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Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Αθήνας 

Προκήρυξη 
Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης  Ερευνητών του ΤΕΙ Αθήνας για το έτος 2015 

 

Εισαγωγή 

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Αθήνας  υλοποιώντας στόχους της ερευνητικής πολιτικής του 

ιδρύματος, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών (3/9-2-2015), ανακοινώνει 

την προκήρυξη της δράσης «Εσωτερικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης  Ερευνητών του ΤΕΙ 

Αθήνας για το έτος 2015» με την συντομογραφία: ΕΠΕΕ ΤΕΙ Α 2015. 

 

Στόχος 

Η ενδυνάμωση των ερευνητικών δράσεων που υλοποιούνται στο ΤΕΙ Αθήνας 

χρηματοδοτώντας στο μέτρο του δυνατού ερευνητικές προτάσεις που θα 

υποβληθούν από καθηγητές του ιδρύματος. Η χρηματοδότηση θα αφορά 

ερευνητικές προτάσεις, που μετά από αξιολόγηση θα υλοποιήσουν κυρίως νέοι 

ερευνητές (βαθμίδων καθηγητή εφαρμογών και επίκουρων καθηγητών) και 

δευτερευόντως ώριμοι ερευνητές σε αναλογία περίπου 2:1. Η χρηματοδότηση 

αυτής της δράσης θα προέρχεται από αδιάθετους πόρους του ΕΛΚΕ, ο οποίος θα 

έχει και την οικονομική διαχείριση της υλοποίησης των ερευνητικών έργων που θα 

χρηματοδοτηθούν. Για το έτος 2015 το συνολικό ποσό που θα διατεθεί θα 

ανέρχεται σε 100.000€ περίπου, με στόχο να χρηματοδοτηθούν 20 συνολικά 

ερευνητικές προτάσεις (14 για νέους και 6 για ώριμους ερευνητές). 

 

Προϋποθέσεις χρηματοδότησης 

Η χρηματοδότηση αφορά την ενίσχυση νέας (και όχι ήδη υλοποιημένης) έρευνας, 

που θα υλοποιηθεί κυρίως στο ΤΕΙ Αθήνας αξιοποιώντας τις υποδομές του 

Ιδρύματος και των Εργαστηρίων του. 

Η πρόταση πρέπει να υποβληθεί από ερευνητική ομάδα με έναν επιστημονικό 

υπεύθυνο. Ο αριθμός των μελών κάθε ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του 

επιστημονικού υπευθύνου, θα πρέπει να είναι από 2 έως 5 μέλη, στην πλειοψηφία 

τους καθηγητές, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές του ιδρύματος. Κάθε 

επιστημονικός υπεύθυνος ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική 

ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση. 



Το ερευνητικό έργο που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι 

διάρκειας ενός (1) έτους.  Αν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ζητηθεί με 

σχετική τεκμηρίωση από τον επιστημονικό υπεύθυνο χρονική επέκταση, αυτή 

μπορεί να δοθεί με απόφαση της επιτροπής ερευνών και δεν θα υπερβαίνει τους 

εννέα (9) μήνες. 

Το τελικό ερευνητικό αποτέλεσμα (παραδοτέο) κατά κανόνα θα πρέπει να είναι μια 

(1) τουλάχιστον επιστημονική δημοσίευση σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με σχετικά 

υψηλό δείκτη απήχησης. 

Δεν θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση προτάσεις που θα υποβληθούν: 

 Από καθηγητές του ιδρύματος που την περίοδο 2014 -15 υλοποίησαν ή 

υλοποιούν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

έργα εθνικά ή ευρωπαϊκά. 

 Από τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών και των μελών της συντονιστικής 

επιτροπής που θα επιμεληθεί των διαδικασιών προκήρυξης και αξιολόγησης 

των προτάσεων. 

Επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να είναι: 

 Αμοιβή του επιστημονικού υπευθύνου μέχρι 25% του προϋπολογισμού, η 

οποία θα αποδοθεί με την λήξη του έργου υποβάλλοντας την τελική έκθεση 

που θα περιλαμβάνει και το τελικό παραδοτέο. Στην περίπτωση που η 

αμοιβή του Επιστημονικού Υπεύθυνου είναι μικρότερη από 25%, μετά την 

υποβολή του τελικού παραδοτέου η διαφορά  της δαπάνης είναι δυνατόν να 

μετακινηθεί σε άλλη κατηγορία, όπως προμήθεια αναλώσιμων - 

μικροεξοπλισμού ή έξοδα συμμετοχής σε συνέδριο. 

 Αμοιβές μέχρι 50% του προϋπολογισμού για μεταπτυχιακούς φοιτητές και 

προπτυχιακούς φοιτητές του ιδρύματος που θα συμβάλουν στην υλοποίηση 

του έργου. 

 Έξοδα αναλώσιμων υλικών, μικροεξοπλισμού και λοιπών δαπανών που θα 

απαιτηθούν για την υλοποίηση του έργου. 

 Δαπάνες μετακινήσεων για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας σε συνέδρια, αποκλειστικά για συνεργαζόμενα μέλη της 

ερευνητικής ομάδας που είναι μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙ 

Αθήνας (μέχρι 25% του προϋπολογισμού). 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος έχει την υποχρέωση να αναφέρει σε κάθε δημοσίευση, 

που προκύπτει από το χρηματοδοτούμενο έργο, ευχαριστίες για την οικονομική 

επιχορήγηση της εργασίας από το ΕΠΕΕ ΤΕΙ Α 2015. 

 

Υποβολή προτάσεων 

Θα ισχύσει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και κρίσης των προτάσεων. Ο 

επιστημονικός υπεύθυνος εγγράφεται στο σύστημα και αποκτά έναν προσωπικό 

λογαριασμό σύνδεσης, με τον οποίο είναι σε θέση να συνδέεται στο σύστημα 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Ο 



επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλλει την πρόταση συμπληρώνοντας το αντίστοιχο 

ηλεκτρονικό έντυπο. Το έντυπο θα περιέχει τον τίτλο, την περίληψη και μέχρι 6 

λέξεις-κλειδιά, που θα αφορούν το περιεχόμενο της πρότασης, και σε pdf αρχεία 

την περιγραφή της πρότασης και τα βιογραφικά σημειώματα. 

 

Χρονοδιάγραμμα 

Εκ μέρους της συντονιστικής επιτροπής θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 

ώστε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης να είναι το ακόλουθο: 

1. Δημοσίευση της προκήρυξης : 1-3-2015 

2. Προθεσμίες για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων : από 1-3-2015 έως 31-3-

2015 

3. Χρονική διάρκεια αξιολόγησης των προτάσεων: από 1-4-2015 έως 15-5-2015 

4. Ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων: από 15-5-2015 έως 25-5-2015 

5. Υπογραφή σύμβασης των επιστημονικών υπευθύνων με τον ΕΛΚΕ του  

ΤΕΙ Αθήνας : από 25-5-2015 έως 31-5-2015 

6. Έναρξη υλοποίησης των ερευνητικών έργων : 1-6-2015 

 

Κριτήρια επιλογής προτάσεων - Διαδικασία Αξιολόγησης 

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική 

γλώσσα. 

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει : 

 

α) Περίληψη της προτεινόμενης έρευνας (μέχρι 200 λέξεις). 

β) Μέχρι 6 λέξεις κλειδιά που αφορούν το θεματικό περιεχόμενο της έρευνας.  

γ) Την αναλυτική περιγραφή της πρότασης (αρχείο PDF μέχρι 8 σελίδες) που θα 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 

i) Αντικείμενο της έρευνας,  θεωρητικό υπόβαθρο. 

ii) Περιγραφή της μεθόδου της έρευνας δίδοντας έμφαση στους στόχους και στα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

iii) Δημοσιεύσεις του επιστημονικού υπεύθυνου σχετικές με την προτεινόμενη 

έρευνα.  

iv) Πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού των δαπανών ανά κατηγορία επιλέξιμης 

δαπάνης.  

v) Πίνακας λοιπών μελών που συμμετέχουν στην έρευνα με την ιδιότητα εκάστου. 

