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Αριθμ. Πρωτ.: 15915/2022 

Προς την: 

Ακαδημαϊκή κοινότητα 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Επιβράβευση της 
Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 2022» μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» 

 

Κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού για την Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτός εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ 161/18.04.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΠΔΜ εκδίδει την 

παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιβράβευση των καλύτερων ερευνητικών 
εργασιών των Σχολών Πολυτεχνική, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Οικονομική, Γεωπονική, 

Θετικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας που δημοσιεύτηκαν εντός του έτους 2021 σε περιοδικά της 
διεθνούς βάσης Scopus, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.1 της 

παρούσας και την επιβράβευση του καλύτερου εικαστικού έργου για το έτος 2021 της Σχολής Καλών 

Τεχνών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α.2.2 της παρούσας. 

 

Παρακαλούνται τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με δικαίωμα 
συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στην παρ. Α.1 της παρούσας, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση 

συμμετοχής στην Πρόσκληση «Επιβράβευση της Έρευνας και της Αριστείας του Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Μακεδονίας 2022», να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο σύνδεσμο 

https://rc.uowm.gr/?p=74750, έως την 30η Ιουνίου 2022. 
 

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Α.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν: 

1. το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμπεριλαμβάνονται οι καθηγητές επί θητεία, EEΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ), 

2. οι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, 

3. οι διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 (στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες αν απασχολούνται οι 
προσληφθέντες σε περισσότερα από ένα Τμήματα θα συμμετέχουν με το affiliation του Τμήματος, στο 

οποίο έχουν τις περισσότερες ώρες), 

4. οι μεταδιδάκτορες (που χρησιμοποιούν το affiliation του Ιδρύματος) και 
5. φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (των τριών κύκλων σπουδών: 6, 7 και 8) που έχουν 

συμμετάσχει σε διαθεματικές εργασίες με δημοσίευση σε διεθνή έγκριτα περιοδικά (blind peer review 
process) σε συνεργασία και με άλλους ερευνητές. 

 

Α.2 Αξιολόγηση / Kριτήρια 

Α.2.1 Η αξιολόγηση (εξαίρεση αποτελούν τα βραβεία της Σχολής Καλών Τεχνών) θα πραγματοποιείται από 

τη ΜΟ.ΔΙ.Π. και οι ενστάσεις θα εξετάζονται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διεθνή 

βάση Scopus και συγκεκριμένα τον δείκτη SJR (Scimago Journal Rank)1 του κάθε περιοδικού. Στην 
περίπτωση που δυο υπό βράβευση άρθρα έχουν τον ίδιο ακριβώς δείκτη SJR, τότε αυξάνεται ο 

αριθμός των βραβείων και βραβεύονται και τα δυο σύμφωνα με τη σειρά στην οποία ανήκουν. 

 

 
1 

Ο δείκτης Scimago Journal Rank είναι ένα μέτρο της επιστημονικής επιρροής των επιστημονικών περιοδικών που αντιπροσωπεύει τόσο τον 

αριθμό των αναφορών που λαμβάνονται από ένα περιοδικό όσο και τη σημασία ή το κύρος των περιοδικών από τα οποία προέρχονται οι αναφορές. 

Είναι μια αριθμητική τιμή που αντιπροσωπεύει τον μέσο αριθμό σταθμισμένων αναφορών που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια ενός επιλεγμένου 

έτους ανά έγγραφο που δημοσιεύτηκε σε αυτό το περιοδικό κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών ετών, όπως ευρετηριάστηκε από το Scopus. 

Ο δείκτης SJR έχει αναπτυχθεί για χρήση σε εξαιρετικά μεγάλα και ετερογενή δίκτυα αναφορών περιοδικών. Είναι ένας δείκτης ανεξάρτητος από 

το μέγεθος και οι τιμές του ταξινομούν τα περιοδικά βάσει του "μέσου κύρους ανά άρθρο" και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκρίσεις 

περιοδικών σε διαδικασίες αξιολόγησης της επιστήμης. 

https://rc.uowm.gr/?p=74750


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
 

Ειδικότερα, ανά Σχολή, η υποβολή των δημοσιεύσεων θα πρέπει να ανήκει σε μια από τις παρακάτω ειδικές κατηγορίες: 

 

 

Πολυτεχνική Σχολή Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Οικονομική Σχολή Γεωπονική Σχολή Σχολή Θετικών 
Επιστημών 

Σχολή Επιστημών 
Υγείας 

• 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, 
κλπ) 

• 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 Στη Σχολή Καλών Τεχνών θα επιβραβευτεί η δημιουργία και η δημιουργική διάχυση ενός 
εικαστικού έργου. Συγκεκριμένα θα κριθούν έργα τα οποία έχουν εκτεθεί σε ένα από τα παρακάτω 

