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ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ 

ΠΛΑΙΙΟ: Ζ αλαδήηεζε αναπηςξιακών μονηέλων γηα ηελ έμνδν ηεο ρώξαο καο από ηελ 

θξίζε θαη ηελ κειινληηθή πνξεία ηεο δελ πξέπεη λα αγλνήζεη ην ρώξν ηεο αεηθνξίαο. Όκσο,  

ζρεδόλ 3 δεθαεηίεο από ηνλ νξηζκό ηεο «αεηθόξνπ αλάπηπμεο» (sustainable development - 

OHE, 1987), ην πεδίν ηεο κειέηεο ηεο αεηθνξίαο εκθαλίδεηαη ζήκεξα πολύδιαζπαζμένο, θαη 

ζπρλά κε δύζθνια επηιύζηκα «εζσηεξηθά» κέησπα, π.ρ., απαζρόιεζε vs. πεξηβάιινλ (βιπ. 

ρξπζόο ζηε Χαιθηδηθή), νηθνλνκία vs. θνηλσλία (βιπ. δηαρείξηζε αζηηθώλ απνξξηκκάησλ). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηα δηάθνξα κέησπα ηεο αεηθνξίαο, ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο, έρνπλ 

ζπζζσξεπζεί πνιύηηκεο εκπεηξίεο θαη ρξήζηκεο γλώζεηο, πνπ αμίδεη λα ηεζνύλ ππόςε ηνπ 

όινπ πεδίνπ, μεπεξλώληαο ηα εκπόδηα ηεο πνιπδηάζπαζεο.  

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ: Τν Σεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε όζνπο/εο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ 

πηνζέηεζε θαλόλσλ αειθοπίαρ/αειθόπος ανάπηςξηρ, θαη ηδηαίηεξα ζε εθείλνπο/εο πνπ είλαη 

ήδε ελεξγνί ζε θάπνην από ηα πνιιά «κέησπα» ηνπ πνιπδηάζηαηνπ πεδίνπ, σο επηζηήκνλεο, 

εξεπλεηέο, κειεηεηέο, επαγγεικαηίεο, δηαρεηξηζηέο, εθπαηδεπόκελνη θαη εθπαηδεπηέο.  

ΣΟΥΟΙ: Τν Σεκηλάξην ζθνπεύεη ζηελ ζε βάζνο εμέηαζε ησλ πξννπηηθώλ ελόο Ελληνικού 

αναπηςξιακού δπόμος αειθοπίαρ, αθελόο κέζα από ηελ παξνρή βαζηθώλ γλώζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ ράξαμε ηεο πνιηηηθήο θαη πξαθηηθήο ηεο αεηθνξίαο, από πξνζθεθιεκέλνπο 

νκηιεηέο κε δηεζλή εκπεηξία, αθεηέξνπ ζην λα δνζεί ην βήκα ζε άηνκα θαη νκάδεο ηνπ 

Διιεληθνύ ρώξνπ λα παποςζιάζοςν ηιρ ζσεηικέρ ηοςρ δπαζηηπιόηηηερ θαη λα ηηο 

ζπδεηήζνπλ ζε δηεπηζηεκνληθό πεξηβάιινλ, αλαδεηώληαο ζπγθιίζεηο θαη «θαιέο πξαθηηθέο».  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Τν πξόγξακκα ηνπ Σεκηλαξίνπ, ην νπνίν θαιύπηεη 25+ διδακηικέρ ώπερ ζε 

5 εκέξεο, κε πξσηλέο (9.30-12.30) θαη απνγεπκαηηλέο (14.00-17.00) ζπλεδξηάζεηο, ζπλδπάδεη 

διάθοπα εκπαιδεςηικά ζηοισεία πνπ ππεξεηνύλ ηνπο ζηόρνπο ηνπ, σο εμήο:  

- Γεπηέξα, 8/6: Δγγξαθέο, Έλαξμε, Δηζαγσγή, Βαζηθνί Οξηζκνί, Μεζνδνινγίεο  

- Τξίηε, 9/6: Σηνηρεία Πνιηηηθήο θαη Πξαθηηθήο ηεο Αεηθνξίαο – 1
ν
 Μέξνο 

- Τεηάξηε, 10/6: Παξνπζηάζεηο από Δξεπλεηέο θαη Οκάδεο ηνπ Διιεληθνύ Χώξνπ  

- Πέκπηε, 11/6: Σηνηρεία Πνιηηηθήο θαη Πξαθηηθήο ηεο Αεηθνξίαο – 2
ν
 Μέξνο 

- Παξαζθεπή, 12/6: Σπκπεξάζκαηα, Καιέο Πξαθηηθέο, Αμηνιόγεζε Σεκηλαξίνπ, Απνλνκή 

Βεβαηώζεσλ Παξαθνινύζεζεο, Λήμε Σεκηλαξίνπ.  

ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΑ: Σηε δηάξθεηα ηνπ αλσηέξσ πξνγξάκκαηνο ζα παξνπζηαζηνύλ εξγαζίεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζε έλα ή πεξηζζόηεξα από ηα εμήο «κέησπα» ηεο αεηθνξίαο:  

- Δξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο πξνηεξαηόηεηεο θαη ράξαμε ζρεηηθήο πνιηηηθήο 

- Τα «θύκαηα» ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο (info, bio, nano) 

- Πεξηβάιινλ, πγεία θαη πνηόηεηα δσήο, «θαζαξέο» ηερλνινγίεο, πνιηηηζηηθά αγαζά 

- Δλέξγεηα, λεξό, θπζηθνί πόξνη θαη θιηκαηηθή αιιαγή 

- Νέα γεσξγία, λέα ηξόθηκα, λέα ελεξγεηαθά θαη βηνκεραληθά θπηά 

- Βηνκεραλία, λέα πιηθά, λέα «πξάζηλα» πξντόληα θαη ππεξεζίεο 

- Πξνζνκνίσζε αεηθόξσλ ζπζηεκάησλ, εξγαιεία ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

- Κνηλσληθν-νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο (θνηλσλία πιεξνθνξίαο, βην-νηθνλνκία, ξόινο γλώζεο) 

- Νέα, «έμππλε» (smart) πεξηθεξεηαθή εμεηδίθεπζε 

- Παηδαγσγηθή ηεο αεηθνξίαο (λέεο δεμηόηεηεο, δηδαθηηθέο αλάγθεο θαη εκπεηξίεο).  



 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΜΙΛΗΣΕ - ΟΡΓΑΝΩΣΕ: Σηηο ελόηεηεο ηεο Πνιηηηθήο & Πξαθηηθήο ζα 

γίλνπλ παξνπζηάζεηο ζηελ Αγγιηθή γιώζζα από ηνπο εμήο πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο:  

* George P. Nassos, Πξόεδξνο, Sustainable Energy Systems, LLC, ΖΠΑ - Σπγγξαθέαο ηνπ 

Practical Sustainability Strategies: How to Gain a Competitive Advantage (Wiley, 2014).   

* Yannis Chrysostomidis, Founding Director, Sustainable Futures Ltd., London, UK.  

* Πξόζζεηεο ζύληνκεο παξεκβάζεηο ζηηο ελόηεηεο απηέο ζα γίλνπλ κε ηε βνήζεηα skype. 

Τν αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ Σεκηλαξίνπ, κε όινπο ηνπο νκηιεηέο, ζα γλσζηνπνηεζεί ζε 

όζνπο/εο δειώζνπλ ζπκκεηνρή.  

Τν Σεκηλάξην απνηειεί πξσηνβνπιία ηνπ Δικηύος SUPER (http://super.chemeng.ntua.gr), 

πνπ ζπληνλίδεηαη από ην ΔΜΠ (Καζεγεηήο Δκκ. Κνύθηνο, koukios@chemeng.ntua.gr), θαη 

πεξηιακβάλεη δηεζλνύο θήκεο εηδηθνύο ζε δεηήκαηα αεηθνξίαο.  

ΔΗΛΩΕΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ: Ζ ζπκκεηνρή ζην Σεκηλάξην είλαη δσξεάλ, κεηά από 

επηινγή (ιόγσ πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ ηνπ Ακθηζεάηξνπ). Οη ελδηαθεξόκελνη/εο γηα απιή 

ζπκκεηνρή κε παξαθνινύζεζε θαινύληαη λα απνζηείινπλ ζύληνκν Βηνγξαθηθό ζην: 

tscope@chemeng.ntua.gr, ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα παποςζίαζη αηνκηθώλ ή νκαδηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζαο ζηηο ζρεηηθέο ελόηεηεο, παξαθαινύκε απνζηείιαηε (ζηελ ίδηα ειεθηξνληθή δηεύζπλζε) 

ηίηιν, ζπλ-ζπγγξαθείο θαη Διιεληθή ή Αγγιηθή Πεξίιεςε. 
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