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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. γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ηνπ νξεηλνύ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηνπηθώλ επξσπατθώλ 

πνιηηηζκώλ, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. θαη εθηηκψληαο ηελ νπζηαζηηθή 

επηηπρία ησλ πξψησλ επηά πλεδξίσλ πνπ έγηλαλ αλά ηξηεηία απφ ην 1995, ζην πιαίζην ηνπ ζεζκνχ ηνπ Δ.Μ.Π. "Σν Δζληθφ 

Μεηζφβην Πνιπηερλείν γηα ην Μέηζνβν", απνθάζηζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ 8νπ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ 

ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ηνπ ΔΘΝΙΚΟΤ ΜΔΣΟΒΙΟΤ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟΤ θαη ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ 

Δ.Μ.Π., ην επηέκβξην ηνπ 2016 ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.Μ.Π., (ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π.) ζην Μέηζνβν.  

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

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

ζπκβνιή ησλ Μεηζνβηηψλ επεξγεηψλ ηνπ ζηελ ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπ θαη επηζηξέθεη έλα κέξνο ηνπ ρξένπο ηνπ 

ζηε γελέηεηξα ηνπο.  

Σν ζέκα ηνπ 8νπ Γηεπηζηεκνληθνχ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ πλεδξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. είλαη:  

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ  

ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ 

 

θαη επηδηψθεηαη κέζα απ' απηφ ε ζηελφηεξε πξνζέγγηζε ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ κε ηα Παλεπηζηήκηα Ησαλλίλσλ 

θαη Θεζζαιίαο, αιιά θαη φιεο ηεο Διιάδαο, κε ηα ζρεηηθά Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη ηνπ θνξείο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ ηνκέα, θαζψο θαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ, νη νπνίεο, πέξα απφ ηηο 

ζεσξεηηθέο αλαιχζεηο θαη ζπκβνιέο ζηα ζέκαηα ηνπ πλεδξίνπ, ζα πξαγκαηεχνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο ζρεηηθέο εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο ζα αθνξνχλ ζηελ Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαη ηδηαίηεξα ησλ Οξεηλψλ, ησλ Νεζησηηθψλ θαη ησλ 

γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ηεο, αιιά θαη ηεο Ζπείξνπ εηδηθφηεξα. 
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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. πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 1995 θαη θάζε ηξία ρξφληα ζην Μέηζνβν 

θαη παξνπζηάδνπλ:  

(α) Δπηζηεκνληθέο, Δξεπλεηηθέο θαη Σερληθέο/ Σερλνινγηθέο ζπκβνιέο επηζηεκφλσλ θαη Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ, αιιά 

θαη ησλ κειψλ ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαιίαο θαζψο θαη ησλ άιισλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο, ηφζν ζε γεληθφηεξα ζέκαηα Σερλνινγίαο, Αλάπηπμεο, 

Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, φζν θαη ζε αληίζηνηρα ζέκαηα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη ακέζσο ή εκκέζσο κε ην Μέηζνβν θαη ην 

επξχηεξν Ζπεηξσηηθφ Πεξηβάιινλ ηνπο, ζηελ θαηεχζπλζε επηδίσμεο ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο γηα ηε ρψξα καο. (β) Σηο 

θαιχηεξεο ζπνπδαζηηθέο, δηπισκαηηθέο θαη/ ή κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο εξγαζίεο ζπνπδαζηψλ ηνπ Δ.Μ.Π., θαη ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο ζε ζέκαηα Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο. (γ) Γηεπηζηεκνληθέο θαη Οινθιεξσκέλεο πξνζεγγίζεηο, 

αλαιχζεηο θαη επεμεξγαζίεο ησλ πνιπδηάζηαησλ ζχγρξνλσλ, πιαλεηηθήο θιίκαθαο θαη ζεκαζίαο πξνβιεκάησλ ζε νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, πνιηηηζκηθφ ηερληθφ/ ηερλνινγηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν, ηα νπνία θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ 

παξαθνινχζεζε, ηελ πξνζηαζία θαη ην μαλαδσληάλεκα ηνπ Οξεηλνχ θαη ηνπ Νεζησηηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Σνπηθψλ 

Πνιηηηζκψλ θαη γεληθφηεξα κε ηελ πνιπδηάζηαηε ζπκβνιή ηεο Παηδείαο, ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Σερλνινγίαο ζηελ 

Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ηεο παηξίδαο καο.  

