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16o Εθνικό Συνέδριο «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011»: 

Πρόσκληση για Υποβολή Εργασιών (Call for Papers) 

H Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 16ου Εθνικού Συνεδρίου 

Ενέργειας, «Ενέργεια & Ανάπτυξη 2011», που θα πραγματοποιηθεί από το ΙΕΝΕ 

στις 22-23 Νοεμβρίου 2011 στην Αθήνα, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο ότι 

και εφέτος θα δεχθεί υποβολή εργασιών για παρουσίαση στο συνέδριο, μετά 

από επιλογή. Η ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων (abstracts) έχει 

ορισθεί η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου. Το ειδικό θέμα της συνεδρίας όπου θα 

παρουσιαστούν οι εργασίες είναι «Καινοτόμες Ενεργειακές Τεχνολογίες με 

Συμβολή στην Ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας».  

Η φετινή πρόσκληση για υποβολή εργασιών (Call for Papers) γίνεται μετά την 

μεγάλη επιτυχία που σημείωσε η υποβολή εργασιών, για πρώτη φορά, στο 

περσινό συνέδριο, και μετά από πληθώρα αιτημάτων από ερευνητές, μελετητές 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο της ανάπτυξης και εφαρμογής ενεργειακών τεχνολογιών που έχουν 

εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής τους στο Συνέδριο. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά 

την περίληψη, εκτάσεως μέχρι 300 λέξεις στο Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης 

(ΙΕΝΕ) στη διεύθυνση: info@iene.gr, το αργότερο μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2011.  

Στην περίληψη που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναγράφεται καθαρά ο τίτλος 

της εργασίας, το όνομα ή τα ονόματα των συγγραφέων με πλήρη στοιχεία 

επικοινωνίας και αναγραφή του Οργανισμού ή της εταιρείας που απασχολείται 

ο (οι) συγγραφέας (είς).   

Η επιλογή των εργασιών που θα παρουσιασθούν στο Συνέδριο θα γίνει από την 

Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και θα ενημερωθούν οι συγγραφείς μέχρι 

τις 2 Νοεμβρίου 2011. Ακολούθως, οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να 

υποβληθούν στο ΙΕΝΕ το αργότερο μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2011.  

Ως προς την παρουσίαση των εργασιών στο συνέδριο, ανάλογα με το 

αντικείμενό τους, τη δομή και τα στοιχεία τα οποία θα εμπεριέχουν, άλλες θα 

επιλεγούν για προφορική παρουσίαση στην 6
η
 Συνεδρία το απόγευμα της 24

ης
 

Νοεμβρίου ενώ άλλες θα επιλεγούν για παρουσίαση υπό μορφή Poster. Στην 

περίπτωση του Poster οι συγγραφείς θα βρίσκονται κοντά στο σημείο όπου θα 

είναι αναρτημένη η εργασία τους σύμφωνα με το πρόγραμμα με σκοπό την 

παρουσίασή της σε συνέδρους. Όλες ανεξαιρέτως οι παρουσιάσεις (προφορικές 

και posters) θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου τα οποία και θα 
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οργανωθούν σε ειδικό micro-site το οποίο θα ενεργοποιηθεί λίγες μέρες μετά το 

πέρας του συνεδρίου.  

Για επιπλέον πληροφορίες για το Συνέδριο και την οργάνωσή του επισκεφθείτε 

τον διαδικτυακό χώρο του ΙΕΝΕ (www.iene.gr) ή επικοινωνήστε τηλεφωνικά στα 

210-3628457, 3640278.  

 


