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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
A. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας προκηρύσσει το
θεσμό του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία με σκοπό την προώθηση της
Βασικής Έρευνας σε ερευνητικά πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σκοπός του
Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία είναι η υποστήριξη της ερευνητικής
δραστηριότητας των μελών Δ.Ε.Π. καθώς και μελών ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ κάτοχων Διδακτορικού Διπλώματος του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέσω της υποβολής και υλοποίησης ερευνητικών προτάσεων. Ο απώτερος στόχος του
Προγράμματος είναι η ενίσχυση της ερευνητικής συνεισφοράς των ανωτέρω στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα
(π.χ. ενίσχυση δημοσίευσης άρθρων σε έγκυρα περιοδικά, παρουσία σε διεθνή συνέδρια και συμμετοχή σε
διεθνή/ευρωπαϊκά consortia για υποβολή ερευνητικών προτάσεων). Σε επίπεδο Ιδρύματος, το Πρόγραμμα φιλοδοξεί
να ενδυναμώσει το ερευνητικό προφίλ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με την ενίσχυση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων των μελών του.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1.

Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις στη Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε. ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι των υπό αξιολόγηση ερευνητικών τους προτάσεων εκτός από τα μέλη της
εκάστοτε Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής του Θεσμού των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική
κατηγορία. Όσα από τα ανωτέρω μέλη βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια κατά την υποβολή της πρότασης (ή θα
βρεθούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος), οφείλουν να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα
συμμετοχής τους στο έργο, η οποία πρέπει να αναφέρεται ρητά στη σχετική απόφαση χορήγησης της
εκπαιδευτικής άδειας. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο ενίσχυσης της
Βασικής Έρευνας δεν αποκλείει την συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική
κατηγορία.
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2.

Σε κάθε κύκλο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία που προκηρύσσεται, κάθε
μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και κάθε μέλος ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ερευνητικής πρότασης
ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ή συμμετέχων σε ερευνητική ομάδα. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας μίας
συμμετοχής ανά μέλος, αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει το μέλος
Δ.Ε.Π. Η γλώσσα συγγραφής της υπό αξιολόγησης ερευνητικής πρότασης μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική.

3.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία χρηματοδοτούνται
ερευνητικές προτάσεις οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά
ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή, εθνική ή ευρωπαϊκή. Χρηματοδότησης τυγχάνουν
ερευνητικές προτάσεις οι οποίες δύναται να παράγουν (διαζευκτικά): (1) προκαταρκτικά δεδομένα απαραίτητα
στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης, (2) ενδιάμεσα αποτελέσματα (working papers) και δεδομένα, (3)
μετρήσιμο αυτοτελές αποτέλεσμα (π.χ. δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοίνωση σε
επιστημονικό συνέδριο), 4) Παρουσίαση – διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω της διοργάνωσης ημερίδας.

4.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα διαθέσιμα κονδύλια του Ε.Λ.Κ.Ε. και θα πρέπει να εισάγεται η παρακάτω
αναγνώριση (acknowledgment) -στα ελληνικά ή στα αγγλικά ανάλογα με τη γλώσσα της εργασίας- σε κάθε
παρουσίαση ή δημοσίευση άρθρου που παράγεται στα πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων
ανά θεματική κατηγορία:
●

(ελληνικά) “Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στα πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική
κατηγορία”

●

(αγγλικά) “This work is part of a project that has received funding from the Research Fund of the University of
Macedonia under the Research funding programme in specific research areas”

5.

To συνολικό πλήθος των ερευνητικών προτάσεων που θα λάβουν χρηματοδότηση, καθώς και το ανώτατο
όριο χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε εγκεκριμένη πρόταση καθορίζονται στην εκάστοτε
Προκήρυξη νέου κύκλου του Προγράμματος.

6.

Η αιτούμενη χρονική περίοδος χρηματοδότησης των ερευνητικών προτάσεων είναι διάρκειας δώδεκα (12)
μηνών και ξεκινά από την ημερομηνία Αποδοχής Διαχείρισης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδικασιών του
Θεσμού των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία. Οι εγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις
μπορούν να παρατείνονται χρονικά κατ’ ανώτατο όριο τριών (3) μηνών χωρίς επιπρόσθετη αύξηση του
προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τον εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνο, και
έγκρισης του αιτήματος από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.. Το αίτημα παράτασης πρέπει να
υποβάλλεται με σχετική τεκμηρίωση τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της αρχικής περιόδου
χρηματοδότησης.