 

 

3. ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΗ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ 8νπ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Σν 8ν ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., ζην 

παξαπάλσ πιαίζην, ζα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε θαη πξνζνρή ζηε κειέηε, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ακέζνπ πξνηεξαηφηεηαο πξνβιεκάησλ, γηα ηα νπνία θαινχληαη ηδηαίηεξα: ηα ηκήκαηα, νη 

ηνκείο θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπ Δ.Μ.Π., ησλ Παλεπηζηεκίσλ Ησαλλίλσλ θαη Θεζζαιίαο θαη ησλ άιισλ ΑΔΗ ηεο ρψξαο, θαζψο 

θαη νη δηεπηζηεκνληθέο εξεπλεηηθέο νκάδεο ησλ Α.Δ.Η., ησλ ζρεηηθψλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ θαη ησλ Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ λα 

ζπκβάινπλ κε ζρεηηθέο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, αλαθνηλψζεηο, ζπνπδαζηηθά ζέκαηα, δηπισκαηηθέο θαη κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο 

θαη κειέηεο, αμηνπνηψληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο, εξεπλεηηθέο θαη κειεηεηηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο ζην δηάζηεκα κέρξη ηελ 

δηεμαγσγή ηνπ πλεδξίνπ.  

Ζ εηδηθφηεξε ζεκαηνινγία ηνπ 8νπ Γηεπηζηεκνληθνχ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ 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 κεζφδσλ, ηερληθψλ, ινγηζκηθνχ θαη/ ή ινηπψλ επηζηεκνληθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ζε έλα απφ ηα παξαθάησ δηεπηζηεκνληθά ζεκαηηθά πεδία:  

 

Δλόηεηα 1: Πνιπδηάζηαηε θξίζε θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε 

 Κξίζε θαη Οινθιεξσκέλε Αλάπηπμε ζηελ Διιάδα. Οη ηδηαηηεξφηεηεο θαη νη ζεκειηψδεηο αλάγθεο ησλ νξεηλψλ, ησλ 

λεζησηηθψλ θαη ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ.  

 Πιαλεηηθέο, επξσπατθέο θαη εζληθέο ζηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο θαη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε, ην μαλαδσληάλεκα, ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ νξεηλψλ, ησλ λεζησηηθψλ θαη ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ. Αλαπηπμηαθνί ζηφρνη γηα ην 2020 θαη ην φξακα ηνπ 2050. Κξηηηθέο αμηνινγήζεηο, πξνηάζεηο, εθαξκνζκέλα 

παξαδείγκαηα. 

 Οη επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηεο (Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο) ζηηο νξεηλέο, λεζησηηθέο θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. Παξαθνινχζεζε θαη 

αλάιπζε ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβνιψλ. 

 πκκεηνρηθέο πξσηνβνπιίεο, δηαδηθαζίεο θαη δξάζεηο ζηε ιήςε θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ απνθάζεσλ ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Ζ ηδηαίηεξε ζπκβνιή ησλ λέσλ θαη ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ ζηελ αλάπηπμε ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ.  

 Δπξσπατθά θαη ειιεληθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ, ησλ λεζησηηθψλ θαη ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ. Πξνυπνζέζεηο, αληηθείκελν, ρξεκαηνδνηήζεηο, έξγα, δξάζεηο, απνηειέζκαηα, θξηηηθέο αμηνινγήζεηο. 

 

Δλόηεηα 2: Πεξηβάιινλ θαη Πνιηηηζκόο 

 Ο πεξηβαιινληηθφο θαη πνιηηηζκηθφο πινχηνο ησλ νξεηλψλ, ησλ λεζησηηθψλ θαη ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ 

πεξηνρψλ σο ζεκέιην γηα ην μαλαδσληάλεκά ηνπο: ηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, κέζνδνη πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο, δηαρείξηζεο 

θαη αλάδεημεο ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Πξνηεξαηφηεηεο, δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνί. Υσξνηαμηθά 

ζηνηρεία θαη κνξθνινγία νηθηζκψλ. 

 Μείσζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη ππνβάζκηζε νηθνζπζηεκάησλ. Πξνζηαζία θαη δηαθχιαμε ησλ ηνπηθψλ απηνθπψλ πνηθηιηψλ 

θαη ηεο ηνπηθήο νξληζνπαλίδαο. Ο ξφινο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ.  

 Άπιε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά: Ζ ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζκψλ (παξαδφζεηο, έζηκα, ιανγξαθία, ηνπηθή ηζηνξία, 

ηνπηθή δηαηξνθή, πνιηηηζκηθφο πινχηνο, ηνπηθέο δηάιεθηνη/ ληνπηνιαιηά, απηφρζνλε γλψζε/ ηερλνγλσζία) ησλ νξεηλψλ, 

ησλ λεζησηηθψλ θαη ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ ζηελ έμνδν απφ ηελ αλζξσπηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε. 

Γηαθχιαμε θαη αμηνπνίεζε. Θεσξία θαη πξάμε. 

 Σνπξηζκφο θαη δηαθχιαμε βηνπνηθηιφηεηαο θαη πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

Παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. 
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Δλόηεηα 3: Σνπηθή παξαγσγή θαη απαζρόιεζε 

 Ζ παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε σο ζεκειηψδεο ζηνηρείν ηεο Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμεο ζηηο νξεηλέο, ηηο λεζησηηθέο θαη 

ηηο γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 πκβαηηθέο, παξαδνζηαθέο θαη ελαιιαθηηθέο θαιιηέξγεηεο. Πξνζηαζία, δηαθχιαμε θαη αλάδεημε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ηνπηθψλ θαιιηεξγνχκελσλ πνηθηιηψλ θαη  ησλ απηφρζνλσλ θπιψλ δψσλ.  

 Σνπηθά πξντφληα πνηφηεηαο ησλ γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ θαη νη αλαπηπμηαθέο ηνπο πξννπηηθέο ζε ηνπηθφ, 

εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. Παξαγσγή, κεηαπνίεζε, ηππνπνίεζε, πξνψζεζε. Ζ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ αλαγλσξίζηκε 

ηνπξηζηηθή ηαπηφηεηα ησλ πεξηνρψλ πξννξηζκνχ. 

 Πξνζέιθπζε θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ θνηλσληθνχ ηνπξηζκνχ ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Τπνδνκέο, κεγέζε θαη πνηφηεηεο παξαδνζηαθήο θηινμελίαο. 

 

Δλόηεηα 4: Παηδεία, έξεπλα θαη ηερλνινγία 

 Ζ Παηδεία ζηηο/ γηα ηηο νξεηλέο θαη ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, σο παξάγσλ μαλαδσληαλέκαηνο θαη σο κνριφο 

Οινθιεξσκέλεο Αλάπηπμήο ηνπο. 

 Ζ Έξεπλα γηα ηηο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο: ε έλλνηα ηεο απνκφλσζεο (θνηλσληθή, παξαγσγηθή, πνιηηηζκηθή θιπ.), 

κέζνδνη εθηίκεζεο, ηξφπνη αληηκεηψπηζεο. 

 Κνηλσληθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο γηα ηηο νξεηλέο, λεζησηηθέο θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

Πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκνί, πξννπηηθέο ζε πεξίνδν θξίζεο. 

 Αλάπηπμε λέσλ, ρξήζηκσλ γηα ηνλ άλζξσπν θαη θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο νξεηλέο, λεζησηηθέο θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 Δλεξγεηαθή θηψρεηα θαη νξεηλέο/ λεζησηηθέο πεξηνρέο. 

 Ζ ζπκβνιή ησλ δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ θαη κειεηεηηθψλ νκάδσλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

νξεηλψλ, λεζησηηθψλ θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ. Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε θαη πξαθηηθέο εθαξκνγέο. 

