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Πρόγραµµα Κ. Καραθεοδωρή 2013 - Βασική Έρευνα
(Α) Κανόνες ∆ιαχείρισης
Έναρξη έργου: 01/07/2014
∆ιάρκεια: 3 έτη (36 µήνες)
Προϋπολογισµός: 33.000€ (11.000€/έτος)
Επιλέξιµες δαπάνες
1.

Υποτροφία Μεταπτυχιακών Φοιτητών (≥ του 82% του προϋπολογισµού)
Απαιτείται δηµοσίευση προκήρυξης για την επιλογή µεταπτυχιακού/ών φοιτητή/ών.
Οι δικαιούµενοι αµοιβής θα πρέπει έως 31/10/2014 να έχουν εγγραφεί σε
Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, ή να εκπονούν ∆ιδακτορική ∆ιατριβή σε Τµήµα του
Πανεπιστηµίου Πατρών, µε αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας ή της διατριβής
ίδιο ή συναφές µε το περιεχόµενο της ερευνητικής πρότασης. Υπέρβαση της
ανωτέρω ηµεροµηνίας επιτρέπεται µόνο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
Επιστηµονικού Υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
Προβλέπεται η συµµετοχή µέχρι 2 µεταπτυχιακών φοιτητών ανά έργο.

2.

Λοιπές ∆απάνες (Αναλώσιµα / µετακινήσεις)
∆απάνες µετακινήσεων θα δικαιολογούνται για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της έρευνας, αποκλειστικά για συνεργαζόµενα µέλη της ερευνητικής οµάδας.

Υποχρεώσεις υλοποίησης:
1.

Το εκτελούµενο έργο θα πρέπει να συµφωνεί µε την περιγραφή της εγκεκριµένης
πρότασης. Ουσιώδεις παρεκκλίσεις επιτρέπονται µόνο µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του Επιστηµονικού Υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.

2.

Υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης, εντός ενός µηνός µετά την παρέλευση 1,5 έτους από
την έναρξη του προγράµµατος (σε ειδική φόρµα της Επιτροπής Ερευνών).

3.

Υποβολή τελικής έκθεσης µαζί µε τις δηµοσιεύσεις που προέκυψαν, µέσα στο
τελευταίο τρίµηνο της υλοποίησης του έργου και το αργότερο εντός διµήνου από τη
λήξη του έργου (σε ειδική φόρµα της Επιτροπής Ερευνών).
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4.

Αναφορά, σε κάθε δηµοσίευση που προκύπτει από το χρηµατοδοτούµενο έργο,
ευχαριστιών για την οικονοµική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραµµα “Κ.
Καραθεοδωρή” του Πανεπιστηµίου Πατρών.

5.

Συµβολή στην υλοποίηση µίας τουλάχιστον µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας ή
διδακτορικής διατριβής, στην οποία να αναφέρονται ευχαριστίες στο πρόγραµµα.

6.

Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος στις ∆ράσεις / Ηµερίδες
Απολογισµού-∆ηµοσιότητας που διοργανώνονται από την Επιτροπή Ερευνών

Πορεία Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος:
1. Η χρηµατοδότηση του προγράµµατος θα γίνει µε την καταβολή τριών (3) δόσεων. Η
1η δόση θα καταβληθεί µε την έναρξη του προγράµµατος και θα αφορά διάστηµα
υλοποίησης έως τον 21ο µήνα (19.250€), η 2η δόση θα καταβληθεί (13.750€.2.062,50€ = 11.687,50€) τον 22ο µήνα υλοποίησης, ενώ η αποπληρωµή του
προγράµµατος (2.062,50€) θα πραγµατοποιηθεί µετά την τελική αξιολόγηση του
προγράµµατος. Η καταβολή της 2ης δόσης θα πραγµατοποιηθεί µε την προϋπόθεση
ότι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος έχει υποβάλει την ενδιάµεση έκθεση (17ος-19ος
µήνας) και η Επιτροπή του Προγράµµατος έχει αξιολογήσει θετικά (έως τον 21ο
µήνα).Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χρηµατοδότηση του
έργου.
2. Ποσοστό 15% επί της 2ης δόσης χρηµατοδότησης θα παρακρατείται και θα
αποδίδεται στους δικαιούχους αµέσως µετά την υποβολή και αξιολόγηση της τελικής
έκθεσης
3. Η µη υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης ή αρνητική αξιολόγησή της συνεπάγεται
αυτόµατη διακοπή του έργου.
4. ∆εν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις, ή θα διακοπεί η χρηµατοδότηση προτάσεων,
που έχουν το ίδιο αντικείµενο µε άλλα προγράµµατα του Επιστηµονικού Υπευθύνου
(ΕΥ).

