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1. ΘΔΜΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ  

ΣΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ 

ΔΡΔΤΝΑ (ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ΣΟΤ Δ.Μ.Π. για ηην πποζηαζία και ανάπηςξη ηος οπεινού πεπιβάλλονηορ και ηυν 

ηοπικών εςπυπαφκών πολιηιζμών, κεηά από πξόηαζε ηεο Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ ηος ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηος Δ.Μ.Π. 

θαη εθηηκώληαο ηελ νπζηαζηηθή επηηπρία ησλ πξώησλ έμη πλεδξίσλ πνπ έγηλαλ αλά ηξηεηία από ην 1995, ζην πιαίζην 

ηνπ ζεζκνύ ηνπ Δ.Μ.Π. "Σν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν γηα ην Μέηζνβν", απνθάζηζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ 7ος 

ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ηος ΔΘΝΙΚΟΤ ΜΔΣΟΒΙΟΤ 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ ηο επηέμβπιο ηος 2013 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Μ.Π., (ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π.) ζην Μέηζνβν.  

Καη κε ην πλέδξην απηό, ηελ νξγάλσζε ηνπ νπνίνπ ζηεξίδνπλ ην Ίδξπκα Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., ε 

Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, ν Γήκνο Μεηζόβνπ θαη ην Ίδξπκα Δξεπλώλ Κηεκαηνινγίνπ, ην Δ.Μ.Π. αλαγλσξίδεη θαη ηηκά ηε 

ζπκβνιή ησλ Μεηζνβηηώλ επεξγεηώλ ηνπ ζηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπ θαη επηζηξέθεη έλα κέξνο ηνπ 

ρξένπο ηνπ ζηελ γελέηεηξα ηνπο.  

Σν Θέκα ηνπ 7νπ Γηεπηζηεκνληθνύ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ πλεδξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. είλαη:  

 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΚΡΙΗ.  

ΑΗΣΗΔ, ΔΤΘΤΝΔ, ΠΡΟΣΑΔΗ, ΜΔΣΡΑ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

θαη επηδηώθεηαη κέζα απ' απηό ε ζηελόηεξε πξνζέγγηζε ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ κε ηα Παλεπηζηήκηα 

Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαιίαο αιιά θαη όιεο ηεο Διιάδαο, κε ηα ζρεηηθά Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ηνπ θνξείο ηνπ δεκόζηνπ 

θαη ηνπ θνηλσληθνύ ηνκέα, θαζώο θαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ δηεπηζηεκνληθώλ εξεπλεηηθώλ ζπλεξγαζηώλ, νη 

νπνίεο, πέξα από ηηο ζεσξεηηθέο αλαιύζεηο θαη ζπκβνιέο ζηα ζέκαηα ηνπ πλεδξίνπ, ζα πξαγκαηεύνληαη θαη 

ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο ζα αθνξνύλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Ζπείξνπ εηδηθόηεξα, αιιά θαη ηδηαίηεξα ησλ Οξεηλώλ ηνπο Πεξηνρώλ.  

 

 

2.  ΣΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΣΟΤ Δ.Μ.Π. ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ΣΟΤ Δ.Μ.Π. ΓΙΑ ΣΟ ΜΔΣΟΒΟ  
Σα πλέδξηα ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. πξαγκαηνπνηνύληαη από ην 1995 θαη θάζε ηξία ρξόληα ζην 

Μέηζνβν θαη παξνπζηάδνπλ:  

(α) Δπηζηεκνληθέο, Δξεπλεηηθέο θαη Σερληθέο/Σερλνινγηθέο ζπκβνιέο επηζηεκόλσλ θαη Γηπισκαηνύρσλ Μεραληθώλ, 

αιιά θαη ησλ κειώλ ηνπ Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Δζληθνύ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαιίαο θαζώο θαη ησλ άιισλ ΑΔΗ ηεο ρώξαο, ηόζν ζε γεληθόηεξα ζέκαηα 

Σερλνινγίαο, Αλάπηπμεο, Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνύ, όζν θαη ζε αληίζηνηρα ζέκαηα ηα νπνία ζρεηίδνληαη ακέζσο 

ή εκκέζσο κε ην Μέηζνβν, ηελ Δπαξρία Μεηζόβνπ θαη ην επξύηεξν Ζπεηξσηηθό Πεξηβάιινλ ηνπο, ζηελ θαηεύζπλζε 

