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1. Στόχοι – Μέσα 
 
Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής δραστηριότητας και 
συνεισφοράς των μελών της ερευνητικής κοινότητας του ΟΠΑ (μελών ΔΕΠ και 
άλλων συνεργατών-ερευνητών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και postdoc), 
μετρούμενη με κοινώς αποδεκτούς δείκτες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του 
ερευνητικού «προϊόντος», σε κάθε ερευνητικό πεδίο που καλύπτουν τα μέλη της 
ερευνητικής κοινότητας του ΟΠΑ. 
 
Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρηματοδοτούνται ερευνητικές 
δραστηριότητες και ερευνητικά προγράμματα (research projects) από νέους αλλά και 
από καθιερωμένους ερευνητές τα οποία όμως δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από 
άλλες πηγές χρηματοδότησης του ΟΠΑ (π.χ. από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπως 
για δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια) ή από άλλο φορέα (συγκεκριμένα, η έρευνα 
δεν εμπίπτει σε ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ή από άλλους φορείς). 
 
Σημειώνεται ότι το ΠΕΒΕ θα χρηματοδοτεί «ερευνητικές εισροές», δηλαδή τις 
δαπάνες (εφόσον είναι επιλέξιμες – βλέπε παρακάτω) που απαιτούνται για την 
συμμετοχή σε κάποια ερευνητική δραστηριότητα ή ερευνητικό έργο, και όχι 
«ερευνητικά αποτελέσματα». Η χρηματική επιβράβευση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων (όπως βραβεία για την δημοσίευση άρθρων σε υψηλού κύρους 
περιοδικά) θα πρέπει να είναι κυρίως αρμοδιότητα των Τμημάτων που για τον σκοπό 
αυτό θα πρέπει να αποφασίσουν τα κριτήρια βάση των οποίων θα δίνονται τα 
βραβεία (λίστα περιοδικών που θεωρούνται υψηλού κύρους, κατηγοριοποίηση, κλπ)2. 
Βεβαίως ένα (ίσως το πλέον) βασικό κριτήριο για χρηματοδότηση από το ΠΕΒΕ θα 
είναι η ποιότητα και ποσότητα των αποτελεσμάτων που έχει ήδη επιτευχθεί από τον 
ερευνητή (ή τους ερευνητές) στο ερευνητικό αντικείμενο για το οποίο αιτείται 
χρηματοδότηση. Επομένως εμμέσως, πλην σαφώς, το ΠΕΒΕ δίνει κίνητρα σε 
ερευνητές του ΟΠΑ να αυξήσουν την ερευνητική τους «παραγωγή» για να μπορούν 
να χρηματοδοτηθούν μελλοντικά από το ΠΕΒΕ.  
 
Η χρηματοδότηση του ΠΕΒΕ θα προέρχεται από τον πόρο «υπέρ ΟΠΑ», για την 
οικονομική διαχείριση του οποίου υπεύθυνος είναι ο ΕΛΚΕ.  Για το ακαδημαϊκό έτος 
2010-2011, το συνολικό καθαρό ποσό που θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του 
ΠΕΒΕ θα καθοριστεί βάσει σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ. 
 
Υπεύθυνη για την επίβλεψη και την διαχείριση του ΠΕΒΕ είναι η Συγκλητική 
Επιτροπή Βασικής Έρευνας3. Τα Μέλη και τα Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής 
που προτάθηκαν από τα Τμήματα του ΟΠΑ και εγκρίθηκαν από την Σύγκλητο της 
20ης Ιουνίου 2008, αναφέρονται στο τέλος του παρόντος κειμένου. 

                                                
1 Το παρόν κείμενο προτείνεται ομόφωνα από την Συγκλητική Επιτροπή Βασικής Έρευνας, (βλέπε 
παρακάτω). 
2 Και θα πρέπει βέβαια να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους πόρους. Οι πόροι μπορεί να 
εξασφαλιστούν από τον «πόρο υπέρ του Τμήματος» που προέρχεται από τα έσοδα μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, όπως ήδη κάνουν για παράδειγμα τα τμήματα Οικονομικής Επιστήμης και ΔΕΟΣ. 
3 Παρόμοια Επιτροπή λειτουργεί για παράδειγμα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 



 
 
2. Προϋποθέσεις – Τύποι Ερευνητικών Προγραμμάτων  
 
Όλα τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης, οι διδακτορικοί φοιτητές και οι 
μεταδιδακτορικοί ερευνητές (post – docs) του ΟΠΑ δικαιούνται να αιτηθούν.  
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ του ΟΠΑ.  
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι άλλοι Ερευνητές δε μπορούν να συμμετάσχουν 
σε περισσότερες από μια προτάσεις. 
 
