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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ EΡΕΥΝΑΣ 

  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
 

A. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

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

τον θεσμό των Ερευνητικών Επιχορηγήσεων με σκοπό την προώθηση της Βασικής Έρευνας σε όλα τα ερευνητικά 

πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αντικείμενο του προγράμματος Ερευνητικών 

Επιχορηγήσεων είναι η υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας και η δυνατότητα υλοποίησης μικρών 

προτάσεων με απώτερο στόχο την αύξηση της ερευνητικής συνεισφοράς των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας μετρούμενη με κοινώς αποδεκτούς δείκτες σε κάθε ερευνητικό πεδίο (π.χ. δημοσιευμένα άρθρα σε 

έγκυρα περιοδικά, εξασφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικές δραστηριότητες κ.τ.λ.). Στόχος του 

προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του ερευνητικού προφίλ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και η ενίσχυση των 

ερευνητικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πλήρους απασχόλησης δικαιούνται να υποβάλουν αιτήσεις 

στη Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. ως Επιστημονικά Υπεύθυνοι των υπό αξιολόγηση ερευνητικών τους προτάσεων. 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. 

 

2. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων χρηματοδοτούνται ερευνητικές προτάσεις οι 

οποίες δεν χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά 

προγράμματα ή άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή. 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.  
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3. 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. 

 

4. Η αιτούμενη χρονική περίοδος χρηματοδότησης των ερευνητικών προτάσεων αρχίζει από την ημερομηνία 

έγκρισής τους από Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. μέχρι και το τέλος του 

ημερολογιακού έτους 2019. Ωστόσο, εγκεκριμένα προγράμματα μπορούν να παρατείνονται χρονικά χωρίς 

επιπρόσθετη αύξηση του προϋπολογισμού κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και έγκρισης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.  

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Κάθε υποψήφια ερευνητική πρόταση πρέπει να εμπεριέχει συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα παραδοτέα 

για τη χρονική διάρκεια της αιτούμενης χρηματοδότησης με αναφορά σε αναμενόμενα απτά αποτελέσματα 

(παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, δημοσιεύσεις, κλπ.). Είναι προς όφελος της υποψήφιας ερευνητικής πρότασης να 

θέσει τις προτεραιότητες και να περιγράψει σαφώς το πώς η χρηματοδότηση θα βοηθήσει είτε στο να εκκινήσει ένα 

πρόγραμμα, είτε να ενισχύσει μια προγραμματισμένη υποβολή υπό εκκρεμότητα, είτε τέλος να ολοκληρώσει ένα 

ερευνητικό πρόγραμμα. Τα παραδοτέα πρέπει να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα κάτωθι: 

(α) Εξαμηνιαία έκθεση προόδου. 

Υποβάλλεται ψηφιακά μέχρι το τέλος Ιουνίου 2019 με ηλεκτρονική αποστολή στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr 

και καταχωρείται στο φάκελο του έργου. 

(β) Τελικό παραδοτέο 

Αποδεικτικό υποβολής (submission) ή έγκρισης (acceptance) ενός (1) άρθρου είτε σε διεθνές συνέδριο με διαδικασία 

επιλογής από οργανωτική επιτροπή (full paper ή extended abstract), είτε σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με 

κριτές. Σε περίπτωση που η έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα για επιστημονικούς λόγους ή για λόγους 

ανωτέρας βίας, συντάσσεται αναλυτική έκθεση η οποία περιγράφει αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας ολοκλήρωσης 

της έρευνας. Η έκθεση αυτή υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο και υποβάλλεται ηλεκτρονικά με 

αποστολή στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr. Από την υποβολή της έκθεσης και έπειτα δεν πραγματοποιούνται 

επιπλέον δαπάνες. Η έκθεση λογίζεται ως τελικό παραδοτέο και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη 

στιγμή υποβολής της γίνονται αποδεκτές. Σε περίπτωση μη υποβολής της έκθεσης έως και δύο (2) μήνες από τη 

χρονική περίοδο χρηματοδότησης, το έργο χαρακτηρίζεται ως «μη ολοκληρωμένο» και οι δαπάνες που έχουν 

πραγματοποιηθεί λογίζονται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται. 
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Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι παρακάτω δαπάνες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων: 

(1) Αγορά λογισμικού, βιβλιογραφικού, πληροφοριακού, οπτικοακουστικού και αναλωσίμου υλικού που δεν 

μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές χρηματοδότησης  και το οποίο είναι κρίσιμο για τη διεξαγωγή της 

σχετικής έρευνας. Το λογισμικό, βιβλιογραφικό ή πληροφοριακό υλικό θα πρέπει μετά τη λήξη του 

προγράμματος  να  είναι προσβάσιμο σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Η αγορά 

κύριου εξοπλισμού δεν καλύπτεται από την παρούσα πρόσκληση. 

