
 
Βραδιά Ερευνητή 2013 στο ΙΤΕ 

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013 

Ώρες επίσκεψης: 18:30 – 21:00 

Είσοδος Ελεύθερη 

  
Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) σας προσκαλεί στη «Βραδιά Ερευνητή 2013» που θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:30  μ.μ. στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στα 
Βασιλικά Βουτών.  
  
Η «Βραδιά του Ερευνητή» είναι ένας πανευρωπαϊκός θεσμός που έχει καθιερωθεί από το 2005 από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, με κύριο στόχο την ενίσχυση της δημόσιας εικόνας των ερευνητών και την ανάδειξη 
του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην ενθάρρυνση 
νέων ατόμων να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στην έρευνα, μέσα από την καλλιέργεια 
της ερευνητικής κουλτούρας στις νεότερες γενιές. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
στοχεύουν στο να απομυθοποιήσουν την εικόνα του «απόμακρου επιστήμονα» που είναι κλεισμένος 
και αποκομμένος από την κοινωνία, και να δείξουν ότι ο ερευνητής είναι κάποιος σαν κι εμάς. 
  
Φέτος, η «Βραδιά του Ερευνητή» θα λάβει χώρα παράλληλα σε 36 χώρες και 300 ευρωπαϊκές πόλεις, 
και συγκεκριμένα στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν παράλληλες εκδηλώσεις στην Αθήνα (ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτος»), στην Πάτρα (Πανεπιστήμιο Πατρών / Πολυχώρος ΙΝΤΕΑΛ), στο Βόλο (Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας / Πολυχώρος Τσαλαπάτα), στη Θεσσαλονίκη (ΕΚΕΤΑ / Κέντρο Διάδοσης Επιστήμων και 
Μουσείο Τεχνολογίας) και στο Ηράκλειο (ITE). 

  
Στο Ηράκλειο, οι επισκέπτες θα έχουν την δυνατότητα να συνομιλήσουν με τους ερευνητές και να 
ενημερωθούν για τις πρόσφατες δραστηριότητες του ΙΤΕ στους τομείς: Διάχυτης Νοημοσύνης, 
Τεχνολογίες Νέων υλικών και Εφαρμογών των Λέιζερ, Υποβρύχιας Ακουστικής, και Βιολογικών 
Συστημάτων.  
  
Η βραδιά θα πλαισιωθεί με προσφορά κρητικών εδεσμάτων με την υποστήριξη του χορηγού 
«Δημιουργίες Γεύσεων» και παρουσίαση του Κρητικού Αμπελώνα από μέλη του Δικτύου Οινοποιών Ν. 
Ηρακλείου.  Ο Γιώργος Αναγνωστάκης (κιθάρα) και ο Βαγγέλης Μαυροειδής (πιάνο) θα κλείσουν τη 
βραδιά με έντεχνα και ροκ τραγούδια. 
  
Συνημμένα: Πρόσκληση, Αφίσα 

  
Πληροφορίες: 
Ελευθερία Κατσούλη, Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΙΤΕ 

Τηλ.: 2810 391510, e-mail: ekat@admin.forth.gr  και  
Γιώργος Παπαμιχαήλ,  Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης  
Τηλ.: 2810 391904, e-mail: george@stepc.gr  
 Χορηγοί:  

 Δημιουργίες Γεύσεων 

 

Δίκτυο Οινοποιών Ν. Ηρακλείου 
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