
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ρέθυμνο, 28 Απριλίου 2022 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ               Αρ. Γεν. Πρωτ.: 8837          
                    

 
Προκήρυξη του βραβείου Κοινωνικής Προσφοράς για το έτος 2022 

 
Προκηρύσσεται το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς για το έτος 2022, σύμφωνα με την απόφαση της 454ης/18-2-
2021 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. απόφασης 11911/25-6-2021, ΦΕΚ 3295/Β/26-7-2021). Σκοπός 
του είναι να τιμήσει μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνδέουν 
ενεργά την έρευνά τους με την κοινωνία, αναπτύσσοντας δραστηριότητα η οποία ωφελεί το κοινωνικό σύνολο. 
 
Προϋποθέσεις  
Το βραβείο απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
 
Προτάσεις 
Οι υποψήφιοι/ες για το βραβείο προτείνονται από τα μέλη ΔΕΠ και τους/τις Ομότιμους/ες Καθηγητές/ριες του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Αυτοπροτάσεις δεν γίνονται δεκτές.  
 
Επιτροπή Αξιολόγησης 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων αποτελείται από: 
(α) τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(β) τους πέντε Κοσμήτορες των Σχολών του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
Περιεχόμενο αίτησης υποψηφιότητας -Προθεσμία υποβολής προτάσεων 
Το περιεχόμενο κάθε αίτησης υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα:  
o επιστολή στην οποία να περιγράφεται η δραστηριότητα του μέλους ΔΕΠ που το καθιστά ικανό για υποβολή 

υποψηφιότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται στα κριτήρια αξιολόγησης,  
o σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/ας (έως 2 σελίδες).  
 
Οι τεκμηριωμένες προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση vraveia@uoc.gr το αργότερο μέχρι και την 
30η Σεπτεμβρίου 2022 με την ένδειξη: «Για το βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς».  
 
Κριτήρια αξιολόγησης 
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων, είναι η απήχηση της επιστημονικής δραστηριότητάς τους στην 
κοινωνία, η οποία συναρτάται με το ερευνητικό έργο τους και επιδιώκεται από τους/τις υποψηφίους/ες συστηματικά 
(και όχι περιστασιακά). Ενδεικτικά αναφέρονται, η διάχυση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου στην 
εκπαίδευση, η εφαρμογή του ερευνητικού έργου προς όφελος ευπαθώς ομάδων, καθώς και η εκλαΐκευση της 
επιστήμης. Η εν λόγω δραστηριότητα αξιολογείται σε βάθος χρόνου και σταθμίζεται ως προς τον ανιδιοτελή 
χαρακτήρα της.   
 
Διαδικασία - Απονομή 
Η απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης για την απονομή του βραβείου θα κατατεθεί στην Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Κρήτης για την τελική επικύρωση και θα ανακοινωθεί το αργότερο τρεις μήνες μετά τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Στον/ην βραβευθέντα/είσα θα απονεμηθεί ειδικό τιμητικό δίπλωμα. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, το βραβείο μπορεί να μοιραστεί σε δύο υποψήφιους/ες, εφόσον η Επιτροπή Αξιολόγησης 
εκτιμήσει ότι είναι πράγματι ισάξιοι. Η τελετή απονομής γίνεται στο Ηράκλειο ή στο Ρέθυμνο, ανάλογα με το 
Τμήμα του μέλους ΔΕΠ.  
 
Πληροφορίες επί της διαδικασίας  
κ. Μαρία Γιαννούλη, τηλ. 28310 77947, vraveia@uoc.gr   
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