Κατά τη διάρκεια των έργων, η Επιτροπή Ερευνών θα εξετάζει κατά περίπτωση αιτήµατα
των Επιστηµονικών Υπευθύνων, µε γνώµονα την απρόσκοπτη υλοποίηση του φυσικού
αντικειµένου.

(Β) Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έναρξη έργου
Για την έναρξη του έργου και το άνοιγµα κωδικού στην Επιτροπή Ερευνών για τη
διαχείρισή του, χρειάζεται να υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
•
•
•

Έντυπο Έναρξης Έργου (∆4-01-Ε01)
Συγκρότηση Ερευνητικής Οµάδας (∆3-05-Ε01)
Στοιχεία ∆ικαιούχου (∆3-05-Ε02) για όλα τα µέλη της Ερευνητικής Οµάδα

Πληροφορίες, στην ιστοσελίδα: http://research.upatras.gr/index/page/4/1
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Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 2013
Προκήρυξη 2013

Η παρούσα προκήρυξη αφορά υποτροφίες ερευνητών του Πανεπιστημίου Πατρών, κύρια
υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι προτάσεις υποβάλλονται από
μέλη ΔΕΠ κύρια χαμηλότερων βαθμίδων. Από τις προτάσεις θα επιλεγούν το πολύ 18, εκ
των οποίων, 14 από Λέκτορες και Επίκουρους και 4 από Αναπληρωτές και Καθηγητές. Η
καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η Δευτέρα 22 Ιουλίου. Η
χρηματοδότηση των προτάσεων που θα επιλεγούν θα αρχίσει τον Ιανουάριο 2014 και θα
έχει διάρκεια 3 χρόνων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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1. Εισαγωγή

Το Πανεπιστήµιο Πατρών έχει ως στόχο τη συνεχή ενίσχυση της επιστηµονικής
έρευνας µε κάθε δυνατό τρόπο και ειδικότερα την ενίσχυση της Βασικής Έρευνας
δεδοµένου ότι η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα
συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Με τον τρόπο αυτό, συµβάλλει
στην καλλιέργεια της φιλοσοφίας της έρευνας από το προπτυχιακό επίπεδο,
ενδυναµώνει την ποιότητα της εκπαίδευσης και συντελεί στη δηµιουργία υψηλού
επιπέδου ερευνητικού δυναµικού.

Το Πανεπιστήµιο Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραµµα "K. Καραθεοδωρή"
στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας. Συνεχίζοντας την πολιτική αυτή, το
7-µελές όργανο της Επιτροπής Ερευνών αποφάσισε, στην 353/ 10.06.2013
συνεδρίασή του, την προκήρυξη υποβολής νέων προτάσεων για τη χρηµατοδότηση
ερευνητικών έργων.
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Στόχος του Προγράµµατος "K. Καραθεοδωρή" είναι η ενίσχυση των µελών ∆ΕΠ
των χαµηλοτέρων κυρίως βαθµίδων, και εµµέσως των µεταπτυχιακών φοιτητών,
ώστε να µπορέσουν να υλοποιήσουν νέες ιδέες και να ενισχύσουν τις ερευνητικές
τους δραστηριότητες. Επιδιώκεται η οικονοµική υποστήριξη της βασικής έρευνας σε
τοµείς που δεν τυγχάνουν ευρύτερης χρηµατοδότησης από εθνικά ή άλλα ερευνητικά
προγράµµατα. Το πρόγραµµα "K. Καραθεοδωρή" θα υποστηριχθεί οικονοµικά από
τα έσοδα της Επιτροπής Ερευνών.
2. Όροι προκήρυξης 2013

