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4ο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Ένωση Πληροφορικής Ελλάδας χορηγός στη
συμμετοχή φοιτητών Πληροφορικής
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) προσκαλεί φοιτητές Πληροφορικής να
συμμετάσχουν ως δόκιμα μέλη με υποβολή πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας τους στο 4ο
Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων Τεχνολογιών “SafeGreece”. Φέτος το συνέδριο
πραγματοποιείται στην Αθήνα με το όνομα “SafeAthens 2017”, στις 28-30 Ιουνίου στο Εθνικό
Ίδρυμα Ερευνών.
Η ΕΠΕ αποτελεί τον επίσημο επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των πτυχιούχων
Πληροφορικής ΑΕΙ στην Ελλάδα. Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται στην ΕΠΕ φοιτητές
Πληροφορικής ΑΕΙ, δηλαδή Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, ΤΕΙ και ισότιμων αναγνωρισμένων
πτυχίων του εξωτερικού. Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της καλύπτουν κάθε τομέα, όπως
Παιδεία, υπηρεσίες και προϊόντα ΤΠΕ, έρευνα & ανάπτυξη, ανοικτά πρότυπα, ασφάλεια κρίσιμων
υποδομών, κ.ά.
Φοιτητές που είναι ήδη ή που θα εγγραφούν ως δόκιμα μέλη στην ΕΠΕ μπορούν να στείλουν
την πρότασή τους για πρώτη αξιολόγηση από την επιστημονική επιτροπή της ΕΠΕ. Η πρόταση
μπορεί να υποβληθεί μεμονωμένα ή ως ομάδα, με τη μορφή απλής περίληψης 250 λέξεων και
συνοδευτικών εικόνων & αναφορών (μέγιστο μία σελίδα). Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα
επιλεγούν οι δυο αρτιότερες, στις οποίες οι συγγραφείς θα συνεργαστούν με την επιστημονική
ομάδα της ΕΠΕ και θα ετοιμάσουν μόνοι τους ή από κοινού (co-authoring) την πλήρη εργασία
για υποβολή στο συνέδριο.
Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές (accepted) για παρουσίαση στο συνέδριο θα
καλυφθούν από την ΕΠΕ ως προς το κόστος υποχρεωτικής εγγραφής τουλάχιστον ενός εκ των
συγγραφέων, ώστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα παρουσίασης και συμπερίληψης της εργασίας
στα επίσημα πρακτικά ως peer-reviewed δημοσίευση. Η εργασία θα δημοσιευτεί επίσης στον
ιστότοπο και στις σελίδες της ΕΠΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε συνεργαζόμενα
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ΜΜΕ, με σκοπό τόσο την ανάδειξη της δουλειάς των φοιτητών, όσο και της σημασίας της
Πληροφορικής και των ΤΠΕ στη σχεδίαση της πολιτικής προστασίας σε ευρύτερο επίπεδο.
Σε περίπτωση εργασίας που γίνει αποδεκτή για παρουσίαση, αλλά κανείς από τους φοιτητές
συγγραφείς δεν μπορεί να παραβρεθεί στην Αθήνα για το συνέδριο, για οικονομικούς ή άλλους
λόγους, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συνεννόηση με την επιστημονική επιτροπή της ΕΠΕ και
η κατ' εξαίρεση παρουσίασή της από μέλος της, αλλά μόνο εφόσον πρόκειται για από κοινού
υποβολή με αυτή (co-authoring).
Η περιγραφή της μορφής της περίληψης, πιθανά θέματα ενδιαφέροντος, καθώς και η
εργασία της περσινής συμμετοχής της ΕΠΕ στο ίδιο συνέδριο, είναι διαθέσιμα online:

➢

http://safegreece.gr/index.php/safe_evros.html

➢

http://www.safeevros.gr/sites/default/files/page/attached_files/safe_evros_perilipseis_ergasion_0.pdf

Σημαντικές ημερομηνίες:
●

Αποστολή πρότασης-περίληψης στην ΕΠΕ:

1-28/2/2017

●

Απάντηση επιλογής (ναι/όχι) από την ΕΠΕ:

1-10/3/2017

●

Ολοκλήρωση πλήρους εργασίας (τελική):

10/4/2017*

Υποβολή – Επικοινωνία – Πληροφορίες:
●

http://www.epe.org.gr

●

Facebook: “Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος” (page & group)

●

Twitter: @epe_gr , #SafeAthens17

●

Email: info@epe.org.gr (subject: “#SafeAthens17”)

(* = Αναμένεται επίσημη ανακοίνωση των ημερομηνιών -- http://safegreece.gr/index.php/safeathens2017.html )

Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας
URL: http://www.epe.org.gr , mailto:info@epe.org.gr
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