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1. Στόχοι του Προγράμματος 

H Eπιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (ΕΕΔ) του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. χρηματοδοτεί 

ερευνητικές προτάσεις στα πλαίσια του προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» από τα διαθέσιμα κεφάλαια του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η 

χρηματοδότηση γίνεται μετά από προκήρυξη του προγράμματος και αξιολόγηση σύμφωνα με τα 

διεθνή πρότυπα.  

Στόχοι του προγράμματος είναι  

 η ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 η υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κυρίως των μελών Δ.Ε.Π. και 

Ε.Δ.Ι.Π., σε θέματα έρευνας. 

2. Κανονισμός 

1. Η ΕΕΔ απευθύνει πρόσκληση για υποβολή ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του 

προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος 

εφόσον διασφαλίζονται τα απαραίτητα οικονομικά διαθέσιμα.  

2. Δικαίωμα στο πρόγραμμα χρηματοδότησης έχουν όλα τα υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π. και 

Ε.Δ.Ι.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

3. Η έρευνα που χρηματοδοτείται αξιολογείται με τα διεθνή κριτήρια ποιότητας. 

2.1. Σύσταση ερευνητικής ομάδας  

1. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) κάθε πρότασης είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

κάτοχος διδακτορικού τίτλου. 

2. Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται από τουλάχιστον 3 (τρία) μέλη (μαζί με τον ΕΥ) τα 

οποία μπορεί να είναι: α) μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Δ.Ι.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., β) εξωτερικοί 

συνεργάτες: μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητές Α’, Β’ και Γ΄ 

βαθμίδας, και κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, (γ) μεταπτυχιακοί 

φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες (ως μεταδιδάκτορες θεωρούνται όσοι 

έχουν λάβει διδακτορικό τα τελευταία 5 έτη). 

3. Κάθε μέλος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε μπορεί να λάβει μέρος σε μία ερευνητική πρόταση ως EY και σε 

μία ακόμη ως μέλος της ερευνητικής ομάδας ανά κύκλο προκήρυξης.  

4. Δικαίωμα αμοιβής έχουν μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας που ανήκουν στην κατηγορία 

(γ). 

5. Σε περίπτωση αλλαγής μελών της ερευνητικής ομάδας απαιτείται αιτιoλoγημέvη πρόταση 

του ΕΥ. 

2.2. Χρηματοδότηση και Διάρκεια προγραμμάτων 

1. Ο προσδιορισμός του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Επιστημονικό Πεδίο, η διάρκεια των 

έργων που θα χρηματοδοτηθούν καθώς και το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά πρόταση 

καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση. 

2. Έπειτα από τεκμηριωμένη έκθεση της ερευνητικής ομάδας η οποία υπογράφεται από τον ΕΥ 

και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής (Βλ. π.6), δύναται να δοθεί 

παράταση έως και 6 μηνών με στόχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 

πρότασης, δίχως μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της.  
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2.3. Παραδοτέα  

Στα παραδοτέα της κάθε εγκεκριμένης πρότασης περιλαμβάνονται τουλάχιστον ένα άρθρο σε 

ένα διεθνές συνέδριο με διαδικασία αξιολόγησης από κριτές, δημοσιευμένο σε πλήρη μορφή στα 

πρακτικά του συνεδρίου, και μία δημοσίευση σε διεθνές αναγνωρισμένο επιστημονικό περιοδικό, 

το οποίο περιλαμβάνεται στις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Thomson Reuters, Scopus, 

JSTOR).  

Για τις δύο κατηγορίες προγραμμάτων ισχύει επίσης ότι:  

1. Στις δημοσιεύσεις / παρουσιάσεις σε συνέδριο που προκύπτουν από το έργο αναγράφεται 

σχετική αναφορά της σχετικής χρηματοδότησης αναφέροντας τον αριθμό της 

χρηματοδότησης για την μερική ή πλήρη χρηματοδότηση της έρευνας, σύμφωνα με τα 

παρακάτω: 

 για δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις στα Αγγλικά: 

"This work has been (co-)financed by the Greek School of Pedagogical and Technological 

Education through the operational program "Research strengthening in ASPETE"– Project 

XXXXX(ref. number): “YYYYY” (Title of the project)." 

