
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑ 
  
  
Ο Γενικός ∆ιευθυντής 
 

 

 

 

ηµεροµηνία 

δικαιούχος 

 

Θέµα : Βραβείο «Μαρία Κιουρί» 2007 

 
Κύριε/Κυρία {τίτλος) {επώνυµο), 

Είµαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι η Επιτροπή, µε απόφαση που 
έλαβε στις {ηµεροµηνία), σας απένειµε το Βραβείο «Μαρία Κιουρί» ύψους 50.000 
ευρώ. Όπως γνωρίζετε, τα εν λόγω βραβεία αποβλέπουν στη δηµόσια αναγνώριση 
ερευνητών οι οποίοι κατά το παρελθόν έλαβαν κοινοτική ενίσχυση για κατάρτιση και 
κινητικότητα και, στη συνέχεια διέπρεψαν. 

Επιτρέψτε µου να σας απευθύνω τα θερµά µου συγχαρητήρια για την εν λόγω 
διάκριση. Σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης, καλείστε να επιβεβαιώσετε την 
αποδοχή του βραβείου προσυπογράφοντας το αντίγραφο της παρούσας επιστολής και 
αποστέλλοντάς το στη διεύθυνση   
 
(Προϊστάµενος µονάδας) 

Με την ενέργειά σας αυτή επιβεβαιώνετε επίσης ότι αποδέχεστε να ενηµερώσετε την 
Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήµατός της, το αργότερο δύο έτη µετά από την 
ηµεροµηνία αποδοχής του βραβείου, για την εξέλιξη της σταδιοδροµίας σας µέσω 
µιας σύντοµης έκθεσης η οποία θα περιλαµβάνει ένα µέρος κατάλληλο προς 
δηµοσίευση, σύµφωνα µε τις συνηµµένες κατευθυντήριες γραµµές.  Επιβεβαιώνετε 
επίσης ότι αποδέχεστε να συµµετάσχετε σε δηµόσιες εκδηλώσεις στις οποίες η 
παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, λόγω του γεγονότος ότι έχετε τιµηθεί µε το 
συγκεκριµένο βραβείο, καθώς και λόγω των ερευνητικών δραστηριοτήτων τις οποίες 
διεξαγάγατε µε τη χρηµατοδοτική ενίσχυση της Κοινότητας.   

Μετά από την παραλαβή της επιστολής αποδοχής, θα σας αποσταλεί πρόσκληση για 
την τελετή απονοµής των βραβείων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί [τόπος, 
ηµεροµηνία] και κατά τη διάρκεια της οποίας θα σας απονεµηθεί το βραβείο από τον 



εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσία του προέδρου και των µελών της 
κριτικής επιτροπής. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήµατός σας, να 
καλύψει τις δαπάνες (οδοιπορικά και έξοδα διαµονής) που συνδέονται µε τη 
συµµετοχή σας στην τελετή απονοµής των βραβείων, σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
κανόνες.  

Τέλος, σας εφιστώ την προσοχή στις συνηµµένες κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε 
τις δηµόσιες εκδηλώσεις στις οποίες θα προσκληθείτε, όπως προαναφέρθηκε. 

Με εκτίµηση, 

 
(ονοµατεπώνυµο)  
Γενικός ∆ιευθυντής 

Επιβεβαίωση αποδοχής: 
(υπογραφή του δικαιούχου) 
 
 
 
 
 
 
 
Συνηµ.  1. Κατευθυντήριες γραµµές για την υποβολή εκθέσεων στο 
πλαίσιο των βραβείων «Μαρία Κιουρί»  

2.  Κατευθυντήριες γραµµές για τη συµµετοχή βραβευθέντων µε βραβεία 
«Μαρία Κιουρί» σε δηµόσιες εκδηλώσεις 

3.  Συνοπτική έκθεση αξιολόγησης 
 


