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Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ  

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 
από τις 8 το πρωί έως το βράδυ 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Κρατάμε αποστάσεις – παραμένουμε διασυνδεδεμένοι 

 

Κάθε χρόνο πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες σε 30 χώρες σε περισσότερες από 400 
ευρωπαϊκές πόλεις μετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με στόχο την εξοικείωση του κοινού με τον υπέροχο κόσμο της έρευνας.  

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνεπές στο ραντεβού του για όγδοη συνεχή χρονιά, 
συνδέεται και φέτος με τη μεγάλη Ευρωπαϊκή γιορτή της Έρευνας “European Researchers’ 
Night” σε Associated Event και διοργανώνει τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ την 
Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Γνωριμία με τα επιτεύγματα των Ερευνητών 

Κατά τα προηγούμενα έτη, το εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Πολυτεχνείου Πατησίων 
άνοιξε τις πύλες του και υποδέχτηκε το ευρύ κοινό, προβάλλοντας τους ερευνητές του 
ΕΜΠ, των Πανεπιστημίων της Αθήνας και Ερευνητικών Κέντρων, με έμφαση στην 
διασύνδεση της Έρευνας με την Εκπαίδευση και την Απασχόληση μέσω της Καινοτομίας για 
την Ανάπτυξη και την Αειφορία, επιτυγχάνοντας μοναδικά για μία μόνο μέρα το χρόνο, την 
τελευταία Παρασκευή κάθε Σεπτέμβρη, τη μαζική προσέλευση χιλιάδων κόσμου, των 
πολιτών της Αθήνας, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε παρουσιάσεις, εκδηλώσεις και δρώμενα, αλληλεπιδρώντας 
σε μια σειρά από δραστηριότητες με πρωτότυπα πειράματα, επιτόπου μετρήσεις και 
εφαρμογές με υψηλής τεχνολογίας επιστημονικά όργανα, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων και 
μοντέλων. 

Τον καιρό της πανδημίας, η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ εξελίχθηκε και αναδιοργανώθηκε 
σε διαδικτυακή βάση, παρέχοντας επιπλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκατοντάδες 
χιλιάδες διαδικτυακούς επισκέπτες στην Ελλάδα και σε όλες τις ηπείρους. Έτσι, η 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ερευνητικές καινοτομίες βιώνεται 
με ασφάλεια. Μέσω livestreaming προβάλλονται ερευνητικές δραστηριότητες και 
πρωτότυποι σχεδιασμοί και έργα σε κάθε τομέα της επιστήμης από τη μοριακή μηχανική και 
την υγεία έως τις μεταφορές και την ενέργεια.  

Η έμφαση φέτος δίδεται στις ερευνητικές δράσεις για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με 
κοινωνική συνοχή. 

Διασυνδεθείτε με το Πολυτεχνείο https://www.ntua.gr/ntuaren για να 
παρακολουθήσετε τη Βραδιά και τα επιτεύγματα της Έρευνας. 

Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της έρευνας και της 
επιστήμης!  

https://www.ntua.gr/ntuaren/
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Ερευνητικά επιτεύγματα αιχμής 

Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν ερευνητικές ομάδες του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων της Αθήνας, Ερευνητικών Κέντρων, σχολικών ομάδων 
από όλη την Ελλάδα, καινοτόμων επιχειρήσεων, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων, 
οργανισμών και χορηγών, προβάλλοντας στο ευρύ κοινό τα ερευνητικά τους επιτεύγματα.  

Η κοινωνική αναγνώριση των ερευνητών, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κοινού 
σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς και η αύξηση του ενδιαφέροντος για τον 
επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνητικά επαγγέλματα είναι το ζητούμενο. 
Δυναμική είναι και η παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας και ομάδων νέων 
ερευνητών στο πεδίο αυτό. Προβάλλονται, επίσης, συναφή προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, όπως Marie Skłodowska Curie, Erasmus+, κ.ά.  

Προβλέπονται, όπως κάθε χρόνο, ειδικές συμμετοχές (Μουσείο Πειραμάτων, Αττικό 
Ζωολογικό Πάρκο, κ.ά.). 

Ειδική αναφορά θα υπάρχει στην παρουσίαση της αναπτυσσόμενης τεχνολογίας αιχμής σε 
ποικίλους ερευνητικούς τομείς, όπως βιο-ασφάλεια, βιο-πληροφορική, βιο-τεχνολογία, 
μοριακή μηχανική,  κ.ά., παρουσιάζοντας τη συμβολή της έρευνας και τεχνολογίας στην 
παρακολούθηση και υποστήριξη της δημόσιας υγείας.  