 για δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις στα Ελληνικά: 

"H εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε (εν μέρη) από το ΕΛΚΕ της Ανώτατης Σχολής 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) μέσω του προγράμματος 

«Ενίσχυσης της Έρευνας στην ΑΣΠΑΙΤΕ» - Έργο ΧΧΧΧ (αριθμός): “YYYY” (Τίτλος του 

έργου)."  

2. Ενδιάμεσα παραδοτέα είναι οι εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που υποβάλλονται στην 

Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των έργων (Βλ. π. 6) υπογεγραμμένες από τον ΕΥ, 

οι οποίες τηρούνται στο φάκελο του έργου.  

3. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης μιας Πρότασης υποβάλλεται Τελική Απολογιστική 

Τεχνική Έκθεση που ανήκει στα υποχρεωτικά παραδοτέα του έργου (εντός διμήνου από τη 

λήξη του έργου). 

 

3. Οδηγίες υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης προτάσεων 

1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης προτάσεων υποβάλλονται μετά από κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης του προγράμματος «Ενίσχυση της Έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» σε όλα τα μέλη 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα υποβολής αιτήσεων καθορίζεται στην εκάστοτε 

πρόσκληση. 

2. Οι αιτήσεις περιλαμβάνουν: (α) Το Έντυπο Υποβολής προτάσεων (βλ. Παράρτημα Α), (β) 

Μια Υπεύθυνη Δήλωση του Επιστημονικού Υπεύθυνου περί μη χρηματοδότησης της 

πρότασης από άλλη πηγή χρηματοδότησης τόσο κατά την τρέχουσα όσο και άλλη περίοδο, 

καθώς και δέσμευσής του περί αναφοράς στη χρηματοδότηση από τον ΕΛΚΕ της 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (βλ. π.2.3) σε ανακοινώσεις / δημοσιεύσεις / επίσημες αναφορές που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, (γ) Την Έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος για τη χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων / υποδομών / 

εξοπλισμού του Τμήματος, στην περίπτωση που για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου 

απαιτείται σχετική χρήση.  
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3. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία της ΕΕΔ σε έντυπη μορφή όσον αφορά το 

σύνολο των παραπάνω έγγραφων (α, β, γ) και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή USB stick) 

μόνο για το Έντυπο Υποβολής (α) της πρότασης. Η υπογραφή του ΕΥ δεν είναι απαραίτητη 

στην ηλεκτρονική μορφή του Έντυπου Υποβολής (τα στοιχεία του οποίου δεν θα πρέπει να 

διαφέρουν από αυτά που έχουν συμπληρωθεί στην έντυπη μορφή). Η γλώσσα σύνταξης της 

αίτησης είναι η Ελληνική εκτός από τα πεδία που συμπληρώνονται και στα Αγγλικά. Οι 

αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν εμπρόθεσμα δεν θα αξιολογηθούν. 

4. Στο Έντυπο Υποβολής μιας πρότασης (βλ. Παράρτημα Α) καταγράφονται τα παρακάτω 

αναλυτικά στοιχεία (Α-Ε):  

Α. Γενικά στοιχεία του προτεινόμενου έργου (1 σελίδα)   

 Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά), Proposal Title (Αγγλικά), Ακρωνύμιο Πρότασης, Proposal 

Acronym, Επιστημονικό Πεδίο / Επιστημονικός κλάδος / Επιστημονική εξειδίκευση, 

Περίληψη Πρότασης (Ελληνικά, έως 120 λέξεις), Proposal Abstract (Αγγλικά, έως 120 

λέξεις), Λέξεις-κλειδιά, Συνολικός προϋπολογισμός  

Β. Αναλυτικά στοιχεία της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) και βασικά στοιχεία περιβάλλοντος 

υλοποίησης του έργου (έως 5 σελίδες)  

 τα πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, Τμήμα, Τηλ., email) του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου Έργου που είναι μέλος Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και των άλλων μελών της ΕΟ 

