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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η Δράση 1 
Η δράση αυτή απευθύνεται σε λέκτορες  και επίκουρους καθηγητές του ΟΠΑ που έχουν 
αναλάβει καθήκοντα στο ΟΠΑ μετά την 01-01-2007 και δεν έχουν χρηματοδοτηθεί από τη 
συγκεκριμένη δράση τα τελευταία δύο (2) έτη (βλ. http://aueb.gr/pages/erevna/enisxisi.php). 
 Η δράση υλοποιείται από κάθε Σχολή χωριστά.  
Ερευνητικές προτάσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν με 6250 έως 15000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ όπου 
απαιτείται, με μέγιστη διάρκεια αξιοποίησης του ποσού αυτού τα 2 ακαδημαϊκά έτη, ήτοι μέχρι 
31-08-2016. 
Στη Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας στο πλαίσιο της  παρούσας πρόσκλησης 
της Δράσης 1 προβλέπεται η ενίσχυση μέχρι τεσσάρων προτάσεων που πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. Η συνολική μέγιστη χρηματοδότηση είναι 35000 Ευρώ πλέον ΦΠΑ όπου 
απαιτείται. 
Το ποσό της ενίσχυσης θα καλύπτει δαπάνες για έρευνα, ενδεικτικά: αμοιβές βοηθών ερευνητών, 
επισκέψεις σε ερευνητικά κέντρα, συνδρομές και συμμετοχή σε συνέδρια, αγορά εξοπλισμού και 
λογισμικού, απόκτηση δεδομένων κ.α. Η αμοιβή του ίδιου του μέλους ΔΕΠ δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 40% της χρηματοδότησής του.   
Μέλος ΔΕΠ που θα λάβει ενίσχυση στα πλαίσια της δράσης αυτής δεν έχει το δικαίωμα 
συμμετοχής στις επόμενες δύο προσκλήσεις της ίδιας δράσης. 
 
Περιεχόμενο των προτάσεων 
Οι ερευνητικές προτάσεις πρέπει να περιέχουν τις εξής ενότητες:  
α) Τίτλος πρότασης και ερευνητική περιοχή στην οποία εμπίπτει.  
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του αιτούντος που θα περιέχει μεταξύ άλλων, συνοπτική 
ανάλυση ερευνητικού έργου και λίστα αναφορών σε αυτό.  
γ) Ονόματα και λοιπά στοιχεία βοηθών ερευνητών.  
δ) Περιγραφή προτεινόμενου ερευνητικού έργου (3-5 σελίδες) με τους σκοπούς, την 
μεθοδολογία και τα ζητούμενα αποτελέσματα.  
ε)  Προϋπολογισμός  έργου(ενδεικτικός).  
  Η γλώσσα συγγραφής των προτάσεων θα πρέπει να είναι η αγγλική. 
   
Τρόπος και προθεσμία υποβολής προτάσεων 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις σε μορφή ενός αρχείου .pdf με 

http://aueb.gr/pages/erevna/enisxisi.php


ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην γραμματεία κοσμητείας, κα Αλίκη Σπυροπούλου, 
aspyrop@aueb.gr, μέχρι 29/09/2014, ώρα 14:00. 
 
 
Αξιολόγηση προτάσεων 
Η επιλογή των προτάσεων που θα λάβουν την ενίσχυση και ο καθορισμός του ύψους της 
ενίσχυσης θα γίνει από την Κοσμητεία βάσει αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί από 
επιτροπή κριτών με τα παρακάτω κριτήρια: 
α) Ποιότητα και δυναμική επιστημονικού έργου αιτούντος (συντελεστής βαθμολογίας 40%).  
β) Επιστημονική σπουδαιότητα του προτεινόμενου έργου (συντελεστής βαθμολογίας 30%). 
γ) Τεκμηρίωση της πρότασης έργου (συντελεστής βαθμολογία 20%). 
δ) Συνέργειες με άλλα μέλη της Σχολής και διεθνείς συνεργασίες (συντελεστής βαθμολογίας 
10%). 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων θα προκρίνεται εκείνη του μέλους ΔΕΠ με τη μικρότερη 
θητεία στο ΟΠΑ.  
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