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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. 

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. Ακολούθως, τα επιτεύγματα 
περισσότερων από 200 ερευνητικών ομάδων θα παρουσιαστούν σε ζωντανή ροή – 
livestreaming από το κανάλι της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ 
www.youtube.com/ntuaren και την ιστοσελίδα www.ntua.gr/ntuaren μέσω 
αντιπροσωπευτικών τρίλεπτων video για τις ανάγκες της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ. 

 

Συμμετοχή ερευνητικών ομάδων 

Κάθε Ερευνητική Ομάδα συμμετέχει με τη δημιουργία ενός video με διάρκεια αυστηρά έως 
τρία λεπτά και αποστολή του στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, το συντομότερο δυνατό 
και έως το πρωί τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 αυστηρά. 

 

Περιεχόμενο 

Στο video παρουσιάζονται η θεματολογία με την οποία ασχολείται η Ερευνητική Ομάδα, 
καθώς και μια σύντομη και συνεκτική περιγραφή και παρουσίαση του ερευνητικού της 
έργου. Η παρουσίαση επιβάλλεται να είναι δυναμική και πολυσύνθετη.  

Είναι ιδιαίτερα σημαντική, και υποχρέωση ως προς το ευρύ κοινό, η εκλαΐκευση ενός 
κεντρικού πυρήνα του έργου κάθε ερευνητικής ομάδας, που μπορεί να διανθίζεται με 
επεξηγηματικές μετρήσεις και εφαρμογές.  

Δεν συνιστάται η ασύνδετη παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων και 
έργων. Βεβαίως, είναι σημαντική η αναφορά σε προγράμματα Marie-Curie, Erasmus, κ.α., 
δεδομένου ότι είναι επιταγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 
  

https://www.youtube.com/ntuaren?fbclid=IwAR07YrLBtvw-N2U4qA819u7m9NUyW1uSK-SCPmBMELpxhwxW2BZHTvohE1M
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Τεχνικές προδιαγραφές 

 Τύπος αρχείου .mp4 ή .mov σε ανάλυση 720p (1280x720) ή 1080p (1920x1080) 

 Διάταξη video οριζόντια σε αναλογία 16:9 

 Διάρκεια έως τρία λεπτά αυστηρά 

 Δεν επιτρέπονται σημάνσεις στο video (λογότυπο, λεζάντες, κλπ). Η σήμανση θα 
προστεθεί με ευθύνη της  ομάδας διοργάνωσης της Βραδιάς στην αρχή του video σε 
ειδική εισαγωγική κάρτα, μετά από συνεννόηση με κάθε ερευνητική ομάδα και με βάση τα 
στοιχεία που θα ζητηθεί να παραδώσει (τίτλος, θέμα, συμμετέχοντες, λογότυπο και 
ιστοσελίδα εφόσον υπάρχει). 

 Κάθε video θα πρέπει να περιέχει ηχητική περιγραφή, που είτε ακολουθεί τις εικόνες, ή 
είναι ανεξάρτητη. Σύσταση για έως δύο ομιλητές.   

 Σύσταση ώστε η αναλογία περιεχομένου εικόνων (φωτογραφιών, ppt) προς video να 
βαραίνει στην κατεύθυνση του video. Δεν θα γίνονται αποδεκτά video που θα ταυτίζονται 
αποκλειστικά με παρουσιάσεις ppt. 

 Υλικό από πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης, όπως zoom, webex, κλπ δεν είναι αποδεκτό λόγω 
χαμηλής ανάλυσης. 

 

Οδηγίες αποστολής video  

 To video πρέπει να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές, αυστηρά όπως περιγράφηκαν 
ανωτέρω.  

 Το περιεχόμενο του video θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές οδηγίες και συστάσεις, 
όπως περιγράφηκαν ανωτέρω. 

 Το video θα αποσταλεί: 

· στα email ntuaren@central.ntua.gr; kpoutachidis@cosmolivepc.gr; 
labrop@mail.ntua.gr  

· με τη σήμανση στο θέμα:  NTUΑREN_VIDEO και τον τίτλο της ερευνητικής ομάδας 

· αυστηρά έως το πρωί της Παρασκευής 17 Σεπτεμβρίου 2021  

 Τηλέφωνο επικοινωνίας για διευκρινήσεις σχετικά με το video: 2107721433 - 
6970863366 Αντωνία Λαμπροπούλου 

 
Εισαγωγική κάρτα και δήλωση συναίνεσης 

Μετά την αποστολή και αποδοχή του video Θα σας αποστείλουμε email με τα στοιχεία που 
ζητούνται για την εισαγωγική κάρτα κάθε video, καθώς και γενική δήλωση συναίνεσης 
προβολής και μετάδοσης στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ. 

 

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 
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