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1. τόχοσ Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ 
Στο πλαίςιο του Ε.Π. Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ και τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, θ ςφνταξθ και θ 
ανάρτθςθ τθσ οποίασ είναι αρμοδιότθτα τθσ Μονάδασ Α2 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ, 
επιδιϊκεται θ απόκτθςθ πολφτιμων ερευνθτικϊν εμπειριϊν από τουσ εμπλεκόμενουσ ερευνθτζσ ζτςι 
ϊςτε αυτοί να ςυμβάλλουν ςτθν επιςτθμονικι πρόοδο αλλά και ςτθν κοινωνικι και οικονομικι 
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.  

Παράλλθλα θ Ζρευνα, ςυμβάλλει μακροπρόκεςμα ςτθν αφξθςθ τθσ διεκνοφσ ανταγωνιςτικότθτασ του 
ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ, με τθν δθμιουργία επιςτθμόνων κατάλλθλων να ςτελεχϊςουν ωσ 
επιςτθμονικό και ερευνθτικό προςωπικό τα Ιδρφματα Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και τα 
Ερευνθτικά Κζντρα και Ινςτιτοφτα.  

Ο βαςικόσ ςτόχοσ τθσ χρθματοδοτοφμενθσ με τθν παροφςα Πρόςκλθςθ ζρευνασ, είναι θ αειφόροσ 
ανάπτυξθ κακϊσ και θ ανάπτυξθ εκνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων οι οποίεσ κα είναι ανταγωνιςτικζσ ςε 
τομείσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 

Οι Επιμζρουσ ςτόχοι τθσ ενίςχυςθσ τθσ διεπιςτθμονικισ ι και διιδρυματικισ ζρευνασ είναι: 

 Η ενίςχυςθ τθσ αριςτείασ  

 Η ανάπτυξθ τθσ διεπιςτθμονικισ ζρευνασ, δθλαδι θ ςυγκρότθςθ ομάδασ ι επιτροπισ που 
αποτελείται (ςυγκροτείται) από επιςτιμονεσ πολλϊν επιςτθμονικϊν κλάδων προκειμζνου να 
εξετάςει (ερευνιςει και αποφανκεί) για ζνα αντικείμενο που απαιτεί τισ γνϊςεισ εμπειρίεσ 
πολλϊν ειδικοτιτων. 

 Η ςυνζργεια μεταξφ ερευνθτικϊν ομάδων διαφορετικϊν ΑΕΙ, Ερευνθτικϊν Κζντρων και 
Ινςτιτοφτων που δραςτθριοποιοφνται ςτο ίδιο ι διαφορετικό γνωςτικό αντικείμενο ϊςτε να 
δθμιουργθκοφν πολλαπλαςιαςτικά φαινόμενα, να επιτευχκεί οικονομία κλίμακασ, να 
βελτιωκεί θ διάχυςθ τθσ παραγόμενθσ γνϊςθσ και τθσ τεχνογνωςίασ και να αναπτυχκοφν 
μονιμότερεσ ςυνεργαςίεσ τόςο ςτο ερευνθτικό όςο και ςτο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

 Τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν με ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα τθσ χϊρασ και του εξωτερικοφ. 

2. Σελικοί Δικαιοφχοι 

 
Τα Πανεπιςτιμια, ΤΕΙ, θ ΑΣΠΑΙΤΕ, Ερευνθτικά Κζντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 
Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12. 

3. Ερευνθτικζσ Ομάδεσ 
Σε κάκε Ερευνθτικό Ζργο που κα εγκρικεί ςτο πλαίςιο του εν λόγω Ερευνθτικοφ Προγράμματοσ  
ςυγκροτείται θ εξισ Ερευνθτικι Ομάδα: 
Η κφρια ερευνθτικι ομάδα (Κ.Ε.Ο.), θ οποία αποτελείται από τουλάχιςτον τρεισ (3) ερευνθτικζσ ομάδεσ, 
που πλαιςιϊνονται από τθν Ομάδα εξωτερικϊν ςυνεργατϊν (ΟΕΣ).  

 

Αναλυτικότερα το ανκρϊπινο ερευνθτικό δυναμικό μπορεί να ζχει τθν ακόλουκθ ςφνκεςθ: 

1 Ξζλθ κφριασ ερευνθτικισ ομάδασ (ΜΕΟ): 
Αφορά τα μζλθ των τριϊν τουλάχιςτον ςυνεργαηόμενων ερευνθτικϊν ομάδων οι οποίεσ ζχουν τθν 
ακόλουκθ ςφνκεςθ: 

α) υντονιςτισ (ζνασ για κάκε ερευνθτικι πρόταςθ/ Πράξθ): Είναι ο κφριοσ επιβλζπων και 
υπεφκυνοσ του ερευνθτικοφ προγράμματοσ Πράξθσ για το ςφνολο των ςυνεργαηόμενων 
ερευνθτικϊν ομάδων, ο οποίοσ κα πρζπει να είναι, Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., 
Επίκουροσ, Λζκτορασ Πανεπιςτθμίου, ι Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., Επίκουροσ, 
Λζκτορασ, ι Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν, του 
επιςπεφδοντοσ τμιματοσ που υποβάλλει τθν πρόταςθ. Οι Λζκτορεσ και οι Κακθγθτζσ 
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Εφαρμογϊν, δφναται να ςυμμετάςχουν με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρκρων 77 
και 78 του Ν.4009/2011 (κατϋ εφαρμογι των οποίων ςε περίπτωςθ που παφςουν να 
αςκοφν τα κακικοντα τουσ αντικακίςτανται με Απόφαςθ τθσ Συγκλιτου).  