(έως 1 σελίδα)  

 Σχετική με το έργο εμπειρία και συμπληρωματικότητα των μελών της ΕΟ μαζί με 

σύντομα βιογραφικά του ΕΥ και των άλλων μελών της ΕΟ (έως 3 σελίδες) 

 Προσδιορισμός και καταλληλότητα του περιβάλλοντος υλοποίησης του έργου 

(Εξοπλισμός / Υποδομή κτλ., έως 1 σελίδα) 

Γ. Περιγραφή της Πρότασης (έως 5 σελίδες) 

 Σύντομη Περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και Επιδιωκόμενοι Στόχοι (η ανάπτυξη να 

μην ξεπερνά τις 400 λέξεις), 

 Αναλυτική Περιγραφή της Προτεινόμενης Έρευνας (Επιστημονική/Τεχνολογική σημασία 

του θέματος που εξετάζεται, Υπάρχουσα γνώση και σύγχρονες απόψεις στο θέμα (state-

of-the-art) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, Πρωτοτυπία/ καινοτομία της προτεινόμενης 

προσέγγισης, Μεθοδολογία υλοποίησης, Σημασία και επιπτώσεις των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων στο διεθνή και ελληνικό χώρο, Συμβολή της έρευνας που προτείνεται 

στην ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).  

Δ. Σχέδιο και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του έργου (έως 2 σελίδες) 

 Περιγραφή του σχεδίου και των δράσεων/φάσεων υλοποίησης του έργου και Χρονικός 

προγραμματισμός 

 Περιγραφή και χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων 

Ε. Οικονομικά στοιχεία του έργου (έως 1 σελίδα) 

 Ανάλυση και αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης - συνοπτικός πίνακας 

προϋπολογισμού 

4. Επιλεξιμότητα Δαπανών 

1. Ανάλογα µε τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιείται ελεύθερη επιλογή δαπανών από τις 

παρακάτω κατηγορίες:   

i. η αποζημίωση των μελών της ερευνητικής ομάδας σύμφωνα με τους όρους της 

Παραγράφου 2.1, 

ii. οι δαπάνες για μετακινήσεις και ταξίδια (για τους σκοπούς της πρότασης: για παρουσίαση 

ανακοίνωσης σε συνέδρια, για έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή),  
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iii. προμήθεια για εξοπλισμό και μη αναλώσιμα υλικά και λογισμικό για τις ανάγκες του 

έργου,  

iv. οι δαπάνες για αναλώσιμα/αντιδραστήρια-διάφορα,  

v. οι δαπάνες δημοσιότητας (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για δημοσίευση 

εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά),  

vi. οι δαπάνες για λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου. 

2. Δεν χρηματοδοτούνται προτάσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από άλλη πηγή 

χρηματοδότησης. 

5. Διαδικασία Αξιολόγησης Προτάσεων 

1. Για την αξιολόγηση των προτάσεων, σε κάθε κύκλο προκήρυξης, συστήνεται από την ΕΕΔ 

τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης από μέλη Δ.Ε.Π. ή/και Ερευνητές της Διοικούσας Επιτροπής 

της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή/και μέλη Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

δεν θα πρέπει να  συμμετέχουν σε πρόταση στον συγκεκριμένο κύκλο προκήρυξης.  

2. Η εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα γίνεται σε συγκριτική βάση 

και μέχρι την κάλυψη του προβλεπόμενου συνολικού προϋπολογισμού. 

3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το τυπικό μέρος με βάση τα κριτήρια: (1) Ο δικαιούχος που 

υποβάλλει την πρόταση έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πρότασης, (2) Πληρότητα 

υποβαλλόμενης πρότασης, (3) Η περίοδος υλοποίησης της Πρότασης εμπίπτει εντός της 

περιόδου επιλεξιμότητας.  