 

 

ην πιαίζην ηνπ πλεδξίνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ δύν ζπδεηήζεηο ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο κε ζέκαηα:  

 

 ηξαηεγηθέο, πνιηηηθέο, ζρεδηαζκνί θαη απηννξγαλσκέλεο ζπιινγηθέο ελαιιαθηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα ηελ 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο νξεηλήο θαη ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θαη ηελ έμνδν απφ ηελ 

αλζξσπηζηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε. Γνκέο, πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο. 

 

 Παξαδείγκαηα ζπκβνιήο ελαιιαθηηθψλ, αιιειέγγπσλ, ζπλεξγαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ παξαγσγηθψλ δξάζεσλ θαη ησλ 

ηνπηθψλ ζπιινγηθνηήησλ ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο ζε γεσγξαθηθά απνκνλσκέλεο 

νξεηλέο θαη λεζησηηθέο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ Οινθιεξσκέλε ηνπο Αλάπηπμε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 

4. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ ζα ιεηηνπξγήζεη θαη έθζεζε εηδηθψλ ζπνπδαζηηθψλ ζεκάησλ, δηπισκαηηθψλ θαη 

κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ, αιιά θαη κειεηψλ, εθαξκνγψλ, έξγσλ θαη εξεπλψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, δηπισκαηνχρσλ 

Μεραληθψλ θαη άιισλ επηζηεκφλσλ πάλσ ζε ηερληθά, ηερλνινγηθά, αλαπηπμηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζηηθά ζέκαηα θαη 

πξνβιήκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηηο Οξεηλέο Πεξηνρέο, ην Μέηζνβν θαη ηελ επξχηεξε πεξηθέξεηά ηνπ.  

Δηδηθόηεξα, κ' απηή ηελ πξώηε αλαθνίλσζε ην Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν θαη ην Μεηζόβην Κέληξν 

Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. ζέινπλ λα ελζαξξύλνπλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπο 

ζπνπδαζηέο λα πξνσζήζνπλ ηελ εθπόλεζε δηπισκαηηθώλ θαη άιισλ εξγαζηώλ ζηα ζέκαηα ηεο γεληθήο θαη ηεο 

εηδηθόηεξεο ζεκαηνινγίαο ηνπ πλεδξίνπ.  
 

 

5. ΣΙΜΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Πξχηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο Η. Γθφιηαο 

Πξψελ Πξχηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο . ηκφπνπινο 

Πξψελ Πξχηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο Κ. Μνπηδνχξεο 

Πξψελ Πξχηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Καζεγεηήο Α. Αλδξεφπνπινο 

Πξψελ Πξχηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Οκφηηκνο Καζεγεηήο Θ. Ξαλζφπνπινο 

Πξψελ Πξχηαλεο ηνπ Δ.Μ.Π., Οκφηηκνο Καζεγεηήο Ν. Μαξθάηνο 

Πεξηθεξεηάξρεο Ζπείξνπ, Αι. Καρξηκάλεο  

Γήκαξρνο Μεηζφβνπ, Κ. Σδαθέαο 
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6. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 

Καζεγεηήο Γεκ. Καιηακπάθνο, Δ.Μ.Π., Γηνηθεηηθφο θαη Αλ. Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Καζεγεηήο Κ. Κνπηζφπνπινο, Δ.Μ.Π. 

Οκφηηκνο Καζεγεηήο Δξ. Καςσκέλνο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Οκφηηκνο Καζεγεηήο, Η. Κνπκαληάθεο, Δ.Μ.Π. 

Καζεγήηξηα Μ. Λντδίδνπ, Δ.Μ.Πνιπηερλείν 

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

Καζεγεηήο Π. Ννχηζνο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Οκφηηκνο Καζεγεηήο Γ. Ρφθνο, Δ.Μ.Π., Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Αλαπι. Καζεγήηξηα Δ. Γεκνπνχινπ, Δ.Μ.Π. 

