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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΡΑΣΗΣ 1 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Α’ ΚΥΚΛΟΣ - 2022) 

 

A. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ 

Σκοπός της Δράσης 1: Δράσεις προώθησης παραγωγής έρευνας του Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας και 

Βελτιστοποίησης Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η προώθηση της διεθνούς 

εξωστρέφειας στην έρευνα σε όλα τα ερευνητικά πεδία τα οποία θεραπεύονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. 

Ειδικότερα, η ενίσχυση των μελών της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου για την παραγωγή έρευνας εντός 

και εκτός Ελλάδας, θετικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέσω της κινητροδότησης για συμμετοχή σε 

προσκλήσεις ερευνητικών προγραμμάτων.  

Αποκλειστικός γνώμονας για την χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων θα αποτελέσει η αποδεδειγμένη 

συμμετοχή της ερευνητικής ομάδας του υποβάλλοντος την πρόταση, σε κοινοπραξίες διεθνών ανταγωνιστικών 

ερευνητικών προγραμμάτων. Ως απόδειξη θεωρείται η κατάθεση αποδεικτικού υποβολής της πρότασης προς 

χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση αφορά στη διεξαγωγή Πρώιμης Ερευνητικής Δραστηριότητας (ΠΕΔ) στο 

αντικείμενο της ευρύτερης ερευνητικής πρότασης. 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στη Δράση 1 (Α’ κύκλος - 2022) έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς 

και όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, υποβάλουν 

αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2022 υποβάλλουν αίτηση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού 

έτους 2022.  

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο Δ0 (Συνοδευτικό πρότασης) το οποίο πιστοποιεί ότι ο 

αιτών έχει υποβάλλει ερευνητική πρόταση ως Επιστημονικά Υπεύθυνος διεθνούς/ευρωπαϊκής ερευνητικής 

κοινοπραξίας.  

Κάθε μέλος Δ.Ε.Π., ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., ΕΤΕΠ, σύμφωνα με παραπάνω,  έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο αίτησης 

ανά ετήσιο κύκλο της Δράσης. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης του μέλους Δ.Ε.Π., ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας χορηγεί ποσό ίσο προς το 2% του προϋπολογισμού που αντιστοιχεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

στην πρόταση που έχει υποβληθεί για εξωτερική χρηματοδότηση με κατώτερο ποσό τα 500€ και ανώτερο ποσό τις 
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5.000€ σε έργο με τον ίδιο Επιστημονικά Υπεύθυνο, ως πρόσθετη υποστήριξη για τη διεξαγωγή Πρώιμης Ερευνητικής 

Δραστηριότητας  σχετικής με το αντικείμενο της υποβληθείσας πρότασης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επικάλυψη με 

το αντικείμενο του υποψήφιου για χρηματοδότηση έργου. 

Η αιτούμενη χρονική περίοδος χρηματοδότησης είναι διάρκειας έξι (6) μηνών και ξεκινά από την ημερομηνία 

έγκρισης της αίτησης από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς τη δυνατότητα παράτασης. 

Γ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος θα πρέπει να αναφέρει στην πρόταση του συγκεκριμένους στόχους για την ΠΕΔ, 

συγκεκριμένους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων της ΠΕΔ (π.χ. παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια, 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά) και πως η πρόσθετη χρηματοδότηση θα συμβάλλει στην παραγωγή ΠΕΔ 

του κυρίως ερευνητικού προγράμματος που έχει υποβληθεί.  

Το τελικό παραδοτέο συνιστά μια έκθεση η οποία τεκμηριώνει λεπτομερώς την ερευνητική πρόοδο που 

συντελέστηκε κατά τη διάρκεια της χρηματοδότησης από τη Δράση 1.  Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι δεσμεύονται να 

συμμετέχουν σε τυχόν ημερίδες, συνέδρια ή εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ίδρυμα για την παρουσίαση και 

διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στα πλαίσια ανάδειξης του Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας και 

Βελτιστοποίησης Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

Δ. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών είναι επιλέξιμες στο Πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Έρευνας και 

Βελτιστοποίησης Λειτουργίας Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: 

I. Αμοιβές τρίτων 

II. Προβολή και διαφήμιση 

III. Έξοδα ταξιδιών (εσωτερικού και εξωτερικού) 

IV. Συνδρομές σε βάσεις δεδομένων 

V. Προμήθειες εξοπλισμού  

Αμοιβές προσωπικού του Ιδρύματος που αμείβεται τακτικά από τις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

(Μισθοδοσία Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ΕΛΚΕ, Ε.Π.Ι. ή Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του 

Πανεπιστημίου), αμοιβές μελών ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων καθώς και δημοσίων υπαλλήλων δεν προβλέπονται στις 

δαπάνες του Προγράμματος. Επιπλέον, δεν προβλέπονται δαπάνες μετακίνησης για ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και 

φοιτητές (α, β ή γ  κύκλου σπουδών)  άλλων Πανεπιστημίων. 

Σημειώνεται ότι η προμήθεια αναλωσίμων – γραφικής ύλης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. 

Ε. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

1. Η αίτηση για επιχορήγηση υποβάλλεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 

proelke@uom.edu.gr. 

 

mailto:proelke@uom.edu.gr
ΑΔΑ: Ω8Α8469Β7Ι-Κ59



σελίδα 3 

2. Αναλυτικότερα θα πρέπει να υποβληθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

□ Αίτηση για Επιχορήγηση στο πλαίσιο της Δράσης 1 του Προγράμματος  

□ Συμπληρωμένο έντυπο Δ0 της αρχικής πρότασης της κοινοπραξίας (Συνοδευτικό πρότασης)  

□ Αποδεικτικό κατάθεσης της ερευνητικής πρότασης σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα. 
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