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Σύντομο Ενημερωτικό Δελτίο SEEmore (SEEmore Newsflash), Απρίλιος 2012 
 
 
Σημείωμα της σύνταξης (EDITORIAL) 
 
Πριν το συνέδριο του Δικτύου SEEmore στην Άγκυρα, το MRI οργανώνει μια 
συνάντηση εργασίας (Key Contact Workshop: KCW) στις 4 Ιουλίου 2012.  
Πρόκειται για μια ημερίδα προώθησης του διαλόγου μεταξύ επιστημόνων 
διαφορετικών επιστημονικών πεδίων. Θα χρησιμοποιηθούν τρία εργαλεία εργασίας, 
οι ονομαστικές γραπτές ερευνητικές περιλήψεις, οι σύντομες παρουσιάσεις και οι 
μικρές ομάδες εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η διεπιστημονική σκέψη 
και δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις ερευνητικές 
πρωτοβουλίες των συναδέλφων τους.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη συνάντηση εργασίας μέσω 
του ιστότοπου για τη συνάντηση εργασίας ή επικοινωνώντας απευθείας με την Astrid 
Bjoernsen. 
 
Όπως είναι γνωστό από το προηγούμενο Ενημερωτικό μας Δελτίο, το Πανεπιστήμιο 
της Γενεύης, στην Ελβετία, πραγματοποιεί μια έρευνα προκειμένου να αξιολογήσει  
την επιστημονική δραστηριότητα στις ορεινές περιοχές της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Η έρευνα αυτή θα προσφέρει ποιοτικά δεδομένα και γνώσεις για το Δίκτυο 
SEEmore. Προσωπικά, τη θεωρώ ένα αξιόλογο ερέθισμα για την περαιτέρω 
ανάπτυξη του δικτύου και ελπίζω ότι αυτή η έρευνα θα βοηθήσει να αναγνωριστούν 
μεγάλα κενά και αδυναμίες, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στο μελλοντικό σχεδιασμό. 
Παρακαλώ υποστηρίξτε αυτήν την προσπάθεια αφιερώνοντας 5 λεπτά από το χρόνο 
σας.  
Ευχαριστώ. Μετάβαση στην έρευνα.  
 
Astrid Bjφrnsen Gurung, MRI-Europe, astrid.bjoernsen@giub.unibe.ch  
 
 
Το Δίκτυο 
 
Ποιος είναι Ποιος στο Δίκτυο SEEmore 
 
Δείτε τον κατάλογο των 400 ερευνητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις ορεινές 
περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης Κατεβάστε το pdf.  
Για να γίνει καινούργια καταχώρηση ή αλλαγή, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την 
υπεύθυνη List Manager.  
 

http://mri.scnatweb.ch/mri-key-contact-workshops/mri-key-contact-workshop-prior-to-the-seemore-conference-2012
mailto:astrid.bjoernsen@giub.unibe.ch
mailto:astrid.bjoernsen@giub.unibe.ch
https://cms2.unige.ch/outils/limesurvey192/index.php?sid=83886&newtest=Y&lang=en
mailto:astrid.bjoernsen@giub.unibe.ch
http://mri.scnatweb.ch/download-document?gid=1364
http://mri.scnatweb.ch/mri-europe/south-eastern-europe/seemore-newsflash-editor-and-translators
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Ζητείται Συντάκτης για το Ενημερωτικό Δελτίο SEEmore 
Κάθε δύο μήνες, το MRI ζητά από τους ενδιαφερόμενους να στείλουν τη συνεισφορά 
τους για το 2μηνιαίο Σύντομο Ενημερωτικό Δελτίο SEEmore. Οι υποβληθείσες 
συνεισφορές συλλέγονται, συντάσσονται, συμπληρώνονται και στη συνέχεια 
ανεβαίνουν στο διαδίκτυο. Προκειμένου να υποστηριχθεί αυτή η διαδικασία, το MRI 
αναζητά έναν εθελοντή ο οποίος θα διαχειρίζεται και θα εμπλουτίζει τη ροή 
πληροφοριών μέσα στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την Astrid Bjφrnsen. 
 
