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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του
Ερευνητή

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, σε δέκα ελληνικές

πόλεις, η «Βραδιά του Ερευνητή», με επίκεντρο το Ιστορικό Συγκρότημα του Εθνικού

Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην Αθήνα. Σκοπός της βραδιάς ήταν η παρουσίαση με απλό τρόπο

στους επισκέπτες κάθε ηλικίας και ενασχόλησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του

ΕΜΠ. Πράγματι πολύς κόσμος είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά ερευνητές σε

ποικίλους επιστημονικούς κλάδους, το έργο τους και την προσφορά τους.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
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επιστροφή στην κορυφή

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας που εδρεύει στη Σχολή

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου). Η Μονάδα,

που τα τελευταία είκοσι χρόνια δραστηριοποιείται ενεργά σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας

προωθώντας ζητήματα βιώσιμων μεταφορών και ερχόμενη σε επαφή με τις τοπικές

κοινωνίες, που είναι οι τελικοί αποδέκτες των προτάσεων και του έργου της, αξιοποίησε τη

«Βραδιά του Ερευνητή» για να ευαισθητοποιήσει και εξοικειώσει το κοινό με τα αντικείμενα

του κυκλοφοριακού σχεδιασμού, με κριτήριο τον άνθρωπο και την ποιότητα ζωής.

Οι ερευνητές (Βλαστός Θάνος, Μπακογιάννης Ευθύμιος, Κασσιού Σοφία, Βάσση Αυγή,

Χριστοδουλοπούλου Γεωργία, Κυριακίδης Χαράλαμπος) ενημέρωσαν τους επισκέπτες για τις

διάφορες τεχνολογίες ανάλυσης και καταγραφής της κοινωνικής συμμετοχής, με τρόπο

παραστατικό και διαδραστικό.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν τα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί από τη Μονάδα για την

προσέγγιση των μικρών παιδιών και την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα περιβαλλοντικά

και Βιώσιμης Κινητικότητας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε στους παρευρισκόμενους η

επίδειξη του εξακόπτερου (drone) που χρησιμοποιεί η Μονάδα για τη βιντεοσκόπηση από

αέρος των περιοχών που μελετά. Χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον που έδειξαν ως προς

αυτό οι επισκέπτες οι οποίοι έσπευσαν να ενημερωθούν για τεχνολογικά ζητήματα και τις

εφαρμογές του στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό.

Τέλος, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για τα ερευνητικά προγράμματα που

υλοποιεί η Μονάδα καθώς και για το συγγραφικό έργο των ερευνητών, ενώ παρουσιάστηκαν

τα πρόσφατα βιβλία, ορισμένα από τα οποία διατέθηκαν δωρεάν.

Share this story:

        

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti
http://twitter.com/intent/tweet?source=sharethiscom&url=https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti
https://plus.google.com/share?url=https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti
javascript:void((function()%7Bvar%20e=document.createElement('script');e.setAttribute('type','text/javascript');e.setAttribute('charset','UTF-8');e.setAttribute('src','//assets.pinterest.com/js/pinmarklet.js?r='+Math.random()*99999999);document.body.appendChild(e)%7D)());
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 3/13

Μετρό -
Σιδηρόδρομος - Τραμ

Ώριμο έργο η
υπογειοποίηση της
Γραμμής 1 Φάληρο-
Πειραιάς
αναζητείται
χρηματοδότηση

Μετρό
Θεσσαλονίκης:
Απομάκρυνση
λαμαρίνων και
στον Σταθμό
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ -
Κανονικά στην
κυκλοφορία από
αύριο τμήμα της
Εγνατίας

06 Ιούλιος, 2018

04 Ιούλιος, 2018

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/12
https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/18
https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/13
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47694-sasss
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47694-sasss
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/thessalonikis/item/47662-metro-thessalonikis-apomakrynsi-lamarinon-kai-ston-stathmo-syntrivani-kanonika-stin-kykloforia-apo-ayrio-tmima-tis-egnatias
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/thessalonikis/item/47662-metro-thessalonikis-apomakrynsi-lamarinon-kai-ston-stathmo-syntrivani-kanonika-stin-kykloforia-apo-ayrio-tmima-tis-egnatias
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 4/13

