


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

110 Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 
 

24-26 Maίου 2007 
 

«Γεωπεριβάλλον: χθες, σήμερα, αύριο» 
 

Δεύτερη Εγκύκλιος 

 



Η Οργανωτική Επιτροπή του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωλογικής 
Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.) ευχαριστεί θερμά όλους όσους έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
συμμετοχή στις εργασίες του Συνεδρίου. 
Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 24-26 Μαΐου 2007,  στα κτήρια του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος,  του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου.  

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση και ανάπτυξη απόψεων και λύσεων στα 
σύγχρονα γεωπεριβαλλοντικά προβλήματα με βάση τη βελτίωση και διαχείριση της 
γνώσης του παρελθόντος, την καταγραφή και μελέτη των διεργασιών που επιδρούν 
στο γεωπεριβάλλον και των συνεπειών τους και τις προοπτικές της βασικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των γεωεπιστημών.  

Οι ανακοινώσεις, προφορικές ή σε μορφή αφίσας, θα πραγματεύονται όλα τα θέματα 
των γεωεπιστημών και θα ενταχθούν στα ακόλουθα θεματικά πεδία:  
 

• Βιοτικά και Αβιοτικά περιβάλλοντα στο γεωλογικό χρόνο 
• Ενδογενείς διεργασίες και γεωφυσική  
• Γεωδυναμικές μεταβολές  
• Φυσικό περιβάλλον και ανθρωπογενείς επεμβάσεις 
• Φυσικοί πόροι και πηγές ενέργειας  
• Τεχνικά έργα και γεωεφαρμογές 
• Γεωεπιστήμες και πολιτισμός 
• Νέες τεχνολογίες στη γεωλογική έρευνα 

 
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.  

 

Εγγραφές  
Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη 
διεύθυνση: 2007ege@geol.uoa.gr. 
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο 
συμμετοχής και να το αποστείλουν: 

• Με τηλεομοιοτυπικό (Fax): +30-210-7247322 
• Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 

Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη-Λέκκα 
(για το 11ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΓΕ) 

ΕΚΠΑ, Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-
Παλαιοντολογίας, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα 

 
Οι εγγραφές των μελών και η παράδοση του υλικού του Συνεδρίου θα γίνεται στη 
Γραμματεία του Συνεδρίου τις ακόλουθες μέρες και ώρες: 

• Τετάρτη, 23 Μαΐου, 17:00-20:00 
• Πέμπτη, 24 Μαΐου, 8:00-10:00   και 
• Παρασκευή, 25 Μαΐου, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου  

 
Το ποσό της συμμετοχής ορίζεται ως εξής: 
 
Κατηγορία Έως    

31/10/2006 
1/11/2006-
28/2/2007 

Μετά τις 
28/2/2007 

Μέλη της ΕΓΕ* 100€ 130€ 150€ 
Μη Μέλη της ΕΓΕ 130€ 160€ 180€ 
Φοιτητές 50€ 60€ 70€ 
*Ταμειακά τακτοποιημένα μέχρι και το 2006 



Με το ποσό αυτό παρέχεται το δικαίωμα παρακολούθησης των εργασιών του 
Συνεδρίου, παραλαβής των πρακτικών των εργασιών και συμμετοχής στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. 
Η καταβολή του ποσού εγγραφής και συμμετοχής στην/στις εκδρομή/εκδρομές θα 
γίνεται είτε με τη χρήση πιστωτικής κάρτας (Mastercard ή Visa) μόνο κατά την διάρκεια 
του Συνεδρίου είτε στο Λογαριασμό 035/81706531, Εμπορική Τράπεζα, Υποκατάστημα 
Κοραή, Αθήνα  με ταυτόχρονη αποστολή φωτοτυπίας της κατάθεσης στους Ταμίες του 
Συνεδρίου, στην παρακάτω διεύθυνση:  
Δρ. Κ. Κούλη, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος 
Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας 
Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα 
Τηλ.: +30-210-7274896 
Fax: +30-210-7274322 

 

Διαμονή 
Ενδεικτικός κατάλογος ξενοδοχείων Αθηνών και των σχετικών ειδικών τιμών για το 
Πανεπιστήμιο, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου. Οι Σύνεδροι παρακαλούνται 
να φροντίσουν εγκαίρως για τη διαμονή τους. 

