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Προς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
(Επιτροπές Ερευνών ΤΕΙ) 

 

Θέµα: Οδηγίες Συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου για την πράξη «Αρχιµήδης ΙΙΙ -  
Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»  

Σύµφωνα µε την από 6/10/2011 Ανακοίνωση της ΕΥ∆, εγκρίθηκαν προς χρηµατοδότηση 200 
προτάσεις ερευνητικών οµάδων στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράµµατος «Αρχιµήδης ΙΙΙ 
– Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ». Oι εγκεκριµένες προτάσεις του ιδρύµατός σας 
καταγράφονται στον επισυναπτόµενο πίνακα µαζί µε τα σχόλια των ανεξάρτητων 
αξιολογητών της β΄ φάσης αξιολόγησης, καθώς και τον προϋπολογισµό που είχε υποβάλει 
προς έγκριση ο εκάστοτε επιστηµονικός υπεύθυνος στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ 
ΙΙΙ– Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ» και τα σχόλια των αξιολογητών επί αυτού. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 9510/19-06-2009 Πρόσκληση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ– 
Ενίσχυση ερευνητικών οµάδων στα ΤΕΙ», όπως επικαιροποιήθηκε στις 29/7/2009, στις 14-09-
2010 µε αρ. πρωτ. 12816 και στις 08/11/2011 µε αρ. πρωτ. 18916, το ίδρυµα σας πρέπει να 
υποβάλλει το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, στο οποίο θα περιλαµβάνονται όλες οι 
εγκεκριµένες ερευνητικές προτάσεις ως υποέργα.  Προκειµένου άµεσα να ξεκινήσει η 
διαδικασία ένταξης των εγκεκριµένων προς χρηµατοδότηση προτάσεων θα πρέπει να 
υποβληθούν τα Τ∆ΠΠ µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής λαµβάνοντας υπόψη τα εξής: 
 
(α) Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης µε τίτλο έργου: «Αρχιµήδης ΙΙΙ – 
Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο «ΤΕΙ…»(ΟΝΟΜΑ ΤΕΙ)» (σύµφωνα µε το 
συνηµµένο πρότυπο Τ∆ΠΠ) θα υποβληθεί µέσω ηλεκτρονικής υποβολής και θα περιέχει τα 
εξής  υποέργα: 
1. Ένα Υποέργο για κάθε χρηµατοδοτούµενη ερευνητική οµάδα, µε τίτλο τον 
τίτλο του ερευνητικού έργου  µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα.  
Σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των υποέργων ερευνητικών οµάδων θα πρέπει να συµφωνεί µε 
τον αριθµό των εγκεκριµένων ερευνητικών προτάσεων του Ιδρύµατός σας όπως εµφανίζονται 
στο συνηµµένο πίνακα.  
 
1.1 Ο προϋπολογισµός του κάθε υποέργου ερευνητικής οµάδας, θα πρέπει να συµφωνεί µε 
τον αιτούµενο προς έγκριση προϋπολογισµό που αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από τους 
αξιολογητές. Οι υποβληθέντες προϋπολογισµοί εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα. Για την 
συµπλήρωση του π.υ στο υποέργο του Τ∆ΠΠ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα σχόλια των 
ανεξάρτητων αξιολογητών, οι οποίοι αξιολόγησαν την πλήρη πρόταση. Στις περιπτώσεις που 
προτείνουν µείωση του π/υ της συγκεκριµένης πρότασης και το ίδρυµα δεν την 



 

 

 

πραγµατοποιήσει, τότε θα χρειαστεί να τεκµηριώσει την υποβολή του αρχικώς δηλωθέντος 
π/υ.     
Προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στη συµπλήρωση του προϋπολογισµού των ερευνητικών 
προτάσεων, εκείνων που εκ παραδροµής είχαν αιτηθεί το συνολικό ποσό των 100.000€, στο 
οποίο είχαν συµπεριλάβει και το ποσό που αναλογούσε στο Υποέργο της Κεντρικής ∆ράσης. 
Πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να υπάρξει συνεννόηση µε τον επιστηµονικό υπεύθυνο της 
πρότασης για να καθορισθεί το ποσό που θα αφαιρεθεί για να καλύψει τη «συµµετοχή» της 
πρότασης για την Κεντρική ∆ράση. 
 
1.2 Έναρξη και Λήξη του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου των προτάσεων των 
ερευνητικών οµάδων. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την 3η επικαιροποίηση της Πρόσκλησης, η ηµεροµηνία έναρξης του 
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των ερευνητικών οµάδων δύναται να ταυτίζεται µε την 
ηµεροµηνία ανάρτησης των αποτελεσµάτων αξιολόγησης ή να είναι µεταγενέστερη.  
Η χρονική διάρκεια των ερευνητικών προγραµµάτων δύναται να είναι από δύο (2) ως τρία (3) 
έτη.  
 
