
Προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών Μεταπτυχιακής Έρευνας Σχολής ΜΠΔ 

 
 

Η Σχολή Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου Κρήτης, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της, προκηρύσσει την υποβολή ερευνητικών προτάσεων για την χρηματοδότηση 
ερευνητικών έργων από υποψήφιους διδάκτορες.  

Στόχοι του προγράμματος υποτροφιών είναι να ενισχύσει υποψήφιους διδάκτορες κατά τα 
πρώτα στάδια διενέργειας της έρευνάς τους, οι οποίοι διαμένουν στα Χανιά και διεξάγουν 
έρευνα στη Σχολή και οι οποίοι δεν λαμβάνουν άλλη οικονομική βοήθεια για διδακτικό ή 
ερευνητικό έργο ή χρηματοδότηση από άλλες πηγές κατά τη διάρκειά της. 

Οι προτάσεις χρηματοδοτούνται από το Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Π.Δ. και θα πρέπει να 
εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των κατευθύνσεών του. Η μέγιστη διάρκεια των 
έργων είναι ένα (1) έτος, η χρηματοδότηση ανά έργο είναι έως 3000€/έργο ενώ η συνολική 
χρηματοδότηση του προγράμματος είναι έως 15.000€. 

 

Προϋποθέσεις υποβολής προτάσεων 

• Κάθε πρόταση πρέπει να αναφέρεται σε αυτοτελές έργο, το περιεχόμενό της να έχει 
ικανά στοιχεία πρωτοτυπίας και να μην αποτελεί απλή επέκταση προηγούμενων έργων. 
Η υποβαλλόμενη πρόταση ή τμήμα της να μην χρηματοδοτήθηκαν ή 
χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή. 

• Κάθε πρόταση υποβάλλεται από υποψήφιους διδάκτορες (Υ.Δ.) στην οποία μπορούν να 
συμμετέχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής Μ.Π.Δ. του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, σε συνεργασία με Καθηγητή της Σχολής, ο οποίος θα έχει το ρόλο του 
συμβούλου καθηγητή της ερευνητικής ομάδας. Οι καθηγητές δεν έχουν δικαίωμα 
αμοιβής ή άλλης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αυτό. 

• Καθηγητές, Υ.Δ. και μεταπτυχιακοί φοιτητές που συμμετέχουν σε εγκεκριμένες 
προτάσεις χρηματοδότησης περασμένων ετών, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας 
πρότασης μέχρις ότου ολοκληρωθεί η εκτέλεση του προηγούμενου έργου που 
ανέλαβαν.  

• Οι προτάσεις είναι επιθυμητό να οδηγήσουν σε τουλάχιστον μία (1) παρουσίαση σε 
διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές ή μία (1) δημοσίευση σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με κριτές (αρκούν επίσημες επιστολές αποδοχής από την 
αντίστοιχη επιτροπή ή εκδοτική ομάδα). 

Κριτήρια αξιολόγησης 

1. Επιστημονική πρωτοτυπία του έργου (30%): Καινούργια επιστημονική γνώση που 
αναμένεται να προκύψει σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση προόδου στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. 

2. Μεθοδολογική προσέγγιση (20%): Καταλληλόλητα και πληρότητα της μεθοδολογίας 
υλοποίησης του έργου. 

3. Σύνθεση της επιστημονικής ομάδας και πληρότητα πρότασης (20%): Αφορά κυρίως 
την ερευνητική ομάδα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν την υλοποίηση της πρότασης. 
Από το κριτήριο αυτό θα επωφεληθούν Υ.Δ. και μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν 
από το έτος 2016. Η πληρότητα σχετίζεται με τα παραδοτέα/αποτελέσματα, τον 
προϋπολογισμό, τον χρονικό προγραμματισμό κλπ. 

4. Εφαρμογή των αποτελεσμάτων σε πραγματικά προβλήματα (30%): Αναμενόμενη 
επίδραση των αποτελεσμάτων του έργου στην επιστημονική κοινότητα και στην 
παραγωγή, αγορά και κοινωνία γενικότερα. 



Μία πρόταση θα θεωρείται επαρκής για χρηματοδότηση μόνο εφόσον συγκεντρώνει το 80% 
του μεγίστου της κλίμακας βαθμολόγησης που θα οριστεί. Προτάσεις που δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις ή δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες δεν θα αξιολογούνται. 

Αποδεκτές δαπάνες: 

• Εργαστηριακός εξοπλισμός που είναι τεκμηριωμένα απαραίτητος για το έργο. 

• Αναλώσιμα απαραίτητα για το έργο. 

• Αποζημιώσεις Υ.Δ. και μεταπτυχιακών ερευνητών, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις 
του ΕΛΚΕ. 

• Άλλες Δαπάνες σχετικές με το έργο και σε συμφωνία με τον οδηγό χρηματοδότησης του 
Ε.Λ.Κ.Ε.. 

Παραδοτέα – Αποτελέσματα 

Οι υπότροφοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν επιτυχώς την μεταπτυχιακή τους έρευνα, 
οφείλουν να παραδώσουν με το πέρας της ετήσιας υποτροφίας τους: 

• Ενδιάμεση έκθεση προόδου. 

• Κώδικας λογισμικού, τμήματα πρωτοτύπου – όπου αυτά έχουν έννοια - σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο έργο. 

• Τελική έκθεση πεπραγμένων φυσικού αντικειμένου που υποβάλλεται με τη λήξη του 
έργου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της πρότασης. 

• Άρθρα σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με κριτές και σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με κριτές που έχουν γίνει αποδεκτά ή είναι στην τελική φάση 
αξιολόγησης ή έχουν δημοσιευθεί. 

Η παραβίαση των προϋποθέσεων και η μη υποβολή των προβλεπόμενων παραδοτέων 
συνεπάγεται την ακύρωση της υποτροφίας. 

Δικαιολογητικά υποβολής 

1. Η πρόταση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5 σελίδες Α4, με γραμματοσειρά Times New 
Roman 12. 

2. Σύντομα βιογραφικά σημειώματα του συμβούλου μέλους Δ.Ε.Π., των Υ.Δ. και των 
μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν στο έργο (μέγιστο 1/2 σελίδας Α4 για 
κάθε μέλος). 

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στο pmsmpd@dpem.tuc.gr, το 
αργότερο μέχρι τις 18/02/2018. 

Αξιολόγηση προτάσεων 

Η τελική αξιολόγηση και κατάταξη των προτάσεων θα γίνει με ευθύνη της Κοσμητείας μετά 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ, και τα αποτελέσματα θα 
ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής. 

Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
Καθηγητής Νικόλαος Ματσατσίνης 
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