σελίδα 2

ΑΔΑ: ΡΠ0Φ469Β7Ι-Ν79

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Από κάθε υποψήφια ερευνητική πρόταση θα πρέπει να απορρέουν συγκεκριμένοι στόχοι και παραδοτέα κατά τη
χρονική διάρκεια της αιτούμενης χρηματοδότησης. Πρέπει επίσης να περιγράφονται συγκεκριμένοι τρόποι διάχυσης
των ερευνητικών αποτελεσμάτων (π.χ. παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, υποβολή δημοσιεύσεων σε επιστημονικά
περιοδικά, δημοσιεύσεις). Μια ολοκληρωμένη πρόταση προσδιορίζεται από τη σαφήνεια της περιγραφής των
προτεραιοτήτων, του τρόπου με τον οποίο η χρηματοδότηση θα συντελέσει στην εκκίνηση ενός μεγαλύτερου
ερευνητικού προγράμματος ή στην ενίσχυση μια υποβολής ερευνητικής πρότασης σε εξέλιξη.
Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των εγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων δεσμεύονται να λάβουν μέρος στις
δραστηριότητες διάχυσης της έρευνας με παρουσίαση και των δικών τους ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορεί
να διοργανώσει το Ίδρυμα (ημερίδες, συνέδρια ή άλλες εκδηλώσεις) στα πλαίσια ανάδειξης του Προγράμματος
Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία.
Ο έλεγχος προόδου και η συνολική αποτίμηση της κάθε εγκεκριμένης ερευνητικής πρότασης γίνεται από την
Επιτροπή Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδικασιών του Θεσμού των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική
κατηγορία με βάση τα παρακάτω παραδοτέα:
(α) Εξαμηνιαία έκθεση προόδου
Η εξαμηνιαία έκθεση προόδου υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
proelke@uom.edu.gr και καταχωρείται στο φάκελο του έργου. Η προθεσμία για το χρόνο υποβολής της εξαμηνιαίας
έκθεσης προόδου ανακοινώνεται στους Επιστημονικά Υπευθύνους των εγκεκριμένων προτάσεων κατόπιν σχετικής
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και προσδιορίζεται χρονικά μετά τη συμπλήρωση έξι
(6) μηνών του εκάστοτε έργου.
Η εξαμηνιαία έκθεση προόδου αποτελεί μια σύντομη αναφορά (progressreport), σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
1.

To θέμα (subject) του e-mail περιέχει τον κωδικό έργου και το επώνυμο του επιστημονικά υπεύθυνου
(π.χ. 81378 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

2.

Tο επισυναπτόμενο αρχείο με την έκθεση είναι σε μορφή pdf.

3.

Η έκθεση έχει περιεχόμενο από 500 έως 1000 λέξεις και αναφέρεται:
○

στην πρόοδο που έχει συντελεστεί σχετικά με τους ερευνητικούς στόχους όπως αυτοί
καταγράφονται στην ερευνητική πρόταση,

4.

○

σε πιθανά πρώιμα αποτελέσματα (ενδεικτικά με παράθεση αντίστοιχων γραφημάτων και πινάκων)

○

στον προγραμματισμό και στις ενέργειες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου.

Η αναφορά μπορεί να είναι γραμμένη στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
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Ως εξαμηνιαία έκθεση προόδου δεν μπορεί να υποβληθεί το τελικό παραδοτέο (υποβληθέν ή δημοσιευμένο άρθρο),
καθώς από την υποβολή του τελικού παραδοτέου στην Επιτροπή Ερευνών κι έπειτα δεν πραγματοποιούνται
επιπλέον δαπάνες. Η έγκαιρη υποβολή της εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου αποτελεί υποχρέωση των Επιστημονικά
Υπευθύνων και συνυπολογίζεται στην αξιολόγηση του τελικού παραδοτέου και τη συνολική αποτίμηση του έργου.
Η υποβολή της εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου δεν επιδέχεται αναβολής.
(β) Τελικό παραδοτέο
Το τελικό παραδοτέο ενός έργου στα πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική
κατηγορία μπορεί να είναι:
●

