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Πρόγραµµα Κ. Καραθεοδωρή 2013 - Μεταδιδακτορική Έρευνα
(Α) Κανόνες ∆ιαχείρισης
Έναρξη έργου: 01/07/2014
∆ιάρκεια: 2 έτη (24 µήνες)
Προϋπολογισµός: 51.500 € (25.750 € / έτος)
Επιλέξιµες δαπάνες
1. Αµοιβή Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (≥ του 84% του προϋπολογισµού )
∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν οι µεταδιδάκτορες που συµµετείχαν στην αρχική πρόταση
και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις
- να µην είχε παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των 5 ετών από την
ηµεροµηνία αναγόρευσής τους σε διδάκτορες κατά την ηµεροµηνία υποβολής της
πρότασης
- να είχαν υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την ηµεροµηνία
λήξης υποβολής της πρότασης (έως 22/7/2013), και να έχουν αναγορευθεί σε
διδάκτορες πριν την ηµεροµηνία έναρξης του έργου.
- Στρατευµένοι υποψήφιοι δικαιούνται να συµµετάσχουν υπό τον όρο ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την ηµεροµηνία έναρξης του
έργου.
- Ο µεταδιδάκτορας δεν µπορεί να αµείβεται και από άλλο ερευνητικό έργο για
τους ίδιους µήνες.
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. Ο ΕΥ θα είναι υπεύθυνος για την οικονοµική διαχείριση του έργου. Η υλοποίηση του
φυσικού αντικειµένου και η τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων υλοποίησης αποτελούν
συνευθύνη του ΕΥ και του Μεταδιδάκτορα.
3. Υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης, εντός ενός µηνός µετά την παρέλευση ενός (1) έτους
από την έναρξη του προγράµµατος, µε συνευθύνη του Επιστηµονικού Υπευθύνου και
του Μεταδιδάκτορα (σε ειδική φόρµα της Επιτροπής Ερευνών).
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4. 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 µε συνευθύνη του Επιστηµονικού Υπευθύνου και του Μεταδιδάκτορα (σε
ειδική φόρµα της Επιτροπής Ερευνών).
4. Αναφορά, σε κάθε δηµοσίευση που προκύπτει από το χρηµατοδοτούµενο έργο,
ευχαριστιών για την οικονοµική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραµµα
Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων Κ. Καραθεοδωρή του Πανεπιστηµίου Πατρών. Οι
δηµοσιεύσεις θα πρέπει το αργότερο εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευσή τους να
κατατίθενται στην Επιτροπή ερευνών για ανάρτηση στον σχετικό ιστότοπο.
5. Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του προγράµµατος στις ∆ράσεις / Ηµερίδες
Απολογισµού-∆ηµοσιότητας που διοργανώνονται από την Επιτροπή Ερευνών.
Πορεία Χρηµατοδότησης του Προγράµµατος:
1.

2.

3.
4.

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 14ο µήνα (30.042€), η 2η δόση θα καταβληθεί (21.458€.3.218,70€ = 18.239,30€) τον 15ο µήνα υλοποίησης, ενώ η αποπληρωµή του
προγράµµατος (3.218,70€) 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 (11ος-12ος
µήνας) και η Επιτροπή του Προγράµµατος έχει αξιολογήσει θετικά (έως τον 15ο
µήνα).Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χρηµατοδότηση του
έργου.
Ποσοστό 15% επί της 2ης δόσης χρηµατοδότησης θα παρακρατείται και θα
αποδίδεται στους δικαιούχους αµέσως µετά την υποβολή και αξιολόγηση της τελικής
έκθεσης
Η µη υποβολή ενδιάµεσης έκθεσης ή αρνητική αξιολόγησή της συνεπάγεται
αυτόµατη διακοπή του έργου.
∆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
Προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η έναρξη του έργου και να ανοιχτεί κωδικός 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 Οµάδας
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα

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

ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 2013

Προκήρυξη 2013
Η παρούσα προκήρυξη αφορά 6 υποτροφίες μεταδιδακτόρων ερευνητών του
Πανεπιστημίου Πατρών. Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων που θα
πρέπει να γίνουν από μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και συνεργαζόμενο
μεταδιδάκτορα είναι η Δευτέρα 22 Ιουλίου. Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα
επιλεγούν θα αρχίσει τον Ιανουάριο 2014 και θα έχει διάρκεια 2 χρόνων.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1.
Εισαγωγή ............................................................................................................................................................................. 4
2.
Στόχος του Προγράμματος .................................................................................................................................................. 4
3.
Προκήρυξη 2013 - Όροι ....................................................................................................................................................... 5
4.
Διαδικασία υποβολής προτάσεων....................................................................................................................................... 6
7.
Οικονομικά στοιχεία δράσης – κόστος για την Επιτροπή Ερευνών ................................................................................... 11

1. Εισαγωγή

Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν τους πυλώνες, στους οποίους στηρίζεται η
λειτουργία του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σκοπεύει στην ενίσχυση της
Βασικής Έρευνας, μέσω της υποστήριξης μεταδιδακτόρων για την εκπόνηση υψηλού
επιπέδου ερευνητικού έργου και την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων που θα
βελτιώσουν τις προοπτικές επαγγελματικής τους εξέλιξης. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλει
στην ενίσχυση του ανθρωπίνου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και υποστηρίζει
τους επιστήμονες που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της καριέρας τους. Το Πανεπιστήμιο
Πατρών υλοποιεί από το 1998 το πρόγραμμα "K. Καραθεοδωρή" ως έναν από τους τρόπους
ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας. Συμπληρώνοντας την πολιτική αυτή, το 7-μελές Όργανο της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών αποφάσισε στην 353/ 10.06.2013
συνεδρίασή του, την προκήρυξη υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών
έργων βασικής έρευνας υψηλού επιπέδου, επικεντρωμένη στην ενίσχυση μεταδιδακτόρων.

2. Στόχος του Προγράµµατος

Στόχος του Προγράμματος Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων είναι κυρίως η ενίσχυση των
μεταδιδακτόρων, και εμμέσως των μελών ΔΕΠ των τριών υψηλοτέρων βαθμίδων, ώστε οι
πρώτοι να μπορέσουν να υλοποιήσουν ερευνητικές τους ιδέες, με απώτερο σκοπό τη
επαγγελματική τους ωρίμανση και βελτίωση της προοπτικής εξέλιξή τους στο χώρο της
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έρευνας. Επίσης, επιδιώκεται η οικονομική υποστήριξη της βασικής έρευνας σε τομείς που
δεν τυγχάνουν ευρύτερης χρηματοδότησης από Εθνικά ή άλλα ερευνητικά προγράμματα.
Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων θα υποστηριχθεί οικονομικά από τα έσοδα της
Επιτροπής Ερευνών.

