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ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ	ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ	
	

ΒΡΑΒΕΙΑ	ΕΟΠΕ	–	ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ	
	

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ	ΒΡΑΒΕΙΩΝ	
	

Η	 Διοίκηση	 του	 Ελληνικού	 Οργανισμού	 Πολιτικών	 Επιστημόνων	 γνωστοποιεί	 ότι:	

Προκηρύσσει	 τα	 ετήσια	 βραβεία	 καλύτερων	 εργασιών	 2017	 (Πτυχιακών,	 Διπλωματικών,	

Διδακτορικής	 Διατριβής),	 ΒΡΑΒΕΙΟ	 Ελληνικού	 Οργανισμού	 Πολιτικών	 Επιστημόνων	 –	

ΚΑΤΕΡΙΝΑ	ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,	υπό	τη	μορφή	υποτροφίας	–	χρηματικού	επάθλου.	Ο	τίτλος	

των	βραβείων	αναφέρεται	στην	Ευεργέτη	-	Πρέσβη	Καλής	Θελήσεως	και	Επίτιμη	Πρόεδρο	

του	Ελληνικού	Οργανισμού	Πολιτικών	Επιστημόνων,	κα	Κατερίνα	Παναγοπούλου,	η	οποία	

διατελεί	Πρέσβης	της	Ελλάδας	στο	Συμβούλιο	της	Ευρώπης	για	τον	Αθλητισμό,	την	Ανοχή	

και	το	Ευ	Αγωνίζεσθαι
*
.		

	

Οι	 υποψήφιοι	 θα	 πρέπει	 να	 είναι	 διπλωματούχοι	 των	 Σχολών	 (Πολιτικής	 Επιστήμης,	

Διεθνών	 Σχέσεων,	 Διεθνών	 και	 Ευρωπαϊκών	 Οικονομικών	 ή	 Πολιτικών	 Σπουδών,	

Περιφερειακών	Σπουδών,	Κοινωνικής	Πολιτικής,	Δημόσιας	Διοίκησης,	Νομικών	Σπουδών)		

των	οποίων	η	Πτυχιακή,	η	Διπλωματική	εργασία	ή	η	Διδακτορική	Διατριβή	εκπονήθηκε	και	

βαθμολογήθηκε	επιτυχώς	εντός	του	2017	και	πριν	τη	30
η
	Νοεμβρίου	του	τ.ε..		

	

Οι	εργασίες	πρέπει	να	αναφέρονται	στις	παρακάτω	θεματικές	ενότητες:	

	

Διεθνείς	Οργανισμοί	(1.1)	 Πολιτικές	Περιβάλλοντος	(2.1)	

Πολιτικά	Συστήματα	(1.2)	 Πολιτικές	Υγείας	(2.2)	

Πολιτική	Φιλοσοφία	(1.3)	 Κοινωνία	(3.1)	

Σύστημα	Ο.Η.Ε.	(1.4)	 Προσφυγικό	–	Μεταναστευτικό	(3.2)	

Διεθνείς	Σχέσεις	(1.5)	 Βιώσιμη	Ανάπτυξη	(4.1)	

Ευρωπαϊκές	Πολιτικές	(1.6)	 Ενεργειακή	Οικονομία	και	Πολιτική	(4.2)	

Peacebuilding	–	Peacekeeping	(1.7)	 Διεθνών	Οικονομικών	(5.1)	

Συγκριτική	Πολιτική	(1.8)	 Διαχείριση	Κινδύνων	(6.1)	

Διεθνές	και	Ευρωπαϊκό	Δίκαιο	(1.9)	 Μη	Κυβερνητικοί	Οργανισμοί	(7.1)	

	

§ Εργασίες	σχετιζόμενες	άμεσα	με	τις	σπουδές	των	σχολών	επιλογής,	πάντα	σύμφωνα	

με	την	κρίση	της	επιτροπής	αξιολόγησης.	(8.1)	

	

ΒΑΘΜΙΔΕΣ:	

	

Πτυχίο	 Α	

Μεταπτυχιακό	 Β	

Διδακτορικό	 Γ	
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Τα	 βραβεία	 θα	 συνοδεύονται	 από	 χρηματικό	 ποσό.	 Η	 συνολική	 χρηματική	

επιβράβευση	ανέρχεται	στο	ποσό	των	3.000	€	και	κατανέμεται	ως	εξής:		

	

ΒΑΘΜΙΔΑ	Α	

	

καλύτερη	πτυχιακή	εργασία		 400	€	

1η	καλύτερη	πτυχιακή	εργασία	μέλους	ΕΟΠΕ	 400	€	

2η	καλύτερη	πτυχιακή	εργασία	μέλους	ΕΟΠΕ	 200	€	

	

ΒΑΘΜΙΔΑ	Β	

	

καλύτερη	διπλωματική	εργασία	 500	€	

καλύτερη	διπλωματική	εργασία	μέλους	ΕΟΠΕ	 500	€	

	

ΒΑΘΜΙΔΑ	Γ	

	

καλύτερη	διδακτορική	διατριβή	 1.000	€	

	

Η	αξιολόγηση	των	εργασιών	θα	πραγματοποιηθεί	από	8μελή	επιτροπή	απαρτιζόμενη	

από	 τον	 Πρόεδρο	 του	 ΕΟΠΕ,	 κ.	 Συμεών	 Σιδηρόπουλο,	 τον	 Επιστημονικό	 και	

Ακαδημαϊκό	 Διευθυντή	 του	 ΕΟΠΕ,	 Δρ.	 Θεόδωρο	 Φούσκα	 και	 έξι	 Καθηγητές	

Πανεπιστημίου	όλων	των	βαθμίδων	(Επίκουροι,	Αναπληρωτές,	Τακτικοί),	οι	οποίοι	

θα	ανακοινωθούν	στη	σελίδα	του	Οργανισμού.	