Αυτοκινητόδρομοι

Τρένο: Η
ηλεκτροκίνηση
φέρνει τον
Προαστιακό
Θεσσαλονίκης
μέχρι το Βόλο

Η ΣΤΑΣΥ ανασύρει
από τα συρτάρια
την Υπογειοποίηση
της Γραμμής 1 από
Φάληρο μέχρι
Πειραιά

Θεσσαλία:
Εγκρίθηκε η
μελέτη για τη
βελτίωση του
οδικού τμήματος
Ε.Ο Μουργκάνι –
Γρεβενά

Νέες μελέτες για
οδικούς άξονες με
συνολικό
προϋπολογισμό 2,8
εκατ. ευρώ στην
Περ. Θεσσαλίας

04 Ιούλιος, 2018 04 Ιούλιος, 2018

07 Ιούλιος, 2018 07 Ιούλιος, 2018

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/17
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/47651-treno-i-ilektrokinisi-fernei-ton-proastiako-thessalonikis-mexri-to-volo
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/47651-treno-i-ilektrokinisi-fernei-ton-proastiako-thessalonikis-mexri-to-volo
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47649-i-stasy-anasyrei-apo-ta-syrtaria-tin-ypogeiopoiisi-tis-grammis-1-apo-faliro-mexri-peiraia
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47649-i-stasy-anasyrei-apo-ta-syrtaria-tin-ypogeiopoiisi-tis-grammis-1-apo-faliro-mexri-peiraia
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47718-thessalia-egkrithike-i-meleti-gia-ti-veltiosi-tou-odikoy-tmimatos-e-o-mourgkani-grevena
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47718-thessalia-egkrithike-i-meleti-gia-ti-veltiosi-tou-odikoy-tmimatos-e-o-mourgkani-grevena
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47719-nees-meletes-gia-odikoys-aksones-me-synoliko-proypologismo-2-8-ekat-evro-stin-per-thessalias
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47719-nees-meletes-gia-odikoys-aksones-me-synoliko-proypologismo-2-8-ekat-evro-stin-per-thessalias
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 5/13

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε προαστιακά
και υπεραστικά δρομολόγια τραίνων από
τη…

Ιούλιος 07, 2018

Θεσσαλία: Εγκρίθηκε η μελέτη για τη
βελτίωση του οδικού τμήματος Ε.Ο
Μουργκάνι –…

Ιούλιος 07, 2018

Δυτική Ελλάδα: Σε λειτουργία προσεχώς 4
γραφεία Τουριστικής Ανάπτυξης

Ιούλιος 07, 2018

Νέες μελέτες για οδικούς άξονες με
συνολικό προϋπολογισμό 2,8 εκατ. ευρώ
στην Πε…