(2) Έξοδα υποψηφίων διδακτόρων ή μελών Δ.Ε.Π. για συμμετοχή σε συνέδρια όπου παρουσιάζουν τη σχετική 

εργασία. 

(3) Έξοδα μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού για επιστημονικές συνεργασίες συναφείς με τη συγκεκριμένη έρευνα. 

(4) Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων. 

(5) Έξοδα δημοσιεύσεων σε περιοδικά που το απαιτούν (article submission fees, page overlength charges, κτλ.). 

(6) Ταχυδρομικά έξοδα που αφορούν το ερευνητικό πρόγραμμα (π.χ. αποστολή ερωτηματολογίων). 

(7) Τραπεζικά έξοδα που καταβάλλονται για συμμετοχές σε συνέδρια. 

(8) Τεχνική υποστήριξη που απαιτείται για την ευχερή υλοποίηση του έργου (π.χ. μίσθωση εξειδικευμένου 

τεχνικού προσωπικού).   

Αμοιβές τακτικού διοικητικού προσωπικού και μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος δεν προβλέπονται στις δαπάνες των 

Ερευνητικών Επιχορηγήσεων. Σε περίπτωση που στην Ερευνητική Πρόταση προβλέπεται αμοιβή για εξωτερικό 

συνεργάτη (ή συνεργάτες), θα πρέπει να υπάρχει ονομαστική αναφορά ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη 

διαδικασία ανάθεσης του έργου. 

E. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η διαδικασία κρίσης και αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων πραγματοποιείται σε τρείς φάσεις:  

Α’ Φάση – Διοικητικός έλεγχος 

Σε αυτή τη φάση εξετάζεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΕΛΚΕ η πληρότητα φακέλου και συμπληρώνεται το 

σχετικό έντυπο (Παράρτημα Β1 του παρόντος Κανονισμού) για κάθε υποβληθείσα ερευνητική πρόταση. Η προθεσμία 

για την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των ερευνητικών προτάσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες μέρες 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας 

συντάσσεται κατάλογος που περιλαμβάνει: (i) τις πλήρεις προτάσεις που προχωράνε στην επόμενη φάση της 

αξιολόγησης, και, (ii) τις ελλιπείς προτάσεις που απορρίπτονται με σχετική τεκμηρίωση (π.χ. απουσία απαιτούμενων 

δικαιολογητικών).  

Β’ Φάση – Συγκριτική αξιολόγηση προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων 

Σε αυτή τη φάση διεξάγεται η επιστημονική αξιολόγηση της κάθε ερευνητικής πρότασης από ομάδα αξιολογητών με 

βάση τα κριτήρια της ενότητας ΣΤ’ του παρόντος Κανονισμού.  
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Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων ορίζεται σε τριάντα (30) μέρες μετά 

την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου. Για κάθε ένα από τα οριζόμενα Επιστημονικά Πεδία του παρόντος 

Κανονισμού, ορίζονται τρείς αξιολογητές, δύο εξωτερικοί και ένας εσωτερικός αξιολογητής (μέλος Δ.Ε.Π. του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας) υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει λάβει μέρος στον τρέχοντα κύκλο υποβολής 

προτάσεων στα πλαίσια του προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων. 

