
           

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.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/  

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)  του  Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001) 

 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ  

ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

 

 

Το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την 

Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών προκηρύσσει:  

 

 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 €), προθεσμία υποβολής μέχρι 31/10/2014 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του 

Ε.Μ.Π. και. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες: 

 

www.ntua.gr/MIRC/  και   www.ntua.gr/MIRC/foundation.htm      

 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» http://environ.survey.ntua.gr/en/ , μπορούν να βρουν κείμενα για τη θεωρία και 

την πράξη της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης http://environ.survey.ntua.gr/en/text-for-complete-

development.html 

  

 

Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη,  Τηλ. 210  7723944, 7723448, Fax: 210 7723482 

Email: mirc@central.ntua.gr , ageron@central.ntua.gr                    
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