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ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 

6ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ΔΡΑΣΕΙΣ, 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.

ΜΕΤΣΟΒΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 22.6.2009

Μετά  από  παράκληση  πολλών  συναδέλφων  μελών  Δ.Ε.Π.  των  Πανεπιστημίων  της  χώρας,  ερευνητών  και 
επιστημόνων του δημόσιου, του κοινωνικού και του ιδιωτικού τομέα, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των 
περιλήψεων  των  εισηγήσεων για  το  Συνέδριο,  ώστε  να  δοθεί  η  δυνατότητα  αναλυτικής  προσέγγισης  και 
διερεύνησης  των  πολυδιάστατων  θεμάτων  και  προβλημάτων  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  των  Ορεινών 
Περιοχών.
Έτσι, η προθεσμία υποβολής περιλήψεων των εισηγήσεων για όλους όσους θα πάρουν μέρος στο Συνέδριο είναι 

η 30  η   Σεπτεμβρίου 2009  
Αντιστοίχως οι άλλες σχετικές προθεσμίες έχουν ως εξής:
• Η ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή της εισήγησής τους θα γίνει μέχρι την 30  η   Νοεμβρίου 2009.  
• Η υποβολή των τελικών κειμένων των εισηγήσεων θα γίνει μέχρι την 30  η   Απριλίου 2010.  
• Η ενημέρωση  των  συγγραφέων  για  την  έγκριση  των  εργασιών  οι  οποίες  θα  παρουσιασθούν  τελικά  στο   

Συνέδριο και θα περιληφθούν στα Πρακτικά του θα γίνει μέχρι την 31  η   Μαΐου 2010.  
Τα μέλη ΔΕΠ τα οποία προτίθενται να δώσουν ή έδωσαν θέματα διπλωματικών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
εργασιών και/ή ειδικών εργασιών σχετικών με την Ειδική Θεματολογία του Συνεδρίου, όπως αυτή αναφέρεται 
στην 1η ανακοίνωση, παρακαλούνται να ενημερώσουν γραπτά τον υπεύθυνο του Συνεδρίου Καθηγητή Δ.Ρόκο 
μέχρι 30.9.2009, αναφέροντας τα θέματα των εργασιών και τα ονόματα των φοιτητών που τις εκπονούν.
Η προθεσμία υποβολής σχεδίων για την αφίσα του Συνεδρίου λήγει την 31  η  .12.2009.  
Τέλος η προθεσμία υποβολής φοιτητικών εργασιών για βράβευση σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση που έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο λήγει την 31  η  .3.2010.  
Θυμίζουμε,  ότι  αναλυτικές  πληροφορίες  για  το  6ο Συνέδριο  του Ε.Μ.Π.  και  του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.  του Ε.Μ.Π.  στο 
πλαίσιο του θεσμού των ανά τριετία τακτικών του συνεδρίων με θέμα «Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο. 
Επιστρέφοντας ένα μέρος του χρέους στην πατρίδα των ιδρυτών και μεγάλων ευεργετών του», καθώς και την 
1η ανακοίνωση, μπορεί να βρει κάθε ενδιαφερόμενος στη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

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

Η Επιστημονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.


