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1BUΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΤΜΧΠΠΑ) του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και το Ίδρυµα Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΙΚΙ), σε 

συνεργασία και µε άλλους σχετικούς φορείς, διοργανώνουν διεθνές επιστηµονικό συµπόσιο µε 

θέµα: «Πόλεις και Περιφέρειες στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο στον 21ο αιώνα». 

Το Συµπόσιο θα διεξαχθεί από 2 έως 4 Ιουλίου 2010 στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς -όπου 

µέχρι σήµερα έχουν λάβει χώρα 9 παρόµοια Συµπόσια- και η θεµατολογία του θα είναι σχετική 

µε το σχεδιασµό του χώρου, το περιβάλλον και την ανάπτυξη (αρχιτεκτονική, πολεοδοµία, 

χωροταξία, γεωγραφία, τοπίο, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές, πολιτιστική κληρονοµιά, 

διαχείριση προστατευόµενων περιοχών και υδάτινων πόρων, θαλάσσιος – παράκτιος χώρος, 

νησιωτικές και ορεινές περιοχές, δίκτυα συνεργασίας πόλεων, βιώσιµη αστική κινητικότητα κλπ).  

Oι ενδιαφερόµενοι να παρουσιάσουν εισηγήσεις - ανακοινώσεις στο Συµπόσιο, καλούνται να 

αποστείλουν µια σύντοµη περίληψη στα ελληνικά ή στα αγγλικά (έως 250 λέξεις) στο e-mail: 

cephaloniansymposia@gmail.com το αργότερο έως 21 Μαρτίου 2010 και στη συνέχεια το 

πλήρες κείµενο του άρθρου τους (περίπου 5.000 λέξεις) έως τις 7 Μαΐου 2010. Οι 

επιστηµονικές εργασίες θα δηµοσιευτούν, ύστερα από κρίση, σε ειδικό τόµο που θα διανεµηθεί 

κατά την έναρξη του Συµποσίου. Για τους υπόλοιπους συµµετέχοντες αρκεί µια απλή δήλωση 

συµµετοχής στο παραπάνω e-mail. 

Τα τέλη έγκαιρης εγγραφής στο συµπόσιο ανέρχονται σε 150€ και περιλαµβάνουν: τον τόµο των 

εισηγήσεων, φάκελο µε έντυπα και γραφική ύλη, αναψυκτικά και δείπνα στο πλαίσιο του 

συµποσίου, ολοήµερη εκδροµή-περιήγηση στο νησί και χορήγηση βεβαίωσης συµµετοχής. Ειδικά 

για τους UφοιτητέςU το κόστος εγγραφής ανέρχεται σε 50€ (µε συµµετοχή στα περισσότερα από τα 

παραπάνω δικαιώµατα). 

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2103642057, 

2421074493 και στην ιστοσελίδα Hwww.ikifoundation.grH   
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