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ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ   

ΜΕ.Κ.∆.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  

 
 

7ο ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ  
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. 

ΑΙΤΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
 

ΜΕΤΣΟΒΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αθήνα, Φεβρουάριος  2012 
 
 
 

1. ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των 
τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, µετά από πρόταση της Επιστηµονικής Επιτροπής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
και εκτιµώντας την ουσιαστική επιτυχία των πρώτων έξι Συνεδρίων που έγιναν ανά τριετία από το 1995, στο πλαίσιο 
του θεσµού του Ε.Μ.Π. "Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για το Μέτσοβο", αποφάσισαν την οργάνωση του 7ου 
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ το Σεπτέµβριο του 2013 στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π., (ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο.  

Και µε το Συνέδριο αυτό, την οργάνωση του οποίου στηρίζουν το Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., η 
Περιφέρεια Ηπείρου, ο ∆ήµος Μετσόβου και το Ίδρυµα Ερευνών Κτηµατολογίου, το Ε.Μ.Π. αναγνωρίζει και τιµά τη 
συµβολή των Μετσοβιτών ευεργετών του στην ίδρυση, λειτουργία και ανάπτυξή του και επιστρέφει ένα µέρος του 
χρέους του στην γενέτειρα τους.  

Το Θέµα του 7ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. είναι:  
 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.  
ΑΙΤΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 
και επιδιώκεται µέσα απ' αυτό η στενότερη προσέγγιση του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου µε τα Πανεπιστήµια 
Ιωαννίνων και Θεσσαλίας αλλά και όλης της Ελλάδας, µε τα σχετικά Ερευνητικά Κέντρα και του φορείς του δηµόσιου 
και του κοινωνικού τοµέα, καθώς και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών διεπιστηµονικών ερευνητικών συνεργασιών, οι 
οποίες, πέρα από τις θεωρητικές αναλύσεις και συµβολές στα θέµατα του Συνεδρίου, θα πραγµατεύονται και 
συγκεκριµένες σχετικές εφαρµογές, οι οποίες θα αφορούν στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της Ελλάδας και της 
Ηπείρου ειδικότερα, αλλά και ιδιαίτερα των Ορεινών τους Περιοχών.  
 
 
2.  ΤΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.∆.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ  
Τα Συνέδρια του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. πραγµατοποιούνται από το 1995 και κάθε τρία χρόνια στο 
Μέτσοβο και παρουσιάζουν:  
(α) Επιστηµονικές, Ερευνητικές και Τεχνικές/Τεχνολογικές συµβολές επιστηµόνων και ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών, 
αλλά και των µελών του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, των 
Πανεπιστηµίων Ιωαννίνων και Θεσσαλίας καθώς και των άλλων ΑΕΙ της χώρας, τόσο σε γενικότερα θέµατα 
Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πολιτισµού, όσο και σε αντίστοιχα θέµατα τα οποία σχετίζονται αµέσως 
ή εµµέσως µε το Μέτσοβο, την Επαρχία Μετσόβου και το ευρύτερο Ηπειρωτικό Περιβάλλον τους, στην κατεύθυνση 
επιδίωξης της Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης για τη χώρα µας. (β) Τις καλύτερες σπουδαστικές διπλωµατικές και/ή 
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µεταπτυχιακές εργασίες σπουδαστών του Ε.Μ.Π., και των Πανεπιστηµίων της χώρας σε θέµατα Ολοκληρωµένης 
Ανάπτυξης. (γ) ∆ιεπιστηµονικές και Ολοκληρωµένες προσεγγίσεις, αναλύσεις και επεξεργασίες των πολυδιάστατων 
σύγχρονων, πλανητικής κλίµακας και σηµασίας προβληµάτων σε οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτικό, πολιτισµικό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο, τα οποία και σχετίζονται µε την παρακολούθηση και προστασία του Ορεινού Περιβάλλοντος 
και των Τοπικών Πολιτισµών και γενικότερα µε την πολυδιάστατη συµβολή της Παιδείας, της Έρευνας και της 
Τεχνολογίας στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη της πατρίδας µας.  
 