Στην προκήρυξη του 2013, θα χρηµατοδοτηθούν το πολύ 18 προτάσεις µε
συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών, εκ των οποίων, 14 για Λέκτορες και
Επίκουρους και 4 για Αναπληρωτές και Καθηγητές. Το ύψος της χρηµατοδότησης
καθορίζεται στα 11000 € το χρόνο, για 3 χρόνια. Τουλάχιστον 82% του
προϋπολογισµού θα δίνεται για την πληρωµή των µεταπτυχιακών φοιτητών (που δεν
µπορεί να είναι πάνω από 2 για όλη τη διάρκεια του έργου και ανά έργο), ενώ στις
υπόλοιπες δαπάνες θα υπάρχει ευελιξία κατανοµής. ∆απάνες µετακινήσεων θα
δικαιολογούνται για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας, αποκλειστικά
για συνεργαζόµενα µέλη της ερευνητικής οµάδας. Ποσοστό 15% επί του ύψους
χρηµατοδότησης (δηλ. 1650 € ανά έτος) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στους
δικαιούχους αµέσως µετά την υποβολή της ενδιάµεσης και της τελικής έκθεσης Οι
δικαιούµενοι αµοιβής θα πρέπει εντός 3 µηνών από την έναρξη του έργου να είναι
εγγεγραµµένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, ή να εκπονούν ∆ιδακτορική ∆ιατριβή
σε Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών, µε αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας ή
της διατριβής ίδιο ή συναφές µε το περιεχόµενο της ερευνητικής πρότασης.
Υπέρβαση του 3-µήνου επιτρέπεται µόνο µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του
Επιστηµονικού Υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Αναµένεται ως
παραδοτέο η επιτυχής παρουσίαση τουλάχιστον µιας µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας.
Το πρόγραµµα "K. Καραθεοδωρή" µπορεί να δοθεί στο ίδιο µέλος ∆ΕΠ το πολύ δύο
φορές και όχι συνεχόµενα. Σε µέλη ∆ΕΠ των δύο πρώτων βαθµίδων το πρόγραµµα
χορηγείται για µία µόνο φορά στις βαθµίδες αυτές. Κατά την προκήρυξη του 2013, θα
δοθεί προτεραιότητα σε µέλη ∆ΕΠ που δεν έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούµενη
προκήρυξη
του
προγράµµατος.
∆εν
θα
δίνεται
έργο
αν
ο/η
υποβάλλων/υποβάλλουσα έχει εκκρεµότητες από προηγούµενο έργο "K.
Καραθεοδωρή" ή από άλλο έργο της Επιτροπής Ερευνών. ∆εν θα εγκρίνεται έργο σε
µέλη ∆ΕΠ που εκτελούν όλα τα ερευνητικά τους έργα σε άλλους φορείς. Επίσης, δεν
θα εγκρίνεται έργο σε µέλη ∆ΕΠ των οποίων η έρευνα χρηµατοδοτείται ήδη από
άλλες πηγές, τουλάχιστον µε 70 Κ€ σε ετήσια βάση. ∆εν έχουν δικαίωµα, επίσης, να
υποβάλουν πρόταση τα µέλη της Επιτροπής «Καραθεοδωρή», δηλαδή της
Επιτροπής εργασίας που θα επιµεληθεί των διαδικασιών προκήρυξης και
αξιολόγησης των προτάσεων. ∆εν θα χρηµατοδοτηθούν προτάσεις, ή θα διακοπεί η
χρηµατοδότηση προτάσεων, που έχουν το ίδιο αντικείµενο µε άλλα προγράµµατα
του Επιστηµονικού Υπευθύνου (ΕΥ).