4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την υποβολή των αιτήσεων και αφού ελέγξει το τυπικό μέρος 

τους, τις προωθεί για αξιολόγηση και κρίση σε δύο ειδικούς ανεξάρτητους κριτές µε βάση το 

επιστημονικό πεδίο / κλάδο / εξειδίκευση της κάθε πρότασης. Η επιλογή των κριτών, δύο 

(2) κύριους κριτές κι ένα (1) αναπληρωματικό, θα γίνει από τα σχετικά μητρώα του 

Ιδρύματος με αυτόματο και τυχαίο τρόπο. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν 

βρεθεί κριτής με συναφές γνωστικό αντικείμενο από τα μητρώα του Ιδρύματος, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης δύναται να αξιοποιήσει τον επικαιροποιημένο πλήρη κατάλογο μελών ΔΕΠ / ΕΠ 

και Ερευνητών Α’, Β’ και Γ’ βαθμίδας του ΥΠΠΕΘ. 

4. Οι εξωτερικοί αξιολογητές μπορεί να αμείβονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., η δε ταυτότητά τους 

τηρείται απόρρητη. Οι δαπάνες αξιολόγησης βαρύνουν και προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό του προγράμματος χρηματοδότησης «Ενίσχυση της Έρευνας στην 

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.». 

5. Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των δύο εξωτερικών αξιολογητών διαφέρουν κατά 

περισσότερο από είκοσι (20,00) μόρια καλείται τρίτος αξιολογητής να βαθμολογήσει και 

τελικά εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών. Σε περίπτωση που η 

βαθμολογία του τρίτου αξιολογητή ισαπέχει από τις βαθμολογίες των δύο πρώτων 

αξιολογητών, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο ευνοϊκότερων βαθμολογιών.  

6. Προτάσεις που αξιολογούνται κάτω της βάσης (50% των αντιστοίχων μορίων) σε 

οποιοδήποτε βαθμολογούμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Βλ. π. 5.1) καθώς και οι προτάσεις 

που θα συγκεντρώσουν συνολικά λιγότερα από 70 μόρια δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν. 

Ως άριστα λογίζονται τα εκατό μόρια (100,00). Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία 

θέση θα περάσουν εκείνες οι προτάσεις που θα έχουν υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 

με τη μεγαλύτερη στάθμιση (περισσότερα μόρια) και σε περίπτωση ισοβαθμίας σε όλα τα 

κριτήρια διενεργείται κλήρωση.  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π./Ε.Δ.Ι.Π. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 7 

 

5.1. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Οι ανεξάρτητοι αξιολογητές προβαίνουν σε τεκμηριωμένη βαθμολόγηση της πρότασης όσον 

αφορά στα παρακάτω εγκεκριμένα κριτήρια (βλ. Παράρτημα Β):  

Ι. Αρτιότητα και Πρωτοτυπία (1-40 μόρια)  

Ειδικότερα εξετάζονται: 

 η επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση του προτεινόμενου έργου, 

 η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου, των ερωτημάτων που θέτει και των επιδιωκόμενων 

στόχων, 

 η επιστημονική/τεχνολογική σημασία του θέματος που εξετάζεται, 

 η πρωτοτυπία προσέγγισης της προτεινόμενης έρευνας και η ένταξη του έργου στο 

διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι, 

 ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης έρευνας, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, 

μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, 

μεθοδολογίας ή/και εννοιολογικών πλαισίων, 

  η μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας.  

ΙΙ. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος & ορθολογικότητα του προϋπολογισµού 

(1-15 μόρια)  

Ειδικότερα εξετάζονται:  

 η τεκμηρίωση  της καταλληλότητας και επάρκειας του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την 

προτεινόμενη μεθοδολογία και τους στόχους του έργου,  

 η αντιστοιχία μεταξύ του προϋπολογισμού και των προτεινόμενων δράσεων (εδώ ζητείται 

να αποτιμηθεί η ορθολογικότητα του προϋπολογισµού).  