 
3. ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 7ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Το 7ο ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο 
παραπάνω πλαίσιο, θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση και προσοχή και στην µελέτη, την έρευνα και την ανάπτυξη µεθόδων 
και τεχνικών για την αντιµετώπιση ορισµένων αµέσου προτεραιότητας προβληµάτων για τα οποία καλούνται ιδιαίτερα: 
τα τµήµατα, οι τοµείς και τα εργαστήρια του Ε.Μ.Π., των Πανεπιστηµίων Ιωαννίνων, και Θεσσαλίας και των άλλων 
ΑΕΙ της χώρας, καθώς και οι διεπιστηµονικές ερευνητικές οµάδες, των Α.Ε.Ι., των σχετικών Ερευνητικών Κέντρων και 
των Φορέων του ∆ηµοσίου να συµβάλουν µε σχετικές ερευνητικές εργασίες, ανακοινώσεις, σπουδαστικά θέµατα, 
διπλωµατικές και µεταπτυχιακές εργασίες και µελέτες, αξιοποιώντας τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και µελετητικές 
τους δυνατότητες στο διάστηµα µέχρι την διεξαγωγή του Συνεδρίου.  
Η ειδικότερη θεµατολογία του 7ου ∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. περιλαµβάνει:  
θεωρητικές συµβολές, κριτικές προσεγγίσεις και συγκεκριµένες µελέτες, προτάσεις, δράσεις και εφαρµογές οι οποίες 
συµβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη ή ολοκλήρωση µεθόδων, τεχνικών, λογισµικού και/ή λοιπών επιστηµονικών και 
τεχνολογικών εφαρµογών και καινοτοµιών σε ένα από τα παρακάτω διεπιστηµονικά θεµατικά πεδία:  
 
• Χρηµατοπιστωτική, Οικονοµική ή "Ολική" κρίση? 
• Τα θεµελιακά χαρακτηριστικά της κρίσης. Πλανητική, Υπερεθνική ή Εθνική κρίση? Οι επιπτώσεις στον 

Άνθρωπο και το φυσικό και πολιτισµικό του Περιβάλλον.  
• Αιτίες της κρίσης σε πλανητικό, υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο. Τίνων και πώς καταµερίζονται οι σχετικές 

ευθύνες; και γιατί; 
• Κρίση και Ανάπτυξη. 
• Κρίση και Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Οι ιδιαιτερότητες των Ορεινών Περιοχών. 
• Τι κάναµε και τι κάνουµε στην Ελλάδα για την κρίση. Αδιέξοδες, ατελέσφορες και καταστροφικές πολιτικές και 

απέλπιδες ή ελπιδοφόρες προοπτικές. 
• Κρίση και δηµόσια, κοινωνικά αγαθά και δικαιώµατα. 
• Η κρίση στην Παιδεία και την Έρευνα. Ανοιχτή συζήτηση για το νέο νόµο για τα Πανεπιστήµια και τις 

πολυδιάστατες βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις του στη ζωή και λειτουργία των Α.Ε.Ι. 
• Κρίση και Πανεπιστήµια. Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Εκπαίδευση ή κατάρτιση; Πώς, για ποιον και γιατί; 
• Τι να κάνουµε; Προτάσεις, Μέτρα, ∆ράσεις για την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη στα χρόνια της κρίσης σε 

πολιτικό, οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτισµικό, τεχνικό/τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. 
Προτεραιότητες, Εναλλακτικές Συλλογικές Πρωτοβουλίες και ∆ράσεις, παραγωγής, κοινωνικής και κοινοτικής 
στήριξης και αλληλεγγύης. 

• Τι να κάνουµε σχετικά στις Ορεινές Περιοχές, για να σεβασθούµε και να αναδείξουµε το φυσικό και 
πολιτισµικό τους περιβάλλον, για να τονώσουµε το παραγωγικό τους δυναµικό και να συµβάλουµε στο 
ξαναζωντάνεµα τους; 

• Οι δυνατότητες, οι πολιτικές και οι πρωτοβουλιακές δράσεις των Πανεπιστηµίων µας για το ξεπέρασµα της 
κρίσης. Η "δυνάµει" συµβολή της Επιστήµης, της Παιδείας, της Έρευνας και της Τεχνολογίας στο ξεπέρασµα 
της κρίσης. Ατοµικές και Συλλογικές πρωτοβουλίες και δράσεις. 
 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί συζήτηση στρογγυλής τραπέζης µε θέµα:  
 

"Οι προοπτικές ανάπτυξης και συµβολής του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  
στην Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Ελλάδας  

τα χρόνια της κρίσης." 
 
