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Έγκριση Κανονισµού Εσωτερικής Χρηµατοδότησης της Έρευνας

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α΄ 112/2010) « Ενίσχυση της διαφάνειας µε
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ΄΄Πρόγραµµα ∆ιαύγεια΄΄ και άλλες διατάξεις »
2. Τις διατάξεις του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ τ.Α΄87/1982) « Για τη δοµή και λειτουργία των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 2083/92 ( ΦΕΚ. 159/92 τ. Α΄ και Ν. 3549/2007
( ΦΕΚ. 69/2007 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 2690 / 199 ( ΦΕΚ τ. Α΄45 /99 ) « Κύρωση του Κώδικα
∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες ∆ιατάξεις ».
4. Τις διατάξεις του Π.∆. 358/1998 ( ΦΕΚ τ. Α΄ 240/29-10-98) « Περί Οργανισµού
∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Κρήτης » καθώς και τις διατάξεις του Π.∆.
160 ( ΦΕΚ 220/2008 τ.Α΄), Πρότυπου Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας των ΑΕΙ.
5. Την υπ΄αριθµ. Φ.120.61/19/Β2/64578/20-7-2011 πράξη της Υπουργού Παιδείας, ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων µε την οποία διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Ευριπίδης Στεφάνου του Γεωργίου έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστηµίου
Κρήτης.
6. Την απόφαση της 371ης/08.06.2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, στην οποία
εγκρίθηκαν οι προτεινόµενες αλλαγές στον Κανονισµό Αξιολόγησης Έρευνας του
Ειδικού Λογαριασµού.
7. Την απόφαση της 374ης/13.07.2012 τακτικής συνεδρίασης Ολοµέλειας της Επιτροπής
Ερευνών, στην οποία εγκρίθηκε το αναλυτικό κείµενο του Κανονισµού Αξιολόγησης της
Έρευνας.
8. Το άρθρο 4 παρ. 6 εδ. α της Κ.Υ.Α. 679/22.08.96 που κυρώθηκε µε νόµο, και
συγκεκριµένα µε το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4.9.2009) και όπως ισχύει
σήµερα µετά την τροποποίησή της µε το άρθρο 36 του Ν. 3848/10 (ΦΕΚ Α
71/19.5.2010).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συνεδρίαση αριθ.
304/19.07.12,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΕΠΙΚΥΡΩΝΟΥΜΕ
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τις προτεινόµενες αλλαγές και το αναλυτικό κείµενο του Κανονισµού Αξιολόγησης της
Έρευνας του Ειδικού Λογαριασµού «Κανονισµός Χρηµατοδοτήσεων-Εσωτερικός
Κανονισµός Συστήµατος Αξιολόγησης Έρευνας», όπως αυτό συντάχθηκε από την
Επιτροπή Αξιολόγησης Έρευνας της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού και
εγκρίθηκε µε την απόφαση της 374ης/13.07.2012 τακτικής συνεδρίασης της Ολοµέλειας
της Επιτροπής Ερευνών, ακολουθεί δε ως παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας απόφασης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-Γραφείο Πρύτανη
-Αντιπρύτανη Οικονοµικού Προγραµµατισµού &
Ανάπτυξης Καθηγητή Γ. Τζιρίτα
- Τον Ειδικό Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου
Κρήτης
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(O όρος “Επιτροπή Ερευνών” (Ε.Ε.) δηλώνει την Ολοµέλεια Επιτροπής Ερευνών του
Ειδικού Λογαριασµού και ο όρος “Π.K.” το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Ο όρος «Πρόγραµµα
Χρηµατοδότησης Βασικής Έρευνας» ή ΠΧΒΕ χρησιµοποιείται για το ποσό που διαθέτει ο
Ειδικός Λογαριασµός για τη χρηµατοδότηση έρευνας .)

A. Σκοποί της χρηµατοδότησης:
(α) H ανάπτυξη της υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας στο Π.K µε έµφαση σε αυτήν που
δεν χρηµατοδοτείται κατά προτεραιότητα από άλλους φορείς.
(β) H µερική υποστήριξη εφαρµοσµένης έρευνας µε σκοπό να φθάσει στο σηµείο όπου να
µπορεί πλέον να χρηµατοδοτηθεί από άλλες πηγές.
(γ) H υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού του Π.K., κυρίως των νέων ερευνητών, σε
θέµατα έρευνας.

Β. Βασικές αρχές του συστήµατος:
(α) H έρευνα που χρηµατοδοτείται κρίνεται µε τα διεθνή κριτήρια υψηλής ποιότητας.
(β) ∆εν πρέπει να διατίθενται ποσά έρευνας για σκοπούς µη ερευνητικούς ή για έργα που
µπορούν να χρηµατοδοτηθούν από άλλες πηγές.
(γ) O µηχανισµός αξιολόγησης πρέπει να είναι ευέλικτος και να έχει µικρό κόστος
λειτουργίας. Το συνολικό κόστος αξιολόγησης δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5% του ποσού
που διατίθεται από το ΠΧΒΕ.
(δ) Στις περιπτώσεις τροποποιήσεων του συστήµατος αξιολόγησης πρέπει να λαµβάνεται υπ'
όψιν η εξασφάλιση επαρκούς ανεξαρτησίας από τα όργανα λήψης διοικητικών αποφάσεων
του Πανεπιστηµίου.
(ε) Επιδιώκεται η κρίση των προτεινοµένων έργων από εκτός Ελλάδος εξωτερικούς
αξιολογητές.
(ζ) Οποιοσδήποτε πάγιος εξοπλισµός αγοράζεται µε ποσά του ΠΧΒΕ αποτελεί ιδιοκτησία
του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μετά το τέλος του αντίστοιχου προγράµµατος η 7µελής
επιτροπή ερευνών αποφασίζει για την διάθεση του πάγιου εξοπλισµού.
(η) Οποιαδήποτε αδιάθετα υπόλοιπα παραµένουν στα εν λόγω προγράµµατα µετά την λήξη
τους επανέρχονται αυτοδίκαια στα κεφάλαια του ΠΧΒΕ.

Β1. Κανόνες Αξιολόγησης
Β1.1 O-H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών (‘‘Πρόεδρος”) εισηγείται στην Ολοµέλεια
της Επιτροπής Ερευνών προς έγκριση τις ερευνητικές προτάσεις και τα ποσά
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χρηµατοδότησής τους. H Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών δέχεται ή τροποποιεί την
εισήγηση και αποφασίζει.

Β1.2 H εισήγηση του Προέδρου διαµορφώνεται µετά από συµβουλευτική γνωµοδότηση
µιας Επιτροπής Αξιολόγησης Έρευνας (EAE) που περιγράφεται κατωτέρω. O Πρόεδρος έχει
αυτοµάτως και το ρόλο "δευτεροβάθµιου οργάνου" αφού µπορεί να ζητήσει και άλλη γνώµη,
κατά την κρίση του.
Β1.3 H αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται από πέντε (5) Αξιολογητές, σε αντιστοιχία
µε τα γνωστικά αντικείµενα των Σχολών του Πανεπιστηµίου Κρήτης, οι οποίοι συγκροτούν
την Επιτροπή Αξιολόγησης Έρευνας (ΕΑΕ). Οι αξιολογητές επιλέγονται από την Ολοµέλεια
της Επιτροπής Ερευνών, µετά από πρόταση του Προέδρου (η πρόταση πρέπει να στηρίζεται
στην ακαδηµαϊκή - ερευνητική εµπειρία και αριστεία των προτεινοµένων στην έρευνα και
πρέπει να συνοδεύεται από τα βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινοµένων). Η θητεία κάθε
µέλους διαρκεί δύο (2) έτη.
Ταυτόχρονα, για κάθε αξιολογητή, όπως αναφέρεται παραπάνω, ορίζεται ένα
αναπληρωµατικό µέλος. Κάθε αναπληρωµατικό µέλος αντικαθιστά τον αντίστοιχο
αξιολογητή σε περίπτωση σοβαρού κωλύµατος.
Για το δικαίωµα συµµετοχής στην ΕΑΕ, ισχύουν οι εξής επιπλέον όροι:
• Υπάρχει ασυµβίβαστο των µελών της ΕΑΕ µε τις χρηµατοδοτήσεις του Ειδ. Λογαριασµού
του Π.Κ.
• Κατά συνέπεια, θα πρέπει η ΕΕ να αποφεύγει τον ορισµό στην ΕΑΕ, ενεργών µελών ∆ΕΠ
του ΠΚ.

Β1.4.

Τα µέλη της EAE καλούνται και ενηµερώνουν την Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών µε ειδικό θέµα «χρηµατοδότηση έρευνας».

Γ. Κανονισµός:
Γ1. ∆ικαίωµα συµµετοχής
∆ικαίωµα συµµετοχής στα προγράµµατα χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού έχουν
όλα τα υπηρετούντα µέλη ∆ΕΠ, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν ορκιστεί πριν την ηµεροµηνία
λήξης της υποβολής αιτήσεων. Τα συνταξιοδοτηθέντα µέλη ∆ΕΠ δεν έχουν δικαίωµα
συµµετοχής. Οι Οµότιµοι Καθηγητές, ως αρχαιότεροι και καταξιωµένοι ερευνητές, θα πρέπει
να παραχωρούν το δικαίωµά τους στα νέα µέλη ∆ΕΠ που προσπαθούν να εδραιωθούν στον
χώρο της έρευνας.
Κάθε αίτηση υποβάλλεται από έναν Επιστηµονικά Υπεύθυνο (EY) που φέρει και την ολική
ευθύνη του έργου.
Ως κίνητρο προς τους Ε.Υ., για την αναζήτηση χρηµατοδότησης από εξωτερικές πηγές, ώστε να
µπορεί να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του Ειδικού Λογαριασµού, ορίζεται ότι:
• ∆υνατότητα συµµετοχής στη χρηµατοδότηση από τα ΠΧΒΕ του Ειδ. Λογαριασµού του
Π.Κ. θα έχουν µόνο τα µέλη ∆ΕΠ που έχουν αναθέσει κατά τα τελευταία τρία (3) έτη όλα
τα ερευνητικά τους προγράµµατα αποκλειστικά στον Ειδ. Λογαριασµό του Π.Κ., γεγονός
που θα πιστοποιείται µε σχετική υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ. Το παραπάνω κριτήριο δεν θα
λαµβάνεται υπόψη µόνο για προτάσεις στα προγράµµατα «µεγάλου µεγέθους» Τύπου Α,
τα οποία έχουν κύριους αποδέκτες υποψήφιους ∆ιδάκτορες (Υ∆) του Π.Κ.(βλέπε Γ2).
• Η εκπλήρωση του παραπάνω κριτηρίου, θα είναι σταδιακή, µε την έναρξη της εφαρµογής
του παρόντος Κανονισµού, αποκτώντας πλήρη ισχύ µετά από 3 έτη. Έτσι, κατά το πρώτο
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έτος ισχύος του παρόντος Κανονισµού, δυνατότητα συµµετοχής στη χρηµατοδότηση από
τα ΠΧΒΕ του Ειδ. Λογαριασµού του Π.Κ. θα έχουν µόνο τα µέλη ∆ΕΠ που έχουν
αναθέσει το τελευταίο ένα (1) έτος όλα τα ερευνητικά τους προγράµµατα, αποκλειστικά
στον Ειδ. Λογαριασµό του Π.Κ. κ.ο.κ
• Σε περίπτωση ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, προβλέπεται αποκλεισµός του ΕΥ από τα
προγράµµατα του ΠΧΒΕ, µε απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Επιπλέον προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των µελών ∆.Ε.Π. στα ΠΧΒΕ.
• Τα µέλη ∆ΕΠ που βρίσκονται σε οποιαδήποτε µορφή άδειας (π.χ. εκπαιδευτική, γονική,
ανατροφής) δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής, για όσο διάστηµα διαρκεί η άδειά τους.
• Επιστηµονικά υπεύθυνος που χρηµατοδοτήθηκε µε πρόγραµµα “µικρού µεγέθους”
υποχρεούται να παραµείνει ως µέλος ∆ΕΠ στο Παν/µιο Κρήτης για ένα (1) έτος µετά την
έγκριση της χρηµατοδότησης. Επιστηµονικά υπεύθυνος που χρηµατοδοτήθηκε µε
πρόγραµµα “µεγάλου µεγέθους ή υποδοµών” υποχρεούται να παραµείνει ως µέλος ∆ΕΠ
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.

