ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
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Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής
Υποστήριξης

Ημερομηνία: 27-11-2019
Αριθμ. Πρωτ: 48353

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη:
Α) τον Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων – Εσωτερικό Κανονισμό Συστήματος Αξιολόγησης Έρευνας,
όπως αυτός εγκρίθηκε από την 304/19-7-2012 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Π.Κ.,
http://www.elke.uoc.gr/management/files/InterRules-2012.pdf
Β) την Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, Συν. 612/04.11.2019, Θέμα Γ2.21
Γ) την Απόφαση της Συγκλήτου 420/21-11-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τα Προγράμματα Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Γ, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων
Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας (ΠΧΒΕ), ως Διεπιστημονικές/Διατμηματικές Ερευνητικές
Προτάσεις Συνεργασίας μεταξύ 2 Τμημάτων του Π.Κ., ενός από Σχολή του Ρεθύμνου και ενός
από Σχολή του Ηρακλείου,
κ α ι Κ ΑΛ Ε Ι
τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Κρήτης να υποβάλλουν τις προτάσεις τους.
Σκοποί της Χρηματοδότησης:
Εκτός του κύριου σκοπού, δηλαδή της ενίσχυσης της διεπιστημονικής, ερευνητικής συνεργασίας
μεταξύ των Τμημάτων Ρεθύμνου και Ηρακλείου, επιπλέον σκοποί της Χρηματοδότησης είναι:
α) η ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας στο Π.Κ. με έμφαση σε αυτήν που δεν
χρηματοδοτείται κατά προτεραιότητα από άλλους φορείς, β) η μερική υποστήριξη εφαρμοσμένης
έρευνας με σκοπό να φθάσει στο σημείο όπου να μπορεί πλέον να χρηματοδοτηθεί από άλλες
πηγές και γ) η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού του Π.Κ., κυρίως των νέων ερευνητών, σε
θέματα έρευνας.
Δε θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις των οποίων το ερευνητικό αντικείμενο χρηματοδοτείται ή
πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από άλλες πηγές (εθνικές, ευρωπαϊκές, ιδιωτικές).
Δικαίωμα συμμετοχής ΕΥ:



Δυνατότητα συμμετοχής, ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι (ΕΥ), έχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του
ΠΚ.
ΕΥ που χρηματοδοτήθηκε με πρόγραμμα “Μεγάλου Μεγέθους” υποχρεούται να
παραμείνει ως μέλος ΔΕΠ στο Παν/μιο Κρήτης για δύο (2) έτη μετά την έγκριση της
χρηματοδότησης. Στην αντίθετη περίπτωση οι επιστημονικά υπεύθυνοι υποχρεούνται να
επιστρέψουν το σύνολο της χρηματοδότησης στην Επιτροπή Ερευνών.
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Περιορισμοί συμμετοχής ΕΥ:


Κάθε ΕΥ μπορεί να υποβάλει μόνο 1 πρόταση Μεγάλου Μεγέθους και μόνο σε 1 από
τους τύπους (Α ή Β ή Γ). Ο περιορισμός αυτός αφορά στην παρούσα Πρόσκληση για τον
τύπο Γ και στις υπό αξιολόγηση Προσκλήσεις τύπου Α και Β (αρ. πρωτ. 13484/02-4-2019
και 27835/05-7-2019).

