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Θέκα: Πξόζθιεζε εθδήιωζεο ελδηαθέξνληνο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπηβξάβεπζε ηεο 

Έξεπλαο θαη ηεο Αξηζηείαο ηνπ Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2021» κέζω ηνπ Δηδηθνύ 
Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίωλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο» 

 

Καη’ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ γηα ηελ Επηβξάβεπζε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Αξηζηείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, φπσο απηφο εγθξίζεθε ζηελ ππ’ αξηζκ 113/21.05.2020 ζπλεδξίαζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο, ν Εηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΕΛΚΕ) ΠΔΜ εθδίδεη ηελ 

παξνχζα Πξφζθιεζε Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηβξάβεπζε ησλ θαιχηεξσλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηψλ ησλ Σρνιψλ Πνιπηερληθή, Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Επηζηεκψλ, Οηθνλνκηθή, Γεσπνληθή, 
Θεηηθψλ Επηζηεκψλ θαη Επηζηεκψλ Υγείαο πνπ δεκνζηεχηεθαλ εληφο ηνπ έηνπο 2020 ζε πεξηνδηθά ηεο 

δηεζλνχο βάζεο Scopus, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.2.1 ηεο 
παξνχζαο θαη ηελ επηβξάβεπζε ηνπ θαιχηεξνπ εηθαζηηθνχ έξγνπ γηα ην έηνο 2020 ηεο Σρνιήο Καιψλ 

Τερλψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ Α.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 
Παξαθαινχληαη ηα κέιε ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο κε δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. Α.1 ηεο παξνχζαο, πνπ επηζπκνχλ λα ππνβάινπλ αίηεζε 
ζπκκεηνρήο ζηελ Πξόζθιεζε «Δπηβξάβεπζε ηεο Έξεπλαο θαη ηεο Αξηζηείαο ηνπ Παλεπηζηήκην 
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2021», λα θαηαζέζνπλ ηηο αηηήζεηο ηνπο ειεθηξνληθά ζην ζχλδεζκν 

https://rc.uowm.gr/?p=58654,έσο ηελ 30ε Ινπλίνπ 2021. 
 

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

 

Α.1 Γηθαίωκα ζπκκεηνρήο 

Δηθαίσκα ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ: 

1. ην κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θαζεγεηέο επί ζεηεία, EEΠ, ΕΔΙΠ θαη 
ΕΤΕΠ), 

2. νη Αθαδεκατθνί Υπφηξνθνη, 

3. νη δηδάζθνληεο ηνπ ΠΔ 407/80 (ζηηο δχν πξναλαθεξζείζεο θαηεγνξίεο αλ απαζρνινχληαη νη 
πξνζιεθζέληεο ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα Τκήκαηα ζα ζπκκεηέρνπλ κε ην affiliation ηνπ Τκήκαηνο, ζην 

νπνίν έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο), 
4. νη κεηαδηδάθηνξεο (πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην affiliation ηνπ Ιδξχκαηνο) θαη 

5. θνηηεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο (ησλ ηξηψλ θχθισλ ζπνπδψλ: 6, 7 θαη 8) πνπ έρνπλ 
ζπκκεηάζρεη ζε δηαζεκαηηθέο εξγαζίεο κε δεκνζίεπζε ζε δηεζλή έγθξηηα πεξηνδηθά (blind peer review 

process) ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο εξεπλεηέο. 

 

Α.2 Αμηνιόγεζε / Kξηηήξηα 

Α.2.1 Η αμηνιφγεζε (εμαίξεζε απνηεινχλ ηα βξαβεία ηεο Σρνιήο Καιψλ Τερλψλ) ζα γίλεη απφ ηνλ Εηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (ΕΛΚΕ) ΠΔΜ, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βάζε Scopus θαη ζπγθεθξηκέλα 
ηνλ δείθηε SNIP (Source Normalized Impact per Paper - SNIP)1 ηνπ θάζε πεξηνδηθνχ. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ δπν ππφ βξάβεπζε άξζξα έρνπλ ην ίδην αθξηβψο SNIP index, ηφηε απμάλεηαη ν 

αξηζκφο ησλ βξαβείσλ θαη βξαβεχνληαη θαη ηα δπν ζχκθσλα κε ηε ζεηξά ζηελ νπνία αλήθνπλ. 
 