Μέλη ή Αναπληρωματικά Μέλη της Συγκλητικής Επιτροπής Βασικής Έρευνας δε 
μπορούν να εισπράξουν αμοιβές από έργα ΠΕΒΕ. 
 
 
Τα ερευνητικά προγράμματα που θα χρηματοδοτούνται θα πρέπει να έχουν 
σημαντική πιθανότητα να παράξουν: 
 

(a) ‘Ένα αυτοτελές μετρήσιμο αποτέλεσμα με την μορφή δημοσίευσης σε έγκυρα 
διεθνή περιοδικά με κριτές ή ισοδύναμη δημοσίευση σε βιβλίο – Ερευνητικά 
έργα τύπου (a).   

(b) Ένα προκαταρκτικό ή ενδιάμεσο αποτέλεσμα (π.χ με την μορφή Discussion 
Paper) που είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της 
δημοσίευσης σε έγκυρα διεθνή περιοδικά με κριτές ή για την διεκδίκηση 
μελλοντικά εξωτερικής χρηματοδότησης – Ερευνητικά έργα τύπου (b).  

 
Μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανά έργο / ερευνητή: 15.000 Ευρώ τον χρόνο για 
έργα τύπου (α) και 10.000 Ευρώ για έργα τύπου (β). Η  χρηματοδότηση θα καλύπτει 
δαπάνες για ένα μόνο χρόνο μετά την έναρξη του έργου.  

 
 
3. Επιλέξιμες Δαπάνες  
 
Ο προϋπολογισμός μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες δαπάνες για την εκτέλεση 
του έργου:   
 

1. Αμοιβές ερευνητών – επιστημονικού υπεύθυνου και βοηθών έρευνας 
(research assistants) (μεταπτυχιακών ή διδακτορικών φοιτητών ή post-doc). 
Η αμοιβή του επιστημονικού υπεύθυνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 
30% του συνολικού προϋπολογισμού και είναι επιλέξιμη μόνο για 
ερευνητικά έργα τύπου (a).  

2. Έξοδα μετακίνησης για συμμετοχή σε ερευνητικές συνεργασίες με άλλα 
Πανεπιστήμια (κάλυψη των εξόδων του μέλους ΔΕΠ του ΟΠΑ ή των 
εξόδων συνεργατών ερευνητών - επισκεπτών στο ΟΠΑ). [Κόστος 
μετακίνησης / Κόστος Ξενοδοχείων / Ημερήσια Αποζημίωση4]. 

3. Έξοδα συμμετοχής με παρουσίαση εργασίας σε σημαντικό διεθνές 
συνέδριο5 [Κόστος Εγγραφής / Κόστος μετακίνησης / Κόστος Ξενοδοχείων 
/ Ημερήσια Αποζημίωση]. 

                                                
4 Η ημερήσια αποζημίωση θα είναι αυτή που ορίζει το ΕΛΚΕ. 
5 Όπως τα ετήσια συνέδρια των διεθνών ή ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών Associations ή συνέδρια 
ισοδύναμου κύρους.  



4. Αγορά λογισμικού και λοιπών αναλωσίμων που δεν καλύπτεται από άλλες 
πηγές χρηματοδότησης 

5. Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων που δεν καλύπτεται από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης 

6. Έξοδα δημοσιεύσεων 
7. Αγορά βιβλίων ή επιστημονικών περιοδικών ή άρθρων (από ηλεκτρονικές 

καταχωρήσεις επιστημονικών περιοδικών) ή συνδρομές σε επιστημονικά 
περιοδικά. 

8. Λειτουργικά έξοδα (π.χ. ταχυδρομικά ή τραπεζικά έξοδα) ή έξοδα τεχνικής 
υποστήριξης που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου.  

