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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) 

 

 

ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 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 τη συγγραφή δοκιμίου για τις Πολιτισμικές αξίες και παραδόσεις της ορεινής Κρήτης: Θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την Ολοκληρωμένη της Ανάπτυξη .Στο πλαίσιο της συνεργασίας με την εταιρεία Κρητικών Σπουδών. 

(χρηματική ενίσχυση 1500 € ). Παράταση Προθεσμίας υποβολής μέχρι 30.10.2020 

 

 Βραβείο για τη συγγραφή δοκιμίου για τις Πολιτισμικές αξίες της ορεινής νησιωτικής Ελλάδας: Θεμελιώδης 

προϋπόθεση για την Ολοκληρωμένη της Ανάπτυξη.(χρηματική ενίσχυση 1500 €).  Παράταση Προθεσμίας υποβολής 

μέχρι 30.10.2020 

 

 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 2020 (χρηματική ενίσχυση 1000 €). 

Προθεσμία υποβολής μέχρι 30/11/2020. 

 

 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 2.000 €).  

 

 Δύο (2) βραβεία για την καλύτερη δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ελληνικό ή ξένο με σύστημα κριτών, σε 

θέματα Ολοκληρωμένης (πολιτισμικής, πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, τεχνικής/τεχνολογικής) Ανάπτυξης των 

ορεινών ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών (χρηματική ενίσχυση 1000 € το καθένα).  

 

 Βραβείο για τη καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: «Ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών συμβολής στην 

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών και των Νησιωτικών Περιοχών». (χρηματική ενίσχυση 1000 € ). 

 

 Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: «Σύγχρονα εργαστήρια ξυλογλυπτικής στο Μέτσοβο. 

Συνέχεια μιας μακράς παράδοσης. Μετσοβίτικη ξυλογλυπτική και η συμβολή της στην οικιακή και εκκλησιαστική 

εσωτερική αρχιτεκτονική». (χρηματική ενίσχυση 1000 € ).  

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις 

προδιαγραφές κάθε  βραβείου,  καθώς και για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. και. του Ιδρύματος 

Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες: http://mirc.ntua.gr/ και   

https://mirc.ntua.gr/foundation/index.html 

 

 

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», http://environ.survey.ntua.gr/ 

μπορούν να βρουν κείμενα για τη θεωρία και την πράξη της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης 

http://environ.survey.ntua.gr/dpms/text-for-complete-development.html  
 

 

Πληροφορίες: Αγγελική Γεροντέλη,  τηλ. 210-7723944, Έλυα Μιχαηλίδου, τηλ.:210-7723482, Δ. Ρόκος τηλ.: 210-

7723448, Email: mirc.dev.foundation@gmail.com, mirc@central.ntua.gr, ageron@central.ntua.gr, 

elmich@central.ntua.gr    
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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 ΝΕΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ  

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π. 

 

Απόφαση του ΔΣ του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για την προκήρυξη των παρακάτω τριών νέων 

βραβείων:  

 

1. Βραβείο με οικονομική ενίσχυση 3.000€ για τη συμβολή τοπικών και/ή εθνικοτοπικών κινήσεων, πρωτοβουλιών 

και συλλογικοτήτων πολιτών, νέων επιστημόνων και εργαζομένων (από τα κάτω), στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση και το ξαναζωντάνεμα ορεινών περιοχών και/ή απομονωμένων νησιωτικών περιοχών, σε 

πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, τεχνικό/τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

2. Βραβείο με οικονομική ενίσχυση 3.000€ για τη συμβολή τοπικών και /ή εθνικοτοπικών κινήσεων, πρωτοβουλιών 

και συλλογικοτήτων πολιτών, νέων επιστημόνων και εργαζομένων (από τα κάτω), σε δράσεις ελεύθερης και 

συστηματικής παιδείας (ως μόρφωσης, πολιτισμού και κριτικής σκέψης), στη δημιουργία προϋποθέσεων 

για συγκράτηση του πληθυσμού των ορεινών περιοχών και/ή απομονωμένων νησιωτικών περιοχών και την 

επιστροφή και ενεργοποίηση νέων επιστημόνων και εργαζομένων στην αξιοποίηση των στοιχείων τα οποία 

συγκροτούν την ολική πραγματική πραγματικότητα των περιοχών αυτών για μια αξιοβίωτη ζωή στο 

μοναδικό φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον τους.  

3. Βραβείο με οικονομική ενίσχυση 3.000€ για τοπικές πρωτοβουλίες διεπιστημονικών συλλογικοτήτων νέων 

επιστημόνων, στην κατεύθυνση συγκρότησης σχεδίων και πραγματοποίησης συγκεκριμένων πρακτικών 

δράσεων σε πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, τεχνικό/τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, 

ορεινών και απομονωμένων νησιωτικών περιοχών, με στόχο την αξιοβίωτη ζωή των κατοίκων τους σε 

συνθήκες ολοκληρωμένης ανάπτυξης των περιοχών τους.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς  θα πρέπει  οποτεδήποτε είναι έτοιμοι, να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος με φάκελο 

τεκμηριωμένων στοιχείων για τη φύση, τη δομή, τους σκοπούς, τους στόχους, τις δράσεις  και το γενικότερο έργο 

τους. Ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ιδρύματος θα προβαίνει στην αξιολόγηση των στοιχείων αυτών 

στα τέλη Οκτωβρίου κάθε έτους και το βραβείο θα απονέμεται κάθε Δεκέμβριο.  

