
Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ 

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων 

από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα 

Κάθε χρόνο, την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1.500.000 επισκέπτες σε 
περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις συμμετέχουν 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  είναι συνεπές στο ραντεβού 
του, για πέμπτη συνεχή χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ την 
Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού 
Συγκροτήματος Πατησίων από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.  

Βασικός στόχος της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ είναι η προβολή του έργου των 
ερευνητών και η ανάδειξη στο ευρύ κοινό της σπουδαιότητας και της καινοτομίας των 
επιτευγμάτων τους, του ρόλου του ελληνικού δημόσιου Πανεπιστημίου στην επιστήμη, αλλά 
και την προσφορά του στην κοινωνία και την ανάπτυξη της χώρας. 

Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ και των 
Πανεπιστημίων της Αθήνας.  

Προσβλέποντας στη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης των ερευνητών, την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα, καθώς 
και την αύξηση του ενδιαφέροντος και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς 
ερευνητικά επαγγέλματα, προβάλλονται καινοτόμα ερευνητικά επιτεύγματα από 
περισσότερες από 130 ερευνητικές ομάδες. 

Το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας, με έμφαση στους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα 
έχει την ευκαιρία και φέτος να αλληλεπιδράσει με φοιτητές και ερευνητές, συμμετέχοντας σε 
μια σειρά από δραστηριότητες με πρωτότυπα πειράματα, επιτόπου μετρήσεις και εφαρμογές 
με υψηλής τεχνολογίας επιστημονικά όργανα, επιδείξεις τεχνικών διατάξεων και μοντέλων. 

Στην ιστορική είσοδο του κτιρίου, το κοινό θα υποδέχονται πρότυπα οχήματα 
κατασκευασμένα από ερευνητικές ομάδες του ΕΜΠ, ενώ μαζί μας θα είναι Πανεπιστημιακά 
Μουσεία. 

Η Επιστήμη σας προ(σ)καλεί να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές και να χαρείτε 
τη μαγεία της και να συμμετάσχετε ενεργά στα δρώμενα της Βραδιάς του Ερευνητή! 

Φέτος, η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του 
Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018, περιλαμβάνει ειδικές δράσεις για να 
γνωρίσουμε καλύτερα, να εκτιμήσουμε και να χαρούμε την πολιτιστική κληρονομιά, 
ενθαρρύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να ανακαλύψει και να εξερευνήσει την 
πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και να τονώσει το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. 

Στο κομβικό αίθριο του κτιρίου Αβέρωφ θα βρίσκονται τέσσερις Θεματικές Γωνιές με ειδικές 
συμμετοχές από φοιτητικές ομάδες, φορείς, οργανισμούς και ιδρύματα, αναδεικνύοντας την 
Έρευνα και την Εκπαίδευση, την Απασχόληση και την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την 

Αειφορία, καθώς και το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνδέσεις, δρώμενα, διαγωνισμοί 
φωτογραφίας, ζωγραφικής και κειμένου με εκπλήξεις και πολλά δώρα και το καθιερωμένο 
πλέον Κυνήγι Θησαυρού, με φετινό θέμα  ‘Στα χνάρια της Πολιτιστικής Κληρονομιάς’, ενώ τη 
βραδιά θα πλαισιώνουν σε μια μοναδική ένωση μουσικών και κοινού η Ομάδα Κρουστών και 
το Μουσικό Τμήμα ΕΜΠ.  



Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους ερευνητές, το έργο τους, να 
απομυθοποιήσει την εικόνα του απρόσιτου επιστήμονα και να χαρεί τη μαγεία της 
επιστήμης.  

Οι ενδιαφερόμενοι ερευνητές του ΕΜΠ καλούνται να συμπληρώσουν τις ειδικές 
φόρμες στο www.ntua.gr/ntuaren/ 

Είσοδος ελεύθερη – Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

Κεντρικό ρόλο στην επιτυχημένη διεξαγωγή της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ παίζουν οι 
εθελοντές. Οι αρμοδιότητές τους περιλαμβάνουν υποστήριξη της εκδήλωσης, συνοδεία και 
περιήγηση του κοινού στις παράλληλες δράσεις της εκδήλωσης. 

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

Επικοινωνία: ntuaren@central.ntua.gr - 2107721433/1431/2128 

 


