
 
 

Κάνε την αίτηση σου για δωρεάν παρακολούθηση του συνεδρίου 

RawMat2021 για φοιτητές ή νέους αποφοίτους!  

 

To GRawMat Innovation Cluster και η νεοφυής επιχείρηση Ecoresources, 

προσφέρουν δωρεάν 50 registration fees για την virtual παρακολούθηση 

του International Conference on Raw Materials and Circular Economy 

RawMat2021. Είσαι προπτυχιακός φοιτητής ή έχεις πάρει το πτυχίο σου τα 

τελευταία 3 χρόνια; Μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή για να παρακολουθήσεις 

on line το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου RawMat2021. 

Συνολικά θα επιλεγούν 35 προπτυχιακοί φοιτητές και 15 νέοι πτυχιούχοι, 

από: 

 -τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ 

-τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης 

 -το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ 

-το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ 

-το Τμήμα Γεωλογίας του Παν. Πατρών 

-το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολ. Σχολής του Παν. Δυτικής 

Μακεδονίας 

Δήλωσε συμμετοχή από τώρα έως και την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου, 

ακολουθώντας τα παρακάτω απαραίτητα βήματα: 

https://www.rawmat2021.gr/congress/
https://www.rawmat2021.gr/congress/


 

1. Κάνε εγγραφή στο newsletter του GRawMat Innovation Cluster. Ξεκίνα 

κάνοντας click εδώ: GRawMat Home Page 

2. Κάνε follow στους λογαριασμούς του GRawMat Innovation Cluster σε 

Facebook (GRawMat FB) και Instagram (GRawMat IG) 

3. Κάνε εγγραφή στο newsletter της Ecoresources. Ξεκίνα κάνοντας click 

εδώ: Ecoresources Home Page 

4. Κάνε follow στους λογαριασμούς της Ecoresources σε Facebook 

(Ecoresources FB) και Instagram (Ecoresources IG) 

5. Αφού έχεις ολοκληρώσει τα παραπάνω απαραίτητα βήματα, 

συμπλήρωσε τη φόρμα υποβολής της αίτησής σου: 

https://forms.gle/CfVKHXxUaRta5hCy8 

Στη φόρμα υποβολής καλείστε: 

-Στην 1η σελίδα να συμπληρώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και 

στοιχεία για τη διασταύρωση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των βημάτων 

1 έως 4 (κριτήρια συμμετοχής on-off). 

-Στη 2η σελίδα να περιγράψετε σύντομα (maximum 80 λέξεις), το πως 

κέντρισε το ενδιαφέρον σας το RawMat2021 και πως αναμένετε να 

επωφεληθείτε από την παρακολούθηση του (κριτήριο συμμετοχής με 

αξιολόγηση). Οι απαντήσεις σας θα αξιολογηθούν από την οργανωτική 

επιτροπή του RawMat2021 και οι 35+15 πρώτες σε σειρά κατάταξης θα 

ενημερωθούν άμεσα με σχετικό email ώστε να παρακολουθήσουν 

δωρεάν το πλήρες πρόγραμμα του RawMat2021!!! 

 

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του RawMat2021, 

 

Κική Μακρή, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

& 

Ειρήνη Χριστοδούλου, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 

 

 

https://www.grawmat.gr/
https://www.facebook.com/GRawMat
https://www.instagram.com/graw.mat/
https://ecoresources.gr/
https://www.facebook.com/ecoresourcesGR
https://www.instagram.com/eco.resources/
https://forms.gle/CfVKHXxUaRta5hCy8


 

 
 

 


