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Πρόγραμμα
«Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2015 ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ»
Α. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1.Βασικά Στοιχεία Έργου




Έναρξη έργου: Ιούλιος 2016 – Η επιλογή των υπ. Υποτρόφων των έργων πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί έως 30/11/2016.
Διάρκεια έργου: 3 έτη (36 μήνες)
Προϋπολογισμός έργου: 30.000€

2.Επιλέξιμες δαπάνες
2.1 Υποτροφίες Μετατυχιακών Φοιτητών /Υποψήφιων Διδακτόρων
Για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων απαιτείται
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι συνεργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει
κατά την χρονική στιγμή εκδήλωσης του ενδιαφέροντός τους να είναι εγγεγραμμένοι σε
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ή να εκπονούν Διδακτορική Διατριβή, σε Τμήμα του
Πανεπιστημίου Πατρών. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής εργασίας ή της διατριβής ίδιο ή
συναφές με το περιεχόμενο της ερευνητικής πρότασης.
Οι συνεργαζόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να αμείβονται αποκλειστικά με
υποτροφία (δεν θα πρέπει να είναι μισθωτοί του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα ή να λαμβάνουν
αμοιβή ως επιτηδευματίες για το ίδιο χρονικό διάστημα που λαμβάνουν υποτροφία από το
Πρόγραμμα «K. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ»).
Όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, οι αμοιβές των υποτρόφων απαιτείται να είναι ≥ του
80% του προϋπολογισμού.
Δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής έως 2 μεταπτυχιακών φοιτητών/υποψήφιων διδακτόρων
ανά έργο.

2.2. Λοιπές Δαπάνες: Αναλώσιμα, Μετακινήσεις
Οι δαπάνες μετακινήσεων είναι επιλέξιμες για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας, και θα δίνονται αποκλειστικά για συνεργαζόμενα μέλη της ερευνητικής ομάδας. Για
τα ποσά των Ημερήσιων Αποζημιώσεων, καθώς και την επιλεξιμότητα των Δαπανών
Μετακινήσεων εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ ΠΠ.
Για τις μετακινήσεις, παρέχεται η δυνατότητα λήψης προκαταβολής, η οποία θα εκδίδεται στο
όνομά του Ε.Υ. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα για λήψη προκαταβολής έως 900 € και
έως 3 φορές για το κάθε έργο σε όλη τη διάρκεια του, με την προϋπόθεση ότι για τη λήψη της
επόμενης θα έχουν αποδοθεί οι προηγούμενες.
Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν χρηματικά διαθέσιμα στο πρόγραμμα.
Πάγια υποχρέωση για όλα τα χρηματοδοτούμενα έργα είναι η απόδοση της προκαταβολής το
αργότερο εντός 30 ημερών από την πραγματοποίηση της μετακίνησης/δαπάνης.
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Τα απαιτούμενα έντυπα για την προκαταβολή και την απόδοσή τους είναι διαθέσιμα στον
ιστότοπο της Ε.Ε. (http://research.upatras.gr/el/content/entypa-ee-odigies)
Οποιαδήποτε ανακατανομή προϋπολογισμού επιτρέπεται μόνο μετά από αιτιολογημένη
πρόταση του Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και με την
προϋπόθεση ότι δεν θα επηρεαστούν οι αμοιβές των υποτρόφων του έργου.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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 μήνα μετά την παρέλευση 1,5 έτους από την
έναρξη του προγράμματος (σε τυποποιημένη 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 τυποποιημένη 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 “Κ.
Καραθεοδωρή” του Πανεπιστημίου Πατρών.
Στα ελληνικά: 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»
Στα αγγλικά: This research was supported by Grant (project code) from the Research
Committee of the University of Patras via “K. Karatheodori” program.

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 Δράσεις / Ημερίδες
Απολογισμού-Δημοσιότητας που διοργανώνονται από την Επιτροπή Ερευνών.

7.

Αναμένεται ως παραδοτέο η επιτυχής παρουσίαση τουλάχιστον μιας μεταπτυχιακής
εργασίας ή μιας διδακτορικής διατριβής και αντίστοιχη δημοσίευση σε διεθνές έγκριτο
περιοδικό με κριτές, ακόμα και μετά το πέρας του έργου.

8.

Κατά την εκτέλεση των έργων "K. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ", θα δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα στη
διάχυση των αποτελεσμάτων του κάθε έργου. Οι δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές
διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές 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.

Γ. ΠΟΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η χρηματοδότηση του προγράμματος θα
καταβληθεί σε τρεις (3) δόσεις. Η 1η δόση, που αποτελεί το 50 % της χρηματοδότησης
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(15.000€), θα καταβληθεί με την έναρξη του προγράμματος, η 2η δόση θα καταβληθεί τον
22ο μήνα υλοποίησης και θα αποτελεί το 35% της χρηματοδότησης (10.500€), ενώ η 3η
δόση, δηλαδή η αποπληρωμή του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μετά την τελική
αξιολόγησή του (4.500 €). Η καταβολή της 2ης δόσης θα πραγματοποιηθεί με την
προϋπόθεση ότι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος έχει υποβάλει την ενδιάμεση έκθεση (17ος19ος μήνας) και η Επιτροπή του Προγράμματος έχει αξιολογήσει θετικά (έως τον 21 ο
μήνα). Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου.
2. Δεν 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.