β) Τπεφκυνοσ Ερευνθτικισ Ομάδασ (ζνασ για κάκε ερευνθτικι ομάδα, και επομζνωσ 
τουλάχιςτον 3 ανά ερευνθτικι πρόταςθ / πράξθ), τθσ κάκε ςυνεργαηόμενθσ 
ερευνθτικισ ομάδασ ο οποίοσ κα πρζπει να είναι Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., 
Επίκουροσ, Λζκτορασ Πανεπιςτθμίου, ι Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., Επίκουροσ, 
Λζκτορασ, ι Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν του 
επιςπεφδοντοσ τμιματοσ που υποβάλλει τθν πρόταςθ. Οι Λζκτορεσ και οι Κακθγθτζσ 
Εφαρμογϊν, δφναται να ςυμμετάςχουν με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των άρκρων 77 
και 78 του Ν.4009/2011 (κατϋ εφαρμογι των οποίων ςε περίπτωςθ που παφςουν να 
αςκοφν τα κακικοντα τουσ αντικακίςτανται με Απόφαςθ τθσ Συγκλιτου)  , ι Ερευνθτισ ι 
Ειδικόσ Λειτουργικόσ Επιςτιμονασ, Ερευνθτικοφ Κζντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, 
του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνθτικά Κζντρα 
τθσ χϊρασ δθμόςιου χαρακτιρα, (Οδθγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρκρο 1, §9. 

Kατά το χρόνο υποβολισ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ, ο Συντονιςτισ ι ο Υπεφκυνοσ τθσ 
Ερευνθτικισ Ομάδασ δεν δφναται να είναι ομότιμοσ ι ςυνταξιοφχοσ κακθγθτισ. 

Μετά τθν υποβολι τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ και ενόψει πλζον τθσ ζναρξθσ προετοιμαςίασ του 
ερευνθτικοφ ζργου γίνεται αποδεκτό ότι αν ο Συντονιςτισ και οι Επιςτθμονικοί 
Υπεφκυνοι ςυνταξιοδοτθκοφν και  ανακθρυχκοφν ομότιμοι κακθγθτζσ μποροφν και υπό 
τθν ιδιότθτα  του ομοτίμου κακθγθτι να παραμζνουν Συντονιςτζσ και Επιςτθμονικοί 
Υπεφκυνοι, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ αδιάλειπτθ ςυνζχεια ςτθν προετοιμαςία και 
εν ςυνεχεία υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ ζργου. 

 
 
γ) τα μζλθ των ερευνθτικϊν ομάδων, μπορεί να είναι: 

  Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., Επίκουροσ, Λζκτορασ Πανεπιςτθμίου,  του 
Πανεπιςτθμίου, ομότιμοσ ι ςυνταξιοφχοσ κακθγθτισ που υποβάλει τθν πρόταςθ 
ι άλλου Πανεπιςτθμίου τθσ χϊρασ. Οι Λζκτορεσ, δφναται να ςυμμετάςχουν με 
τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 77 του Ν.4009/2011 (κατϋ εφαρμογι 
του οποίου ςε περίπτωςθ που παφςουν να αςκοφν τα κακικοντα τουσ 
αντικακίςτανται με Απόφαςθ τθσ Συγκλιτου),  

 Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., Επίκουροσ, Λζκτορασ, ι Κακθγθτισ Εφαρμογϊν 
ΤΕΙ με διδακτορικό τίτλο ςπουδϊν, ομότιμοσ ι ςυνταξιοφχοσ κακθγθτισ του ΤΕΙ 
που υποβάλει τθν πρόταςθ ι άλλου ΤΕΙ τθσ χϊρασ. Οι Κακθγθτζσ Εφαρμογϊν, 
δφναται να ςυμμετάςχουν με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του άρκρου 78 του 
Ν.4009/2011 (κατϋ εφαρμογι του οποίου ςε περίπτωςθ που παφςουν να αςκοφν 
τα κακικοντα τουσ αντικακίςτανται με Απόφαςθ τθσ Συγκλιτου), 

 ερευνθτζσ ι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιςτιμονεσ Ερευνθτικοφ Κζντρου του Ν. 
1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 
Αρ.12 και λοιπά Ερευνθτικά Κζντρα τθσ χϊρασ δθμόςιου χαρακτιρα, (Οδθγία 
2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρκρο 1, §9, ςφμφωνα με τθν 5/11/09 Επιςτολι τθσ ΕΥΔ 
προσ τισ Επιτροπζσ Ερευνϊν των ΑΕΙ),  

 μετακαλοφμενοι ερευνθτζσ Εξωτερικοφ, για όςο χρονικό διάςτθμα είναι 
απαραίτθτο για τθν επιτυχία τθσ πρόταςθσ,  

 

2 Ξζλθ ομάδασ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν (ΟΕ): 
 

α) Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., Επίκουροσ, Λζκτορασ Ιδρυμάτων Εςωτερικοφ ι 
Εξωτερικοφ,  Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ, ομότιμοσ ι ςυνταξιοφχοσ κακθγθτισ 

β) ερευνθτζσ ελλθνικϊν και ξζνων ερευνθτικϊν κζντρων και Πανεπιςτθμίων, 
γ) μεταδιδακτορικοί ερευνθτζσ με πλιρθ ι μερικι απαςχόλθςθ ςτο ερευνθτικό ζργο,  
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δ) Υποψιφιοι Διδάκτορεσ με εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ με κζμα τθσ διατριβισ που 
ςχετίηεται άμεςα με το ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό ζργο, με τθν προχπόκεςθ ότι για τθν εν 
λόγω ζρευνα δεν χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτοσ», 

ε)  Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ, Προπτυχιακοί φοιτθτζσ, 
ςτ) εμπειρογνϊμονεσ,  
η) άτομα για ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ, μζλθ ΕΤΠ, τεχνικϊν εργαςτθριϊν, εργαςτθριακοί 