 
Παρουσίαση Ανακοινώσεων 
Οι προφορικές ανακοινώσεις θα έχουν μέγιστη διάρκεια 20΄. Οι ομιλητές θα μπορούν 
να παρουσιάσουν με την βοήθεια διαφανειών, slides ή με τη βοήθεια ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. 
Η παρουσίαση των ανακοινώσεων σε μορφή αφίσας-poster θα γίνεται θεματικά 
στους χώρους διεξαγωγής των εργασιών του Συνεδρίου. Οι μέγιστες διαστάσεις των 
poster είναι 85 (πλάτος) Χ 110 (ύψος) cm.  Προγραμματίζεται προφορική παρουσίαση 
διάρκειας 5΄. 

 
Υποβολή εργασιών 
Το Συνέδριο θα δημοσιεύσει τόμο με τις πλήρεις εργασίες (προφορικές ή σε μορφή 
αφίσας-poster) ο οποίος θα διανεμηθεί στους συνέδρους κατά την έναρξη. Οι πλήρεις 
εργασίες (μέγιστο δώδεκα σελίδες) πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31/10/2006 σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η υποβολή των εργασιών είναι υποχρεωτική για κάθε 
παρουσίαση στο Συνέδριο. Κάθε σύνεδρος μπορεί να συμμετέχει σε δύο εργασίες ανά 
θεματικό πεδίο, είτε ατομικές είτε ομαδικές.  
Οι εργασίες του Συνεδρίου θα δημοσιευθούν μετά από κρίση σε ειδικούς τόμους του 
Δελτίου της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.  Η συγγραφή των εργασιών θα γίνεται 
υποχρεωτικά στα Αγγλικά με ελληνική περίληψη. 
Για την συγγραφή των εργασιών πρέπει να χρησιμοποιηθεί το προδιαμορφωμένο 
Word αρχείο Paper_EN_2007.doc, το οποίο βρίσκεται στην  ιστοσελίδα του Συνεδρίου 
(http://conferences.geol.uoa.gr/2007ege) και το οποίο έχει μορφοποιηθεί ώστε να έχει 
την κατάλληλη δομή. Το αρχείο περιλαμβάνει υποδείγματα για σχήματα και πίνακες, τα 
οποία πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τους συγγραφείς. Το τελικό όνομα του αρχείου 
πρέπει να έχει την μορφή: Author. doc όπου Author το όνομα του πρώτου συγγραφέα 
της εργασίας, με λατινικούς χαρακτήρες. Σε περίπτωση που δύο εργασίες έχουν ίδιο 
πρώτο όνομα συγγραφέα αυτό θα ακολουθείται από τον αριθμό 1 ή 2 αντίστοιχα.  
Το τελικό κείμενο θα πρέπει να υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (E-mail) στη διεύθυνση:                     
                                  2007ege@geol.uoa.gr  
 



Εκθέσεις 
Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου θα υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι 
που θα λειτουργούν εκθεσιακά περίπτερα, στα οποία οι ενδιαφερόμενοι (Ερευνητικά 
Κέντρα, Πανεπιστήμια, Βιβλιοπωλεία, Ιδιωτικές Εταιρείες κ.λ.π.) θα εκθέτουν τις 
δραστηριότητες, τα προϊόντα ή τις τεχνολογικές εφαρμογές τους. 

 
Ειδικές Συνεδρίες 
Στα πλαίσια του 11ου Διεθνούς Συνεδρίου της Ε.Γ.Ε. θα διατεθεί σε καθεμία από τις 
Επιτροπές της Ε.Γ.Ε. ο κατάλληλος χώρος και ο απαραίτητος χρόνος για την διεξαγωγή 
Ειδικών Συνεδριών σε θέματα αιχμής για τον Ελλαδικό και ευρύτερο χώρο. Η 
θεματολογία, τα προεδρεία, οι ομιλητές και οι συζητήσεις θα επιλεγούν και 
συντονιστούν από κάθε Επιτροπή και θα ανακοινωθούν στην Οργανωτική Επιτροπή 
μέχρι 31/1/2007.  
 

Τα αποτελέσματα των εργασιών των Ειδικών Συνεδριών θα δημοσιευθούν σε 
μεταγενέστερο τόμο της Ε.Γ.Ε. 