 
Έρευνα 
 
Έναρξη λειτουργίας του νέου Iστότοπου INCO- Net 
To INCO- Net είναι ένα νέο portal πληροφόρησης το οποίο εστιάζει στην έρευνα στις 
Δυτικές Βαλκανικές χώρες (Western Balkan countries: WBC) και συνεισφέρει στο 
διάλογο μεταξύ των χωρών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα 
επιστημονικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στον Ευρωπαϊκό Ερευνητικό 

Χώρο (European Research Area: ERA). Αποτελεί μέρος ερευνητικού προγράμματος 

στο πλαίσιο του 7th Framework Programme for Research and Technological 
Development. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Μπορείτε να συνεισφέρετε! 
Σχέδιο δράσης για την αύξηση των Καινοτόμων Δυνατοτήτων στις Δυτικές 
Βαλκανικές Χώρες(Western Balkan countries:WBC) 
Το INCO- Net προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να στείλει ένα κείμενο μέχρι 2 σελίδες, 
με ιδέες, προτάσεις και δράσεις, για μια από-τα-κάτω προσέγγιση σε θέματα 
καινοτομίας και ανάπτυξης των Δυτικών Βαλκανικών Χωρών. Πρέπει να 
περιλαμβάνεται μια σύντομη περιγραφή των προτεινόμενων δράσεων και του φορέα 
ο οποίος μπορεί να αναλάβει την υλοποίηση τους, μια αναφορά σε παρόμοιες 
δράσεις που βρίσκονται υπό υλοποίηση, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα 
και τη σημασία τους για την κάθε συγκεκριμένη περιοχή. Τα κείμενα που θα 
συγκεντρωθούν, θα διανεμηθούν και θα συζητηθούν μεταξύ επιστημονικών και 
οικονομικών φορέων, υπουργείων, εθνικών και διεθνών χρηματοδοτικών 
οργανισμών.  
Ίσως θα θέλατε να προτείνετε μια δραστηριότητα σχετική με την έρευνα και την 
ανάπτυξη των ορεινών περιοχών ; 
Λήξη προθεσμίας: 13.5.2012. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Οι υποδομές και η σημασία τους! 
Βάση δεδομένων για τις Ερευνητικές υποδομές και τις εγκαταστάσεις στις 
Δυτικές Βαλκανικές χώρες 
Αν ψάχνετε συνεργάτες για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, μπορείτε να 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα αυτή για να ενημερωθείτε για ερευνητικό εξοπλισμό και 
υποδομές. Περισσότερες πληροφορίες 
 
FP7 Project: enviroGRIDS 2009-2013 
Διαμόρφωση των δυνατοτήτων δημιουργίας ενός συστήματος 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Λεκάνης Απορροής της Μαύρης 
Θάλασσας, υπό το πρίσμα της Αειφόρου Ανάπτυξης. 
(Building capacity for a Black Sea Catchment Observation and Assessment 
System supporting Sustainable Development) 
Ο επιστημονικός σκοπός του ερευνητικού προγράμματος EnviroGRIDS @ Black Sea 
Catchment είναι η δημιουργία ενός Συστήματος Παρακολούθησης το οποίο θα 

mailto:astrid.bjoernsen@giub.unibe.ch
http://wbc-inco.net/
http://wbc-inco.net/object/news/9632
http://wbc-inco.net/object/infrastructure
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παρέχει Γεω-περιβαλλοντικές πληροφορίες, που απευθύνονται τόσο σε επιστήμονες 
και σε κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στο ευρύ κοινό και θα δώσει τη 
δυνατότητα καλύτερης κατανόησης των σημαντικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και οικονομικών προβλημάτων της περιοχής. Περισσότερες πληροφορίες 
 