Γ2. Τύποι προγραµµάτων
Χρηµατοδοτούνται τρία είδη προγραµµάτων:
(α) «Μικρού µεγέθους»
(β) «Μεγάλου µεγέθους»
(γ) «Ερευνητικών υποδοµών» (Start up grants)
(α) Τα προγράµµατα «Μικρού µεγέθους» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Ι και ΙΙ. Στα
προγράµµατα Τύπου Ι επιτρέπονται µόνο δαπάνες µετακίνησης για συµµετοχή σε συνέδριο,
µε µέγιστο ποσό αίτησης για µετακινήσεις εντός Ελλάδας €500, εντός Ευρώπης €1000 και
εκτός Ευρώπης €2500. Στα προγράµµατα Τύπου ΙΙ επιτρέπονται όλες οι δαπάνες (εκτός της
συµµετοχής σε συνέδρια), µε µέγιστο ποσό αίτησης τα €1500.
(β) Τα προγράµµατα «Μεγάλου µεγέθους» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Α και Β.
Τα προγράµµατα Τύπου Α περιλαµβάνουν τη χρηµατοδότηση υποτροφιών υποψηφίων
διδακτόρων (Υ∆) µε έµφαση στην αριστεία. Ως ανώτατο όριο χρηµατοδότησης ορίζεται το
ποσό των 15.000€ µε διάρκεια είκοσι τέσσερις (24) µήνες και δυνατότητα παράτασης της
υποτροφίας για δώδεκα (12) επιπλέον µήνες.
Τα προγράµµατα Τύπου Β περιλαµβάνουν τη πληρέστερη κάλυψη των υπολοίπων αναγκών
για έρευνα και τη βελτίωση της διάχυσης της χρηµατοδότησης στα µέλη ∆ΕΠ του ΠΚ. Ο
αιτούµενος προϋπολογισµός για κάθε πρόταση κυµαίνεται από €5.000 έως €10.000 και η
µέγιστη διάρκεια της χρηµατοδότησης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) µήνες.
(γ) Τα προγράµµατα «Ερευνητικών υποδοµών» (start up grants) απευθύνονται σε νέοεκλεγέντες Καθηγητές στην Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και έχουν ως στόχο την
προµήθεια κατάλληλου ερευνητικού εξοπλισµού για την έναρξη της δραστηριοποίησης του
µέλους ∆ΕΠ στο Π.Κ.
Οι κανόνες χρηµατοδότησης των προγραµµάτων αυτών αναλύονται σε ξεχωριστές ενότητες
του παρόντος Κανονισµού.

Γ3. Περίοδοι προσκλήσεων χρηµατοδότησης
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Τα «Μικρού Μεγέθους» προγράµµατα προκηρύσσονται δύο (2) φορές κάθε έτος. Τα
«Μεγάλου Μεγέθους» προγράµµατα προκηρύσσονται µία (1) φορά κάθε έτος. Τα
προγράµµατα «Ερευνητικών Υποδοµών» υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και
υπάρχει µια ηµεροµηνία λήξης υποβολής αιτήσεων κάθε έτος. Οι ηµεροµηνίες προκήρυξης,
λήξης υποβολής αιτήσεων, περιόδου αξιολόγησης και ανακοίνωσης αποτελεσµάτων για τους
διάφορους τύπους προγραµµάτων αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Είδος
προγράµµατος

Ηµεροµηνία
προκήρυξης

«Μικρά» 1*
«Μικρά» 2*
«Μεγάλα» *
«Υποδοµών»

15η Φεβρουαρίου
15η Σεπτεµβρίου
15η ∆εκεµβρίου
Όλο το έτος

Ηµεροµηνία
Λήξης υποβολής
αιτήσεων
1η Μαρτίου
1η Οκτωβρίου
15η Φεβρουαρίου
15η Φεβρουαρίου

Περίοδος
Αξιολόγησης
1/3-31/3
1/10-31/10
15/2-31/5
15/2-31/5

Περίοδος
ανακοίνωσης
αποτελεσµάτων
Απρίλιος
Νοέµβριος
Ιούνιος
Ιούνιος

*Κοινή πρόσκληση για τα «µικρά» τύπου Ι και ΙΙ και τα «µεγάλα» τύπου Α και Β. Ο συνολικός
προϋπολογισµός τόσο των «µικρών» όσο και των «µεγάλων» προγραµµάτων προκηρύσσεται
ως ενιαίος και για τις 2 εκάστοτε κατηγορίες. Η κατανοµή στις εκάστοτε κατηγορίες θα γίνεται
µετά την αξιολόγηση εντός του προϋπολογισµού της κάθε Σχολής (βλέπε Γ9).

Γ4. Κατανοµή προϋπολογισµού στους διάφορους τύπους
Προγραµµάτων.
Το συνολικό ποσό χρηµατοδότησης (Χ) κατανέµεται ως εξής, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική
απόφαση της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών:
Ποσοστό 28% του συνολικού ποσού Χ διατίθεται στα προγράµµατα «µικρού µεγέθους», 48%
στα «µεγάλου µεγέθους» και 24% στα προγράµµατα «ερευνητικών υποδοµών».
Ο καταµερισµός του 28% για τα προγράµµατα «µικρού µεγέθους» των κατηγοριών Ι και ΙΙ
είναι 8/6. Επί πλέον, στην πρόσκληση του Φεβρουαρίου διατίθεται το 25% του ετήσιου
προϋπολογισµού και στην πρόσκληση του Σεπτεµβρίου το 75%.
Ο καταµερισµός του 48% για τα προγράµµατα «µεγάλου µεγέθους» των κατηγοριών Α και Β
είναι 1/1, δηλαδή 24% για την κατηγορία Α και 24% για την κατηγορία Β.
Ενδεικτικά εάν το συνολικό ποσό ετήσιας χρηµατοδότησης είναι €500.000 η κατανοµή
γίνεται ως εξής:
Συνολικός προϋπολογισµός προγραµµάτων «µικρού µεγέθους» €140.000
«Μικρά προγράµµατα» Τύπου Ι: €80.000
«Μικρά προγράµµατα» Τύπου ΙΙ: €60.000
Πρόσκληση Φεβρουαρίου (25% του συνολικού π/υ= €35.000):
Τύπος Ι, €20.000 και Τύπος ΙΙ, €15.000.
Πρόσκληση Σεπτεµβρίου: (75% του συνολικού π/υ=€105.000):
Τύπος Ι, €60.000 και Τύπος ΙΙ, €45.000.
Συνολικός προϋπολογισµός προγραµµάτων «µεγάλου µεγέθους» €240.000
«Μεγάλα προγράµµατα» Τύπου Α: €120.000
«Μεγάλα προγράµµατα» Τύπου Β: €120.000
Συνολικός προϋπολογισµός προγραµµάτων «Ερευνητικών υποδοµών» €120.000
7
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Γ5. Προγράµµατα «Μεγάλου Μεγέθους»
Γ5.1 Επιλέξιµες δαπάνες
Γ5.1.1. Τύπος Α προγραµµάτων
Αυτός ο τύπος προγραµµάτων «µεγάλου µεγέθους» χρηµατοδοτεί υποψήφιους διδάκτορες
(Υ∆), µε γνώµονα στην αριστεία. Ο µέγιστος αιτούµενος προϋπολογισµός, ανά πρόταση,
ορίζεται σε €15.000 και οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν:
• υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων. Η υποτροφία θα χορηγείται εφόσον υπάρχει
σχετική απόφαση του Τµήµατος και το ύψος της καθορίζεται σε σταθερό ποσό
€500/µήνα. Η ελάχιστη συνολική υποτροφία για τον υποψήφιο διδάκτορα, θα ανέρχεται
στο 80% του συνολικού π/υ. της πρότασης. Το µέγιστο συνολικό ποσό υποτροφίας που
µπορεί να χορηγηθεί, δε θα υπερβαίνει τις €12.000 (δηλαδή, στην περίπτωση της
µέγιστης διάρκειας των 24 µηνών).
• δαπάνες υποστήριξης, δηλαδή, µικρο-εξοπλισµός, αναλώσιµα, υπηρεσίες, µετακινήσεις
για συµµετοχή σε συνέδρια, άλλες µετακινήσεις (πλην της συµµετοχής σε συνέδρια),
δαπάνες δηµοσιεύσεων, τεχνική υποστήριξη, αµοιβές εξωτερικών συνεργατών, αµοιβές
φοιτητών (προπτυχιακών, µεταπτυχιακών). Το µέγιστο ύψος αυτών των δαπανών θα
ανέρχεται σε €3.000 ή 20% του συνολικού π/υ. ∆εν είναι επιλέξιµες οι αµοιβές µελών
∆.Ε.Π. και δηµοσίων υπαλλήλων.
Ειδικοί όροι για τα Προγράµµατα τύπου Α:
• Ο ΕΥ θα ταυτίζεται µε τον επιβλέποντα του διδακτορικού και το αντικείµενο του έργου
µε αυτό της διδακτορικής διατριβής.
• Σε κάθε πρόταση θα συµµετέχει ένας (1) µόνο Υ∆..
• ∆ικαίωµα συµµετοχής θα έχουν όσοι φοιτητές έχουν εγγραφεί στο διδακτορικό κύκλο
σπουδών κατά το προηγούµενο ή το τρέχον ηµερολογιακό έτος, σε σχέση µε την
προκαθορισµένη έναρξη των έργων (Σεπτέµβριος κάθε έτους).
• Ο ΕΥ θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει έναν Υ∆, ακόµα και αν αυτός δεν έχει επίσηµα
αναλάβει την εκπόνηση της διατριβής, µε την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει στην
αµέσως επόµενη Συνέλευση του Τµήµατός του που ακολουθεί την προκαθορισµένη
έναρξη των έργων. Σε περίπτωση που αυτό δε συµβεί, η πρόταση θα ακυρώνεται.
• ∆εν θα χρηµατοδοτούνται Υ∆ που λαµβάνουν ή πρόκειται να λάβουν αµοιβή ή
υποτροφία από οποιοδήποτε άλλο φορέα. Για κάθε µηνιαία πληρωµή της υποτροφίας, θα
προσκοµίζεται στον Ειδικό Λογαριασµό, υπεύθυνη δήλωση του Υ∆ και του ΕΥ που θα
βεβαιώνει ότι δε λαµβάνεται υποτροφία ή αµοιβή από οποιοδήποτε φορέα. Το ίδιο θα
γίνεται και στη φάση της υποβολής της πρότασης.
• Σε περίπτωση που υπάρξει αµοιβή ή υποτροφία από άλλο φορέα, κατά τη διάρκεια του
έργου, ο Υ∆ θα πρέπει να επιλέξει την πηγή της χρηµατοδότησης ή ο Ειδικός
Λογαριασµός θα συµπληρώνει ανάλογα το υπόλοιπο ποσό, ώστε το συνολικό ύψος των
αµοιβών ή υποτροφιών που λαµβάνει ο Υ∆ να ισούται µε €500/µήνα. Έτσι, α) Αν ένας
Υ∆ έχει χρηµατοδότηση/υποτροφία από άλλο φορέα του ύψους των €400/µήνα, ο
Ειδικός Λογαριασµός θα χορηγεί υποτροφία €100/µήνα. β) Αν όµως, ένας Υ∆ έχει
χρηµατοδότηση/υποτροφία από άλλο φορέα του ύψους των €500/µήνα και άνω, ο
Ειδικός Λογαριασµός δεν θα του χορηγεί υποτροφία
• η χορήγηση υποτροφιών µεταδιδακτόρων δεν είναι επιλέξιµη δαπάνη γιατί οι
µεταδιδάκτορες δεν είναι φοιτητές. Επιπρόσθετα ο διαθέσιµος προϋπολογισµός δεν
επαρκεί για να καλύψει αµοιβές µεταδιδακτόρων, τέτοιες, ώστε να εξασφαλίζεται ή
«πλήρης απασχόλησή» τους στο ΠΚ.