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του επιστημονικού υπευθύνου (σε αρχείο PDF) 

και  

ε) Σύντομα βιογραφικά των μελών που θα συμβάλλουν στην υλοποίηση της 

έρευνας (σε αρχείο PDF). 

 

Σε πρώτη φάση οι προτάσεις θα ελεγχθούν, από την 5μελή συντονιστική επιτροπή 

που έχει οριστεί για να επιμεληθεί τις διαδικασίες προκήρυξης και αξιολόγησης των 



προτάσεων, ως προς την πληρότητα, τον προϋπολογισμό και τη συμβατότητα με τις 

βασικές αρχές και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην απόφαση της Επιτροπής 

Ερευνών και της Συνέλευσης του ΤΕΙ Αθήνας.  

Στη συνέχεια θα γίνει ουσιαστική αξιολόγηση από απόσταση στις προτάσεις 

λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα: 

1. Σκοπιμότητα, πληρότητα και τεκμηρίωση της πρότασης με γνώμονα ότι 

συνεισφέρει στη λύση συγκεκριμένου επιστημονικού προβλήματος. 

Μόρια (βαρύτητα)= 30 (30%) 

2. Πρωτοτυπία πρότασης (καινοτομία στο σχεδιασμό, τη μεθοδολογία και την 

εφαρμογή) αξιολογώντας την δυνατότητα δημοσίευσης σε υψηλού κύρους 

περιοδικό. 

Μόρια (βαρύτητα)= 30 (30%) 

3. Εμπειρία του επιστημονικού υπευθύνου όπως αυτή αποδεικνύεται από 

προηγούμενες δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε ερευνητικά έργα 

Μόρια (βαρύτητα)= 30 (30%) 

4. Εμπειρία των λοιπών μελών – ερευνητών, που θα συνδράμουν στη 

διεξαγωγή της  προτεινόμενης  έρευνας 

Μόρια (βαρύτητα)= 10 (10%) 

 

Η συντονιστική επιτροπή θα επιλέξει τους εξωτερικούς κριτές των προτάσεων από 

τους διαθέσιμους καταλόγους κριτών αντιστοιχώντας τις λέξεις κλειδιά των 

προτάσεων με το γνωστικό αντικείμενο και το επιστημονικό έργο των εξωτερικών 

κριτών. Στη συνέχεια, με τυχαίο τρόπο (κλήρωση) θα γίνει επιλογή δύο (2) κριτών, 

οι οποίοι θα αξιολογήσουν την κάθε πρόταση που θα τους αποσταλεί ηλεκτρονικά. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εξωτερικών κριτών η συντονιστική 

επιτροπή συντάσσει πίνακα και εισηγείται τις προτεινόμενες για χρηματοδότηση 

προτάσεις. 

Λόγω της εξωτερικής αξιολόγησης για τις προτάσεις της παρούσας προκήρυξης, δεν 

προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων. 

Σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ερευνών επικυρώνει την  πρόταση της 

συντονιστικής επιτροπής. Ενημερώνεται ο Πρόεδρος και η Συνέλευση  του 

Ιδρύματος και στη συνέχεια γίνεται δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ενημερώνει όλους τους επιστημονικούς 

υπευθύνους  για τα αποτελέσματα της κρίσης των προτάσεων. 

 

Εκταμιεύσεις δαπανών 

Η εκταμίευση των δαπανών γίνεται μετά τη υπογραφή της σύμβασης του 

Επιστημονικού Υπευθύνου με τον ΕΛΚΕ. Η απορρόφηση γίνεται σταδιακά βάσει 

εντολών πληρωμών για τις επιλέξιμες δαπάνες. 

 


