Πρόσκληση στο 1ο CIVINET FORUM
Μαρούσι, 9-10 Δεκεμβρίου 2021
@ OTE Academy Premises
25η Οκτωβρίου 2021

Αγαπητοί φοιτητές και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διεξαγωγή του 1ου Συνεδρίου
του Δικτύου CIVINETστην Ελλάδα, το οποίο θα λάβει χώρα στις 9 & 10 Δεκεμβρίου 2021 με τίτλο «Η
Ελληνική Κοινωνία απέναντι στην Πρόκληση της Βιώσιμης Κινητικότητας με ορίζοντα το 2030»,
στις εγκαταστάσεις της OTE Academy στο Μαρούσι με φυσική ή εξ αποστάσεως παρουσία.
Πρόκειται για ένα συνέδριο που απευθύνεται σε Κυβερνητικούς φορείς & εποπτευόμενους
οργανισμούς, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, σε Ευρωπαϊκούς
θεσμούς και οργανισμούς, σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, Ακαδημαϊκούς, Ερευνητές και
Σπουδαστές, Μελετητές και Συμβούλους Επιχειρήσεων, καθώς και σε Κοινωνικούς Φορείς.
Στόχος μας είναι μέσω του συγκεκριμένου Συνεδρίου να διαδοθούν οι καλές πρακτικές και τα
χρήσιμα συμπεράσματα των εγχώριων και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων στις κοινότητες της
βιώσιμης κινητικότητας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Για το λόγο αυτό η 2η μέρα του συνεδρίου θα
είναι διεθνής, κατά την οποία θα συμμετάσχουν ξένοι ομιλητές για να παρουσιάσουν ευρωπαϊκά
έργα, ενώ θα παρέχεται αμφίδρομη διερμηνεία σε ελληνικά και αγγλικά. Η ατζέντα του Συνεδρίου
παρουσιάζεται παρακάτω.

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην παρουσίαση Επιστημονικών Posters
Λαμβάνοντας υπόψη το ήδη αξιόλογο ακαδημαϊκό έργο σας στον τομέα της Βιώσιμης Κινητικότητας,
σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στο εν λόγω συνέδριο, με την παρουσίαση του
ερευνητικού σας έργου (Διπλωματικές Εργασίες Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών Φοιτητών,
Αποτελέσματα Έρευνας Υποψήφιων Διδακτόρων ή Επιστημονικών Συνεργατών) μέσω
Επιστημονικών Poster.
✓ Υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης ενός ή/και περισσότερων Επιστημονικών Poster από
κάθε φοιτητή/Υπ.Διδάκτωρ/Επ.Συνεργάτη.
✓ Υπάρχει δυνατότητα live streaming μέσω διαδικτύου, συνεπώς δεν είναι απαραίτητη η
φυσική σας παρουσία.
✓ Δεν είναι απαραίτητο να είναι πρωτότυπη έρευνα (μπορούν να παρουσιαστούν Poster που
έχουν ήδη παρουσιαστεί/συμμετέχει σε συνέδρια/ημερίδες κτλ.)
✓ Με τη συμμετοχή σας, λαμβάνετε απευθείας μέρος στο “Διαγωνισμό Επιστημονικών
Poster”, από τον οποίο ένα Poster θα επιλεχθεί και θα βραβευθεί με το πέρας του
Συνεδρίου. Με τη συμμετοχή σας επίσης, έχετε δωρεάν εγγραφή στο συνέδριο.
Για την παρουσίαση των Επιστημονικών Poster, παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον μέσω
της ηλεκτρονικής φόρμας συμμετοχής ή στείλτε μας στο tamspatras@gmail.com μέχρι τις
10/11/2021
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Το Συνέδριο απαρτίζεται από ομιλίες και παρουσιάσεις στο κεντρικό Αμφιθέατρο και σε
μικρότερες αίθουσες, καθώς και από παράλληλα εργαστήρια. Επίσης, θα περιλαμβάνει
παρουσίασηΕπιστημονικών Poster, έκθεση και δοκιμές εξειδικευμένων προϊόντων, περιηγήσεις
σε επιτυχημένες εφαρμογές και ψυχαγωγικές βραδιές. (με δυνατότητα live streaming μέσω
διαδικτύου).
Η ατζέντα του Συνεδρίου διαρθρώνεται σύμφωνα με τους ακόλουθους θεματικούς άξονες:
1) Βέλτιστες Πρακτικές και Επιτεύγματα των ΟΤΑ
2) Θεσμικό Πλαίσιο & Χρηματοδοτήσεις
3) Επιστημονικές παρουσιάσεις |Ευρωπαϊκά Έργα
4) Έξυπνη Κινητικότητα | Εφαρμογές από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
5) Κοινωνία των Πολιτών και Κινητικότητα

Προσδοκώντας στην αποδοχή της πρόσκλησής μας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για
οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Συντονιστική Επιτροπή Συνεδρίου Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών
2610 996568
tamspatras@gmail.com
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