3. Προκήρυξη 2013 - Όροι

Στην προκήρυξη του 2013 θα χρηματοδοτηθούν πιλοτικά 6 προτάσεις. Το ύψος της
χρηματοδότησης ανά έργο καθορίζεται στα 25750 € το χρόνο, για 2 χρόνια. Τουλάχιστον
84% του προϋπολογισμού θα δίνεται για την αμοιβή του μεταδιδακτορικού ερευνητή, ενώ
στις υπόλοιπες δαπάνες θα υπάρχει ευελιξία κατανομής. Δαπάνες μετακινήσεων θα
δικαιολογούνται για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από μέλη της
ερευνητικής ομάδας. Ποσοστό 15% επί του ύψους χρηματοδότησης (δηλ. 3862,5 € ανά
έτος) θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στους δικαιούχους αμέσως μετά την υποβολή
της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης. Δικαίωμα συμμετοχής στις προτάσεις αυτές έχουν
μόνο οι μεταδιδάκτορες, για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο των 5 ετών από την ημερομηνία αναγόρευσής τους, όταν υποβάλλεται η
πρόταση. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/ες μεταδιδάκτορες έχουν υποστηρίξει
επιτυχώς τη διδακτορική τους διατριβή έως την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, υπό
την προϋπόθεση ότι θα έχουν αναγορευθεί διδάκτορες πριν την ημερομηνία έναρξης του
έργου. Στρατευμένοι υποψήφιοι δικαιούνται να συμμετάσχουν υπό τον όρο ότι θα έχουν
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις πριν την ημερομηνία έναρξης του έργου. Ο
μεταδιδάκτορας δεν μπορεί να αμείβεται και από άλλο ερευνητικό έργο.
Το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων προβλέπει τη συνεργασία στο έργο ενός μέλους
ΔΕΠ (ΕΥ) του Ιδρύματος που ανήκει στις 3 πρώτες βαθμίδες, το οποίο θα διαθέσει τους
ερευνητικούς χώρους και τον επιστημονικό εξοπλισμό στον/την μεταδιδάκτορα για την
εκπόνηση του έργου. Ο ΕΥ θα είναι υπεύθυνος για την οικονομική διαχείριση του έργου και
θα συνεργασθεί με τον/ην μεταδιδάκτορα για την ομαλή υλοποίηση του φυσικού
αντικειμένου του έργου. Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα θα δοθεί στο ίδιο μέλος
ΔΕΠ για μία και μοναδική φορά. Κατά την προκήρυξη του 2013, θα δοθεί προτεραιότητα σε
μέλη ΔΕΠ που δεν έχουν επιχορηγηθεί σε προηγούμενη προκήρυξη του προγράμματος «Κ.
Καραθεοδωρή». Δεν θα δίνεται έργο, αν ο υποβάλλων έχει εκκρεμότητες από προηγούμενο
έργο «K. Καραθεοδωρή» ή από άλλο έργο της Επιτροπής Ερευνών. Δεν εγκρίνεται η
συμμετοχή στο πρόγραμμα σε μέλη ΔΕΠ που εκτελούν όλα τα ερευνητικά τους έργα σε
άλλους φορείς. Δεν έχουν δικαίωμα, επίσης, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τα μέλη της
Επιτροπής «Καραθεοδωρή», δηλαδή της Επιτροπής εργασίας που θα επιμεληθεί των
διαδικασιών προκήρυξης και αξιολόγησης των προτάσεων. Δεν θα χρηματοδοτηθούν, ή θα
διακοπεί η χρηματοδότηση προτάσεων που θα έχουν το ίδιο αντικείμενο με άλλα
προγράμματα του ΕΥ.

Στο τέλος του πρώτου έτους θα υποβάλλεται λεπτομερής ενδιάμεση έκθεση με συνευθύνη
του ΕΥ και του/της μεταδιδάκτορος (εντός ενός μηνός). Η μη υποβολή της έκθεσης ή
αρνητική της αξιολόγηση συνεπάγεται αυτόματη διακοπή του έργου. Η τελική έκθεση μαζί
με τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν υποβάλλεται εντός διμήνου από τη λήξη του έργου.
Ο/η μεταδιδάκτορας και ο ΕΥ έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευση
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που θα προκύψει από το χρηματοδοτούμενο έργο, ευχαριστίες για την οικονομική
επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μεταδιδακτόρων του
Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να συμμετέχουν στις Ημερίδες
Απολογισμού-Δημοσιότητας του προγράμματος που οργανώνονται από την Επιτροπή
Ερευνών και να αναρτούν στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών τις εκθέσεις και
δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από το έργο

Ως καταληκτική ημερομηνία της Ηλεκτρονικής Υποβολής των προτάσεων ορίζεται η
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013. Δεν 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 της νέας
ακαδημαϊκής χρονιάς.

