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"Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ."  
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΕΣ, ΕΡΓΑ, ∆ΡΑΣΕΙΣ,  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ,  
∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. 

  
ΜΕΤΣΟΒΟ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 

  
 
  

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ Ε.Μ.Π.  
 
 

Αθήνα, Απρίλιος 2009 
 
Το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ και η Επιστηµονική Επιτροπή του ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και 
των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισµών, προκηρύσσουν δύο βραβεία των 1.500 € το κάθε ένα, για τις καλύτερες εργασίες 
τελειοφοίτων και µεταπτυχιακών σπουδαστών καθώς και υποψηφίων διδακτόρων του Ε.Μ.Π. και των άλλων Α.Ε.Ι. της 
χώρας, σε ένα από τα παρακάτω θέµατα της επιλογής τους: 
α)  Φύση και Πολιτισµός στις Ορεινές Περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. (∆ιαλεκτικές Σχέσεις και 

Αλληλεπιδράσεις, ∆ιεπιστηµονικές Ολιστικές Προσεγγίσεις, Μελέτες Περίπτωσης) 
β)  Παραδοσιακές, Περιβαλλοντικά Φιλικές, Κατασκευαστικές και Παραγωγικές Τεχνικές και Τεχνολογίες στις 

Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας. (∆ιερεύνηση, Σχέσεις µε το φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον, µε τα τοπικά 
φυσικά διαθέσιµα και την αυτόχθονη σοφία) 

γ)  ∆ιεπιστηµονικές καινοτοµικές λύσεις µεγάλων προβληµάτων των Ορεινών Περιοχών και των Ορεινών 
Νησιωτικών Περιοχών της Ελλάδας µε βάση τις αρχές και τις αξίες της Ολοκληρωµένης τους Ανάπτυξης. 
(Τεχνολογικές, Παραγωγικές, Κοινωνικοοικονοµικές ∆ιαστάσεις, Τεκµηρίωση, Αξιολόγηση, Εφαρµογές) 

 
Οι εργασίες αυτές, µετά µία γενική θεωρητική εισαγωγή, θα µπορούν να πραγµατεύονται το κάθε θέµα από την ειδική 
επιστηµονική-ερευνητική-µελετητική-τεχνολογική οπτική της συγκεκριµένης ειδικότητας  των  συγγραφέων  τους και  να  
παρουσιάζουν τις  µεθόδους και  τεχνικές  τους και τα συµπεράσµατα, αποτελέσµατα, προτάσεις τους σε κείµενο σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του Συνεδρίου.  
 
Επιστηµονική Επιτροπή Κρίσης των εργασιών είναι η Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου.  
 
Σε Ειδική Συνεδρίαση του Συνεδρίου θα παρουσιασθούν οι εργασίες που θα βραβευθούν και θα απονεµηθούν τα σχετικά 
βραβεία.  
 
Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό θα πρέπει να έχουν υπ' όψη τους τα πεδία της Γενικής και Ειδικότερης Θεµατολογίας του 
Συνεδρίου, όπως αυτά αναφέρονται στην πρώτη ανακοίνωση του Συνεδρίου.  
 
Η προθεσµία υποβολής των εργασιών λήγει στις 31.3.2010 για να υπάρξει επαρκής χρόνος για το σχεδιασµό και την 
ολοκλήρωσή τους.  



 2 

 
Οι εργασίες θα πρέπει να σταλούν ή να παραδοθούν στη διεύθυνση:  

 
Καθηγητή ∆.Ρόκο 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. 
(Για την προκήρυξη του Βραβείου του ΕΜΠ για το Μέτσοβο) 
Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης 
Τοµέας Τοπογραφίας 
Σχολή Αγρονόµων-Τοπογράφων Μηχανικών 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9 
157 80 Ζωγράφος 
 

Μέσα στο φάκελο ο οποίος δεν θα αναγράφει αποστολέα θα υπάρχει:  
1. Η εργασία σε τρία αντίτυπα, µετά από επεξεργασία κειµένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε format Microsoft Word 

2002 ή µεταγενέστερη έκδοση, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Συνεδρίου οι οποίες θα τους σταλούν, χωρίς όµως 
τα ονόµατα του/των συγγραφέων. Σε κάθε αντίτυπο θα γράφεται µε µολύβι αλφαριθµητικός κωδικός αριθµός της 
επιλογής του/των συγγραφέων.  

2. Σφραγισµένος αδιαφανής φάκελος ο οποίος θα αναφέρει στην εξωτερική του όψη τον αλφαριθµητικό κωδικό αριθµό. 
Μέσα στο φάκελο θα υπάρχουν τα πλήρη ονόµατα και λοιπά στοιχεία του/των συγγραφέων.  

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δικαιούνται να λάβουν γνώση της τεκµηριωµένης κρίσης της επιστηµονικής επιτροπής 
µετά την ανακοίνωση της πρότασής της προς την Επιστηµονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π.  
  
Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ΜΕ.Κ.∆.Ε. του Ε.Μ.Π. (Καθηγητής 
∆.Ρόκος), τηλ. 7722593 και 7723448, Fax: 7722594 και Email: drdrok@central.ntua.gr και mirc@central.ntua.gr . 
  

 
Αθήνα, Απρίλιος 2009 
 

 
Η Επιστηµονική Επιτροπή του ΜΕ.Κ.∆.Ε.  

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

 

 


