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ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
14θσ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΤΓΚΛΗΣΟΤ ΣΗ 11.07.2019
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
Θζμα 5:
Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ τθσ Ζρευνασ με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία
(Δράςθ Ι και Δράςθ ΙΙ) ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2019-2020
………………………………………………….………………………………………………………….…………………………………………
Η Σφγκλθτοσ του Οικονομικοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςε ςυνζχεια τθσ απόφαςθσ τθσ Συγκλιτου
(6θ/2011-12/07.06.2012 ςυνεδρίαςθ), οπότε και εγκρίκθκε αρχικά το Πρόγραμμα "Ενίςχυςθ τθσ
Ζρευνασ ςτο Ο.Π.Α. με ςκοπό τθν Εξωςτρζφεια και τθν Αριςτεία" και των αποφάςεων ςυνζχιςθσ
του Προγράμματοσ ενόσ εκάςτου των ακαδθμαϊκϊν ετϊν που ακολοφκθςαν (2012-18), αφοφ
ζλαβε υπόψθ τθν πρόταςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ του Ε.Λ.Κ.Ε./Ο.Π.Α.
(17θ/26.06.2019 ςυνεδρίαςθ),
αποφαςίηει:
1) Τθ χρθματοδότθςθ, ςφμφωνα με τον Οδθγό Διαχείριςθσ του ΕΛΚΕ, του προγράμματοσ
"Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςτο ΟΠΑ με ςκοπό τθν αριςτεία και τθν εξωςτρζφεια", για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20, με το ςυνολικό ποςό των 216.000 € (πλζον ΦΠΑ, όπου
απαιτείται).
2) Τθν επανάλθψθ του προγράμματοσ «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςτο ΟΠΑ με ςκοπό τθν αριςτεία
και τθν εξωςτρζφεια», για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20/21, για τθ Δράςθ 1: «Ενίςχυςθ
ζρευνασ Επίκουρων Καθθγθτών», με κθτεία ςτο ΟΠΑ μικρότερθ των ζξι (6) ετϊν, με τουσ
όρουσ που αναφζρονται παρακάτω.
3) Τθ ςυνζχιςθ του προγράμματοσ «Ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ ςτο ΟΠΑ με ςκοπό τθν αριςτεία και
τθν εξωςτρζφεια», για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20, για τθ Δράςθ 2: «Ενίςχυςθ
μεταδιδακτόρων ερευνθτών», με τουσ όρουσ που αναφζρονται παρακάτω.
ΔΡΑΗ 1
Ενίςχυςθ Ζρευνασ Νζων Μελών ΔΕΠ
Χρθματοδοτείται θ επανάλθψθ τθσ Δράςθσ 1 για τθν ενίςχυςθ νζων μελϊν ΔΕΠ του ΟΠΑ για το
ακαδθμαϊκό ζτοσ 2019-20/21, με ςυνολικό ποςό φψουσ 36.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται),
με τθν εξισ κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ:
α. Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν: 12.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται)
β. Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων: 24.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται)
Οι βαςικζσ διαδικαςίεσ εφαρμογισ («Πλαίςιο») τθσ Δράςθσ 1 ζχουν ωσ ακολοφκωσ:
1. Η Δράςθ απευκφνεται αποκλειςτικά ςε μζλθ ΔΕΠ του ΟΠΑ που υπθρετοφν ςτθ βακμίδα του
Επίκουρου Κακθγθτι και ζχουν αναλάβει κακικοντα ςτο ΟΠΑ τθν τελευταία εξαετία (6 ζτθ
από τθν ανάλθψθ κακθκόντων ςτο ΟΠΑ).
2. Κάκε ερευνθτικι πρόταςθ μπορεί να χρθματοδοτθκεί με ποςό μζχρι 12.000€, με διάρκεια
αξιοποίθςθσ του ποςοφ αυτοφ από ζνα (1) ζωσ δφο (2) ζτθ.
3. Η προκιρυξθ τθσ Δράςθσ και θ επιλογι των χρθματοδοτοφμενων μελϊν ΔΕΠ γίνεται από τθν
Κοςμθτεία κάκε Σχολισ, μετά από πρόςκλθςθ και υποβολι προτάςεων από τουσ
ενδιαφερόμενουσ, ςφμφωνα με διαδικαςία που κα αποφαςίςουν οι Κοςμιτορεσ.
4. Το ποςό τθσ ενίςχυςθσ καλφπτει δαπάνεσ για ζρευνα (ενδεικτικά: αμοιβζσ βοθκϊν
ερευνθτϊν, ςυνδρομζσ και ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια, ζξοδα ταξιδιϊν, προμικεια εξοπλιςμοφ,
απόκτθςθ δεδομζνων κλπ.). Δεν καλφπτονται οφτε αμοιβζσ οφτε υποτροφίεσ μελϊν ΔΕΠ.
5. Οι δαπάνεσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα ςτον Οδθγό
Χρθματοδότθςθσ του ΕΛΚΕ.