 

ΙΙΙ. Συμβολή της πρότασης (1-20 μόρια)  

Ειδικότερα εξετάζονται: 

 η τεκμηρίωση της σημασίας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και η συνεισφορά τους 

στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση ή/και στην ανάπτυξη τεχνολογίας 

στο διεθνή και ελληνικό χώρο,  

 η συμβολή της έρευνας που προτείνεται στην ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης 

έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

ΙV. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας & Περιβάλλον Υλοποίησης έργου (1-15 μόρια) 

Ειδικότερα αξιολογείται το συνολικό προφίλ της ερευνητικής ομάδας και η ικανότητα της 

να υλοποιήσει την προτεινόμενη έρευνα με έμφαση στην συμπληρωματικότητα, την 

κατανομή των ρόλων και τη σχετική εμπειρία των μελών της. Αξιολογείται επίσης και η 

καταλληλότητα του περιβάλλοντος υλοποίησης του έργου.  

V. Προφίλ Επιστημονικού Υπεύθυνου (1-10 μόρια)  

Ειδικότερα αξιολογείται η επιστημονική κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου καθώς και η συνάφεια του έργου του με το αντικείμενο της 

πρότασης.  

 

6. Διαδικασία Παρακολούθησης Προτάσεων 
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1. Για την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων, ανά κύκλο προκήρυξης, συστήνεται 

από την ΕΕΔ τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής από μέλη Δ.Ε.Π. ή/και 

Ερευνητές της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ ή/και μέλη Δ.Ε.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα 

μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε 

πρόταση στον συγκεκριμένο κύκλο προκήρυξης. Την οικονομική διαχείριση των Προτάσεων 

αναλαμβάνει ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

2. Για κάθε έργο, ο ΕΥ κατευθύνει την ερευνητική ομάδα στην εκτέλεση του αναληφθέντος 

έργου και εκπροσωπεί την ομάδα στις σχέσεις της με την Επιτροπή Παρακολούθησης & 

Παραλαβής. 

3. Ο ΕΥ έχει την ευθύνη εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου του έργου και είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλλει εκθέσεις προόδου με στοιχεία για την πρόοδο του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου του προγράμματος ανά εξάμηνο. 

4. H παρακολούθηση των τυπικών όρων της σύμβασης γίνεται από την Γραμματεία της 

Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής.  

5. Η χρηματοδότηση των προτάσεων θα γίνεται τμηματικά ως εξής: (1) Προκαταβολικά 

(αμέσως μετά την έναρξη) σε ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού 

προϋπολογισμού του έργου. Σε περίπτωση, που ειδικές απαιτήσεις (π.χ. προμήθεια 

εξοπλισμού αναγκαίου για την υλοποίηση του έργου) το επιβάλλουν, και μετά από 

αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής, η προκαταβολή 

μπορεί να ανέλθει και στο 50% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, (2) Περιοδικά, 

ανά εξάμηνο, με βάση τις αντίστοιχες εκθέσεις προόδου, την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος και την υλοποίηση των παραδοτέων, (3) ποσοστό 20% παραμένει μέχρι 

την ολοκλήρωση του προγράμματος και καταβάλλεται μετά την κατάθεση όλων των 

παραδοτέων. 

6. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρότασης, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής 

εισηγείται στην Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την περαιτέρω 

χρηματοδότηση του έργου με βάση τις περιοδικές εκθέσεις προόδου, την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων και την υλοποίηση των παραδοτέων. Η Επιτροπή μπορεί (μετά από 

σχετική αιτιολόγηση) να εισηγηθεί στην ΕΕΔ την προσωρινή αναστολή της χρηματοδότησης 

του έργου ή την συνολική απένταξή του, εάν κρίνει ότι η πορεία υλοποίησής του δεν είναι 

ικανοποιητική.  

7. Με την ολοκλήρωση της υλοποίησης ενός έργου, ο ΕΥ, θα πρέπει να υποβάλει στην 

αντίστοιχη Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής την Τελική Απολογιστική Τεχνική 

Έκθεση.  

