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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Επιτροπή Ερευνών) του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει 

τον ΣΤ’ Κύκλο της κατηγορίας Ερευνητικής Πολιτικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων στο πλαίσιο 

ενίσχυσης της Βασικής Έρευνας», όπως επικυρώθηκε με τις αρ.συν. 54/23.07.2014 και 41/07.04.2016 αποφάσεις των 

Έκτακτων Συνεδριάσεων της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του 

ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και η ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των 

ωφελούμενων. 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.  Το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. έχει δικαίωμα 

υποβολής μίας (1) μόνο ερευνητικής πρότασης σε κάθε κύκλο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων Βασικής 

Έρευνας που προκηρύσσεται. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας μίας συμμετοχής ανά μέλος Δ.Ε.Π., 

αποκλείονται από την αξιολόγηση όλες οι προτάσεις στις οποίες συμμετέχει το μέλος Δ.Ε.Π. ως Επιστημονικά 

Υπεύθυνος. 

Χρηματοδότησης τυγχάνουν ερευνητικές προτάσεις οι οποίες δύναται να παράγουν: (1) προκαταρκτικά δεδομένα 

απαραίτητα στη διεκδίκηση εξωτερικής χρηματοδότησης, ή (2) ενδιάμεσα αποτελέσματα (working papers) και 

δεδομένα, ή (3) μετρήσιμο αυτοτελές αποτέλεσμα (πχ. δημοσίευση στον έγκυρο επιστημονικό τύπο). Η 

χρηματοδότηση ανά ερευνητική πρόταση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 4.000€, κατ΄ ανώτατο όριο. Το 

Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τα διαθέσιμα κονδύλια του Ε.Λ.Κ.Ε. και θα πρέπει να αναφέρεται σε κάθε 

παρουσίαση ή δημοσίευση άρθρου που παράγεται στα πλαίσια του προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων το 

εξής: This research is funded by the University of Macedonia Research Committee as part of the “Principal Research 

2019” funding program.  

Κάθε πρόταση προς υποβολή μπορεί να ανήκει σε ένα (1) μόνο από τα κάτωθι Επιστημονικά Πεδία: 

 Επιστημονικό Πεδίο 1. Οικονομικές Επιστήμες  

 Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Διοίκησης Επιχειρήσεων  

 Επιστημονικό Πεδίο 3. Επιστήμες Πληροφορικής και Υπολογιστών  

 Επιστημονικό Πεδίο 4. Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες  

 Επιστημονικό Πεδίο 5. Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης  

Τα ως άνω Επιστημονικά Πεδία προέκυψαν με βάση τις υφιστάμενες Σχολές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Κάθε υποψήφια ερευνητική πρόταση πρέπει να εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα 

για τη χρονική διάρκεια της αιτούμενης χρηματοδότησης όπως αυτά περιγράφονται στον σχετικό Κανονισμό του 

Προγράμματος. 

Μετά τη λήξη της υποβολής των αιτήσεων, οι υποβληθείσες ερευνητικές προτάσεις θα σταλούν προς αξιολόγηση. Η 

αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με μέγιστο συνολικό βαθμό τις εκατό (100) μονάδες και με βάση τις παρακάτω 

ομάδες κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:   

 Ομάδα Κριτηρίων Ι – Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης (40 μονάδες).  

 Ομάδα Κριτηρίων ΙΙ - Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος (20 μονάδες). 

 Ομάδα Κριτηρίων ΙΙΙ - Προφίλ του Επιστημονικά Υπεύθυνου και της Ερευνητικής Ομάδας (20 μονάδες). 

 Ομάδα Κριτηρίων ΙV - Καινοτομία της ερευνητικής πρότασης (20 μονάδες). 

Επιπρόσθετα, οι αξιολογητές καταγράφουν για κάθε ερευνητική πρόταση σε μια παράγραφο τα σημαντικότερα 

σημεία της κριτικής, εξετάζοντας τα θετικά σημεία και τις αδυναμίες της πρότασης από την άποψη των ανωτέρω 

κριτηρίων θεώρησης. Οι δυνητικοί δικαιούχοι των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ενημερώνονται εγγράφως για την 

απόφαση. Σε περίπτωση απόρριψης μιας πρότασης, το ενημερωτικό έγγραφο θα περιλαμβάνει τα σχόλια των 

αξιολογητών και τους λόγους απόρριψης. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικά με 

τις Ερευνητικές Επιχορηγήσεις δεν είναι ανοικτές σε ενστάσεις. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ερευνητικής Επιχορήγησης λήγει δέκα (10) ημέρες από την έγκριση και 

δημοσίευση της Προκήρυξης και του παρόντος Κανονισμού από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτάσεων που θα εγκριθούν θα είναι από την ημέρα της έγκρισής τους στη 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε και μέχρι τη συμπλήρωση του ημερολογιακού έτους 

2019. 

Η Αίτηση για Ερευνητική Επιχορήγηση καθώς και το σύνολο του υποστηρικτικού υλικού υποβάλλονται ΜΟΝΟ 

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr με καταληκτική ημερομηνία τις 12 Νοεμβρίου 2018. 

Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Αίτηση για Ερευνητική Επιχορήγηση  

 Βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες) 

 Παρουσίαση ερευνητικής  πρότασης (έως 5 σελίδες) 

 Σχετικό επιστημονικό έργο και λοιπό υποστηρικτικό υλικό 

Επισυνάπτεται ο Κανονισμός Λειτουργίας Ερευνητικών Επιχορηγήσεων με Παράρτημα Α’ το τυποποιημένο έντυπο 

Αίτησης Ερευνητικής Επιχορήγησης,  

Για αναζήτηση των σχετικών εντύπων ή για κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να 

απευθύνεστε στη Μονάδα Διοικητικών Συναλλαγών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, 11.00-13.00 

 (e-mail: proelke@uom.edu.gr, τηλ. 2310 891 222) και στο site https://elke.uom.gr/.  
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