ςυμμετοχών, το ποςό ςυμμετοχόσ θα επιςτρϋφεται ςε όςουσ ϋχουν καταβϊλει αυτό. Σχετικϋσ
πληροφορύεσ θα διατύθενται ςτην ιςτοςελύδα του Συνεδρύου.
ΕΚΘΕΕΙ
Παρϊλληλα με τισ εργαςύεσ του Συνεδρύου θα υπϊρχει ειδικόσ διαμορφωμϋνοσ χώροσ που θα
λειτουργόςουν εκθεςιακϊ περύπτερα, ςτα οπούα οι ενδιαφερόμενοι, όπωσ Ερευνητικϊ
Κϋντρα, Πανεπιςτόμια, Βιβλιοπωλεύα, Ιδιωτικϋσ Εταιρεύεσ κλπ., θα εκθϋτουν τισ
δραςτηριότητεσ, τα προώόντα ό τισ τεχνολογικϋσ εφαρμογϋσ τουσ. Όςοι επιθυμούν να
λειτουργόςουν εκθεςιακό περύπτερο θα πρϋπει να ςυμπληρώςουν ςχετικό δόλωςη. Η
δόλωςη ςυμμετοχόσ, η οπούα ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα, θα πρϋπει να ςταλεύ ςτην
Οργανωτικό Επιτροπό μϋςω του ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου του Συνεδρύου. Το ποςό
λειτουργύασ εκθεςιακού περιπτϋρου θα εξαρτηθεύ από το μϋγεθοσ και από τισ κατϊ
περύπτωςη απαιτόςεισ του ενδιαφερόμενου.
ΔΙΑΜΟΝΗ
Ενδεικτικόσ κατϊλογοσ ξενοδοχεύων Αθηνών και των ςχετικών ειδικών τιμών για το
Συνϋδριο θα αναρτηθούν ςε εύλογο χρόνο ςτην ιςτοςελύδα του Συνεδρύου. Οι Σύνεδροι θα
πρϋπει να φροντύςουν εγκαύρωσ για τη διαμονό τουσ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ
α) «Τελετή ενάρξεωσ Συνεδρίου»: Θα πραγματοποιηθεύ το απόγευμα τησ Τετϊρτησ 4
Οκτωβρύου 2017 ςτην αύθουςα τελετών του Γεωπονικού Πανεπιςτημύου Αθηνών και θα
ακολουθόςει «Βραδιά Υποδοχήσ» ςτο προαύλιο χώρο του Συνεδριακού Κϋντρου του Γ.Π.Α.,
Ιερϊ Οδόσ 75, Βοτανικόσ.
β) «Επίςημο δείπνο»: Ο Πρόεδροσ τησ Οργανωτικόσ Επιτροπόσ θα παραθϋςει επύςημο
δεύπνο. Λεπτομϋρειεσ θα ανακοινωθούν ςε εύλογο χρόνο μαζύ με το Πρόγραμμα του
Συνεδρύου και κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών του Συνεδρύου.

ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕ
Χρονικό όριο υποβολόσ εργαςιών
Αποδοχό εργαςιών
Έγκαιρη εγγραφό (με ϋκπτωςη)
Κανονικό εγγραφό (αυξημϋνη τιμό)

30 Απριλίου 2017
30 Ιουνίου 2017
Μέχρι την 31 Ιουλίου 2017
Μετά την 31 Ιουλίου 2017

3η Εγκύκλιοσ / Ανακούνωςη Προγρϊμματοσ
Δόλωςη και εγγραφό ςυμμετοχόσ ςτην εκδρομό
και καταβολό ςυνδρομόσ
Τελετό ϋναρξησ Συνεδρύου
Παρουςύαςη εργαςιών
Μετα-ςυνεδριακό εκδρομό

Σεπτέμβριοσ 2017
Μέχρι 31 Ιουλίου 2017
4 Οκτωβρίου
5 και 6 Οκτωβρίου
7 Οκτωβρίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Πρόεδροσ Οργανωτικήσ Επιτροπήσ
Γεώργιοσ Σταμϊτησ, Καθηγητόσ Γ.Π.Α, (0030) 210 5294158

Γραμματεία υνεδρίου
•Μανώλησ Ψωμιϊδησ, Δρ. MSc. Πτυχ. Γεωπόνοσ: (0030) 210 5294156
•Μιχϊλησ Διακϊκησ, Δρ. MSc. Πτυχ. Γεωλόγοσ: (0030) 210 5294157, 210 5294165
•Ελϋνη Βαςιλεύου, Δρ. MSc. Πτυχ. Μηχ. Μεταλλεύων-Μεταλλουργόσ: (0030) 210 7722095
Fax: (0030) 210 529 4161
e-mail: info@hydrogeologycongress.gr
Website: www.hydrogeologycongress.gr

Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών
Σχολό Αγροτικόσ Παραγωγόσ, Υποδομών και Περιβϊλλοντοσ
Τμόμα Αξιοπούηςησ Φυςικών Πόρων & Γεωργικόσ Μηχανικόσ
Τομϋασ Γεωλογικών Επιςτημών
Εργαςτόριο Ορυκτολογύασ & Γεωλογύασ,
Ιερϊ Οδόσ 75, 11855 Αθόνα

