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Πρόγραμμα Καραθεοδωρή 2013

Συχνές Ερωτήσεις
Παρακάτω δίνονται απαντήσεις σε κάποιες ερωτήσεις που διατυπώνονται συχνά από
καθηγητές και λέκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών που έχουν υποβάλει ή σκέφτονται να
υποβάλουν προτάσεις βασικής έρευνας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καραθεοδωρή».
Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις αφορούν το Πρόγραμμα Βασικής Έρευνας, το Πρόγραμμα
Μεταδιδακτορικής Έρευνας έχει παρόμοια χαρακτηριστικά ως προς την κρίση των προτάσεων,
αν και τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν.
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1. Το πρόγραμμα Καραθεοδωρή πότε ξεκίνησε και από ποιόν χρηματοδοτείται;
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1998 με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 10
εκατομμύρια ευρώ και αφορά σχεδόν 500 υποτροφίες, μέχρι σήμερα. Η
χρηματοδότησή του γίνεται από πόρους του ίδιου του Πανεπιστημίου Πατρών, κύρια
από χρήματα της Επιτροπής Ερευνών, δηλαδή από τις κρατήσεις στα έργα που
διαχειρίζεται. Με το πρόγραμμα αυτό η Επιτροπή Ερευνών επιστρέφει ένα σημαντικό
ποσό στην ερευνητική κοινότητα, υποστηρίζοντας κυρίως νέους ερευνητές και τη
συγκρότηση ερευνητικών ομάδων, και μάλιστα με πρόθεση να υποστηριχτούν
γνωστικές περιοχές, όπως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, που έχουν
λιγότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνάς τους, στο πλαίσιο θετικών
διακρίσεων της Επιτροπής Ερευνών.
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2. Μπορούν να υποβάλουν πρόταση όλοι οι καθηγητές και λέκτορες; Έχουν
όλοι τις ίδιες πιθανότητες χρηματοδότησης;
Υπάρχουν εξαιρέσεις, για παράδειγμα δεν μπορεί ο ίδιος καθηγητής να λάβει
χρηματοδότηση πάνω από δύο φορές και όχι συνεχόμενα, επίσης δεν μπορεί να λάβει
επιχορήγηση καθηγητής που στη διάρκεια της θητείας του στις δύο ανώτερες βαθμίδες
χρηματοδοτήθηκε έστω και μία φορά, ενώ δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί καθηγητής ή
λέκτορας που έχει ήδη σημαντική χρηματοδότηση, ύψους πάνω από 70.000 ευρώ
ετησίως. Υπάρχει ποσόστωση ανά βαθμίδα. Για παράδειγμα οι βαθμίδες λέκτορα και
επίκουρου θα λάβουν πάνω από 75% από τις υποτροφίες βασικής έρευνας ενώ οι
βαθμίδες αναπληρωτή και καθηγητή μόνο 25%, σύμφωνα με την προκήρυξη του 2013.
Σε κάθε περίπτωση αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται κάθε φορά στο κείμενο της
προκήρυξης.

3. Πώς κατανέμονται οι προτάσεις μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων;
Ο αριθμός των προτάσεων που χρηματοδοτούνται ανά σχολή είναι ανάλογος του
πλήθους των προτάσεων που υποβάλλονται ανά σχολή, λαμβάνοντας υπόψη πάντα την
ποιότητα των προτάσεων (δεν χρηματοδοτούνται προτάσεις με βαθμολογία μικρότερη
του 80/100). Έχει παρατηρηθεί ότι οι θετικές επιστήμες και επιστήμες μηχανικού
λαμβάνουν περισσότερες υποτροφίες γιατί καταθέτουν περισσότερες προτάσεις από
σχολές, όπως οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές. Πολιτική της Επιτροπής Ερευνών είναι
να ενθαρρύνονται οι καθηγητές και οι λέκτορες των σχολών αυτών ώστε να
συμμετέχουν πιο ενεργά στο Πρόγραμμα.