 

Στρατηγικές δράσεις του ΕΜΠ 

Έμφαση δίδεται στη μεταφορά της τεχνογνωσίας που αναπτύσσει το ΕΜΠ – στρατηγικές 
δράσεις του ΕΜΠ στην κατεύθυνση αυτή – καθώς και η προβολή εμβληματικών έργων με 
παγκόσμια αναγνώριση.  

Με πρωτεργάτη το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ιδρύεται το πρώτο Ενεργειακό Κέντρο 
Ικανοτήτων (Energy Competence Center) στην Ελλάδα με συγχρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας 
συνεργατικός σχηματισμός (cluster) για την υποστήριξη και την προώθηση της καινοτομίας, 
της επιχειρηματικότητας και της τεχνικής επάρκειας στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας – βασικούς 
πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας. Στο Ενεργειακό Κέντρο συμμετέχει το  Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών – ΕΠΙΣΕΥ / ΕΜΠ -
και επιπλέον ένδεκα φορείς, σημαντικά ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ερευνητικοί φορείς 
καθώς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς ενέργειας, περιβάλλοντος και 
οικονομίας. 

Με την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το ΕΜΠ 
αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό του και τις υποδομές του σε προγράμματα που 
απευθύνονται στην ελληνική κοινωνία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για 
κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, αλλά και σε διεπιστημονικά πεδία τα οποία αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς. 
Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποσκοπεί να συμβάλει στο γενικότερο εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, τυπικής και άτυπης, και στη 
μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού στην εκπαίδευση. 
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Εκδηλώσεις 

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 
2021 με την Εναρκτήρια Εκδήλωση στο ιστορικό κτίριο Αβέρωφ του συγκροτήματος του 
Πολυτεχνείου στην Πατησίων με φυσική παρουσία με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων 
και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω livestreaming. Τις εργασίες θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΕΜΠ, 
Καθ. Α. Μπουντουβής, και θα απευθύνουν χαιρετισμούς οι πρυτανικές αρχές των 
Πανεπιστημίων της Αθήνας και εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών.  

Η διεξαγωγή της εκδήλωσης της Βραδιάς του Ερευνητή συνδέεται με την αξιοποίηση του 
Πολυτεχνείου Πατησίων και την ευρεία επανάχρησή του για εκπαιδευτικούς και 
πολιτιστικούς σκοπούς, ως κόμβου διασύνδεσης του ΕΜΠ με την Κοινωνία της πόλης της 
Αθήνας. 

Ακολούθως, τα επιτεύγματα περισσότερων από 200 ερευνητικών ομάδων θα παρουσιαστούν 
σε ζωντανή ροή – livestreaming μέσω αντιπροσωπευτικών τρίλεπτων video για τις ανάγκες 
της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ.  

Οι εκδηλώσεις της Βραδιάς του Eρευνητή στο ΕΜΠ 2021 θα μεταδίδονται από το κανάλι της 
Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ www.youtube.com/ntuaren και την ιστοσελίδα 
www.ntua.gr/ntuaren από τις 8 το πρωί έως το βράδυ της Παρασκευής 24 Σεπτεμβρίου 
2021. Με τη λήξη της ζωντανής ροής όλο το υλικό θα είναι διαθέσιμο τόσο στο κανάλι, όσο 
και την ιστοσελίδα της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ.  

 

Post events  

Η ευρύτητα και η σημασία του φετινού κεντρικού θέματος, της αντιμετώπισης των 
προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή, 
επιβάλλει την ένταξη εκδηλώσεων και μετά από τη Βραδιά του Ερευνητή, με ειδικές ημερίδες 
και συνεδρίες στο αντικείμενο αυτό, που θα ανακοινωθούν σύντομα.  

 

Διαγωνισμοί  

Όπως κάθε χρονιά, θα διεξαχθούν με ψηφιακή συμμετοχή Διαγωνισμός Ζωγραφικής με 
θέμα «Η πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και η δική μας απάντηση» για τους μαθητές 
Δημοτικών Σχολείων και Διαγωνισμός Αφίσας με θέμα «Η πρόκληση και η ευκαιρία της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων. Οι 
συμμετοχές θα υποβληθούν σε αντίστοιχες φόρμες στην ιστοσελίδα της Βραδιάς του 
Ερευνητή ΕΜΠ www.ntua.gr/ntuaren.  

