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Προς: ΤΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
3η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «ΘΑΛΗΣ - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και
∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών
υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας»
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή
της έρευνας και της καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή
της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή
της έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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Έχοντας υπ’ όψη:
1. Την υπ.αρ.πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της
Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων» (492
ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -09).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).
4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10-04-08 «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ.
ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1501/Β) κοινής υπουργικής απόφασης σύστασης Ειδικής
Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωση
της Υπηρεσίας σύµφωνα µε το άρθρο 3 και 5 του Ν.3614/2007» (ΦΕΚ τ.Α’/636/10-042008).
5. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16-11-2007 που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
6. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης
και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης
αυτής.
7. Τη µε αριθµ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό
Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ» (ΦΕΚ 1950/Β’/3.10.2007)».
8. Την από 3/04/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση» , µε την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων
Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνηµµένο στην πρόσκληση
έγγραφο.
9. Την µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο
της Πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό
µέσω
της
διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»,
που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση».
10. Το Αρ.Πρ. 16600/21-10-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα «∆ιευκρινιστικές
απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της
κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και
καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό
µέσω
της
διενέργειας
βασικής
και
εφαρµοσµένης
έρευνας
αριστείας»
που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση»»
11. Το Αρ.Πρ.16933/30-10-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα «2ο έγγραφο µε
∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής
έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση»»
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12. Το Αρ.Πρ.17384/09-11-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα «3ο έγγραφο µε
∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής
έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το
εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου
Μάθηση»
13. Το Αρ.Πρ.9332/18-06-2010 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα «Κοινή ηµεροµηνία
υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της από 8/1/2010 υπ’αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009
επικαιροποιηµένης Ανοιχτής Πρόσκλησης για την Πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας», που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
14. Την από 8/1/2010 και από 14/09/2010 επικαιροποιηµένη µε αρ.πρωτ. 11671/24-07-2009
Ανοιχτή Πρόσκληση για την Πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και
∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού
επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας
αριστείας»
15. Το Αρ.Πρωτ. 1962/14-09-2010 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως
16. Το Αρ.Πρωτ. 1535/04-07-2011 Υ.Σ. της Ειδικής Γραµµατέως, στο οποίο ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ στην 2η από 14/09/2010 Επικαιροποίηση της εν λόγω πρόσκλησης εκ
παραδροµής παρέµειναν φράσεις που δεν περιγράφουν µε ακρίβεια την αποφασισθείσα
τροποποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης (η οποία σχεδιάσθηκε σύµφωνα µε τα διεθνή
πρότυπα)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ
Η
Ε ΠΙ Κ Α Ι Ρ Ο ΠΟΙ ΗΣ Η
Τ ΗΣ
Υ Π ’Α Ρ . 4 9/ αρ . π ρ ω τ. 1 1 47 1/ 2 4- 7 - 2 00 9
Α Ν ΟΙ Χ Τ ΗΣ
ΠΡ ΟΣ Κ Λ ΗΣ Η Σ Γ Ι Α Υ ΠΟ Β ΟΛ Η Π Ρ ΟΤ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ ΗΝ Κ Α Τ ΗΓ ΟΡ Ι Α ΠΡ Α Ξ ΗΣ : « Θ Α Λ Η Σ Ε ν ίσ χ υ σ η τη ς έ ρε υ ν ας κ α ι τ η ς κ α ιν ο το µ ί ας µ έ σ ω πρ ο γ ρ αµ µ άτ ων β ασ ικ ή ς κ α ι
ε φα ρµ ο σ µ έ ν η ς έ ρε υ ν ας κ α ι τ η ς πρ ο σ έ λ κ υ σ η ς ε ρε υ ν η τ ών υ ψ η λ ο ύ ε π ι πέ δ ο υ α π ό το
ε ξ ωτε ρ ικ ό » µ ε τ ρ ο π ο π ο ί η σ η τ ω ν α κ ό λ ο υ θ ω ν φ ρ ά σ ε ω ν σ το Κ ε φ άλ α ι ο
5. 2 . 2. ( γ ) ( υ πο γ ρ αµ µ ι σ µ έ ν ε ς φ ρά σ ε ις ) :
«5. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
…. .5.2.2. Αξιολόγηση των προτάσεων µε µέριµνα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης του Ε.Π., και µε προσφυγή σε
διεθνείς αξιολογητές .. [κείµενο της Πρόσκλησης όπως ίσχυε µέχρι σήµερα]..
γ. Β΄ φάση αξιολόγησης µε βάση τις εκτενείς επικαιροποιηµένες προτάσεις στα αγγλικά από διεθνείς
αξιολογητές-κριτές
Το δεύτερο στάδιο αξιολόγησης προβλέπει την αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση προτάσεων από τρεις
ανεξάρτητους, διεθνείς κριτές / εµπειρογνώµονες.
Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει µέσω ειδικά διαµορφωµένης ηλεκτρονικής πλατφόρµας, στην οποία θα έχουν
πρόσβαση οι επιλεγµένοι κριτές/ αξιολογητές από το χώρο τους, προκειµένου να κάνουν τις αξιολογήσεις που τους
αναλογούν. Ο κάθε κριτής θα έχει πρόσβαση µε προσωπικό κωδικό και µόνο για τις προτάσεις που του αναλογούν.
