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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 
Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι έχει τεθεί σε λειτουργία η ιστοσελίδα του 13ου 
Πανελλήνιου Συµποσίου Κατάλυσης: http://www.psk13.gr. Μέσω της σελίδας αυτής 
θα µπορείτε να ενηµερώνεστε πλέον για τις ανακοινώσεις που αφορούν το συµπόσιο 
και να αντλείτε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες. Η ιστοσελίδα θα χρησιµοποιηθεί 
επίσης για την ηλεκτρονική υποβολή των περιλήψεων και των εργασιών σας, αλλά 
και για την ηλεκτρονική εγγραφή στο συνέδριο και τη πληρωµή του κόστους 
εγγραφής/συµµετοχής. 
 
Με αυτή τη 2η ανακοίνωση, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι το Συµπόσιο θα 
λάβει χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Miramonte Chalet Hotel 
(http://www.miramonte.gr). Το ξενοδοχείο είναι κτισµένο στον παραδοσιακό οικισµό 
του Αγίου Αθανασίου Ν. Πέλλας, προσφέροντας υπέροχη θέα και άµεση πρόσβαση 
σε όλα τα ενδιαφέροντα σηµεία της περιοχής.  
 
Ανακοινώνουµε επίσης ότι άνοιξε το σύστηµα υποβολής περιλήψεων (εκτάσεως όχι 
µεγαλύτερης από µία σελίδα) µε καταληκτική ηµεροµηνία την 25 Απριλίου 2014. Η 
υποβολή θα γίνει ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας του συµποσίου. Οδηγίες 
συγγραφής και υποβολής περιλήψεων, καθώς και υπόδειγµα περίληψης (template), 
υπάρχουν διαθέσιµα στην ιστοσελίδα.  
  
Όσο αφορά το κόστος εγγραφής (περιλαµβάνει τα πρακτικά του Συµποσίου και 
σχετικό ενηµερωτικό υλικό, τα διαλείµµατα καφέ, δύο γεύµατα, το καλωσόρισµα και 
το επίσηµο δείπνο), αυτό διαµορφώνεται ως εξής: 
 
Σύνεδροι:                            100 € 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές:    50 € 
Συνοδοί:    50 € (περιλαµβάνει δείπνο συµποσίου) 
 
Πληροφορίες σχετικά µε την διαµονή στο ξενοδοχείο όπου θα λάβει χώρα το 
Συµπόσιο και σε άλλους ξενώνες του οικισµού θα ανακοινωθούν το επόµενο 
διάστηµα µέσα από την ιστοσελίδα του συµποσίου. 
  
Σας ευχαριστούµε προκαταβολικά για την ανταπόκρισή σας στο δεύτερο κάλεσµα 
του 13ου Πανελληνίου Συµποσίου Κατάλυσης και τη στήριξη του σηµαντικού αυτού 
θεσµού µε την παρουσία και συµµετοχή σας.   
 
Η οργανωτική επιτροπή 

 

Αγγελική Λεµονίδου - ΑΠΘ   ∆ηµήτρης Τσιπλακίδης - ΑΠΘ 
Άγγελος Λάππας - ΕΚΕΤΑ  Στέλλα Μπαλωµένου - ΕΚΕΤΑ 
Κώστας Τριανταφυλλίδης - ΑΠΘ  Ελένη Ηλιοπούλου - ΕΚΕΤΑ 
Γιώργος Μαρνέλλος - Π∆Μ   Ελένη Ηρακλέους - ΕΚΕΤΑ 


