
Κανονισμός χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σύντομης 

διάρκειας από ιδίους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

Ο ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της θεσμικής του αποστολής, όπως αυτή 

αποτυπώνεται και περιγράφεται στην ισχύουσα νομοθεσία και εξειδικεύεται στον Εσωτερικό 

Κανονισμό Χρηματοδότησης του, έχει ως άμεση προτεραιότητα του τη διάθεση και διαχείριση 

πόρων για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας του επιστημονικού προσωπικού του 

Ιδρύματος. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να συμβάλει στην ενδυνάμωση του παραγόμενου 

ερευνητικού έργου από το επιστημονικό δυναμικό του Ιδρύματος με στόχο την ενδυνάμωση και 

ανάδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας του Ιδρύματος στον ενιαίο χώρο της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και Έρευνας, εισήγαγε ο ΕΛΚΕ ήδη από το 2004 (αρ. πρακτικού 5/29-4-2004) το 

θεσμό της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σύντομης διάρκειας των μελών ΔΕΠ του 

Ιδρύματος από ιδίους πόρους που διαθέτει. Στη συνέχεια ο κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε με 

το αριθμ. πρακτικό 11/18-06-2014 της Επιτροπής Ερευνών και αναθεωρήθηκε με την αριθμ 

71/6/14-3-2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ως εξής: 

1. Η Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας χρηματοδοτεί από τους ίδιους πόρους του

Ε.Λ.Κ.Ε., την υλοποίηση ερευνητικών έργων σύντομης διάρκειας (12 μηνών), τα οποία προάγουν

την έρευνα που εκπονείται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος και τα αποτελέσματα της οποίας

δημοσιεύονται σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, σύμφωνα με τους κάτωθι

όρους και προϋποθέσεις.

2. Ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται μέλος Δ.Ε.Π. του ΤΕΙ Κεντρικής 

Μακεδονίας. Ο επιστημονικός υπεύθυνος υποβάλλει σχετικό αίτημα έγκρισης χρηματοδότησης 

του προτεινόμενου ερευνητικού έργου (έντυπο Δ20).

3. Το αίτημα έγκρισης χρηματοδότησης του προτεινόμενου ερευνητικού έργου εξετάζεται από την

Επιτροπή Ερευνών και εγκρίνεται η χρηματοδότηση του ερευνητικού έργου σύμφωνα με τους

παρακάτω όρους:

(α) το περιεχόμενο προτεινόμενου έργου συνάδει με τον κύριο σκοπό της χρηματοδότησης

ερευνητικών έργων σύντομης διάρκειας (12 μηνών) από ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε, που είναι η

ανάπτυξη της  έρευνας που εκπονείται στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

(β) τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου θα δημοσιευθούν σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό

αναγνωρισμένου κύρους

http://rescommittee.teicm.gr/documents/dioikitika/D20-ypovoli-12minou.doc


 (γ) ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας (12 μηνών), ανά 

ημερολογιακό έτος και με τον ίδιο επιστημονικό υπεύθυνο (μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος) δεν 

υπερβαίνει τα δύο (2) έργα συνολικά. 

 (δ) το ερευνητικό έργο θα τυγχάνει αυτόματης παράτασης έως επιπλέον 12 μήνες χωρίς να 

απαιτείται σχετική έγκριση της Ε.Ε., μετά την παρέλευση της οποίας θα ακυρώνεται αυτοδίκαια 

από την Ε.Ε εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί. 

4.  Η χρηματοδότηση θα διακρίνεται σε δύο κατηγορίες Α και Β, προϋπολογισμού 1.500€ και 1.000€ 

αντίστοιχα, ανάλογα με την απήχηση του επιστημονικού περιοδικού, στο οποίο θα δημοσιευτούν 

τα αποτελέσματα της έρευνας, όπως αναλυτικά σημειώνεται στη συνέχεια στα άρθρα 5 και 6. Η 

κατανομή της χρηματοδότησης θα γίνεται με εισήγηση του επιστημονικού υπεύθυνου στις 

παρακάτω επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών:  

• Αμοιβές μελών της ερευνητικής ομάδας 

• Έξοδα μετακίνησης σε επιστημονικά συνέδρια για παρουσίαση ερευνητικού έργου ή 

παρακολούθηση επιστημονικών εργασιών, καθώς και έξοδα μετακίνησης σε 

επιστημονικές συναντήσεις φορέων και οργανισμών για προώθηση ερευνητικών 

συνεργασιών. Οι δαπάνες μετακίνησης καλύπτονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 

Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ και βάσει της κείμενης νομοθεσίας 

• Έξοδα εγγραφής σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες για τους 

παραπάνω λόγους 

• Έξοδα δημοσίευσης (Article Processing Costs) για τη δημοσίευση επιστημονικών 

εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά 

• Αγορά εργαστηριακών αναλωσίμων 

• Αγορά λογισμικού, αναλωσίμων Η/Υ και περιφερειακών συσκευών καθώς και γραφική ύλη 

