
 
 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Globelics 2017 το οποίο 

διοργανώνεται από το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής 

Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με την υποστήριξη του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στην Αθήνα, από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου, στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος». 

Πρόκειται για ένα γεγονός διεθνούς απήχησης, καθώς η ταυτότητα του συγκεκριμένου φορέα 

έχει μια παγκόσμια σύνθεση και απευθύνεται στον κόσμο της επιστήμης και της 

επιχειρηματικότητας έχοντας ως κεντρική ιδέα την ανάπτυξη της καινοτομίας. Ειδικότερα, το 

Globelics είναι ένα παγκόσμιο ακαδημαϊκό δίκτυο, στο οποίο συμμετέχουν πάνω από 2000 

ερευνητές και πανεπιστημιακοί, που δραστηριοποιούνται στο ερευνητικό πεδίο των 

οικονομικών της καινοτομίας, και του ρόλου που μπορεί να παίξει η καινοτομία και η 

οικοδόμηση ικανοτήτων (ατομικών και συλλογικών) στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.  

Από το 2003 και το πρώτο Συνέδριο του Globelics πολλές χώρες και διαφορετικές ηπείρους. Το 

2017 θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στην Ευρώπη και επελέγη η Ελλάδα για λόγους ουσίας, 

αλλά και εύλογου συμβολισμού. Στόχος του Globelics 2017 στην Αθήνα είναι - πέρα από την 

παρουσίαση επιστημονικών εργασιών στην καθιερωμένη θεματολογία των σπουδών της 

καινοτομίας και της ανάπτυξης - να αναδειχθούν και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα 

μας στο σημερινό περιβάλλον της άνισης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και να τεθούν 

κομβικά ζητήματα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Ειδικότερη αναφορά θα γίνει στη δυνατότητα 

σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών για την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, την 

ψηφιακή οικονομία, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα εντάσεως γνώσης και 

τεχνολογίας που μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση και τη στασιμότητα και να 

ενεργοποιήσουν μια νέα βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική. 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του συνεδρίου:  

http://liee.ntua.gr/globelics2017/  

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο συνέδριο μέσω του ηλεκτρονικού 

συστήματος: www.conftool.com/globelics2017  

Αρχικά θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα και να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Στη 

συνέχεια μπορείτε να εγγραφείτε στο συνέδριο μέσω της επιλογής "Register as Participant" και 

μετά θα ακολουθήσετε κάποια επιπλέον βήματα. Στο πεδίο "Participant Status Information" 

επιλέγετε το status "Greek - Participants without presentation". Μόλις ολοκληρώσετε την 

εγγραφή θα σας σταλεί ένα email επιβεβαίωσης με τις απαιτούμενες πληροφορίες για να 

πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας μέσω PayPal.  

Ελπίζουμε ότι θα μας τιμήσετε με την παρουσία σας. 

http://liee.ntua.gr/globelics2017/
http://www.conftool.com/globelics2017

