Εγγραθή



Διιεληθά
English

Πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ε εξγαζία /-εο, έλαο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο ζπγγξαθείο ηεο ζα πξέπεη λα έρεη
πξνεγνπκέλσο εγγραθεί ζην Σπλέδξην. Κάζε εγγεγξακκέλνο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιεη φς πρώηος
ζσγγραθέας κέτρη δύο εργαζίες, κία ζηα ειιεληθά θαη κία ζηα αγγιηθά. Γελ ππάξρεη όξην ζπκκεηνρήο
ζε πεξηζζόηεξεο εξγαζίεο φς δεύηερος, ηρίηος θ.ο.θ. ζσγγραθέας, σζηόζν ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη
πέξαλ ησλ δύν εξγαζηώλ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ από άιιν ζπγγξαθέα εγγεγξακκέλν ζην ζπλέδξην.
Η εγγραθή ζην Σπλέδξην θαιύπηεη ηα αθόινπζα:






Δίζνδν ζηηο ζπλεδξίεο
Σπλεδξηαθό πιηθό
Καθέ θαη ζπλνδεπηηθά γηα ηα δηαιείκκαηα
Τειεηή θαισζνξίζκαηνο
Βεβαίσζε ζπκκεηνρήο

Γηα ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ζπλέδξσλ ηζρύνπλ ηα αθόινπζα σο πξνο ην θόζηνο εγγξαθήο:
Σσκκεηέτοληες – Πρώηος Σσγγραθέας
Σσλ-ζσγγραθείς/ζσλοδά άηοκα/θοηηεηές

50€
25€

Τν παξαπάλσ θόζηνο εγγξαθήο δελ περηιακβάλεη ηο επίζεκο (αποταηρεηηζηήρηο) γεύκα (10
Οθησβξίνπ 2017) θαζώο επίζεο θαη ηελ εθπαηδεσηηθή επίζθευε ζηα Λνπηξά Αξηδαίαο (Πόδαξ) ηελ
ηειεπηαία εκέξα ηνπ Σπλεδξίνπ (11 Οθησβξίνπ 2017), ην θόζηνο ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ
αθόινπζν πίλαθα:
Αποταηρεηηζηήρηο γεύκα (10/10/2017)
Εθδροκή (11/10/2017)Αρηδαία (Λοσηρά Πόδαρ)

20€ (10€ θοηηεηές
20€ (15€ θνηηεηέο)

Πρόζζεηες παροτές
Γηα ηηο εκέξεο ηνπ Σπλεδξίνπ ζρεδηάζηεθε παξάιιειν πξόγξακκα, ελώ έρνπκε εμαζθαιίζεη γηα όινπο
ηνπο ζπλνδνύο θαζώο θαη ηνπο θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο) θαιύηεξεο ηηκέο.
Μεζεκερηαλό θαη δηαιείκκαηα
Τν θέληξν ηεο πόιεο είλαη πνιύ θνληά ζηνλ ρώξν δηεμαγσγήο ηνπ ζπλεδξίνπ (βι. ζπλεκ. ράξηε
Google), δίλνληαο ηε δπλαηόηεηα ζε όζνπο ην επηζπκνύλ λα γεπκαηίζνπλ εθεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
κεζεκεξηαλνύ δηαιείκκαηνο θαη πξνζθέξνληαο ηδαληθό ρώξν γηα θαθέ, αλαςπθηηθά, μεθνύξαζε ή
ζπδήηεζε κε θίινπο θαη ζπλαδέιθνπο.
Σηελ θαηεγνξία ησλ θνηηεηώλ πεξηιακβάλνληαη νη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. Οη θνηηεηέο θάζε θαηεγνξίαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλύνπλ ηε θνηηεηηθή ηνπο
ηδηόηεηα (πάζν) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σπλεδξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ην πιηθό ηεο εγγξαθήο.

Η κεησκέλε ηηκή γηα νξηζκέλεο ππεξεζίεο πρ γεύκα γηα ηα κέιε ζα ηζρύεη εθόζνλ πξώηνλ είλαη
νηθνλνκηθά εθηθηό θαη δεύηεξνλ είλαη ηακεηαθώο εληάμεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειώλ πνπ έρνπλ
εγγξαθεί ή αλαλέσζαλ ηε ζπλδξνκή ηνπο από ηνλ Γεθέκβξην 2016 θαη εμήο. Όζα κέιε ηεο Διιεληθήο
Γαζνινγηθήο Δηαηξείαο δελ έρνπλ θαηαβάιεη ηε ζπλδξνκή ηνπο κπνξνύλ λα ην θάλνπλ ειεθηξνληθά,
ηαπηόρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Σπλέδξην (βι. πιεξσκή). Μέιε πνπ έρνπλ ακθηβνιία ζρεηηθά κε
ηελ ηακεηαθή ηνπο θαηάζηαζε κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ Τακία ηεο Δηαηξείαο (Κ. Μεζηάιεο
6973 024708, kwstasmisialis@yahoo.gr).
Δθείλνη πνπ επηζπκνύλ λα γίλνπλ κέιε ηεο Διιεληθήο Γαζνινγηθήο Δηαηξείαο θαη κεηά λα εγγξαθνύλ
ζην Σπλέδξην παξαθαινύληαη λα αθνινπζήζνπλ έγθαηξα ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο. Η ζρεηηθή αίηεζε κπνξεί λα θαηαηεζεί θαη από όζνπο ζειήζνπλ λα εγγξαθνύλ ζην
Σπλέδξην θαηά ηηο εκέξεο δηεμαγσγήο ηνπ.
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To submit a paper, authors should have already registered for the congress. Authors may submit only
one paper as first authors, but may contribute to any number of additional papers submitted by other
participants.
Registration at the congress includes:
• Entrance to the sessions
• Conference material
• Coffee and refreshments
• Welcome Reception
• Certificate of participation
Participation-Registration Fees
Participants – First Authors
Co-authors/Accompanying persons/Students

50€
25€

An additional fee is required for the conference farewell dinner (October 10th 2017) and excursion
(October 11th 2017):
Farewell dinner (10/10/2017)
Excursion (11/10/2017) Pozar Spa, Aridaia

20€ (10€ students)
20€ (15€ students)

Extras for Students
Reduced prices are available to students and accompanying persons.
Lunch breaks coffee breaks and others
The student category includes both undergraduate and graduate students as well as PhD candidates.
Students in each category should present their student pass to the congress secretariat.
The reduced price for members applies only if there are no pending financial obligations towards
Hellenic Forestry Society. In case there are, these members can renew their subscription along with their
registration. Those who still have concerns about their membership status can contact the Society’s
Secretary.
Those who would like to become members of HFS before registering at the congress, they are requested
to follow the procedure described at our site: www.forestry.gr . There is the option of registering during
the congress days.