 
 

 

 
1 

Ο δείθηεο SNIP νξίδεηαη σο ν ιόγνο ηνπ αξηζκνύ ησλ αλαθνξώλ ελόο πεξηνδηθνύ αλά επηζηεκνληθό άξζξν θαη ηνπ ελδερόκελνπ παξαπνκπήο ζην 

ζεκαηηθό πεδίν πνπ αλήθεη. Έρεη σο ζηόρν λα επηηξέςεη ηελ άκεζε ζύγθξηζε πεγώλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ζεκαηηθώλ πεδίσλ. Με άιια ιόγηα, ν 

δείθηεο SNIP ζηαζκίδεη – θαλνληθνπνηεί ηηο αλαθνξέο κε βάζε ηε «δεκνηηθόηεηα» ησλ γλσζηηθώλ πεδίσλ θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη πην 

αληηπξνζσπεπηηθόο γηα ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνδηθώλ. Η βάζε SCOPUS παξέρεη ηελ θαηάηαμε ησλ πεξηνδηθώλ κε βάζε ηνλ δείθηε SNIP 

(https://www.scopus.com/sources?zone=&origin=sbrowse). 

https://rc.uowm.gr/?p=58654
http://www.scopus.com/sources?zone&origin=sbrowse)
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Εηδηθφηεξα, αλά Σρνιή, ε ππνβνιή ησλ δεκνζηεχζεσλ ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε κηα απφ ηηο παξαθάησ εηδηθέο θαηεγνξίεο: 

 

Πνιπηερληθή ρνιή ρνιή Κνηλωληθώλ θαη 
Αλζξωπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ 

Οηθνλνκηθή ρνιή Γεωπνληθή ρνιή ρνιή Θεηηθώλ 
Δπηζηεκώλ 

ρνιή Δπηζηεκώλ 
Τγείαο 

 Chemical Engineering 

 Chemistry 

 Computer Science 

 Decision Sciences 

 Earth and Planetary 
Sciences 

 Energy 

 Engineering 

 Environmental Sciences 

 Materials Science 

 Mathematics 

 Multidisciplinary 

 Physics and Astronomy 

 Business, Management 
and Accounting. 

 Arts and Humanities 

 Computer Science 

 Decision Sciences 

 Environmental Sciences 

 Mathematics 

 Multidisciplinary 

 Business, Management and 
Accounting 

 Economics, Econometrics and 
Finance 

 Neuroscience 

 Pharmacology, Toxicology and 

Pharmaceutics 

 Psychology 

 Social Science (education, 
cultural studies, anthropology, 
θιπ) 

 Arts and Humanities 

 Computer Science 

 Decision Sciences 

 Environmental Sciences 

 Mathematics 

 Multidisciplinary 

 Business, Management 
and Accounting 

 Economics, 
Econometrics and 
Finance 

 Psychology 

 Social Science 

 Agricultural and Biological 
Sciences 

 Biochemistry, Genetics and 
Molecular Biology 

 Computer Science 

 Decision Sciences 

 Environmental Sciences 

 Mathematics 

 Multidisciplinary 

 Business, Management 
and Accounting 

 Economics, Econometrics 
and Finance 

 Pharmacology, Toxicology 
and Pharmaceutics 

 Veterinary 

 Medicine 

 Immunology and 
Microbiology 

 Earth and Planetary 
Sciences 

 Computer Science

 Decision Sciences

 Earth and Planetary 
Sciences

 Engineering

 Materials Science

 Mathematics

 Multidisciplinary

 Physics and 
Astronomy

 Business, 
Management and 

Accounting

 Economics, 
Econometrics and 
Finance

 Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology

 Computer Science

 Decision Sciences

 Multidisciplinary

 Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics

 Medicine

 Health Professions

 Nursing

 Immunology and 

Microbiology

 Neuroscience

 Psychology

 Social Science

 Economics, 
Econometrics and 
Finance
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Α.2.2 Σηε ρνιή Καιώλ Σερλώλ ζα επηβξαβεπηεί ε δεκηνπξγία θαη ε δεκηνπξγηθή δηάρπζε ελφο 

εηθαζηηθνχ έξγνπ. Σπγθεθξηκέλα ζα θξηζνχλ έξγα ηα νπνία έρνπλ εθηεζεί ζε έλα απφ ηα παξαθάησ 
ή ζε ζπλδπαζκφ: 

Δεκφζηα έθζεζε πξσηφηππσλ εηθαζηηθψλ έξγσλ 

Εθζεηηθή δξαζηεξηφηεηα πςεινχ θχξνπο (Bienalle – Forum- Επηκειεηηθή Πξφηαζε) 

Εθπξνζψπεζε ζε έθζεζε εζληθνχ ή δηεζλνχο επηπέδνπ ή βξάβεπζε 

Επηπιένλ, κόληκα κέιε θαη θνηηεηέο ηεο ρνιήο Καιώλ Σερλώλ δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηα 
βξαβεία ηεο ρνιήο Κνηλωληθώλ θαη Αλζξωπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ, φηαλ νη δεκνζηεχζεηο ηνπο 

αθνξνχλ κηα απφ ηηο εμήο εηδηθέο θαηεγνξίεο: α) Τέρλε θαη ζεσξία, β) Τέρλε θαη ηζηνξία γ) Τέρλε θαη 

Κνηλσληθέο Επηζηήκεο 

 

Β. ΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΒΡΑΒΔΤΗ 
 

 

ΥΟΛΗ ΥΟΡΗΓΟΤΜΔΝΑ ΒΡΑΒΔΙΑ ΠΟΟ (€) 