Προδιαγραφές Προτάσεων τύπου Γ:
Η Διεπιστημονικότητα είναι το σημαντικότερο στοιχείο για την αξιολόγηση των προτάσεων «τύπου
Γ». Ως εκ τούτου, οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή μιας Διεπιστημονικής Πρότασης
είναι:
1. Η ερευνητική συνεργασία μεταξύ 2 Τμημάτων του Π.Κ. Υποχρεωτικά, ένα (1) Τμήμα θα
ανήκει σε Σχολή του Ηρακλείου και ένα (1) σε Σχολή του Ρεθύμνου. Στην παρούσα
Πρόσκληση, δεν προβλέπεται η συνεργασία περισσοτέρων των δύο (2) Τμημάτων.
2. Στην Ερευνητική Ομάδα θα συμμετέχουν τουλάχιστον ένα (1) μέλος ΔΕΠ από έκαστο,
συνεργαζόμενο Τμήμα.
3. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (ΕΥ) της πρότασης θα είναι μόνο ένας (1) και θα εκπροσωπεί
ένα από τα 2 Τμήματα. Τα συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ είναι ελεύθερα να επιλέξουν τον ΕΥ,
κατά την κρίση τους. Πέραν του ερευνητικού του ρόλου στην πρόταση, ο ΕΥ θα είναι και ο
αρμόδιος για τη διοίκηση του έργου. Επίσης, όλοι οι περιορισμοί που τίθενται από τον
Κανονισμό ως προς το δικαίωμα συμμετοχής, αφορούν μόνο στον ΕΥ.
4. Ένα (1) ακόμη μέλος ΔΕΠ θα εκπροσωπεί το 2ο Τμήμα (όχι αυτό του ΕΥ) και θα έχει το
ρόλο του Συνεργάτη Επιστημονικά Υπεύθυνου (ΣΕΥ). Ο ρόλος του ΣΕΥ θα συναξιολογείται από τους κριτές σε σχέση με τη Διεπιστημονικότητα, την αξία της
προτεινόμενης έρευνας και την καταλληλότητα της Ερευνητικής Ομάδας.
5. Τα υπόλοιπα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μπορούν να είναι άλλα μέλη ΔΕΠ, Υποψήφιοι
Διδάκτορες (ΥΔ) των 2 Τμημάτων, συνεργαζόμενοι ερευνητές, μεταπτυχιακοί ή και
προπτυχιακοί φοιτητές κλπ.
6. Στο Έντυπο Υποβολής της πρότασης θα δηλώνονται χωριστά τα μέλη της Ερευνητικής
Ομάδας κάθε Τμήματος, με επικεφαλής τον ΕΥ και τον ΣΕΥ, αντίστοιχα.
7. Επίσης, στο Έντυπο Υποβολής, θα γίνεται ανάλυση του αιτούμενου π/υ ανά Τμήμα και ανά
Κατηγορία Δαπάνης. Ο μέγιστος π/υ, που θα αντιστοιχεί σε έκαστο συνεργαζόμενο Τμήμα,
δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 60% του συνολικού π/υ της Πρότασης.
Κατηγορίες Προτάσεων – Αιτούμενος Προϋπολογισμός
Οι προτάσεις θα προϋπολογίζονται σε αναλογία με τα ήδη ισχύοντα στον Κανονισμό για τις
προτάσεις τύπου Α (υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων) και Β (ελεύθερη έρευνα). Συγκεκριμένα,
μπορούν να υποβληθούν οι κάτωθι κατηγορίες προτάσεων:
1. Προτάσεις συνολικού π/υ μέχρι 30.000€, οι οποίες θα ενισχύουν με υποτροφία δύο (2)
ΥΔ, έναν (1) από έκαστο συνεργαζόμενο Τμήμα.
2. Προτάσεις συνολικού π/υ μέχρι 25.000€, οι οποίες θα ενισχύουν με υποτροφία έναν (1)
ΥΔ, από ένα (1) μόνο από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.
3. Προτάσεις συνολικού π/υ μέχρι 20.000€, οι οποίες δε θα ενισχύουν με υποτροφία κανένα
ΥΔ, αλλά θα αφορούν σε ελεύθερη έρευνα.
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Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι :








Υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων. Η υποτροφία θα χορηγείται εφόσον υπάρχει σχετική
βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος και το ύψος της καθορίζεται σε ποσό €500/μήνα.
Το μέγιστο, συνολικό ποσό υποτροφίας που μπορεί να χορηγηθεί σε έναν ΥΔ, δε θα
υπερβαίνει τις €12.000, και αντιστοιχεί σε €500/μήνα για τη μέγιστη διάρκεια των έργων,
δηλαδή 24 μήνες. Επιπλέον, δείτε παρακάτω τους ειδικούς όρους σχετικά με τον υπολογισμό
του ποσού Υποτροφίας ΥΔ.
Δαπάνες αναλωσίμων και μικρο-εξοπλισμού.
Μετακινήσεις για συμμετοχή σε συνέδρια η και για άλλους ερευνητικούς σκοπούς. Στα έξοδα
μετακίνησης συμπεριλαμβάνονται τόσο τα έξοδα συμμετοχής με παρουσίαση ερευνητικής
εργασίας σε Διεθνές Συνέδριο όσο και η συμμετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες με άλλα
Πανεπιστήμια [Κόστος εγγραφής/ Κόστος μετακίνησης/ Κόστος Ξενοδοχείων/ Ημερήσια
αποζημίωση]. Είναι επιλέξιμες οι μετακινήσεις μελών ΔΕΠ του ΠΚ και των συνεργατών που
συμμετέχουν στην έρευνα. Οι μετακινήσεις ερευνητών του εξωτερικού είναι επιλέξιμες, αλλά
μόνο από και προς το Π.Κ.
Άλλες δαπάνες, όπως δημοσιεύσεων, τεχνικής υποστήριξης, υπηρεσιών, διοργάνωσης
ημερίδων/ συνεδρίων.
Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών, αμοιβές φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών).

Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι :



Οι αμοιβές μελών Δ.Ε.Π. και δημοσίων υπαλλήλων.
Η χορήγηση υποτροφιών σε μεταδιδάκτορες.

Ειδικοί όροι για τις Υποτροφίες ΥΔ:








Στην περίπτωση υποτροφίας 2 ΥΔ, τότε ο ΕΥ και ο ΣΕΥ θα είναι οι επιβλέποντες των
αντίστοιχων διατριβών. Στην περίπτωση υποτροφίας 1 ΥΔ, τότε ο ΕΥ ή ο ΣΕΥ θα είναι ο
επιβλέπων της διατριβής.
Σε κάθε πρόταση θα συμμετέχουν το πολύ δύο (2) ΥΔ, ένας από κάθε Τμήμα.
Δικαίωμα χρηματοδότησης θα έχουν όσοι φοιτητές έχουν εγγραφεί στο διδακτορικό κύκλο
σπουδών κατά το προηγούμενο ή το τρέχον ημερολογιακό έτος, δηλαδή μετά από την
1/1/2018. Η ημερομηνία έναρξης της Διατριβής θα βεβαιώνεται από τη Γραμματεία του
Τμήματος.
Το ελάχιστο συνολικό ποσό υποτροφίας για έναν ΥΔ θα είναι 6.000€ και το μέγιστο 12.000€.
Συγκεκριμένα, το ποσό υποτροφίας ορίζεται σε 6.000€, για όσους έχουν εγγραφεί τον
Ιανουάριο 2018 και αυξάνεται αναλογικά μέχρι τις 12.000€, για όσους έχουν εγγραφεί τον
Ιανουάριο 2019 ή αργότερα. Δηλαδή, αν ένας ΥΔ έχει εγγραφεί τον Ιούλιο 2018, θα του
χορηγηθεί συνολική υποτροφία 9.000€.
Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι, το συνολικό ποσό Υποτροφίας που λαμβάνει ένας ΥΔ
είναι εξ αρχής καθορισμένο και εξαρτάται μόνο από την ημερομηνία εγγραφής του. Όσον
αφορά στο μηνιαίο ποσό που θα λαμβάνει ο ΥΔ, αυτό εξαρτάται από τη διάρκεια αλλά και τη
δομή του κάθε έργου, σύμφωνα με το χρονικό σχεδιασμό που προτείνει ο ΕΥ. Δηλαδή, πρώτα
υπολογίζεται, κατά τα ανωτέρω, το συνολικό ποσό υποτροφίας που δικαιούται ο κάθε ΥΔ και,
στη συνέχεια, αυτό επιμερίζεται ανά μήνα σύμφωνα με τη διάρκεια και τις ανάγκες του κάθε
έργου.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου – Κτίριο Διοίκησης, Βούτες, Τ.Κ. 70013, Ηράκλειο
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – Κτίριο Διοίκησης Β2, Γάλλος, Τ.Κ. 74150 Ρέθυμνο
• e-mail : info@elke.uoc.gr • website : http://www.elke.uοc.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ






Κατά την υποβολή, μπορεί να προταθεί ένας ΥΔ, ακόμα και αν αυτός δεν έχει επίσημα
αναλάβει την εκπόνηση της διατριβής του, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει στην αμέσως
επόμενη Συνέλευση του Τμήματός του, μετά τη λήξη υποβολής των Προτάσεων. Σε περίπτωση
που αυτό δε συμβεί, η πρόταση θα ακυρώνεται.
Δε θα χρηματοδοτούνται ΥΔ που λαμβάνουν ή πρόκειται να λάβουν αμοιβή ή υποτροφία από
οποιοδήποτε άλλο φορέα. Για κάθε μηνιαία πληρωμή της υποτροφίας, θα προσκομίζεται στον
ΕΛΚΕ υπεύθυνη δήλωση του ΥΔ και του ΕΥ που θα βεβαιώνουν ότι δε λαμβάνεται υποτροφία
ή αμοιβή από οποιοδήποτε φορέα. Κατά την υποβολή της πρότασης, σχετικά θα βεβαιώνει ο
ΕΥ.
Σε περίπτωση που υπάρξει αμοιβή ή υποτροφία από άλλο φορέα, κατά τη διάρκεια του έργου,
ο ΥΔ θα πρέπει να επιλέξει την πηγή της χρηματοδότησης ή ο Ειδικός Λογαριασμός θα
συμπληρώνει ανάλογα το υπολειπόμενο ποσό. Παραδείγματος χάριν, α) Αν ένας ΥΔ έχει
χρηματοδότηση/υποτροφία από άλλο φορέα ίση με €400/μήνα, ο ΕΛΚΕ θα χορηγεί υποτροφία
€100/μήνα. β) Αν όμως, ένας ΥΔ έχει χρηματοδότηση/υποτροφία από άλλο φορέα ίση με
€500/μήνα και άνω, ο ΕΛΚΕ δεν θα του χορηγεί κανένα ποσό.

