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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 71/29.6.2022 (θέμα 9ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού (ΔΕΞΥΣ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Τμήμα 
ΔΕΞΥΣ, σε μία συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης της ποιότητας του διδακτικού και ερευνητικού του 
προσωπικού, αλλά και προσβλέποντας παράλληλα στη διεθνή και εσωτερική προβολή των μονάδων 
του ενέκρινε τον παρακάτω Κανονισμό Επιβράβευσης των διδασκόντων και ερευνητών του. Ο 
Κανονισμός αυτός στοχεύει να θέσει το μεθοδολογικό πλαίσιο ολοκλήρωσης της σχετικής 
διαδικασίας, ώστε εν τέλει να καθιερωθεί στη συνείδηση των μελών του Τμήματος και να 
παρακινήσει τα μέλη του στην επίτευξη διεθνών ή και εγχώριων διακρίσεων.  
 
Άρθρο 1 – Προϋποθέσεις επιβράβευσης 
Οι διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ του Τμήματος οι οποίοι έχουν λάβει κάποια διάκριση, από διεθνώς 
καταξιωμένους σχετικούς επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
από εγχώριο φορέα και κατά την πράξη απονομής της διάκρισης φαίνεται αποδεδειγμένα η 
ταυτότητα ή εκπροσώπηση του Τμήματος, θεωρούνται επιλέξιμοι για να λάβουν την επιβράβευση 
από το Τμήμα. Τέτοιες διακρίσεις ενδεικτικά μπορεί να είναι  

• επίβλεψη ή συμμετοχή σε μεγάλα διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (η 
επιβράβευση λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματος), όπως 
πρόγραμμα LIFE, HORIZON, BIODIVERSA, κ.λπ.,  

• δημοσίευση σε υψηλού κύρους έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (όπως σε Q1 Journals 
του Scimago Ranking), 

• συμμετοχή στη διοίκηση διεθνούς επιστημονικού οργανισμού,  

• άλλη διεθνή διάκριση, όπως πρόσκληση σε διεθνές συνέδριο ως keynote speaker,  

• σημαντική εγχώρια διάκριση, όπως βράβευση για τη συνεισφορά στην επίλυση προβλημάτων 
που απασχολούν ευρύτερα την κοινωνία,  

• διάκριση λόγω υψηλής ποιότητας και δημόσιας προβολής του διδακτικού έργου.    
 
Άρθρο 2 – Τύπος επιβράβευσης 
Η επιβράβευση δίνεται σε μορφή επαίνου. 
 
Άρθρο 3 – Διαδικασία επιβράβευσης 
Για την έναρξη της διαδικασίας απαιτείται η απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος. Η λήψη σχετικής 
απόφασης θα υποστηρίζεται από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση υπογεγραμμένη από τρία μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος (εκτός του επιλέξιμου μέλους). 
 
Η απονομή επαίνου λαμβάνει χώρα σε ειδική επιμέρους τελετή κατά την ορκωμοσία πτυχιούχων 
φοιτητών και λαμβάνει αναλόγως τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα, τόσο σε επίπεδο Τμήματος και 
Πανεπιστημίου, όσο και μέσω των ΜΜΕ και των κοινωνικών δικτύων.  
 
 