ςυνεργάτεσ κλπ. 
Τα Μζλθ τθσ Ομάδασ των Εξωτερικϊν Συνεργατϊν (ΕΟΣ) που είναι ερευνθτζσ ςυγκροτοφνται ςε Ομάδα 
με τουσ ίδιουσ όρουσ που ςυγκροτείται και θ ΚΕΟ, δεδομζνου ότι και ςτθν ΚΕΟ και ςτθν ΕΟΣ πρόκειται 
για ερευνθτζσ που πρζπει να αντιμετωπίηονται ιςότιμα. Εάν ςτθν Ομάδα Εξωτερικϊν Συνεργατϊν 
επιλεγεί να ςυμμετάςχουν και ςυνεργάτεσ με υποςτθρικτικό ρόλο χωρίσ αυξθμζνα προςόντα πχ 
μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ, τότε για τουσ ςυνεργάτεσ αυτοφσ επιβάλλεται να ζχει λάβει χϊρα μία ανοιχτι 
διαδικαςία επιλογισ είτε πριν τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ είτε μετά τθν ζναρξθ του ερευνθτικοφ ζργου 
είτε μετά τθν ζνταξθ τθσ ςχετικισ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ είτε εν γζνει ςε μεταγενζςτερο 
ςτάδιο. 
Στο ςφνολο τθσ, θ κφρια ερευνθτικι ομάδα (ΜΕΟ) δεν μπορεί να απαρικμεί λιγότερα από εννιά (9) και 
περιςςότερα από δεκαοκτϊ (18) μζλθ, προκειμζνου να είναι λειτουργικι. 

Η κάκε ερευνθτικι ομάδα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον δυο (2) άτομα (τον υπεφκυνο και 
ζνα μζλοσ). 

Σε αυτά τα μζλθ τθσ ΜΕΟ περιλαμβάνονται: α) ο ςυντονιςτισ, (ο οποίοσ μπορεί ταυτόχρονα να είναι και 
υπεφκυνοσ μιασ εκ των τουλάχιςτον τριϊν ερευνθτικϊν ομάδων), β)οι υπεφκυνοι των ερευνθτικϊν 
ομάδων και γ) τα υπόλοιπα μζλθ των ερευνθτικϊν ομάδων, όπωσ αυτά αναφζρονται παραπάνω. Δεν 
περιλαμβάνονται οι μετακαλοφμενοι ερευνθτζσ ςτον παραπάνω περιοριςμό για τον αρικμό των μελϊν 
τθσ ΚΕΟ. 

Με τον όρο μετακαλοφμενο ερευνθτι εξωτερικοφ εννοοφμε ερευνθτι από Κδρυμα του εξωτερικοφ, με 
ζντονθ ενεργι ερευνθτικι δραςτθριότθτα και επιςτθμονικό υπόβακρο ςχετικό με τθν εν λόγω ζρευνα, 
μεγάλου κφρουσ, του οποίου θ ςυμμετοχι αξιολογείτε, από τουσ εξωτερικοφσ εμπειρογνϊμονεσ όςον 
αφορά τθν επαφξθςθ τθσ βακμολογίασ τθσ πρόταςθσ, με βάςθ το βιογραφικό του. 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, κάκε μζλοσ τθσ ΜΕΟ,  ζχει δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςε 
μζχρι τρεισ (3) κφριεσ ερευνθτικζσ ομάδεσ διαφορετικϊν υποζργων, από τισ οποίεσ ςε μια (1) μπορεί 
να είναι υντονιςτισ. 
 
Ο υντονιςτισ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ (πζραν τθσ πρόταςθσ που ςυντονίηει, ςτθν οποία μπορεί να 
είναι και υπεφκυνοσ ερευνθτικισ ομάδασ ι απλό μζλοσ τθσ ΚΕΟ), μπορεί να ςυμμετάςχει το ανϊτερο 
ςε δφο (2) επιπλζον ΚΕΟ ωσ υπεφκυνοσ ι ωσ μζλοσ, είτε ςε δφο (2) επιπλζον ΟΕΣ ωσ μζλοσ, είτε ςε μία 
(1)επιπλζον ΚΕΟ και μια (1)επιπλζον ΟΕΣ. Προφανϊσ ςτθν περίπτωςθ που ο Συντονιςτισ μιασ 
πρόταςθσ είναι α) και υπεφκυνοσ ερευνθτικισ ομάδασ τθσ πρόταςθσ που ςυντονίηει και β) ςυμμετζχει 
και ςε άλλεσ 2 προτάςεισ, εμφανίηεται ςυνολικά ςε 4 ρόλουσ χωρίσ όμωσ να καταςτρατθγείται ο 
κανόνασ  ςυμμετοχισ του ςε ςυνολικά 3 ερευνθτικζσ προτάςεισ. 
 

3 Ξζλθ ομάδασ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν (ΟΕ): 
 

α) Κακθγθτισ, Αναπλθρωτισ Κακ., Επίκουροσ, Λζκτορασ Ιδρυμάτων Εςωτερικοφ ι 
Εξωτερικοφ,  Κακθγθτισ Εφαρμογϊν ΤΕΙ,  

β) ερευνθτζσ ελλθνικϊν και ξζνων ερευνθτικϊν κζντρων και Πανεπιςτθμίων, 
γ) μεταδιδακτορικοί ερευνθτζσ με πλιρθ ι μερικι απαςχόλθςθ ςτο ερευνθτικό ζργο,  
δ) Υποψιφιοι Διδάκτορεσ με εκπόνθςθ διδακτορικισ διατριβισ με κζμα τθσ διατριβισ που 

ςχετίηεται άμεςα με το ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό ζργο, με τθν προχπόκεςθ ότι για τθν εν 
λόγω ζρευνα δεν χρθματοδοτοφνται από το Πρόγραμμα «Ηράκλειτοσ», 

ε)  Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ, Προπτυχιακοί φοιτθτζσ, 
ςτ) εμπειρογνϊμονεσ,  
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η) άτομα για ςυντιρθςθ εξοπλιςμοφ, μζλθ ΕΤΠ, τεχνικϊν εργαςτθριϊν, εργαςτθριακοί 
ςυνεργάτεσ κλπ. 