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Κατά την αξιολόγηση της υλοποίησης του έργου θα λαμβάνονται υπόψη:
1.
2.

3.

4.

Η ποιότητα του έργου που εκπονήθηκε και η συνάφεια με την εγκεκριμένη πρόταση.
Οι δημοσιεύσεις, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που
προέκυψαν από το χρηματοδοτούμενο έργο. Αναμένεται ως παραδοτέο η επιτυχής
παρουσίαση τουλάχιστον μιας μεταπτυχιακής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής και
αντίστοιχη δημοσίευση σε διεθνές έγκριτο περιοδικό με κριτές. Ο ΕΥ έχει την υποχρέωση
να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και διδακτορική
διατριβή ευχαριστίες για την οικονομική επιχορήγηση της εργασίας από το πρόγραμμα
“Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ” του Πανεπιστημίου Πατρών. Διαφορετικά η εργασία δεν θα
θεωρείται παραδοτέο του προγράμματος “Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ”, δεν θα λαμβάνεται
υπόψη στην αξιολόγηση του έργου και δεν θα θεωρούνται επιλέξιμες τυχόν δαπάνες που
θα έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιό της (πχ. έξοδα εκτύπωσης, παρουσίασης κ.λπ).
Η διεθνής διάσταση του έργου (συνεργασίες με ερευνητικές ομάδες εκτός Ελλάδας,
συμμετοχή σε διεθνείς ομάδες εργασίας, προσκεκλημένες ομιλίες, παρουσιάσεις σε
διεθνή συνέδρια, βραβεία κ.λπ., που προέκυψαν λόγω της υλοποίησης του έργου).
Η μετέπειτα ερευνητική πορεία των υποτρόφων, ή/και του ερευνητικού αντικειμένου του
έργου (μελλοντικές συνεργασίες με άλλα Ιδρύματα - Ερευνητικά Κέντρα, διεκδίκηση
άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων σχετικού ερευνητικού αντικειμένου του έργου
κ.τ.λ)

Ε. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ
ΕΡΓΟΥ
Για την έναρξη του έργου στην Επιτροπή Ερευνών και τη διαχείρισή του χρειάζεται να
υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:



Έντυπο Έναρξης Έργου (Δ4-01-Ε01)
Ενδεικτική Κατανομή Προϋπολογισμού (Δ4-01-Ε02)

Στη συνέχεια και αφού ενημερωθείτε από τον ΕΛΚΕ για τον κωδικό του έργου σας μπορείτε
να ξεκινήσετε τις διαδικασίες για την κατάρτιση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των υποψηφίων υποτρόφων/μεταπτυχιακών φοιτητών
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Οι απαιτούμενες διαδικασίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, γίνονται σε
συνεργασία με την «Μονάδα Προμηθειών & Προκηρύξεων Ανθρώπινου Δυναμικού», που είναι
αρμόδια για την εκτέλεση όλων των διαδικασιών έως την επιλογή των υποψήφιων
μεταπτυχιακών και υποψήφιων διδακτόρων. (κ. Μ. Αγκότη, 2610 99 6622. stagoti@upatras.gr
και κ. Ι. Αντωνοπούλου, 2610 99 6656, iantonop@upatras.gr). Ο χρόνος ολοκλήρωσης της
διαδικασίας υπολογίζεται σε περίπου 45 ημέρες. 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.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προσκομίζετε στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, και αφού
παρέλθει το απαιτούμενο διάστημα υποβολής ενστάσεων (3 εργάσιμες ημέρες), τα παρακάτω
έντυπα:




Πρακτικό Αξιολόγησης Υποτροφίας (Δ3 05 Ε04)
Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας (Δ3-05-Ε01)
Στοιχεία Δικαιούχου (Δ3-05-Ε02)

Τα έντυπα Συγκρότηση Ερευνητικής Ομάδας & Στοιχεία Δικαιούχου συμπληρώνονται για όλα
τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του έργου.
Τέλος, αρμόδια Μονάδα για την διαχείριση του προγράμματος «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ» είναι η
Μονάδα Υποστήριξης-Ανάπτυξης της Έρευνας & Πιστοποίησης Διαδικασιών του ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα οι κ.κ. Φρ. Πολυζωγοπούλου, 2610 99 7947,
frosopol@upatras.gr, και Στ. Μαθιού 2610 96 9056, smathiou@upatras.gr.
Το σύνολο των εντύπων και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους βρίσκονται στον ιστότοπο του
ΕΛΚΕ υπό το σύνδεσμο: http://research.upatras.gr/el/content/entypa-ee-odigies
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