 
Μετά από επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου μπορεί να 
υπάρξει ανακατανομή του προϋπολογισμού. Επίσης, μετά  από επαρκώς 
αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού Υπεύθυνου μπορεί μέρος του 
προϋπολογισμού να μεταφερθεί στον επόμενο χρόνο. Δαπάνες έργων που δεν 
εκταμιεύονται και δεν μεταφέρονται στον επόμενο χρόνο προστίθενται στον 
προϋπολογισμό του ΠΕΒΕ του επόμενου χρόνου. 
 
 
4. Ημερομηνίες – Προθεσμίες (για το ΠΕΒΕ 3) 
 

• Δημοσίευση της Προκήρυξης – Πρόσκλησης για την Εκδήλωση 
Ενδιαφέροντος ΠΕΒΕ 3: Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2010. 

• Προθεσμία για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων μέχρι: Παρασκευή, 08 
Οκτωβρίου 2010. 

• Χρονική διάρκεια αξιολόγησης των προτάσεων μέχρι: Παρασκευή, 26 
Νοεμβρίου 2010. 

• Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΠΕΒΕ 3: Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010. 
• Υπογραφή συμβάσεων των Επιστημονικών Υπευθύνων με τον ΕΛΚΕ μέχρι: 

Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2010. 
• Έναρξη υλοποίησης ερευνητικών έργων ΠΕΒΕ 3, από Σάββατο 1η 

Ιανουαρίου 2011. 
 

5. Κριτήρια επιλογής προτάσεων  
 
Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα. 
 
Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 
α) Περίληψη ερευνητικής δραστηριότητας (3-5 σελίδες) που θα περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες: Θεωρητικό Υπόβαθρο, Σημασία 
Έρευνας - Επιπτώσεις στο επιστημονικό πεδίο και ευρύτερη σημασία (π.χ. 
σημασία για την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής),  Πρωτοτυπία, Στόχοι. 
β) Άρθρα ή Discussion Papers που έχουν ήδη δημοσιευθεί στην περιοχή από 
την ερευνητική ομάδα και των οποίων η προτεινόμενη έρευνα ή 
δραστηριότητα αποτελεί συνέχεια. 
γ) Αναλυτικό προϋπολογισμό με περιγραφή όλων των δαπανών ανά 
κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης. 
δ) Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα του επιστημονικού υπεύθυνου και των 
μελών της ερευνητικής ομάδας. 
 

 
 
 



Καταρχάς οι προτάσεις θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα τους, τον 
προϋπολογισμό, την συμβατότητα τους με τις βασικές αρχές /προϋποθέσεις 
χρηματοδότησης από το ΠΕΒΕ και την μη δυνατότητα χρηματοδότησης τους από 
άλλη πηγή. 
 
Στην συνέχεια θα γίνεται η ουσιαστική αξιολόγηση του φυσικού αντικειμένου όπου 
θα λαμβάνονται υπόψη:  
 

A. Για ερευνητικά προγράμματα  τύπου (a): 
 
(i) Πρωτοτυπία – πιθανότητα δημοσίευσης σε υψηλού κύρους περιοδικό (βάρος 

30%). 
(ii) Εμπειρία ερευνητικής ομάδας και ιδιαίτερα του επιστημονικού υπεύθυνου 

όπως αποδεικνύεται από προηγούμενες (ιδιαίτερα πρόσφατες) 
δημοσιεύσεις, discussion papers, παρουσιάσεις σε συνέδρια και σε 
σεμινάρια (βάρος 35%) 

(iii)Παρουσίαση – Τεκμηρίωση (βάρος 10%). 
(iv) Σημασία έρευνας (βάρος 25%) – τεκμηρίωση ότι στο συγκεκριμένο 

επιστημονικό χώρο η έρευνα θα συνεισφέρει στην λύση ενός σημαντικού 
επιστημονικού προβλήματος 

 
Β. Για ερευνητικά προγράμματα  τύπου (b): 
 
(i) Πρωτοτυπία – πιθανότητα δημοσίευσης σε υψηλού κύρους περιοδικό (βάρος 

20%). 
(ii) Εμπειρία ερευνητικής ομάδας και ιδιαίτερα του επιστημονικού υπεύθυνου 

όπως αποδεικνύεται από προηγούμενες (ιδιαίτερα πρόσφατες) 
δημοσιεύσεις, discussion papers, παρουσιάσεις σε συνέδρια και σε 
σεμινάρια (βάρος 45%). 

