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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

«ΘΩΜΑΪΓΔΙΟ ΒΡΑΒΔΙΟ» 
Σας υπενθυμίζουμε ότι 

σύμυωνα με την από 29.08.2008 απόυαση Συγκλήτου 

Οη προπηστηαθοί θαη κεηαπηστηαθοί θοηηεηές ηφλ Στοιώλ Δ.Μ.Ποισηετλείοσ φς θαη απόθοηηοη 

ηοσ οη οποίοη δεκοζίεσζαλ εργαζία: 

α. Σε επηζηεκοληθά περηοδηθά ποσ περηιακβάλοληαη ζηο Science Citation Index Expanded. 

β. Σηα πραθηηθά ζσλεδρίφλ κε θρίζε ζηο πιήρες θείκελο ή ζε εθηεηακέλε περίιευε (ασηό ζα 

ηεθκερηώλεηαη από ηελ πρόζθιεζε ηοσ ζσλεδρίοσ, ε οποία ζα ζσλσποβάιιεηαη καδί κε ηο 

ζτεηηθό πρόγρακκα) 

κπορούλ λα σποβάιιοσλ προς ηε Γ/λζε Μέρηκλας/Τκήκα Φοηηεηηθής Μέρηκλας από ηε 

01.01.2012 έως 31.03.2012, γηα εργαζίες ποσ δεκοζηεύηεθαλ θαηά ηο προεγούκελο 

εκεροιογηαθό έηος (2011) ζε έγθρηηο επηζηεκοληθό περηοδηθό (κε ή τφρίς ζσλζσγγραθείς), κε 

ζύζηεκα θρηηώλ, ηα αθόιοσζα δηθαηοιογεηηθά: 

1. Αίηεζε (ε οποία ζα τορεγείηαη από ηε Γ/λζε Μέρηκλας/Τκήκα Φοηηεηηθής Μέρηκλας) 

κε ηα ζηοητεία ηοσς (ολοκαηεπώλσκο, δηεύζσλζε θαηοηθίας, ηειέθφλο θιπ). 

2. Γύο αλάησπα ηες εργαζίας, ηελ πρόζθιεζε θαη ηο πρόγρακκα ηοσ ζσλεδρίοσ. 

3. Βεβαίφζε ηοσ επηβιέποληα κέιοσς ΓΔΠ όηη ηο περηοδηθό ή ηο ζσλέδρηο 

ζσγθεληρώλοσλ ηης προϋποζέζεης ποσ αλαθέροληαη ζηα ζεκεία α & β ηες παρούζες 

αλαθοίλφζες 

4. Υπεύζσλε Γήιφζε ηοσ Ν. 1599/1986 όηη κπορούλ ζύκθφλα κε ηελ απόθαζε ηες 

Σσγθιήηοσ λα δηεθδηθήζοσλ ηο βραβείο. 

o Οι απόφοιτοι δικαιούνται του βραβείου εφόσον δεν έχουν περάσει 12 μήνες από την απόκτηση του 
Διπλώματος ή του τίτλου του Διδάκτορα και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη βραβευθεί για 
εργασία που δημοσίευσαν ως φοιτητές.  

Κάθε προπτυχιακός φοιτητής δικαιούται να βραβευθεί για μία εργασία κατά το διάστημα των 
σπουδών του. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Προς 

ηην Διεύθσνζη Μέριμνας Ε.Μ.Π. 

Τμήμα Φοιηηηικής Μέριμνας 

 
ΘΔΜΑ:  ΘΩΜΑΪΓΔΙΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΓΟ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΩΝ 

ΔΣΟΤ 2011 

 

Α Ι Σ Η  Η 
 
Επώνσμο : 

Όνομα : 

Όνομα Παηρός : 

Σηοιτεία Τασηόηηηας : 

(αριθμός, ημ/νία εκδόζεφς, αρτή εκδόζεφς) 

Μόνιμη  Διεύθσνζη : 

(οδός, αριθμός, περιοτή, Τ.Κ., νομός) 

Τηλέθφνο : 

e-mail : 

Στολή : 

Αρ. Μηηρώοσ : 

Ιδιόηηηα : 

Επιβλέπφν Καθ.: 

Παρακαλώ να δετθείηε ηην σπουηθιόηηηά 

μοσ για βράβεσζη  

      από ηο Θφμαχδειο Κληροδόηημα  

      ηης εργαζίας με ηίηλο .............................. 

      ................................................................. 

      ................................................................. 

η οποία δημοζιεύθηκε / έγινε δεκηή για 

δημοζίεσζη 

1. ζηο επιζηημονικό περιοδικό .............. 

      ................................................................. 

2. ζηα πρακηικά ηοσ ζσνεδρίοσ ............. 

      ................................................................. 

 

 

 

 

Αθήνα, ............................  

 

 

   Ο / Η  Αιη.....  

 