 

Στο ςφνολο τθσ, θ κφρια ερευνθτικι ομάδα δεν μπορεί να απαρικμεί λιγότερα από εννιά (9) και 
περιςςότερα από δεκαοκτϊ (18) μζλθ, προκειμζνου να είναι λειτουργικι. 
Σε αυτά τα μζλθ περιλαμβάνονται: α) ο ςυντονιςτισ, (ο οποίοσ μπορεί ταυτόχρονα να είναι και 
υπεφκυνοσ μιασ εκ των τουλάχιςτον τριϊν ερευνθτικϊν ομάδων), β)οι υπεφκυνοι των ερευνθτικϊν 
ομάδων και γ) τα υπόλοιπα μζλθ των ερευνθτικϊν ομάδων, όπωσ αυτά αναφζρονται παραπάνω. Δεν 
περιλαμβάνονται οι μετακαλοφμενοι ερευνθτζσ ςτον παραπάνω περιοριςμό για τον αρικμό των μελϊν 
τθσ ΚΕΟ. 

Με τον όρο μετακαλοφμενο ερευνθτι εξωτερικοφ εννοοφμε ερευνθτι από Κδρυμα του εξωτερικοφ, με 
ζντονθ ενεργι ερευνθτικι δραςτθριότθτα και επιςτθμονικό υπόβακρο ςχετικό με τθν εν λόγω ζρευνα, 
μεγάλου κφρουσ, του οποίου θ ςυμμετοχι αξιολογικθκε, από τθν αντίςτοιχθ Θεματικι Επιτροπι όςον 
αφορά τθν επαφξθςθ τθσ βακμολογίασ τθσ πρόταςθσ, με βάςθ το βιογραφικό του κακϊσ και τθν 
Αποςτολι Αποδοχισ- Βεβαίωςθ Συνεργαςίασ, όπου αναγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο για το 
οποίο καλείται να υλοποιιςει ςχετιηόμενο με ςυγκεκριμζνα ΠΕ και παραδοτζα. 

Η κάκε ερευνθτικι ομάδα πρζπει να αποτελείται από τουλάχιςτον δυο (2) άτομα(τον υπεφκυνο και ζνα 
μζλοσ). 

το πλαίςιο τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, κάκε μζλοσ ΔΕΠ Πανεπιςτθμίου ι ΕΠ ΣΕΙ με διδακτορικό, ι 
ερευνθτισ Ερευνθτικοφ Μζντρου, ζχει δικαίωμα να ςυμμετάςχει ςε μζχρι τρεισ (3) κφριεσ ερευνθτικζσ 
ομάδεσ, από τισ οποίεσ ςε μια (1) μπορεί να είναι υντονιςτισ. 

Ο υντονιςτισ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ (πζραν τθσ πρόταςθσ που ςυντονίηει, ςτθν οποία μπορεί να 
είναι και υπεφκυνοσ ερευνθτικισ ομάδασ ι απλό μζλοσ τθσ ΚΕΟ), μπορεί να ςυμμετάςχει το ανϊτερο 
ςε δφο (2) επιπλζον ΚΕΟ ωσ υπεφκυνοσ ι ωσ μζλοσ, είτε ςε δφο (2) επιπλζον ΟΕΣ ωσ μζλοσ, είτε ςε μία 
(1)επιπλζον ΚΕΟ και μια (1)επιπλζον ΟΕΣ. Προφανϊσ ςτθν περίπτωςθ που ο Συντονιςτισ μιασ 
πρόταςθσ είναι α) και υπεφκυνοσ ερευνθτικισ ομάδασ τθσ πρόταςθσ που ςυντονίηει και β) ςυμμετζχει 
και ςε άλλεσ 2 προτάςεισ, εμφανίηεται ςυνολικά ςε 4 ρόλουσ χωρίσ όμωσ να καταςτρατθγείται ο 
κανόνασ  ςυμμετοχισ του ςε ςυνολικά 3 ερευνθτικζσ προτάςεισ. 

Προβλζπεται δυνατότθτα αντικατάςταςθσ του Συντονιςτι και του Υπευκφνου Ερευνθτικισ Ομάδασ, 

εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ αντικατάςταςθσ που τεκμθριϊνεται και εφόςον θ αντικατάςταςθ 

αυτι γίνεται από άτομο αντίςτοιχων προςόντων. Προχπόκεςθ είναι να ζχουν εξαςφαλιςτεί και 

επικυρωκεί οι ςχετικζσ αποφάςεισ από το ίδιο Όργανο που είχε εγκρίνει αρχικά τθν ερευνθτικι 

πρόταςθ (Επιτροπι Ερευνϊν, Σφγκλθτοσ κλπ) ενϊ απαιτείται και ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ  Διαχειριςτικισ 

Αρχισ.  

