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Α 1. Φοιτητικός Διαγωνισμός Ταινιών Ντοκυμαντέρ 
Tο ΤΜΧΠΠΑ, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής 
Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ) του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΠΘ (Διευθυντής: Γιώργος Παπακωνσταντίνου), 
οργανώνει το Φοιτητικό Διαγωνισμό Ντοκυμαντέρ «Οπτικοακουστικές 
Aναπαραστάσεις της Πόλης» με αντικείμενο την πόλη και την αρχιτεκτονική.

2. Ειδικές Συνεδρίες Νέων Επιστημόνων
Διοργάνωση ειδικών συνεδριών για νέους επιστήμονες, ηλικίας μέχρι και 35 
ετών, με στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών και επαγγελματικών τους 
πονημάτων. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες θα παρέχεται περισσότερος 
χρόνος για συζήτηση μετά την παρουσίαση κάθε εργασίας προκειμένου οι 
νέοι ερευνητές να λάβουν εποικοδομητικές επισημάνσεις.

3. Παρουσίαση Εργασιών με τη μορφή POSTER
Εκτός των προφορικών παρουσιάσεων των εργασιών του 4ου Πανελληνίου 
Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα 
υπάρχει η εναλλακτική δυνατότητα παρουσίασης των εργασιών σε πινακίδα 
(poster). Οι πινακίδες παρουσίασης (poster) θα εκτίθενται καθ’όλη τη 
διάρκεια του συνεδρίου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ στο 
http://conferenceprd4.prd.uth.gr

Στον επίσημο ιστότοπο του συνεδρίου έχει αναρτηθεί παράρτημα με 
απαντημένες όλες τις συχνές ερωτήσεις των συμμετεχόντων. Μερικές 
ενδεικτικές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους παρουσιάζονται παρακάτω:

-Δεν ενδιαφέρομαι για προφορική παρουσίαση αλλά για ανάρτηση πόστερ. 
Θα πρέπει να υποβάλω περίληψη της εργασίας μου;
Η υποχρέωση υποβολής περίληψης και η προθεσμία της 23ης Μαρτίου 
για την υποβολή της ισχύουν και για την ανάρτηση πόστερ στο συνέδριο. 
Αν επιθυμείτε να αναρτήσετε πόστερ θα πρέπει να επιλέξετε το σχετικό πεδίο 
κατά τη διαδικασία υποβολής.

-Μετά την υποβολή της περίληψης υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της;
Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στους συγγραφείς να διαχειριστούν την 
υποβληθείσα περίληψη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας στις 23 Μαρτίου 
[Κύριο Μενού -> Υποβολή Εργασιών -> Διαχείριση Περιλήψεων]

-Πόσες εργασίες μπορεί να υποβάλει  ένας σύνεδρος;
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εργασιών στις οποίες μπορεί 
να συμμετέχει ως συν-συγγραφέας ένας σύνεδρος. Δεν μπορεί όμως να 
παρουσιάσει περισσότερες από δύο εργασίες. Ειδικά στις συνεδρίες των 
νέων επιστημόνων κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει με μία και μόνο 
εισήγηση.

Β

13 ΜΕΡΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

ΤΡΕΙΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
[φοιτητικός διαγωνισμός ντοκυμαντέρ, 
ειδικές συνεδρίες νέων επιστημόνων &
παρουσιάσεις poster]

* Όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν 
με τη βραβεύση των καλύτερων συμμετοχών.