 

 

7. ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ  

Καζεγεηήο Γεκ. Καιηακπάθνο, Δ.Μ.Π., (πληνληζηήο θαη Τπεχζπλνο ηνπ πλεδξίνπ) 

Απ. Μπίζαο, Πξφεδξνο Δ..Μεηζνβηηψλ Αζελψλ θαη Σακίαο ηνπ Γ..ηνπ Ηδξχκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

Ζι. Ενχβηαο, Αληηπξνέδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Ηδξχκαηνο Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

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

Α. Γεξνληέιε, Πεξηβαιινληνιφγνο, Μ.Γ.Δ. Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε, Δ.Σ.Δ.Π. Δ.Μ.Π., ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

. Γηαλλαθνπνχινπ, Γξ Α.Μερ., Δξεπλεηήο Δ.Μ.Π. 

Ζ. Γνχινο, Μερ. Μερ. & Αεξνλ.,Τπ. Γξ Δ.Μ.Π. 

Ν. Καηζνπιάθνο, Γξ Μ.Μερ., Δξεπλεηήο Δ.Μ.Π. 

Π. Κνινθνχζεο, Γξ Α.Σ.Μερ., 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 

Γ. Λακπξάθεο, Γξ Μερ.Μ.Μ., Δ.ΓΗ.Π., Δ.Μ.Π. 

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

Δ. Μηραειίδνπ, Γεσπφλνο, Μ.Γ.Δ. Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε, Δ.Σ.Δ.Π. Δ.Μ.Π., ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

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

Γ. Παλαγησηφπνπινο, Γεσπφλνο Γ.Π.Α., Τπ. Γξ Δ.Μ.Π. 

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

Λ. Παπαδά, Π. Μερ., Τπ. Γξ Δ.Μ.Π.  

Δι. Ρφθθνπ, Γεσπφλνο, πξψελ Πξντζηακέλε Δλδηάκεζεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 

Γ. Ρφθνο, Οκφηηκνο Καζεγεηήο Δ.Μ.Π. 

 

 

8.  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΒΡΑΒΔΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ΣΟΤ Δ.Μ.Π. ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΚΑΛΤΣΔΡΗ ΑΦΙΑ ΣΟΤ ΤΝΔΓΡΙΟΤ  
Σν Ίδξπκα Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., θαιεί ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο ζπνπδαζηέο ηνπ 

Δ.Μ.Π. θαη ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, αιιά θαη ησλ άιισλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο, λα πξνεηνηκάζνπλ αθίζα γηα ηελ 

πξνβνιή ηνπ 8νπ Γηεπηζηεκνληθνχ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ πλεδξίνπ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ  Δ.Μ.Π., κε ζέκα:  

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ  

ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ 

 

κε βξαβείν 750€ γηα ηελ θαιχηεξε αθίζα.  

Λεπηνκέξεηεο γηα ην βξαβείν απηφ ζα δνζνχλ κε ηελ 2ε Αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ.  

 

 

9.  ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΒΡΑΒΔΙΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ΣΟΤ Δ.Μ.Π. 

Σν Ίδξπκα Αλάπηπμεο ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π., πξνθεξχζζεη βξαβεία 

 

 γηα ηελ θαιχηεξε εξεπλεηηθή εξγαζία λένπ επηζηήκνλα ή νκάδαο λέσλ επηζηεκφλσλ ειηθίαο κέρξη 30 εηψλ ζηα πεδία 

ηεο εηδηθφηεξεο ζεκαηνινγίαο ηνπ πλεδξίνπ, κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 1000€. 

 

 γηα ηελ θαιχηεξε νκαδηθή εξγαζία καζεηψλ ηεο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζα ηε ζπληνλίζνπλ, ζην πεδίν ηεο γεληθήο ζεκαηνινγίαο ηνπ πλεδξίνπ  

 

Η  ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΔΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ  

ΚΑΙ ΣΧΝ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΑ ΑΠΟΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ 

 

κε νηθνλνκηθή ελίζρπζε 1000€. 
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ηα ζρνιεία ησλ Οξεηλψλ, Νεζησηηθψλ θαη γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, ηα νπνία ζα ππνβάινπλ εξγαζία ζην 

πλέδξην παξνπζηάδνληαο ηηο πξσηνβνπιίεο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο γηα ην μαλαδσληάλεκα ηνπ ηφπνπ ηνπο, ζα δνζνχλ 

ζεηξέο ηφκσλ ησλ πξνεγνχκελσλ πλεδξίσλ ηνπ Δ.Μ.Π. θαη ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π. 