Αποδεικτικό υποβολής (submission) ή έγκρισης (acceptance) ενός (1) άρθρου είτε σε διεθνές συνέδριο με
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής από οργανωτική επιτροπή (fullpaper ή extendedabstract), είτε σε
διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές που συμπεριλαμβάνεται σε λίστα Schimago, είτε σε συλλογικό
τόμο, είτε αυτόνομη έκδοση σε βιβλίο. Μαζί με το αποδεικτικό προσκομίζεται και το υποβληθέν
επιστημονικό άρθρο.

●

Αποδεικτικό υποβολής ενός (1) άρθρου σε σειρά επιστημονικών εργασιών (working paper series) είτε σε
επιστημονικές σειρές του Τμήματος ή άλλων συγγενών Τμημάτων είτε διεθνώς αναγνωρισμένες σειρές
κειμένων εργασίας (working papers) (πχ Repec κ.λπ.).

●

Σε περίπτωση που η έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα για επιστημονικούς ή για λόγους
ανωτέρας βίας, συντάσσεται αναλυτική έκθεση η οποία τεκμηριώνει λεπτομερώς τις αιτίες αδυναμίας
ολοκλήρωσης της έρευνας. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και υποβάλλεται
ηλεκτρονικά με αποστολή στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr.

Από την κατάθεση του τελικού παραδοτέου (υποβολή άρθρου ή έκθεση) στην αρμόδια Επιτροπή και έπειτα, δεν
πραγματοποιούνται επιπλέον δαπάνες. Σε περίπτωση μη υποβολής του τελικού παραδοτέου (υποβολή άρθρου ή
έκθεση) έως και δύο (2) μήνες από τη λήξη της χρονικής περιόδου χρηματοδότησης, το έργο χαρακτηρίζεται ως «μη
ολοκληρωμένο» και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί λογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και
επιστρέφονται.

Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τρεις κατηγορίες δαπανών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) είναι επιλέξιμες στο Πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων
ανά θεματική κατηγορία. Συγκεκριμένα:
I.

Αγορά/προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, βιβλιογραφικού, πληροφοριακού, οπτικοακουστικού και
αναλώσιμου υλικού. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. Έξοδα δημοσιεύσεων σε περιοδικά που το απαιτούν
(π.χ. articlesubmissionfees - openaccess, pageoverlengthcharges). Ταχυδρομικά έξοδα που αφορούν στο
ερευνητικό πρόγραμμα (π.χ. αποστολή ερωτηματολογίων). Τραπεζικά έξοδα π.χ. για δημοσίευση εργασίας
σε περιοδικό ή/και συνέδριο, έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο κ.λπ..
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II.

Έξοδα Μετακινήσεων υποψηφίων διδακτόρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίοι αναφέρονται
ονομαστικά στην ερευνητική πρόταση ή μελών Δ.Ε.Π., ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για
συμμετοχή σε συνέδρια. Έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εσωτερικού ή του εξωτερικού για
επιστημονικές συνεργασίες συναφείς με τη συγκεκριμένη έρευνα. Κάλυψη δαπανών μετακίνησης για
συμμετοχή μετά από αποδοχή ή/και ως προσκεκλημένος ομιλητής (plenary/keynotespeaker) σε συνέδριο.
Κάλυψη δαπανών για έρευνα πεδίου ή διεξαγωγή συνεντεύξεων. Για την κάλυψη πάσης φύσεως
μετακινήσεων, αφετηρία θεωρείται αποκλειστικά η έδρα του Ιδρύματος (Θεσσαλονίκη).

III.