Προϋπολογισμός Πρόσκλησης – Διάρκεια Έργων:
Η συνολική δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων Μεγάλου Μεγέθους τύπου Γ, ανέρχεται
ενδεικτικά στις 60.000 ευρώ. Λόγω της δια-τμηματικής συνεργασίας, δεν προβλέπεται κατανομή
του π/υ ανά Σχολή. Οι προτάσεις κατατάσσονται με βάση την αξιολόγηση, σε μία (1) ενιαία λίστα
με όλες τις Σχολές του ΠΚ.
Η έναρξη των εγκρινόμενων έργων είναι η ημερομηνία αποδοχής της αξιολόγησης, από την ΕΕ. Η
διάρκειά τους είναι το πολύ δύο (2) έτη. Αδιάθετα υπόλοιπα στο τέλος του προγράμματος
επανέρχονται στον ΕΛΚΕ.
Ο ΕΥ υποχρεούται να υποβάλει αναλυτική ενδιάμεση έκθεση προόδου, στο μέσον της
διάρκειας του έργου, παρουσιάζοντας την πορεία υλοποίησης του έργου σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα. Επίσης, υποβάλει τελική έκθεση πεπραγμένων μέχρι ένα (1) μήνα μετά τη
λήξη του έργου, στην οποία αναφέρει αναλυτικά το κατά πόσον επετεύχθησαν οι στόχοι του έργου
καθώς και του προϋπολογισμού. Παράβαση αυτού του κανόνα συνεπάγεται διακοπή της
χρηματοδότησης του έργου και την απώλεια του δικαιώματος του ΕΥ να επανέλθει μελλοντικά με
νέα αίτηση χρηματοδότησης.
Στα παραδοτέα των προγραμμάτων «μεγάλου μεγέθους τύπου Γ» συμπεριλαμβάνονται (εκτός
της τελικής έκθεσης πεπραγμένων) ηλεκτρονικά αντίτυπα των ερευνητικών άρθρων που
δημοσιεύτηκαν, η διδακτορική διατριβή (αν χρηματοδοτήθηκε κάποιος ΥΔ) και οποιαδήποτε
στοιχεία τεκμηριώνουν την έρευνα και το έργο που επιτελέσθηκε.
Ο ΕΥ και τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που χρηματοδοτούνται, υποχρεούνται να μνημονεύουν
την εν λόγω χρηματοδότηση στις δημοσιεύσεις που θα προκύπτουν από το έργο, αναφέροντας
τον αριθμό (ΚΑ) της ερευνητικής χρηματοδότησης και το Research Grant Μεγάλου Μεγέθους.
Διαδικασία υποβολής:
Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση xrimatodotiseisEE@elke.uoc.gr
Οι ΕΥ θα υποβάλουν τα παρακάτω έγγραφα σε ξεχωριστά αρχεία (pdf ή doc), ακολουθώντας την
ίδια τυποποίηση στην ονομασία των αρχείων. Επιπλέον, μόνο για το αρχείο της Πρότασης και
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τα Βιογραφικά, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ονομασία των
αρχείων, καθώς αυτά προωθούνται σε αξιολογητές του εξωτερικού. Ακολουθεί σχετικό
παράδειγμα:
Α) Έντυπο Υποβολής Πρότασης
(ονομασία αρχείου στα Αγγλικά: name of PI_department1_department2_proposal),
π.χ. papadakis_physics_economy_proposal
Β) Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Ομάδας έργου και των ΥΔ
(ονομασία αρχείου στα Αγγλικά: name of PI_department1_department2_name of memberCV),
π.χ. papadakis_physics_economy_ioannouCV
Γ) Υπεύθυνη Δήλωση
(ονομασία αρχείου: όνομα ΕΥ_τμήμα1_τμήμα2_ΥΔ),
π.χ. παπαδάκης_φυσικής_οικονομικών_ΥΔ
Δ) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος, για την ημερομηνία έναρξης Διατριβής κάθε
Υποψήφιου Διδάκτορα.
(ονομασία αρχείου: όνομα ΥΔ_αντίστοιχο τμήμα_βεβαίωσηΥΔ),
π.χ. χρηστίδης_φυσικής_βεβαίωσηΥΔ
Ε) Όσοι Επιστημονικά Υπεύθυνοι θεωρούνται “νέοι ερευνητές”, θα πρέπει να υποβάλλουν
επιπλέον:



αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου και
αντίγραφο πρακτικού ορκωμοσίας στο Π.Κ.

