Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
Έναρξης & Διαχείρισης έργων
προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015»
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ερώτηση  Ποια είναι τα απαιτούμενα έντυπα που πρέπει να κατατεθούν για να γίνει η Έναρξη Έργου;

Τα απαιτούμενα έντυπα για την Έναρξη Έργων & το άνοιγμα κωδικού στην Ε.Ε. είναι τα εξής:
- Έντυπο Έναρξης Έργου (Δ4-01-Ε01)
- Ενδεικτική Κατανομή Προϋπολογισμού (Δ4-01-Ε02)
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών της επιλογής των υποτρόφων πρέπει να κατατεθούν τα
παρακάτω έντυπα: το Πρακτικό Αξιολόγησης Υποτροφίας (Δ3 05 Ε04), η Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας
(Δ3-05-Ε01) και τα Στοιχεία Δικαιούχου (Δ3-05-Ε02) για όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας, ώστε να
ολοκληρωθεί το άνοιγμα των έργων.
Όλα τα Έντυπα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Ε.Ε. http://research.upatras.gr/el/content/entypa-eeodigies.

Ερώτηση  Πότε θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των υποτρόφων;

Σύμφωνα με την 384/23.6.2014 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, οι υπότροφοι ερευνητές θα πρέπει να
επιλέγονται κατόπιν Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Ο χρόνος ολοκλήρωσης αυτής της
διαδικασίας υπολογίζεται σε περίπου 45 ημέρες. Σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος
«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» η επιλογή των συνεργαζόμενων φοιτητών, ώστε να ολοκληρωθούν οι
διαδικασίες για την έναρξη των έργων, πρέπει να έχει γίνει το αργότερο έως την 30/11/2016. Οι διαδικασίες
κατάρτισης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, θα γίνουν από την «Μονάδα Προμηθειών &
Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού». Όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τις προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υποτροφίας βρίσκονται στο παρακάτω σύνδεσμο Δ3 05 Ε02_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ, ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τους χρόνους και για όλες τις
διαδικασίες και από το Εγχειρίδιο Απασχόλησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Διευκρινίζεται ότι, αν
προβλέπεται η σταδιακή/διαδοχική απασχόληση των φοιτητών, η παραπάνω ημερομηνία αφορά την
αρχική απασχόληση.

`

Ερώτηση  Που απευθυνόμαστε για διευκρινίσεις σχετικά με τις διαδικασίες κατάρτισης και
δημοσίευσης της Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των υποτρόφων;

Όλες οι διαδικασίες κατάρτισης, ελέγχου και δημοσίευσης των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
έως και την επιλογή των μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων, θα γίνουν από την «Μονάδα
Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού» (κ. Μ. Αγκότη, 2610 99 6622. stagoti@upatras.gr και
κ. Ι. Αντωνοπούλου, 2610 99 6656, iantonop@upatras.gr).

Ερώτηση  Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός υπότροφου στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος;

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι Φοιτητές, οι οποίοι κατά την εκδήλωση του ενδιαφέροντός
τους, είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος του Πανεπιστημίου
Πατρών σχετικό με το ερευνητικό αντικείμενο του έργου. Στην περίπτωση των υποψήφιων διδακτόρων
προαπαιτούμενα είναι να έχει οριστεί το θέμα της διδακτορικής τους διατριβής, που πρέπει να είναι ίδιο ή
συναφές με το ερευνητικό αντικείμενο του έργου, καθώς και η Τριμελής Συμβουλευτική τους Επιτροπή.

Ερώτηση  Πόσους υποτρόφους μπορεί να απασχολεί ένα πρόγραμμα «Κ. Καραθεοδωρή» και τι αμοιβή
προβλέπεται για κάθε υπότροφο;

Κάθε υποέργο «Κ. Καραθεοδωρή» χρηματοδοτείται με ποσό έως 30 .000 € για 36 μήνες. Ποσοστό ≥80 %
του προϋπολογισμού (≥24.000€) διατίθεται για υποτροφίες. Σε κάθε έργο μπορεί να απασχοληθούν έως 2
υπότροφοι (μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες). Το μέγιστό μηνιαίο ποσό για έναν
υπότροφο είναι 833,33 € (και έως 10.000 € το χρόνο).

Ερώτηση  Σε περίπτωση που ένα έργο ξεκινήσει με 2 υποτρόφους και ο ένας τελειώσει νωρίτερα από
τη λήξη του έργου ή αποχωρήσει, μπορεί να αντικατασταθεί;

Το πρόγραμμα ορίζει ρητά ότι προβλέπεται η απασχόληση έως 2 υποτρόφων. Σε αυτή την περίπτωση, θα
χρειαστεί σχετικό αίτημα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο προς την Επιτροπή «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ», καθώς
και την τελική έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.

Ερώτηση  Είναι δυνατόν ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής (ΜΦ) ή ο Υποψήφιος Διδάκτορας (ΥΔ) που θα
απασχοληθεί στο έργο «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» να προέρχεται από άλλο Τμήμα από αυτό του Ε.Υ. του έργου;

Ναι, επιτρέπεται οι Μφ/ΥΔ που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα να προέρχονται από άλλο Τμήμα, αλλά
να συνεργάζονται ερευνητικά με τον Ε.Υ. του έργου. Θα πρέπει βέβαια ο Ε.Υ. να επιβλέπει την διπλωματική
τους εργασία ή να είναι τουλάχιστον μέλος της τριμελούς συμβουλευτικής του επιτροπής.