 
4. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει και έκθεση ειδικών σπουδαστικών θεµάτων, διπλωµατικών και 
µεταπτυχιακών εργασιών, αλλά και µελετών, εφαρµογών, έργων και ερευνών υποψηφίων διδακτόρων, διπλωµατούχων 
Μηχανικών και άλλων επιστηµόνων πάνω σε τεχνικά, τεχνολογικά, αναπτυξιακά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά 
θέµατα και προβλήµατα τα οποία αφορούν και στις Ορεινές Περιοχές, το Μέτσοβο και την ευρύτερη περιφέρειά του.  
Ειδικότερα, µ' αυτή την πρώτη ανακοίνωση το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Μετσόβιο Κέντρο 
∆ιεπιστηµονικής Έρευνας ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. θέλουν να ενθαρρύνουν τα µέλη ∆ΕΠ του Ε.Μ.Π. και τους 
σπουδαστές να προωθήσουν την εκπόνηση διπλωµατικών και άλλων εργασιών στα θέµατα της γενικής και της 
ειδικότερης θεµατολογίας του Συνεδρίου.  
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5. ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Σ. Σιµόπουλος 
Αντιπρυτάνεις του Ε.Μ.Π., Καθηγήτρια Α. Μοροπούλου και Καθηγητής Ι. Αβαριτσιώτης    
Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Κ. Μουτζούρης 
Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Οµότιµος Καθηγητής Θ. Ξανθόπουλος 
Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Καθηγητής Α. Ανδρεόπουλος 
Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π., Οµότιµος Καθηγητής Ν. Μαρκάτος 
Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Τρ. Αλµπάνης 
Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλ. Καχριµάνης  
∆ήµαρχος Μετσόβου, Ν. Τσοµπίκος 
 
 
6. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Οµότιµος Καθηγητής Ευστρ. Γαλανής, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Οµότιµος Καθηγητής Ερ. Καψωµένος, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Οµότιµος Καθηγητής, Ι. Κουµαντάκης, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Καθηγητής ∆ηµ. Καλιαµπάκος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο  
Καθηγητής Κ. Κουτσόπουλος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Καθηγήτρια Μ. Λοϊζίδου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Οµότιµος Καθηγητής Ν. Μαρκάτος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Οµότιµος Καθηγητής ∆.-∆. Μπαλοδήµος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Καθηγητής Π. Νούτσος, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 
Καθηγήτρια Ελ. Παναγιωτάτου, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Καθηγητής Ι. Βενέρης, Ε.Μ.Πολυτεχνείο 
Οµότιµος Καθηγητής ∆. Ρόκος, Ε.Μ.Πολυτεχνείο (Υπεύθυνος του Συνεδρίου) 
 
 
7. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
Π. Ζεντέλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Συντονιστής της Επιτροπής) 
Απ. Μπίσας, Πρόεδρος του Ε.Σ.Μετσόβου και Μέλος του ∆.Σ.του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Ηλ. Ζούβιας, Αντιπροέδρος του ∆.Σ. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
∆. Ασηµιανάκη, Ι.∆.Α.Χ. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο 
Ι. Βενέρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Κ. Βασίλη-Βασιλείου, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π. 
Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, Μ.∆.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ι.∆.Α.Χ. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Ε. ∆ηµοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. 
Π. Κολοκούσης, ∆ρ Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π. 
Μ. Κοφινάς, MA Industrial Design, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο 
Αν. Λαµπρόπουλος, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ι.∆.Α.Χ., Ε.Μ.Π. 
Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μ.∆.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ι.∆.Α.Χ. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
∆.-∆. Μπαλοδήµος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. 
Αν. Παπαγιάννη, ∆ιπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.∆Ι.Π., Ε.Μ.Π.  
Ελ. Ρόκκου, Γεωπόνος, Προϊσταµένη Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου 
∆. Ρόκος, Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Υπεύθυνος του Συνεδρίου) 
 
 
8.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΦΙΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  
Προκηρύσσεται διαγωνισµός µεταξύ των σπουδαστών του Ε.Μ.Π., της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και των 
άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας µε βραβείο 700€ για την καλύτερη αφίσα του 7ου ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟ µε θέµα:  

 
Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.  