4. Ποιος επιλέγει τους κριτές προτάσεων; Πόσο αξιόπιστη είναι η διαδικασία;
Η Επιτροπή Ερευνών ορίζει μια ειδική Επιτροπή με εκπροσώπους όλων των σχολών, την
«Επιτροπή Καραθεοδωρή», που επιβλέπει τη διαδικασία προκήρυξης και αξιολόγησης
των προτάσεων, επικουρούμενη από προσωπικό της Γραμματείας της Επιτροπής
Ερευνών. Αφού ολοκληρωθεί η κρίση των προτάσεων, εισηγείται στην Επιτροπή
Ερευνών που παίρνει την τελική απόφαση και εκδίδει τα αποτελέσματα. Ένα σημαντικό
βήμα της όλης διαδικασίας είναι η επιλογή των κριτών, που θα κρίνουν τις προτάσεις
από απόσταση (2 κριτές ανά πρόταση και 3ος κριτής αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ των
βαθμολογιών των 2 πρώτων κριτών, κατά 15 βαθμούς για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της
Βασικής Έρευνας και κατά 10 βαθμούς για το Πρόγραμμα ενίσχυσης της
Μεταδιδακτορικής Έρευνας). Αυτό γίνεται από καταλόγους κριτών, όπως της ΓΓΕΤ ή
διεθνών βάσεων δεδομένων. Παρουσία όλων των μελών της επιτροπής Καραθεοδωρή
γίνεται κλήρωση μεταξύ των κριτών και δημιουργούνται λίστες με 6 κριτές ανά
πρόταση, στους οποίους απευθύνεται κατά σειρά η επιτροπή. Γίνεται κάθε
προσπάθεια, η επιλογή των κριτών να γίνει με βάση το θέμα της πρότασης και τα
γνωστικά αντικείμενα των κριτών. Έχει όμως παρατηρηθεί ότι οι κριτές δεν
ανταποκρίνονται στην πρόσκληση ή ανταποκρίνονται με μεγάλη καθυστέρηση. Σαν
αποτέλεσμα η Επιτροπή "Καραθεοδωρή" υποχρεώνεται συχνά να καταφύγει σε
επόμενους κριτές ακολουθώντας την ίδια διαδικασία (μάλιστα όταν εξαντληθεί η πρώτη
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εξάδα επιλέγεται δεύτερη εξάδα γίνεται κλήρωση για τη σειρά ανάθεσης κοκ). Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι υποκειμενικά και αντικειμενικά, τα υποκειμενικά
βαθμολογούνται από τους κριτές, ενώ τα αντικειμενικά από τα ίδια τα μέλη της
Επιτροπής Καραθεοδωρή. Οι κριτές δεν γίνονται γνωστοί στους κρινόμενους και η
Επιτροπή κάνει κάθε προσπάθεια να υπάρχει τυχαιότητα στην επιλογή τους, ενώ
καλούνται να δηλώσουν αν υπάρχει κώλυμα λόγω ιδιαίτερης σχέσης με τον
υποβάλλοντα την πρόταση.

5. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης;
Για τις προτάσεις βασικής έρευνας τα κριτήρια είναι 10. Η μέγιστη βαθμολογία 100.
Εξ αυτών, τα κριτήρια 1-7 αξιολογούνται από τουλάχιστο 2 ανώνυμους κριτές (πρόταση
80%+βιογραφικό 5%), ενώ τα κριτήρια 8-10 από τα ίδια τα μέλη της επιτροπής
Καραθεοδωρή:
Τα κριτήρια είναι τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Προσδιορισμός στόχου - Σκοπιμότητα και συμβολή
Πρωτοτυπία πρότασης
Πληρότητα & τεκμηρίωση
Στάδια εκτέλεσης του έργου
Συνάφεια του βιογραφικού του Επιστ. Υπεύθυνου με το θέμα
Συνολική ποιότητα πρότασης

7. Βιογραφικό Επιστημονικού Υπεύθυνου

10%
20 %
20%
5%
15%
10%
5%

Από τη βαθμολογία που δίνεται στην πρόταση από τους δύο κριτές(κριτήρια 1-6)
υπολογίζεται ο μέσος όρος (ΜΟ). Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των κριτών
διαφέρουν κατά 15 ή περισσότερες μονάδες, επιλέγεται και νέος κριτής και ο ΜΟ
προκύπτει αφού εξαιρεθεί ο περισσότερο αποκλίνων βαθμός.
Κάθε κριτής αξιολογεί επίσης το βιογραφικό του Επιστημονικού Υπεύθυνου (κριτήριο 7)
με μέγιστο όριο 5 βαθμούς, λαμβάνοντας υπόψη και τη βαθμίδα που βρίσκεται ο/η
υποβάλλων. Η βαθμολογία του βιογραφικού δεν σχολιάζεται από τον κριτή.
Επιπλέον αντικειμενικά κριτήρια που αξιολογούνται από την Επιτροπή Καραθεοδωρή
είναι τα εξής:
8. Βαθμίδα Επιστημονικού Υπεύθυνου
5%
9. Άλλη χρηματοδότηση:
5%
10. Αξιοπιστία διαχείρισης(το δημοσιευμένο έργο σε προηγούμενες χρηματοδοτήσεις
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ): 5%
Τα κριτήρια αυτά βαθμολογούνται ως εξής:
8. Βαθμίδα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Το κριτήριο αυτό αυξάνει τη βαθμολογία σε
νέους συνάδελφους στο Πανεπιστήμιο, και μάλιστα νεους στη βαθμίδα του
Λέκτορα. Δίνονται 5 μονάδες στους νεοδιόριστους Λέκτορες (έχουν ορκισθεί το
πολύ δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής), 2 στους παλαιότερους Λέκτορες,
4 στους νεοδιόριστους Επίκουρους Καθηγητές (έχουν ορκισθεί ως νέα μέλη ΔΕΠ του
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Πανεπιστημίου το πολύ δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής) και 1 στους
παλαιότερους Επίκουρους Καθηγητές. Τέλος, 2 μονάδες δίνονται στους
Αναπληρωτές Καθηγητές που έχουν ορκισθεί ως μέλη ΔΕΠ το πολύ δύο χρόνια από
την ημερομηνία υποβολής. Σημειώνεται ότι ως χρόνος υπολογίζεται ο χρόνος κατά
τον οποίο υπηρετεί ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
ανεξαρτήτως βαθμίδος. Για παράδειγμα, ένας συνάδελφος που ήδη υπηρετεί στο
Πανεπιστήμιο Πατρών (ή στο πρώην Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδος) 6 χρόνια και
μόλις ορκίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή δεν θεωρείται νεοδιόριστος
επίκουρος).
9. Άλλη χρηματοδότηση: Αναλογικά με το ύψος χρηματοδοτούμενης έρευνας με
βάση τα στοιχεία της Επιτροπής Ερευνών κατά το τελευταίο χρόνο: 0-5 μονάδες 700 Κ€. Σημειώνεται ότι αν η χρηματοδότηση είναι πάνω από 70.000 ευρώ
απορρίπτεται η πρόταση.
10. Αξιοπιστία διαχείρισης: Το κριτήριο αυτό αφορά την ποιότητα του
αποτελέσματος προηγούμενου προγράμματος Καραθεοδωρή, αν υπάρχει. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο πρόγραμμα, λαμβάνει αυτόματα 5
μονάδες. Αν υπάρχει προηγούμενο πρόγραμμα, με βάση τις δημοσιεύσεις που
έχουν παραχθεί βαθμολογείται από 0-5 μονάδες, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Σημειώνεται ότι οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να έχουν ήδη υποβληθεί μαζί με τα
παραδοτέα στον φάκελο του έργου, στην Επιτροπή Ερευνών και θα πρέπει οι
δημοσιεύσεις αυτές να έχουν ευχαριστίες στο Πρόγραμμα Καραθεοδωρή για να
ληφθούν υπόψη.
Η κλίμακα βαθμολόγησης του κριτηρίου έχει τις εξής διαβαθμίσεις:
5 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά-βιβλίαθεματικές 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-βιβλίαθεματικές συλλογές με διαδικασία κρίσης (ή πατέντες) και 2 τουλάχιστον
ανακοινώσεις
3 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 1 δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό-βιβλίοθεματική συλλογή με διαδικασία κρίσης (ή πατέντα) και 2 τουλάχιστον
ανακοινώσεις
2 μονάδες σε όσους παρήγαγαν 1 δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό-βιβλίοθεματική συλλογή με διαδικασία κρίσης (ή πατέντα) και 1 τουλάχιστον ανακοίνωση
1 μονάδα σε όσους παρήγαγαν 1 τουλάχιστον ανακοίνωση