επηδίσμεο ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο γηα ηε ρώξα καο. (β) Σηο θαιύηεξεο ζπνπδαζηηθέο δηπισκαηηθέο θαη/ή 
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κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο ζπνπδαζηώλ ηνπ Δ.Μ.Π., θαη ησλ Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρώξαο ζε ζέκαηα Οινθιεξσκέλεο 

Αλάπηπμεο. (γ) Γηεπηζηεκνληθέο θαη Οινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο, αλαιύζεηο θαη επεμεξγαζίεο ησλ πνιπδηάζηαησλ 

ζύγρξνλσλ, πιαλεηηθήο θιίκαθαο θαη ζεκαζίαο πξνβιεκάησλ ζε νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πνιηηηθό, πνιηηηζκηθό θαη 

πεξηβαιινληηθό επίπεδν, ηα νπνία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαθνινύζεζε θαη πξνζηαζία ηνπ Οξεηλνύ Πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ Σνπηθώλ Πνιηηηζκώλ θαη γεληθόηεξα κε ηελ πνιπδηάζηαηε ζπκβνιή ηεο Παηδείαο, ηεο Έξεπλαο θαη ηεο 

Σερλνινγίαο ζηελ Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο.  

 

 

3. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΗ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ 7ος ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Σν 7ν ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. ζην 

παξαπάλσ πιαίζην, ζα δώζεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή θαη ζηελ κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε κεζόδσλ 

θαη ηερληθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ ακέζνπ πξνηεξαηόηεηαο πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία θαινύληαη ηδηαίηεξα: 

ηα ηκήκαηα, νη ηνκείο θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Δ.Μ.Π., ησλ Παλεπηζηεκίσλ Ησαλλίλσλ, θαη Θεζζαιίαο θαη ησλ άιισλ 

ΑΔΗ ηεο ρώξαο, θαζώο θαη νη δηεπηζηεκνληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο, ησλ Α.Δ.Η., ησλ ζρεηηθώλ Δξεπλεηηθώλ Κέληξσλ θαη 

ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ λα ζπκβάινπλ κε ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, αλαθνηλώζεηο, ζπνπδαζηηθά ζέκαηα, 

δηπισκαηηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο θαη κειέηεο, αμηνπνηώληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη κειεηεηηθέο 

ηνπο δπλαηόηεηεο ζην δηάζηεκα κέρξη ηελ δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ.  

Ζ εηδηθόηεξε ζεκαηνινγία ηνπ 7νπ Γηεπηζηεκνληθνύ Γηαπαλεπηζηεκηαθνύ πλεδξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. πεξηιακβάλεη:  

ζεσξεηηθέο ζπκβνιέο, θξηηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξνηάζεηο, δξάζεηο θαη εθαξκνγέο νη νπνίεο 

ζπκβάινπλ νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ή νινθιήξσζε κεζόδσλ, ηερληθώλ, ινγηζκηθνύ θαη/ή ινηπώλ επηζηεκνληθώλ θαη 

ηερλνινγηθώλ εθαξκνγώλ θαη θαηλνηνκηώλ ζε έλα από ηα παξαθάησ δηεπηζηεκνληθά ζεκαηηθά πεδία:  

 

 Υξεκαηνπηζησηηθή, Οηθνλνκηθή ή "Οιηθή" θξίζε? 

 Σα ζεκειηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θξίζεο. Πιαλεηηθή, Τπεξεζληθή ή Δζληθή θξίζε? Οη επηπηώζεηο ζηνλ 

Άλζξσπν θαη ην θπζηθό θαη πνιηηηζκηθό ηνπ Πεξηβάιινλ.  

 Αηηίεο ηεο θξίζεο ζε πιαλεηηθό, ππεξεζληθό θαη εζληθό επίπεδν. Σίλσλ θαη πώο θαηακεξίδνληαη νη ζρεηηθέο 

επζύλεο; θαη γηαηί; 

 Κξίζε θαη Αλάπηπμε. 

 Κξίζε θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. Οη ηδηαηηεξόηεηεο ησλ Οξεηλώλ Πεξηνρώλ. 

 Ση θάλακε θαη ηη θάλνπκε ζηελ Διιάδα γηα ηελ θξίζε. Αδηέμνδεο, αηειέζθνξεο θαη θαηαζηξνθηθέο πνιηηηθέο θαη 

απέιπηδεο ή ειπηδνθόξεο πξννπηηθέο. 