• Αγορά εργαστηριακού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών 

υποδομής του Εργαστηρίου ή του Τομέα στον οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π. Σημειώνεται 

ότι η αγορά εξοπλισμού του οποίου δεν αποδεικνύεται η χρησιμότητά του στην 

υποστήριξη του ερευνητικού έργου του μέλους Δ.Ε.Π. δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη. Ρητά 

δεν γίνεται αποδεκτή η προμήθεια κινητών τηλεφώνων, ψηφιακών καμερών 

φωτογραφίας ή βίντεο, η προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, καθώς και η πληρωμή 

λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας ή τιμολογίων παροχής  υπηρεσιών οποιοδήποτε είδους 

που δεν συνδέονται άμεσα με την ερευνητική δραστηριότητα του μέλους Δ.Ε.Π 

Ειδικότερα για την κατηγορία δαπανών "Αμοιβές μελών της ερευνητικής ομάδας", αυτές μπορούν 

να ανέρχονται μέχρι του ποσοστού 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Οι αμοιβές 

μελών της ερευνητικής ομάδας αφορούν την αποζημίωση Εξωτερικών Συνεργατών, και ως 

πρόσθετη αμοιβή τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και άλλων ΑΕΙ καθώς και μέλη 



ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.  Για τις κατηγορίες προσωπικού που λαμβάνουν αμοιβή και είναι μέλη 

ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ θα πρέπει να βεβαιώνουν με Υ.Δ τους ότι η απασχόλησή τους στο συγκεκριμένο 

ερευνητικό έργο είναι επιπρόσθετη και πέραν του τακτικού  ερευνητικού/εργαστηριακού έργου 

που είναι υποχρεωμένο το μέλος να ασκεί στο πλαίσιο των καθηκόντων του στο Ίδρυμα.  

Όλες οι παραπάνω δαπάνες διενεργούνται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του ερευνητικού 

έργου που είναι η ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με τήρηση 

των κανόνων και των διαδικασιών διενέργειας δαπανών που ισχύουν στον ΕΛΚΕ.  

5. Η απήχηση των επιστημονικών περιοδικών, στα οποία θα δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της 

προτεινόμενης έρευνας, θα αξιολογείται με τη βοήθεια του δείκτη απήχησης SJR Indicator, ο 

οποίος υπολογίζεται στη δικτυακή πύλη της SCImago Journal & Country Rank, στη διεύθυνση : 

http://www.scimagoir.com/index.php. με βάση πληροφορίες, που περιέχονται στη βάση 

δεδομένων Scopus ® (Elsevier BV) για πάνω από 21,000 τίτλους επιστημονικών εκδόσεων και 

πάνω από 5,000 εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στη δικτυακή αυτή πύλη τα επιστημονικά περιοδικά 

ταξινομούνται σε 27 κύριες θεματικές περιοχές (subject areas), καθώς και σε 313 ειδικές 

θεματικές κατηγορίας (subject categories), σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης της βάσης 

δεδομένων Scopus. Για κάθε επιστημονικό περιοδικό υπολογίζεται, μεταξύ άλλων, ο δείκτης 

απήχησης SJR Indicator, που εκφράζει τον αριθμό των ετεροαναφορών, που έλαβαν οι 

δημοσιεύσεις του συγκεκριμένου περιοδικού σε συγκεκριμένο έτος διαιρούμενου δια του αριθμού 

των δημοσιεύσεων, που δημοσιεύθηκαν συνολικά στο συγκεκριμένο περιοδικό τα προηγούμενα 

τρία έτη (πάντα με βάση πληροφορίες, που περιέχονται στη βάση δεδομένων Scopus). Με βάση 

αυτόν τον δείκτη απήχησης SJR Indicator, τα επιστημονικά περιοδικά για κάθε ειδική θεματική 

κατηγορίας (subject categories) κατατάσσονται σε τέσσερα τεταρτημόρια κατάταξης (quartiles), 

που το καθένα περιέχει το 1Α του συνολικού αριθμού των επιστημονικών περιοδικών 

αναγνωρισμένου κύρους, που περιλαμβάνονται σε κάθε ειδική θεματική κατηγορία (subject 

categories), και πιο συγκεκριμένα τα τεταρτημόρια κατάταξης Q1, Q2, Q3 και Q4, με το 

τεταρτημόριο Q1 να είναι αυτό με τα περιοδικά μεγαλύτερης απήχησης ενώ το τεταρτημόριο Q4 

να είναι αυτό με τα περιοδικά χαμηλότερης απήχησης.