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Μζλοσ ΔΕΠ μπορεί να λάβει ενίςχυςθ μζχρι δφο (2) φορζσ ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ 1. Για να
λάβει ενίςχυςθ για δεφτερθ φορά πρζπει να ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ όλεσ τισ
υποχρεϊςεισ του από τθν πρϊτθ.
Οι τελικζσ αποφάςεισ των Κοςμθτειϊν περί χρθματοδοτοφμενων προτάςεων πρζπει να λθφκοφν και να γνωςτοποιθκοφν ςτον ΕΛΚΕ μζχρι τισ 30-10-2019.

ΔΡΑΗ 2
Τποτροφίεσ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτών
Χρθματοδοτείται θ επανάλθψθ τθσ Δράςθσ 2 για τθν ενίςχυςθ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ για
το ζτοσ 2019-20, με ςυνολικό ποςό φψουσ 180.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται), με τθν παρακάτω κατανομι τθσ χρθματοδότθςθσ:
α. Σχολι Διοίκθςθσ Επιχειριςεων: 80.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται)
β. Σχολι Οικονομικϊν Επιςτθμϊν: 40.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται)
γ. Σχολι Επιςτθμϊν & Τεχνολογίασ τθσ Πλθροφορίασ: 40.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου
απαιτείται)
Οι βαςικζσ διαδικαςίεσ εφαρμογισ («Πλαίςιο») τθσ Δράςθσ 2 ζχουν ωσ ακολοφκωσ:
1.
Κάκε πρόταςθ μπορεί να χρθματοδοτθκεί με ποςό φψουσ μζχρι 10.000€, με διάρκεια
αξιοποίθςθσ του ποςοφ αυτοφ από οκτϊ (8) μινεσ μζχρι ζνα (1) ζτοσ.
2.
Η ερευνθτικι ομάδα κάκε πρόταςθσ αποτελείται από ζνα (1) επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ και
τον Μεταδιδάκτορα Ερευνθτι. Το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ υπθρετεί ςτθ Σχολι, ςε
κακεςτϊσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ, ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι, Αναπλθρωτι Κακθγθτι
ι Μόνιμου Επίκουρου Κακθγθτι.
3.
Ο Μεταδιδάκτορασ Ερευνθτισ κα πρζπει να ζχει αναγορευκεί διδάκτορασ μετά τθν 1-12016 από πανεπιςτιμιο του εςωτερικοφ ι αναγνωριςμζνο του εξωτερικοφ.
4.
Η προκιρυξθ τθσ Δράςθσ και θ επιλογι των προτάςεων γίνεται από κάκε Κοςμθτεία.
Μετά τθν κατάκεςθ των προτάςεων, που πρζπει να γίνει μζχρι τισ 30-9-2019, θ
Κοςμθτεία ορίηει Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προτάςεων που υποβλικθκαν και
ειςθγείται ςτθν Κοςμθτεία ποιεσ κα χρθματοδοτθκοφν. Οι Κοςμθτείεσ πρζπει να αποφαςίςουν και να ενθμερϊςουν τον ΕΛΚΕ μζχρι τισ 30-10-2019.
5.
Διατίκεται ποςό 20.000€ (πλζον ΦΠΑ, όπου απαιτείται) για διαχειριςτικό κόςτοσ,
κυρίωσ για αμοιβζσ εξωτερικϊν αξιολογθτϊν, ςφμφωνα με ςχετικι απόφαςθ τθσ
Συγκλιτου (7-6-2012). Το ποςό κα διατεκεί ςτισ Σχολζσ κατ’ αναλογία τθσ παρεχόμενθσ
χρθματοδότθςθσ (1:2:1) και κα το διαχειρίηεται ο οικείοσ Κοςμιτορασ.
6.
Το αναλυτικό Πλαίςιο τθσ Δράςθσ 2 περιγράφεται ςτο Παράρτθμα που ακολουκεί.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ
Πλαίςιο Δράςθσ 2
Τθν πρόταςθ υποβάλλει το επιβλζπον μζλοσ ΔΕΠ. Κάκε μζλοσ ΔΕΠ μπορεί να
υποβάλλει μόνο μία (1) πρόταςθ. Κάκε υποψιφιοσ μεταδιδάκτορασ ερευνθτισ μπορεί
να ςυμμετζχει μόνο ςε μία (1) πρόταςθ.
Είναι δυνατι θ υποβολι πρόταςθσ από χρθματοδοτθμζνεσ από τθν ίδια Δράςθ ομάδεσ,
εφόςον πλθροφν τισ ςχετικζσ προχποκζςεισ και μζχρι δφο (2) φορζσ ςυνολικά.
Κάκε πρόταςθ παρακζτει ςυνοπτικό ςχζδιο ζρευνασ, προδιαγράφει το ζργο που κα
παραχκεί και περιλαμβάνει τα βιογραφικά ςθμειϊματα του Κακθγθτι και του
Ερευνθτι.
Οι αξιολογθτζσ των προτάςεων δεν μπορεί να είναι μζλθ ΔΕΠ ι ομότιμοι ι
ςυνταξιοφχοι κακθγθτζσ του ΟΠΑ.
