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ΑΘΗΝΑ, 14-03-2017
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: Γ-700-2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με
την απόφαση της συνεδρίας υπ’ αριθμ. 356/21-02-2017 της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» και κωδικό ΚΕ10000-2017, το οποίο
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους, εφαρμόζοντας την πολιτική έρευνας και ανάπτυξης του
Ιδρύματος και λαμβάνοντας υπόψη τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τους διαθέσιμους
χρηματικούς πόρους,

ΚΑΛΕΙ

το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, να
υποβάλουν πρόταση για την υποστήριξη μικρών ερευνητικών ομάδων. Θα χρηματοδοτηθούν
έως τέσσερις (4) ερευνητικές προτάσεις και μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ συνολικά.

1. ΣΤΟΧΟΣ

1.1 Στόχος της Πρόσκλησης είναι η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ όλων των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (διδακτικό, εργαστηριακό
προσωπικό και φοιτητές), με την υποστήριξη της υλοποίησης ερευνητικών έργων σε
καινοτόμους τομείς που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων του Ιδρύματος.
1.2 Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα Πρόσκληση προσδοκά, τα μέλη των ερευνητικών
ομάδων, και ιδιαίτερα τα νεότερα, να έχουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη
συνεργασιών, να βελτιώσουν και να αναδείξουν τις δεξιότητες τους και να τονωθεί η
δημιουργικότητά τους.

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1 Τα έργα θα υλοποιηθούν στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Στην ερευνητική ομάδα για
την υλοποίηση του έργου μπορούν να συμμετέχουν μέλη του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου: ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς επίσης φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές,
υποψήφιοι διδάκτορες και μετα-διδάκτορες του Πανεπιστημίου.
2.2 Το προτεινόμενο ερευνητικό έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε
ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί
κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

3.1 Οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται στις ευρείες επιστημονικές περιοχές που
καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
3.2 Είναι δυνατή η χρηματοδότηση διατμηματικών προτάσεων που θα περιλαμβάνουν
συνεργασία μεταξύ δύο (2) ή τριών (3) Επιστημονικών Συμβούλων από
διαφορετικά Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στην περίπτωση αυτή,
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θα πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως η διεπιστημονικότητα και η προστιθέμενη αξία
που προκύπτει από αυτή τη συνεργασία.

4. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Σύσταση ερευνητικής ομάδας
4.1.1 Τουλάχιστον το 50% της ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να αποτελείται από
μεταδιδακτορικούς, διδακτορικούς, μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς
φοιτητές.
4.1.2 Κάθε ερευνητική ομάδα θα υποστηρίζεται από τουλάχιστον ένα (1) μέλος
ΔΕΠ, λέκτορα ή καθηγητή, του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
4.1.3 Σε κάθε ερευνητική ομάδα ορίζεται ως Επιστημονικός Σύμβουλος ένα
μέλος ΔΕΠ, λέκτορας ή καθηγητής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ο
οποίος υποβάλει την πρόταση.
4.1.4 Τα μέλη ΔΕΠ που κατέχουν διοικητικές θέσεις δεν δύνανται να συμμετέχουν
σε ερευνητική ομάδα ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι.
4.1.5 Τα μέλη ΔΕΠ που ήταν επιστημονικά υπεύθυνοι σε χρηματοδοτούμενα έργα
που ήταν ενεργά και ολοκληρώθηκαν κατά το έτος 2016 ή συνεχίζονται το
έτος 2017 ή έχουν έναρξη το έτος 2017, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε
ερευνητική ομάδα ως Επιστημονικοί Σύμβουλοι.
4.2 Παραδοτέο του Έργου
4.2.1 Το παραδοτέο του έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον μια (1)
δημοσιευμένη ή προς δημοσίευση (με αποδεικτικό υποβολής) σε διεθνές
περιοδικό ερευνητική εργασία που προκύπτει από την χρηματοδοτούμενη
πρόταση ή ανακοίνωση σε συνέδριο αναγνωρισμένου κύρους (όπως
προκύπτει από τους δείκτες απήχησης ή τις διεθνείς κατατάξεις).

5. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

5.1 Η διάρκεια χρηματοδότησης των ερευνητικών έργων είναι δώδεκα (12) μήνες.
5.2 Κατά την υλοποίηση του έργου, δύναται να αιτηθεί ο Επιστημονικός Σύμβουλος
παράταση της διάρκειας του έργου έως και έξι (6) μήνες, χωρίς αύξηση της
χρηματοδότησης.
5.3 Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης ερευνητικού έργου ορίζεται η ημερομηνία
ανάρτησης στη Διαύγεια της απόφασης έγκρισης και αποδοχής του έργου από την
Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών .
5.4 Η πραγματοποίηση των δαπανών για κάθε ερευνητικό έργο αρχίζουν από την
ημερομηνία έναρξης του όπως ορίζεται στην παρ. 5.3.

