
        

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

στο πεδίο

Παραδοσιακές Περιβαλλοντικά Φιλικές Κατασκευαστικές και Παραγωγικές Τεχνικές
και Τεχνολογίες στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας.

(Διερεύνηση, Σχέσεις με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον
με τα τοπικά φυσικά διαθέσιμα και την αυτόχθονη σοφία)

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
προκηρύσσει ένα

Bραβείο στο πεδίο:

"Παραδοσιακές Περιβαλλοντικά Φιλικές Κατασκευαστικές και Παραγωγικές
Τεχνικές και Τεχνολογίες στις Ορεινές Περιοχές της Ελλάδας."
(Διερεύνηση, Σχέσεις με το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον

με τα τοπικά φυσικά διαθέσιμα και την αυτόχθονη σοφία)

Το βραβείο θα συνοδεύεται από οικονομική ενίσχυση του/των βραβευομένου/ων ύψους 3.000 €.

Οι  σχετικές  με  το  αντικείμενο  του  διαγωνισμού  εργασίες  σε  τρία  αντίγραφα,  με  το  βιογραφικό  σημείωμα  των 
υποψηφίων  και  με  ένα  μικρό  κείμενο  τεκμηρίωσης  της  συνάφειας  της  εργασίας  τους  με  το  αντικείμενο  του 
διαγωνισμού, θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι 31.8.2011 στα γραφεία του Ιδρύματος και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 
στο συγκρότημα Πατησίων 42 του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, πρώην Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 2ος  όροφος, σε κλειστό 
φάκελο.

Μέσα στο φάκελο ο οποίος δεν θα αναγράφει αποστολέα θα υπάρχει:

1.  Η  εργασία  σε  τρία  αντίτυπα  και  σε  ηλεκτρονική  μορφή,  μετά  από  επεξεργασία  κειμένου  σε  ηλεκτρονικό 
υπολογιστή  σε  format  Microsoft  Word  2002  ή  μεταγενέστερη  έκδοση,  χωρίς  όμως  τα  ονόματα  του/των 
συγγραφέων.  Σε  κάθε  αντίτυπο  δεν  θα  υπάρχουν  ονόματα,  αλλά  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 και το βραβείο για το οποίο υποβάλλεται η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία. Μέσα στο φάκελο θα 
υπάρχουν τα πλήρη ονόματα και λοιπά στοιχεία του/των συγγραφέων, το βιογραφικό τους σημείωμα και το 
μικρό κείμενο τεκμηρίωσης.

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. 
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Η Διεπιστημονική Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού απαρτιζόμενη από τα μέλη ΔΕΠ Α.Ε.Ι. του Δ.Σ. του Ιδρύματος 
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, θα γνωστοποιήσει σ’ όλους όσους 
θα υποβάλουν εργασίες τους την τεκμηριωμένη εισήγησή της προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος.

Τα  αντίγραφα  των  εργασιών  που  θα  υποβληθούν  δεν  επιστρέφονται  και  θα  παραμείνουν  στις  Βιβλιοθήκες  του 
ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος, στο Μέτσοβο και το Ε.Μ.Πολυτεχνείο.

Για κάθε σχετική με το διαγωνισμό πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης (Καθηγητής Δ.Ρόκος), τηλ. 210 7722593 και 210 7722597, Fax: 210 7722594,

Email: drdrok@central.ntua.gr, http://www.ntua.gr./MIRC/

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/ 

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