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ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

 
Το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσόβιου

Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος
 
• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική
Τεχνολογίας στην Αντιµετώπιση των
τους Ανάπτυξη” , Αφιερωµένο στη
(χρηµατική ενίσχυση 1500 €). Παράταση

 
• Βραβείο για την καλύτερη µεταπτυχιακή

Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των
Πολιτισµών». (χρηµατική ενίσχυση

 
• Βραβείο για τον πρώτο/τη, κατά σειρά

µεγαλύτερο βαθµό εισαγωγής 
(χρηµατική ενίσχυση 1000 €). Π
 

• ∆ύο (2) βραβεία για την καλύτερη
κριτών, σε θέµατα Ολοκληρωµένης

τεχνικής/τεχνολογικής) Ανάπτυξης

ενίσχυση 1000 € το καθένα). Προθεσµία
 

• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική
Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης των ορεινών

1000 €). Προθεσµία υποβολής µέχρι
 

• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική
ξενικών και βλαπτικών πληθυσµών
(χρηµατική ενίσχυση 1000 €). Προθεσµία
 

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν
προδιαγραφές κάθε  βραβείου,  καθώς
και. του Ιδρύµατος Ανάπτυξης του ΜΕ

 
www.ntua.gr/MIRC

Επίσης, στην ιστοσελίδα του ∆ιεπιστηµονικού
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» http://environ.survey.ntua.gr/el/
την πράξη της Ολοκληρωµένης

development.html  
 

 
 
Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη
Email: mirc@central.ntua.gr , ageron@central.ntua.gr
 

 

 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 42, 10682, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 772- 3944, 3448, FAX: 772-3482, 3945 

mirc@central.ntua.gr      HTTP://www.ntua.gr/MIRC/  

Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(ΜΕ.Κ.∆.Ε.)  του  Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ (Π.∆. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001) 

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆ Ε

 

ου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆ Ε

Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών

ερευνητική εργασία στο πεδίο: “Η Συµβολή των
Αντιµετώπιση των Προβληµάτων των Ορεινών Περιοχών και
Αφιερωµένο στη µνήµη του αγαπηµένου µας συναδέλφου Καθηγητή

Παράταση προθεσµίας υποβολής µέχρι 31/10/201

µεταπτυχιακή διπλωµατική  εργασία στο πεδίο

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των
χρηµατική ενίσχυση 1500 €). Παράταση προθεσµίας υποβολής µέχρι

πρώτο τη κατά σειρά, φοιτητή/τρια του Ε.Μ.Π. µε καταγωγή
εισαγωγής  στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το ακαδηµαϊκό

Προθεσµία υποβολής µέχρι 30/11/2016. 

την καλύτερη δηµοσίευση σε επιστηµονικό περιοδικό ελληνικό
θέµατα Ολοκληρωµένης (πολιτισµικής, πολιτικής, κοινωνικής

Ανάπτυξης των ορεινών ηπειρωτικών και νησιωτικών

Προθεσµία υποβολής µέχρι 31/10/2017. 

καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: «Η πολυπολιτισµικότητα
Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών. Η περίπτωση του Μετσόβου

υποβολής µέχρι 30/11/2017. 

καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: «Ανάπτυξη µεθόδων και
βλαπτικών πληθυσµών ψαριών από λίµνες της Ελλάδας µε έµφαση

Προθεσµία υποβολής 30/11/2017. 

µπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούµενα
καθώς και για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του

Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες: 

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

του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
http://environ.survey.ntua.gr/el/ , µπορούν να βρουν κείµενα

Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης http://environ.survey.ntua.gr/el/text

Γεροντέλη,  Τηλ. 210  7723944, 7723448, Τηλ/Fax: 210 
ageron@central.ntua.gr                    

       

, 3945  
 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ  
ΜΕΚ.∆.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

ΜΕ Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την 
Ευρωπαϊκών Πολιτισµών προκηρύσσει:  

Συµβολή των Επιστηµών και της 
Περιοχών και στην Ολοκληρωµένη 

συναδέλφου Καθηγητή Στράτου Γαλανή 
/10/2017. 

εργασία στο πεδίο: «Προστασία και 
Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών 

υποβολής µέχρι 31/10/2017. 

µε καταγωγή από το Μέτσοβο, µε το 
για το ακαδηµαϊκό έτος  2016-2017 

περιοδικό ελληνικό ή ξένο µε σύστηµα 
πολιτικής κοινωνικής, οικονοµικής, 

νησιωτικών περιοχών (χρηµατική 

πολυπολιτισµικότητα ως παράγοντας 
του Μετσόβου». (χρηµατική ενίσχυση 

µεθόδων και τεχνικών εξοβελισµού 
Ελλάδας µε έµφαση στις ορεινές περιοχές» 

απαιτούµενα δικαιολογητικά και τις 
δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 

http://www.ntua.gr/MIRC/foundation.htm 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. 
να βρουν κείµενα για τη θεωρία και 

http://environ.survey.ntua.gr/el/text-for-complete-

 7723482 