Ο κάθε αξιολογητής βαθμολογεί το σύνολο των προτάσεων ανά Επιστημονικό Πεδίο που του αναλογούν και 

συμπληρώνει για κάθε ερευνητική πρόταση το σχετικό έντυπο (Παράρτημα Β2 του παρόντος Κανονισμού) 

βαθμολογώντας την κάθε πρόταση με μέγιστο βαθμό τις εκατό (100) μονάδες. Για κάθε ερευνητική πρόταση 

απαιτούνται κατ’ ελάχιστο δύο (2) αξιολογήσεις στη διάρκεια της οριζόμενης προθεσμίας. Η τελική βαθμολογία κάθε 

πρότασης προκύπτει από το μέσο όρο των αξιολογήσεων που έχουν παραληφθεί. Με την ολοκλήρωση της 

επιστημονικής αξιολόγησης, όλες οι υποβληθείσες ερευνητικές προτάσεις κατατάσσονται σε ενιαίο κατάλογο κατά 

φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους ανεξαρτήτως Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο ανήκουν. 

Γ’ Φάση – Διοικητική έγκριση 

Ο κατάλογος με τη βαθμολογία των αξιολογητών και την ιεράρχηση των προτάσεων τίθεται προς έγκριση σε 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Η έγκριση γίνεται με βάση τα αποτελέσματα της 

συγκριτικής αξιολόγησης και τους διαθέσιμους πόρους σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του μείζονος 

έργου/υποέργων. Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ μεριμνά για την επαρκή αντιπροσώπευση όλων των 

Επιστημονικών Πεδίων του Ιδρύματος στο σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων.  

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σχετικά με τις Ερευνητικές Επιχορηγήσεις δεν είναι ανοικτές σε 

ενστάσεις. 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. 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. 

ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι αξιολογητές προβαίνουν σε τεκμηριωμένη βαθμολόγηση της κάθε ερευνητικής πρότασης με μέγιστο συνολικό 

βαθμό τις εκατό (100) μονάδες με βάση τις παρακάτω ομάδες κριτηρίων και συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο 

(Παράρτημα Β2 του παρόντος Κανονισμού): 

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

Ειδικότερα εξετάζονται:   

- η σαφής περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας και των ερωτημάτων που θέτει, 

- η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, 

- η επάρκεια του εννοιολογικού πλαισίου, 

- η συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση 
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 Ομάδα Κριτηρίων ΙΙ - Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος (20 μονάδες). Ειδικότερα αξιολογείται: 

- τι εντύπωση δίνει συνολικά η παρουσίαση της πρότασης; Βαθμός συγκροτημένης σκέψης και 

τεκμηρίωσης των ιδεών.  

- πόσο ρεαλιστική είναι η προοπτική ολοκλήρωσης της μελέτης στο σχετικό χρονικό διάστημα που 

προτείνεται; πόσο στοιχειοθετημένη είναι η προοπτική ολοκλήρωσης της έρευνας στο προβλεπόμενο 

χρονικό διάστημα που διαρκεί η πρόταση; 

-  είναι όλες αυτές οι παράμετροι κατάλληλες για τους στόχους του προγράμματος;  

- αναγνωρίζει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος τις πιθανές προβληματικές περιοχές και εξετάζει εναλλακτικές 

τακτικές; 

 

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

Αξιολογείται η επιστημονική κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία του Επιστημονικά Υπευθύνου, η συνάφεια του 

έργου του με το αντικείμενο της πρότασης και εν γένει η ικανότητά του να ανταποκριθεί στο ρόλο του. 

Διαθέτουν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος και οι συνεργαζόμενοι εμπλεκόμενοι ερευνητές την κατάλληλη 

εκπαίδευση για τη διεκπεραίωση του έργου; Είναι συμβατή η εμπειρία του Επιστημονικά Υπεύθυνου και των 

συνεργατών του με το επίπεδο της προτεινόμενης έρευνας;  

 

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

Ειδικότερα εξετάζεται ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης, ο οποίος, ενδεικτικά και 

μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογίας 

ή/και εννοιολογικών πλαισίων. 

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. 

Ζ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων Ερευνητικής Επιχορήγησης λήγει δέκα (10) ημέρες από την έγκριση της 

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

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

ηλεκτρονικά στη διεύθυνση proelke@uom.edu.gr. 

3. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Αίτηση για Ερευνητική Επιχορήγηση (βρίσκεται στο Παράρτημα Α’ του παρόντος Κανονισμού)  

 Βιογραφικό σημείωμα (έως 5 σελίδες) 

 Παρουσίαση ερευνητικής  πρότασης (έως 5 σελίδες) 

 Σχετικό επιστημονικό έργο και λοιπό υποστηρικτικό υλικό 
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