 Κξίζε θαη δεκόζηα, θνηλσληθά αγαζά θαη δηθαηώκαηα. 

 Ζ θξίζε ζηελ Παηδεία θαη ηελ Έξεπλα. Αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ην λέν λόκν γηα ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηηο 

πνιπδηάζηαηεο βξαρππξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο επηπηώζεηο ηνπ ζηε δσή θαη ιεηηνπξγία ησλ Α.Δ.Η. 

 Κξίζε θαη Παλεπηζηήκηα. Παηδεία, Έξεπλα, Σερλνινγία. Δθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε; Πώο, γηα πνηνλ θαη γηαηί; 

 Ση λα θάλνπκε; Πξνηάζεηο, Μέηξα, Γξάζεηο γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο ζε 

πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό, ηερληθό/ηερλνινγηθό θαη πεξηβαιινληηθό επίπεδν. 

Πξνηεξαηόηεηεο, Δλαιιαθηηθέο πιινγηθέο Πξσηνβνπιίεο θαη Γξάζεηο, παξαγσγήο, θνηλσληθήο θαη θνηλνηηθήο 

ζηήξημεο θαη αιιειεγγύεο. 

 Ση λα θάλνπκε ζρεηηθά ζηηο Οξεηλέο Πεξηνρέο, γηα λα ζεβαζζνύκε θαη λα αλαδείμνπκε ην θπζηθό θαη 

πνιηηηζκηθό ηνπο πεξηβάιινλ, γηα λα ηνλώζνπκε ην παξαγσγηθό ηνπο δπλακηθό θαη λα ζπκβάινπκε ζην 

μαλαδσληάλεκα ηνπο; 

 Οη δπλαηόηεηεο, νη πνιηηηθέο θαη νη πξσηνβνπιηαθέο δξάζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ καο γηα ην μεπέξαζκα ηεο 

θξίζεο. Ζ "δπλάκεη" ζπκβνιή ηεο Δπηζηήκεο, ηεο Παηδείαο, ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Σερλνινγίαο ζην μεπέξαζκα 

ηεο θξίζεο. Αηνκηθέο θαη πιινγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο. 

 

ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζέκα:  

 
"Οι πποοπηικέρ ανάπηςξηρ και ζςμβολήρ ηος ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηος Δ.Μ.Π.  

ζηην Ολοκληπυμένη Ανάπηςξη ηυν Οπεινών Πεπιοσών ηηρ Δλλάδαρ  

ηα σπόνια ηηρ κπίζηρ." 

 

 

4. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη έθζεζε εηδηθώλ ζπνπδαζηηθώλ ζεκάησλ, δηπισκαηηθώλ θαη 

κεηαπηπρηαθώλ εξγαζηώλ, αιιά θαη κειεηώλ, εθαξκνγώλ, έξγσλ θαη εξεπλώλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ, δηπισκαηνύρσλ 

Μεραληθώλ θαη άιισλ επηζηεκόλσλ πάλσ ζε ηερληθά, ηερλνινγηθά, αλαπηπμηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά 

ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ θαη ζηηο Οξεηλέο Πεξηνρέο, ην Μέηζνβν θαη ηελ επξύηεξε πεξηθέξεηά ηνπ.  

Διδικόηεπα, μ' αςηή ηην ππώηη ανακοίνυζη ηο Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο και ηο Μεηζόβιο Κένηπο 

Γιεπιζηημονικήρ Έπεςναρ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηος Δ.Μ.Π. θέλοςν να ενθαππύνοςν ηα μέλη ΓΔΠ ηος Δ.Μ.Π. και ηοςρ 

ζποςδαζηέρ να ππουθήζοςν ηην εκπόνηζη διπλυμαηικών και άλλυν επγαζιών ζηα θέμαηα ηηρ γενικήρ και ηηρ 

ειδικόηεπηρ θεμαηολογίαρ ηος ςνεδπίος.  
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5. ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Πξύηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο . ηκόπνπινο 

Αληηπξπηάλεηο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγήηξηα Α. Μνξνπνύινπ θαη Καζεγεηήο Η. Αβαξηηζηώηεο    

Πξώελ Πξύηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο Κ. Μνπηδνύξεο 

Πξώελ Πξύηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Οκόηηκνο Καζεγεηήο Θ. Ξαλζόπνπινο 