Ιούλιος 07, 2018

Προχωρά η υλοποίηση έργων υποδομής
στον Δήμο Λαυρεωτικής

Ιούλιος 07, 2018

Θεσσαλία: Δύο νέες μελέτες 1,6 εκατ. ευρώ
για οδικούς άξονες

Ιούλιος 07, 2018

Ροή Ειδήσεων

Προχωρά η
υλοποίηση έργων
υποδομής στον
Δήμο Λαυρεωτικής

Θεσσαλία: Δύο
νέες μελέτες 1,6
εκατ. ευρώ για
οδικούς άξονες

07 Ιούλιος, 2018 07 Ιούλιος, 2018

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/metafores/treno/item/47710-apergiakes-kinitopoiiseis-se-proastiaka-kai-yperastika-dromologia-trainon-apo-tin-erxomeni-evdomada
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47718-thessalia-egkrithike-i-meleti-gia-ti-veltiosi-tou-odikoy-tmimatos-e-o-mourgkani-grevena
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/touristikes-ypodomes-tourismos/item/47721-dytiki-ellada-se-leitourgia-prosexos-4-grafeia-touristikis-anaptyksis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47719-nees-meletes-gia-odikoys-aksones-me-synoliko-proypologismo-2-8-ekat-evro-stin-per-thessalias
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47720-proxora-i-ylopoiisi-ergon-ypodomis-ston-dimo-lavreotikis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47717-thessalia-dyo-nees-meletes-1-6-ekat-evro-gia-odikoys-aksones
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47720-proxora-i-ylopoiisi-ergon-ypodomis-ston-dimo-lavreotikis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47720-proxora-i-ylopoiisi-ergon-ypodomis-ston-dimo-lavreotikis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47717-thessalia-dyo-nees-meletes-1-6-ekat-evro-gia-odikoys-aksones
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga/item/47717-thessalia-dyo-nees-meletes-1-6-ekat-evro-gia-odikoys-aksones
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 6/13

Νέο site απέκτησε ο Δήμος Πειραιά

Ιούλιος 07, 2018

Κρήτη: Προκηρύχθηκε η κατασκευή του Α/Κ
και της Παράκαμψης Αρκαλοχωρίου

Ιούλιος 07, 2018

Με 4 νέους σταθμούς η Γραμμή 4 θα φτάσει
μέσω Νέας Φιλαδέλφειας και Αγίων
Αναργύρων στην Πετρούπολη

03, Ιούλιος, 2018 Μετρό Αθήνας

 Δες όλες τις ειδήσεις

Top Stories

Ανατροπή στο διαγωνισμό

ηλεκτροκίνησης της γραμμής Κιάτο-
Ροδοδάφνη, η ΤΕΡΝΑ νέα ανάδοχος

Η ΣΤΑΣΥ ανασύρει από τα συρτάρια την

Υπογειοποίηση της Γραμμής 1 από
Φάληρο μέχρι Πειραιά

Ζωντανεύει το έργο-φάντασμα

διάνοιξης της οδού Αγίας Άννης στο
Βοτανικό, εγκρίθηκαν οι
Περιβαλλοντικοί Όροι

Hochtief: Δεν φεύγουμε από Ολυμπία

Οδό και Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/47716-neo-site-apektise-o-dimos-peiraia
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/loipoi-autokinitodromoi/item/47715-kriti-prokiryxthike-i-kataskevi-tou-a-k-kai-tis-parakampsis-arkaloxoriou
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47627-me-4-neous-stathmoys-i-grammi-4-tha-ftasei-meso-neas-filadelfeias-kai-agion-anargyron-stin-petroypoli
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47627-me-4-neous-stathmoys-i-grammi-4-tha-ftasei-meso-neas-filadelfeias-kai-agion-anargyron-stin-petroypoli
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/47602-anatropi-sto-diagonismo-ilektrokinisis-tis-grammis-kiato-rododafni-i-terna-nea-anadoxos
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas/item/47649-i-stasy-anasyrei-apo-ta-syrtaria-tin-ypogeiopoiisi-tis-grammis-1-apo-faliro-mexri-peiraia
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/erga-polis/item/47628-zontaneyei-to-ergo-fantasma-dianoiksis-tis-odoy-agias-annis-sto-votaniko-egkrithikan-oi-perivallontikoi-oroi
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/olumpia-odos/item/47518-hochtief-den-feygoume-apo-olympia-odo-kai-aftokinitodromo-aigaiou
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 7/13

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την Γ'
Φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης
Κυκλάδων

Ενέργεια - ΑΠΕ

Διαθέσιμοι οι ανανεωμένοι ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

Τρένο: Η ηλεκτροκίνηση φέρνει τον

Προαστιακό Θεσσαλονίκης μέχρι το
Βόλο

[VIDEO] Δείτε τις εργασίες

τοποθέτησης πλέγματος οπλισμού
ασφάλτου στον άξονα Αθήνας-
Θεσσαλονίκης από τη Maccaferri

Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

της Μυκόνου με το Ηπειρωτικό
Σύστημα

Υποβλήθηκαν οι προσφορές για την

«μικρή» ηλεκτρική διασύνδεσης Κρήτης

Στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και

οι 6 υποψήφιοι για τα λιγνιτικά της ΔΕΗ

Σημαντικές συναντήσεις για την

προώθηση του αγωγού EastMed
πραγματοποποιήθηκαν στο ΥΠΕΝ

Εγκαινιάστηκε η ηλεκτρική διασύνδεση

της Μυκόνου με το Ηπειρωτικό
Σύστημα

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47708-prokiryxthike-o-diagonismos-gia-tin-g-fasi-tis-ilektrikis-diasyndesis-kykladon
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/oikonomia-xrimatodotisi/item/47349-diathesimoi-oi-ploysioi-kai-ananeomenoi-katalogoi-megalon-ergon-ioulios-2018
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose/item/47651-treno-i-ilektrokinisi-fernei-ton-proastiako-thessalonikis-mexri-to-volo
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/videos/item/47653-video-deite-tis-ergasies-topothetisis-plegmatos-oplismoy-asfaltou-ston-aksona-athina-thessaloniki-apo-ti-maccaferri
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47673-egkainiastike-i-ilektriki-diasyndesi-tis-mykonou-me-to-ipeirotiko-systima
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47708-prokiryxthike-o-diagonismos-gia-tin-g-fasi-tis-ilektrikis-diasyndesis-kykladon
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47701-ypovlithikan-oi-prosfores-gia-tin-mikri-ilektriki-diasyndesis-kritis
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47697-stin-epomeni-fasi-tou-diagonismoy-kai-oi-6-ypopsifioi-gia-ta-lignitika-tis-dei
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/fusiko-aerio/item/47687-simantikes-synantiseis-gia-tin-proothisi-tou-agogoy-eastmed-pragmatopopoiithikan-sto-ypen
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia/item/47673-egkainiastike-i-ilektriki-diasyndesi-tis-mykonou-me-to-ipeirotiko-systima
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 8/13

| Περιβάλλον

Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» σε

TOTAL - EXXON MOBIL – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τις περιοχές Δυτικά και
Νοτιοδυτικά της Κρήτης

Ηγουμενίτσα: Έργα για τη διευθέτηση

του ρέματος Λάκκας

Αττική: Νέα έργα αντιπλημμυρικής

προστασίας στην ΠΕ Πειραιά

Ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής

δεδομένων για τις πλημμύρες στην
πόλη της Ηγουμενίτσας

Αττική: Σε εξέλιξη σημαντικό

αντιπλημμυρικό έργο στον Άγιο
Στέφανο

Επαφές του Προέδρου ΕΣΔΑΚ στην

Αθήνα για σημαντικά έργα διαχείρισης
απορριμμάτων στην Κρήτη

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/7
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/47652-ydrogonanthrakes-prasino-fos-se-total-exxon-mobil-ellinika-petrelaia-gia-tis-perioxes-dytika-kai-notiodytika-tis-kritis
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47689-igoumenitsa-erga-gia-ti-diefthetisi-tou-rematos-lakkas
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47684-attiki-nea-erga-antiplimmyrikis-prostasias-stin-pe-peiraia
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47655-olokliromeno-systima-katagrafis-dedomenon-gia-tis-plimmyres-stin-poli-tis-igoumenitsas
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47621-attiki-se-ekseliksi-simantiko-antiplimmyriko-ergo-ston-agio-stefano
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga/item/47614-epafes-tou-proedrou-esdak-stin-athina-gia-simantika-erga-diaxeirisis-aporrimmaton-stin-kriti
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 9/13

| Ειδήσεις Ανά Περιφέρεια

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/6
https://www.ypodomes.com/index.php/component/banners/click/8
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 10/13

Στη Siemens το σύστημα ελέγχου συρμών

για την επέκταση της γραμμής 14 του
Παρισινού Μετρό

Σύγχρονο Εθνικό Θέατρο αποκτούν τα

Τίρανα

Στην Β`φάση κατασκευής και λειτουργίας

του νέου Μετρό της Ιερουσαλήμ ΣΤΑΣΥ
και ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ

Η Siemens παρέχει τη σηματοδότηση για

το Μετρό της Μαλαισίας

Κίνα: Μεγάλη προμήθεια 30 επιβατικών

αεροσκαφών C919

Bosnian line reopens with through service

from Sarajevo

Offers tor Salamina Underwater Road

Tunnel to be submitted by early 2019

Plans reemerge for partial undergrounding

of Athens Metro Line 1

Large-scale investments to trasform Greece

in strategic logistics hub

USA: Amtrak plans Am�eet I replacement

Το Ευρωκοινοβούλιο απέρριψε τις

τροπολογίες μεταρρύθμισης των οδικών
εμπορευματικών μεταφορών

| Νέα από τον Κόσμο

| News In English

| Eυρωπαϊκές Yποδομές

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/47059-sti-siemens-to-systima-elegxou-syrmon-gia-tin-epektasi-tis-grammis-14-tou-parisinoy-metro
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/45927-sygxrono-ethniko-theatro-apoktoyn-ta-tirana
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/46109-stin-v-fasi-kataskevis-kai-leitourgias-tou-neou-metro-tis-ierousalis-stasy-kai-gek-terna
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/45733-i-siemens-parexei-ti-simatodotisi-gia-to-metro-tis-malaisias
https://www.ypodomes.com/index.php/all-news/item/45550-kina-megali-promitheia-30-epivatikon-aeroskafon-c919
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47704-bosnian-line-reopens-with-through-service-from-sarajevo
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47692-offers-tor-salamina-underwater-road-tunnel-to-be-submitted-by-early-2019
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47669-plans-reemerge-for-partial-undergrounding-of-athens-metro-line-1
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47645-large-scale-investments-to-trasform-greece-in-strategic-logistics-hub
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/news-in-english/item/47639-usa-amtrak-plans-amfleet-i-replacement
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47672-to-evrokoinovoylio-aperripse-tis-tropologires-metarrythmisis-ton-odikon-emporevmatikon-metaforon
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 11/13

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ "κλείδωσε" την εξαγορά της

ΕΕΣΣΤΥ

RescEU: Ο Επίτροπος Στυλιανίδης

παρουσιάσε το νέο πρόγραμμα
αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών
στην Κοιλάδα του Αχελώου

RescEU: Στην Κοιλάδα του Αχελώου ο

Επίτροπος Χ.Στυλιανίδης, για την
παρουσίαση του νέου ευρωπαϊκού
συστήματος αντιμετώπισης φυσικών
καταστροφών

Κύρκος: Επιτυχημένη η επίσκεψη της

Επιτροπής Μεταφορών σε Ήπειρο και
Δυτική Ελλάδα

Athens

Current Weather

Αυτοκινητόδρομοι

Αττική Οδός

Περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Ολυμπία οδός

Ιόνια Οδός

Εγνατία Οδός

Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου

Κεντρική Οδός Ε65

Αυτοκινητόδρομος Μορέας

Νέα Οδός

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47646-i-trainose-kleidose-tin-eksagora-tis-eessty
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47473-resceu-o-epitropos-stylianidis-parousiase-to-neo-programma-antimetopisis-fysikon-katastrofon-stin-koilada-tou-axeloouo
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/47206-resceu-stin-koilada-tou-axeloou-o-epitropos-x-stylianidis-gia-tin-parousiasi-tou-neou-evropaikoy-systimatos-antimetopisis-fysikon-katastrofon
https://www.ypodomes.com/index.php/special-editions/europaikes-ypodomes/item/46773-kyrkos-epityximeni-i-episkepsi-tis-epitropis-metaforon-se-ipeiro-kai-dytiki-ellada
https://www.ypodomes.com/index.php/component/k2/item/12294-provlitheite-sto-ypodomescom
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/astikoi/attiki-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/astikoi/periferiaki-thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/olumpia-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/ionia-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/egnatia-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/autokinitodromos-aigaiou
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/kentriki-odos-e65
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/autokinitodromos-moreas
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/nea-odos
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/voreios-odikos-axonas-kritis
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 12/13