Μετά την παρέλευση 1,5 έτους από την έναρξη του προγράµµατος, θα πρέπει να
υποβληθεί λεπτοµερής ενδιάµεση έκθεση από τον ΕΥ (εντός ενός µηνός). Η µη
υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης ή αρνητική αξιολόγησή της συνεπάγεται αυτόµατη
διακοπή του έργου. Η τελική έκθεση µαζί µε τις δηµοσιεύσεις που προέκυψαν θα
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υποβάλλεται εντός διµήνου από τη λήξη του έργου. Ο ΕΥ έχει την υποχρέωση να
αναφέρει σε κάθε δηµοσίευση που προκύπτει από το χρηµατοδοτούµενο έργο
ευχαριστίες για την οικονοµική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραµµα “Κ.
Καραθεοδωρή” του Πανεπιστηµίου Πατρών. Επίσης, έχει την υποχρέωση να
συµµετέχει στις Ηµερίδες Απολογισµού-∆ηµοσιότητας του προγράµµατος που
οργανώνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

Ως καταληκτική ηµεροµηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής των προτάσεων ορίζεται η
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013. ∆εν θα υπάρξει παράταση της προθεσµίας και το
Ηλεκτρονικό Σύστηµα θα «κλείσει» τα µεσάνυχτα της ηµέρας αυτής. Η καταληκτική
αυτή ηµεροµηνία θα δώσει τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης
στις αρχές του νέου ακαδηµαϊκού έτους.

3. ∆ιαδικασία υποβολής προτάσεων

Θα ισχύσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και κρίσης των προτάσεων. Κάθε
υποβάλλων/υποβάλλουσα θα κληθεί να συµπληρώσει ηλεκτρονικά τη σχετική φόρµα
και να υποβάλει ένα αρχείο pdf µε την πλήρη πρόταση. Πληροφορίες για την
υποβολή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών research.upatras.gr Η
φόρµα περιέχει τον τίτλο, την περίληψη και µέχρι 6 λέξεις-κλειδιά στην Ελληνική και
Αγγλική που θα αφορούν το περιεχόµενο της πρότασης. Το αρχείο pdf θα περιέχει
την πλήρη πρόταση σε απολύτως καθορισµένα (σε περιεχόµενο και έκταση) πεδία,
σύµφωνα µε το πρότυπο που επισυνάπτεται. Κάθε υποβαλλόµενη πρόταση θα
λαµβάνει µοναδικό κωδικό. Για την κατάθεση µιας πρότασης απαιτείται η εγγραφή
στο χώρο ηλεκτρονικής υποβολής της Επιτροπής Ερευνών.

Τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρµας είναι τα εξής:
*Τίτλος: (ο τίτλος της πρότασης)
*Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου: Επιστηµονικός Υπεύθυνος της πρότασης
(διορισµένο µέλος ∆ΕΠ του Πανεπιστηµίου Πατρών µε αποµένοντα χρόνο για
συνταξιοδότηση µεγαλύτερο των 3 ετών)
*Τµήµα (επιλογή από τον κατάλογο Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πατρών)
*Ιδιότητα Υπευθύνου (Βαθµίδα του µέλους ∆ΕΠ που καταθέτει την πρόταση)
Συνεργάτες - Ιδιότητα Συνεργατών
Κατάλογος µε ονόµατα και ιδιότητες των συνεργατών του Επιστηµονικού Υπευθύνου
*Κύριο επιστηµονικό πεδίο πρότασης : Επιλογή του κύριου επιστηµονικού πεδίου
της πρότασης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάταξης Επιστηµονικών και Τεχνολογικών
Ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ.
∆ευτερεύον επιστηµονικό πεδίο πρότασης Επιλογή του δευτερεύοντος
επιστηµονικού πεδίου της πρότασης, σύµφωνα µε τον Κώδικα Κατάταξης
Επιστηµονικών και Τεχνολογικών Ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ (προαιρετικό πεδίο).
*Σύντοµη περιγραφή έργου (Σύντοµη περιγραφή του προτεινόµενου έργου - έως
2000 χαρακτήρες)
Έχει εγκριθεί άλλο έργο Βασικής Έρευνας Καραθεοδωρή; (Ναι / Όχι)
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*Προτεινόµενη ηµεροµηνία έναρξης:
Συνολική χρηµατοδότηση του ερευνητικού έργου του αιτούντος κατά την
τελευταία 3ετία από κάθε πηγή:
Συνολική δαπάνη του έργου (περιλαµβάνεται κάθε πηγή χρηµατοδότησης)
Ενίσχυση από άλλες πηγές (ποσό χρηµατοδότησης του έργου από άλλες πηγές)
*Αιτούµενη χρηµατοδότηση (ποσό αιτούµενης χρηµατοδότησης από πόρους του
Προγράµµατος Καραθεοδωρή)
*Λέξειςκλειδιά (µέχρι 6 λέξεις, χωρισµένες µε κόµµα στα Ελληνικά)
*Keywords (maximum 6 keywords, separated by comma in English)
Σύνηθες όνοµα µε λατινικούς χαρακτήρες που χρησιµοποιείται στην
βιβλιογραφία (το ονοµατεπώνυµο του Επιστηµονικού Υπευθύνου, όπως
εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία)
Τα πεδία µε αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.
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4. ∆ιαδικασία Κρίσης

