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ΘΕΜΑ : «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 – ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ»
Αγαπητέ κύριε Κούκιο,
Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ είναι ένας θεσµός που επιβραβεύει την Περιβαλλοντική
Ευαισθησία για ενέργειες και έργα που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του
προηγούµενου έτους και είχαν προσανατολισµό την προστασία του Περιβάλλοντος.
Τα βραβεία περιλαµβάνουν πέντε τοµείς, οι οποίοι είναι αφιερωµένοι σε Επιστηµονικό
έργο και ∆ιπλωµατική εργασία για το Αστικό Περιβάλλον, σε Περιβαλλοντικό έργο
Οργανισµών και Κρατικών Υπηρεσιών, σε Περιβαλλοντικό έργο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σε Περιβαλλοντική κάλυψη από Μέσα Ενηµέρωσης και σε
Περιβαλλοντικό έργο Επιχειρήσεων. Ο θεσµός εδραιώθηκε από τον Εθελοντικό
Οργανισµό για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY, µε στόχο την επιβράβευση καλών
ενεργειών και την παρακίνηση συµµετοχής στη προστασία του περιβάλλοντος, στη
χώρα µας.
Στο πλαίσιο των βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009,
θεσπίσθηκαν για πρώτη φορά ειδικά βραβεία για Πανεπιστηµιακές ∆ιπλωµατικές –
Πτυχιακές Εργασίες, προπτυχιακές και µεταπτυχιακές, που, κατά προτίµηση,
αξιολογούν µέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για το 2009
επικεντρωθήκαµε στον τοµέα «Μετακίνηση». Για το έτος 2010, αποφασίστηκε να
διευρυνθεί το αντικείµενο των διπλωµατικών – πτυχιακών εργασιών και στους τοµείς
«Αέρας» και «Νερό», το έτος 2011 στον τοµέα «Οικισµός» και το 2012 στον τοµέα
«Ενέργεια».
Οι υποψηφιότητες των διπλωµατικών – πτυχιακών εργασιών για τα βραβεία
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 αφορούν την περίοδο 2010-2011. Ειδικότερα για τον νέο τοµέα
«Ενέργεια» µπορούν να υποβληθούν και διπλωµατικές – πτυχιακές εργασίες
προηγούµενων ετών. Κατά την αξιολόγηση των εργασιών αυτών , θα δοθεί µεγάλο
βάρος στο αντικείµενο της εργασίας, που θα πρέπει να αναφέρεται κυρίως στην
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας έργων, µέτρων, νοµοθετηµάτων και πράξεων
βελτίωσης του περιβάλλοντος και γενικότερα της ποιότητας ζωής. Αιτήσεις συµµετοχής
και Φάκελοι Υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτοί µέχρι τον Μάρτιο του 2012, ενώ η
αξιολόγηση των εργασιών θα ολοκληρωθεί τον Μάιο.
Τα µέλη των επιτροπών αξιολόγησης των διπλωµατικών εργασιών για κάθε τοµέα θα
είναι στη διάθεση των καθηγητών που καθορίζουν τα αντικείµενα και επιβλέπουν τις
διπλωµατικές εργασίες, για να βοηθήσουν στην επιλογή και διαµόρφωση των
αντικειµένων και στόχων των εργασιών για το ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2012 αλλά και για το µέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε µε την Γραµµατεία των
ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ στο 210 6196757 και στο
http://ecocity.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3230
Με εκτίµηση,
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