8. Οι ενδιάμεσες και η τελική έκθεση κάθε έργου αξιολογούνται από έναν ανεξάρτητο κριτή, 

μέλος Δ.Ε.Π. Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Ερευνητή Α’,  Β’ και Γ΄ βαθμίδας. Οι 

ανεξάρτητοι κριτές μπορεί να αμείβονται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., η δε ταυτότητά τους τηρείται 

απόρρητη.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ [έως 1 σελίδα]   

Α1. Τίτλος Πρότασης (Ελληνικά) / Proposal Title (Αγγλικά) 

 

Α2. Ακρωνύμιο Πρότασης (Ελληνικά)  / Proposal Acronym (Αγγλικά) 

 

Α3. Επιστημονικό Πεδίο  (βλέπε τη σχετική προκήρυξη) 

 

Α4. Επιστημονικός Κλάδος / Επιστημονική Εξειδίκευση (βλέπε τη σχετική 

προκήρυξη) 

 

Α5. Περίληψη Πρότασης [Ελληνικά, έως 120 λέξεις] 

 

 

 

 

 

Α6. Περίληψη Πρότασης [Αγγλικά, έως 120 λέξεις] 

 

 

 

 

 

Α7. Λέξεις-κλειδιά [έως 5] 

 

Α8. Συνολικός Προϋπολογισμός [σε ευρώ] 
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B. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΕΟ) ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [έως 5 σελίδες] 

Β1. Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας 

Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) 

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιότητα: 

Τμήμα:  

Τηλ.:       e-mail : 

Μέλος 1 

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιότητα: 

Τμήμα/Ίδρυμα:   

Τηλ.:       e-mail : 

Μέλος 2 

Ονοματεπώνυμο: 

Ιδιότητα: 

Τμήμα/Ίδρυμα:  

Τηλ.:       e-mail : 

Β2. Εμπειρία και συμπληρωματικότητα της Ερευνητικής Ομάδας μαζί με 

σύντομα βιογραφικά των μελών της [έως 3 σελίδες] 

Δίνεται έμφαση: (α) στην συμπληρωματικότητα, την κατανομή των ρόλων και τη σχετική 

εμπειρία των μελών της Ερευνητικής Ομάδας, (β) στην επιστημονική κατάρτιση και 

ερευνητική εμπειρία του Επιστημονικού Υπεύθυνου καθώς και η συνάφεια του έργου του με 

το αντικείμενο της πρότασης 

 

 

 

Β3. Προσδιορισμός και καταλληλότητα του περιβάλλοντος εκτέλεσης του 

έργου [Εξοπλισμός / Υποδομή κτλ., έως 1 σελίδα] 
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Γ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ [έως 5 σελίδες] 

Γ1. Σύντομη περιγραφή του Φυσικού Αντικειμένου και Επιδιωκόμενοι Στόχοι 

(η ανάπτυξη να μην ξεπερνά τις 400 λέξεις) 

 

 

 

 

Γ2. Αναλυτική περιγραφή της Προτεινόμενης Έρευνας  

Περιλαμβάνει τα εξής: (α) Επιστημονική/Τεχνολογική σημασία του θέματος που εξετάζεται, 

(β) Υπάρχουσα γνώση και σύγχρονες απόψεις στο θέμα (state-of-the-art) σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, (γ) Πρωτοτυπία/Καινοτομία της προτεινόμενης προσέγγισης, (δ) 

Μεθοδολογία υλοποίησης, (ε) Σημασία και επιπτώσεις των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στο 

διεθνή και ελληνικό χώρο, (στ) Συμβολή της έρευνας που προτείνεται στην ενίσχυση βασικής 

και εφαρμοσμένης έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 

 

 

 

Δ. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [έως 2 

σελίδες] 

Περιλαμβάνονται τα εξής: (α) Περιγραφή του σχεδίου και των δράσεων/φάσεων υλοποίησης 

του έργου, (β) Χρονικός προγραμματισμός, (γ) Περιγραφή και χρονοδιάγραμμα των 

παραδοτέων 

 

 

 

 

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ [έως 1 σελίδα] 

Περιλαμβάνονται τα εξής: (α) Ανάλυση και αιτιολόγηση προϋπολογισμού ανά κατηγορία 

δαπάνης, (β) Συνοπτικός πίνακας προϋπολογισμού 
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Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή ΕΥ 

 

 

_____________________________                  ________________________ 

 

          Ονοματεπώνυμο/Υπογραφή                                     Ημερομηνία 

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π./Ε.Δ.Ι.Π. ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 14 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Τίτλος Πρότασης/Ακρωνύμιο: 