6. Σύμφωνα με τα παραπάνω: (α) στην πρώτη κατηγορία χρηματοδότησης (κατηγορία Α,

προϋπολογισμού 1.500€) θα κατατάσσονται οι προτάσεις υλοποίησης ερευνητικού έργου, που θα

έχουν ως παραδοτέο τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε περιοδικό του πρώτου

τεταρτημορίου απήχησης Q1, (β) στη δεύτερη κατηγορία χρηματοδότησης (κατηγορία Β,

προϋπολογισμού 1.000€) θα κατατάσσονται οι προτάσεις υλοποίησης ερευνητικού έργου, που θα

έχουν ως παραδοτέο τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε περιοδικό του δεύτερου

τεταρτημορίου απήχησης Q2.

http://www.scimagoir.com/index.php


7. Για την έγκριση ολοκλήρωσης του ερευνητικού έργου και τη χρηματοδότησή του από τον ΕΛΚΕ

απαιτείται εκ μέρους του επιστημονικού υπευθύνου η υποβολή αίτησης ολοκλήρωσης του έργου

(έντυπο Δ21) συνοδευόμενη από τα παρακάτω:

(α) Αντίγραφο της επιστημονικής εργασίας, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό

περιοδικό.

(β) το τελικό κείμενο της εργασίας, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό να

περιέχει ρητή αναφορά για τη χρηματοδότησή του από τον ΕΛΚΕ σύμφωνα με την παρακάτω

διατύπωση:

"The authors wish to acknowledge financial support provided by the Special Account for Research

Funds of the Technological Education Institute of Central Macedonia, Greece, under grant AAA /

XX / ddmmyy - z /aa"

Η κωδικοποίηση είναι η εξής :

Κωδικός = ΑΑΑ / ΧΧ / ddmmyy- z / aa

Όπου ΑΑΑ= κωδικός Σχολής : ΣΔΟ= SMF ( School of Management & Finance)

      ΣΤΕΦ= SAT ( School of Applied Technology) 

Όπου  ΧΧ= κωδικός του Τμήματος όπως παρακάτω: 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων = BA (Business Administration) 

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής = AF (Accounting & Finance)   

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ = ME (Mechanical Engineering) 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ = IE ( Informatics Engineering) 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών =  CE ( Civil Engineering) 

Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής = GS (Geoinformatics and Surveying) 

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού = LG (Logistics) 

Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης = FT (Fashion Design & Textile Engineering) 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης, και Σχεδιασμού Αντικειμένων = IA (Interior 

Architecture Decorative Arts & Design) 

Όπου ddmmyy-z = Ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Ε και ο αριθμός της απόφασης έγκρισης του 

Ερευνητικού έργου. 



(γ) Εκτύπωση από τη δικτυακή πύλη της SCImago Journal & Country Rank (από τη 

διεύθυνση: http://www.scimagoir.com/index.php) του τεταρτημορίου κατάταξης (Q1 ή Q2) 

του συγκεκριμένου επιστημονικού περιοδικού, στο οποίο έγινε αποδεκτή η δημοσίευση (βλέπε 

σχήμα 1 παρακάτω για την περίπτωση π.χ. του επιστημονικού περιοδικού με τίτλο “Computers 

and Operations Research”, που κατατάσσεται στο τεταρτημόριο Q1 και στις πέντε ειδικές 

θεματικές κατηγορίες στις οποίες ανήκει). 

 Σχήμα 1 : Κατάταξη επιστημονικού περιοδικού με τίτλο “Computers and Operations Research” 

8. Σε περίπτωση, που κάποιο επιστημονικό περιοδικό κατατάσσεται σε δύο ή περισσότερα

διαφορετικά τεταρτημόρια κατάταξης για διαφορετικές ειδικές θεματικές κατηγορίες (subject 

categories), ως τεταρτημόριο κατάταξής του θα θεωρείται το καλύτερο από αυτά, αυτό δηλαδή,

που περιέχει επιστημονικά περιοδικά μεγαλύτερης απήχησης.

9. Διαφάνεια - δεοντολογία: Δεν χρηματοδοτείται 12μηνο ερευνητικό έργο το οποίο αποτελεί

παραδοτέο άλλου χρηματοδοτούμενου ή χρηματοδοτηθέντος προγράμματος.

10. Τα ερευνητικά έργα σύντομης διάρκειας (12 μηνών), που βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα δηλαδή,

που η έγκριση της χρηματοδότησής τους είχε αποφασιστεί σε χρόνο προγενέστερο της

ημερομηνίας έγκρισης του παρόντος κανονισμού και βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης, θα

ολοκληρωθούν σύμφωνα με το καθεστώς χρηματοδότησης, που ίσχυε κατά την ημερομηνία της

έγκρισής τους. Από την ημερομηνία έγκρισης των παραπάνω διατάξεων του κανονισμού

χρηματοδότησης ερευνητικών έργων σύντομης διάρκειας (12 μηνών) από ιδίους πόρους του

ΕΛΚΕ ΤΕΙΚΜ, καταργείται κάθε άλλη διάταξη από τον προγενέστερο κανονισμό που είναι

διαφορετική ως προς τις παραπάνω διατάξεις.
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