
          

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.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: HTTP://www.ntua.gr/MIRC/ 

Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΤΟΥ 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 
 
 

Το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.∆.Ε.) του Ε.Μ.Π. για 
την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών 
προκηρύσσει τα παρακάτω βραβεία :  

 
• Βραβείο για την καλύτερη διπλωµατική εργασία στο πεδίο «Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού 
Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών» (χρηµατικό ποσό ύψους 1000 €), 
προθεσµία υποβολής µέχρι 31/8/2012. 

• Βραβείο για την καλύτερη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία στο πεδίο «Προστασία και Ανάπτυξη 
του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών» (χρηµατικό ποσό ύψους 
1500 €), προθεσµία υποβολής   µέχρι 31/8/2011. 

• Βραβείο για την καλύτερη διδακτορική εργασία στο πεδίο «Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού 
Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισµών» (χρηµατικό ποσό ύψους 2000 €), 
προθεσµία υποβολής µέχρι 31/8/2011. 

Επίσης 
• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο «Φύση και Πολιτισµός στις Ορεινές 

Περιοχές στην Ελλάδα και την Ευρώπη. (∆ιαλεκτικές Σχέσεις και Αλληλεπιδράσεις, ∆ιεπιστηµονικές 
Ολιστικές Προσεγγίσεις, Μελέτες Περίπτωσης)» (χρηµατικό ποσό ύψους 3000 €), προθεσµία 
υποβολής   µέχρι 31/8/2011. 

• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο «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)» (χρηµατικό ποσό ύψους 3000 €), προθεσµία υποβολής    µέχρι 31/8/2011. 

• Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο «∆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, Κοινωνικοικονοµικές ∆ιαστάσεις, Τεκµηρίωση, Αξιολόγηση, Εφαρµογές)» (χρηµατικό 
ποσό ύψους 3000 €), προθεσµία υποβολής µέχρι 31/8/2011. 

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