 

Ονοματεπώνυμο Αξιολογητή: 

 

Κ1. Αρτιότητα και Πρωτοτυπία [1-40 μόρια] 

Ειδικότερα αξιολογούνται: (1) η επιστημονική και τεχνική τεκμηρίωση του προτεινόμενου 

έργου, (2) η σαφήνεια του φυσικού αντικειμένου, των ερωτημάτων που θέτει και των 

επιδιωκόμενων στόχων, (3) η επιστημονική/τεχνολογική σημασία του θέματος που εξετάζεται, 

(4) η πρωτοτυπία προσέγγισης της προτεινόμενης έρευνας και η ένταξη του έργου στο 

διεθνές ερευνητικό γίγνεσθαι, (5) ο βαθμός καινοτομίας της προτεινόμενης έρευνας, ο οποίος, 

ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων 

ερευνητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογίας ή/και εννοιολογικών πλαισίων, (6) η μεθοδολογία 

υλοποίησης της προτεινόμενης έρευνας.  

Γενικά Σχόλια: 

 

 

 

Κ2. Ρεαλιστικότητα του Χρονοδιαγράμματος & Ορθολογικότητα 
Προϋπολογισµού [1-15 μόρια] 

Ειδικότερα αξιολογούνται: (1) η τεκμηρίωση  της καταλληλότητας και επάρκειας του 

χρονοδιαγράμματος σχετικά με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τους στόχους του έργου, 

(2) η αντιστοιχία μεταξύ του προϋπολογισµού και των προτεινόμενων δράσεων (εδώ ζητείται 

να αποτιμηθεί η ορθολογικότητα του προϋπολογισµού). 

Γενικά Σχόλια: 

 

 

 

Κ3. Συμβολή της πρότασης [1-20 μόρια] 

Ειδικότερα αξιολογούνται: (1) η τεκμηρίωση της σημασίας των αναμενόμενων αποτελεσμάτων 

και η συνεισφορά τους στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση ή/και στην 

ανάπτυξη τεχνολογίας στο διεθνή και ελληνικό χώρο, (2) η συμβολή της έρευνας που 

προτείνεται στην ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  

Γενικά Σχόλια: 
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Κ4. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας & Περιβάλλον Υλοποίησης του Έργου [1-
15 μόρια] 

Ειδικότερα αξιολογείται: (1) το συνολικό προφίλ της ερευνητικής ομάδας και η ικανότητα της 

να υλοποιήσει την προτεινόμενη έρευνα με έμφαση στην συμπληρωματικότητα, την κατανομή 

των ρόλων και την σχετική εμπειρία των μελών της, (2) η καταλληλότητα του περιβάλλοντος 

υλοποίησης του έργου. 

Γενικά Σχόλια: 

 

 

 

Κ5. Προφίλ Επιστημονικού Υπεύθυνου [1-10 μόρια] 

Ειδικότερα αξιολογείται: (1) η επιστημονική κατάρτιση και ερευνητική εμπειρία του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου, (2) η συνάφεια του έργου του με το αντικείμενο της πρότασης  

Γενικά Σχόλια: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Τίτλος Πρότασης/Ακρωνύμιο: 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μόρια 

Κ1. Αρτιότητα και Πρωτοτυπία [1-40 μόρια]  

Κ2. Ρεαλιστικότητα του Χρονοδιαγράμματος & 
Ορθολογικότητα Προϋπολογισµού [1-15 μόρια] 

 

Κ3. Συμβολή της Πρότασης [1-20 μόρια]  

Κ4. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας & Περιβάλλον 

Υλοποίησης του Έργου [1-15 μόρια] 

 

Κ5. Προφίλ Επιστημονικού Υπεύθυνου [1-10 μόρια]  

ΣΥΝΟΛΟ  

 

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις που αξιολογούνται κάτω της βάσης (50% των αντιστοίχων 

μορίων) σε οποιοδήποτε βαθμολογούμενο Κριτήριο Αξιολόγησης καθώς και οι προτάσεις που 

συγκεντρώνουν συνολικά λιγότερα από 70 μόρια δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν. 

 


