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για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών

for the protection and development of mountainous
environment
and local European cultures

6ο ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.
"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ,
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ.
ΜΕΤΣΟΒΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΦΙΣΑΣ

Αθήνα, Απρίλιος 2009
Το Ε.Μ.Π. και το ΜΕ.Κ∆.Ε. του Ε.Μ.Π. προκηρύσσουν διαγωνισµό αφίσας, για την προβολή του 6ου
∆ιεπιστηµονικού ∆ιαπανεπιστηµιακού Συνεδρίου τους για το Μέτσοβο, µε θέµα:
"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ,
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
που θα γίνει το Σεπτέµβριο του 2010 στο Μέτσοβο.

ΒΡΑΒΕΙΑ
•

Στην καλύτερη αφίσα θα απονεµηθεί το πρώτο βραβείο και χρηµατικό έπαθλο 1.000 €.

•

Θα απονεµηθούν επίσης και τρεις έπαινοι στις αφίσες που θα διακριθούν.

•

Η καλύτερη αφίσα και οι αφίσες που θα διακριθούν θα εκτεθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
και θα παρουσιασθούν στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στο διαδίκτυο.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
•

Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί σπουδαστές του Ε.Μ.Π. και
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά και των άλλων Α.Ε.Ι. της χώρας, µε ένα µόνο έργο τους.

•

Η αφίσα θα φιλοτεχνηθεί σε χαρτί διαστάσεων 50x70 cm, κολληµένο σε χαρτόνι, για να µπορεί να
παρουσιασθεί στην Έκθεση και θα υποβληθεί και σε ψηφιακή µορφή.

•

Η αφίσα θα πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικά και σύνθεση των αναγραφοµένων στο άνω πλαίσιο της
προκήρυξης αυτής στοιχείων του Συνεδρίου.

•

Η επιλογή των υλικών κατασκευής της αφίσας είναι ελεύθερη, µε την προϋπόθεση η όλη σύνθεση να
µπορεί να αποδίδεται πιστά µετά τη φωτογράφηση.

•

Στο πίσω µέρος του χαρτονιού, θα αναγράφεται τετραψήφιος αριθµός της επιλογής του δηµιουργού, ο
οποίος και θα αποτελεί τον κωδικό του, κατά την κρίση των έργων από την αρµόδια επιτροπή του Ε.Μ.Π.
Ο ίδιος αριθµός θα αναγράφεται έξω από αδιαφανή σφραγισµένο φάκελο που θα συνυποβληθεί µε το έργο
και ο οποίος θα περιέχει τα πλήρη στοιχεία του δηµιουργού και φωτοαντίγραφο της φοιτητικής του
ταυτότητας.

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
•

Τα έργα θα παραδοθούν σε φάκελο, µε αναγραφή, εξωτερικά, µόνο του τετραψήφιου κωδικού αριθµού
του υποψηφίου, µέχρι τις 31.12.2009

•

Η παράδοση των έργων θα γίνει στη ∆ιεύθυνση:
Καθηγητή ∆.Ρόκο
Επιστηµονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.
Eργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Τοµέας Τοπογραφίας
Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
157 80 Ζωγράφος

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. τηλ.
2107723482, 2107723944 και 2107723945, Fax: 2107723945 και Email: mirc@central.ntua.gr

Αθήνα, Απρίλιος 2009

Η Επιστηµονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.∆.Ε.
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

