Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στο Συνέδριο παρακαλούνται να αποστείλουν
συμπληρωμένο το παρακάτω δελτίο συμμετοχής στο :
Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Λιμενικών Έργων
(για το «ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
Ηρώων Πολυτεχνείου 5
157 80 Ζωγράφου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ή στο lhw@central.ntua.gr ή στο fax 210 - 772 2368
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αθήνα, 22-25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Αθήνα, 22-25 Νοεμβρίου 2010

Α΄


Προτίθεμαι να παρακολουθήσω τις
εργασίες του συνεδρίου



Προτίθεμαι να υποβάλω εισήγηση

Ονοματεπώνυμο:
…………………………….………………..................…………..............
Ειδικότητα/Θέση:
…………………………….………………..................…………..............
Οργανισμός/Εταιρία:
…………………………….………………..................…………..............
…………………………….………………..................…………..............
Συνοδά πρόσωπα:
…………………………….………………..................…………..............
Διεύθυνση:
…………………………….………………..................…………..............
…………………………….………………..................…………..............
Τηλέφωνο/Fax:……………………….................................................
e-mail:…………………………………………………….........................
Ημερομηνία/Υπογραφή:………………………...................................

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α΄ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. διοργανώνει το ΠΕΜΠΤΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Θα πραγματοποιηθεί στην
Αθήνα στις 22 - 25 Νοεμβρίου 2010.
Αντικείμενο του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση των νεοτέρων εξελίξεων στο χώρο
των επιστημών και των τεχνολογιών που σχετίζονται με τα Λιμενικά Έργα και
ειδικότερα την έρευνα, τον σχεδιασμό, την μελέτη, κατασκευή, προστασία,
συντήρηση, διαχείριση, στις επιπτώσεις στο περιβάλλον καθώς και η ενημέρωση,
η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας στους τομείς αυτούς.
Στόχος του είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της
τεχνογνωσίας.
Απευθύνεται στους ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς,
ΟΤΑ, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες που
ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα Λιμενικά Έργα, τους οποίους και προσκαλεί
να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
•

Περιβαλλοντικά μεγέθη σχεδιασμού και κατασκευής λιμενικών έργων
(μετρήσεις, υπολογισμοί).

•

Σχεδιασμός λιμένων, μελέτη και κατασκευή λιμενικών έργων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εισηγήσεις στο Συνέδριο
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ να υποβάλουν σύντομη περίληψη της εργασίας τους,
μεγέθους μίας σελίδας Α4, συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων, πινάκων κλπ.
Στην περίληψη θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του
συγγραφέα / συγγραφέων, τα στοιχεία τους καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση
τους. Τελική ημερομηνία υποβολής των περιλήψεων αυτών είναι η 30.08.2010.
Η κατ’ αρχήν αποδοχή των εισηγήσεων θα γνωστοποιηθεί στους εισηγητές μέχρι
τις 20.09.2010.
Οι συγγραφείς των οποίων οι περιλήψεις θα έχουν γίνει δεκτές, θα κληθούν να
υποβάλουν περίληψη δύο σελίδων με ακριβείς οδηγίες, οι οποίες θα τους
αποσταλούν. Ως τελική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται η 20.10. 2010, ώστε
να διανεμηθούν στο Συνέδριο.
Ως τελική ημερομηνία υποβολής του πλήρους κειμένου της εργασίας τους
ορίζεται η 30.12 2010, για να περιληφθούν στον τόμο των Πρακτικών, ο οποίος
θα εκδοθεί τον Μάρτιο 2011 και θα αποσταλεί στους συνέδρους.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
• Τεχνικές επισκέψεις
• Κοινωνικές εκδηλώσεις

•

Χωροθέτηση λειτουργιών, διαμόρφωση λιμενικής ζώνης.

•

Αστοχίες, βλάβες λιμενικών έργων. Επιθεώρηση, αποκατάσταση, συντήρηση.

•

Μελέτη λιμένων σε φυσικό προσομοίωμα.

•

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία λιμένων.

•

Το Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα.

•

Διαχείριση, διοίκηση, λειτουργία λιμένων. Θεσμικό πλαίσιο.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τον Σεπτέμβριο 2010 θα δημοσιευθεί η Δεύτερη Ανακοίνωση του Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται
στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων Ε.Μ.Π.
τηλ.: 210 7722367, 210 7722375, fax: 210 7722368
(Ε. N. Αναστασάκη, Θ. Γιαντσή, Β.K. Τσουκαλά)
e-mails: lhw@central.ntua.gr, anastasaki@hydro.civil.ntua.gr

