Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021
από τις 8 το πρωί έως το βράδυ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Κρατάμε αποστάσεις – παραμένουμε διασυνδεδεμένοι

POST EVENTS
για το κεντρικό θέμα της ΒΡΑΔΙΑΣ: η πρόκληση της κλιματικής
αλλαγής και η απάντηση της έρευνας
Η ευρύτητα και η σημασία του φετινού κεντρικού θέματος, της αντιμετώπισης των
προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με κοινωνική
συνοχή, επιβάλλει την ένταξη εκδηλώσεων και μετά από τη Βραδιά του Ερευνητή, με
ειδικές ημερίδες και συνεδρίες στο αντικείμενο αυτό.
Τα δύο, σχετικά με το κεντρικό θέμα, post events της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ
2021, τα οποία θα διοργανωθούν με τη συμβολή του Γενικού Γραμματέα Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθηγητή ΕΜΠ
Κ. Αραβώση.

1.
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 στις 18:00
με υβριδική μορφή, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
(Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος) με φυσική παρουσία με περιορισμένο αριθμό
συμμετεχόντων που θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming. Το θέμα της post event
εκδήλωσης θα είναι «Αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή: Στρατηγική και
εφαρμογές της Έρευνας και της Καινοτομίας»
2.
Panel Discussion τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 στις 18:00 στο Αμφιθέατρο
του Ιδρύματος Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο) με υβριδική μορφή - με φυσική
παρουσία με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων και συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης που θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming. Το θέμα της post event εκδήλωσης θα
είναι “Green deal for integrated sustainable development of isolated areas (islands,
mountain areas et als) through revealing and protection of cultural and natural
assets”. Η post event εκδήλωση θα διεξαχθεί σε συνέργια με το 2o Διεθνές Συνέδριο
TMM_CH “Transdisciplinary Multispectral Modelling and Cooperation for the Preservation
of Cultural Heritage. Rebranding the World in Crisis through Culture”.
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