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Αζήλα, 27 Μαΐνπ 2013

Πξνο
ηα κέιε ΔΕΠ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Αγαπεηνί Σπλάδειθνη,
Η Σχγθιεηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ζπλεδξία 7ε/18-4-2013), ελέθξηλε ηε ζπλέρηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Ελίζρπζε ηεο έξεπλαο ζην ΟΠΑ κε ζθνπφ ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αξηζηεία. Σηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ
πξνγξάκκαηνο,

πινπνηείηαη

ε

Δξάζε

3:

«Ελίζρπζε

πξνζπαζεηψλ

γηα

πξνζέιθπζε

εξεπλεηηθψλ

πξνγξακκάησλ».
 Δεκηνπξγείηαη ινγαξηαζκφο ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη πνζφ € 10.000 γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2013-2014.
 Απφ ηνλ ινγαξηαζκφ απηφ ρξεκαηνδνηείηαη ε ζπκκεηνρή κειψλ ΔΕΠ ηνπ ΟΠΑ ζε ζπλαληήζεηο πνπ
ζθνπφ έρνπλ ηελ αλεχξεζε εηαίξσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ ζπκκεηνρή ζε ρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ή
γηα ηελ απφ θνηλνχ αλάπηπμε απηνρξεκαηνδνηνχκελσλ αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
 Καιχπηνληαη ηα έμνδα ζπκκεηνρήο, ηαμηδίνπ, δηακνλήο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε. Τν ζχλνιν απηψλ ησλ
εμφδσλ πνπ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ είλαη έσο 800 € θαη πξνυπφζεζε ελίζρπζεο είλαη λα κελ ππάξρεη
ηαπηφρξνλε θάιπςε απφ άιιε πεγή1.
 Κάζε κέινο ΔΕΠ κπνξεί λα ιάβεη ελίζρπζε κφλν κία θνξά αλά αθαδεκατθφ έηνο.
 Γηα θάζε ρξεκαηνδφηεζε ππνβάιιεηαη ε ζρεηηθή αίηεζε ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηνλ Αληηπξχηαλε
Αθαδεκατθψλ Υπνζέζεσλ θαη Πξνζσπηθνχ θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθφ αξρείν πνπ ηεξείηαη ζηνλ ΕΛΚΕ.
 Μεηά ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο, ην κέινο ΔΕΠ πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε ζηέιλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ησλ
απνηειεζκάησλ ζηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ Υπνζέζεσλ.
 Γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί κέινο ΔΕΠ γηα ηξίηε θνξά απφ ηνλ παξαπάλσ ινγαξηαζκφ ζα πξέπεη λα έρεη
ππνβιεζεί ηνπιάρηζηνλ κία πξφηαζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ΟΠΑ σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ
κέινπο ΔΕΠ ζηηο πξνεγνχκελεο δπν ζπλαληήζεηο.
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Η δηαρείξηζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΕΛΚΕ.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ
Καινχληαη ηα κέιε ΔΕΠ ηνπ ΟΠΑ πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπλαληήζεηο, φπσο πεξηγξάθνληαη
παξαπάλσ, λα ππνβάινπλ έλα κήλα πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλάληεζεο ην αίηεκά ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ
αίηεζε πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα http://www.aueb.gr/pages/erevna/enisxisi.php.
Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά ζηελ δηεχζπλζε secvicerector@aueb.gr θαη ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη
απφ ην πιηθφ πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζπλάληεζε.
Πεξηζζφηεξεο
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http://aueb.gr/pages/erevna/enisxisi.php.
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