8

ΑΔΑ: Β4ΓΠ469Β7Γ-ΖΩΥ

Γ5.1.2. Τύπος Β προγραµµάτων
Αυτός ο τύπος προγραµµάτων «µεγάλου µεγέθους» χρηµατοδοτεί ερευνητικές ανάγκες των
µελών ∆ΕΠ και χαρακτηρίζεται από την ελεύθερη επιλογή δαπανών, ανάλογα µε τις ανάγκες
της έρευνας. Ο µέγιστος αιτούµενος προϋπολογισµός, ανά πρόταση, ορίζεται από €5.000 έως
€10.000. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες για µικρο-εξοπλισµό, αναλώσιµα, υπηρεσίες,
µετακινήσεις, δαπάνες δηµοσιεύσεων, τεχνική υποστήριξη, αµοιβές εξωτερικών συνεργατών,
αµοιβές φοιτητών (προπτυχιακών, µεταπτυχιακών), δαπάνες διοργάνωσης ηµερίδων/
συνεδρίων.
∆εν είναι επιλέξιµες οι αµοιβές µελών ∆.Ε.Π. και δηµοσίων υπαλλήλων.
Στα έξοδα µετακίνησης συµπεριλαµβάνονται τόσο τα έξοδα συµµετοχής µε παρουσίαση
ερευνητικής εργασίας σε ∆ιεθνές Συνέδριο [Κόστος εγγραφής/ Κόστος µετακίνησης/ Κόστος
Ξενοδοχείων/ Ηµερήσια αποζηµίωση όπως αυτή ορίζεται στον ΟΧΕ του Ειδικού
Λογαριασµού του Π.Κ.] όσο και η συµµετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες µε άλλα
Πανεπιστήµια (κάλυψη εξόδων του µέλους ∆ΕΠ του ΠΚ και των εξόδων συνεργατών ή
φοιτητών για έρευνα πεδίου ). [Κόστος µετακίνησης/ Κόστος Ξενοδοχείων/ Ηµερήσια
αποζηµίωση όπως αυτή ορίζεται στον ΟΧΕ του Ειδικού Λογαριασµού του Π.Κ.]. Οι
µετακινήσεις ερευνητών του εξωτερικού είναι επιλέξιµες, αλλά µόνο από και προς το Π.Κ.

Γ5.2. ∆ιάρκεια έργων χρηµατοδότησης
Γ5.2.1. Τύπος Α προγραµµάτων
• Η µέγιστη διάρκεια των έργων ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) µήνες. Το ίδιο ισχύει
και για τη διάρκεια χορήγησης της υποτροφίας. Επίσης, δε µπορεί να χορηγηθεί υποτροφία
ή να συνεχιστεί η χορήγηση υποτροφίας σε Υ∆ που έχουν υπερβεί τον τριακοστό έκτο
(36ο) µήνα από την επίσηµη ηµεροµηνία έναρξης του διδακτορικού τους (όρος της 3ετίας).
• Κατ’ εξαίρεση, η υποτροφία θα µπορεί να χορηγηθεί, πέραν της λήξης του έργου και µέχρι
τους 36 µήνες, το πολύ, µετά την επίσηµη ηµεροµηνία έναρξης του διδακτορικού, µε
ειδική απόφαση της ΕΕ, εφόσον τηρείται ο ως άνω όρος της 3ετίας. Ουσιαστικά, θα
δίνεται η δυνατότητα παράτασης του έργου, το πολύ µέχρι τη συµπλήρωση 36 µηνών
από την επίσηµη έναρξη του διδακτορικού. Η δυνατότητα αυτή, αφορά στους Υ∆ που
ξεκινούν το διδακτορικό τους, λίγο πριν ή αµέσως µετά, από την έναρξη των έργων
(Σεπτέµβριος κάθε έτους). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ΕΕ θα αξιολογεί την πορεία του
έργου από τις ενδιάµεσες, ετήσιες εκθέσεις προόδου του ΕΥ και θα αποφασίζει
αναλόγως. Επισηµαίνεται ότι κατά το διάστηµα της παράτασης, ο εγκεκριµένος π/υ θα
προσαυξάνεται µόνο κατά το ποσό των επιπλέον, µηνιαίων υποτροφιών και δε θα
επιτρέπονται άλλες επιπλέον δαπάνες, πλην της υποτροφίας. ∆ηλαδή, οι άλλες επιλέξιµες
δαπάνες θα παραµένουν εντός των ορίων του 20% επί του αρχικού π/υ, θα υπάρχει όµως η
δυνατότητα να υλοποιηθούν στη τη διάρκεια της παράτασης, κατά την κρίση του ΕΥ.
• Το έργο θα µπορεί να θεωρηθεί επιτυχές από την ΕΕ, µετά από τη σχετική γνωµοδότηση
που θα πιστοποιεί την ολοκλήρωση του Ερευνητικού Μέρους της εργασίας και θα
επιτρέπει στον Υ∆ να ξεκινήσει τη συγγραφή της διατριβής. Αν αυτό δε συµβεί µέσα σε 36
µήνες από την έναρξη της διδακτορικού, τότε θα υπάρχει η δυνατότητα για παράταση 12
επιπλέον µηνών, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του ΕΥ προς την ΕΕ. Σε αυτό το
διάστηµα δεν θα χορηγείται πλέον καµία αµοιβή ή υποτροφία. Αν και µετά από αυτό το
διάστηµα, το έργο δε θεωρηθεί επιτυχές, τότε ο ΕΥ θα αποκλείεται από τα ΠΧΒΕ για τα
επόµενα 2 έτη. Τελικά, όταν η διατριβή ολοκληρωθεί επίσηµα, θα αποτελεί παραδοτέο του
έργου προς την ΕΕ, για το οριστικό κλείσιµο του φακέλου του έργου.
Γ5.2.2. Τύπος Β προγραµµάτων
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Η µέγιστη διάρκεια των έργων Τύπου Β ορίζεται στους είκοσι τέσσερις 24 µήνες.

Γ5.3. Ηµεροµηνίες/προθεσµίες
∆ηµοσίευση πρόσκλησης υποβολής προτάσεων: 15 ∆εκεµβρίου.
• Λήξη προθεσµίας υποβολής αιτήσεων: 15 Φεβρουαρίου.
• Αξιολόγηση αιτήσεων: µέχρι 31 Μαΐου.
• Αποδοχή των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης από την Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών περίπου µέχρι τα µέσα Ιουνίου.
• Έ
 ναρξη έργων µε την αρχή του Ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου).
• Χρονική διάρκεια υλοποίησης δαπανών χρηµατοδοτούµενων έργων: µέχρι 24 µήνες
για τα τύπου Α και τα τύπου Β. Αδιάθετα υπόλοιπα στο τέλος του προγράµµατος
επανέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό.

Γ5.4. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
Κάθε ΕΥ θα µπορεί να υποβάλει µόνο µία πρόταση ανά έτος και σε ένα µόνο από τους 2
τύπους προγραµµάτων Μεγάλου Μεγέθους (Τύπος Α ή Β).
Όσοι ΕΥ υποβάλλουν πρόταση Μεγάλου Μεγέθους, δε θα έχουν το δικαίωµα υποβολής
πρότασης Μικρού Μεγέθους στην Πρόσκληση του Φεβρουαρίου.
∆εν επιτρέπεται η ταυτόχρονη υποβολή πρότασης Μεγάλου Μεγέθους και Ερευνητικών
Υποδοµών, στον ίδιο ετήσιο κύκλο ΠΧΒΕ.

Γ5.5. ∆ιαδικασία Υποβολής προτάσεων
Η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων γίνεται µόνο ηλεκτρονικά στην Γραµµατεία του
Ειδικού Λογαριασµού.
Κάθε ερευνητική πρόταση υποβάλλεται σε ειδικά έντυπα (βλ. Παράρτηµα 3) και θα πρέπει
να περιλαµβάνει:
α) Περιγραφή του προτεινόµενου ερευνητικού έργου (3-5 σελίδες) που θα περιλαµβάνει τις
ακόλουθες ενότητες: Θεωρητικό υπόβαθρο, Στόχοι, Πρωτοτυπία, Σηµασία ΈρευναςΕπιπτώσεις/εφαρµογές στο επιστηµονικό πεδίο και ευρύτερη σηµασία (π.χ. σηµασία για την
εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, οικονοµικής πολιτικής, πολιτικής δηµόσιας υγείας).
β) Ερευνητικά Άρθρα ή Συνθετικές/Θεωρητικές µελέτες που έχουν δηµοσιευτεί την
τελευταία εξαετία από την ερευνητική οµάδα και ιδιαίτερα τα συναφή µε την επιστηµονική
περιοχή της πρότασης.
γ) Αναλυτικό προϋπολογισµό µε περιγραφή και αιτιολόγηση όλων των δαπανών ανά
κατηγορία επιλέξιµης δαπάνης.
δ) Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα του Επιστηµονικά Υπεύθυνου και των µελών της
ερευνητικής οµάδας.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου το
αντικείµενο της έρευνας το επιβάλλει, µία πρόταση µπορεί να υποβληθεί σε άλλη γλώσσα
πέραν της αγγλικής, µετά από απόφαση της ΕΑΕ. Σε τέτοια περίπτωση ο ΕΥ πρέπει να
καταθέσει στη Γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού αίτηση πρός την ΕΑΕ τουλάχιστον 45
10
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ηµέρες πρίν την λήξη της προθεσµίας υποβολής. Η ΕΑΕ θα απαντήσει στην αίτηση το πολύ
σε 15 ηµέρες από την κατάθεσή της.

Γ5.6. Υποχρεώσεις Επιστηµονικά Υπευθύνου/Παραδοτέα
Γ5.6.1 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.
Γ5.6.2 Στα παραδοτέα των προγραµµάτων «µεγάλου µεγέθους» συµπεριλαµβάνονται (εκτός
της τελικής έκθεσης πεπραγµένων) ηλεκτρονικά αντίτυπα των ερευνητικών άρθρων που
δηµοσιεύτηκαν, της διδακτορικής διατριβής στα Προγράµµατα Τύπου Α, και οποιαδήποτε
στοιχεία τεκµηριώνουν την έρευνα και το έργο που επιτελέσθηκε.
Γ5.6.3 Ο ΕΥ και τα µέλη της ερευνητικής οµάδας που χρηµατοδοτούνται, υποχρεούνται να
αναγράφουν στις δηµοσιεύσεις που θα προκύπτουν από το έργο προς το Π.Κ., σχετική
αναφορά της εν λόγω χρηµατοδότησης αναφέροντας το ΠΧΒΕ και τον αριθµό της
ερευνητικής χρηµατοδότησης (research grant) για την µερική ή πλήρη χρηµατοδότηση της
συγκεκριµένης έρευνας.

Γ6. Προγράµµατα «Μικρού Μεγέθους»
Γ6.1. Επιλέξιµες δαπάνες
Γ6.1.1 Τύπος Ι
Στον τύπο αυτό θα επιτρέπονται µόνο δαπάνες µετακίνησης για συµµετοχή σε συνέδριο, µε
µέγιστο ποσό αίτησης ως εξής:
• Μεταξύ Π.Κ και υπόλοιπης Ελλάδας: €500
• Μεταξύ Π.Κ. και Ευρώπης: €1.000
• Μεταξύ Π.Κ. και χώρα εκτός Ευρώπης: €2.500
Επισηµαίνεται ότι προορισµοί όπως Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Τουρκία κοκ,
θεωρούνται εντός Ευρώπης.
Στα έξοδα µετακίνησης συµπεριλαµβάνονται τα έξοδα συµµετοχής µε παρουσίαση
ερευνητικής εργασίας σε ∆ιεθνές Συνέδριο [Κόστος εγγραφής/ Κόστος µετακίνησης/ Κόστος
Ξενοδοχείων/ Ηµερήσια αποζηµίωση όπως αυτή ορίζεται στον ΟΧΕ του Ειδικού
Λογαριασµού του Π.Κ.].
Γ6.1.2 Τύπος ΙΙ
Στον τύπο αυτό επιτρέπονται όλες οι δαπάνες (εκτός της συµµετοχής σε συνέδρια), δηλ.
εξοπλισµός, αναλώσιµα, υπηρεσίες, άλλες µετακινήσεις (πλην της συµµετοχής σε συνέδρια),
δαπάνες δηµοσιεύσεων*, τεχνική υποστήριξη, αµοιβές εξωτερικών συνεργατών, αµοιβές
φοιτητών (προπτυχιακών, µεταπτυχιακών), δαπάνες διοργάνωσης ηµερίδων/συνεδρίων, κλπ.,
µε µέγιστο ποσό αίτησης τα €1500. ∆εν είναι επιλέξιµες οι αµοιβές µελών ∆.Ε.Π. και
δηµοσίων υπαλλήλων.
Στα έξοδα µετακίνησης περιλαµβάνονται η συµµετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες µε άλλα
Πανεπιστήµια ή, γενικότερα, µετακινήσεις για έρευνα (κάλυψη εξόδων του µέλους ∆ΕΠ του
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ΠΚ ή άλλων µελών της ερευνητικής οµάδας, καθώς και συνεργατών ερευνητών ή φοιτητών
για έρευνα πεδίου [Κόστος µετακίνησης/ Κόστος Ξενοδοχείων/ Ηµερήσια αποζηµίωση όπως
αυτή ορίζεται στον ΟΧΕ του Ειδικού Λογαριασµού του Π.Κ.]. Οι µετακινήσεις ερευνητών
του εξωτερικού είναι επιλέξιµες, αλλά µόνο από και προς το Π.Κ.
* σηµειώνεται ότι οι δαπάνες δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά µε κριτές καλύπτονται από
κονδύλι του Ειδικού Λογαριασµού που δεν σχετίζεται µε τον Κανονισµό χρηµατοδοτήσεων
(απόφαση….).

Γ6.2. Ηµεροµηνίες - προθεσµίες
Γ6.2.1 Προβλέπονται δύο προσκλήσεις προτάσεων ανά ηµερολογιακό έτος, η πρώτη το
Φεβρουάριο και η δεύτερη το Σεπτέµβριο.
Γ6.2.2 Η πρώτη πρόσκληση γίνεται στις 15 Φεβρουαρίου και η προθεσµία υποβολής λήγει
την 1 Μαρτίου. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται το µήνα Μάρτιο. Η Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών συγκαλείται και αποδέχεται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στα µέσα Απριλίου.
Σε προτάσεις που κατατίθενται σε αυτήν την πρόσκληση, διατίθενται το 1/4 του ετήσιου
ποσού προγραµµάτων µικρού µεγέθους (µε συνολικό ετήσιο προϋπολογισµό «Μικρών
Προγραµµάτων» €140.000, στα προγράµµατα Τύπου 1 διατίθενται €20.000 και στα Τύπου 2
διατίθενται €15.000).
Γ6.2.3 Η δεύτερη πρόσκληση γίνεται στις 15 Σεπτεµβρίου και η προθεσµία υποβολής λήγει
την 1 Οκτωβρίου. Η αξιολόγηση ολοκληρώνεται το µήνα Οκτώβριο. Η Ολοµέλεια της
Επιτροπής Ερευνών συγκαλείται και αποδέχεται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης στα µέσα
Νοεµβρίου.
Σε προτάσεις που κατατίθενται σε αυτήν την πρόσκληση, διατίθενται τα 3/4 του ετήσιου
ποσού προγραµµάτων µικρού µεγέθους (µε συνολικό ετήσιο προϋπολογισµό «Μικρών
Προγραµµάτων» €140.000, στα προγράµµατα Τύπου Ι διατίθενται €60.000 και στα Τύπου ΙΙ
διατίθενται €45.000) .
Σε κάθε Πρόσκληση, ο αντίστοιχος προϋπολογισµός θα κατανέµεται στους Τύπους Ι και ΙΙ µε
την αναλογία (Τύπος Ι/Τύπος ΙΙ) = (8/6).
Γ6.2.4 Η έναρξη των εγκρινόµενων έργων είναι η ηµεροµηνία αποδοχής της αξιολόγησης
από την Ολοµέλεια της ΕΕ. Η διάρκειά τους είναι το πολύ ένα (1) έτος. Αδιάθετα υπόλοιπα
στο τέλος του προγράµµατος επανέρχονται στον Ειδικό Λογαριασµό.

Γ6.3. ∆ικαίωµα Συµµετοχής
Κάθε ΕΥ θα µπορεί να υποβάλλει, σε κάθε πρόσκληση, µία µόνο πρόταση και σε ένα µόνο
από τους τύπους «Μικρού Μεγέθους» προγραµµάτων (τύπος Ι ή ΙΙ).
Όσοι ΕΥ υποβάλλουν πρόταση «Μεγάλου Μεγέθους», δε θα έχουν το δικαίωµα υποβολής
πρότασης «Μικρού Μεγέθους» στην Πρόσκληση του Φεβρουαρίου.
Στα Προγράµµατα Τύπου Ι, ειδικά για τα συνέδρια, επιτρέπεται η συµµετοχή σε ένα (1) µόνο
συνέδριο/πρόταση και για ένα (1) µόνο άτοµο/πρόταση.

Γ6.4. ∆ιαδικασία Υποβολής Πρότασης
Υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε ειδικά έντυπα (βλ. Παράρτηµα 4) όπου γίνεται απλή
περιγραφή του είδους του έργου, το κατά πόσον αυτό θα µπορούσε να καλυφθεί από άλλες
πηγές (εκτός Π.K.) και βιογραφικά σηµειώµατα των ενεχοµένων ερευνητών.
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Γ6.5. Υποχρεώσεις Επιστηµονικά Υπευθύνου/Παραδοτέα
Γ6.5.1 Ο ΕΥ υποχρεούται να υποβάλει τελική έκθεση πεπραγµένων µέχρι ένα (1) µήνα µετά
τη λήξη του έργου στην Επιστηµονική Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Επιστηµονική
Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία ταυτίζεται µε την εκάστοτε Επταµελή Επιτροπή της
Επιτροπής Ερευνών, ελέγχει την αναλυτική έκθεση και εισηγείται στην Ολοµέλεια.
Παράβαση αυτού του κανόνα συνεπάγεται απώλεια του δικαιώµατος του ΕΥ να επανέλθει
µελλοντικά µε νέα αίτηση οποιασδήποτε χρηµατοδότησης.
Γ6.5.2 Ο ΕΥ και τα µέλη της ερευνητικής οµάδας που χρηµατοδοτούνται, υποχρεούνται να
αναγράφουν στις δηµοσιεύσεις που θα προκύπτουν από το έργο προς το Π.Κ., σχετική
αναφορά της εν λόγω χρηµατοδότησης αναφέροντας το ΠΧΒΕ και τον αριθµό της
ερευνητικής χρηµατοδότησης (research grant) για την µερική ή πλήρη χρηµατοδότηση της
συγκεκριµένης έρευνας.

Γ7. Προγράµµατα «Ερευνητικών υποδοµών»
Γ7.1. ∆ικαίωµα συµµετοχής
Σε αυτή την κατηγορία προγραµµάτων, δικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα µέλη ∆.Ε.Π. του
Π.Κ. που ορκίστηκαν στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή κατά τη διάρκεια των δύο (2)
τελευταίων ετών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης (δηλαδή, η ηµεροµηνία
ορκωµοσίας τους στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή απέχει χρονικά το πολύ δύο (2) έτη
από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησής τους στο Πρόγραµµα Ερευνητικών Υποδοµών)
και έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα (12) ετών
πριν από την έναρξη υποβολής αιτήσεων. ∆ιευκρινίζεται ότι περιλαµβάνονται και όσοι
Λέκτορες εξελίχθηκαν στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, αρκεί να τηρούνται τα
ανωτέρω χρονικά όρια. Για όλους τους συµµετέχοντες ισχύουν οι περιορισµοί του Γ1.1
Κάθε ΕΥ θα δικαιούται χρηµατοδότησης Υποδοµών, άπαξ.
Οι Προσκλήσεις σε αυτή τη κατηγορία προγραµµάτων είναι διαρκείς (µε τη λήξη της
προηγούµενης τίθεται σε ισχύ η επόµενη).

Γ7.2. Στόχοι του προγράµµατος Υποδοµών και αξιολόγηση
εξοπλισµού
Ο στόχος της χρηµατοδότησης είναι η προµήθεια µεγάλων ή ειδικών οργάνων/µηχανηµάτων
απαραίτητων για την έναρξη κάποιας ιδιαίτερης ερευνητικής δραστηριότητας νέων µελών
∆ΕΠ στη Βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή, που δε µπορεί να εξασφαλιστεί από τον ήδη
υπάρχοντα εξοπλισµό του Πανεπιστηµίου Κρήτης και των γειτονικών Ερευνητικών
Ιδρυµάτων. Αιτήσεις για εξοπλισµό που ήδη λειτουργεί στο Π.Κ και σε γειτονικά Ιδρύµατα
δεν θα προχωρούν σε αξιολόγηση.
Με βάση τα παραπάνω, ισχύουν οι εξής ειδικοί όροι:
• Τα κριτήρια αξιολόγησης του προτεινόµενου εξοπλισµού θα είναι α) η σηµαντική
προστιθέµενη αξία για τις υποδοµές του ΠΚ, β) η αποφυγή (εκτός εξαιρετικών
1

Επισηµαίνεται ότι, λόγω της µη προκήρυξης Προγραµµάτων Ερευνητικών Υποδοµών για το 2011,
όσοι είχαν θεµελιώσει, σύµφωνα µε τα παραπάνω, δικαίωµα συµµετοχής για το 2011 θα έχουν τη
δυνατότητα υποβολής στην 1η Πρόσκληση, η οποία θα ακολουθήσει αµέσως µετά την έγκριση του
νέου Κανονισµού από την Σύγκλητο.
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•

•

•

περιπτώσεων) προµήθειας µικροεξοπλισµού γ) η δυνατότητα πρόσβασης σε εξοπλισµό
που λειτουργεί σε γειτονικά Ιδρύµατα. Σηµειώνεται ότι, ο προτεινόµενος εξοπλισµός
πρέπει να αποτελεί καίρια ανάγκη για την έναρξη της ερευνητικής δραστηριότητας του
Νέου µέλους ∆ΕΠ. Ο προτεινόµενος εργαστηριακός εξοπλισµός δεν µπορεί να
περιλαµβάνει υποδοµές που ήδη λειτουργούν στο Π.Κ. ή τα γειτονικά Ερευνητικά
Ινστιτούτα Ηρακλείου και Ρεθύµνου, τα οποία ήδη διαθέτουν σύγχρονες υποδοµές που
καλύπτουν µεγάλο φάσµα ερευνητικών αναγκών της επιστηµονικής κοινότητας. Ο
στόχος της παρούσης χρηµατοδότησης είναι να δώσει τη δυνατότητα όχι τόσο
αναβάθµισης του υπάρχοντος εξοπλισµού, αλλά απόκτησης νέου εξοπλισµού µε
προστιθέµενη αξία στις υπάρχουσες υποδοµές.
Οι ΕΥ θα πρέπει να προσκοµίζουν δύο (2) πρόσφατες αναλυτικές οικονοµικές προσφορές
για τον αιτούµενο εξοπλισµό. Επίσης, θα τεκµηριώνουν κατά τον πληρέστερο δυνατό
τρόπο την αναγκαιότητα ή τη µοναδικότητα του αιτούµενου εξοπλισµού, ειδικά αν η
αίτησή τους αντιβαίνει στους παραπάνω όρους. Τέλος, οφείλουν να παρέχουν επαρκή
στοιχεία που θα θεµελιώνουν την ανυπαρξία εξασφάλισης άλλης χρηµατοδότησης για την
προµήθεια του αιτούµενου εξοπλισµού. Μπορούν να χρησιµοποιήσουν, οποιαδήποτε
τεκµηρίωση, κατά την κρίση τους.
Η ΕΕ θα αναθέτει στα µέλη της, να ελέγχουν την περιγραφή του εξοπλισµού και την
αντίστοιχη τεκµηρίωση και κατόπιν θα αποφασίζει ποιες προτάσεις θα προωθούνται στην
ΕΑΕ για αξιολόγηση.
Ο εξοπλισµός που αποκτάται µέσω των εν λόγω προγραµµάτων ανήκει στην περιουσία
του Π.Κ.