 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηα βξαβεία απηά ζα δνζνχλ κε ηε  2ε Αλαθνίλσζε ηνπ πλεδξίνπ. 

 

 

 

10. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΔΡΙΛΗΦΔΧΝ / ΔΙΗΓΗΔΧΝ  
Οη ελδηαθεξφκελνη επηζηήκνλεο, δηπισκαηνχρνη κεραληθνί, εξεπλεηέο θαη κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ 

Δ.Μ.Π. θαη ησλ Α.Δ.Η. ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πεξηιήςεηο ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο γεληθήο θαη 

εηδηθήο ζεκαηνινγίαο ηνπ πλεδξίνπ κέρξη ηελ 30ε Ννεκβξίνπ 2015.  

Οη πεξηιήςεηο ζα πξέπεη λα είλαη εθηππσκέλεο ζε ραξηί Α4 κε 2,5cm πεξηζψξην, λα κε ππεξβαίλνπλ ηηο πεληαθφζηεο (500) 

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

εκπεηξηθά ζηνηρεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαζψο 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 νλφκαηα, νη ηδηφηεηεο θαη 

νη δηεπζχλζεηο ησλ ζπγγξαθέσλ.  

Οη εηζεγεηέο ησλ νπνίσλ νη πεξηιήςεηο ζα επηιεγνχλ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ ζα εηδνπνηεζνχλ κέρξη 

ηε 10ε Ιαλνπαξίνπ 2016 γηα λα ππνβάινπλ ην πιήξεο θείκελν ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο, κε ηειηθή πξνζεζκία ηελ  

31ε Μαΐνπ 2016, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο νη νπνίεο ζα ηνπο ζηαινχλ.  

Οη πξνζεζκίεο ζα ηεξεζνχλ απζηεξά θαη κφλν νη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ ην πιήξεο θείκελν ζα εγθξηζεί απφ ηελ Δπηζηεκνληθή 

Δπηηξνπή ζα πεξηιεθζνχλ ζηα Πξαθηηθά ηνπ.  

Γηα θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη ζην ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π.  

(Οκόηηκνο Καζεγεηήο Γ.Ρόθνο, Δ. Μηραειίδνπ, Δ.Σ.Δ.Π., ππνς. δηδάθησξ Δ.Μ.Π. θαη Α. Γεξνληέιε, Δ.Σ.Δ.Π., ΜΓΔ 

Δ.Μ.Π. Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε), ηει. 210 7722593, 7723482, 7723944 θαη 7723448, Κ. Βαζίιε-Βαζηιείνπ, Δ.Δ.ΓΙ.Π., 

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

 

θαζώο θαη ζην δηθηπαθό ηόπν ηνπ Μεηζόβηνπ Κέληξνπ Γηεπηζηεκνληθήο Έξεπλαο (ΜΔ.Κ.Γ.Δ.) ηνπ Δ.Μ.Π. 

 

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

 

 

Οη Πεξηιήςεηο θαη αξγόηεξα νη Δηζεγήζεηο νη νπνίεο ζα επηιεγνύλ ζα πξέπεη λα απνζηέινληαη ζηηο ειεθηξνληθέο 

δηεπζύλζεηο:  

 

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

 

θαζώο θαη ζηε δηεύζπλζε: 

 

Οκφηηκν Καζεγεηή Γ.Ρφθν  

Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ. ηνπ Δ.Μ.Π.  

Δξγαζηήξην Σειεπηζθφπεζεο  

Σνκέαο Σνπνγξαθίαο 

ρνιή Αγξνλφκσλ Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ  

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν  

Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ 9  

157 80 Εσγξάθνο 

 

Αζήλα, Ηνχληνο 2015 
Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ ΜΔ.Κ.Γ.Δ.  

ηνπ Δζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ 

 
 

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

