Εγγραφή
•
•
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Προκειμένου να υποβληθεί η εργασία /-ες, ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς της θα πρέπει να έχει
προηγουμένως εγγραφεί στο Συνέδριο. Κάθε εγγεγραμμένος έχει δικαίωμα να υποβάλει ως πρώτος
συγγραφέας μέχρι δύο εργασίες, μία στα ελληνικά και μία στα αγγλικά. Δεν υπάρχει όριο συμμετοχής
σε περισσότερες εργασίες ως δεύτερος, τρίτος κ.ο.κ. συγγραφέας, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση οι
πέραν των δύο εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν από άλλο συγγραφέα εγγεγραμμένο στο συνέδριο.
Η εγγραφή στο Συνέδριο καλύπτει τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

Είσοδο στις συνεδρίες
Συνεδριακό υλικό
Καφέ και συνοδευτικά για τα διαλείμματα
Τελετή καλωσορίσματος
Βεβαίωση συμμετοχής

Για τις διαφορετικές κατηγορίες συνέδρων ισχύουν τα ακόλουθα ως προς το κόστος εγγραφής:
Συμμετέχοντες – Πρώτος Συγγραφέας
Συν-συγγραφείς/συνοδά άτομα/φοιτητές

50€
25€

Το παραπάνω κόστος εγγραφής δεν περιλαμβάνει το επίσημο (αποχαιρετιστήριο) γεύμα (10
Οκτωβρίου 2017) καθώς επίσης και την εκπαιδευτική επίσκεψη στα Λουτρά Αριδαίας (Πόζαρ) την
τελευταία ημέρα του Συνεδρίου (11 Οκτωβρίου 2017), το κόστος των οποίων παρουσιάζεται στον
ακόλουθο πίνακα:
Αποχαιρετιστήριο γεύμα (10/10/2017)
Εκδρομή (11/10/2017)Αριδαία (Λουτρά Πόζαρ)

20€ (10€ φοιτητές
20€ (15€ φοιτητές)

Πρόσθετες παροχές
Για τις ημέρες του Συνεδρίου σχεδιάστηκε παράλληλο πρόγραμμα, ενώ έχουμε εξασφαλίσει για όλους
τους συνοδούς καθώς και τους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) καλύτερες τιμές.
Μεσημεριανό και διαλείμματα
Το κέντρο της πόλης είναι πολύ κοντά στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου (βλ. συνημ. χάρτη
Google), δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να γευματίσουν εκεί κατά τη διάρκεια του
μεσημεριανού διαλείμματος και προσφέροντας ιδανικό χώρο για καφέ, αναψυκτικά, ξεκούραση ή
συζήτηση με φίλους και συναδέλφους.
Στην κατηγορία των φοιτητών περιλαμβάνονται οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι
υποψήφιοι διδάκτορες. Οι φοιτητές κάθε κατηγορίας θα πρέπει να αποδεικνύουν τη φοιτητική τους
ιδιότητα (πάσο) στη Γραμματεία του Συνεδρίου, προκειμένου να παραλάβουν το υλικό της εγγραφής.

Η μειωμένη τιμή για ορισμένες υπηρεσίες πχ γεύμα για τα μέλη θα ισχύει εφόσον πρώτον είναι
οικονομικά εφικτό και δεύτερον είναι ταμειακώς εντάξει, συμπεριλαμβανομένων των μελών που έχουν
εγγραφεί ή ανανέωσαν τη συνδρομή τους από τον Δεκέμβριο 2016 και εξής. Όσα μέλη της Ελληνικής
Δασολογικής Εταιρείας δεν έχουν καταβάλει τη συνδρομή τους μπορούν να το κάνουν ηλεκτρονικά,
ταυτόχρονα με την εγγραφή τους στο Συνέδριο (βλ. πληρωμή). Μέλη που έχουν αμφιβολία σχετικά με
την ταμειακή τους κατάσταση μπορούν να επικοινωνούν με τον Ταμία της Εταιρείας (Κ. Μησιάλης
6973 024708, kwstasmisialis@yahoo.gr).
Εκείνοι που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και μετά να εγγραφούν
στο Συνέδριο παρακαλούνται να ακολουθήσουν έγκαιρα τη διαδικασία που περιγράφεται στην
ιστοσελίδα της. Η σχετική αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από όσους θελήσουν να εγγραφούν στο
Συνέδριο κατά τις ημέρες διεξαγωγής του.
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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.