 

Εκδρομές 
Έχουν προγραμματιστεί μια προσυνεδριακή και δύο μετασυνεδριακές εκδρομές. Όσοι 
επιθυμούν να συμμετέχουν στις εκδρομές θα πρέπει να συμπληρώσουν τη συνημμένη 
δήλωση συμμετοχής σημειώνοντας την/τις εκδρομή/εκδρομές που προτιμούν. Η 
δήλωση συμμετοχής και η απόδειξη πληρωμής του ποσού συμμετοχής θα πρέπει να 
σταλούν στην οργανωτική επιτροπή με τη χρήση του Fax  ή του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του Συνεδρίου. Το ποσό συμμετοχής για κάθε εκδρομή περιλαμβάνει τις 
μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό. Το ποσό που 
ανακοινώνεται μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων. Για την 
πραγματοποίηση της εκδρομής απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 15 συνέδρων. Σε 
περίπτωση ακύρωσης μιας εκδρομής το ποσό συμμετοχής επιστρέφεται. Νεότερες 
πληροφορίες θα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.  
 
1. Τριήμερη προσυνεδριακή εκδρομή στη Δυτική Αττική-Βοιωτία-Βόρεια και Δυτική 
Πελοπόννησο 
(Δευτέρα 21, Τρίτη 22 & Τετάρτη 23 Μαΐου 2007) 
Αντικείμενο: Ενεργές δομές του Ελληνικού Τόξου 
Υπεύθυνος εκδρομής: Καθηγητής Δ. Παπανικολάου 
Εκτιμώμενο κόστος: 180 € κατ΄άτομο 
 
 
2. Τριήμερη μετασυνεδριακή εκδρομή στην Κοζάνη 
(Κυριακή 27, Δευτέρα 28 & Τρίτη 29 Μαίου 2007) 
Αντικείμενο: Ενεργειακές πρώτες ύλες-Βιομηχανικά ορυκτά (Λιγνίτες, Αργιλώδεις 
Διατομίτες, Φωσφορικά ιζήματα, Χουντίτης, Υδρομαγνησίτης), Τεχνική Γεωλογία 
(Φράγμα Ιλαρίωνα), Ενεργά σεισμικά ρήγματα, Οφιόλιθοι και μεταλλοφορία. 
Υπεύθυνοι εκδρομής: Καθηγητής Μ. Σταματάκης, Δρ. Δ. Γαλανάκης 
Εκτιμώμενο κόστος: 120 € κατ΄άτομο  
 
3. Τριήμερη μετασυνεδριακή εκδρομή στην Πελοπόννησο με θέμα: «Εγκάρσια τομή της 
Νότιας Πελοποννήσου από τον Αργολικό Κόλπο έως το Ιόνιο Πέλαγος» 
(Κυριακή 27, Δευτέρα 28 & Τρίτη 29 Μαίου 2007) 
Αντικείμενο: Τεκτονική, Νεοτεκτονική 
Υπεύθυνοι εκδρομής: Καθηγητής Σ. Λέκκας, Δρ. Εμ. Σκούρτσος 
Εκτιμώμενο κόστος: 150 € κατ΄άτομο 



 
 
Περιηγήσεις-επισκέψεις (κυρίως για τους συνοδούς) 

1. Επίσκεψη στο Μουσείο Μπενάκη και Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 

Παρασκευή 25 Μαΐου 2007 

2. Περιήγηση στην Πλάκα, Μουσείο Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σάββατο 26 Μαΐου 2007 

Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της εγγραφής. 

 

Κοινωνικές Εκδηλώσεις 
Την Πέμπτη 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του 
Συνεδρίου «Βραδιά Υποδοχής» στο χώρο του Μουσείου Παλαιοντολογίας-Γεωλογίας,  
Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου. 
Την Παρασκευή 25 Μαΐου ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Καθηγητής Μ. Δ. 
Δερμιτζάκης θα παραθέσει επίσημο δείπνο.  
Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στη διάρκεια της εγγραφής. 
 