Ερευνητική ή τεχνική υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες για την ευχερή υλοποίηση του έργου (π.χ.
μίσθωση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού).Εφόσον πρόκειται για συνεργάτη/συνεργάτες του
οποίου/των οποίων η συμμετοχή του/τους στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του, θα πρέπει να
υπάρχει ρητή ονομαστική αναφορά στην πρόταση, συνοδευόμενη από σχετική τεκμηρίωση του Ε.Υ.
βασιζόμενη στο βιογραφικό του/τους, έτσι ώστε να είναι άμεση η διαδικασία ανάθεσης έργου.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται αμοιβή σε ομάδα φοιτητών που συμβάλλουν στη διεξαγωγή της έρευνας (π.χ.
διανομή ερωτηματολογίων).

Αμοιβές προσωπικού του Ιδρύματος που αμείβεται τακτικά από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(Μισθοδοσία Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΕΛΚΕ ή Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου) καθώς
και μελών Δ.Ε.Π. άλλων Ιδρυμάτων δεν προβλέπονται στις δαπάνες του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων
ανά θεματική κατηγορία εκτός από τις περιπτώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που η
διδακτορική τους διατριβή είναι συναφής με το αντικείμενο της πρότασης. Η προκήρυξη κάθε κύκλου του
Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία θα αναφέρει ρητά και εκ των προτέρων τον
προϋπολογισμό κάθε πρότασης με βάση τις ως άνω κατηγορίες δαπανών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων
αναμόρφωση του προϋπολογισμού μεταξύ των παραπάνω τριών κατηγοριών επιλέξιμων δαπανών από τον
εκάστοτε Επιστημονικά Υπεύθυνο.

E. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων πραγματοποιείται σε 4 (τέσσερις) φάσεις:
Α’ Φάση – Διοικητικός έλεγχος
Σε αυτή τη φάση εξετάζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. η πληρότητα του φακέλου
υποβολής για κάθε ερευνητική πρόταση. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των
ερευνητικών προτάσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας συντάσσεται ένας κατάλογος που
περιλαμβάνει: (i) τις πλήρεις προτάσεις που προχωράνε στη Β’ Φάση της αξιολόγησης, και, (ii) τις ελλιπείς προτάσεις
που απορρίπτονται με σχετική τεκμηρίωση (π.χ. απουσία απαιτούμενων δικαιολογητικών).
Β’ Φάση – Συγκριτική αξιολόγηση προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων
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Σε αυτή τη φάση διεξάγεται η επιστημονική αξιολόγηση της κάθε ερευνητικής πρότασης από ομάδα Εξωτερικών
Αξιολογητών με βάση τα κριτήρια της ενότητας ΣΤ’ του παρόντος Κανονισμού. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της
αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού
ελέγχου. Για κάθε ένα από τα οριζόμενα Επιστημονικά Πεδία του παρόντος Κανονισμού και ανάλογα με το πλήθος
των ερευνητικών προτάσεων ανά πεδίο, ορίζονται Εξωτερικοί Αξιολογητές, ώστε κάθε πρόταση να λάβει κατ’
ελάχιστο δύο (2) αξιολογήσεις. Ο κάθε Αξιολογητής βαθμολογεί το σύνολο των προτάσεων που του ανατίθενται. Για
κάθε πρόταση, ο Εξωτερικός Αξιολογητής παρέχει βαθμολογία (μέγιστος βαθμός εκατό μονάδες) και συνοδευτική
τεκμηρίωση της αξιολόγησής του. Για κάθε ερευνητική πρόταση απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο (2) αξιολογήσεις στη
διάρκεια της οριζόμενης προθεσμίας. Οι αξιολογητές αμείβονται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού
και Εφαρμογής του Θεσμού των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία.
Γ’ Φάση – Μοριοδότηση και Εισηγητική Έκθεση
Η συνολική βαθμολογία κάθε πρότασης προκύπτει από το μέσο όρο των αξιολογήσεων που έχουν παραληφθεί. Με
την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, οι υποβληθείσες ερευνητικές προτάσεις κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά
με βάση τη βαθμολογία τους. Η Επιτροπή Συντονισμού και Εφαρμογής Διαδικασιών του Θεσμού των Ερευνητικών
Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία συντάσσει σχετική Εισηγητική Έκθεση όπου ορίζει τις ερευνητικές
προτάσεις που δικαιούνται να λάβουν χρηματοδότηση στον τρέχοντα κύκλο του Προγράμματος Ερευνητικών
Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία.