 
Εκδηλώσεις 

 
Ετήσιο Συμπόσιο Περιβαλλοντολόγων 
EuroEnviro2012 – Conservation is not isolation 
19-26 Μαΐου 2012 Bratislava και High Tatras Region, Σλοβακία. 
Λήξη προθεσμίας: μέσα Απριλίου 2012. Περισσότερες πληροφορίες 
 
Διεθνές Συνέδριο 
Role of Research in Sustainable Development of Agriculture and Rural Areas 
23-25 Μαΐου 2012, Podgorica, Μαυροβούνιο. Περισσότερες πληροφορίες 
 
3ο Διεθνές Συνέδριο 
Geosciences and Environment 
27-29 Μαΐου 2012, Belgrade, Σερβία 
Λήξη προθεσμίας: 1 Μαΐου 2012. Περισσότερες πληροφορίες 
 
5th Conference on Water, Climate and Environment 
28 Μαΐου – 2 Ιουνίου 2012, Ohrid, FYROM 
Θεματολογία: Κλίμα και Υδρολογία – Νερό, Περιβάλλον και Ανθρώπινες 
Δραστηριότητες – Κίνδυνοι που σχετίζονται με το Νερό – Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Υδάτινων Πόρων – Οικοϋδρολογία – Πληροφορική και Τεχνολογίες στο τομέα του 
Νερού 
Περισσότερα 
 
12th International SGEM Conference 
17-23 June 2012, Albena, Βουλγαρία 
Σύγχρονη Διαχείριση της Μεταλλευτικής Δραστηριότητας, Γεωλογία και 
Περιβαλλοντική Προστασία 
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 10.3.2012 
Περισσότερα 
 
INSPIRE Conference 2012 
Sharing environmental information, sharing innovation 
23-27 Ιουνίου 2012, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία Περισσότερες πληροφορίες  
 
SEEmore Conference 2012 
Mountain Resources and Their response to Global Change 
4-8 Ιουλίου 2012, Άγκυρα, Τουρκία 
Το συνέδριο στοχεύει στην διεύρυνση και ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για 
την Παγκόσμια Αλλαγή στις οροσειρές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Τουρκίας και 
των γειτονικών χωρών και στη στήριξη του διαλόγου ανάμεσα στους εκπροσώπους 
της επιστημονικής έρευνας, αλλά και της πρακτικής της εφαρμογής στις ορεινές 
περιοχές. Επίσης έχει ως στόχο να αξιοποιήσει και να κάνει πιο προσβάσιμη την 
επιστημονική γνώση και τις εμπειρίες που αφορούν στις σχετικές ερευνητικές 
εξελίξεις στην περιοχή. 
Περισσότερες πληροφορίες 
 

http://www.envirogrids.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=3
http://www.euroenviro2012.com/
http://wbc-inco.net/object/event/5519
http://www.agserbia.com/
http://www.balwois.com/2012/
http://www.sgem.org/
http://inspire.jrc.ec.europa.eu/events/conferences/inspire_2012/
http://mri.scnatweb.ch/events-seemore/mountain-resources-and-their-response-to-global-change-5-6-july-2012-ankara-turkey
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5th International Conference Rural Space and Local Development 
Rural Mountain Areas. Experience, Preservation, Trends and Future 
Challenges 
18-22 Ιουλίου 2012, Babeş-Bolyai University, Ρουμανία 
Προθεσμία συμμετοχής: 1.5.2012. Περισσότερες πληροφορίες  
 
Pro mountain: Tourism, Environment, Sustainable Development 
7-9 Σεπτεμβρίου 2012, Busteni, Ρουμανία 
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 30.6.2012. Περισσότερες πληροφορίες  
 
7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. 
του Ε.Μ.Π., 1η Ανακοίνωση 
"Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης 
Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές". 
Σεπτέμβριος 2013, Μέτσοβο  
Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.), Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Ελλάδα (mirc@central.ntua.gr) 
Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου καλεί την ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητές 
και μελετητές από Ελληνικά Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους φορείς, να 
στείλουν περιλήψεις με τις θεωρητικές συμβολές τους, κριτικές προσεγγίσεις και 
διεπιστημονικές έρευνες, μελέτες, προτάσεις, δράσεις και εφαρμογές.  
Προθεσμία υποβολής: 30 Ιουνίου 2012  
Θα υπάρξει ειδική ενότητα αφιερωμένη στην αναζωογόνηση των ορεινών περιοχών. 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
 