Η εκάστοτε 7µελής Επιτροπή (Επιτροπή «Καραθεοδωρή») που ορίζεται από την
Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών, επιβλέπει τη διαδικασία προκήρυξης και
αξιολόγησης των προτάσεων, επικουρούµενη από προσωπικό της Γραµµατείας της
Επιτροπής Ερευνών.

Η επιλογή των κριτών θα γίνει από καταλόγους κριτών, όπως της ΓΓΕΤ ή διεθνών
βάσεων δεδοµένων, µε αυτόµατο και τυχαίο τρόπο, µε βάση την κατάταξη του
θέµατος της πρότασης στις θεµατικές ενότητες στις οποίες έχουν ταξινοµηθεί και οι
κριτές.
Ο αριθµός των προτάσεων που θα χρηµατοδοτηθούν θα είναι ανάλογος του
πλήθους των προτάσεων που θα υποβληθούν ανά Σχολή, λαµβάνοντας υπόψη
πάντα την ποιότητα των προτάσεων.

Η κρίση θα γίνεται από απόσταση. Αρχικά, θα γίνει επιλογή δύο κριτών, οι οποίοι θα
αποδεχθούν την πρόσκληση µε βάση την περίληψη της πρότασης που θα τους
αποσταλεί ηλεκτρονικά. Ο κριτής θα βαθµολογήσει την ποιότητα της πρότασης και το
βιογραφικό ξεχωριστά. Ο κριτής απαντά σε ερωτήσεις - κριτήρια που αφορούν την
ποιότητα της πρότασης και τη βαθµολογεί συνολικά µε µέγιστο βαθµό το 80, ως
εξής:

Προσδιορισµός στόχου - Σκοπιµότητα και συµβολή

10

Πρωτοτυπία πρότασης

20

Πληρότητα & τεκµηρίωση

20

Στάδια εκτέλεσης του έργου
Συνάφεια του βιογραφικού του ΕΥ µε το θέµα

5
15

Συνολική ποιότητα πρότασης (ικανοποιητική εικόνα της πρότασης
σε όλα τα επιµέρους κριτήρια)
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Από τη βαθµολογία των δύο κριτών αναφορικά µε την ποιότητα της πρότασης
υπολογίζεται ο µέσος όρος (ΜΟ). Αν οι βαθµολογίες των κριτών δεν αποκλίνουν
σηµαντικά από τον ΜΟ, ο ΜΟ είναι η τελική βαθµολογία της ποιότητας της
πρότασης. Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες της ποιότητας της πρότασης από τους
κριτές διαφέρουν 15 ή περισσότερες µονάδες, επιλέγεται και νέος κριτής και ο ΜΟ
προκύπτει αφού εξαιρεθεί ο περισσότερο αποκλίνων βαθµός. Κάθε κριτής συντάσσει
8

ένα σχόλιο ολίγων γραµµών για την αιτιολόγηση καθενός από τα κριτήρια
αξιολόγησής του, καθώς και ένα συνολικό σχόλιο για την αξιολόγηση της πρότασης
που θα δίνεται µετά την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στον/στην
υποβάλλοντα/υποβάλλουσα. Τον έλεγχο της απόκλισης των βαθµών για την
ποιότητα της πρότασης, θα κάνει η Επιτροπή «Καραθεοδωρή», έτσι ώστε να
αποφασισθεί η επιπλέον αξιολόγηση της πρότασης.