Για τα μζλθ τθσ Κφριασ Ερευνθτικισ Ομάδασ προβλζπεται θ δυνατότθτα αποχϊρθςθσ χωρίσ 

αντικατάςταςθ. Σε τζτοια περίπτωςθ θ Διαχειριςτικι Αρχι κα ηθτεί από το ΑΕΙ-δικαιοφχο & το 

Συντονιςτι τεκμθρίωςθ για να αξιολογιςει κατά πόςο χρειάηεται και θ αντίςτοιχθ προςαρμογι του 

π.υ. τθσ πρόταςθσ, λόγω μθ ανάγκθσ καταβολι τθσ αμοιβισ του αποχωροφντοσ μζλουσ τθσ κφριασ 

Ερευνθτικισ Ομάδασ. 

4. Χρονικι Διάρκεια Ερευνθτικοφ Ζργου 
 

Η χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου για τα  Ερευνθτικά Ζργα τθσ 
προτεινόμενθσ πράξθσ, είναι από τρία (3) ωσ και πζντε (5)  ζτθ ενϊ θ θμερομθνία ζναρξθσ δφναται να 
είναι θ θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ των προτάςεων που διακρίκθκαν βακμολογικά και προκρίνονται 
προσ χρθματοδότθςθ.  

Η θμερομθνία λιξθσ του φυςικοφ αντικειμζνου, δφναται να είναι μζχρι τθν 30θ επτεμβρίου 2015.  
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Η επιλεξιμότθτα των δαπανϊν για τισ ερευνθτικζσ προτάςεισ αρχίηει από τθν θμερομθνία τθσ 
γνωςτοποίθςθσ ζγκριςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ εκάςτοτε πρόταςθσ  

5. Παραδοτζα του Ερευνθτικοφ Ζργου  
Ωσ Παραδοτζα του Ερευνθτικοφ Ζργου ορίηονται ενδεικτικά τα εξισ: 

 οι ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα επιςτθμονικά περιοδικά, οι ανακοινϊςεισ ςε διεκνι 
ςυνζδρια με κριτζσ, οι τυχόν μονογραφίεσ,  

 τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ, ISO, πατζντεσ, νζεσ πειραματικζσ διατάξεισ, νζα προϊόντα, 
ςχζδια και προτάςεισ για βελτίωςθ παρεχόμενων υπθρεςιϊν, καινοτομικζσ υποδείξεισ – 
προτάςεισ επίλυςθσ προβλθμάτων των φορζων τθσ παραγωγισ, πρωτόκολλα 
παρακολοφκθςθσ ι μζτρθςθσ μεταβλθτϊν ςε ανκρωπογενι ι ςε φυςικά ςυςτιματα, 
πιλοτικζσ μονάδεσ  κτλ. 

 οι διδακτορικοί τίτλοι που είναι πικανόν να προκφψουν κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ τθσ 
ζρευνασ  

 οι τεχνικζσ αναφορζσ και απολογιςτικζσ εκκζςεισ κλπ  

 

Τα παραδοτζα του ζργου με τθν ολοκλιρωςι τουσ  κα είναι διακζςιμα για τθ Διαχειριςτικι Αρχι, 

φυλαςςόμενα ςε ζνα εκ των ςυνεργαηόμενων ιδρυμάτων, για τισ ανάγκεσ παρακολοφκθςθσ και 

ελζγχου του ζργου. Παράλλθλα, θ ερευνθτικι ομάδα κα κλθκεί να αναρτιςει τα παραδοτζα ςε 

θλεκτρονικι μορφι κακϊσ και ςτοιχεία για τθν πορεία υλοποίθςθσ του ερευνθτικοφ ζργου ςτον υπό 

διαμόρφωςθ κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματοσ ο οποίοσ κα ζχει δθμόςια πρόςβαςθ. 
Με τθν ολοκλιρωςθ του ερευνθτικοφ ζργου και τθν κατάκεςθ τθσ ςχετικισ Διλωςθσ Ολοκλιρωςθσ 
Πράξθσ, τα παραδοτζα – εάν δεν ζχουν αναρτθκεί ςτον κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράμματοσ 
– κα παραδοκοφν ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι ςε θλεκτρονικό φορζα αποκικευςθσ (cd-rom) 

Σε περίπτωςθ που κάποια ζρευνα δεν μπορεί να καταλιξει ςτα παραπάνω παραδοτζα, για 
επιςτθμονικοφσ, ερευνθτικοφσ ι ακαδθμαϊκοφσ λόγουσ, ςυντάςςεται Επιςτθμονικι Ζκκεςθ από τον 
επιςτθμονικό Υπεφκυνο ςε ςυνεργαςία με τθν κφρια ερευνθτικι ομάδα, θ οποία υποβάλλεται μζςω 
τθσ Επιτροπισ Ερευνϊνςτθν ΕΥΔ/ΕΠΔΒΜ προσ αξιολόγθςθ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ και των 
ενδιάμεςων παραδοτζων, κακϊσ και εξζταςθ ζγκριςθσ των δαπανϊν που ζχουν ιδθ πραγματοποιθκεί. 

6. Ενδεικτικόσ Προχπολογιςμόσ 

Ο διατικζμενοσ υνολικόσ Προχπολογιςμόσ: 

α) για τθν Ματθγορία Πράξθσ «ΘΑΝΗ» με τελικοφσ δικαιοφχουσ τα ΑΕΙ, ανζρχεται ςτα 
120.000.000,00€.  

β) για τθν Ματθγορία Πράξθσ «ΘΑΝΗ- ΕΡΕΤΟΗΣΙΜΑ ΜΕΟΣΡΑ» με τελικοφσ δικαιοφχουσ τα 
ΕΡΕΤΟΗΣΙΜΑ ΜΕΟΣΡΑ, ανζρχεται ςτα 12.000.000,00€. 

Η Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ δφναται να προχωριςει ςε μικρι αφξθςθ του προχπολογιςμοφ αυτοφ 
για να καλφψει άριςτεσ προτάςεισ κατά τα οριηόμενα κατωτζρω.  

