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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
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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.
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βελτίωση του οδικού τμήματος Ε.Ο
Μουργκάνι –…
Ιούλιος 07, 2018

Δυτική Ελλάδα: Σε λειτουργία προσεχώς 4
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Σύστημα

Ενέργεια - ΑΠΕ

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

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
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Υδρογονάνθρακες: «Πράσινο φως» σε
TOTAL - EXXON MOBIL – ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τις περιοχές Δυτικά και
Νοτιοδυτικά της Κρήτης

| Περιβάλλον

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
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| Νέα από τον Κόσμο

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

| News In English

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

| Eυρωπαϊκές Yποδομές
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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
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