Κάθε κριτής αξιολογεί επίσης το βιογραφικό του ΕΥ µε µέγιστο όριο 5
βαθµούς,

λαµβάνοντας

υπόψη

και

τη

βαθµίδα

που

βρίσκεται

ο/η

υποβάλλων/υποβάλλουσα. Το βιογραφικό, που υποβάλλεται µαζί µε την πρόταση
και αξιολογείται, έχει συγκεκριµένη µορφή. Η βαθµολογία του βιογραφικού δεν
σχολιάζεται από τον κριτή. Αναλυτικότερα, θα αξιολογείται:

-

η

ποιότητα

και

η

έκταση

του

δηµοσιευµένου

έργου

του/της

υποβάλ-

λοντος/υποβάλλουσας σε επιστηµονικά περιοδικά, βιβλία ή θεµατικές συλλογές,
την τελευταία πενταετία (2008-2013). Θα ληφθεί υπόψη η συµβολή του/της στο
δηµοσιευµένο έργο, ενώ ευρεσιτεχνίες θα συνεκτιµηθούν στη βαθµολογία.
- η διεθνής απήχηση και το συνολικά δηµοσιευµένο έργο.

Επιπλέον µονάδες δίνονται στις προτάσεις από την Επιτροπή «Καραθεοδωρή», µε
βάση τα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών, ως εξής:

Βαθμίδα:

Άλλη χρηµατοδότηση:

5 μονάδες στους νέους Λέκτορες (έχουν ορκισθεί ως μέλη ΔΕΠ το
πολύ δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής), 2 στους
παλαιότερους Λέκτορες, 4 στους νέους Επίκουρους Καθηγητές
(έχουν ορκισθεί ως μέλη ΔΕΠ το πολύ δύο χρόνια από την
ημερομηνία υποβολής) και 1 στους παλαιότερους Επίκουρους
Καθηγητές. Τέλος, 2 μονάδες θα δίνονται στους Αναπληρωτές
Καθηγητές που έχουν ορκισθεί ως μέλη ΔΕΠ το πολύ δύο
χρόνια από την ημερομηνία υποβολής.
0-5 µονάδες → 70-0 Κ€
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Αξιοπιστία διαχείρισης: 0-5 µονάδες ανάλογα µε προηγούµενα παραδοτέα σε προηγούµενα
προγράµµατα
"K.
Καραθεοδωρή".
Συγκεκριµένα, δίνονται:
5 µονάδες σε όσους παρήγαγαν 2 δηµοσιεύσεις σε
επιστηµονικά περιοδικά-βιβλία-θεµατικές συλλογές µε
διαδικασία κρίσης (ή πατέντες) και 3 τουλάχιστον
ανακοινώσεις, ή δεν έχουν λάβει άλλη φορά
χρηµατοδότηση Καραθεοδωρή
4 µονάδες σε όσους παρήγαγαν 2 δηµοσιεύσεις σε
επιστηµονικά περιοδικά-βιβλία-θεµατικές συλλογές µε
διαδικασία κρίσης (ή πατέντες) και 2 τουλάχιστον
ανακοινώσεις
3 µονάδες σε όσους παρήγαγαν 1 δηµοσίευση σε
επιστηµονικό περιοδικό-βιβλίο-θεµατική συλλογή µε
διαδικασία κρίσης (ή πατέντα) και 2 τουλάχιστον
ανακοινώσεις
2 µονάδες σε όσους παρήγαγαν 1 δηµοσίευση σε
επιστηµονικό περιοδικό-βιβλίο-θεµατική συλλογή µε
διαδικασία κρίσης (ή πατέντα) και 1 τουλάχιστον
ανακοίνωση
1 µονάδα σε όσους παρήγαγαν 1 τουλάχιστον ανακοίνωση
H Eπιτροπή «Καραθεοδωρή» θα έχει την ευελιξία να αναθεωρεί την παραπάνω
κλίµακα
βαθµολόγησης
της
αξιοπιστίας
διαχείρισης
υπέρ
του/της
υποβάλλοντος/υποβάλλουσας, σε περιπτώσεις εργασιών υψηλής διεθνούς
απήχησης.