Γ7.3. Προϋπολογισµός Προγραµµάτων Ερευνητικών Υποδοµών
Ο συνολικός ετήσιος π/υ ορίζεται σε €120.000 και το µέγιστο ποσό αίτησης στις €60.000.

Γ7.4. Ηµεροµηνίες/προθεσµίες
•
•
•
•
•

Οι προτάσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους µε καταληκτική
ηµεροµηνία τη 15 Φεβρουαρίου.
Αξιολόγηση αιτήσεων µέχρι 31 Μαΐου.
Αποδοχή των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης από την Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών µέχρι τα µέσα Ιουνίου.
Έναρξη έργων µε την αρχή του Ακαδηµαϊκού έτους (1 Σεπτεµβρίου).
Χρονική διάρκεια υλοποίησης δαπανών χρηµατοδοτούµενων έργων: µέχρι 24 µήνες.
Αδιάθετα υπόλοιπα στο τέλος του προγράµµατος επανέρχονται στον Ειδικό
Λογαριασµό.

Γ7.5 ∆ιαδικασία υποβολής προτάσεων
Η υποβολή των ερευνητικών προτάσεων γίνεται µόνο ηλεκτρονικά στην Γραµµατεία του
Ειδικού Λογαριασµού. Κάθε ερευνητική πρόταση υποβάλλεται σε ειδικά έντυπα (βλ.
Παράρτηµα 5) και θα πρέπει να περιλαµβάνει:
α) Περίληψη ερευνητικής δραστηριότητας (3-5 σελίδες) που θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες
ενότητες:
Θεωρητικό
υπόβαθρο,
Στόχοι,
Πρωτοτυπία,
Σηµασία
ΈρευναςΕπιπτώσεις/Εφαρµογές στο επιστηµονικό πεδίο και ευρύτερη σηµασία (π.χ. σηµασία για την
εφαρµογή κοινωνικής πολιτικής, οικονοµικής πολιτικής, πολιτικής δηµόσιας υγείας),.
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β) Εκτενή περιγραφή της πρότασης που να τεκµηριώνει την αναγκαιότητα προµήθειας του
αιτούµενου εξοπλισµού, αναµενόµενα αποτελέσµατα, προαγωγή της γνώσης. Επιπλέον
πρέπει να τεκµηριώνεται η δυνατότητα πλήρους αξιοποίησης του εξοπλισµού βάσει των
κριτηρίων που αναγράφονται στην ενότητα Γ7.2.
γ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα του µέλους ∆ΕΠ.
δ) Αναλυτικό υπόµνηµα του µέλους ∆ΕΠ στο οποίο να δηλώνει ότι ο εν λόγω εξοπλισµός δεν
µπορεί να αγοραστεί από εξωτερικές πηγές, από Ινστιτούτα ή από τις ∆ηµόσιες επενδύσεις
του Π.Κ.
ε) ∆ύο πρόσφατες αναλυτικές οικονοµικές προσφορές για τον αιτούµενο εξοπλισµό.
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Σε ειδικές περιπτώσεις όπου το
αντικείµενο της έρευνας το επιβάλλει, µία πρόταση µπορεί να υποβληθεί σε άλλη γλώσσα
πέραν της αγγλικής, µετά από ειδική απόφαση της ΕΑΕ. Σε τέτοια περίπτωση ο ΕΥ πρέπει
να καταθέσει στην γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού αίτηση πρός την ΕΑΕ τουλάχιστον
45 ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής. Η ΕΑΕ θα απαντήσει στην αίτηση το
πολύ σε 15 ηµέρες από την κατάθεσή της.

Γ7.6. Υποχρεώσεις του ΕΥ
Γ7.6.1. Ο ΕΥ υποχρεούται να ολοκληρώσει την αγορά και εγκατάσταση του εξοπλισµού
εντός δύο ετών. Ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί κατά ένα ακόµη έτος, µετά από ειδική
απόφαση της Ολοµέλειας, για ειδικούς λόγους που πρέπει να δικαιολογηθούν επαρκώς.
Γ7.6.2. Είναι δυνατόν, µετά από έγκριση της Ολοµέλειας σε αντίστοιχο αίτηµα του ΕΥ, το
ποσόν που θα καταβληθεί τελικά για την προµήθεια του αιτούµενου εξοπλισµού να
διαφοροποιείται κατά 15% από το αρχικά εγκριθέν (δηλ. αν το εγκριθέν ποσόν είναι Χ τότε
το πραγµατικό ποσόν που θα χρησιµοποιηθεί µπορεί να είναι οποιοδήποτε από 0,85*Χ έως
1,15*Χ), εάν η αιτία γι’ αυτό είναι διαφοροποίηση τιµών από τον χρόνο κατάθεσης της
πρότασης έως το χρόνο αγοράς,.
Γ7.6.3. Με την ολοκλήρωση της αγοράς και εγκατάστασης του εξοπλισµού ο ΕΥ συντάσσει
έκθεση πεπραγµένων προς την Ολοµέλεια. Ένα ακαδηµαϊκό έτος µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης του εξοπλισµού ο ΕΥ συντάσσει έκθεση πεπραγµένων προς την Ολοµέλεια,
στην οποία εκθέτει την τρέχουσα χρήση του εξοπλισµού και συγκρίνει τα µέχρι τη στιγµή
εκείνη πραγµατοποιηθέντα µε τους αρχικούς στόχους της πρότασης.
Γ7.6.4. Παράβαση των παραπάνω στην παράγραφο αυτή εξετάζεται από την Ολοµέλεια µε το
ερώτηµα ενδεχόµενης ένταξης του εξοπλισµού υπό την ευθύνη άλλου µέλους ∆ΕΠ.

Γ8. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Γ8.1. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης προγραµµάτων «µεγάλου
µεγέθους»
Γ8.1.1. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για χρηµατοδότηση, η Γραµµατεία
του Ειδικού Λογαριασµού αποστέλλει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις στα µέλη της ΕΑΕ.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει δύο στάδια:
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Γ8.1.2. Στο πρώτο στάδιο οι προτάσεις ελέγχονται από τον Ειδικό Λογαριασµό για να
διαπιστωθεί ότι πληρούν τα απαραίτητα τυπικά δεδοµένα του παρόντος κανονισµού. Μετά
ελέγχονται από τα µέλη της ΕΑΕ µε σκοπό να διαπιστωθεί η πληρότητά τους, ο
προϋπολογισµός, καθώς και η συµβατότητά τους µε τις βασικές αρχές και προϋποθέσεις
χρηµατοδότησης του ΠΧΒΕ.
Γ8.1.3. Στο δεύτερο στάδιο τα µέλη της ΕΑΕ αποστέλλουν σε 2 εξωτερικούς αξιολογητές τις
ερευνητικές προτάσεις µε βάση το γνωστικό αντικείµενο της κάθε πρότασης. Οι «εξωτερικοί
αξιολογητές» είναι µόνιµα µέλη ερευνητικών/πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων εκτός Ελλάδος.
Γ8.1.4. Η ταυτότητα των εξωτερικών αξιολογητών δεν αποκαλύπτεται σε κανέναν από την
ΕΑΕ.
Γ8.1.5. Τα µέλη της ΕΑΕ µπορούν να επιλέγουν τους κατάλληλους εξωτερικούς αξιολογητές,
συµβουλευόµενοι τον κατάλογο αξιολογητών που έχει συντάξει ο Ειδικός Λογαριασµός σε
συνεργασία µε τα Τµήµατα του Π.Κ.
Γ8.1.6. Σε κάθε αξιολογητή αποστέλλεται ειδικό έντυπο (βλ. Παράρτηµα 1), όπου ζητούνται
δύο βαθµοί, ένας για την αξία της πρότασης και ένας για την καταλληλότητα του ερευνητή
ως εξής (δίπλα σε κάθε ένα από τα κριτήρια αναγράφεται το βάρος του κριτηρίου στο
συνολικό βαθµό):
Γ8.1.6.Α. Ποιότητα/Καινοτοµία - Μεθοδολογία (55% - Βαθµός Π1)
Ζητείται αξιολόγηση των προτάσεων ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
(α) Ποιότητα της περιγραφής του αντικειµένου της έρευνας, τεκµηρίωση της
καταλληλότητας των προτεινόµενων µεθόδων για την επίτευξη του επιθυµητού
αποτελέσµατος, περιγραφή σχετικών αποτελεσµάτων άλλων ερευνητών και του τρόπου που
η προτεινόµενη έρευνα συµπληρώνει και συντίθεται µε αυτά, (β) σηµασία των
επιστηµονικών ερωτηµάτων που προσπαθεί να απαντήσει η προτεινόµενη έρευνα, επιπτώσεις
στο ευρύτερο αντικείµενο και τα συγγενή αντικείµενα, (γ) καταλληλότητα µεθόδων και
ενδεχόµενη πρωτοτυπία µεθόδων έρευνας, (δ) ενδεχόµενες εφαρµογές των εικαζοµένων
αποτελεσµάτων, (ε) δυνατότητα δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων σε διεθνή επιστηµονικά
περιοδικά.
Γ8.1.6.Β. Καταλληλότητα Ερευνητικής Οµάδας (45% - Βαθµός Π2)
Ζητείται αξιολόγηση των προτάσεων ως προς το ακόλουθο κριτήριο:
Καταλληλότητα του Επιστηµονικού Υπευθύνου (ΕΥ), του Υποψήφιου ∆ιδάκτορα (Υ∆) και
της ερευνητικής οµάδας για την εκτέλεση του ερευνητικού σχεδίου. Η αξιολόγηση πρέπει να
σχολιάζει την πρόσφατη δραστηριότητα του ΕΥ και των άλλων µελών της ερευνητικής
οµάδας κατά τα τελευταία έξι (6) έτη, όπως αυτή αποτυπώνεται µε βάση διεθνώς αποδεκτά
τεκµήρια εγκυρότητας συνυπολογιζοµένων ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων ανάλογα µε
το γνωστικό αντικείµενο της έρευνας. (π.χ. συντελεστής βαρύτητας [impact factor]
περιοδικών στα οποία µέλη της ερευνητικής οµάδας έχουν δηµοσιεύσει, καθώς και
τεκµηρίωση της βαρύτητας των δηµοσιεύσεων µέσω των καθιερωµένων βιβλιογραφικών
βάσεων δεδοµένων π.χ. Web of Science, ISI Science Citation Index, Social Science Citation,
ερευνητικές µονογραφίες που έχουν µεταφραστεί σε τουλάχιστον άλλη µία γλώσσα,
πατέντες, προσκεκληµµένες κύριες οµιλίες σε σηµαντικά διεθνή συνέδρια και άλλα, ανάλογα
µε το γνωστικό αντικείµενο της έρευνας).
Γ8.1.7 Ζητείται να διατυπωθεί η αντιστοιχία του προτεινόµενου έργου µε τον προτεινόµενο
προϋπολογισµό. ∆ηλαδή ζητείται:
1. Να προτείνει ο εξωτερικός αξιολογητής την ορθολογικότητα του προϋπολογισµού
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2. Να πάρει η ΕΑΕ την τελική απόφαση για τον εγκριθέντα προϋπολογισµό. Εάν ο
προτεινόµενος προϋπολογισµός από την ΕΑΕ είναι µικρότερος από τον αρχικά
αιτούµενο, η ΕΑΕ πρέπει να δικαιολογήσει γραπτά στον αιτούντα τους λόγους µείωσης.
Γ8.1.8. Κανόνες Βαθµολόγησης
Γ8.1.8.1. Οι βαθµοί ποιότητας (ανά κριτήριο και συνολικά) οµαδοποιούνται και
χαρακτηρίζονται βάσει της εξής κλίµακας (βαθµός κάτω του 50 θεωρείται «µη αποδεκτός»):
Άριστη
100 – 95