ΑΙΤΙΕΣ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΤΡΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 
 
Λεπτοµέρειες για το ∆ιαγωνισµό αυτό θα δοθούν µε την 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου.  
 
 
9.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ  
Οι ενδιαφερόµενοι επιστήµονες, διπλωµατούχοι µηχανικοί, ερευνητές και µέλη του ∆ιδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού του Ε.Μ.Π. και των Α.Ε.Ι. της χώρας θα πρέπει να υποβάλουν περιλήψεις των εισηγήσεών τους, στο 
πλαίσιο της γενικής και ειδικής θεµατολογίας του Συνεδρίου µέχρι την 30η Ιουνίου 2012.  
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Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες σε χαρτί Α4 µε 2,5cm περιθώριο, να µη υπερβαίνουν τις 
πεντακόσιες λέξεις και να περιγράφουν µε σαφήνεια: το αντικείµενο της εισήγησης, την µεθοδολογία προσέγγισης του 
θέµατος, τα εµπειρικά στοιχεία που θα χρησιµοποιηθούν καθώς και ορισµένα ενδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τα 
συµπεράσµατα.  

Οι υποψήφιοι εισηγητές θα πρέπει να συµπεριλάβουν στις περιλήψεις τους και τις πιο βασικές βιβλιογραφικές τους 
αναφορές.  

Στις περιλήψεις θα πρέπει να προτάσσονται κεντρωµένα: Ο τίτλος της εργασίας και στη συνέχεια τα ονόµατα, οι 
ιδιότητες και οι διευθύνσεις των συγγραφέων.  

Οι εισηγητές των οποίων οι περιλήψεις θα επιλεγούν από την Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα ειδοποιηθούν 
µέχρι την 30η Νοεµβρίου 2012 για να υποβάλουν το πλήρες κείµενο των εισηγήσεών τους µε τελική προθεσµία την 
31η Μαρτίου 2013 σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οι οποίες θα τους σταλούν.  

Οι προθεσµίες θα τηρηθούν αυστηρά και µόνο οι εργασίες των οποίων το πλήρες κείµενο θα εγκριθεί από την 
Επιστηµονική Επιτροπή θα περιληφθούν στα Πρακτικά του.  

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  
(Οµότιµος Καθηγητής ∆.Ρόκος, Ε. Μιχαηλίδου, υποψ. διδάκτωρ Ε.Μ.Π. και Α. Γεροντέλη, Μ∆Ε Ε.Μ.Π. 
Περιβάλλον και Ανάπτυξη), τηλ. 210 7722593, 7723482, 7723944 και 7723448, Κ. Βασίλη-Βασιλείου, Ε.Ε.∆Ι.Π., 
Ε.Μ.Π., τηλ. 210 7722769, fax: 210 7722594. 
 

καθώς και στο δικτυακό τόπο του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. 
 

http://www.ntua.gr/MIRC/  
 
 
Οι Περιλήψεις και αργότερα οι Εισηγήσεις οι οποίες θα επιλεγούν θα πρέπει να αποστέλλονται στις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
 
drdrok@central.ntua.gr , mirc@central.ntua.gr και kvas@survey.ntua.gr 
 
καθώς και στη διεύθυνση: 
 
Οµότιµο Καθηγητή ∆.Ρόκο  
Επιστηµονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης  
Τοµέας Τοπογραφίας 
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Ηρώων Πολυτεχνείου 9  
157 80 Ζωγράφος 
 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2012 Η Επιστηµονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.∆.Ε. 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

 

 


