
        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
για τους δύο πρώτους, κατά σειρά, φοιτητές του Ε.Μ.Π. με καταγωγή από το Μέτσοβο,

α) με το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και β) με το μεγαλύτερο βαθμό αποφοίτησης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

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

για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος
και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών,

με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και στο πλαίσιο των προσπαθειών του για στήριξη του έργου 
του  Μετσoβίου  Κέντρου  Διεπιστημονικής  Έρευνας  (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)  του  Ε.Μ.Π.  για  την  Προστασία  και 
Ανάπτυξη  του  Ορεινού  Περιβάλλοντος  και  των  Τοπικών  Ευρωπαϊκών  Πολιτισμών,  στην  κατεύθυνση 
επιστροφής  μέρους  του  χρέους  του  Ε.Μ.Π.  στην  πατρίδα  των  ιδρυτών  και  μεγάλων  ευεργετών  του, 
προκηρύσσει δύο 

Βραβεία για τους δύο πρώτους, κατά σειρά, φοιτητές του Ε.Μ.Π. με καταγωγή από το Μέτσοβο,
α) με το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

και β) με το μεγαλύτερο βαθμό αποφοίτησης από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το βραβεία θα συνοδεύονται από οικονομική ενίσχυση ύψους 750 € για τον κάθε βραβευόμενο.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  πληροφορηθούν  για  τους  σκοπούς  και  τις  δραστηριότητες  του  Ιδρύματος 
Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στις ιστοσελίδες

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

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 

α) Βεβαίωση από την Σχολή του Ε.Μ.Π. για την εισαγωγή και τη σειρά κατάταξης του νέου φοιτητή καθώς και τον 
ανώτατο  και  κατώτατο  αριθμό  μορίων  εισαγωγής  στη  Σχολή,  ή  αναλυτική  βαθμολογία  του  αποφοίτου 
αντίστοιχα.

β) Πιστοποιητικό καταγωγής εκ Μετσόβου του ιδίου ή απωτέρου συγγενούς, από αρμόδια υπηρεσία.
γ) Βεβαίωση του Δ.Σ. του Εξωραϊστικού Συλλόγου Μετσοβιτών Αθηνών περί καταγωγής εκ Μετσόβου.

τα οποία θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να τα υποβάλουν στη διεύθυνση του Ιδρύματος μέχρι τις 31 Μαΐου 2009.

Πληροφορίες: Τηλ. 210 7723944, 7723945 Fax: 210 7723945 Email: mirc@central.ntua.gr

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: naturesl@central.ntua.gr, rslab@survey.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)
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