1.3 Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου  
Όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο Τ∆ΠΠ 

 
1.4 Παραδοτέα των υποέργων των ερευνητικών οµάδων 

 
Τα παραδοτέα κάθε ερευνητικής πρότασης,  πρέπει να αποτυπώνονται αναλυτικά στο Τ∆ΠΠ. 
Συγκεκριµένα, µε ευθύνη του επιστηµονικού υπευθύνου και αφού ληφθούν υπόψη τα 
αναφερόµενα στο έντυπο υποβολής κάθε πρότασης που έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί, θα 
δηλώνονται οι εξής δείκτες: 
α) Αριθµός ενισχυόµενων ερευνητικών προγραµµάτων (1) 
β) Αριθµός ερευνητών που συµµετέχουν σε ενισχυόµενα ερευνητικά προγράµµατα. 
γ)Αριθµός δηµοσιεύσεων / ανακοινώσεων /µονογραφιών/ τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας/ 
πατέντες/ νέες διατάξεις/ νέα προϊόντα 
 
 
2. Ένα Υποέργο Οριζόντιας Υποστήριξης µε τίτλο «Κεντρική ∆ράση» 
 
Το υποέργο της Κεντρικής ∆ράσης, δύναται να χρηµατοδοτηθεί µέχρι 25.000,00 € για κάθε 
εγκεκριµένη προς χρηµατοδότηση ερευνητική πρόταση.  

Κάθε πρόταση ερευνητικής οµάδας χρηµατοδοτείται µέχρι το ποσό των 100.000,00€, εκ των 
οποίων µέχρι 25.000,00 προκειµένου να καλυφθούν οι απαραίτητες δράσεις για την 
υλοποίηση του έργου, όπως αυτές ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω.  
 

Ενδεικτικά µέσω της Κεντρικής ∆ράσης καλύπτονται τα εξής: 

� η Αµοιβή Ιδρυµατικού Υπεύθυνου (6.000,00€) 

� Αµοιβές Υποστήριξης του έργου 

� Αµοιβές για την Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση 

� Έξοδα προβολής και διαφήµισης  

� Έξοδα Ταξιδίων 

� Έντυπα και Γραφική Ύλη 

� ∆ιάφορα Λοιπά Έξοδα και 



 

 

 

� Έµµεσα Έξοδα 

 

Υποχρεωτική είναι η δράση της αξιολόγησης της πράξης καθώς και η δράση της 
∆ηµοσιότητας των συνολικών ερευνητικών αποτελεσµάτων των ερευνητικών οµάδων ανά 
Ίδρυµα. 

2.1 Ο προϋπολογισµός του υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης, προκύπτει αθροίζοντας όλα τα 
ποσά που προκύπτουν για κάθε υποέργο ερευνητικής οµάδας, µετά την αφαίρεση από τα 
100.000€ (µέγιστος π/υ για κάθε ερευνητική οµάδα), του αιτούµενου για την έρευνα ποσού.  
 
Παράδειγµα υπολογισµού των π.υ των υποέργων: 
Έστω ότι οι ερευνητικές οµάδες του Ιδρύµατος σας, ζητάγανε από τα 100.000 € τα 85.000€ 
για την ερευνητική τους πρόταση. Εποµένως το Υποέργο της ερευνητικής οµάδας έχει π.υ 
85.000 ενώ για το υποέργο της Κεντρική ∆ράσης, θα πρέπει στην περίπτωση που έχετε άνω 
της µίας εγκεκριµένης προς χρηµατοδότηση πρόταση, να αθροίσετε τα 25.000€ κάθε 
πρότασης που απορρέουν από την αφαίρεση 100.000-85.000 = 25.000.  
Έστω ότι έχετε 5 ερευνητικές οµάδες των οποίων η έρευνα εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση, ο 
συνολικός π/υ του υποέργου της Κεντρικής ∆ράσεις θα είναι 25.000*5= 125.000€ 

 

2.2 Λαµβάνοντας υπόψη το σχετικό αποστελλόµενο σήµερα έγγραφο της ∆ιαχειριστικής 
Αρχής, στο οποίο καθορίζεται το ανώτατο ποσοστό 8% έµµεσων δαπανών επί των άµεσων 
επιλέξιµων δαπανών, για ενταγµένες πράξεις, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Αρχιµήδης 
ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στα ΤΕΙ»:  
για να υπολογίσετε εποµένως το ποσό των έµµεσων δαπανών που δικαιούστε να δηλώσετε, 
θα πρέπει να υπολογίσετε το 8% του π/υ του υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης. 
 
Παράδειγµα υπολογισµού των έµµεσων δαπανών οι οποίες δηλώνονται στο Υποέργο 
της Κεντρικής ∆ράσης: 
Έστω ότι ο π/υ του υποέργου της κεντρικής δράσεις, είναι 125.000€, τότε οι έµµεσες 
δαπάνες που µπορείτε να δηλώσετε στο Τ∆ΠΠ είναι 125.000*8/100=10.000€. 
 
2.3 Έναρξη και Λήξη του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου της 
Κεντρικής ∆ράσης 
 
Η έναρξη του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του υποέργου της Κεντρικής δράσης, 
ταυτίζεται µε την προγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης Υποέργου Ερευνητικών οµάδων και η 
ηµεροµηνία λήξης συµπίπτει µε την αντίστοιχη µεταγενέστερη ηµεροµηνία Υποέργου 
Ερευνητικής Οµάδας. 
 
2.4 Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου  
Όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο Τ∆ΠΠ 
 

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ  
 
 
- Εσωτ. ∆ιανοµή:  
Μοναδες Α2, Α3, Β3, Γ 

 
-Πίνακας Αποδεκτών 


