Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δράσεων μελών ΔΕΠ
(απόφαση της 11ης / 08.02.2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου Πανεπιστημίου)

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών δράσεων μελών ΔΕΠ για το ημερολογιακό έτος 2021,
έχει ως σκοπό την ενίσχυση του ερευνητικού έργου των Καθηγητών και Λεκτόρων του Ιονίου
Πανεπιστημίου και υλοποιείται μέσω της ενίσχυσης της δυνατότητας δημοσίευσης του
έργου τους σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ως εξής:
Α. Κάλυψη δαπάνης δημοσίευσης σε επιστημονικά περιοδικά
Καλύπτεται το κόστος δημοσίευσης που πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Ιονίου
Πανεπιστημίου σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της ανοικτής πρόσβασης (open
access). Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η δημοσίευση της εργασίας να
πραγματοποιείται κατόπιν κρίσης. Συγκεκριμένα:
• Καλύπτεται η δαπάνη μίας δημοσίευσης για κάθε μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος για το
ημερολογιακό έτος 2021, μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.
• Το ανωτέρω μέλος ΔΕΠ πρέπει υποχρεωτικώς να ανήκει στην ομάδα των
συγγραφέων, ανεξαρτήτως της σύνθεσης αυτής.
• Δεν μπορεί να αναφέρεται στις ευχαριστίες της δημοσίευσης άλλο
χρηματοδοτούμενο έργο.
Το συνολικό ποσό που διατίθεται για την κάλυψη του συγκεκριμένου κόστους σε ιδρυματικό
επίπεδο για το ημερολογιακό έτος 2021 ανέρχεται στα 50.000,00 ευρώ.
Διαδικασία:
• Μέλος ΔΕΠ που δεν έχει κάνει ήδη χρήση της κάλυψης κόστους δημοσίευσης σε
επιστημονικό περιοδικό, καταθέτει σχετική αίτηση στην γραμματεία του οικείου
τμήματος, η οποία συνοδεύεται από α) βεβαίωση περί αποδοχής δημοσίευσης της
εργασίας κατόπιν κρίσης β) αποδεικτικό περί του ποσού της προϋπολογιζόμενης
δαπάνης δημοσίευσης γ) υπεύθυνη δήλωση του μέλους ΔΕΠ περί μη-κάλυψης της
σχετικής δαπάνης από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ο έλεγχος της προγενέστερης μηκάλυψης του κόστους της δημοσίευσης από το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ
πραγματοποιείται από την γραμματεία του οικείου Τμήματος, η οποία και υποβάλλει
αίτημα δέσμευσης στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης συνοδευόμενο από τα
ανωτέρω α, β και γ δικαιολογητικά.
• Το όποιο νόμιμο παραστατικό της δαπάνης, εκδίδεται με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ,
αφού προηγηθεί η έκδοση απόφασης ανάθεσης της δαπάνης.
• Με την ολοκλήρωση της δημοσίευσης, κατατίθεται αντίγραφο αυτής, το οποίο
διατηρείται στο σχετικό φάκελο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.
Β. Κάλυψη δαπάνης συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο:
Για όσο διάστημα συνεχίζεται η πανδημία, καλύπτεται αποκλειστικά το κόστος εγγραφής στο
συνέδριο (registration fee) για τα μέλη ΔΕΠ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η παρουσίαση ανακοίνωσης στο συνέδριο ή και η δημοσίευση
εργασίας στα πρακτικά. Συγκεκριμένα:
• Καλύπτεται η δαπάνη μίας εγγραφής σε συνέδριο (διεθνές, πανελλήνιο) για κάθε
μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος για το ημερολογιακό έτος 2021, μέχρι εξαντλήσεως του
διαθέσιμου προϋπολογισμού.

•
•

•

Η κάλυψη της δαπάνης εγγραφής αφορά σε έναν μόνο συγγραφέα ανά
ανακοίνωση/δημοσίευση.
Η εγγραφή μπορεί να αφορά σε συγγραφέα της ανακοίνωσης/δημοσίευσης εκτός
του μέλους ΔΕΠ. Στην περίπτωση αυτή, η εγγραφή λογίζεται στο συγκεκριμένο μέλος
ΔΕΠ. Προϋπόθεση αποτελεί ο συγγραφέας (εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό,
καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες) να προέρχονται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Δεν μπορεί να αναφέρεται στις ευχαριστίες της ανακοίνωσης/δημοσίευσης σε
πρακτικά άλλο χρηματοδοτούμενο έργο.

Το συνολικό ποσό που διατίθεται για την κάλυψη του συγκεκριμένου κόστους σε ιδρυματικό
επίπεδο για το ημερολογιακό έτος 2021 ανέρχεται στα 50.000,00 ευρώ.
Διαδικασία:
• Μέλος ΔΕΠ που δεν έχει κάνει ήδη χρήση της κάλυψης κόστους εγγραφής σε
επιστημονικό συνέδριο, καταθέτει σχετική αίτηση στην γραμματεία του οικείου
τμήματος, η οποία συνοδεύεται από α) βεβαίωση περί αποδοχής της
ανακοίνωσης/δημοσίευσης της εργασίας β) αποδεικτικό περί του ποσού της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης εγγραφής γ) υπεύθυνη δήλωση περί μη-κάλυψης της
σχετικής δαπάνης από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Ο έλεγχος της προγενέστερης μηκάλυψης του κόστους της εγγραφής από το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ
πραγματοποιείται από την γραμματεία του οικείου Τμήματος, η οποία και υποβάλλει
αίτημα δέσμευσης στη Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης συνοδευόμενο από τα
ανωτέρω α, β και γ δικαιολογητικά.
• Το όποιο νόμιμο παραστατικό της δαπάνης, εκδίδεται με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ,
αφού προηγηθεί η έκδοση απόφασης ανάθεσης της δαπάνης.
• Μετά την πραγματοποίηση της ανακοίνωσης/δημοσίευσης στα πρακτικά του
συνεδρίου, με ευθύνη του μέλους ΔΕΠ κατατίθεται α) αντίγραφο του προγράμματος
του συνεδρίου β) ανάτυπο της δημοσιευμένης στα πρακτικά του συνεδρίου εργασίας
(εφόσον υφίσταται) και γ) αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής, τα οποία
διατηρούνται στο σχετικό φάκελο της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης.