Πξώελ Πξύηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο Α. Αλδξεόπνπινο 

Πξώελ Πξύηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ν. Μαξθάηνο 

Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ, Καζεγεηήο Σξ. Αικπάλεο 

Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ, Αι. Καρξηκάλεο  

Γήκαξρνο Μεηζόβνπ, Ν. Σζνκπίθνο 

 

 

6. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο Δπζηξ. Γαιαλήο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο Δξ. Καςσκέλνο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο, Η. Κνπκαληάθεο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Καζεγεηήο Γεκ. Καιηακπάθνο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν  

Καζεγεηήο Κ. Κνπηζόπνπινο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Καζεγήηξηα Μ. Λντδίδνπ, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο Ν. Μαξθάηνο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο Γ.-Γ. Μπαινδήκνο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Καζεγεηήο Π. Ννύηζνο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Καζεγήηξηα Δι. Παλαγησηάηνπ, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Καζεγεηήο Η. Βελέξεο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

Οκόηηκνο Καζεγεηήο Γ. Ρόθνο, Δ.Μ.Πνιπηερλείν (Τπεύζπλνο ηνπ πλεδξίνπ) 

 

 

7. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ  

Π. Εεληέιεο, Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. (πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο) 

Απ. Μπίζαο, Πξόεδξνο ηνπ Δ..Μεηζόβνπ θαη Μέινο ηνπ Γ..ηνπ Ηδξύκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Ζι. Ενύβηαο, Αληηπξνέδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξύκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Γ. Αζεκηαλάθε, Η.Γ.Α.Υ. Δ.Μ.Π., ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., Μέηζνβν 

Η. Βελέξεο, Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

Κ. Βαζίιε-Βαζηιείνπ, Γηπι. Α.Σ.Μερ., Δ.Δ.ΓΗ.Π., Δ.Μ.Π. 

Α. Γεξνληέιε, Πεξηβαιινληνιόγνο, Μ.Γ.Δ. Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε, Η.Γ.Α.Υ. Δ.Μ.Π., ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Δ. Γεκνπνύινπ, Δπ. Καζεγήηξηα Δ.Μ.Π. 

Π. Κνινθνύζεο, Γξ Α.Σ.Μερ., Δ.Δ.ΓΗ.Π., Δ.Μ.Π. 

Μ. Κνθηλάο, MA Industrial Design, Δ.Σ.Δ.Π. Δ.Μ.Π., ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., Μέηζνβν 

Αλ. Λακπξόπνπινο, Γηπι. Α.Σ.Μερ., Η.Γ.Α.Υ., Δ.Μ.Π. 

Δ. Μηραειίδνπ, Γεσπόλνο, Μ.Γ.Δ. Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε, Η.Γ.Α.Υ. Δ.Μ.Π., ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Γ.-Γ. Μπαινδήκνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

Αλ. Παπαγηάλλε, Γηπι. Α.Σ.Μερ., Δ.Δ.ΓΗ.Π., Δ.Μ.Π.  

Δι. Ρόθθνπ, Γεσπόλνο, Πξντζηακέλε Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

Γ. Ρόθνο, Οκόηηκνο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. (Τπεύζπλνο ηνπ πλεδξίνπ) 

 

 

8.  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΒΡΑΒΔΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΑΦΙΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ  
Πξνθεξύζζεηαη δηαγσληζκόο κεηαμύ ησλ ζπνπδαζηώλ ηνπ Δ.Μ.Π., ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ θαη ησλ 

άιισλ Α.Δ.Η. ηεο ρώξαο κε βξαβείν 700€ γηα ηελ θαιύηεξε αθίζα ηνπ 7νπ ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ 

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ ΣΟΤ Δ.Μ.Π. ΓΗΑ ΣΟ ΜΔΣΟΒΟ κε ζέκα:  

 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΓΙΑΣΑΣΗ ΚΡΙΗ.  

ΑΗΣΗΔ, ΔΤΘΤΝΔ, ΠΡΟΣΑΔΗ, ΜΔΣΡΑ, ΓΡΑΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ. 

 

Λεπηνκέξεηεο γηα ην Γηαγσληζκό απηό ζα δνζνύλ κε ηελ 2ε Αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ.  