Σημαντικές Ημερομηνίες  

Υποβολή Εργασιών & Εγγραφή (με έκπτωση) 30/11/2006 

Εγγραφή 28/2/2007 

Συνέδριο 24-26/5/2007 

 
 
 
 
Πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου στα τηλέφωνα: +30-210-7274164, 7274166, 
7274893 

Fax : +30-210-7247322 

Web-page : http : //conferences.geol.uoa.gr/2007ege 

E-mail: 2007ege@geol.uoa.gr 



Οργανωτική Επιτροπή 
 
Πρόεδρος Καθηγητής Μιχαήλ Δ.  Δερμιτζάκης 

Γενικός Γραμματέας Αναπλ. Καθηγήτρια  Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη-Λέκκα 

Ειδικοί Γραμματείς Επικ. Καθηγήτρια Μαρία Τριανταφύλλου 

  Λέκτορας Ασημίνα Αντωναράκου     

Υπεύθυνοι  

Εκδρομών  Καθηγητής Σπύρος Λέκκας 

 Καθηγητής Μιχαήλ Σταματάκης 

 Δρ. Δημήτριος Γαλανάκης  

Υπεύθυνοι 

 Ειδικών Συνεδριών Καθηγητής Βασίλειος Καρακίτσιος 

 Δρ. Σωκράτης Ρουσσιάκης 

 Θεοδώρα Τσουρού 

Ταμίες Αναπλ. Καθηγητής Απόστολος Αλεξόπουλος 

 Ευγενία Μωραΐτη      

                        Δρ. Κατερίνα Κούλη 

Γραμματεία Εκδόσεων  Επικ. Καθηγήτρια Χαρά Ντρίνια 

       Μαργαρίτα Δήμιζα  

Υπεύθυνοι  

Παρουσιάσεων poster  Δρ. Χρυσάνθη Ιωακείμ  

 Λέκτορας Ευτέρπη Κοσκερίδου 

Υπέυθυνοι Εκθέσεων    Επικ. Καθηγητής Νίκολαος Βούλγαρης 

   Δρ. Νίκολαος Τσαπάρας 

   Γεώργιος Λύρας 

Υπεύθυνοι 

 Ιστοσελίδας  Επικ. Καθηγητής Νίκολαος Βούλγαρης 

 Χαράλαμπος Βασιλάτος 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Δήλωση συμμετοχής 
 

11ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας 
24-27 Μαΐου 2007 

 
ΑΘΗΝΑ 2007: Γεωπεριβάλλον: χθες, σήμερα, αύριο 

 
Παρακαλούμε συμπληρώστε το έντυπο  

Δ/νση αποστολής: 
Αναπλ. Καθηγήτρια Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Γεωλογίας & 
Γεωπεριβάλλοντος, Τομέας Ιστ. Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας, Πανεπιστημιόπολη  

Ζωγράφου, 157 84 Αθήνα. 
e-mail: 2007ege@geol.uoa.gr 

 
Όνομα…......................................................................................................................................... 
Επίθετο…………...………………………………………………………………………………………… 
Ιδιότητα…………...………………………………………………………….......................................... 
Οργανισμός………………..……………………………………………….......................................... 
Τμήμα……………….……………………………………………………………………………………… 
Διεύθυνση…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
Χώρα……………………………………………………………………………………………………….. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………….. 
Τηλ………..………………………………………………Τηλεομοιτυπικό……………………………… 
 
 
                    Μέλος Ε.Γ.Ε.                                                         Μη μέλος            
                                                                          
                                                                                                  Φοιτητής 
 
 
Ενδιαφέρομαι να λάβω μέρος στο 11ο Συνέδριο της Ε.Γ.Ε.: 
 
 
           ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ                                            ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ 
         
                                                                                      ΑΦΙΣΑ 
 
            
           ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
 
Πιθανός τίτλος της παρουσίασης: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
 



 
Παρακαλούμε επιλέξτε το θεματικό πεδίο της ανακοίνωσης: 

 

Βιοτικά και αβιοτικά περιβάλλοντα στο γεωλογικό χρόνο 

Ενδογενείς διεργασίες και γεωφυσική 

Γεωδυναμικές μεταβολές 

Φυσικό περιβάλλον και ανθρωπογενείς επεμβάσεις 

Φυσικοί πόροι και πηγές Ενέργειας  

Τεχνικά έργα και γεωεφαρμογές 

Γεωεπιστήμες και πολιτισμός 

Νέες τεχνολογίες στη γεωλογική έρευνα 

 

 

Εκδρομές 
 

Προσυνεδριακή εκδρομή στη Δυτική Αττική-Βοιωτία-Βόρεια και Δυτική 
Πελοπόννησο 
 
Μετασυνεδριακή εκδρομή στην Κοζάνη 

 

Μετασυνεδριακή εκδρομή στην Πελοπόννησο (Εγκάρσια τομή της Νότιας 
Πελοποννήσου από τον Αργολικό Κόλπο έως το Ιόνιο Πέλαγος 

 

 