ή σε συνδυασμό: 
Δημόσια έκθεση πρωτότυπων εικαστικών έργων 

Εκθετική δραστηριότητα υψηλού κύρους (Bienalle – Forum- Επιμελητική Πρόταση) 

Εκπροσώπηση σε έκθεση εθνικού ή διεθνούς επιπέδου ή βράβευση 

Επιπλέον, οι Διδάσκοντες και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών δύνανται να συμμετέχουν και στα 

βραβεία της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, όταν οι δημοσιεύσεις τους 

αφορούν μια από τις εξής ειδικές κατηγορίες: α) Τέχνη και θεωρία, β) Τέχνη και ιστορία γ) Τέχνη και 
Κοινωνικές Επιστήμες 

 

Β. ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ 
 

 

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΣΟ (€) 

 
1ο βραβείο 5.000 

 
2ο βραβείο 4.000 

Πολυτεχνική Σχολή 3ο βραβείο 3.000 

 
4ο βραβείο 2.000 

 5ο βραβείο 1.000 

 
1ο βραβείο 3.000 

Σχολή Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών (***) 2ο βραβείο 2.000 

 
1ο βραβείο 3.000 

 2ο βραβείο 2.000 

 
1ο βραβείο 4.000 

Οικονομική Σχολή 2ο βραβείο 3.000 

 3ο βραβείο 2.000 

 4ο βραβείο 1.000 

 

Γεωπονική Σχολή 
 

1 βραβείο 
 

3.000 

Σχολή Θετικών Επιστημών 1 βραβείο 3.000 

Σχολή Επιστημών Υγείας 1 βραβείο 3.000 

 
Σχολή Καλών Τεχνών 

1ο βραβείο 2.000 

2ο βραβείο 1.000 

(***) Μπορούν να συμμετέχουν και Διδάσκοντες και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, υπό τις προϋποθέσεις 
της παρ. Α.2.2 

 
 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

 

Η υποβολή των Αιτήσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά 
στο σύνδεσμο https://rc.uowm.gr/?p=74750 

 
 

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 
2461056446 (κ. Κατερίνα Γκούπα). 

https://rc.uowm.gr/?p=74750
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Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα προβεί στην 

επεξεργασία, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στα ανωτέρω 

δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων στην παρούσα πρόσκληση και όσων παρασχεθούν 
απευθείας από τον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο τυχόν προσωπικής συνέντευξης, με σκοπό την εξέταση της 

υποβληθείσας πρότασης από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, την κατάταξη των αποτελεσμάτων σε 
σχετικό πίνακα και την ανάρτηση του πίνακα κατάταξης στο Διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας και 

λογοδοσίας (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ), την αξιολόγηση τυχόν ένστασης από την 
αρμόδια Επιτροπή Ερευνών και τη σύναψη σύμβασης με τον κατάλληλο ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με τους 

όρους της παρούσας. Νομική βάση για την επεξεργασία αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο β του άρθρου 6 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (λήψη μέτρων πριν από τη σύναψη σύμβασης και, σε περίπτωση σύναψης, 
εκτέλεση της σύμβασης) και η παράγραφος 1 στοιχείο ε του ίδιου άρθρου και το άρθρο 5 του ν. 4624/2019 

(εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας) 
και, για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Διαδίκτυο, νομική βάση αποτελεί η παράγραφος 1 στοιχείο 

γ του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση). Τα προσωπικά 

δεδομένα θα διαβιβάζονται στον κατά περίπτωση φορέα χρηματοδότησης (π.χ. ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση 
κ.λπ.), στις αρμόδιες για την διαχείριση και έλεγχο της διαδικασίας αρχές ή υπηρεσίες και ενδέχεται να 

διαβιβαστούν σε συνυποψήφιους έχοντες υπέρτερο έννομο προς τούτο συμφέρον, κατόπιν γραπτής 
αίτησής τους. Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων ή έγερσης νομικών αξιώσεων, τα δεδομένα των 

απορριφθέντων υποψηφίων θα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μήνες από τη λήξη της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα τους, 

διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον 

απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε 
επεξεργασία ή αν αντιτίθενται στην επεξεργασία εφόσον δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την 

επεξεργασία, και περιορισμού της επεξεργασίας. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κ. 

Διονύσιο Καλογερά, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@uowm.gr. Στην 

περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των 
προσωπικών του δεδομένων, μπορεί να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (www.dpa.gr). 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

 
 

 
Καθηγητής Στέργιος Μαρόπουλος 

mailto:dpo@uowm.gr
http://www.dpa.gr/
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