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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

H έρευνα στην πρώτη γραμμή 

  

 
A. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού με σκοπό την υποβολή 

ερευνητικών εργασιών με τίτλο “Η έρευνα στην πρώτη γραμμή” με χρηματοδοτική υποστήριξη από το 

αυτοχρηματοδοτούμενο έργο με τίτλο «Αναπτυξιακό έργο Πρυτανικών Αρχών Πανεπιστημίου Μακεδονίας» (κωδικός 

resCom 81353) του Ειδικού Λογαριασμού για την Έρευνα (ΕΛΚΕ) συνολικού ποσού μέχρι τις 10.000 ευρώ. Με 

αφορμή την πανδημία  της νόσου του κορωνοϊού 2019 (COVID-19), η προκήρυξη  στοχεύει στην εκδήλωση 

ενδιαφέροντος με σκοπό την εκπόνηση και υποβολή επιστημονικών μελετών, που σχετίζονται με την ανάλυση και 

ερμηνεία του φαινομένου της πανδημίας και των συνεπειών της από την σκοπιά των ερευνητικών πεδίων τα οποία 

θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.  

Ο απώτερος στόχος του Πρόσκλησης είναι η κινητοποίηση νέων ερευνητών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η 

ανακατεύθυνση της ερευνητικής τους δραστηριότητας “στην πρώτη γραμμή”, δηλαδή στην καταγραφή και 

αντιμετώπιση με επιστημονικούς όρους των προκλήσεων που επιφέρει η νέα πραγματικότητα της πανδημίας του 

κορωνοϊού, σε πολιτικό, οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο. Η Πρόσκληση φιλοδοξεί να συγκεντρώσει ένα σύνολο 

επιστημονικών συνεισφορών που αποτιμούν τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και σκιαγραφούν τρόπους 

αντιμετώπισης και υπερκερασμού των δυσμενών επιπτώσεων της.  

Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η Πρόσκληση “Η έρευνα στην πρώτη γραμμή” αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών και υποβολή εργασιών σε θέματα  

που σχετίζονται με την πανδημία της νόσου του κορονοϊού 2019. Η πρόσκληση απευθύνεται στους υποψήφιους 

διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι καλούνται είτε μεμονωμένα είτε ως συντονιστές ερευνητικής 

ομάδας να καταθέσουν σχετικό πόνημα με καταληκτική ημερομηνία την 31η Αυγούστου 2020.  

Κάθε επιστημονική μελέτη που θα υποβληθεί στα πλαίσια της Πρόσκλησης “Η έρευνα στην πρώτη γραμμή” θα 

πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένη επιστημονική μεθοδολογία και να συμπεριλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση, 

θεωρητικό και εμπειρικό μέρος και να καταλήγει σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα και προτάσεις, που είναι 

εφαρμόσιμες στην Ελληνική πραγματικότητα. 

Κάθε υποψήφιος διδάκτορας έχει δικαίωμα υποβολής και συμμετοχής σε μία (1) μόνο ερευνητική εργασία, είτε 

μόνος είτε ως μέλος ερευνητικής ομάδας, στην οποία δύνανται να συμμετάσχουν ως άλλα μέλη και άλλοι  

υποψήφιοι διδάκτορες ή/και άλλοι ερευνητές ή/και μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η γλώσσα 

συγγραφής της εργασίας μπορεί να είναι τα ελληνικά ή τα αγγλικά.  
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Το περιεχόμενο της εργασίας πρέπει να έχει πρωτότυπη επιστημονική συμβολή σε θέμα σχετιζόμενο με την 

πανδημία της νόσου του κορονοϊού 2019  και μπορεί να ανήκει σε ένα (1) από τα κάτωθι Επιστημονικά Πεδία τα 

οποία θεραπεύει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας:  

▪ Επιστημονικό Πεδίο 1. Οικονομικές Επιστήμες 

▪ Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων  

▪ Επιστημονικό Πεδίο 3. Επιστήμες Πληροφορίας  

▪ Επιστημονικό Πεδίο 4. Πολιτικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 

 

Οι συγγραφείς, με την υποβολή των εργασιών τους στην παρούσα Πρόσκληση, δύναται να συμμετέχουν σε τυχόν 

ημερίδες, συνέδρια ή εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ίδρυμα για την παρουσίαση και διάχυση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων στα πλαίσια ανάδειξης και προώθησης της Πρόσκλησης. Επιπρόσθετα το Ίδρυμα δύναται να 

συμπεριλάβει τις εργασίες σε συλλογικό τόμο ή να δημοσιεύσει μέρος εξ αυτών στον ημερήσιο έντυπο ή/και 

ηλεκτρονικό τύπο, σε δελτία τύπου, ανακοινώσεις κτλ. 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι υποβληθείσες εργασίες που θα υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, θα αξιολογηθούν από σχετική 

επιτροπή και τρεις (3) εξ αυτών θα λάβουν χρηματικό έπαθλο. Η επιτροπή αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών 

αποτελείται από: (α) τον Πρύτανη, (β) τον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, και (γ) τους Κοσμήτορες 

των Σχολών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η επιτροπή αξιολόγησης δύναται να ζητήσει την συνδρομή ειδικών 

επιστημόνων με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των επιστημονικών εργασιών, εφόσον κρίνει αυτό 

απαραίτητο. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης  των εργασιών αφορούν: την βιβλιογραφική πληρότητα της μελέτης (20%), την θεωρητική 

τεκμηρίωση της ακολουθουμένης προσέγγισης (10%), την πληρότητα και αξιοπιστία των εμπειρικών στοιχείων και 

δεδομένων (20%), την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων (30%) και την σπουδαιότητα των συμπερασμάτων της 

έρευνας και των προτεινομένων προτάσεων (20%). Η επιτροπή αξιολογεί όλες τις υποβληθείσες εργασίες και 

συντάσσει σχετική εισήγηση στην οποία προκρίνει κατά φθίνουσα σειρά τρεις (3) εργασίες που συγκέντρωσαν την 

υψηλότερη αξιολόγηση και τρεις (3) επιλαχούσες.  

Με την ολοκλήρωση των εργασιών της, η επιτροπή υποβάλλει το πόρισμά της στην Επιτροπή Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. με ιεραρχική κατάταξη, σύμφωνα με την συνολική επίδοση της κάθε εργασίας, όπως αυτή 

έχει προκύψει από την διαδικασία αξιολόγησης στην Επιτροπή Ερευνών. Οι συγγραφείς των προκρινόμενων 

εργασιών ενημερώνονται εγγράφως, έπειτα από αποδοχή της εισήγησης από την Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η πρώτη εργασία λαμβάνει χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, η δεύτερη 3.000 

ευρώ και η τρίτη 2.000 ευρώ. Στην περίπτωση που βραβευθεί μελέτη από συγκροτηθείσα για τον σκοπό αυτό 

ερευνητική ομάδα, το χρηματικό έπαθλο επιμερίζεται ισόποσα στους συμμετέχοντες στην ερευνητική ομάδα 

υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
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Σε περίπτωση μη αποδοχής του χρηματικού επάθλου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την 

ημερομηνία έγκρισης της εισήγησης, το έπαθλο χορηγείται σε συγγραφέα επιλαχούσας εργασίας, σύμφωνα με τη 

σειρά κατάταξης στην εισηγητική έκθεση της επιτροπής αξιολόγησης. 

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι αιτήσεις με συνημμένες τις εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr από τον 

ιδρυματικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (@uom.edu.gr)  του υποψήφιου διδάκτορα ως επισυναπτόμενο 

αρχείο τύπου pdf. Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών εργασιών στα πλαίσια της Πρόσκλησης “Η έρευνα στην 

πρώτη γραμμή” ορίζεται ως η  31η Αυγούστου 2020.  
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

H έρευνα στην πρώτη γραμμή 
  

 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρεις θα απορριφθούν  

κατά το στάδιο ελέγχου πληρότητας της υποβαλλόμενης ερευνητικής πρότασης. 

 

Η παρούσα αίτηση και το λοιπό υποστηρικτικό υλικό που τη συνοδεύει  

αποστέλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην διεύθυνση proelke@uom.edu.gr 

 

Αριθμός αιτήσεως  
(συμπληρώνεται από τον ΕΛΚΕ) 

 

Ονοματεπώνυμο  

Ακαδημαϊκό Τμήμα με συνημμένη τη 

Βεβαίωση από τη Γραμματεία που να 

πιστοποιεί ότι ο υποβάλλων είναι Υ.Δ. 

του Τμήματος 

 

Τίτλος της ερευνητικής εργασίας  

Επιστημονικό Πεδίο Έρευνας  

(κάθε πρόταση ανήκει σε  

ένα Επιστημονικό Πεδίο) 

 Επιστημονικό Πεδίο 1. Οικονομικές Επιστήμες 

 Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 Επιστημονικό Πεδίο 3. Επιστήμες Πληροφορίας  

 Επιστημονικό Πεδίο 4. Πολιτικές, Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 

Τέχνες 

Αποστέλλοντας την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά, αποδέχομαι ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει όλες τις πληροφορίες που 

περιέχονται στον Κανονισμό, την παρούσα Αίτηση και τη σχετική Προκήρυξη. Γνωρίζω ότι η αίτησή μου αυτή θα σταλεί 

για αξιολόγηση. 

 

     δεν απαιτείται υπογραφή, η αίτηση αποστέλλεται 

ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από την ιδρυματική 

ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος @uom.gr ή 

@uom.edu.gr 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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Έκτακτη Συνεδρίαση Συγκλήτου 19/15.4.2020 

 
Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά. 
 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 

 

 

 

 
 

 

 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΛΟΪΔΑ ΜΗΝΟΥΔΗ 
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