Θα διεξαχθεί επίσης ο καθιερωμένος Διαγωνισμός Φωτογραφίας στο instagram με θέμα 
«Green Deal Boost» με hashtag #ntuaren.    

 

Εθελοντισμός 

Τη φετινή χρονιά, ο κεντρικός ρόλος του εθελοντισμού αφορά στην ενημέρωση των σχολείων 
για διαδικτυακή συμμετοχή στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, καθώς και στην υποστήριξη 
της διασύνδεσης των σχολείων για την διαδικτυακή παρακολούθηση της Βραδιάς. 

  

http://www.youtube.com/ntuarenα
http://www.ntua.gr/ntuaren
http://www.ntua.gr/ntuaren
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Από την Έρευνα στην Ανάπτυξη με πρωταγωνιστές τους νέους  

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ στοχεύει στο μέλλον: στο πέρασμα της έρευνας στην 
κοινωνία, στη δημιουργία θέσεων εργασίας επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου 
προσόντων, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας των νέων, καθώς και νεοφυών 
επιχειρήσεων καινοτομίας στην πραγματική οικονομία, με ιδιαίτερη σημασία σήμερα ενόψει 
της ανάκαμψης της χώρας από την υγειονομική, περιβαλλοντική και οικονομική κρίση.   

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ υπογραμμίζει ότι ο καιρός δεν περισσεύει για: 

 τη χάραξη βιώσιμης στρατηγικής  έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης σε σύμπραξη του 
δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, 

 την υλοποίηση πολιτικών εφαρμογής της καινοτομίας με έμφαση στην ενίσχυση της 
επιχειρηματικότητας και απασχόλησης των νέων, 

 τη διαμόρφωση μέτρων διευκόλυνσης και χρηματοδότησης για την υποστήριξη της 
εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις. 

Η Βραδιά του Ερευνητή θέλει να συμβάλει ώστε η Πανεπιστημιακή έρευνα και το 
επιστημονικό δυναμικό των Πανεπιστημίων να διαμορφώσει το ελπιδοφόρο 
πρόσωπο της οικονομίας και της κοινωνίας μας σήμερα.   

Ελάτε να αποδείξουμε ότι στην Ελλάδα η Έρευνα και η Καινοτομία έχουν λόγο στην 
Ανάπτυξη! 

 

Διοργάνωση 

Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ διοργανώνεται ως Associated Event της Ευρωπαϊκής 
δράσης “European Researchers’ Night” με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αντωνία 
Μοροπούλου. Την εκδήλωση διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Μόνιμης Αντιπροσωπείας  της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη συμβολή της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών του 
Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής. Συμμετέχει το Γραφείο Διασύνδεσης - 
Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και η Ελληνική Πλατφόρμα για την 
Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή.  

H επιστημονικά υπεύθυνη της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ  
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου 

 

Δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση χωρίς προ-κράτηση 

 

 
Κάντε Like στην σελίδα μας στο facebook: www.facebook.com/NTUAREN 

 Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube: https://www.youtube.com/ntuaren  

 

 
www.ntua.gr/ntuaren  @ntuaren 

 
#ntuaren 

 ntuaren@central.ntua.gr  210 772 1433/ 1431/ 3775 / 4272 / 3276 

 

http://www.facebook.com/NTUAREN
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fntuaren%3Ffbclid%3DIwAR0Tpp8wwo1ZbVSJTM1wphqetaD4--_kSDpvF8R-KU4Xpl0Hd8gSFbjDmdU&h=AT1ZOv4CQOYTkwAw3JfHeP0WG6ZAPg7Pw2dzcodnYGnPpNsN-thY3azDQRKlmOBVm49aVDTzb0_z8BGUP_jHLR475NLVx4r6kLlo7VPK83nby2676a_gmgtnOvSRTs8wqw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2jEkNXuMpTK1BS3SyCLaVV52KoL3-Y7oL2BllSrGHukSo4BIHIJfevAqMkhNtbVRx5j2iFKeY3n7che8K3teruRuBQBzD1IQnpZpQIwj7w1Ar65FSZ1cs2TJwcJ-aFyOeIsX28aMcBWjapL2sqC23iZRjkCRwrkBsHtlpi1ZmvpoU8WmXtwWC3X76gi8e0oNA_pG1F

