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Το Ίδρυµα «∆. Χωραφά» ενδιαφέρεται να χορηγήσει για το έτος 2017 δύο 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:   

• Research, Development and Applications in High Technology 
• Life sciences and Medicine 
• Physics, Chemistry, Sciences of the Very Small and the Very Large 
• Formal sciences: Mathematics, Logic, Statistics and their Applications 
• Hard Science Solutions to Millennium Problems 
• Interdisciplinary Scientific Research 

 
Προϋποθέσεις   
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
• να είναι υποψήφιοι διδάκτορες του ΕΜΠ, που ολοκλήρωσαν ή θα ολοκληρώσουν τη διατριβή 

τους από την 1η Ιουνίου 2016 έως και την 31η ∆εκεµβρίου 2017, 
• να έχουν ηλικία µέχρι 32 ετών (θα πρέπει να έχουν γεννηθεί µετά από τις 31 Μαρτίου 1985) 

και 
• να µην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν. 

 
∆ικαιολογητικά υποψηφίων 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν στο Γραφείο Μεταπτυχιακών της Σχολής ΗΜΜΥ  
µέχρι και τις 03.04.2017 (για πληροφορίες στο τηλ. 210 7722849 κ. Κριθινάκη) ένα έγγραφο στην 
αγγλική γλώσσα (σε µορφή PDF, µικρότερο από 20ΜΒ) που θα περιλαµβάνει µε την σειρά που 
αναγράφονται: 

• Μία συνοδευτική σελίδα µε: 
1. Πλήρες ονοµατεπώνυµο υποψηφίου (επίθετο, όνοµα) 
2. Φύλο 
3. Τίτλος (Μr./Ms./Dr.) 
4. ∆ιεύθυνση κατοικίας 
5. Ηµεροµηνία γέννησης (HH/MM/EEEE) 
6. Τίτλο διδακτορικής διατριβής  
7. Ηµεροµηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιµώµενης ολοκλήρωσής του (MM/EEEE) 
8. Θεµατική περιοχή που εµπίπτει το έργο του 
9. Φωτογραφία διαβατηρίου του υποψηφίου 

• Πλήρες βιογραφικό σηµείωµα (συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής άσκησης εάν υπάρχει)  
• Λίστα µε τις δηµοσιεύσεις 

α) µόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας 
β) οι εργασίες θα πρέπει να έχουν δηµοσιευτεί, να βρίσκονται σε διαδικασία δηµοσίευσης ή 
τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές για δηµοσίευση σε περιοδικά µετά από κρίση 



• Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου 
• Μονοσέλιδο σηµείωµα του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο συνεισφέρει στην 

ανθρωπότητα   
• Συστατική επιστολή (1) από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής µε την προσφώνηση 

“Dear members of the Board” 
• Συστατική επιστολή (2) µε την προσφώνηση “Dear members of the Board” 
• Μέχρι πέντε επιλεγµένες περιλήψεις δηµοσιεύσεων (όχι µεγαλύτερες της µισής σελίδας)  
 
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: 
https://www.weizmann.ac.il/feinberg/about/dimitris-n-chorafas-prize/about-foundation-and-prize. 
 
 

Order of documents 

1. Cover Page with the following information:  

(a) Full Name (LAST, first);  
(b) Gender;  
(c) Prefix;  
(d) Candidate's home address (essential for issuing the prize check);  
(e) Date of Birth [DD/MM/YYYY];  
(f) Title of the Thesis;  
(g) Graduation Date (or expected graduation date) (MM/YYYY);  
(h) Field of Research;  
(i) Passport size photo. 

2. Cover Letter: A brief nomination letter (a short paragraph), written under the Partner 
University’s letterhead, confirming the University’s choice and signed by the authorized 
person at the Partner University. 
   

3. Complete CV (including internship if any) 
   

4. List of publications (only papers where the candidate is first author; the paper must 
be either published/in press/accepted in peer-review journals). 
   

5. Summary of Research (up to one page only). 
   

6. Candidate’s personal note - Why my research benefits humanity… (up to one page 
only) 
   

7. Letter of recommendation 1 from the PhD advisor/s (required) the salutation should 
be: Dear Members of the Board 
   

8. Letter of recommendation 2 (required) the salutation should be: Dear Members of 
the Board 
   

9. Selected abstracts (up to 5 abstracts  - no longer than ½ page each)  

 


