
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ 
 
1. Βραβεία χορηγούνται σε μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.ΔΙ.Π., υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι έχουν δημοσίευση σε περιοδικά τα οποία αναφέρονται 

στον κατάλογο των διακεκριμένων επιστημονικών-ακαδημαϊκών περιοδικών η οποία έχει 
εγκριθεί από τη Σύγκλητο. H λίστα δεν αποτελεί δεσμευτικό στοιχείο για τη στήριξη 

γνώμης, όσον αφορά τις κρίσεις των μελών ΔΕΠ. 
2. Ειδικά για την πρώτη φορά, μπορούν να υποβληθούν άρθρα , τα οποία δημοσιεύθηκαν μέσα 

στο ημερολογιακό έτος 2008. Ως τεκμήριο δημοσίευσης υποβάλλεται το δημοσιευθέν άρθρο 

με όλα τα σχετικά στοιχεία, όπως αριθμός σελίδων, τεύχος και τόμος του περιοδικού, με τη 
μορφή του σχετικού ανατύπου ή αντίγραφο της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής δημοσίευσης, 

μαζί με όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία 
3. Τα βραβεία είναι α΄ και β΄ κατηγορίας για κάθε δημοσιευμένο άρθρο.  Τα χορηγούμενα 

ποσά ανέρχονται για δημοσίευση σε περιοδικά της α΄ κατηγορίας σε €4.000. Σε περιοδικό 
β΄ κατηγορίας το σχετικό ποσό ανέρχεται  σε €2.500. Για δημοσιεύσεις σε περιοδικά της γ΄ 

και δ΄ κατηγορίας δίνεται χρηματική επιχορήγηση των €1.000 και €500 αντίστοιχα. 

4. Εις έκαστος μπορεί να υποβάλει όσες εργασίες έχει δημοσιευμένες σε αυτά τα περιοδικά 
στην περίοδο που αναφέρθηκε. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αναφορά του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε κάθε δημοσίευση, ως ο φορέας στον οποίο απασχολείται ο/οι 
συγγραφείς της κάθε εργασίας. 

5. Το χορηγούμενο ποσό μοιράζεται ισόποσα ανάλογα με τον αριθμό των συγγραφέων, με τον 
περιορισμό της προηγουμένης παραγράφου, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο συνολικό 

αριθμό των συγγραφέων κάθε άρθρου. Παράδειγμα: για ένα άρθρο της α’ κατηγορίας με 3 

συν-συγγραφείς, δύο από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και έναν εκτός του Πανεπιστημίου, 
το προς διανομή ποσό για τα δύο μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα ανέλθει στα 

2/3 των €4000 και θα μοιραστεί σε δύο ισόποσα μέρη των €1333.33 για τον κάθε έναν από 
αυτούς τους δύο. 

6. Η δημοσίευση άρθρου μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε γνωστική περιοχή αναφέρεται στη 

σχετική λίστα και δεν συναρτάται αναγκαστικά με τη συμμετοχή του δικαιούχου σε ένα 
συγκεκριμένο Τμήμα του Πανεπιστημίου, ούτε με το γνωστικό αντικείμενο (ΦΕΚ) του 

υποβάλλοντος. 
7. Η κατανομή του εκάστοτε προς ενίσχυση της έρευνας μέσω της εν λόγω δράσης σχετικού 

ποσού, γίνεται ξεκινώντας από την πρώτη κατηγορία περιοδικών προχωρώντας σταδιακά 
στις δημοσιεύσεις των επομένων κατηγοριών, εφόσον μέρος του συνολικού ποσού 

παραμένει αδιανέμητο. Αν το προς διανομή ποσό δεν αρκεί για την ενίσχυση όλων των 

άρθρων μίας συγκεκριμένης κατηγορίας, τότε αυτό μοιράζεται σε ίσα μέρη, τόσα όσα και ο 
αριθμός των προς βράβευση (ενίσχυση) επιστημονικών δημοσιεύσεων. Το συνολικό ποσό 

για το έτος 2008 ανέρχεται στα €40.000. Για το ημερολογιακό έτος 2009 το συνολικό προς 
διανομή ποσό θα ανέλθει επίσης στα €40.000. 

8. Πέραν της καταβολής του σχετικού ποσού, για δημοσιεύσεις της α΄ και β΄ κατηγορίας θα 
χορηγείται και ξεχωριστός τίτλος βράβευσης εξαιρετική επιστημονικής δραστηριότητας στη 

γιορτή των Τριών Ιεραρχών. 
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