Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ (Π.∆. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001)

ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΉ ∆ΙΕΎΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Οι ενδιαφερόµενοι οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλουν τις εργασίες για τα βραβεία που έχει προκηρύξει το Ίδρυµα
Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και
Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών, µπορούν να τις στείλουν ή να
τις καταθέσουν στα γραφεία του Ιδρύµατος Ανάπτυξης και του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στη διεύθυνση:
Πατησίων 42
Τ.Κ. 10682, Αθήνα
πρώην Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος
(Υπόψη κ. Α. Γεροντέλη, τηλ. 210-7723944)
Τα προκηρυχθέντα βραβεία είναι τα εξής:
• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: “Η Συµβολή των Επιστηµών και της
Τεχνολογίας στην Αντιµετώπιση των Προβληµάτων των Ορεινών Περιοχών και στην Ολοκληρωµένη
τους Ανάπτυξη”, Αφιερωµένο στη µνήµη του αγαπηµένου µας συναδέλφου Καθηγητή Στράτου Γαλανή
(χρηµατική ενίσχυση 1500 €), προθεσµία υποβολής µέχρι 30/10/2015.
• Βραβείο για την καλύτερη προπτυχιακή διπλωµατική εργασία στο πεδίο: «Προστασία και
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών
Πολιτισµών». (χρηµατική ενίσχυση 1000 €), προθεσµία υποβολής µέχρι 30/10/2015.
• Βραβείο για την καλύτερη µεταπτυχιακή διπλωµατική
εργασία στο πεδίο: «Προστασία και
Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών
Πολιτισµών». (χρηµατική ενίσχυση 1500 €), προθεσµία υποβολής µέχρι 30/10/2015.
• Παράταση προθεσµίας υποβολής εργασιών για το βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στα πεδία
της πολυδιάστατης κρίσης και της ανάγκης, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο, για πολιτικές Ολοκληρωµένης (οικονοµικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισµικής,
κατάλληλης τεχνικής/τεχνολογικής) Ανάπτυξης, η οποία να τελείται σε διαλεκτική αρµονία και µε
σεβασµό στον Άνθρωπο, όπως αυτός και οι συλλογικότητές του εντάσσονται στο φυσικό και πολιτισµικό
τους περιβάλλον, ως αναπόσπαστα µέρη του και όχι ως κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες, «επενδυτές» και
εκµεταλλευτές του· µε ειδική έµφαση και στις ορεινές περιοχές. (χρηµατική ενίσχυση 2000 €), προθεσµία
υποβολής µέχρι 27/2/2015.
• Βραβείο για τον πρώτο/τη, κατά σειρά, φοιτητή/τρια του Ε.Μ.Π. µε καταγωγή από το Μέτσοβο, µε το
µεγαλύτερο βαθµό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015
(χρηµατική ενίσχυση 1000 €).

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορηθούν για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του
Ε.Μ.Π. και. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες:
www.ntua.gr/MIRC/ και www.ntua.gr/MIRC/foundation.htm
Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη, Τηλ. 210 7723944, 7723448, Fax/Τηλ.: 210 7723482
Email: mirc@central.ntua.gr , ageron@central.ntua.gr
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών.
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 772-2593, 3448, 3944, FAX: 772-2594, 3945
EMAIL: mirc@central.ntua.gr
HTTP://www.ntua.gr/MIRC/