Προτάσεις που η συνολική βαθµολογία τους είναι µικρότερη των 80 µονάδων
αποκλείονται της χρηµατοδότησης. Τα αποτελέσµατα θα επικυρωθούν από
την Ολοµέλεια της Επιτροπής Ερευνών.

5. ∆ιάχυση των αποτελεσµάτων

Κατά την εκτέλεση των έργων "K. Καραθεοδωρή", θα δοθεί ιδιαίτερη µέριµνα στη
διάχυση των αποτελεσµάτων του κάθε έργου. Οι τεχνικές εκθέσεις και οι
δηµοσιεύσεις που θα προκύψουν σε κάθε έργο θα αναρτώνται στον ιστότοπο της
Επιτροπής Ερευνών, µε ευθύνη του επιστηµονικού υπευθύνου. Η ενηµέρωση του
ιστοτόπου αποτελεί κριτήριο για την ενδιάµεση αξιολόγηση. Περιοδικά, θα
οργανώνονται εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσµάτων µε ευθύνη της Επιτροπής
Ερευνών. Θα υπάρξει δηµοσιότητα αµέσως µετά το τέλος του έργου. Η αποτίµηση
της έως τώρα πορείας των έργων «Καραθεοδωρή» θα γίνει µε επιµέλεια της
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Επιτροπής «Καραθεοδωρή», σε συνεργασία µε το προσωπικό της Επιτροπής
Ερευνών.

6. Κόστος του Έργου

Το κόστος του έργου µε το νέο τρόπο προκήρυξης υπολογίζεται το πολύ σε 198000
€ ανά έτος, για χρηµατοδότηση έργων για µία τριετία, 150 €/έργο για την αξιολόγηση
των προτάσεων και 9000 € για την αναβάθµιση και συντήρηση του ηλεκτρονικού
συστήµατος. Την ηλεκτρονική εφαρµογή του έργου θα διαχειρίζεται η Επιτροπή
«Καραθεοδωρή», η οποία θα επικουρείται από τεχνικό προσωπικό.

Υπόδειγµα υποβολής πρότασης Καραθεοδωρή-Ερευνητές 2013

ΠΡΟTΕΙΝΟΜΕΝΟ

ΕΡΓΟ

Α. ΤΙΤΛΟΣ

Β. ΣΤΟΧΟΣ

Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Α+Β+Γ= 1 σελίδα)

∆. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (µέχρι 10 σελίδες)

1. Σηµερινή γνώση αναφορικά µε το θέµα
2. Ανάπτυξη της µεθοδολογίας του προγράµµατος

3. Σκοπιµότητα, σηµασία και συµβολή του προγράµµατος
4. Βιβλιογραφία
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Ε. ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ζ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ
(Επισυνάπτονται πλήρη βιογραφικά)

Η. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

∆ΑΠΑΝΩΝ

1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (82 %)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ

2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ
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3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ

Βιογραφικό Επιστηµονικού Υπευθύνου
Προσωπικά στοιχεία
Επώνυµο
Όνοµα
Θέση στο Ίδρυµα
Τµήµα
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Έτος

Ίδρυµα

Τίτλος (πτυχίο, διδακτορικό)

Κύρια ερευνητική δραστηριότητα
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Επιστηµονικές εργασίες τα τελευταία 5 χρόνια (σε διεθνή περιοδικά-βιβλία-διεθνείς
θεµατικές συλλογές µε κριτές)

Επιστηµονικές εργασίες στο αντικείµενο της πρότασης τα τελευταία 10 χρόνια (σε
διεθνή περιοδικά µε κριτές, συµπεριλαµβανοµένων σχετικών επίσης διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας, βιβλίων, θεµατικών συλλογών, βραβείων, κ.ά.)

Αριθµός ετεροαναφορών και σηµαντικές διεθνείς συνεργασίες
Συνολικός αριθµός δηµοσιεύσεων σε περιοδικά
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