Εξαιρετική
95 – 85

Λίαν Καλή
85 – 75

Καλή
75 - 65

Αποδεκτή
65 - 50

Μη αποδεκτή
<50

Outstanding
100 – 95

Excellent
95 – 85

Very Good
85 – 75

Good
75 - 65

Acceptable Below threshold
65 - 50
<50

Γ8.1.8.2. H πρόταση της EAE περιλαµβάνει τη βαθµολόγηση κάθε πρότασης µε ένα βαθµό.
Ο βαθµός αυτός θα συµβολίζεται στο εξής µε Β. Περιλαµβάνει επίσης µία γνωµοδότηση για
το ποσό µε το οποίο θα χρηµατοδοτηθεί κάθε πρόταση.
Γ8.1.8.3. H βαθµολογία B προκύπτει ως εξής:
Η ΕΑΕ συµπληρώνει, για κάθε πρόταση, ειδικό έντυπο αξιολόγησης (βλ. Παράρτηµα 2),
όπου, εκτός των σχετικών σχολίων, συµπληρώνονται όλοι οι απαιτούµενοι βαθµοί, οι οποίοι
υπολογίζονται όπως παρακάτω :
H Επιτροπή βαθµολογεί κάθε πρόταση µε δύο βαθµούς που θα συµβολιστούν στο εξής µε
Π1και Π2. Οι Π1 και Π2 εκφράζονται σε εκατονταβάθµια κλίµακα 0-100.
Ο βαθµός Π1 εκφράζει την ποιότητα του προτεινοµένου έργου και ο βαθµός Π2 την
καταλληλότητα της προτεινόµενης ερευνητικής οµάδας για το έργο αυτό. Οι βαθµοί Π1 και
Π2 προκύπτουν από τους αντίστοιχους επί µέρους βαθµούς που δίνουν οι εξωτερικοί
αξιολογητές.
Από τους Π1 και Π2 προκύπτει ο βαθµός Π ο οποίος υπολογίζεται ως Π=0.55*Π1+0.45*Π2
και εκφράζει τη συνολική ποιότητα της πρότασης.
Σε περίπτωση που η πρόταση έχει σταλεί σε 2 εξωτερικούς αξιολογητές των οποίων οι
βαθµολογίες Π1 έχουν διαφορά ≥25, τότε απαιτείται και 3η αξιολόγηση. Στο τέλος, θα
λαµβάνονται υπόψη οι 2 πλησιέστερες αξιολογήσεις, ως προς το Π1 και θα υπολογίζονται οι
µ.ό. των Π1 και Π2, των εν λόγω αξιολογήσεων.
Στις περιπτώσεις που η ΕΑΕ προτείνει περικοπή του αιτούµενου π/υ, θα πρέπει,
υποχρεωτικά, όχι µόνο να αιτιολογεί, αλλά να καθορίζει και την κατηγορία δαπάνης που
αντιστοιχεί στην περικοπή (µε αναφορά στα σχόλια του εντύπου αξιολόγησης και στις
παρατηρήσεις της λίστας βαθµολογίας). Εξ’ ορισµού, δεν έχει νόηµα τυχόν περικοπή του π/υ
σε µια πρόταση τύπου Α, από την ΕΑΕ.
Ο τελικός βαθµός Β προκύπτει από το βαθµό Π, καθώς και τρεις συντελεστές, τους Ε, Φ και
Ζ.
Ο συντελεστής Ε εκφράζει το κατά πόσον ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος είναι “νέος
ερευνητής”. Νέος ερευνητής είναι ένα µέλος ∆ΕΠ το οποίο έχει λάβει το διδακτορικό του
δίπλωµα κατά τα 12 τελευταία έτη (πριν από την ηµεροµηνία πρόσκλησης υποβολής
αιτήσεων) και είναι µέλος ∆ΕΠ στο Π.Κ. για το πολύ δύο έτη (πριν από την ηµεροµηνία
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πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, βάσει του πρακτικού ορκωµοσίας και ανάληψης καθηκόντων
στο Π.Κ.).
Πιο συγκεκριµένα, ο συντελεστής Ε ισούται µε 1,20 αν ο ΕΥ είναι “νέος ερευνητής” που
έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωµα πριν από 0 - 6 έτη, µε 1,10 αν ο ΕΥ είναι “νέος
ερευνητής” και έχει λάβει το διδακτορικό του δίπλωµα πριν από 7 - 12 έτη, και µε 1,00
σε κάθε άλλη περίπτωση.
Ο συντελεστής Φ εκφράζει το κατά πόσον ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος έχει λάβει
προσφάτως χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασµό του Π.Κ. Ο υπολογισµός του
συντελεστή Φ διαχωρίζεται ανάλογα µε την κατηγορία του ΠΧΒΕ: Φ1 για τα προγράµµατα
Μικρού Μεγέθους και Φ2 για τα Μεγάλου Μεγέθους, οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τις
προηγούµενες χρηµατοδοτήσεις µόνο της αντίστοιχης κατηγορίας.
Τα διαστήµατα υπολογισµού είναι για τον Φ2 τρία έτη, από την τρέχουσα Πρόσκληση έως
και την αντίστοιχη Πρόσκληση πριν από 3 έτη. Η µέγιστη τιµή του Φ2 είναι το 1 και θα
αφαιρείται 0.05, για κάθε πρόγραµµα ΠΧΒΕ, που εγκρίθηκε στην τελευταία τριετία. ∆ηλαδή,
αν η τρέχουσα Πρόσκληση είναι του ∆εκεµβρίου 2012, τότε το διάστηµα θα εκτείνεται µέχρι
και την αντίστοιχη Πρόσκληση του 2009, χωρίς να έχει σηµασία αν η τελευταία
δηµοσιεύθηκε νωρίτερα ή αργότερα από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία.
Ο συντελεστής Ζ εκφράζει το συνολικό ποσό της χρηµατοδότησης που λαµβάνει ο ΕΥ από
ενεργά προγράµµατα, από οποιαδήποτε πηγή, στη διάρκεια του έτους που αιτείται
χρηµατοδότηση από την ΕΕ.
∆ιευκρινίζεται ότι υπολογίζονται όλα τα έργα, ανεξαρτήτως του φορέα διαχείρισης (Ειδ.
Λογαριασµός του ΠΚ ή άλλων ιδρυµάτων, ΙΤΕ, κ.λπ.) και του φορέα χρηµατοδότησης.
∆ε θα λαµβάνονται υπόψη τυχόν προγράµµατα που αποτελούν µέρος των εκπαιδευτικών ή
διοικητικών καθηκόντων του ΕΥ ως πανεπιστηµιακού οργάνου και από τα οποία ο ίδιος δεν
έχει κανένα όφελος. Παραδείγµατος χάριν: Ιδρυµατικές Πράξεις, Προγράµµατα Τµηµάτων ή
Σχολών, Erasmus, Πρακτική Άσκηση κ.ά.
Για τον υπολογισµό του ποσού που αντιστοιχεί στο έτος αίτησης της χρηµατοδότησης του
Ειδικού Λογαριασµού, θα λαµβάνεται υπόψη, αναλογικά, το ποσό, επί του συνολικού
προϋπολογισµού των εν ενεργεία χρηµατοδοτούµενων έργων από άλλες πηγές, ισόποσα
κατανεµηµένο στη διάρκεια του εκάστοτε έργου.
Ο ΕΥ θα καταθέτει σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση µαζί µε την πρότασή του, όπου θα δηλώνει τη
χρηµατοδότηση που έλαβε ή λαµβάνει κατά τα τελευταία 3 έτη. Αν τα στοιχεία αποδειχτούν
ανακριβή, τότε ο ΕΥ θα πρέπει να επιστρέψει τη χρηµατοδότηση και θα αποκλείεται από
µελλοντικές χρηµατοδοτήσεις µε απόφαση της ΕΕ.
Υπολογισµός του συντελεστή Ζ.
Ο συντελεστής Ζ ορίζεται ως εξής, ανάλογα µε το συνολικό ποσό ετήσιας χρηµατοδότησης:
Ζ=1, για ποσό < €10.000
Ζ=2, για ποσό €10.001 – 30.000
Ζ=3, για ποσό €30.001 – 50.000
Ζ=4, για ποσό €50.001 – 70.000
Ζ=5, για ποσό €70.001 – 90.000
Ζ=6, για ποσό €90.001 – 110.000
Ζ=7, για ποσό €110.001 – 130.000
Ζ=8, για ποσό €130.001 – 150.000
Ζ=9, για ποσό €151.001 – 170.000
Ζ=10, για ποσό > €170.001
O τελικός βαθµός B για τα προγράµµατα «µεγάλου µεγέθους» ισούται µε:
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Γ8.1.9. Επιπλέον κανόνες επιλογής
Γ8.1.9.1. Χρηµατοδοτείται τουλάχιστον µία πρόταση από κάθε Σχολή (Φιλοσοφική,
Κοινωνικών Επιστηµών, Επιστηµών Αγωγής, Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών,
Επιστηµών Υγείας), υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει συγκεντρώσει βαθµό Π τουλάχιστον
ίσο µε 75. O κανόνας αυτός είναι ισχυρότερος από τη σειρά κατά βαθµό (σε περίπτωση
αντίφασης). Η συµµετοχή των Σχολών στην κατανοµή του διαθέσιµου προϋπολογισµού,
εξειδικεύεται στο πεδίο Γ9.
Γ8.1.9.2. Μετά την επικύρωση των προτάσεων της ΕΑΕ από την Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών, µόνο οι χρηµατοδοτούµενοι ερευνητές ανακοινώνονται δηµόσια.
Γ8.1.9.3. ∆εν χρηµατοδοτούνται προτάσεις στις οποίες συµµετέχει ερευνητής ο οποίος, ως
Επιστηµονικά Υπεύθυνος, δεν τήρησε τους όρους του συµβολαίου προηγούµενης πρότασης
που χρηµατοδοτήθηκε.