6. Γιατί κάποιες προτάσεις βαθμολογήθηκαν από περισσότερους από 2 κριτές;
Πώς υπολογίζεται η βαθμολογία σε αυτή την περίπτωση;
Συνήθως οι κριτές κάθε πρότασης είναι 2. Και η βαθμολογία των κριτηρίων 1 έως 7, που
βαθμολογούνται από τους κριτές είναι ο μέσος όρος των δύο κριτών.
Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που οι κρίσεις που έλαβε η επιτροπή για μια πρόταση
είναι περισσότερες από 2: Είτε επειδή οι 2 πρώτοι έχουν απόκλιση στην κρίση της
πρότασης που είναι μεγαλύτερη ή ίση με 15 μονάδες για τη βασική έρευνα
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ (10 για το πρόγραμμα ενίσχυσης μεταδιδακτόρων) (κριτήρια 1-6), ή
επειδή σε κάποιες περιπτώσεις η μεγάλη καθυστέρηση αποστολής της κρίσης,
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ανάγκασε την επιτροπή να καταφύγει σε επόμενους κριτές στη λίστα της συγκεκριμένης
πρότασης. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή με βάση τη βαθμολογία των κριτών που
έχει λάβει, λαμβάνει υπόψη της 2 μόνο κρίσεις, αυτές που παρουσιάζουν τη
μεγαλύτερη βαθμολογική εγγύτητα. Παράδειγμα: Κριτής 1: 65, Κριτής 2: 81, επειδή η
βαθμολογία έχει διαφορά > 15 καλείται ο Κριτής 3: 66. Τελικός ΜΟ : 65,5 επειδή
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι κριτές 1 και 3, λόγω εγγύτητας βαθμολογίας.

7. Μου γίνονται γνωστές οι κρίσεις της πρότασής μου; Μπορώ να υποβάλω
ένσταση;
Σε κάθε καθηγητή ή λέκτορα που υπέβαλε πρόταση αποστέλλεται η βαθμολογία και οι
κρίσεις των ανώνυμων κριτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο υποβάλλων
πρόταση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, εντός τριών ημερών από την αποστολή
της βαθμολόγησης. Η ένσταση δεν μπορεί να αφορά την βαθμολογία του κριτή, αλλά
σφάλματα υπολογισμών, διευκρινήσεις επί του υπολογισμού των αντικειμενικών
κριτηρίων, κλπ. Ενστάσεις που αφορούν την κατά τη γνώμη του ενιστάμενου λάθος
άποψη του κριτή δεν λαμβάνονται υπόψη, αφού δεν προβλέπεται αναβαθμολόγηση σε
αυτή την φάση. Η απόφαση χρηματοδότησης των προτάσεων οριστικοποιείται μετά
την εξέταση όλων των ενστάσεων και την έγκριση από το Όργανο Διοίκησης του ΕΛΚΕ.

8. Ποιές υποχρεώσεις έχει κάποιος που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Καραθεοδωρή;
Μετά την παρέλευση 1,5 έτους από την έναρξη του προγράμματος θα πρέπει να
υποβληθεί λεπτομερής ενδιάμεση έκθεση από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (εντός ενός
μηνός), η οποία αξιολογείται από την Επιτροπή Καραθεοδωρή. Η μη υποβολή
ενδιάμεσης έκθεσης ή αρνητική αξιολόγησή της συνεπάγεται αυτόματη διακοπή του
έργου. Η τελική έκθεση μαζί με τις δημοσιεύσεις που προέκυψαν πρέπει να υποβληθεί
εντός διμήνου από τη λήξη του έργου. Δημοσιεύσεις που προκύπτουν μετά την
παρέλευση του διμήνου, οι οποίες ολικώς ή μερικώς σχετίζονται με το αντικείμενο του
έργου, επίσης πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ώστε να
συμπεριληφθούν στα παραδοτέα του έργου. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 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-Δημοσιότητας του
προγράμματος που οργανώνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

9. Πού μπορώ να δω ποια προγράμματα Καραθεοδωρή έχουν χρηματοδοτηθεί
μέχρι σήμερα;
Οι τίτλοι και οι επιστημονικοί υπεύθυνοι των εγκεκριμένων προγραμμάτων
Καραθεοδωρή ανά έτος βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών
http://research.upatras.gr
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Πανεπιστήμιο Πατρών: Επιτροπή Ερευνών [Απρ/2014]
10. Τι είναι το Πρόγραμμα Καραθεοδωρή για Μεταδιδακτορική Έρευνα
Στην τελευταία προκήρυξη του προγράμματος Καραθεοδωρή (2013) θα
χρηματοδοτηθούν πιλοτικά και 6 προγράμματα για μεταδιδακτορική έρευνα (1
πρόγραμμα για κάθε σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών συν ένα επι πλέον πρόγραμμα
για τη σχολή με τις περισσότερες προτάσεις). Τα κριτήρια επιλογής διαφέρουν σε
κάποια σημεία από το προγράμμα Βασικής Έρευνας και δίδονται αναλυτικά στον
ιστότοπο της προκήρυξης
http://research.upatras.gr/public/UserFiles/File/karatheodori_postdoc_2013.pdf.
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