Λοιποί Αυτοκινητόδρομοι

Λοιπά Οδικά έργα

Νέα Μεγάλα Έργα Σε Παραχώρηση

Μέσα Σταθερής Τροχιάς

Μετρό Αθήνας

Μετρό Θεσσαλονίκης

Τραμ Αθήνας

Τραμ Πάτρας

Τραμ Ιωαννίνων

Tραμ Θεσσαλονίκης

Υπεραστικός - ΟΣΕ

Προαστιακός Αθήνας

Προαστιακός Θεσσαλονίκης

Προαστιακός Πάτρας

Monorail

Μεταφορές

Αστικές

Τρένο

Οδικές - Logistics

Υδροπλάνα

Αστική Ανάπτυξη

Έργα Πόλης

Ποδηλατόδρομοι

Πεζοδρομήσεις

Συγκοινωνίες

Ύδρευση - Αποχέτευση

Περιβαλλοντικά Έργα

Αθλητικές Υποδομές

Ενέργεια

Πετρέλαιο - Αγωγοί

Φυσικό Αέριο

Πράσινη Ενέργεια

Ηλεκτρική ενέργεια

Άλλες Υποδομές

Λοιπά Έργα

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/uperastikoi/loipoi-autokinitodromoi
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/loipa-odika-erga
https://www.ypodomes.com/index.php/autokinitodromoi/nea-megala-erga-se-parahorisi
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/metro/thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/patras
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/ioanninon
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/tram/tram-thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/uperastikos-ose
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/proastiakos-athinas
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/proastiakos-thessalonikis
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/sidirodromoi/proastiakos-patras
https://www.ypodomes.com/index.php/statheri-troxia/monorail
https://www.ypodomes.com/index.php/metafores/astikes
https://www.ypodomes.com/index.php/metafores/treno
https://www.ypodomes.com/index.php/metafores/odikes-logistics
https://www.ypodomes.com/index.php/metafores/ydroplana
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/erga-polis
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/podilatodromoi
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/pezodromiseis
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/sugkoinonies
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/ydreusi-apoxeteusi
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/perivalontika-erga
https://www.ypodomes.com/index.php/astiki-anaptiksi/athlitikes-ypodomes
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/petrelaio-agwgoi
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/fusiko-aerio
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/prasini-energeia
https://www.ypodomes.com/index.php/energeia/ilektriki-energeia
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/loipa-erga
https://www.ypodomes.com/


8/7/2018 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Βραδιά του Ερευνητή - ypodomes.com

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis/item/36560-me-epityxia-pragmatopoiithike-i-vradia-tou-erevniti 13/13

Τουριστικές Υποδομές

Τηλεπικοινωνίες - Δίκτυα

Ενδιαφέρουσες Ειδήσεις

Ανασκοπήσεις

Συνεντεύξεις

Εταιρικά Nέα

Editorial

Πολιτική Επικαιρότητα

Videos

Home About Us Rss Όροι χρήσης Προσωπικά δεδομένα Επικοινωνία

Κατασκευή ιστοσελίδων GreatWay

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας.

Πατώντας «OK» αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.

OKOK Decline Decline Διαβάστε περισσότεραΔιαβάστε περισσότερα

https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/touristikes-ypodomes-tourismos
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/tilepikoinonies-diktya
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/endiaferouses-eidiseis
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/anaskopiseis
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/sunenteukseis
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/etairika-nea
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/editorial
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/politiki-epikairotita
https://www.ypodomes.com/index.php/alles-ypodomes/videos
https://www.ypodomes.com/index.php
https://www.ypodomes.com/index.php/about-us
https://www.ypodomes.com/index.php?format=feed&type=rss
https://www.ypodomes.com/index.php/oroi-xrisis
https://www.ypodomes.com/index.php/prosopika-dedomena
https://www.ypodomes.com/index.php/epikoinonia
https://www.greatway.gr/

