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2η ανακοίνωση
Αγαπητοί συνάδελφοι
Αναφορικά με το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμετρίας, το οποίο θα πραγματο‐
ποιηθεί στο Τμήμα Μαθηματικών του Α.Π.Θ. από 29 έως 31 Μαΐου 2015, θέλουμε να
σας υπενθυμίσουμε, ότι η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2015. Οι
εγγραφές των συνέδρων γίνονται αποκλειστικά μέσω e‐mail σε μια από τις διευθύν‐
σεις



petalido@math.auth.gr
stamata@math.auth.gr

Στο e‐mail της εγγραφής θα πρέπει να αναφέρονται το όνομα του/της συνέ‐
δρου, η ιδιότητά του, καθώς και το ίδρυμα με το οποίο σχετίζεται.
Εάν επιθυμείτε να κάνετε μια παρουσίαση/ανακοίνωση, μπορείτε να υποβάλετε
το σχετικό τίτλο και περίληψη στα Ελληνικά και στα Αγγλικά (μέχρι 20 γραμμές η κα‐
θεμιά) σε μορφή αρχείου .tex και .pdf σε μια από τις παραπάνω διευθύνσεις μέχρι τις
31 Μαρτίου 2015.
Σε κάθε μήνυμα εγγραφής αποστέλλεται βεβαίωση συμμετοχής.
Ακολουθούν πρόσθετες πληροφορίες:
1. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στους χώρους του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.
2. Γλώσσες συνεδρίου: Ελληνικά, Αγγλικά.
3. Προσκεκλημένοι ομιλητές:
Juan de Dios Pérez, University of Granada, Spain
Ping Xu, Penn State University, U.S.A.
4. Την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 θα γίνει η παραλαβή του συνεδριακού υλικού
(08:30 – 10:00) και στη συνέχεια η έναρξη του Συνεδρίου.

5. Το επιστημονικό μέρος του Συνεδρίου θα διεξαχθεί την Παρασκευή 29/05/2015
και το Σάββατο 30/05/2015.
6. Για την Κυριακή 31/05/2015 προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκδρομή. Θα επι‐
σκεφθούμε τον Αρχαιολογικό χώρο του Δίου και στη συνέχεια θα γευματίσουμε
στον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας. Θα επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη περίπου
στις 18:00.
7. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να μεριμνήσουν για τη διαμονή τους.
8. Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε ειδικές τιμές για όσους συμμετέχοντες επιλέ‐
ξουν το Ξενοδοχείο ABC (Αγγελάκη 41, URL: www.hotelabc.gr), που βρίσκεται πο‐
λύ κοντά στους χώρους διεξαγωγής του Συνεδρίου. Για την περίοδο 28/05/2015‐
01/06/15 και ειδικά για το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμετρίας, τα δωμάτιά του
θα διατίθενται στις εξής τιμές:
 45 € ανά μονόκλινο δωμάτιο και
 60 € ανά δίκλινο δωμάτιο
(συμπεριλαμβανομένων των πρωινών και όλων των φόρων).
Για την κράτηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν φαξ (+30‐2310‐
276542) ή e‐mail (info@hotelabc.gr) στο ξενοδοχείο ABC, αναγράφοντας ότι πρό‐
κειται για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, τον τύπο του δωματίου, και τις ακριβείς
ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης. Για την επικύρωση θα ζητείται προκαταβο‐
λή ύψους μιας διανυκτέρευσης (θα τους αποστέλλεται ανάλογη επιβεβαίωση).
9. Παρακαλείσθε να γνωστοποιήσετε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου
12‐psg.math.auth.gr
σε τυχόν ενδιαφερόμενους.
Με εκτίμηση
Η Οργανωτική Επιτροπή

