ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) διοργανώνει διήμερο επιστημονικό
συνέδριο με θέμα, “3ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’
στις 12-13 Μαίου 2014 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 17
Διοίκησης. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η θεματολογία του καλύπτει
τις παρακάτω ενότητες :
• Αεροπορικές Εταιρίες (Δικτύου, LLC’s, cargo, εμπορικές συμφωνίες (code sharing),
συμμαχίες, αεροπολιτική, επιπτώσεις οικονομικής κρίσης κ.α.
• Αερολιμένες ( Ιδιωτικοποιήσεις, εμπορικές εκμεταλλεύσεις, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ κ.α.)
• Ελεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας ( Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, SESAR, BLUE MED )
• Αερομεταφορές, Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες ( Σύστημα εμπορίας ρύπων, βιοκαύσιμα,
κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις νέων α/φων κλπ)
• Safety & Security (Συστήματα προστασίας αεροδρομίων, Ramp handling safety, baggage
security, EU OPS, κ.α)
Σημαντικές Ημερομηνίες


Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη
200 λέξεων το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση takisoa@otenet.gr υπ’ όψιν κυρίου Τάκη Αδαμίδη, Προέδρου της Επιστημονικής
Επιτροπής.



Οι περιλήψεις θα περάσουν από την κρίση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και οι
συγγραφείς όσων από αυτές εγκριθούν θα ενημερωθούν σχετικά μέχρι τη Δευτέρα 31
Μαρτίου 2014.



Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρουσίασης σε ηλεκτρονική μορφή είναι η
Τετάρτη 23 Απριλίου 2014.



Οι ολοκληρωμένες εισηγήσεις θα συμπεριληφθούν στα πρακτικά του συνεδρίου και θα
αναρτηθούν στην ιστοσελιδα της ΕΑΕ με ελεύθερη πρόσβαση. Προς τούτο, θα πρέπει να
αποσταλούν στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014.



Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου και ύστερα από σχετική συνεδρίαση, η
Επιστημονική Επιτροπή θα απευθύνει ειδική πρόκληση για τη δημοσίευση μικρού αριθμού

εισηγήσεων σε ειδικό τεύχος του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Journal of Air
Transport Studies που εκδίδει ηλεκτρονικά η Ελληνική Αεροπορική Ένωση.


Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε εισήγησης θα πρέπει να έχει
πληρώσει το κόστος συμμετοχής του συνεδρίου προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στα
πρακτικά και να προγραμματιστεί προς παρουσίαση.

Εισηγήσεις


Η παρουσίαση των εισηγήσεων πρέπει να γίνει σε μορφή Power Point.



Ο τίτλος της εισήγησης θα πρέπει να δοθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.



Το όνομα του εισηγητή και ο τίτλος που το συνοδεύει (ακαδημαϊκός, επαγγελματικός ή
άλλος) θα πρέπει να δοθούν στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.



Κάθε εισήγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ξεχωριστό κείμενο πέντε(5) το πολύ
γραμμών όπου θα περιγράφεται συνοπτικά το αντικείμενο της εισήγησης. Το κείμενο θα
πρέπει να δοθεί στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.



Κάθε εισήγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του κάθε
εισηγητή στα Ελληνικά.



Οι εισηγήσεις που θα επιλεγούν για δημοσίευση στο Journal of Air Transport Studies θα
πρέπει να υποβληθούν υπό μορφή κειμένου Word στα Αγγλικά.

Κόστος Συνεδρίου


Το κόστος του συνεδρίου ανέρχεται στα 70 ευρώ για το κοινό, 30 ευρώ για τους φοιτητές και
σπουδαστές ΑΕΙ και ΤΕΙ και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της Ελληνικής
Αεροπορικής Ένωσης. Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιμο αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής
στις εργασίες του συνεδρίου που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει δύο (2) γεύματα και καφέ στα
διαλείμματα. Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται κατά την εγγραφή στο συνέδριο.



Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης, παρακαλούνται όπως υποβάλουν
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αίτηση εγγραφής μαζί με την περίληψη της παρουσίασης
τους. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στον ιστότοπο της Ένωσης:
www.aviationsociety.gr

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της Ένωσης μέχρι την
Παρασκευή 18 Απριλίου 2014.

Οργανωτική Επιτροπή:


Παναγιώτης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση



Δρ. Κώστας Ιατρού, Ελληνική Αεροπορική Ένωση



Εμμανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση



Ιωάννης Σταυλάς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση



Δρ. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Ελληνική Αεροπορική Ένωση



Εμμανουήλ Κεραμιανάκης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Επιστημονική Επιτροπή:


Σπύρος Γιάνκοβιτς, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/ Ε.Α.Ε



Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών



Καθηγητής Νικόλαος Θεοδώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο



Δρ. Ευστάθιος Μαλάκης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας



Καθηγητής Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου



Δρ. Δημήτριος Πούλος, Olympic Airlines/Services



Δρ. Βούλα Ψαράκη, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

