ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 - 10434 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 8203289

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΤΟΥ ΟΠΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΟΠΑ
ΔΡΑΣΗ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

H Σύγκλητος του ΟΠΑ στη συνεδρίαση της 7ης Ιουνίου 2012, υιοθέτησε πλαίσιο τριών
δράσεων για την ενίσχυση της έρευνας στο ΟΠΑ με στόχο την εξωστρέφεια και την
αριστεία. Η παρούσα Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων αφορά στη δράση 3 της
παραπάνω απόφασης που έχει ως αντικείμενο την ενίσχυση προσπαθειών για προσέλκυση
ερευνητικών προγραμμάτων.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
• Δημιουργείται λογαριασμός στον οποίο κατατίθεται ποσό € 30.000 ανά ακαδημαϊκό
έτος. Τυχόν αδιάθετα ενός έτους μεταφέρονται στο επόμενο έτος.
• Από τον λογαριασμό αυτό χρηματοδοτείται η συμμετοχή μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ σε
συναντήσεις που σκοπό έχουν την ανεύρεση εταίρων για την από κοινού συμμετοχή σε
χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
• Καλύπτονται τα έξοδα συμμετοχής, ταξιδίου, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης1.
Το σύνολο αυτών των εξόδων που μπορούν να καλυφθούν είναι έως 800 € και
προϋπόθεση ενίσχυσης είναι να μην υπάρχει ταυτόχρονη κάλυψη από άλλη πηγή.
• Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να λάβει ενίσχυση μόνο μία φορά ανά ακαδημαϊκό έτος.
• Για κάθε χρηματοδότηση υποβάλλεται η επισυναπτόμενη αίτηση η οποία εγκρίνεται
από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού και ενημερώνεται
σχετικό αρχείο που τηρείται στον ΕΛΚΕ.
• Μετά το πέρας της συνάντησης, το μέλος ΔΕΠ που χρηματοδοτήθηκε στέλνει σύντομη
αναφορά των αποτελεσμάτων στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού.
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Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό του ΕΛΚΕ περί διαχείρισης αυτής της κατηγορίας δαπανών.
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Για να χρηματοδοτηθεί μέλος ΔΕΠ για τρίτη φορά από τον παραπάνω λογαριασμό θα
πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον μία πρόταση με την συμμετοχή του ΟΠΑ ως
αποτέλεσμα της συμμετοχής του μέλους ΔΕΠ στις προηγούμενες δυο συναντήσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Καλούνται τα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε συναντήσεις,
όπως περιγράφονται παραπάνω, να υποβάλουν ένα μήνα πριν την πραγματοποίηση της
συνάντησης το αίτημά τους, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αίτηση.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση της Αντιπρυτανείας
secvicerector@aueb.gr και θα πρέπει να συνοδεύονται από το υλικό που περιγράφει τη
συνάντηση.
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Συνημμένα: Σχέδιο αίτησης Δράσης 3.
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