Γ8.2. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης προγραµµάτων «µικρού µεγέθους»
Γ8.2.1 Η ΕΑΕ βαθµολογεί τις προτάσεις µε ένα βαθµό (σε εκατονταβάθµια κλίµακα) που
συµβολίζουµε µε Π. Για τον προσδιορισµό του βαθµού αυτού η ΕΑΕ συµβουλεύεται µέλη
της Ολοµέλειας της Επιτροπής Ερευνών µε συγγενές ερευνητικό αντικείµενο.
Γ8.2.2 Στην απονοµή του βαθµού Π λαµβάνονται υπόψη από την ΕΑΕ µε τη σειρά που
καταγράφονται:
α. Η ερευνητική εµπειρία και ποιότητα των ερευνητών που συµµετέχουν και η εγγύηση που
αυτή παρέχει για την εκτέλεση του προτεινόµενου έργου.
β. Η συνέπεια εκτέλεσης περασµένων χρηµατοδοτήσεων και η ποιότητα των τελικών
αποτελεσµάτων προτάσεων που χρηµατοδοτήθηκαν στο παρελθόν υπό τον ίδιο Επιστηµονικό
Υπεύθυνο. Ως ισχυρές ενδείξεις ποιότητας θεωρούνται η δηµοσίευση αποτελεσµάτων σε
επιστηµονικά περιοδικά ή βιβλία µε διεθνή (ή σηµαντική σε εθνικό επίπεδο) απήχηση.
Γ8.2.3. Κανόνες Βαθµολόγησης
Γ8.2.3.1 Η ΕΑΕ συµπληρώνει, για κάθε πρόταση, ειδικό έντυπο αξιολόγησης (βλ.
Παράρτηµα 2), όπου, εκτός των σχετικών σχολίων, συµπληρώνονται όλοι οι απαιτούµενοι
βαθµοί, και υπολογίζεται ο τελικός βαθµός Β:

Ο βαθµός Π όπως και οι συντελεστές Ε και Ζ υπολογίζονται όπως στο Γ8.1.
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Ο συντελεστής Φ1 εκφράζει το κατά πόσον ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος έχει πάρει
προσφάτως χρηµατοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασµό του Π.Κ. για τα προγράµµατα
Μικρού Μεγέθους.
Τα διαστήµατα υπολογισµού για τον Φ1 είναι δύο έτη από την τρέχουσα Πρόσκληση έως και
την αντίστοιχη Πρόσκληση πριν από 2 έτη. ∆ηλαδή, αν η τρέχουσα Πρόσκληση είναι του
Σεπτεµβρίου 2012 για ΠΧΒΕ Μικρού µεγέθους, τότε το διάστηµα θα εκτείνεται µέχρι την
και την αντίστοιχη Πρόσκληση Μικρού Μεγέθους του 2010, χωρίς να έχει σηµασία αν
δηµοσιεύθηκε νωρίτερα ή αργότερα από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία.
• Η µέγιστη τιµή του Φ1 είναι το 1 και θα αφαιρείται 0.05 για κάθε πρόγραµµα ΠΧΒΕ,
που εγκρίθηκε στην τελευταία διετία.
Γ8.2.3.2 Η EAE κατατάσσει τις προτάσεις σε κατάλογο, σύµφωνα µε τον βαθµό Π και
προτείνει για κάθε πρόταση το ποσό χρηµατοδότησης.
Γ8.2.4. Πρόσθετοι κανόνες επιλογής
Γ8.2.4.1 Στις περιπτώσεις που η ΕΑΕ προτείνει περικοπή του αιτούµενου π/υ, θα πρέπει,
υποχρεωτικά, όχι µόνο να αιτιολογεί, αλλά να καθορίζει και την κατηγορία δαπάνης που
αντιστοιχεί στην περικοπή (µε αναφορά στα σχόλια του εντύπου αξιολόγησης και στις
παρατηρήσεις της λίστας βαθµολογίας).

Γ8.3. ∆ιαδικασία Αξιολόγησης Προγραµµάτων «Ερευνητικών
υποδοµών»
Γ.8.3.1. Οι αιτήσεις εξετάζονται για τη συµβατότητά τους µε τους κανόνες της πρόσκλησης
από τον Ειδικό Λογαριασµό και την Επιτροπή Ερευνών (βλ. Γ7.2).
Γ8.3.2.Οι αξιολογητές αναλαµβάνουν την αξιολόγηση των προτάσεων.
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει δυο στάδια:
Γ8.3.3.Στο πρώτο στάδιο οι προτάσεις ελέγχονται από τα αρµόδια µέλη της ΕΑΕ, µε σκοπό
να διαπιστωθεί η πληρότητα τους, ο προϋπολογισµός καθώς και η συµβατότητά τους µε τις
βασικές αρχές και προϋποθέσεις χρηµατοδότησης του Προγράµµατος Χρηµατοδότησης
Βασικής Έρευνας.
Γ8.3.4. Στο δεύτερο στάδιο τα αρµόδια µέλη της ΕΑΕ, αποστέλλουν σε 2 εξωτερικούς
αξιολογητές τις ερευνητικές προτάσεις. Οι «εξωτερικοί αξιολογητές» είναι µόνιµα µέλη
ερευνητικών/πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων εκτός Ελλάδος.
Γ8.3.4. Η ταυτότητα των εξωτερικών αξιολογητών δεν αποκαλύπτεται σε κανένα από την
ΕΑΕ.
Γ8.3.5. Τα µέλη της ΕΑΕ µπορούν να επιλέγουν τους κατάλληλους εξωτερικούς αξιολογητές,
συµβουλευόµενοι τον κατάλογο αξιολογητών που έχει συντάξει ο Ειδικός Λογαριασµός σε
συνεργασία µε τα Τµήµατα του Π.Κ.
Γ8.3.6. Σε κάθε αξιολογητή αποστέλλεται ειδικό έντυπο (βλ. Παράρτηµα 1), όπου ζητούνται
οι παρακάτω τρείς βαθµοί,
• Π1α, για την αξία της πρότασης,
• Π1β, για το κατά πόσον ο αιτούµενος εξοπλισµός είναι απαραίτητος για την
επιτέλεση του έργου της πρότασης
• Π2, για την καταλληλότητα του ερευνητή
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Οι βαθµοί Π1α, Π1β και Π2 κυµαίνονται από 0-100.
Ζητείται, επίσης, εκτίµηση ως προς την ακρίβεια του προτεινοµένου ύψους της δαπάνης.
Οι εξωτερικοί κριτές, καθορίζουν τους βαθµούς Π1 και Π2. Αν υπάρξει διαφορά >=25, ως
προς το Π1, ανάµεσα στους 2 κριτές, τότε απαιτείται και 3η αξιολόγηση. Στο τέλος, θα
λαµβάνονται υπόψη οι 2 πλησιέστερες αξιολογήσεις, ως προς το Π1 και θα υπολογίζονται οι
µ.ό. των Π1 και Π2, των εν λόγω αξιολογήσεων.
Στις περιπτώσεις που η ΕΑΕ προτείνει περικοπή του αιτούµενου π/υ, θα πρέπει,
υποχρεωτικά, όχι µόνο να αιτιολογεί, αλλά να καθορίζει και την κατηγορία δαπάνης που
αντιστοιχεί στην περικοπή (µε αναφορά στα σχόλια του εντύπου αξιολόγησης και στις
παρατηρήσεις της λίστας βαθµολογίας).
Γ8.3.7. Η ΕΑΕ συµπληρώνει, για κάθε πρόταση, ειδικό έντυπο αξιολόγησης (βλ. Παράρτηµα
2), όπου, εκτός των σχετικών σχολίων, συµπληρώνονται όλοι οι απαιτούµενοι βαθµοί, οι
οποίοι υπολογίζονται ως ακολούθως :
 Από τους Π1α και Π1β προκύπτει ο βαθµός Π που υπολογίζεται ως εξής:
Π1= (Π1α+Π1β)/2.
 Από τους Π1 και Π2 προκύπτει ο βαθµός Π που υπολογίζεται ως εξής:
Π= 0,55Π1+0,45Π2
και εκφράζει την συνολική ποιότητα του έργου.

• Στα ΠΧΒΕ Ερευνητικών Υποδοµών δεν υπολογίζονται συντελεστές Ε και Φ.
 Ο βαθµός Β προκύπτει από τον βαθµό Π και τον συντελεστή Ζ ως εξής:

Γ8.3.8.∆εν χρηµατοδοτούνται προτάσεις µε βαθµό Π < 75.
Γ8.3.9. Έκθεση και Πρόταση της ΕΑΕ.
Η ΕΑΕ προτείνει ποιες από τις προτάσεις πρέπει να χρηµατοδοτηθούν και ποιες όχι, στα
πλαίσια του συνολικού προϋπολογισµού για τα προγράµµατα της κατηγορίας αυτής.
Γ8.3.10. ∆εν χρηµατοδοτούνται προτάσεις για τις οποίες το διαθέσιµο από τον ΠΧΒΕ ποσόν
είναι µικρότερο από το 80% της αιτούµενης χρηµατοδότησης. Επειδή ο συνολικός ετήσιος
π/υ είναι χαµηλού ύψους, σε σχέση µε το µέγιστο επιτρεπόµενο π/υ ανά πρόταση,
προβλέπεται ότι δε θα χρηµατοδοτείται µια πρόταση όταν το διαθέσιµο για αυτήν ποσό δεν
επαρκεί για να καλύψει τουλάχιστον το 80% του αιτούµενου π/υ της. Σε τέτοια περίπτωση, η
χρηµατοδότηση δίνεται στην επόµενη βαθµολογικά πρόταση, που καλύπτει αυτό το κριτήριο.
Σύµφωνα µε αυτόν τον όρο, δε θα γίνεται κατανοµή του ετήσιου π/υ στις Σχολές, αλλά η ΕΕ
θα κατανέµει τα χρήµατα ανάµεσα στις καλύτερες προτάσεις, µε σκοπό την βέλτιστη
αξιοποίησή τους για το Π.Κ. Θα λαµβάνονται υπόψη το δικαίωµα όλων των Σχολών σε
Υποδοµές, η σειρά βαθµολογίας και η εξέταση πιθανών εναλλακτικών λύσεων, κατά τα
ανωτέρω. Καθώς η διαδικασία αυτή, πιθανόν να επιτρέπει σε προτάσεις µε χαµηλότερη
βαθµολογία να χρηµατοδοτηθούν, η ΕΕ θα εξετάζει, σε συνεργασία µε τους ΕΥ, δυνατότητες
όπως: εξεύρεση µέρους του π/υ από άλλες πηγές, υλοποίηση µέρους της πρότασης κλπ, µε
γνώµονα να εξυπηρετούνται πάντα οι στόχοι του Προγράµµατος, όπως αυτοί περιγράφονται
παραπάνω.
21

ΑΔΑ: Β4ΓΠ469Β7Γ-ΖΩΥ

Γ9. Κατανοµή προϋπολογισµού στις Σχολές του Π.Κ.
Γ9.1. Γενικά
• Η κατανοµή του π/υ στις 5 Σχολές του Π.Κ. θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη µόνο εκείνες
τις προτάσεις που αξιολογήθηκαν και έλαβαν βαθµό Π>=75. Η απόφαση κατανοµής του
προϋπολογισµού θα λαµβάνεται µόνο κατόπιν της αξιολόγησης των προτάσεων.
• Προϋπόθεση είναι όλα τα αποτελέσµατα των αξιολογήσεων να παραδίδονται από την
ΕΑΕ προς τη γραµµατεία του Ειδικού Λογαριασµού εγκαίρως, ώστε να εγκρίνεται η
κατανοµή από την προσεχή Ολοµέλεια της ΕΕ.

Γ9.2. Κατανοµή ανάµεσα στις Σχολές του ΠΚ
Η κατανοµή του εκάστοτε π/υ, ανάµεσα στις 5 Σχολές του Π.Κ., θα γίνεται ως εξής:
• Ορίζεται ως κατώφλι βαθµολογίας, για να κριθεί µια πρόταση «ικανή» για
χρηµατοδότηση, ο βαθµός Π>=75. Οι υπόλοιπες προτάσεις θα αποκλείονται. Ο όρος
αυτός επιβραβεύει την αριστεία, καθώς ο Π αποτυπώνει την καθαρή ποιότητα της
πρότασης, σε αντίθεση µε το βαθµό Β, ο οποίος περιλαµβάνει και τυχόν µειώσεις ή
προσαυξήσεις λόγω των συντελεστών Ε, Φ και Ζ. Η ΕΑΕ θα παραδίδει τα αποτελέσµατα,
κατά σειρά φθίνουσας βαθµολογίας Π, στον Ειδ. Λογαριασµό, όπου θα γίνεται η
κατανοµή του π/υ, λαµβάνοντας υπόψη µόνο τις προτάσεις που κρίθηκαν «ικανές». Στη
συνέχεια θα εφαρµόζονται οι διάφοροι συντελεστές για να έχουµε τις τελικές λίστες
χρηµατοδότησης, κατά το βαθµό Β.
• Οι Σχολές θα συµµετέχουν σε µια 1η κατανοµή, αναλογικά µε το πλήθος των «ικανών»
προτάσεών τους σε σχέση µε το συνολικό πλήθος των «ικανών» προτάσεων του ΠΚ. Ο
τύπος της 1ης κατανοµής Ki1 είναι:
Ki1 = Ni / [Σ{Ni}*A] για i=1-5, όπου
(Ki1) η 1η κατανοµή της Σχολής i µε βάση το πλήθος των «ικανών» προτάσεων, (Ni)το
πλήθος των «ικανών» προτάσεων της Σχολής, (i) η αντίστοιχη από τις 5 Σχολές και (Α)
ο διαθέσιµος συνολικός π/υ.
• Επίσης, θα λαµβάνεται υπόψη ο λόγος του συνολικού αιτούµενου π/υ κάθε Σχολής προς
τον συνολικό αιτούµενο π/υ του ΠΚ, λαµβάνοντας πάλι υπόψη µόνο τις «ικανές»
προτάσεις. Αιτούµενος π/υ δεν είναι ο αρχικός που υποβάλλεται από τον ΕΥ, αλλά αυτός
που προκύπτει µετά από τυχόν περικοπές που ίσως κάνει η ΕΑΕ, σε κάποιες προτάσεις. Ο
αντίστοιχος τύπος της 2ης κατανοµής Ki2 είναι:
Ki2 = Si / [Σ{Si}*A] για i=1-5, όπου
(Ki2) η 2η κατανοµή της Σχολής i µε βάση τον αιτούµενο π/υ, (Si) ο αιτούµενος π/υ της
Σχολής, (i) η αντίστοιχη από τις 5 Σχολές και (Α) ο διαθέσιµος συνολικός π/υ.
• Η τελική κατανοµή Ki για κάθε Σχολή θα προκύπτει ως ο µ.ο. των ως άνω επιµέρους
κατανοµών.
Ki = Ki1+ Ki2 / 2
• Ο Ειδ. Λογαριασµός θα υπολογίζει τα παραπάνω στοιχεία για την ΕΕ και η Ολοµέλεια θα
αποφασίζει για την τελική κατανοµή. Προϋπόθεση είναι να έχουν ολοκληρωθεί ταυτόχρονα
οι αξιολογήσεις για όλες τις Σχολές.
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• Παράδειγµα κατανοµής π/υ, επί των προτάσεων µε Π>=75, για µεγάλα προγράµµατα
(Α και Β, µαζί).
Έστω ότι έχουµε, µετά την αξιολόγηση τις παρακάτω προτάσεις κατά Σχολή (πλήθος
«ικανών» προτάσεων και αιτούµενος π/υ):
Φιλοσοφική,
Κοινωνικών Επιστηµών,
Σχολή Επιστηµών Αγωγής,
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών
Σχολή Επιστηµών Υγείας,

10 προτάσεις µε π/υ
5 προτάσεις µε π/υ
5 προτάσεις µε π/υ
15 προτάσεις µε π/υ
12 προτάσεις µε π/υ

= €100.000
= €30.000
= €40.000
= €180.000
= €150.000

Σύνολο ΠΚ

47 προτάσεις µε π/υ
∆ιαθέσιµος π/υ

= €500.000
= €240.000

Με βάση τον αριθµό των «ικανών» προτάσεων η κατανοµή για κάθε Σχολή θα είναι
Φιλοσοφική,
10/47* €240.000
= €51.063
Κοινωνικών Επιστηµών,
5/47* €240.000
= €25.532
Σχολή Επιστηµών Αγωγής,
5/47* €240.000
= €25.532
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών
15/47* €240.000
= €76.596
Σχολή Επιστηµών Υγείας,
12/47* €240.000
= €61.277
Σύνολο ΠΚ

47/47

= €240.000

Με βάση τον αιτούµενο π/υ των «ικανών» προτάσεων κάθε Σχολής η κατανοµή θα είναι
Φιλοσοφική,
100.000/500.000* €240.000 = €48.000
Κοινωνικών Επιστηµών,
30.000/500.000* €240.000 = €14.400
Σχολή Επιστηµών Αγωγής,
40.000/500.000* €240.000 = €19.200
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών 180.000/500.000* €240.000 = €86.400
Σχολή Επιστηµών Υγείας,
150.000/500.000* €240.000 = €72.000
Σύνολο ΠΚ

500.000/500.000* €240.000

= €240.000

Λαµβάνοντας το µέσο όρο των παραπάνω αποτελεσµάτων, η τελική κατανοµή θα είναι
Φιλοσοφική,
= €49.531
Κοινωνικών Επιστηµών,
= €19.966
Σχολή Επιστηµών Αγωγής,
= €22.366
Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών = €81.498
Σχολή Επιστηµών Υγείας,
= €66.639
Σύνολο ΠΚ

= €240.000

Στο τελικό στάδιο, εφαρµόζονται οι διάφοροι συντελεστές Ε, Φ και Ζ, ώστε να έχουµε την
βαθµολογική σειρά για κάθε Σχολή, σύµφωνα µε την οποία, η ΕΕ θα εγκρίνει τις
χρηµατοδοτήσεις .
• Όπως αναφέρθηκε παραπάνω (Γ.3) για τα Προγράµµατα Μεγάλου Μεγέθους, η
κατανοµή ανά Σχολή θα γίνεται επί του συνολικού π/υ (Α+Β) και, στη συνέχεια, θα
εφαρµόζεται η αναλογία 1/1. Η ίδια λογική ισχύει και για τους 2 νέους τύπους των
Προγραµµάτων Μικρού Μεγέθους. Για να είναι, κατά το δυνατόν, ισότιµη η συµµετοχή
κάθε Σχολής του Π.Κ. στα προγράµµατα Μεγάλου Μεγέθους, δε θα κατανέµεται ο
συνολικός π/υ, εκ των προτέρων, σε Α και Β, αλλά θα προκηρύσσεται ως ενιαίος και για
τους 2 τύπους (δηλ. Α+Β), θα γίνεται η αξιολόγηση και η κατανοµή του π/υ στις Σχολές
επί των συνολικών προτάσεων (Α+Β) και, τελικά, θα εφαρµόζεται η αναλογία 1/1, µόνο
εντός του π/υ κάθε Σχολής. Παραδείγµατος χάριν, αν κάποια Σχολή δεν έχει αρκετές
προτάσεις στα Β, αλλά έχει στα Α, θα µπορεί να λάβει, τελικά, ικανοποιητική συνολική
χρηµατοδότηση, διοχετεύοντας τυχόν αδιάθετα ποσά προς τα Α. Η ίδια διαδικασία θα
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εφαρµοστεί και στους 2 νέους τύπους των Προγραµµάτων Μικρού Μεγέθους, µε
αναλογία 8/6.
• Για τα προγράµµατα των Ερευνητικών Υποδοµών ισχύουν οι κανόνες που αναγράφονται
στην Γ8.3.10.

Γ10. Αποφάσεις Ολοµέλειας
Γ10.1. Οι εκθέσεις και η πρόταση της ΕΑΕ υποβάλλονται στην Ολοµέλεια η οποία
αποφασίζει.
Γ10.2 Εάν το ποσόν που διατίθεται στις προτάσεις που χρηµατοδοτούνται κατά το τρέχον
έτος είναι µικρότερο από το ποσόν που διατίθεται συνολικά στον προϋπολογισµό για την
κατηγορία αυτή προγραµµάτων, σύµφωνα µε το Γ4, τότε το εναποµένον ποσόν παραµένει
στα ταµειακά υπόλοιπα του Ειδικού Λογαριασµού για µελλοντική ανακατανοµή από την
Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών.

Γ11. Ανακοίνωση αποτελεσµάτων
Στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασµού ανακοινώνονται µόνο τα αποτελέσµατα των
προτάσεων που χρηµατοδοτούνται.
Ο εκάστοτε Ε.Υ. που υπέβαλε πρόταση ενηµερώνεται προσωπικά, µε e-mail, για τη σειρά
κατάταξης που έλαβε, την αναλυτική βαθµολογία και το έντυπο αξιολόγησης της ΕΑΕ.
∆εν επιτρέπονται ενστάσεις για ζητήµατα αξιολόγησης της πρότασης εκτός από την
περίπτωση προφανών υπολογιστικών ή τυπογραφικών σφαλµάτων.

Γ12. Αποζηµίωση της ΕΑΕ και κόστος αξιολόγησης.
Γ12.1. Το συνολικό κόστος για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων ετησίως (για 1
πλήρη κύκλο αξιολογήσεων) ορίζεται σε €10.500, καθαρά και δεν µπορεί να υπερβαίνει το 5%
του ποσού που διατίθεται από το ΠΧΒΕ.
Γ12.2. Η ΕΕ θα κατανέµει το παραπάνω ποσό αυτό σε όσους αξιολογητές έλαβαν µέρος στις
αξιολογήσεις του έτους (τακτικούς ή αναπληρωµατικούς), αναλογικά µε το πλήθος των προτάσεων
που αξιολόγησε έκαστος.

.

Γ13. Τροποποίηση άρθρων του κανονισµού
Γ13.1. Παράβαση οποιουδήποτε άρθρου του παρόντος κανονισµού επιτρέπεται εφ' όσον αυτή
έχει την υποστήριξη των 2/3 των µελών της Επιτροπής Ερευνών. H Ολοµέλεια της Επιτροπής
Ερευνών µπορεί να θεσπίσει και επιπλέον κανόνες χρηµατοδότησης, όπως π.χ.
διαφορετική κατανοµή του διατιθεµένου ποσού ενός έτους ανάµεσα στα προγράµµατα
«µικρού» και «µεγάλου µεγέθους» και τα προγράµµατα «Ερευνητικών Υποδοµών».
Γ13.2. O παρών εσωτερικός κανονισµός θα επανεξεταστεί σε 3 έτη από την πρώτη εφαρµογή
του µετά την έγκριση της Συγκλήτου2. ∆υνατότητα αναθεώρησης υπάρχει, µετά την
2

Επειδή ο π/υ του Ειδ. Λογαριασµού οργανώνεται µε βάση τα οικονοµικά έτη και όχι τα ακαδηµαϊκά, ο π/υ των
Μικρών Προγραµµάτων του Σεπτεµβρίου 2012, θα είναι ο ήδη καθορισµένος.
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ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου όλων των Προγραµµάτων, δηλαδή στην Ολοµέλεια του
Οκτωβρίου κάθε έτους. Για την αναθεώρηση του κανονισµού
απαιτείται πλειοψηφία 2/3 επί των παρόντων στη συγκεκριµένη συνεδρίαση.
Γ13.3. Ο παρών κανονισµός συντάχθηκε από την Επιτροπή Αξιολόγησης Έρευνας της
Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασµού η οποία αποτελείται από τους
Ειρήνη Αθανασάκη, Καθηγήτρια του Τµήµατος Βιολογίας του ΠΚ,
Ηλία Κυρίτση, Καθηγητή του Τµήµατος Φυσικής του ΠΚ,
Αθανάσιο Φειδά, Καθηγητή του Τµήµατος Μαθηµατικών του ΠΚ,
Γεώργιο Παναγή, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τµήµατος Ψυχολογίας του ΠΚ,
Βασίλειο Οικονοµίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής
Εκπαίδευσης του ΠΚ.
Με την ουσιαστική επιµέλεια των
Μανώλη Παπαδάκη, Τµήµα ∆ιαχείρισης Έργων, Ειδικός Λογαριασµός, Ρέθυµνο,
Άννα ∆οξαστάκη, Τµήµα ∆ιαχείρισης Έργων, Ειδικός Λογαριασµός, Ηράκλειο.
Σε περίπτωση επερωτήσεων για επεξήγηση των κανονισµών του παρόντος από οποιονδήποτε
ενδιαφερόµενο συµπεριλαµβανοµένων των ερευνητών και της ΕΑΕ, απαντήσεις δίνονται
από τον Ειδικό Λογαριασµό, σε συνεργασία µε τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
Έρευνας.
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