Από τον ςυνολικό π.υ. αυτό, 30% διατίκεται ειδικά για άριςτεσ προτάςεισ υψθλισ ποιότθτασ, με τελικι 
βακμολογία άνω των 3,75 βακμϊν (με μζγιςτθ δυνατι βακμολογία 4,00) ενϊ το υπόλοιπο 70% 
κατανζμεται ςε ζξι (6) κεματικζσ περιοχζσ (βάςθ τθσ  κατωτζρω κατανομισ) 

Μάκε Ερευνθτικό Ζργο το οποίο αξιολογικθκε κετικά χρθματοδοτείται ςυνολικά μζχρι το ποςό των 
600.000,00€.  
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Ειδικά για τθν κατθγορία Πράξθσ  με τίτλο «ΘΑΝΗ» και τελικοφσ δικαιοφχουσ τα ΑΕΙ, διακρίνονται οι 
άμεςεσ και οι ζμμεςεσ δαπάνεσ. Οι ζμμεςεσ δαπάνεσ κα αποτελοφν ποςό 17% του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ των υποζργων τθσ πράξθσ που κα υλοποιθκοφν με ίδια μζςα (Σχζδια Υλοποίθςθσ με 
ίδια Μζςα). Σφμφωνα με τθν αναμενόμενθ Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ (θ οποία κα εκδοκεί 
κατόπιν τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ που ενζκρινε τθν ειςαγωγι ςε ζργα ΕΚΤ 
ποςοφ κατ’ αποκοπιν δαπανϊν (flat rate) 17%), οι ζμμεςεσ δαπάνεσ κα περιλθφκοφν ςε κατ’ αποκοπιν 
ποςό (flat rate) ζμμεςων δαπανϊν.  
 
Ενόψει τθσ πρόβλεψθσ των κατ’ αποκοπιν καλυπτόμενων ζμμεςων δαπανϊν και προκειμζνου να 
διαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ υλοποίθςθ του Προγράμματοσ, θ Επιτροπι Ερευνϊν κάκε Ιδρφματοσ 
κακϊσ και το ίδιο το Κδρυμα μζςω του νόμιμου εκπροςϊπου του, κα ςυνάπτουν ειδικό ςυμφωνθτικό 
με τον επιςτθμονικό υπεφκυνο κάκε Προγράμματοσ ςτο οποίο κα δεςμεφεται ρθτά να του καλφψει 
κάκε αναγκαία δαπάνθ για το Πρόγραμμα από τισ λογιηόμενεσ ωσ ζμμεςεσ δαπάνεσ. 
Ενϊ για τθν κατθγορία Πράξθσ με τίτλο «ΘΑΝΗ – ΕΡΕΤΟΗΣΙΜΑ ΜΕΟΣΡΑ», διακρίνονται οι άμεςεσ και 
οι ζμμεςεσ δαπάνεσ. Οι ζμμεςεσ δαπάνεσ δφναται να αποτελοφν ποςό μζχρι 17% του ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ των υποζργων τθσ πράξθσ που κα υλοποιθκοφν με ίδια μζςα (Σχζδια Υλοποίθςθσ με 
ίδια Μζςα).  
Σφμφωνα με το άρκρο 31 «Ζμμεςα ζξοδα» τθσ υπ’ αρικ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β) 

Υπουργικισ Απόφαςθσ Συςτιματοσ Διαχείριςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ πράξεων ςυγχρθματοδοτοφμενων 

από το ΕΚΤ που υλοποιοφνται από δικαιοφχουσ με ίδια μζςα μζςω επιχοριγθςθσ ι χρθματοδότθςθσ, οι 

ζμμεςεσ δαπάνεσ μποροφν να αποτελοφν αντικείμενο κατ’ αποκοπι υπολογιςμοφ επί των άμεςων 

δαπανϊν. Λαμβάνοντασ υπόψθ το με αρικμ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 ζγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν, με κζμα «Ζμμεςο κόςτοσ πράξεων επιχορθγιςεων του ΕΚΤ», 

θ μθ φπαρξθ ςτθν παροφςα φάςθ εγκεκριμζνθσ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι μεκοδολογίασ για τθν 

εφαρμογι του Άρκρου 11(3) β) (άρκρο 11, παρ. 3 ςτοιχ. β) του Κανονιςμοφ 1081/2006, ςθμαίνει ότι 

μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ των υπό διαμόρφωςθ ρυκμίςεων οι ζμμεςεσ δαπάνεσ πράξεων 

επιχορθγιςεων του ΕΚΤ είναι επιλζξιμεσ εφόςον: 

(i) Βαςίηονται ςτο πραγματικό κόςτοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ πράξθσ. 
(ii) Καταλογίηονται ςτθν πράξθ αυτι κατ’ αναλογία, ςφμφωνα με δίκαιθ και δεόντωσ 

αιτιολογθμζνθ μζκοδο κατανομισ. 
(iii) Η διλωςι τουσ γίνεται με πλιρθ δικαιολογθτικά ζγγραφα (όχι κατϋ αποκοπι). 

 
Το φψοσ του τελικοφ προχπολογιςμοφ κάκε Ερευνθτικοφ Ζργου κα κακοριςκεί ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ,  
βάςθ του προχπολογιςμοφ που κα ζχει περιλθφκεί ςτθν κάκε υποβλθκείςα πρόταςθ όπωσ κα ζχει 
αξιολογθκεί και όπωσ κα ζχει οριςτικοποιθκεί ςτο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενθσ Πράξθσ. 