4. ∆ιαδικασία υποβολής προτάσεων

Κάθε πρόταση ετοιμάζεται με συνεργασία του μεταδιδάκτορα και του ΕΥ, αλλά
υποβάλλεται στην Επιτροπή Ερευνών με ευθύνη του ΕΥ. Θα ισχύσει η διαδικασία
ηλεκτρονικής υποβολής και κρίσης των προτάσεων (οδηγίες στη σελδία
research.upatras.gr). Κάθε υποβάλλων/υποβάλλουσα θα κληθεί να συμπληρώσει
ηλεκτρονικά τη σχετική φόρμα και να υποβάλει ένα αρχείο pdf με την πλήρη πρόταση. 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 στον χώρο ηλεκτρονικής
υποβολής της Επιτροπής Ερευνών.

Τα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας είναι τα εξής:
*Τίτλος: (ο τίτλος της πρότασης)
*Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου: Επιστημονικός Υπεύθυνος της πρότασης (διορισμένο μέλος
ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών με απομένοντα χρόνο για συνταξιοδότηση μεγαλύτερο
των 2 ετών)
*Τμήμα (επιλογή από τον κατάλογο Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών)
*Ιδιότητα Υπεύθυνου (Βαθμίδα του μέλους ΔΕΠ που καταθέτει την πρόταση)
Συνεργάτες - Ιδιότητα Συνεργατών
Μεταδιδάκτορας και λίστα από ονόματα και ιδιότητες συνεργαζομένων ερευνητών στο
έργο
*Κύριο επιστημονικό πεδίο πρότασης : Επιλογή του κύριου επιστημονικού πεδίου της
πρότασης, σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάταξης Επιστημονικών και Τεχνολογικών
Ειδικοτήτων της ΓΓΕΤ.
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Δευτερεύον 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)
*Προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης:
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)
*Λέξεις κλειδιά (μέχρι 6 λέξεις, χωρισμένες με κόμμα στα Ελληνικά)
*Keywords (maximum 6 keywords, separated by comma in English)
Σύνηθες όνομα με λατινικούς χαρακτήρες που χρησιμοποιείτε στην βιβλιογραφία (το
ονοματεπώνυμο του Επιστημονικού Υπεύθυνου, όπως εμφανίζεται στη διεθνή
βιβλιογραφία)
Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι υποχρεωτικά.
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5. Διαδικασία Κρίσης

Η εκάστοτε 7μελής Επιτροπή (Επιτροπή «Καραθεοδωρή») που ορίζεται από την Ολομέλεια
της Επιτροπής Ερευνών, θα επιβλέψει την 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 άλλων 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 των προτάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά από δύο κριτές. Κάθε κριτής θα βαθμολογεί
την ποιότητα της πρότασης, το βιογραφικό του μεταδιδάκτορα και το βιογραφικό του ΕΥ
ξεχωριστά. Ο κριτής απαντά σε ερωτήσεις - κριτήρια που αφορούν την ποιότητα της
πρότασης και βαθμολογεί συνολικά με μέγιστο βαθμό 70 ως εξής:

Προσδιορισμός στόχου – Προστιθέμενη αξία και Όφελος

10

Πρωτοτυπία πρότασης

15*

Πληρότητα & τεκμηρίωση

15

Στάδια εκτέλεσης του έργου

5

Συνάφεια του βιογραφικού του μεταδιδάκτορα και ΕΥ με το θέμα

5

Επάρκεια και ποιότητα ερευνητικών υποδομών του ΕΥ

10**

Συνολική ποιότητα πρότασης

10

*Προτάσεις με χαμηλότερο βαθμό του 10 απορρίπτονται
**Προτάσεις με χαμηλότερο βαθμό του 7 απορρίπτονται

Από την βαθμολογία των δύο κριτών πάνω στην ποιότητα της πρότασης υπολογίζεται ο
μέσος όρος (ΜΟ). Αν οι βαθμολογίες των κριτών δεν αποκλίνουν σημαντικά από τον ΜΟ,
τότε ο ΜΟ είναι η τελική βαθμολογία της ποιότητας της πρότασης. Σε περίπτωση που οι
βαθμολογίες της ποιότητας της πρότασης από τους κριτές διαφέρουν 10 ή περισσότερες
μονάδες, επιλέγεται και νέος κριτής και ο ΜΟ προκύπτει αφού εξαιρεθεί ο περισσότερο
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αποκλίνων βαθμός. Κάθε κριτής συντάσσει 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
στο μεταδιδάκτορα και τον υποβάλλοντα. 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 το βιογραφικό του ΕΥ με μέγιστο 5 βαθμούς και το
βιογραφικό του μεταδιδάκτορα με μέγιστο 20 βαθμούς. Τα βιογραφικά, που υποβάλλονται
μαζί με την πρόταση και αξιολογούνται, έχουν συγκεκριμένη μορφή. Η βαθμολογία των
βιογραφικών δεν σχολιάζεται από τον κριτή. Αναλυτικότερα, για τον υποβάλλοντα ΕΥ θα
αξιολογείται:
- η ποιότητα και η έκταση του δημοσιευμένου έργου σε περιοδικά, βιβλία ή θεματικές
συλλογές, την τελευταία πενταετία (2008-2013). Θα ληφθεί υπόψη η συμβολή του
υποβάλλοντος στο δημοσιευμένο έργο, ενώ ευρεσιτεχνίες θα συνεκτιμηθούν στη
βαθμολογία.
- η διεθνής απήχηση και το συνολικό δημοσιευμένο έργο.
Για τον μεταδιδάκτορα θα αξιολογείται:
- η ποιότητα και η έκταση του δημοσιευμένου έργου σε περιοδικά, βιβλία ή θεματικές
συλλογές. Θα ληφθεί υπόψη η συμβολή του στο δημοσιευμένο έργο, ενώ ευρεσιτεχνίες
και ανακοινώσεις σε συνέδρια θα συνεκτιμηθούν στη βαθμολογία.
-η αποδεδειγμένη αριστεία (βραβεία, διακρίσεις)
-συμπληρωματική εμπειρία (π.χ. διδακτική ικανότητα)
Επιπλέον μονάδες δίνονται στις προτάσεις από την Επιτροπή «Καραθεοδωρή» με βάση τα
στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών ως εξής:
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Αξιοπιστία διαχείρισης του ΕΥ: 0-5 μονάδες, ανάλογα με παραδοτέα σε προηγούμενα
προγράμματα "K. Καραθεοδωρή". Συγκεκριμένα, δίνονται:
5 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά, βιβλία ή θεματικές συλλογές και 3 τουλάχιστον
ανακοινώσεις ή δεν έχουν πάρει άλλη φορά χρηματοδότηση
Καραθεοδωρή
4 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά
περιοδικά, βιβλία ή θεματικές συλλογές και 2 τουλάχιστον
ανακοινώσεις
3 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 1 δημοσίευση σε επιστημονικό
περιοδικό, βιβλίο ή θεματική συλλογή και 2 τουλάχιστον
ανακοινώσεις
2 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 1 δημοσίευση σε επιστημονικό
περιοδικό, βιβλίο ή θεματική συλλογή και 1 τουλάχιστον
ανακοίνωση
1 μονάδα σε όσους παρήγαγαν 1 τουλάχιστον ανακοίνωση

Με ευθύνη της Επιτροπής «Καραθεοδωρή» θα γίνει έλεγχος της ομοιομορφίας της
βαθμολογίας των βιογραφικών κάθε θεματικής περιοχής. Θα ελεγχθούν επίσης, οι
βαθμολογίες των βιογραφικών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ
των κριτών για το ίδιο βιογραφικό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα γίνεται διορθωτική
παρέμβαση. Θα υπολογισθεί έτσι η συνολική βαθμολογία κάθε μίας πρότασης, αφού
εκτιμηθούν οι προαναφερθέντες παράγοντες. Προτάσεις που η συνολική βαθμολογία τους
είναι μικρότερη των 80 μονάδων, αποκλείονται της χρηματοδότησης. Τα αποτελέσματα
θα επικυρωθούν από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών.

6. Διάχυση των αποτελεσμάτων
Κατά την εκτέλεση των Ενίσχυσης μεταδιδακτόρων, θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη
διάχυση των αποτελεσμάτων του κάθε έργου. Οι εκθέσεις και οι δημοσιεύσεις που θα
προκύψουν σε κάθε έργο θα αναρτώνται στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών, με ευθύνη
του μεταδιδάκτορα και 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 πορείας των έργων «Καραθεοδωρή» για
την ενίσχυση των μεταδιδακτόρων θα γίνει με επιμέλεια της Επιτροπής «Καραθεοδωρή»,
σε συνεργασία με το προσωπικό της Επιτροπής Ερευνών.
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7. Οικονοµικά στοιχεία δράσης – κόστος για την Επιτροπή Ερευνών

Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται σε 309000 € για χρηματοδότηση των έργων
μέχρι την ολοκλήρωσή τους και 150 €/έργο για την αξιολόγηση των προτάσεων. Την
Ηλεκτρονική εφαρμογή του έργου θα διαχειριστεί η Επιτροπή «Καραθεοδωρή», η οποία θα
επικουρείται από τεχνικό προσωπικό.

ΠΡΟTΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
Α. ΤΙΤΛΟΣ

Β. ΣΤΟΧΟΣ

Γ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (Α+Β+Γ= 1 σελίδα)
Δ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ (μέχρι 10 σελίδες)

1. Σημερινή γνώση στο θέμα
2. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας του προγράμματος

3. Σκοπιμότητα, σημασία και συμβολή του προγράμματος
4. Βιβλιογραφία

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ζ. ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ
(Επισυνάπτονται πλήρη βιογραφικά)

Η. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (μεταδιδάκτορα και
επιστημονικού υπευθύνου)
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΑΠΑΝΩΝ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ – ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ (84%)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο

ΜΗΝΕΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

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

Έτος

Ίδρυμα

Τίτλος (πτυχίο, διδακτορικό)

Κύρια ερευνητική δραστηριότητα

Επιστημονικές εργασίες τα τελευταία 5 χρόνια (σε διεθνή περιοδικά, βιβλία ή θεματικές συλλογές
με κριτές)

Επιστημονικές εργασίες στο αντικείμενο της πρότασης τα τελευταία 10 χρόνια (σε διεθνή
περιοδικά, βιβλία ή θεματικές συλλογές, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας, βραβείων, κ.ά.)

Αριθμός ετεροαναφορών και σημαντικές διεθνείς συνεργασίες
Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά, βιβλία ή θεματικές συλλογές
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Βιογραφικό Μεταδιδάκτορα
Προσωπικά στοιχεία
Επώνυμο
Όνομα
Email
Τηλέφωνο επικοινωνίας

Σπουδές
Έτος

Ίδρυμα

Τίτλος (πτυχίο, διδακτορικό)

Κύρια ερευνητική δραστηριότητα

Επιστημονικές εργασίες (σε διεθνή περιοδικά ή θεματικές συλλογές με κριτές)

Αριθμός εργασιών σε βιβλία διεθνούς εκδόσεως:
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας:
Αριθμός ετεροαναφορών και σημαντικές διεθνείς συνεργασίες:
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας:
Συνολικός αριθμός ανακοινώσεων σε Ελληνικά Συνέδρια:
Συνολικός αριθμός ανακοινώσεων σε Διεθνή Συνέδρια:
Βραβεία-Διακρίσεις:

Συμπληρωματική εμπειρία
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