	

Για	την	απονομή	του	βραβείου	οι	επιλεχθέντες	θα	πρέπει	εντός	ενός	μηνός	από	την	

τελική	απόφαση	της	επιτροπής	να	δημοσιεύσουν	ένα	άρθρο	σχετικό	με	την	εργασία	

τους	υπό	τη	μορφή,	ελεύθερης	ανακοίνωσης,	ηλεκτρονικής	ανακοίνωσης	(e-poster),	

ή	δημοσίευσης	άρθρου	σε	επιστημονικό	περιοδικό.			

	

Οι	 αιτήσεις	 θα	 υποβάλλονται	 μόνο	 ηλεκτρονικά	 έως	 30.11.2017	 στην	 παρακάτω	

διεύθυνση:		

		

Απαιτούμενα	δικαιολογητικά:	όπως	περιγράφονται	στις	οδηγίες	υποβολής	

Μετά	 τη	 λήξη	 προθεσμίας	 χάνεται	 το	 δικαίωμα	 συμμετοχής	 στις	 διαδικασίες	

ανάδειξης	των	δικαιούχων.	Κατά	την	αξιολόγηση	των	υποψηφιοτήτων	για	τα	Βραβεία	

ΕΟΠΕ	 –	 ΚΑΤΕΡΙΝΑ	 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ,	 δίνεται	 μεγάλο	 βάρος	 στο	 αντικείμενο	 της	

εργασίας,	 τη	 μεθοδολογία,	 την	 άρτια	 παρουσίαση	 του	 κειμένου.Οι	 Αιτήσεις	

Συμμετοχής	κατατίθενται	ως	τις	30	Νοεμβρίου.	Η	αξιολόγηση	των	υποψηφιοτήτων	

ολοκληρώνεται	μέχρι	το	τέλος	Ιανουαρίου	2018.	

	
*	
Η	κυρία	Κατερίνα	Παναγοπούλου	είναι	Πρέσβυς	της	Ελλάδας	στο	Συμβούλιο	της	

Ευρώπης	για	τον	Αθλητισμό,	την	Ανοχή	και	το	Ευ	Αγωνίζεσθαι	(Fair	Play),	Πρόεδρος	

του	Πανελλήνιου	Αθλητικού	Σωματείου	Γυναικών	“ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ”	και	έχει	τιμηθεί	

από	 τον	 Ελληνικό	 Οργανισμό	 Πολιτικών	 Επιστημόνων	 με	 τον	 τίλτο	 της	 Πρέσβεως	

Καλής	 Θελήσεως	 και	 προσφάτως	 με	 τον	 τίτλο	 της	 Επιτίμου	 Προέδρου	 του	

Οργανισμού.	 Ο	 Πρόεδρος	 και	 η	 Διοίκηση	 του	 Ελληνικού	 Οργανισμού	 Πολιτικών	

Επιστημόνων	ευχαριστούν	θερμά	την	ευεργέτη	του	Οργανισμού,	διότι	με	την	αρωγή	

της,	το	επιστημονικό	και	κοινωνικό	προϊόν	του	ΕΟΠΕ	αγγίζει	περισσότερους	νέους	

Έλληνες	επιστήμονες	και	αναδεικνύει	την	Ελλάδα	στο	εξωτερικό.	
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ΟΔΗΓΙΕΣ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΡΟΣ	ΒΡΑΒΕΥΣΗ	

	

Η	υποβολή	των	υποψηφιοτήτων	μπορεί	να	γίνει	μέχρι	την	καταληκτική	ημερομηνία	

που	 ορίζεται	 κάθε	 έτος	 και	 ανακοινώνεται	 στον	 site	 των	 βραβείων.	 Οι	 εργασίες	

(πτυχιακές,	διπλωματικές,	διδακτορικές	διατριβές)	θα	πρέπει	 να	έχουν	περατωθεί	

και	βαθμολογηθεί	πριν	την	ημερομηνία	υποβολής	(πχ	για	τα	βραβεία	του	2017	έως	

την	 ημερομηνία	 υποβολής).	 Η	 υποβολή	 θα	 γίνει	 με	 e-mail	 προς	 τον	 ΕΟΠΕ	

(award@hapsc.org).	 Συνημμένα	 θα	 δίδονται	 σε	 ηλεκτρονική	 μορφή:	 η	 αίτηση	

συμμετοχής,	 μια	 εκτεταμένη	 περίληψη	 της	 εργασίας	 (έκθεση	 περιγραφής),	 την	

επίσημη	 βαθμολογία	 της	 εργασίας,	 την	 ίδια	 την	 εργασία	 σε	 μορφή	 pdf	 και	

οποιοδήποτε	 άλλο	 υποστηρικτικό	 υλικό	 κρίνεται	 απαραίτητο	 (παρουσιάσεις,	

δημοσιέυσεις	κ.α.).		

	

	

Για	 οποιαδήποτε	 επιπλέον	 πληροφορία	 παρακαλείσθε	 να	αποστείλετε	 email	 στην	

εξής	διεύθυνση:	sec.president@hapsc.org		
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