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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ  
«ΟΝΗΣΙΛΟΣ» 

ΣΤΟΧΟΙ 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει το Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Έρευνας 
«ΟΝΗΣΙΛΟΣ» το όποιο αποσκοπεί στην χρηματοδότηση 30 μεταδιδακτορικών ερευνητών με 
πρωταρχικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία, φιλοδοξώντας  να εντάξει νέους ερευνητές 
στον επιστημονικό ιστό της χώρας και να περιορίσει την επιστημονική μετανάστευση. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Tο Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» αποσκοπεί στην χρηματοδότηση τριάντα (30) ερευνητικών 
έργων που θα υποβληθούν και θα υλοποιηθούν από Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, με 
πρωταρχικό κριτήριο την επιστημονική αριστεία. Το Πρόγραμμα «ΟΝΗΣΙΛΟΣ» φιλοδοξεί να 
προσφέρει ευκαιρίες εργοδότησης νέων ερευνητών με ελκυστικές απολαβές, ενισχύοντας 
τον επιστημονικό ιστό της χώρας και περιορίζοντας την επιστημονική μετανάστευση. 
Δικαιούχοι θα είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν αποκτήσει τον διδακτορικό τους τίτλο σε διάστημα όχι 
μεγαλύτερο από εφτά (7) χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προτάσεων. 

Το Πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση ερευνητικού έργου από Νέο Ερευνητή, κάτοχο 
διδακτορικού τίτλου, κατόπιν υποβολής ερευνητικής πρότασης η οποία θα τύχει 
επιστημονικής αξιολόγησης από δύο (2) έγκριτους επιστήμονες του χώρου (peer-review), οι 
οποίοι εργάζονται εκτός Κύπρου. Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, θα εργαστεί στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου με κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την υλοποίηση του έργου, ενώ, 
παράλληλα θα έχει την επιλογή να συμμετέχει και σε άλλες ερευνητικές ή και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν διάρκεια δύο (2) έτη και θα πρέπει να εντάσσονται σε 
οποιαδήποτε θεματική περιοχή εμπίπτει στις ερευνητικές δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές θα πρέπει κατά την υποβολή της 
πρότασης να έχουν τη σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον ενός μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Το εν λόγω μέλος ΔΕΠ θα δρα ως Συντονιστής του έργου, εποπτεύοντας τις 
ερευνητικές δραστηριότητες και την ομαλή υλοποίησή τους και συμβουλεύοντας τον 
Μεταδιδακτορικό Ερευνητή σε θέματα που άπτονται της εκπόνησης της έρευνας και της 
μετέπειτα σταδιοδρομίας του.  

Το κάθε έργο θα έχει συνολικό προϋπολογισμό €70.000, εκ των οποίων οι €60.000 θα 
αφορούν στους δύο ετήσιους μισθούς του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και οι €10.000 στις 
απαραίτητες δαπάνες έρευνας που απαιτούνται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. 
Η γλώσσα υποβολής των προτάσεων θα είναι η Αγγλική. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Δικαιούχοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος, δεδομένου ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων, θα 
έχουν παρέλθει το μέγιστο επτά (7) έτη από την ημερομηνία απόκτησης του Διδακτορικού 
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Τίτλου. Η ημερομηνία αναφοράς για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος 
επιλεξιμότητας πρέπει να είναι η ημερομηνία της πραγματικής απονομής / απόκτησης του 
Διδακτορικού τίτλου, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις της χώρας όπου απονεμήθηκε ο 
τίτλος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ισχύει, για γυναίκες δικαιούχους θα προστίθεται 
ένας (1) χρόνος για κάθε παιδί που έχουν αποκτήσει και για τους άνδρες δικαιούχους όλη η 
τυχόν γονική άδεια που έχουν πάρει με ή χωρίς απολαβές. Επίσης για άλλες ειδικές συνθήκες 
όπως μακροχρόνια άδεια ασθενείας ή για υπηρεσία στην εθνική φρουρά θα παρέχεται η 
αντίστοιχη περίοδος κατόπιν υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΈΡΓΟΥ 
24 Μήνες. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
€2.100.000 (€1.050.000 ανά έτος για 30 έργα). 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Η καταληκτική ημερομηνία για υποβολή προτάσεων είναι η Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 
2019. 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
- Μισθός Μεταδιδακτορικού Ερευνητή: €60.000. Ο μισθός του μεταδιδακτορικού 

ερευνητή μπορεί να καταβάλλεται σε 12 ή 13 μηνιαίους μισθούς, με τον 13ο μισθό 
(αν επιλεγεί) να καταβάλλεται στο τέλος του ημερολογιακού έτους. Από το ποσό των 
απολαβών θα αφαιρούνται οι εισφορές του εργοδοτούμενου και του εργοδότη στα 
διάφορα Ταμεία του Κράτους. Το πρόγραμμα δεν προνοεί παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 
 

- Δαπάνες Έρευνας: €10.000. Περιλαμβάνουν έξοδα μετάβασης σε συνέδρια, έξοδα 
επιστημονικών δημοσιεύσεων, αναλώσιμα (όπου εφαρμόζεται), μικροεξοπλισμό και 
άλλα έξοδα που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω διαδικτυακού εργαλείου, ως ένα αρχείο σε μορφή pdf. 
Οδηγίες για την εξασφάλιση των σχετικών κωδικών πρόσβασης έχουν αναρτηθεί στο 
ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main.  

Η πρόταση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: 

Α. Προσωπικά Στοιχεία (εισάγονται στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής) 
x Όνομα 
x Επώνυμο 
x Αρ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου 
x Ημερομηνία γέννησης 
x Υπηκοότητα 
x Ταχυδρομική Διεύθυνση (αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα) για γραπτή 

επικοινωνία 
x Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερά και κινητά) 
x Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

https://applications.ucy.ac.cy/recruitment/main
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x Προπτυχιακές Σπουδές (τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απονομής πτυχίου, 
Πανεπιστήμιο) 

x Μεταπτυχιακές Σπουδές (τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απονομής πτυχίου, 
Πανεπιστήμιο) 

x Διδακτορικό (τίτλος πτυχίου, ημερομηνία απονομής πτυχίου, Πανεπιστήμιο) 
x Επιστημονικό Πεδίο (γενικός επιστημονικός τομέας και εξειδικευμένο θέμα) 
x Ενδιαφερόμενο Τμήμα 

Β. Ερευνητική Πρόταση (μέχρι 30 σελίδες σε ένα αρχείο pdf) 
x Τίτλος και Ακρώνυμο Ερευνητικής Πρότασης 
x Περίληψη Πρότασης συμπεριλαμβανομένων κατ’ ελάχιστο τριών (3) λέξεων-κλειδιά 

για εξεύρεση αξιολογητών  
x Περιγραφή Δικτύου Συνεργασίας, αν υπάρχει 
x Περιγραφή προτεινόμενης εργασίας, μεθοδολογίας και παραδοτέων  
x Σημαντικότητα της πρότασης για το επιστημονικό πεδίο 
x Ρόλος Μεταδιδακτορικού Ερευνητή 
x Προστιθέμενη Αξία και Όφελος 
x Σχέδιο εξέλιξης σταδιοδρομίας μεταδιδακτορικού ερευνητή μετά την ολοκλήρωση 

του ερευνητικού έργου 
x Προϋπολογισμός πρότασης  
x Βιογραφικό Σημείωμα και Κατάλογος Δημοσιεύσεων Μεταδιδακτορικού Ερευνητή 
x Αντίγραφο πτυχίου, μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου  
x Σαρωμένο αντίγραφο της υπογεγραμμένης βεβαίωσης από το μέλος του 

Ακαδημαϊκού Προσωπικού του Πανεπιστημίου που θα συντονίζει το ερευνητικό έργο 
το οποίο αναμένεται να εκπονήσει ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, η οποία να 
δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση της πρότασης και συμφωνεί με τις πρόνοιές της. 

Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην αγγλική γλώσσα στα σχεδιότυπα που υπάρχουν 
διαθέσιμα στην προκήρυξη. Σημειώνεται ότι για προτάσεις που θα υπερβούν τη μέγιστη 
επιτρεπόμενη έκταση των 30 σελίδων, οι αξιολογητές θα καλούνται να αγνοούν οποιαδήποτε 
επιπρόσθετη σελίδα. Επίσης διευκρινίζεται ότι η μέγιστη έκταση που αναφέρεται δίπλα από 
κάθε ενότητα της πρότασης είναι ενδεικτική και όχι προαπαιτούμενη.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Οι προτάσεις θα αξιολογούνται σε πρώτο στάδιο εσωτερικά ως προς την επιλεξιμότητά τους 
μα βάση τα προκαθορισμένα κριτήρια συμμετοχής που αναφέρονται στην πρόσκληση. Όσες 
προτάσεις κριθούν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα αποστέλλονται σε δύο 
εξωτερικούς κριτές από τον διεθνή επιστημονικό χώρο, οι οποίοι θα έχουν εξειδίκευση στο 
επιστημονικό πεδίο της κάθε πρότασης το οποίο θα καθορίζεται με τις λέξεις κλειδιά που θα 
υποδεικνύει στην πρόταση ο αιτητής. Η βαθμολόγηση των προτάσεων θα γίνεται με 
αριθμούς από το 0 έως το 5 με δικαίωμα χρήσης ενός (1) δεκαδικού ψηφίου για κάθε ένα 
από τα τρία κριτήρια αξιολόγησης, με άριστο το 5 και ελάχιστο το 0 με την αιτιολόγηση για 
κάθε βαθμό να περιγράφεται στον πιο κάτω Πίνακα. Η κάθε πρόταση μπορεί να λάβει 
συνολική βαθμολογία από 0 έως 15. Προτάσεις που λαμβάνουν βαθμολογία ίση ή 
υψηλότερη του 12/15 θα θεωρούνται ως επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας θα επιλέγεται η πρόταση με τον υψηλότερο βαθμό με σειρά προτεραιότητας 1) 
στο κριτήριο «Επιστημονική/Τεχνολογική Ποιότητα», 2) στο κριτήριο «Προστιθέμενη Αξία και 
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Όφελος» και 3) στο κριτήριο «Υλοποίηση Έργου και Ικανότητα Μεταδιδακτορικού 
Ερευνητή». 

Βαθμολογία  Ερμηνεία Αξιολόγησης  
0  Η πρόταση δεν καλύπτει το κριτήριο ή δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ελλιπών 

πληροφοριών που αφορούν το κριτήριο. 

< 0,99  Ανεπαρκής. Το κριτήριο δεν τεκμηριώνεται επαρκώς από την πρόταση ή 
υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες. 

1,00 – 1,99  Επαρκής. Η πρόταση καλύπτει γενικά το κριτήριο αλλά υπάρχουν σημαντικές 
αδυναμίες. 

2,00 – 2,99  Καλή. Η πρόταση καλύπτει καλά το κριτήριο αλλά υπάρχουν ελλείψεις ή/και 
αδυναμίες. 

3,00 – 3,99  Πολύ Καλή. Η πρόταση καλύπτει πολύ καλά το κριτήριο αλλά υπάρχουν μικρές 
ελλείψεις ή/και αδυναμίες. 

4,00 – 4,99  Άριστα. Η πρόταση καλύπτει στην εντέλεια το κριτήριο και οποιεσδήποτε 
ελλείψεις ή/και αδυναμίες είναι αμελητέες. 

5 Τέλεια Βαθμολογία. Η πρόταση καλύπτει στην εντέλεια το κριτήριο χωρίς 
οποιεσδήποτε ελλείψεις ή/και αδυναμίες. 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαρύτητα 
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν ως προς το κάθε ένα από τα τρία κριτήρια που 
παρουσιάζονται πιο κάτω. Επιπρόσθετα, θα αποκλείονται οι προτάσεις που δεν πληρούν το 
κριτήριο της Συμβατότητας με τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής. 

Α. Επιστημονική/Τεχνολογική Ποιότητα (40%)  

1. Επιστημονική συνεισφορά και καινοτομία του προτεινόμενου έργου 

2. Καταλληλότητα, πληρότητα και σαφήνεια μεθοδολογίας 

Β. Προστιθέμενη Αξία και Όφελος (30%) 

1. Δυνατότητα αξιοποίησης αποτελεσμάτων από το Πανεπιστήμιο, τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα και την κοινωνία 

2. Δυνατότητα προσέλκυσης εξωτερικής χρηματοδότησης για συνέχιση της 
ερευνητικής δραστηριότητας του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή και διεκδίκηση θέσης 
ακαδημαϊκού προσωπικού στην Κύπρο ή την Ευρώπη 

 Γ. Υλοποίηση Έργου και Ικανότητα Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (30%) 

1. Επιτευξιμότητα και μηχανισμοί ελέγχου ομαλής υλοποίησης έργου και 
διασφάλισης ποιότητας παραδοτέων 

2. Επιστημονική ικανότητα ερευνητικής ομάδας και συνεργαζόμενων φορέων (αν 
υπάρχουν) για υλοποίηση του προτεινόμενου έργου 

3. Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο Μεταδιδακτορικού Ερευνητή, προηγούμενη 
εμπειρία στην εκπόνηση ερευνητικών έργων και συνάφεια ερευνητικού υπόβαθρου 
με το προτεινόμενο έργο 

Επιπρόσθετα, οι αξιολογητές θα κληθούν (χωρίς βαθμολογία) να εκφέρουν την άποψή τους 
αναφορικά με τους πιο κάτω παράγοντες: 
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1. Επάρκεια προϋπολογισμού 

2. Πιθανά θέματα Δεοντολογίας και αναγκαιότητα για αξιολόγηση πρότασης από 
Επιτροπή Βιοηθικής ή κάποιο άλλο αρμόδιο για σχετικά θέματα δεοντολογίας  (π.χ. 
Λειτουργό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πανεπιστημίου Κύπρου) 

3. Επίδραση προτεινόμενων δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στο περιβάλλον 

Επιλογή Έργων 
Κατά την επιλογή των έργων θα υπάρχει ελάχιστη προϋπόθεση για χρηματοδότηση 
τουλάχιστον ενός έργου από κάθε Σχολή του Πανεπιστημίου, δεδομένου ότι υπάρχει 
πρόταση που να είναι επιλέξιμη σε κάθε Σχολή. Η επιλογή των υπόλοιπων έργων θα γίνεται 
ανεξαρτήτως Σχολής και με σειρά βαθμολογίας μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης νοουμένου ότι οι προτάσεις θα λάβουν βαθμολογία ίση ή 
μεγαλύτερη του 12/15. 

ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

1. Το μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού που προσυπογράφει την πρόταση είναι ο 
Συντονιστής του Ερευνητικού Έργου στο οποίο θα συμμετέχει ο μεταδιδακτορικός 
ερευνητής και ο επόπτης του μαθήματος που θα διδάσκεται. 

2. Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής θα κληθεί να διδάξει μέχρι και ένα μάθημα κατά τη 
διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων της χορηγίας. 

3. Το μάθημα που θα διδάξει ο μεταδιδακτορικός ερευνητής μπορεί να είναι νέο ή 
υφιστάμενο. 

4. Είναι δυνατό, το ίδιο μέλος του Ακαδημαϊκού Προσωπικού να προσυπογράψει πρόταση 
από περισσότερους από ένα μεταδιδακτορικούς ερευνητές αλλά μόνο η πρόταση που θα 
λάβει την υψηλότερη βαθμολογία μπορεί να εγκριθεί για χρηματοδότηση σε κάθε 
προκήρυξη.  

5. Προτάσεις από υποψήφιους οι οποίοι έχουν εργοδοτηθεί ή εργοδοτούνται στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές μπορούν να υποβληθούν μετά την 
παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών από τη λήξη της προηγούμενής τους εργοδότησης. 

6. Υποψήφιος του οποίου η πρόταση δεν εγκρίθηκε δύναται να υποβάλει νέα πρόταση στην 
επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

7. Η επίσημη έναρξη των ερευνητικών έργων θα λαμβάνει χώρα μετά από τις εγκρίσεις από 
όλα τα αρμόδια σώματα λήψης αποφάσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, νοουμένου ότι 
έχουν κατατεθεί όλα τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά. 

8. Νοείται ότι η περίοδος της χορηγίας είναι δύο (2) ημερολογιακά έτη στα οποία 
περιλαμβάνονται τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

Αναμένεται να ανακοινώνεται μία πρόσκληση υποβολής προτάσεων ανά έτος.  