Δ’ Φάση – Διοικητική έγκριση
Η Εισηγητική Έκθεση με την αποτίμηση των ερευνητικών προτάσεων τίθεται προς έγκριση σε Συνεδρίαση της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Η κατάταξη των προτάσεων, το συνολικό πλήθος των ερευνητικών
προτάσεων που θα λάβουν χρηματοδότηση, καθώς και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε
εγκεκριμένη πρόταση μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του μείζονος
έργου/υποέργων.
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με την Εισηγητική Έκθεση και η αιτούμενη χρονική περίοδος διάρκειας δώδεκα (12) μηνών- ξεκινά από την ημερομηνία Αποδοχής Διαχείρισης του έργου την Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
Για κάθε δικαιούχο με εγκεκριμένη πρόταση που δεν καταθέτει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως αυτά
ορίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε.) για την αποδοχή διαχείρισης του έργου εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15)
ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισής του, η επιχορήγηση δίνεται σε επιλαχούσα ερευνητική
πρόταση, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στην Εισηγητική Έκθεση.

σελίδα 6

ΑΔΑ: ΡΠ0Φ469Β7Ι-Ν79

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι αξιολογητές προβαίνουν σε τεκμηριωμένη βαθμολόγηση της κάθε ερευνητικής πρότασης με μέγιστο συνολικό
βαθμό τις εκατό (100) μονάδες. Οι ομάδες κριτηρίων αξιολόγησης ορίζονται ως εξής:
□

Ομάδα Κριτηρίων Ι – Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης ως προς την θεματική
κατηγορία έρευνας (40 μονάδες).
Ειδικότερα εξετάζονται:

□

-

η σαφής περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας και των ερωτημάτων που θέτει,

-

η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας,

-

η επάρκεια του εννοιολογικού πλαισίου,

-

η συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση

Ομάδα Κριτηρίων ΙΙ - Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος (30 μονάδες).

Ειδικότερα αξιολογείται:
-

η εντύπωση που δίνει συνολικά η παρουσίαση της πρότασης και ο βαθμός συγκροτημένης σκέψης και
τεκμηρίωσης των ιδεών;

-

η ρεαλιστικότητα στην προοπτική ολοκλήρωσης της μελέτης στο σχετικό χρονικό διάστημα που
προτείνεται; η στοιχειοθέτηση της προοπτικής ολοκλήρωσης της έρευνας στο προβλεπόμενο χρονικό
διάστημα που διαρκεί η πρόταση;

-

η καταλληλότητα των παραμέτρων που τίθενται για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος;

-

ο ορισμός των πιθανών προβληματικών σημείων

και η εξέταση

εναλλακτικών τακτικών

(riskassessment);

□

Ομάδα Κριτηρίων ΙΙΙ– Καινοτομία και διεπιστημονικότητα της ερευνητικής πρότασης (30 μονάδες).
Ειδικότερα εξετάζεται ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης, ο οποίος, ενδεικτικά και
μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων ερευνητικών προσεγγίσεων,
μεθοδολογίας ή/και εννοιολογικών πλαισίων.

Επιπρόσθετα, για κάθε ερευνητική πρόταση οι αξιολογητές παρέχουν επιπρόσθετη τεκμηρίωση και καταγράφουν σε
μια παράγραφο τα σημαντικότερα σημεία της αποτίμησής τους, εξετάζοντας τα θετικά σημεία και τυχόν αδυναμίες
της πρότασης υπό το πρίσμα των ανωτέρω κριτηρίων θεώρησης. Οι προτάσεις με Επιστημονικά Υπευθύνους
Καθηγητές στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή τυγχάνουν προσαύξησης 10% επί της τελικής βαθμολογίας τους,
στα πλαίσια ενίσχυσης των νέων ερευνητών του Ιδρύματος.
Βασική προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση της Ερευνητικής Πρότασης είναι να έχει συγκεντρώσει κατά ελάχιστο
βαθμολογία ίση με 70 μονάδες (στις 100)
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Ζ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά
θεματική κατηγορία καθώς και η αναλυτική διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προσδιορίζονται στην Προκήρυξη
του εκάστοτε κύκλου.
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