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ΒΡΑΒΕΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ « Δ. ΧΩΡΑΦΑ» 
 

Το Ίδρυμα « Δ. Χωραφά» ενδιαφέρεται για το έτος 2023 να χορηγήσει δύο (2)  

βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και σε διδάκτορες του 

ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής 

θεματικές περιοχές: 

 Life sciences and Medicine 

 Physics, 

  Chemistry ( including nanotechnology) 

 Mathematics 

 Informatics/Computer Science 

 Engineering of Finance & Risk Management 

 

Προϋποθέσεις  

Οι υποψήφιοι πρέπει : 

 να  έχουν ολοκληρώσει την διατριβή τους α̟ό την 1η Ιουνίου 2022  έως και 

την 31η ∆εκεµβρίου 2023  τη διατριβή τους  

 να µην έχουν υ̟οβάλει το εν λόγω Βραβείο στο ̟αρελθόν και 

 να έχουν ηλικία µέχρι 32 ετών ( ήτοι να έχουν γεννηθεί α̟ό την 01 Ιουνίου 

1991  και µετά) 

 

∆ικαιολογητικά Υ̟οψηφίων 

Οι υ̟οψήφιοι θα ̟ρέ̟ει να α̟οστείλουν στη Γραµµατεία  της Σχολής µέχρι τις 

7.4.2023 υ̟όψη Κας ∆. Πουλλά στο e-mail phdmecheng@mail.ntua.gr  και µε 

κοινο̟οιήση στο e-mail: reg_mech@mail.ntua.gr   ένα έγγραφο  στην Αγγλική 

γλώσσα σε µορφή PDF, µικρότερο α̟ό 20MB ̟ου θα ̟εριλαµβάνει µε την σειρά 

̟ου αναγράφονται: 

 

 Μια συνοδευτική σελίδα µε : 

1. Πλήρες ονοµατε̟ώνυµο υ̟οψηφίου (ε̟ίθετο, όνοµα) 

2. Φύλο 

3. Τίτλος (Mr./Ms./Dr.) 

4. ∆ιεύθυνση κατοικίας 

5. Ηµεροµηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

6. Τίτλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 



7. Ηµεροµηνία α̟όκτησης διδακτορικού ή εκτιµώµενης ολοκλήρωσης του 

(ΜΜ/ΕΕΕΕ) 

8. Θεµατική ̟εριοχή  

9. Φωτογραφία ∆ιαβατηρίου του υ̟οψηφίου 

10. Προσω̟ική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 

 Πλήρες Βιογραφικό σηµείωµα (συµ̟εριλαµβανοµένης και της ̟ρακτικής 

άσκησης  εάν υ̟άρχει) 

 Λίστα µε τις δηµοσιεύσεις  

α) µόνο εργασίες στις ο̟οίες ο υ̟οψήφιος είναι ο ̟ρώτος συγγραφέας  

 

β)οι εργασίες θα ̟ρέ̟ει να έχουν δηµοσιευτεί, να βρίσκονται σε διαδικασία 

δηµοσίευσης ή τουλάχιστον να έχουν γίνει α̟οδεκτές για δηµοσίευση σε 

̟εριοδικά µετά α̟ό κρίση 

 Μονοσέλιδη ̟ερίληψη του ερευνητικού έργου του υ̟οψηφίου 

 Μονοσέλιδο σηµείωµα του υ̟οψηφίου για το ̟ώς το ερευνητικό του έργο 

συνεισφέρει στην ανθρω̟ότητα. 

 ∆ύο (2) Συστατικές Ε̟ιστολές µε την ̟ροσφώνηση “Dear members of the 

Board”εκ των ο̟οίων η µία α̟ό τον ε̟ιβλέ̟οντα της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

 Μέχρι ̟έντε ε̟ιλεγµένες ̟εριλήψεις δηµοσιεύσεων (όχι µεγαλύτερες της 

µισής σελίδας) 

 

3. Έγγραφο στην Ελληνική Γλώσσα ( σε µορφή PDF) ̟ου θα ̟εριλαµβάνει: 

 Ονοµατε̟ώνυµο στα ελληνικά 

 Τίτλο και ̟ερίληψη της διατριβής  

 Αναφορές (citations) στις δηµοσιεύσεις ̟ου έχουν συµ̟εριληφθεί στο 

αγγλικό κείµενο 

 

Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες , οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να ε̟ικοινωνήσουν : 

 

 Σχετικά µε τους όρους χορήγησης των βραβείων και τα α̟αραίτητα 

̟αραστατικά, µε το τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας στο 

balabani@central.ntua.gr 

 Σχετικά µε την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, µε τη 

Γραµµατεία της Σχολής τους. 

 

  

                                                                                       Αθήνα, 17/3/2023 

 

                                                                             ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  