 
1ν βξαβείν 5.000 

 
2ν βξαβείν 4.000 

Πνιπηερληθή ρνιή 3ν βξαβείν 3.000 

 
4ν βξαβείν 2.000 

 5ν βξαβείν 1.000 

 
1ν βξαβείν 4.000 

ρνιή Κνηλωληθώλ θαη 
Αλζξωπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ (***) 2ν βξαβείν 3.000 

 3ν βξαβείν 2.000 

 
1ν βξαβείν 4.000 

Οηθνλνκηθή ρνιή 2ν βξαβείν 3.000 

 3ν βξαβείν 2.000 

 

Γεωπνληθή ρνιή 
 

1 βξαβείν 
 

3.000 

ρνιή Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ 1 βξαβείν 3.000 

ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο 1 βξαβείν 3.000 

 
ρνιή Καιώλ Σερλώλ 

1ν βξαβείν 2.000 

2ν βξαβείν 1.000 

(***) Μπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη κφληκα κέιε θαη θνηηεηέο ηεο Σρνιήο Καιψλ Τερλψλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο παξ. Α.2.2 

 
 

Γ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 

 

Η ππνβνιή ησλ Αηηήζεσλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζα γίλεηαη ειεθηξνληθά 
ζην ζχλδεζκν https://rc.uowm.gr/?p=58654 

 

Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ηειεθσληθά ζην 
2461056446 (θ. Καηεξίλα Γθνχπα). 

https://rc.uowm.gr/?p=58654
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Γ. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ 
 

Ο Εηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Δπηηθήο Μαθεδνλίαο ζα πξνβεί ζηελ 
επεμεξγαζία, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη φζσλ παξαζρεζνχλ 

απεπζείαο απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ζην πιαίζην ηπρφλ πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, κε ζθνπφ ηελ εμέηαζε ηεο 
ππνβιεζείζαο πξφηαζεο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή αμηνιφγεζεο, ηελ θαηάηαμε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ζρεηηθφ πίλαθα θαη ηελ αλάξηεζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ζην Δηαδίθηπν γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη 
ινγνδνζίαο (Πξφγξακκα ΔΙΑΥΓΕΙΑ θαη ηζηνζειίδα ηνπ ΕΛΚΕ), ηελ αμηνιφγεζε ηπρφλ έλζηαζεο απφ ηελ 

αξκφδηα Επηηξνπή Εξεπλψλ θαη ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ θαηάιιειν ελδηαθεξφκελν, ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο. Ννκηθή βάζε γηα ηελ επεμεξγαζία απνηειεί ε παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν β ηνπ άξζξνπ 6 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2016/679 (ιήςε κέηξσλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε ζχκβαζεο θαη, ζε πεξίπησζε ζχλαςεο, 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο) θαη ε παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν ε ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαη ην άξζξν 5 ηνπ λ. 4624/2019 
(εθπιήξσζε θαζήθνληνο πνπ εθηειείηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ ή θαηά ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο) 

θαη, γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζην Δηαδίθηπν, λνκηθή βάζε απνηειεί ε παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν 
γ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΕΕ) 2016/679 (ζπκκφξθσζε κε έλλνκε ππνρξέσζε). Τα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα ζα δηαβηβάδνληαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε θνξέα ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. ΕΣΠΑ, Επξσπατθή Έλσζε 

θ.ιπ.), ζηηο αξκφδηεο γηα ηελ δηαρείξηζε θαη έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο αξρέο ή ππεξεζίεο θαη ελδέρεηαη λα 
δηαβηβαζηνχλ ζε ζπλππνςήθηνπο έρνληεο ππέξηεξν έλλνκν πξνο ηνχην ζπκθέξνλ, θαηφπηλ γξαπηήο 

αίηεζήο ηνπο. Με ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ δηαηάμεσλ ή έγεξζεο λνκηθψλ αμηψζεσλ, ηα δεδνκέλα ησλ 
απνξξηθζέλησλ ππνςεθίσλ ζα απνζεθεχνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έμη κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα δεδνκέλα ηνπο, 
δηφξζσζεο αλαθξηβψλ ή ζπκπιήξσζεο ειιηπψλ δεδνκέλσλ, δηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ αλ δελ είλαη πιένλ 

απαξαίηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέρζεθαλ ή ππνβιήζεθαλ θαη' άιιν ηξφπν ζε 

επεμεξγαζία ή αλ αληηηίζεληαη ζηελ επεμεξγαζία εθφζνλ δελ ππάξρνπλ επηηαθηηθνί θαη λφκηκνη ιφγνη γηα ηελ 
επεμεξγαζία, θαη πεξηνξηζκνχ ηεο επεμεξγαζίαο. Γηα θάζε δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα απεπζχλεηαη ζηνλ Υπεχζπλν Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ θ. 
Δηνλχζην Καινγεξά, επηθνηλσλψληαο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ dpo@uowm.gr. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο ζεσξεί φηη ζίγεηαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ε πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ, κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Δεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 
Φαξαθηήξα (www.dpa.gr). 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
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