Πληροφορίες για τις δυνατότητες συμμετοχής παρέχονται όπως φαίνονται παρακάτω : 

 

Δυνατότητα συμμετοχής 

 Δικαίωμα κατάθεσης υποψηφιότητας έχουν ΚΑΙ όσοι φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων 

Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, εδρεύουν σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους και αριθμούν πάνω από 5 

μέλη (Αποκλείονται οι ΜΚΟ) 

 

και η δραστηριότητά τους εμπίπτει σε τουλάχιστον ένα από τους παρακάτω κλάδους: 

 

◦ Παιδεία 

◦ Γεωργία, δασοκομία και αλιεία  

◦ Μεταποίηση 

◦ Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 

◦ Δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 

◦ Τέχνες 

◦ Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 
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ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001) 

 

◦ Κατασκευές - Μόνο για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, άσκησης 

επαγγελμάτων κ.λπ. 

◦ Εμπόριο – Μόνο για δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο 

◦ Ίδρυση και λειτουργία παραδοσιακών ξενώνων φιλοξενίας σε συνδυασμό με αγροτουρισμό και παραγωγή 

τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.    

 

 Δικαίωμα κατάθεσης υποψηφιότητας έχουν ΚΑΙ όσοι φορείς, πρωτοβουλίες πολιτών, μη θεσμοθετημένες 

συλλογικότητες κ.λπ. δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, 

εδρεύουν σε ορεινούς ή νησιωτικούς δήμους και αριθμούν πάνω από 5 μέλη και η δραστηριότητά τους εμπίπτει 

αποδεδειγμένα σε τουλάχιστον ένα από τους παραπάνω κλάδους 

 

 Κάθε φορέας μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένα μόνο από τα τρία παραπάνω βραβεία του Ιδρύματος Ανάπτυξης 

του ΜΕΚΔΕ, τα οποία έχουν προκηρυχθεί. 

 Αποκλείεται η συμμετοχή στο διαγωνισμό φορέων των οποίων τα μέλη έχουν είτε συγγενική σχέση (μέχρι 2
ου

 

βαθμού συγγένειας) ή σχέση εργασίας με το ΜΕΚΔΕ, το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕΚΔΕ, αλλά και με μέλη του 

ΜΕΔΚΕ ή του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕΚΔΕ.        

 

Προδιαγραφές για την κατάθεση υποψηφιότητας 

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος θα πρέπει να περιέχει 

τα παρακάτω στοιχεία: 

 Αίτηση υποψηφιότητας για συγκεκριμένο βραβείο 

 Δομή, καταστατικό λειτουργίας, τόπος δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας 

 Αποδεικτικό εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπου αυτό υπάρχει 

 Περιοχές δράσης 

 Αντικείμενο δραστηριοτήτων 

 Πεπραγμένα-αποτελέσματα δράσεων (ανά χρόνο, από ιδρύσεώς τους) 

 Κριτική αποτίμηση και αυτοαξιολόγηση αποτελεσμάτων που πέτυχαν. Προβλήματα τα οποία αντιμετώπισαν 

 Τεκμηριωτικό συνοδευτικό υλικό (έντυπο, βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ.) 

 Τεκμηρίωση της συνάφειας του αντικειμένου του φορέα με το αντικείμενο του βραβείου 

 

Κριτήρια αξιολόγησης 

 Θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση η τυχόν ύπαρξη μόνιμης/σταθερής χρηματοδότησης των υποψηφίων και 

από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς κ.λπ.  

 Θα πριμοδοτηθούν συλλογικότητες νέων, μορφωμένων πολιτών οι οποίοι είτε επέστρεψαν από το εξωτερικό ή 

εγκαταστάθηκαν σε ορεινή ή νησιωτική περιοχή για να αναπτύξουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. 

 Θα αξιολογούνται θετικά: 

◦ Δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση των γεωγραφικών ανισοτήτων και της γεωγραφικής 

απομόνωσης 

◦ Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στη διατήρηση της υλικής και άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς, εκδοτική 

δραστηριότητα σχετικά με τη διατήρηση τοπικών διαλέκτων, ηθών, εθίμων, κ.λπ. 
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◦ Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην παιδεία ως μόρφωση πολιτισμό και κριτική σκέψη 

◦ Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και των 

υδατικών διαθεσίμων 

◦ Δραστηριότητες για την ορθή διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων  

◦ Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και άσκησης τοπικών επαγγελμάτων 

◦ Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο 

◦ Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και 

την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και προωθεί την ενεργειακή αυτάρκεια 

ορεινών ή/και απομονωμένων νησιωτικών περιοχών (πχ ενεργειακές κοινότητες, όπως περιγράφονται στον Ν. 

4513/23.01.2018) 

 Θα αξιολογείται το παραγόμενο κοινωνικό έργο των κοινωνικών φορέων και η συσχέτισή του με τις αρχές και τις 

αξίες της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, δηλαδή της ταυτόχρονα και διαχρονικά ισότιμης κοινωνικής, οικονομικής, 

πολιτισμικής, πολιτικής τεχνικής/τεχνολογικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. 

 

Πληροφορίες:  

Αγγελική Γεροντέλη: 210-7723944, ageron@central.ntua.gr 

Έλυα Μιχαηλίδου, 210-7723482, elmich@central.ntua.gr  

Πολ Κολοκούσης, 2107722599,  polkol@central.ntua.gr  
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