 

 

9.  ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ / ΔΙΗΓΗΔΧΝ  
Οη ελδηαθεξόκελνη επηζηήκνλεο, δηπισκαηνύρνη κεραληθνί, εξεπλεηέο θαη κέιε ηνπ Γηδαθηηθνύ Δξεπλεηηθνύ 

Πξνζσπηθνύ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρώξαο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεώλ ηνπο, ζην 

πιαίζην ηεο γεληθήο θαη εηδηθήο ζεκαηνινγίαο ηνπ πλεδξίνπ κέρξη ηελ 30η Ιοςνίος 2012.  

http://www.ntua.gr/MIRC/3rd_conference/2nd-announcement.html
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Οη πεξηιήςεηο ζα πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλεο ζε ραξηί Α4 κε 2,5cm πεξηζώξην, λα κε ππεξβαίλνπλ ηηο 

πεληαθόζηεο ιέμεηο θαη λα πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα: ην αληηθείκελν ηεο εηζήγεζεο, ηελ κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζέκαηνο, ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαζώο θαη νξηζκέλα ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα.  

Οη ππνςήθηνη εηζεγεηέο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπλ ζηηο πεξηιήςεηο ηνπο θαη ηηο πην βαζηθέο βηβιηνγξαθηθέο ηνπο 

αλαθνξέο.  

ηηο πεξηιήςεηο ζα πξέπεη λα πξνηάζζνληαη θεληξσκέλα: Ο ηίηινο ηεο εξγαζίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηα νλόκαηα, νη 

ηδηόηεηεο θαη νη δηεπζύλζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ.  

Οη εηζεγεηέο ησλ νπνίσλ νη πεξηιήςεηο ζα επηιεγνύλ από ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ ζα εηδνπνηεζνύλ 

κέρξη ηελ 30η Νοεμβπίος 2012 γηα λα ππνβάινπλ ην πιήξεο θείκελν ησλ εηζεγήζεώλ ηνπο κε ηειηθή πξνζεζκία ηελ 

31η Μαπηίος 2013 ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ζα ηνπο ζηαινύλ.  

Οη πξνζεζκίεο ζα ηεξεζνύλ απζηεξά θαη κόλν νη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ην πιήξεο θείκελν ζα εγθξηζεί από ηελ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ζα πεξηιεθζνύλ ζηα Πξαθηηθά ηνπ.  

Για κάθε ζσεηική πληποθοπία οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθύνονηαι ζηο ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηος Δ.Μ.Π.  

(Ομόηιμορ Καθηγηηήρ Γ.Ρόκορ, Δ. Μισαηλίδος, ςποτ. διδάκηυπ Δ.Μ.Π. και Α. Γεπονηέλη, ΜΓΔ Δ.Μ.Π. 

Πεπιβάλλον και Ανάπηςξη), ηηλ. 210 7722593, 7723482, 7723944 και 7723448, Κ. Βαζίλη-Βαζιλείος, Δ.Δ.ΓΙ.Π., 

Δ.Μ.Π., ηηλ. 210 7722769, fax: 210 7722594. 

 

καθώρ και ζηο δικηςακό ηόπο ηος Μεηζόβιος Κένηπος Γιεπιζηημονικήρ Έπεςναρ (ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ηος Δ.Μ.Π. 

 

http://www.ntua.gr/MIRC/ 

 

 

Οι Πεπιλήτειρ και απγόηεπα οι Διζηγήζειρ οι οποίερ θα επιλεγούν θα ππέπει να αποζηέλλονηαι ζηιρ 

ηλεκηπονικέρ διεςθύνζειρ:  

 

drdrok@central.ntua.gr, mirc@central.ntua.gr και kvas@survey.ntua.gr 

 

καθώρ και ζηη διεύθςνζη: 

 

Οκόηηκν Καζεγεηή Γ.Ρόθν  

Δπηζηεκνληθό Τπεύζπλν ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π.  

Δξγαζηήξην Σειεπηζθόπεζεο  

Σνκέαο Σνπνγξαθίαο 

ρνιή Αγξνλόκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθώλ  

Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν  

Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ 9  

157 80 Εσγξάθνο 

 

Αζήλα, Φεβξνπάξηνο 2012 
Η Δπιζηημονική Δπιηποπή ηος ΜΔ.Κ.Γ.Δ.  

ηος Δθνικού Μεηζόβιος Πολςηεσνείος 

 
 

http://www.ntua.gr/MIRC/
mailto:naturesl@central.ntua.gr
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mailto:kvas@survey.ntua.gr

