
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   
"∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" 

     

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2008 
7-18 υλίου 2007 Ιο 

     
Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες: 

          

1. H υποβολή της αίτησης συµµετοχής για το Θερινό Σχολείο 2008 γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην 
διεύθυνση : edu.info@admin.demokritos.gr  

Θα υπάρξει ηλεκτρονική επιβεβαίωση, εντός δύο (2) ηµερών το αργότερο,  για όλες τις αιτήσεις που θα 
υποβληθούν.  

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 

         
2. Παράλληλα µε την αίτηση, οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να στείλουν (ανάλογα µε την κατηγορία που 
ανήκουν) τα παρακάτω δικαιολογητικά 
α. Αντίγραφο βασικού πτυχίου (για τους Πτυχιούχους) 
β. Αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας (για τους επι πτυχίω φοιτητές)   
γ. Αντίγραφο Μεταπτυχιακού τίτλου (εφόσον υπάρχει) 

δ. Βεβαίωση φοίτησης ή αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας για όσους είναι ενταγµένοι σε Μεταπτυχιακά 
Προγράµµατα Σπουδών  
 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν µε ένα από τους δύο τρόπους : 

α) Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση edu.info@admin.demokritos.gr  (αρχεία σε µορφή pdf από scanner) ή 
 
β) Ταχυδροµικά στη διεύθυνση 

ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος", Γραφείο Εκπαίδευσης,  
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε' και  Νεαπόλεως, ΤΘ 60228,  

15310 Αγία Παρασκευή 
 

3. Για την καλύτερη οργάνωση του Θερινού Σχολείου, οι διαλέξεις είναι ενταγµένες σε: 
          
► ¨Ένα Γενικό Κύκλο, που απευθύνεται σε όλους τους συµµετέχοντες και στο οποίο θα 
παρουσιαστούν γενικά τα γνωστικά πεδία δραστηριότητάς του ΕΚΕΦΕ “∆” µε τις τελευταίες ερευνητικές 
εξελίξεις σε κάθε πεδίο, και 
          
► Τρεις (3) παράλληλους Ειδικούς Κύκλους, όπου θα παρουσιαστούν πιο εξειδικευµένα θέµατα. 

    ♦ Ειδικός Κύκλος Ι 
        Θεµατικές Περιοχές : α) Βασική Έρευνα στις Φυσικές Επιστήµες, β)  Περιβάλλον – Ενέργεια – 
        Ασφάλεια 



    ♦ Ειδικός Κύκλος ΙΙ  
       Θεµατικές Περιοχές :α) Προηγµένα Υλικά και Νανοτεχνολογία, β) Πληροφορική – Τηλεπικοινωνίες – 
       Μικροηλεκτρονική 

    ♦ Ειδικός Κύκλος ΙΙΙ 
        Θεµατικές Περιοχές : Επιστήµες Ζωής και Βιοτεχνολογία 
         
Παρακαλούµε να σηµειώσετε µε Χ1, Χ2 µέχρι δύο θεµατικές περιοχές που θα θέλατε να 
παρακολουθήσετε, λαµβάνοντας υπόψη ότι η κατάταξή σας σε  Ειδικό Κύκλο θα γίνει µε βάση την 
πρώτη σας επιλογή (Χ1) 
 
Επίσης, στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου 2008 θα πραγµατοποιηθούν δύο ηµερίδες. 

- Η ηµερίδα για την Πολιτιστική Κληρονοµιά εντάσσεται στις διαλέξεις του Ειδικού Κύκλου Ι 
- Η ηµερίδα για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές εντάσσεται στο Γενικό Κύκλο 

          
4. Οι επισκέψεις στα εργαστήρια κατά την διάρκεια του Θερινού Σχολείου, θα γίνουν µε βάση σχετική 
αίτηση που θα συµπληρώσουν οι ενδιαφερόµενοι. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν 
σύντοµα. 
          
5. ∆εν υπάρχει οικονοµική επιβάρυνση για τη συµµετοχή στο Θερινό Σχολείο. 
          
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση µπορείτε να επικοινωνήσετε µε το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΕΦΕ 

"∆" : κα. Ι. Αποστόλου, κα. Χ. Τσουκαλά, Τηλ:210 650 3055, Fax:210 651 0384,  
e-mail:edu.info@admin.demokritos.gr ή  

info@edu.demokritos.gr 
 

 