6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

6.1 Προϋπολογισμός
Θα χρηματοδοτηθούν έως τέσσερις (4) ερευνητικές προτάσεις και μέχρι του ποσού
των 20.000 ευρώ συνολικά. Συγκεκριμένα, το κάθε ερευνητικό έργο που θα
επιλεχθεί θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο:
«ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ» και κωδικό ΚΕ
10000-2017, με το συνολικό ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€). Στις
περιπτώσεις προτάσεων διεπιστημονικού χαρακτήρα ο ανώτατος δυνατός
προϋπολογισμός θα είναι αθροιστικός, δηλαδή για προτάσεις που προέρχονται από
2 Τμήματα, οι οποίες λογίζονται ως δύο (2), συνδεδεμένες, ερευνητικές προτάσεις,
μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00€) και για προτάσεις που προέρχονται από 3
Τμήματα, οι οποίες λογίζονται ως τρεις (3), συνδεδεμένες, ερευνητικές προτάσεις,
μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).
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6.2 Επιλέξιμες δαπάνες
• Προμήθεια αναλωσίμων
• Έξοδα χρήσης ή αγοράς παγίου εξοπλισμού, λογισμικού
• Αμοιβές ερευνητών
• Παροχή υπηρεσιών από τρίτους
• Έξοδα μετακινήσεων και διαμονής
• Έξοδα συμμετοχής σε συνέδρια
• Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων
6.3 Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ δεν δύναται να λαμβάνουν αμοιβή από αυτά τα έργα.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

7.1 Το κάθε Τμήμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα πρέπει να ορίσει και να
ενημερώσει όλους τους δυνητικά δικαιούχους υποβολής πρότασης, για την προθεσμία
κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι
προγενέστερη των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ανάρτηση και δημοσίευση της
παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
(https://www.hua.gr/) και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στην ενότητα
«Ανακοινώσεις», ήτοι 28/04/2017.
7.2 Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Επιστημονικούς Συμβούλους, στα αντίστοιχα
Τμήματα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Στις περιπτώσεις διατμηματικών προτάσεων
οι προτάσεις θα υποβληθούν σε όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα.
7.3 Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, στις Γραμματείες των Τμημάτων
και θα πρέπει να περιέχουν:
• Τίτλο
• Σύσταση ερευνητικής ομάδας και σύντομα βιογραφικά σημειώματα όλων των μελών
της ερευνητικής ομάδας (μέχρι 100 λέξεις).
• Περίληψη της ερευνητικής πρότασης (μέχρι 500 λέξεις).
• Αναλυτική περιγραφή της πρότασης, με έμφαση στα κάτωθι:
 Στόχος ή στόχοι του ερευνητικού έργου
 Προϋπάρχουσα γνώση
 Μεθοδολογία υλοποίησης και τυχόν καινοτόμα στοιχεία
 Επιστημονική και κοινωνική απήχηση
• Ανάλυση προϋπολογισμού της πρότασης.
• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πρότασης.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

8.1 Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (επιλογή εξωτερικών αξιολογητών,
ποσοτικά κριτήρια βαθμολόγησης, ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία) είναι στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, τα οποία και
ενημερώνουν την Επιτροπή Ερευνών και Εκπαίδευσης με το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης.
8.2 Το απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος, με σαφή την σειρά
κατάταξης των προτάσεων πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής
Εκπαίδευσης και Ερευνών μέχρι και την Παρασκευή 26/05/2017.
8.3 Στην περίπτωση πρότασης Διεπιστημονικού χαρακτήρα, για να τύχει της αυξημένης
χρηματοδότησης, θα πρέπει η πρόταση να είναι πρώτη στην σειρά κατάταξης σε όλα τα
εμπλεκόμενα Τμήματα που συμμετέχουν, σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση δεν
χρηματοδοτείται και εγκρίνεται η επόμενη στη σειρά κατάταξης.
8.4 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών αφού εξετάσει αν πληρούνται τα τυπικά
στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης, επιλέγει για χρηματοδότηση την πρώτη κατά σειρά
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κατάταξης και μία ανά Τμήμα του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, πρόταση για
χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων.
8.5 Οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης ανά Τμήμα των προς χρηματοδότηση προτάσεων θα
αναρτηθούν
στην
επίσημη
ιστοσελίδα
του
Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου
(https://www.hua.gr/) και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, στην ενότητα
«Ανακοινώσεις» προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

9. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης

Με απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, η παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χαροκοπείου
Πανεπιστημίου (https://www.hua.gr/) και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών στην
ενότητα «Ανακοινώσεις».

10. Επικοινωνία

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Υποστήριξης
Έρευνας του Ειδικού Λογαριασμού κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
υπόψη κα Ανδρομάχη Τσίντζου. Στοιχεία επικοινωνίας : 210 9549526, tsintzou@hua.gr .

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης
Και Ερευνών

Καθηγητής Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος
Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης