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Τα κριτήρια αξιολόγησης της Β΄ φάσης όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση, βαθµολογούνται από
εµπειρογνώµονες της αντίστοιχης θεµατικής περιοχής και επιστηµονικής εξειδίκευσης.
Σε περίπτωση που στο Έντυπο Υποβολής ορίζονται δυο ή και περισσότερες Θεµατικές περιοχές (όπως αυτές
προβλέπονται από την παρούσα Πρόσκληση), τότε η κρίση θα γίνει από αξιολογητές των αντίστοιχων Θεµατικών
περιοχών.
Οι αξιολογητές θα επιλεγούν µε βάση την αναγνώρισή τους στη διεθνή ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα, έτσι ώστε
να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της κρίσης.
Η βαθµολόγηση στη Β΄ φάση γίνεται µε ΝΑΙ /ΟΧΙ για τα κριτήρια των οµάδων Α (Πληρότητα και Σαφήνεια της Πράξης)
και Γ (Τήρηση Εθνικών και Κοινοτικών Κανόνων) . Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαµβάνει
θετική τιµή "ΝΑΙ" σε όλα τα κριτήρια των εν λόγω Κατηγοριών. Έτσι, εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, µε τη σειρά που
παρουσιάζονται, η βαθµολόγηση είναι ΟΧΙ, η ΠΧΕΟ απορρίπτεται και αποκλείεται από τη περαιτέρω αξιολόγηση.
Οι αξιολογητές βαθµολογούν κάθε κριτήριο από το 1 έως το 4 (µε ακρίβεια πρώτου δεκαδικού ψηφίου), µε άριστα το
4. Για τα κριτήρια Β και ∆ υφίσταται λόγος αποκλεισµού αν η βαθµολογία σε αυτά είναι µικρότερη του 2. Η τελική
βαθµολογία του κάθε κριτηρίου θα είναι ο µέσος όρος της βαθµολογίας των κριτών για αυτό το κριτήριο, ενώ η
συνολική βαθµολογία της κάθε πρότασης θα υπολογίζεται αθροίζοντας τις τελικές βαθµολογίες των δύο κριτηρίων
αξιολόγησης και εποµένως θα κυµαίνεται από 2 έως 8.
Οι κριτές βαθµολογούν κάθε κριτήριο όπως αναφέρεται ανωτέρω και σχολιάζουν λεπτοµερώς τους λόγους της
βαθµολογίας αυτής. ∆ιατυπώνεται πρόταση σχετικά µε το ύψος του προϋπολογισµού για την ορθολογική εκτέλεση του
υποέργου. Κατά το στάδιο αυτό µπορεί να γίνει και περικοπή δαπανών από τους κριτές, αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Σε περίπτωση που οι βαθµολογίες δύο εκ των κριτών για την ίδια ΠΧΕΟ η οποία ανήκει σε µια θεµατική περιοχή,
διαφέρουν κατά περισσότερο από 1,2 µονάδες, αρχικά ζητείται επανεξέταση και επί των αποτελεσµάτων της
επανεξέτασης τελικά συνυπολογίζονται οι δύο πλησιέστερες βαθµολογίες.
Όλες οι ΠΧΕΟ ταξινοµούνται ανάλογα µε τη βαθµολογία τους και ανά θεµατική περιοχή.
Κάθε εµπειρογνώµονας δηλώνει εκ των προτέρων ότι α) δεν έχει καµία σχέση µε τους συµµετέχοντες στις προτάσεις
που αναλαµβάνει να κρίνει, και β) ότι δεν ανήκει στον αντίστοιχο Φορέα που υποβάλει την πρόταση για Αξιολόγηση. Τα
ονόµατα των κριτών είναι απόρρητα και δεν πρόκειται να ανακοινωθούν. Η κοινοποίηση του καταλόγου των κριτών δεν
είναι υποχρεωτική για το Υπουργείο Παιδείας και εφόσον πραγµατοποιηθεί δεν θα περιλαµβάνει οποιαδήποτε αναφορά
στις ΠΧΕΟ που αξιολόγησε ο κάθε κριτής…[κείµενο της Πρόσκλησης όπως ίσχυε µέχρι
σήµερα]..»
Κ ατ ά τ α λ ο ι πά ε ξ ακ ο λ ο υ θε ί ν α ισ χ ύ ε ι το Κ ε ίµ ε ν ο τη ς Τ ΗΣ Υ Π ’Α Ρ . 4 9/
αρ . π ρ ω τ. 1 1 47 1/ 2 4- 7 - 2 00 9 Α Ν ΟΙ Χ Τ Η Σ ΠΡ ΟΣ Κ Λ ΗΣ Η Σ , ό πω ς ε ίχ ε ε π ικ α ι ρο πο ι η θε ί
τη ν 0 8/ 01 / 2 0 10 κ α ι τ η ν 1 4/ 0 9/ 20 1 0 ισ χ ύ ε ι µ έ χ ρ ι σ ή µ ε ρα.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
o
Γραφείο Υπουργού
o
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
o
Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Υπ.Παιδείας
o
Γραφειο Ειδικού Γραµµατέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
o
o
o

Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα
Προϊστάµενο ΕΥ∆
Μονάδα Α2, Α3, Β2
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