Για περισσότερες εκδηλώσεις 
 
 
Χρηματοδοτήσεις 

 
European Science Foundation (ESF), Υποβολή Προτάσεων για Διερευνητικές 
Συναντήσεις Εργασίας 
Προθεσμία υποβολής: 3 Μαΐου 2012 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
ESPON, Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
Προθεσμία υποβολής: 13 Ιουνίου 2012 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
European Science Foundation (ESF), Υποβολή Προτάσεων για Διοργάνωση 
Συνεδρίων 
Αντικείμενο: Φυσική/Βιοφυσική και Περιβαλλοντικές Επιστήμες 
Πρόσκληση ανοιχτή μέχρι: 15 Σεπτεμβρίου 2012  
Περισσότερες πληροφορίες 
 
 
Υποτροφίες και Θέσεις Εργασίας 

 
Head of Joint Technical Secretariat of the SEE Transnational Programme 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 27 Απριλίου 2012 
Περισσότερες πληροφορίες 
 
 

http://conference.ubbcluj.ro/rsld/eng/
http://cartedd.cc.unibuc.ro/conference/
mailto:mirc@central.ntua.gr
http://www.ntua.gr/MIRC/
http://mri.scnatweb.ch/major-mountain-conferences/
http://www.esf.org/index.php?id=53
http://www.espon.eu/main/Menu_Calls/Menu_Calls/Menu_OpenCalls/calls_180412.html
http://www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-conference-proposals.html
http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/news/headjts
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Δείτε όλες τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με ορεινές περιοχές εδώ. 
 
 
Το Ενημερωτικό Δελτίο του Southeastern European Mountain Research (SEEmore) 
αποστέλλεται κάθε δύο μήνες στις 400 διευθύνσεις των μελών του Δικτύου. Το επόμενο 
Ενημερωτικό Δελτίο προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2012. Παρακαλούμε να μας στείλετε 
οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε να διαδοθεί στο δίκτυο (επιθυμητό μέγεθος κειμένου 80-90 
λέξεις). Εάν θέλετε να μοιραστείτε έγγραφα παρακαλούμε να μας στείλετε τον σχετικό 
σύνδεσμο στο διαδίκτυο αντί για ολόκληρο το έγγραφο. Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια, ή στην 
περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Email, απευθυνθείτε στην Liesbeth Deddens, 
MRI Communication and Event Manager 
 
Με εκτίμηση 
Astrid Björnsen Gurung 
MRI Europe 
 
http://mri.scnatweb.ch/networks/mri-europe/south-eastern-europe/ 
 
Δεν ενδιαφέρεστε πια? Unsubscribe 
 
 
Επιμέλεια και απόδοση στα Ελληνικά 
 
Για το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των 
τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών 
 
Α. Γεροντέλη (mail to: ageron@central.ntua.gr ) 
Ε. Μιχαηλίδου (mail to: elmich@central.ntua.gr ) 
http://www.ntua.gr/MIRC/ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ  (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.)  
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού 
περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών 

πολιτισμών 

 

 
 

 

 
METSOVION INTERDISCIPLINARY 

RESEARCH CENTER (M.I.R.C. of the 
N.T.U.A.) for the protection and 
development of mountainous 

environment and local European cultures 

 

http://www.mountaintrip.eu/community/general/mountain.jobs.html
mailto:%20deddens@giub.unibe.ch
http://mri.scnatweb.ch/networks/mri-europe/south-eastern-europe/
mailto:mri@giub.unibe.ch?subject=Unsubscribe%20SEEmore%20Flash
mailto:ageron@central.ntua.gr
mailto:elmich@central.ntua.gr
http://www.ntua.gr/MIRC/