Ως «νέοι ερευνητές» ορίζονται τα μέλη ΔΕΠ που έχουν διοριστεί στο ΠΚ στη διάρκεια των
τελευταίων επτά (7) ετών και έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους κατά τη διάρκεια των
τελευταίων δώδεκα (12) ετών. Τα εν λόγω διαστήματα νοούνται σε σχέση με την ημερομηνία
δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, ενώ θα πιστοποιούνται με το Πρακτικό Ορκωμοσίας και
με το αντίγραφο του Διδακτορικού Τίτλου, αντίστοιχα.
Η Γλώσσα Υποβολής είναι τα Αγγλικά, για την Πρόταση και τα Βιογραφικά. Τα υπόλοιπα
έγγραφα θα είναι στα Ελληνικά.
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της πρόσκλησης μέχρι τη
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, ώρα 14:30.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ:
Γιώργος Σπινθάκης, spinthakis@uoc.gr , τηλ. 2831077855
Διαδικασία Αξιολόγησης:
Μετά τη λήξη της υποβολής προτάσεων, αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει
τρία (3) στάδια:
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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο 1ο στάδιο οι προτάσεις ελέγχονται από τον ΕΛΚΕ για να διαπιστωθεί ότι πληρούν τα
απαραίτητα τυπικά δεδομένα της Πρόσκλησης και του Κανονισμού. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση
προωθείται ηλεκτρονικά στα 2 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Έρευνας (ΕΑΕ) που
εκπροσωπούν τις αντίστοιχες Σχολές όπου ανήκουν τα 2 συνεργαζόμενα Τμήματα.
Στο 2ο στάδιο, κάθε πρόταση ελέγχεται περαιτέρω από τα μέλη της ΕΑΕ με σκοπό να διαπιστωθεί
η πληρότητα, ο προϋπολογισμός, καθώς και η συμβατότητα με τις βασικές αρχές και
προϋποθέσεις της χρηματοδότησης. Στη συνέχεια, κάθε μέλος ΕΑΕ προωθεί την πρόταση σε 1
εξωτερικό κριτή, με βάση το γνωστικό αντικείμενο του αντίστοιχου Τμήματος. Οι εξωτερικοί κριτές
είναι μόνιμα μέλη ερευνητικών/πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, εκτός Ελλάδος.
Από κάθε κριτή ζητούνται 3 βαθμοί (0-100):
Α) Π1, για την ποιότητα της προτεινόμενης έρευνας
Β) Π2, για την καταλληλότητα της Ερευνητικής Ομάδας
Γ) Π3, για το επίπεδο της Διεπιστημονικότητας της πρότασης.
Επίσης, ζητούνται αναλυτικά σχόλια και μια σύντομη εκτίμηση του αιτούμενου π/υ.
Αν, μεταξύ των βαθμών Π3 των 2 κριτών, διαπιστωθεί διαφορά μεγαλύτερη του 25, τότε ζητείται η
γνώμη 3ου κριτή. Στην περίπτωση αυτή, ο 3ος κριτής προέρχεται από το γνωστικό πεδίο του
Τμήματος του ΕΥ. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι 2 κριτές με
τους πλησιέστερους βαθμούς Π3.
Χρησιμοποιώντας τους Μέσους Όρους των επί μέρους βαθμών που απονέμουν οι 2 κριτές, καθώς
και τους συντελεστές βαρύτητας κάθε βαθμού, εξάγεται ο Συνολικός Βαθμός Ποιότητας Π,
σύμφωνα με τον τύπο:
Π=0,25*Π1+0,25*Π2+0,50*Π3
Αν κάποια πρόταση λάβει βαθμό Π3 < 75 ή Π < 75, θα αποκλείεται.
Τα μέλη της ΕΑΕ παραδίδουν στον ΕΛΚΕ συγκεντρωτικά φύλλα αξιολόγησης για κάθε πρόταση
και σχετικές παρατηρήσεις/εισηγήσεις. Επίσης, αν προτείνουν οποιαδήποτε περικοπή του π/υ,
πρέπει να την τεκμηριώνουν στην εισήγησή τους.
Στο 3ο στάδιο, ο ΕΛΚΕ ελέγχει τους αριθμητικούς υπολογισμούς και εφαρμόζει τον συντελεστή Ε
για τους ΕΥ που είναι νέοι ερευνητές. Η τιμή του συντελεστή είναι Ε=1,2 για τους νέους ερευνητές
και Ε=1 για τους υπόλοιπους.
Επισημαίνεται ότι, ο συντελεστής Ε υπολογίζεται μόνο για τον ΕΥ κάθε πρότασης.
Η εξαγωγή του Τελικού Βαθμού Β, προκύπτει από τον τύπο:
Β=Ε*Π
Οι προτάσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το Βαθμό Β, σε ενιαία λίστα βαθμολογίας, σε επίπεδο
ΠΚ, η οποία προωθείται, μαζί με τυχόν εισηγήσεις της ΕΑΕ, στην Επιτροπή Ερευνών προς
έγκριση των αποτελεσμάτων.
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Δεν χρηματοδοτούνται προτάσεις στις οποίες συμμετέχει ερευνητής ο οποίος, ως Επιστημονικά
Υπεύθυνος, δεν τήρησε τους όρους του συμβολαίου προηγούμενης πρότασης που
χρηματοδοτήθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
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