 
θμειωτζον: ότι κατά τα οριηόμενα κατωτζρω ςτα κεφάλαια 9., 10. και 11. θ Επιτροπι Ερευνϊν των 
Ιδρυμάτων κα πρζπει κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου, να διατθρεί ξεχωριςτι λογιςτικι 
μερίδα για κάκε Ερευνθτικό Ζργο, με τθν οποία κα παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν οικονομικι πρόοδο τθσ 
ζρευνασ. 

 

7. Θεματικζσ Περιοχζσ Ερευνθτικϊν Ζργων 

Τα Ερευνθτικά Ζργα που εγκρίνονται για χρθματοδότθςθ αφοροφν τισ ακόλουκεσ κεματικζσ περιοχζσ 
ζρευνασ με τθν ακόλουκθ κατανομι του διατικζμενου προχπολογιςμοφ (που όπωσ ορίςθηκε ανωτζρω 
είναι το 70% του ςυνολικοφ π.υ. τησ Κατηγορίασ Πράξησ): 

Α/Α Θεματικι Περιοχι 
Ποςοςτό  

χρθματοδότθςθσ 
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1 
Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ, Επιςτιμεσ Εκπαίδευςθσ, Επιςτιμεσ 
Πολιτιςμοφ-Εικαςτικζσ Επιςτιμεσ – Καλζσ Τζχνεσ 

8% 

2 Νομικζσ, Κοινωνικζσ και Οικονομικζσ Επιςτιμεσ 8% 

3 Βιολογικζσ και ιατρικζσ επιςτιμεσ 16% 

4 
Γεωτεχνικζσ επιςτιμεσ, ενεργειακζσ, περιβαλλοντικζσ και 
διαςτθμικζσ επιςτιμεσ 

13% 

5 Επιςτιμεσ μακθματικϊν, φυςικισ, χθμείασ 9% 

6 
Επιςτιμεσ Μθχανικϊν, Επιςτιμεσ πλθροφορικισ και 
τθλεπικοινωνιϊν 

16% 

8. Διαδικαςία Αξιολόγθςθσ 
Η Διαδικαςία αξιολόγθςθσ θ οποία είναι αρμοδιότθτα τθσ Μονάδασ Α2 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ 
Διαχείριςθσ περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: 

1. τάδια Αξιολόγθςθσ 

Η αξιολόγθςθ ακολουκεί τα παρακάτω τζςςερα ςτάδια: 

1. Ζλεγχοσ των κριτθρίων αποκλειςμοφ Προτάςεων Χρθματοδότθςθσ Ερευνθτικισ Ομάδασ (ΠΧΕΟ) 
/ προκαταρκτικόσ ζλεγχοσ. 

2. Αϋ φάςθ τθσ αξιολόγθςθσ  με βάςθ τισ επικαιροποιθμζνεσ ςυνόψεισ των ΠΧΕΟ  ςτα αγγλικά 
από διεκνείσ αξιολογθτζσ. 

3. Βϋ φάςθ αξιολόγθςθσ με βάςθ τισ εκτενείσ επικαιροποιθμζνεσ προτάςεισ ςτα αγγλικά από 
διεκνείσ αξιολογθτζσ. 

4. Οριςτικοποίθςθ των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων από ειδικι επιτροπι εργαςίασ που 
ορίηεται από τθν ΕΥΔ. 

Οι αξιολογιςεισ και ςτθν α’ και ςτθ βϋ φάςθ αξιολόγθςθσ γίνονται από Διεκνείσ Αξιολογθτζσ. 

Ο κάκε Αξιολογθτισ δθλϊνει εκ των προτζρων ότι α) δεν ζχει καμία ςχζςθ με τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτισ 
προτάςεισ που αναλαμβάνει να κρίνει και β) ότι δεν ανικει ςτον αντίςτοιχο Φορζα που υποβάλει τθν 
πρόταςθ για Αξιολόγθςθ.  

Είναι απόρρθτθ θ ανακοίνωςθ των ςτοιχείων του Αξιολογθτι που αξιολόγθςε τθν κάκε πρόταςθ. Η 
Ειδικι Υπθρεςία ζχει τθν ευχζρεια να κοινοποιιςει κατάλογο με όλα τα ονόματα των αξιολογθτϊν  
ςτον οποίο όμωσ δε κα περιλαμβάνεται οποιαδιποτε αναφορά ςτισ ΠΧΕΟ που αξιολόγθςε ο κάκε 
Αξιολογθτισ. 

 

2. Αϋ Φάςθ Αξιολόγθςθσ  

Η Αϋ Φάςθ αξιολόγθςθσ προβλζπει τθν αξιολόγθςθ των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων από 
ανεξάρτθτουσ, διεκνείσ κριτζσ / εμπειρογνϊμονεσ. Οι διεκνείσ αξιολογθτζσ κα προκρίνουν ποιεσ 
προτάςεισ είναι ςκόπιμο να προωκθκοφν ςε πλιρθ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ, όπου κα κρικεί εάν 
εντζλει κα χρθματοδοτθκοφν και υπό ποιουσ όρουσ. Για διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ οι αξιολογθτζσ 
βακμολογοφν με τθ διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ κλίμακα 1-4. Κρίνονται κετικά για περαιτζρω αξιολόγθςθ 
και προκρίνονται ςτθ β’ φάςθ όςων προτάςεων ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των δφο κριτϊν κάκε 
κριτθρίου, ιςοφται ι υπερβαίνει το βακμολογικό πιχθ του 3,25. 

Μάκε πρόταςθ αξιολογείται από 2 Διεκνείσ Αξιολογθτζσ. Σε περίπτωςθ βακμολογικισ διαφοράσ άνω 
των 2 μονάδων (ςτθν αναφερόμενθ ανωτζρω κλίμακα 1-4) μεταξφ τθσ ςυνολικισ βακμολογίασ των 2 
κριτϊν γίνεται προςφυγι ςε 3ο Αξιολογθτι. Η τελικι βακμολογία προκφπτει από τον ςυνυπολογιςμό 
των δφο πλθςιζςτερων βακμολογιϊν. 