Ερώτηση  Μπορούν να απασχοληθούν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος, χωρίς να είναι υποψήφιοι
διδάκτορες σε κάποιο τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών;

Όχι, διότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιλέγουν οι υπότροφοι είναι, είτε να είναι φοιτητές σε κάποιο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, είτε να είναι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι
διδάκτορες σε κάποιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικό με το ερευνητικό αντικείμενο του έργου.

Ερώτηση  Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών έχουν μόνο οι καθηγητές. Τι προβλέπεται για τους

Λέκτορες;

Οι Λέκτορες μπορεί να είναι μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα και
το θέμα του διδακτορικού να είναι συναφές με το ερευνητικό αντικείμενο του έργου.

Ερώτηση  Στις δαπάνες Μετακινήσεων είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για επισκέψεις σε συνεργαζόμενα

Ιδρύματα ή ταξίδια για δειγματοληψίες κ.τ.λ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία ως επιλέξιμη δαπάνη θεωρούνται τα έξοδα για Συνέδρια για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων του έργου. Σε περίπτωση που ο Ε.Υ. ενός έργου θεωρεί απαραίτητο για την πορεία του
έργου του ένα ταξίδι για δειγματοληψία ή μία εκπαιδευτική επίσκεψη μπορεί να κάνει σχετικό αίτημα στη
Επιτροπή Ερευνών. Διευκρινίζεται ότι, αν χρειαστεί ανακατανομή του προϋπολογισμού είναι επίσης
απαραίτητο σχετικό αιτιολογημένο αίτημα του Ε.Υ., με την προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστούν οι
υποτροφίες των φοιτητών του έργου. Στις δαπάνες μετακίνησης συμπεριλαμβάνονται: έξοδα εγγραφής σε
συνέδρια, εισιτήρια, διαμονή και ημερήσια αποζημίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό
Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΠΠ.

Ερώτηση  Υπάρχει πρότυπο κείμενο ευχαριστιών στο πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»;

Ναι και διατίθεται σε αγγλική και ελληνική έκδοση. Συγκεκριμένα, η ελληνική έκδοση είναι: «H εργασία
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου με Φ.Κ. «….» και υποστηρίχθηκε οικονομικά από την Επιτροπή
Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω του Προγράμματος “Κ. Καραθεοδωρή”», ενώ η αγγλική
έκδοση είναι: «This research was supported by Grant (project code) from the Research Committee of the
University of Patras via “K. Karatheodori” program». Διευκρινίζεται ότι, χρειάζεται αναφορά με
ευχαριστίες στο πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» σε κάθε δημοσίευση, διαφορετικά η εργασία δεν θα
συμπεριληφθεί κατά τις αξιολογήσεις στα αποτελέσματα του έργου. Επιπλέον, δεν θα θεωρούνται
επιλέξιμες τυχόν δαπάνες που θα έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιό της (π.χ. έξοδα εκτύπωσης,
παρουσίασης κ.λπ.). Αναφορά στο πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» απαιτείται και στις δημοσιεύσεις,
που λαμβάνουν χώρα μετά τη λήξη της χρηματοδότησης, εφόσον σχετίζονται το ερευνητικό αντικείμενο
του έργου που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ». Μάλιστα σύμφωνα με τον
Οδηγό Διαχείρισης του Προγράμματος ο φάκελος του έργου συνεχίζει να ενημερώνεται και μετά τη λήξη
της τριετίας με δημοσιεύσεις, διπλωματικές εργασίες κ.τ.λ.

Ερώτηση 

Ποιες είναι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των έργων του προγράμματος «Κ.
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015»; Η ημερομηνία έναρξης εξαρτάται από την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης
των υποτρόφων του έργου;

Για διαχειριστικούς λόγους ως χρόνος υλοποίησης όλων των έργων του προγράμματος «Κ.
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015» ορίζεται το διάστημα από 01/07/2016 έως 30/06/2019. Ωστόσο κατά τη λήξη
κάθε έργου μπορεί να γίνει αίτημα παράτασης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, ανάλογα με την
πραγματική ημερομηνία έναρξης του έργου, που συνδέεται με την ημερομηνία έναρξης απασχόλησης
των υποτρόφων του έργου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία σχετικά με τη διαχείριση του έργου μπορείτε να επικοινωνήσετε με την
Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών και συγκεκριμένα την κα Φρόσω
Πολυζωγοπούλου, (τηλ.επικ.2610 99 7947, e-mail: frosopol@upatras.gr ) και την κα Σταύρια Μαθιού (τηλ. επικ.
2610 96 9056, e-mail: smathiou@upatras.gr ) καθώς και στο email της Μονάδας: researchsup@upatras.gr.
Σε ιδιαίτερα ερωτήματα που χρειάζεται η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής του προγράμματος «Κ.
Καραθεοδωρή», η απάντηση θα δίνεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