Η αξιολόγθςθ των προτάςεων βαςίηεται ςτα εξισ κριτιρια και ποςοςτά βαρφτθτασ:
α. Δυναμικι και ερευνθτικι ποιότθτα τθσ ερευνθτικισ ομάδασ: 30%
β. Προοπτικι άμεςων δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά ι/και
ςυνζδρια υψθλισ ςτάκμθσ: 40%
γ. Πρωτοτυπία και ερευνθτικό βελθνεκζσ τθσ πρόταςθσ: 30%
Για τθν τελικι απόφαςθ τθσ Κοςμθτείασ τίκενται οι παρακάτω περιοριςμοί:
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Από κάκε Τμιμα επιλζγονται για χρθματοδότθςθ 1 ι 2 προτάςεισ, εφόςον
αξιολογικθκαν με τελικό βακμό (μζςο όρο όλων των αξιολογθτϊν) μεγαλφτερο ι
ίςο του 65%.
β. Τουλάχιςτον το 80% τθσ χρθματοδότθςθσ πρζπει να λάβει τθ μορφι υποτροφίασ
(άρ. 72, Ν. 4610/2019) του μεταδιδάκτορα ερευνθτι.
γ. Το υπόλοιπο ποςό μπορεί να διατεκεί για δαπάνεσ ζρευνασ (ενδεικτικά,
ςυνδρομζσ/ζξοδα ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια, ζξοδα ταξιδίων, προμικεια
εξοπλιςμοφ, αναλϊςιμα κλπ.).
δ. Ο επιβλζπων Κακθγθτισ δεν λαμβάνει οφτε αμοιβι, οφτε υποτροφία.
7.
Αν το ςυνολικό ποςό χρθματοδότθςθσ των προτάςεων που κα επιλεγοφν, ανά Σχολι,
είναι μικρότερο του προχπολογιςμζνου, τότε είναι δυνατόν να χρθματοδοτθκοφν
επιπλζον προτάςεισ, ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ, ζςτω και αν
καταςτρατθγείται το όριο των δφο (2) προτάςεων ανά Τμιμα.
8.
Ανά ζξι (6) μινεσ υποβάλλεται ζκκεςθ προόδου τθσ ζρευνασ από τον επιβλζποντα ςτον
Κοςμιτορα. Η τελικι ζκκεςθ υποβάλλεται ςτο τζλοσ κάκε χρθματοδοτοφμενου ζργου.
9.
Η Δράςθ διαρκεί ζνα (1) ζτοσ, αλλά υπάρχει δυνατότθτα επζκταςισ τθσ για ακόμθ ζξι
(6) μινεσ, εάν ςυντρζχουν λόγοι και μετά από ζγκριςθ του Κοςμιτορα.
10.
Μζςα ςε τρεισ (3) μινεσ από τθν ολοκλιρωςθ τθσ Δράςθσ ο Κοςμιτορασ ςυντάςςει
ετιςια ζκκεςθ πεπραγμζνων και τθν υποβάλλει ςτθ Σφγκλθτο. Επιπλζον, ςυντάςςει και
δθμοςιοποιεί ςτον ιςτότοπο τθσ Σχολισ ςυνοπτικι ζκκεςθ με τα αποτελζςματα τθσ
Δράςθσ
11.
Οι δαπάνεσ πραγματοποιοφνται ςφμφωνα με τα εκάςτοτε προβλεπόμενα ςτον Οδθγό
Χρθματοδότθςθσ του ΕΛΚΕ.
12.
Μζχρι τισ 31.12.2020 ο επιβλζπων δφναται να αιτθκεί προσ τον Κοςμιτορα τθ
χρθματοδότθςθ τθσ ςυμμετοχισ του μεταδιδάκτορα ςε επιςτθμονικό ςυνζδριο, με
ςκοπό τθν παρουςίαςθ ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ Δράςθσ. Ο
Κοςμιτορασ αποφαςίηει για τθ χρθματοδότθςθ, θ οποία καλφπτεται από το ποςό που
αφορά το διαχειριςτικό κόςτοσ τθσ Δράςθσ.
13.
Εάν μία Σχολι δεν απορροφιςει το ποςό που τθσ ζχει κατανεμθκεί, το υπολειπόμενο
ποςό διατίκεται για δαπάνεσ που προβλζπονται ςτθν παραπάνω παράγραφο.
14.
Η ερευνθτικι ομάδα δεςμεφεται να τθρεί του κανόνεσ δθμοςιότθτασ των
αποτελεςμάτων τθσ χρθματοδοτοφμενθσ πρόταςθσ.
…………………………………………….……………………………….…………………………………………………………………………
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ακινα, 11-07-2019
Ο Πρφτανθσ
*

Κακθγθτισ Εμμανουιλ Α. Γιακουμάκθσ

*Η υπογραφι ζχει τεκεί ςτο πρωτότυπο που παραμζνει ςτο αρχείο του φορζα.