(iii)Παρουσίαση – Τεκμηρίωση (βάρος 10%). 
(iv) Σημασία έρευνας - τεκμηρίωση ότι στο συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο η 

έρευνα θα συνεισφέρει στην λύση ενός σημαντικού επιστημονικού 
προβλήματος (βάρος 25%). 

 
Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την μερική χρηματοδότηση μιας πρότασης.  
 
Η επιλογή των προτάσεων για χρηματοδότηση θα είναι απολύτως αξιοκρατική. 
Κατ’εξαίρεση, τουλάχιστον μία (1), η καλύτερη, πρόταση κάθε τμήματος του ΟΠΑ 
θα χρηματοδοτείται κάθε χρόνο εφόσον αξιολογείται με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο με 
τον μέσο όρο των προτάσεων που χρηματοδοτούνται. 
 
 
6. Διαδικασία, εκταμιεύσεις δαπανών και υποχρεώσεις επιστημονικού 

υπεύθυνου 
 

• Αιτήσεις για χρηματοδότηση στέλνονται τόσο ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση: 
vice-rector@aueb.gr) όσο και σε έντυπη μορφή στην Γραμματεία της 
Αντιπρυτανείας Ακαδημαϊκών Υποθέσεων (που θα λειτουργεί και ως 
Γραμματεία της Επιτροπής του ΠΕΒΕ).  

 
• Κάθε αίτηση αποστέλλεται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα  μέλη και στα 

αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής που θεωρούνται οι πλέον αρμόδιοι για 
το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο.  

 

mailto:vice-rector@aueb.gr


• Η Επιτροπή επιλέγει τους εξωτερικούς κριτές μετά από εισήγηση των μελών 
της Επιτροπής που παραλαμβάνουν τις προτάσεις.  
 

• Λαμβάνοντας υπόψη τις αξιολογήσεις των εξωτερικών κριτών και τις 
εισηγήσεις των μελών της Επιτροπής που έχουν παραλάβει τις προτάσεις, η 
Επιτροπή αποφασίζει για τις προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν και το ποσό 
της χρηματοδότησης. 
 

• Ενημερώνονται ο Πρύτανης και Αντιπρύτανης Οικονομικών και 
Προγραμματισμού. Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ενημερώνει 
τους αιτούντες και τον ΕΛΚΕ. 
 

• Κάθε χρόνο ενημερώνεται απολογιστικά η Σύγκλητος (για τα έργα που 
χρηματοδοτήθηκαν τον προηγούμενο χρόνο).  
 

• Η εκταμίευση των δαπανών των ερευνητικών έργων γίνεται σταδιακά και 
μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών που αφορούν τις επιλέξιμες δαπάνες 
2 - 8. Η εκταμίευση των αμοιβών των ερευνητών (επιλέξιμη δαπάνη 1) εκτός 
του Επιστημονικού Υπεύθυνου γίνεται σε δύο δόσεις. Το 50% μετά την 
παράδοση της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και το 50% μετά την παράδοση 
της τελικής έκθεσης – βλέπε παρακάτω. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος 
πληρώνεται μόνο μετά την παράδοση της τελικής έκθεσης. 
 

• Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποχρεούται να παραδώσει:  
 

- Μια ενδιάμεση έκθεση προόδου μέχρι και 9 μήνες μετά την έναρξη του 
έργου. 

- Μια τελική έκθεση το αργότερο 1 μήνα μετά την λήξη του έργου. 
 
 

7. Επιτροπή ΠΕΒΕ6 
 
Πρόεδρος: Ι. Κατσουλάκος, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
 
 
Μέλη:  
 
Α. Κυριαζίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
Α. Ξεπαπαδέας, Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών 
Γ. Κουρέτας, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
Δ. Γκίκας, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Σ. Λιούκας, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Γ. Μπάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας 
Π. Κατερίνης, Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής 
Π. Δελλαπόρτας, Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής 
 
Αναπληρωματικά Μέλη: 
 
Απ. Φιλιππόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
Σ. Καλυβίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών 
                                                
6 Όπως εγκρίθηκαν από την Σύγκλητο της 20ης Ιουνίου 2008. 



Κ. Καραμάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων 
Α. Τσεκρέκος, Λέκτορας Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
Β. Σταθακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Επικοινωνίας 
Ι. Μήλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής 
Αθ. Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Στατιστικής 
 
 
 
 
 