Η αξιολόγθςθ των ςυνόψεων των προτάςεων από τουσ διεκνείσ αξιολογθτζσ λαμβάνει χϊρα εξϋ 
αποςτάςεωσ, μζςω ειδικισ αςφαλοφσ διαδικτυακισ πλατφόρμασ. Οι διεκνείσ αξιολογθτζσ κα είναι 
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εμπειρογνϊμονεσ με διεκνι εμπειρία ςε αξιολόγθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Οι εν λόγω 
αξιολογθτζσ δε δφναται να αποτελοφν μζλθ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ τθσ εκάςτοτε πρόταςθσ. 

Οι διεκνείσ αξιολογθτζσ κρίνουν τθ ςκοπιμότθτα χρθματοδότθςθσ με βάςθ τα εξισ κριτιρια: 

Αριςτεία Ερευνθτικισ Ομάδασ (του Επιςτθμονικοφ Υπευκφνου, και των μελϊν τθσ Ερευνθτικισ 
Ομάδασ). Θα λθφκοφν υπόψθ θ εμπειρία,  θ επιςτθμονικι αναγνϊριςθ,  θ  ποιότθτα των 
δθμοςιεφςεων, τα χρθματοδοτοφμενα ερευνθτικά προγράμματα και  οι διεκνείσ ςυνεργαςίεσ. 

Αριςτεία Ερευνθτικισ Πρόταςθσ. Θα λθφκοφν υπόψθ  θ καινοτομικότθτα τθσ πρόταςθσ, θ 
μεκοδολογία, θ κριςιμότθτα των προβλθμάτων που αντιμετωπίηονται και θ εμβζλεια των επιπτϊςεων  
ςε ακαδθμαϊκό, ερευνθτικό και κοινωνικό επίπεδο. 

 

3. Βϋ Φάςθ Αξιολόγθςθσ  

Για όςεσ εκ των προτάςεων προκρικοφν ςτθ β’ φάςθ κα ηθτθκεί υποβολι αναλυτικισ, εκτενοφσ 
πρόταςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Στισ αναλυτικζσ προτάςεισ κα είναι δυνατι και θ ςυμπλιρωςθ τουσ με 
επικαιροποιθμζνα ςτοιχεία. 

Η βακμολόγθςθ και αξιολόγθςθ των εκτενϊν  προτάςεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα κα γίνει από τρεισ 
διεκνείσ αξιολογθτζσ, ςτουσ οποίουσ δφνανται να περιλαμβάνονται οι 2 αξιολογθτζσ τθσ αϋ φάςθσ 
κακϊσ και από ζνα τρίτο κριτι ο οποίοσ δεν είχε εμπλακεί ςτθν διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ αϋ φάςθσ. 

Η τελικι βακμολογία τθσ β’ φάςθσ αξιολόγθςθσ, προκφπτει  από το άκροιςμα των μζςων όρων τθσ 
βακμολογίασ των κριτϊν κάκε κριτθρίου.  

Κάκε Διεκνισ Αξιολογθτισ βακμολογεί από 1 ζωσ 4, άρα θ ςυνολικι βακμολογία κυμαίνεται από 1-4, 
με άριςτα το 4 και με μικρότερθ δυνατι βακμολόγθςθ το 1. 

Δεν κα χρθματοδοτθκοφν προτάςεισ με βακμό κατϊτερο του 3,25  (βάςθ). Φυςικά θ μζγιςτθ δυνατι 
βακμολογία είναι το 4.0.(με εξαίρεςθ τισ προτάςεισ που δφναται να ανζλκουν το 4.0 λόγω 
επαυξιςεων) 

 

Η Αξιολόγθςθ των προτάςεων ςτθ β’ φάςθ αξιολόγθςθσ από τουσ διεκνείσ αξιολογθτζσ κα 
πραγματοποιθκεί βάςθ των εξισ κριτθρίων που ζχουν εγκρικεί από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ: 

i. Πλθρότθτα και ςαφινεια τθσ πρόταςθσ (Επάρκεια Ερευνθτικϊν Υποδομϊν), 
ii. Σκοπιμότθτα τθσ πράξθσ (Αριςτεία Ερευνθτικισ Πρόταςθσ),   

iii. Τιρθςθ εκνικϊν και κοινοτικϊν κανόνων και  
iv. Ωριμότθτα τθσ πράξθσ (Αριςτεία Ερευνθτικισ Ομάδασ). 

Η αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των αναλυτικϊν προτάςεων ςτθν αγγλικι γλϊςςα από τουσ διεκνείσ 
αξιολογθτζσ κατά τθ β’ φάςθ αξιολόγθςθσ κα λάβει χϊρα εξ αποςτάςεωσ μζςω ειδικισ αςφαλοφσ 
διαδικτυακισ πλατφόρμασ.  

Η βακμολόγθςθ ςτθ Βϋ φάςθ γίνεται με ΝΑΙ/ΟΧΙ για το κριτιριο (i) (Πλθρότθτα και Σαφινεια τθσ 
Πρόταςθσ) και (iii) (Τιρθςθ Εκνικϊν και Κοινοτικϊν Κανόνων). Προχπόκεςθ κετικισ αξιολόγθςθσ τθσ 
Πράξθσ είναι να λαμβάνει κετικι τιμι "ΝΑΙ" ςε όλα τα κριτιρια των εν λόγω Κατθγοριϊν. Ζτςι, εάν ςε 
κάποιο από τα κριτιρια, με τθ ςειρά που παρουςιάηονται, θ αξιολόγθςθ είναι ