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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το 10ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο, με έμφαση στα υπόγεια νερά και στα εξαρτώμενα από 
αυτά οικοσυστήματα, θα πραγματοποιηθεί 8-10 Οκτωβρίου 2014 στη Θεσσαλονίκη.  
Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας και τον Σύνδεσμο  
Γεωλόγων και Μεταλλειολόγων Κύπρου.  Τα μέλη της Ελληνικής Επιτροπής Υδρογεωλογίας είναι 
ταυτόχρονα και μέλη της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων (IAH), καθώς και της Ελληνικής 
Γεωλογικής Εταιρείας.   
Το Συνέδριο απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές, φοιτητές, υπηρεσιακούς και 
διοικητικούς παράγοντες και σε όσους ασχολούνται με το νερό και το περιβάλλον. Σκοπός του 
είναι η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, καθώς και διάχυση γνώσεων ώστε να  επιτευχθεί η 
βιωσιμότητα των υδατικών οικοσυστημάτων που εξαρτώνται από το υπόγειο νερό.  
 

INTRODUCTION 
The 10th International Hydrogeological Congress, focused on the groundwater depended ecosystems,  
will be held in Thessaloniki, Greece, October 8-10, 2014. 
It is hosted by the Hellenic Committee of Hydrogeology, in collaboration with the Cyprus Association of 
Geologists and Mining Engineers. The members of the Hellenic Committee of Hydrogeology are also 
members of the International Association of Hydrogeologists (IAH) and the Geological Society of Greece. 
The Congress is aimed at scientists, researchers, students, governmental officials and specialists 
dealing with groundwater and environment.  Its main objective is the exchange of ideas and experience, 
as well as the dissemination of knowledge regarding  the sustainability of aquatic systems depended on 
groundwater. 

ΚΥΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 
Υδροοικολογία- Οικολογική ποιότητα νερού 
Ποιότητα νερού για αρδευτική και οικιακή χρήση  
Υδρογεωχημεία 
Υδρολογία- Αλληλεπίδραση επιφανειακών και υπόγειων νερών 
Καρστική υδρογεωλογία- Υδρογεωλογία διαρρηγμένων πετρωμάτων 
Γεωθερμία και θερμομεταλλικά νερά 
Υπόγειο νερό και Τεχνική Γεωλογία 
Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων 
Διαχείριση υπόγειου νερού και βιώσιμη ανάπτυξη 
Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά 
Οικονομικά, πολιτική και δίκαιο του νερού 
 

MAIN TOPICS 
Hydroecology-Ecological water quality- Water bodies and ecosystems 
Water quality for domestic and agricultural use 
Hydrogeochemistry 
Hydrology- Interaction of surface and ground waters 
Karst Hydrogeology- Fissured rock hydrogeology 
Geothermics and thermal waters 
Groundwater and Engineering Geology 
Management of aquifer recharge 
Groundwater management and sustainable development  
Climate change and groundwater 
Economics, Policy and Water Law 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
Εκδήλωση έναρξης 
Θεματικές ομιλίες 
Έκθεση poster και εξοπλισμού 
Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 
Μετα-συνεδριακή εκδρομή 

CONGRESS ACTIVITIES 
Opening ceremony 
Keynote lectures 
Poster and Technical Sessions 
Round-Table discussions 
Post-congress fieldtrip 



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ/IMPORTANT DATES 

Χρονικό όριο υποβολής εργασιών 
Full paper submission deadline 

30 Απρίλιου 2014 
30 Αpril 2014 

Τελική υποβολή εργασιών μετά την κρίση 
Final paper submission after reviewing 

31 Ιουλίου 2014 
31 July 2014 

Ανακοίνωση Προγράμματος 
Schedule Announcement 

Σεπτέμβριος 2014 
September 2014 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Πρόεδρος:  Βουδούρης Κ. (ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας) 
Αντιπρόεδρος: Σταμάτης Γ. (Πρόεδρος Ελλ. Επιτροπής Υδρογεωλογίας) 
Γραμματέας:      Κωνσταντίνου Κ. (Γεωλ. Επισκόπηση Κύπρου) 
Ταμείο:      Μάττας Χ. (ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας), Καζάκης Ν. (ΑΠΘ, Τμ. Γεωλογίας) 
Ειδ. Γραμματεία:  Κακλής Τ. (ΑΠΘ, Τμήμα Γεωλογίας), Παπαχρήστου Μ. (ΑΠΘ, Τμ. 

 Γεωλογίας) 
Μέλη: Γεωργίου Π. (ΑΠΘ, Τμ. Γεωπονίας), Δημάδη Α. (ΑΠΘ, Τμ. Πολιτικών 

Μηχανικών), Θεοδοσίου N. (ΑΠΘ, Τμ. Πολ. Μηχανικών), Μαρίνος Β. 
(ΑΠΘ, Τμ. Γεωλογίας), Μανάκος Α. (ΙΓΜΕ-EKBBA), Μιχαηλίδης Στ. 
(Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης), Ναγκούλης Α. (ΣΕΓ 
Βορείου Ελλάδας), Σπάχος Θ. (ΕΥΑΘ), Τζιρίτης Ε. (ΕΘΙΑΓΕ) 

ORGANISING COMMITTEE 
President:     Voudouris K. (A.U.Th, Department of Geology) 
Vice-President:  Stamatis G. (President of the Hellenic Committee of Hydrogeology) 
G. Secretary:    Constantinou K. (Geological Survey Department of Cyprus)  
Treasury:    Mattas Ch. (A.U.Th, Department of Geology), Kazakis N. (A.U.Th, Dept. of Geology) 
E. Secretary:       Kaklis T. (A.U.Th, Dept. of Geology), Papachristou M. (A.U.Th, Dept. of Geology) 
Members:  Dimadi A. (A.U.Th, Dept. of Civil Engineering), Georgiou P. (A.U,Th, Department of 

Agriculture), Manakos Α. (IGME), Marinos V. (A.U.Th, Dept. of Geology), Michailidis S. 
(Decentralized Administration of Macedonia and Thrace), Nagoulis A. (Greek Geology 
Association, N. Greece branch), Spachos T. (EYATH), Theodosiou N. (A.U.Th, Dept. of 
Civil Engineering),Tziritis E. (NAGREF) 

ΓΛΩΣΣΑ 
Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση 
 

LANGUAGE 
The official languages of the Congress are Greek and English, with simultaneous translation. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η υποβολή των εργασιών θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου 
(http://www.hydrogeologycongress.gr). Πριν την υποβολή της εργασίας ο υποβάλλων θα πρέπει  να 
εγγραφεί ως χρήστης. Η φόρμα και οι σχετικές οδηγίες υποβολής των εργασιών βρίσκονται 
αναρτημένες στην ιστοσελίδα. 
 

PAPER SUBMISSION 
The papers will be submitted in electronic format via the Congress website 
(http://www.hydrogeologycongress.gr).  Prior to the paper submission, the author need to register.  The 
paper format and the submission guidelines are announced on the website. 

http://www.hydrogeologycongress.gr/
http://www.hydrogeologycongress.gr/


ΜΕΤΑΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
Προγραμματίζεται επίσκεψη στις πηγές του Αγγίτη (Μααρά) και στο σπήλαιο Αλιστράτης.  Η εκδρομή 
θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετοχών (τουλάχιστον 25).   
Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της εκδρομής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδας. 
 

POST CONGRESS FIELD-TRIP 
The post-congress field-trip includes visits to Aggitis (Maara)  river springs and Alistrati cave.  The 
excursion will be held only if  a required number of participants will register (25 participants). Further 
information on the cost will be available on the website.  

ΠΟΣΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/REGISTRATION FEES 

Εγγραφή έως 15/7/2014 
Registration before 15/7/2014 

€80 
 

Εγγραφή μετά τις 15/7/2014 
Registration after 15/7/2014) 

€100 

*Φοιτητές 
*Students 

€25 (πρακτικά μόνο σε ηλεκτρονική 
μορφή) 
€25 (proceeding only in CD-ROM) 

€40 (πρακτικά σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή) 
€40 (proceedings in CD-ROM and hard 
copies) 

Για κάθε εργασία που θα γίνει αποδεκτή προς παρουσίαση 
(προφορική ή poster) απαιτείται μία συνδρομή (80 ή 100 Ευρώ).  
 

For each paper accepted for presentation, whether oral or poster, one 
registration is required (80 or 100 Euros).  

* Οι φοιτητές θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικό της 
φοιτητικής τους ιδιότητας 
 

* Students must provide a proof of student status (student ID)  

Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής των συνδρομών για τις 
εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές είναι η 31η Αυγούστου 2014 
 
The deadline for the fee payment regarding the accepted papers is 31 
August 2014  

Η συνδρομή περιλαμβάνει: πρόσβαση σε όλες τις συνεδρίες, βεβαίωση συμμετοχής, τσάντα 
συνεδρίου, πρακτικά συνεδρίου (CD-ROM και τόμους), συμμετοχή στη δεξίωση της τελετής 
έναρξης και κουπόνια για αναψυκτικά και καφέ στα διαλείμματα.  
 
The registration fees include: access to all sessions, congress bag, certificate of participation, 
congress proceedings (CD-ROM and hard copies), participation to the opening ceremony, 
coupons for the coffee breaks 



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/Γραμματεία Συνεδρίου 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Γεωλογίας/Εργαστήριο 
Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, 54124 Θεσσαλονίκη 
Τριαντάφυλλος Κακλής, Τηλ. 0030 2310 998152 
Μαρία Παπαχρήστου, Τηλ.  0030 2310 998544 
Fax: 0030 2310 998530   e-mail: info@hydrogeologycongress.gr 
Website: www.hydrogeologycongress.gr 

CONTACT/Congress Secretariat 
Aristotle University of Thessaloniki/School of Geology/Laboratory of 
Engineering Geology & Hydrogeology, 54124 Thessaloniki 
Triantafyllos Kaklis, Tel: 0030 2310 998152 
Maria Papachristou, Tel: 0030 2310 998544 
Fax: 0030 2310 998530   e-mail: info@hydrogeologycongress.gr 
Website: www.hydrogeologycongress.gr 
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