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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  

 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 
∆ΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ  

 
 

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 

 

3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αθήνα 24.8.2009 
 

 
Θέµα: Οδηγίες για την τελική παρουσίαση και αποστολή των κειµένων των εργασιών για τις 
πρωτοβουλίες, τις µελέτες και τις δράσεις των Αναπτυξιακών Εταιρειών στις Ορεινές Περιοχές 
 
1. Η περίληψη, θα πρέπει να είναι εκτυπωµένη σε χαρτί Α4 µε περιθώρια 2,5 cm άνω, κάτω, 

αριστερά και δεξιά, να µην υπερβαίνει τις 500 λέξεις και να περιγράφει µε σαφήνεια: το 
αντικείµενο της εισήγησης, την µεθοδολογία προσέγγισης του θέµατος, τα εµπειρικά στοιχεία 
που χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξατε.  
Ο τίτλος θα πρέπει να είναι κεντρωµένος bold µε πεζά στοιχεία Times New Roman 14 points π.χ.: 
 

Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες, Μελέτες και ∆ράσεις  
στις Ορεινές Περιοχές του Νοµού Ηρακλείου 

 
Μετά από δύο διαστήµατα θα ακολουθούν µε κεντρωµένα bold Times New Roman 12 points τα 
ονόµατα του ή των συγγραφέων κατά σειρά, µε δίπλα την ακριβή ιδιότητά τους και από κάτω τον 
τυχόν φορέα που εκπροσωπούν (όχι bold και χωρίς συντµήσεις) π.χ. 
 

Μ. Γεωργίου, Συντονιστής Αναπτυξιακών ∆ράσεων 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ηρακλείου 

Κ. Παταριάς, Γεωπόνος, Επιστηµονικός Συνεργάτης, 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 

 



Μετά από δύο διαστήµατα, αριστερά θα γράφεται η λέξη Περίληψη, µε Times New Roman 12 
points bold και θα ακολουθεί το κείµενο της περίληψης µε Times New Roman 12 points σε µονό 
διάστηµα π.χ. 
 
Περίληψη 
Στην εργασία αυτή ……………………………………………………………………………… 
 
Στη συνέχεια ακολουθεί το πλήρες κείµενο της εισήγησης, που µπορεί να φθάνει µαζί µε τα 
τυχόν σχέδια, πίνακες και φωτογραφίες αν χρειαστεί και τις 20 σελίδες όπως παρακάτω: 
 
Εισαγωγή 
Αντικείµενο της εργασίας αποτελούν ο σχεδιασµός, οι µελέτες, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις 
των Αναπτυξιακών Εταιρειών. …….....................................……………………………………….. 
..…………………………………………………………………………………......(Πέτρου 1998). 
 
Μεθοδολογία 
Για την διερεύνηση του προβλήµατος αναπτύχθηκαν από τον Holms 
(2003)……………………………………………………………………………………………. 
 
Βιβλιογραφία (αλφαβητικά) 
Holms J.K., "Environment and Development", Mac Loury LTD, London, 2003. 
Πέτρου Ν., "∆υνατότητες γεωργικής ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών του Νοµού Ηρακλείου", 

Αγροτικά Χρονικά, τ.14, Αθήνα, 2003. 
 
Ακολουθεί στην τελευταία σελίδα η αγγλική περίληψη. 
Προσοχή: µε τις ίδιες προδιαγραφές: χωρίς συντµήσεις τίτλος, συγγραφείς, ιδιότητά τους και 
φορέας που εκπροσωπούν στα αγγλικά και στη συνέχεια: 
 
Abstract 
Κείµενο της Αγγλικής περίληψης της εργασίας…………………………………….................... 
 

2. Μέχρι το αργότερο την 30η Νοεµβρίου 2009 θα πρέπει να παραδοθούν από κάθε εισηγητή ή 
οµάδα εισηγητών, και να σταλούν στην διεύθυνση: 

 
Καθηγητή ∆. Ρόκο 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης 
Τοµέας Τοπογραφίας 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
15780 Ζωγράφος 
 

Το πλήρες κείµενο της εργασίας σε δύο αντίτυπα και σε CDRom µε ενσωµατωµένη την 
ελληνική και αγγλική περίληψη (µε τον τίτλο, τους συγγραφείς, την ιδιότητά τους και τον 
φορέα που εκπροσωπούν στα ελληνικά και στα αγγλικά) σύµφωνα µε τα παραπάνω. Τυχόν 
σχήµατα, διαγράµµατα, πίνακες και φωτογραφίες, µε ανάλυση 300dpi, θα ενσωµατωθούν στη 
σωστή τους θέση στο πλήρες κείµενο της εργασίας, αριθµηµένα κανονικά, µε τις λεζάντες τους 
στα ελληνικά και αγγλικά όπως π.χ.: 

 
Πίνακας 1. …………. 
Table 1. …………….. 
 
Πίνακας 2. …………. 
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Table 2. …………..… 
 
Σχήµα 1. …………… 
Figure 1. …………… 
 
Εικόνα 1. …………… 
Foto: 1…………… 
 
Τα τυχόν σχήµατα, διαγράµµατα, πίνακες και φωτογραφίες της εργασίας θα πρέπει να είναι κατά 
προτίµηση ασπρόµαυρα (και µόνον όταν απαιτείται απαραιτήτως έγχρωµα). 

 
Σ΄όλα τα CDRom θα πρέπει να αναγράφονται οδηγίες για τα αρχεία και το άνοιγµά τους. 
 
Προσοχή: Θα πρέπει όταν γραφούν CDRom να ελεγχθούν ότι διαβάζονται και 
µετά να σταλούν. 
Σας παρακαλούµε µη χρησιµοποιείτε συστηµένες επιστολές. 

 
 
 

Παρακαλούµε οι εργασίες να σταλούν και στα τρία Εmail που ακολουθούν: 
drdrok@central.ntua.gr, (Καθ. ∆. Ρόκος) 
mirc@central.ntua.gr, (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) 
kvas@survey.ntua.gr, (Κ. Βασιλείου) 
 


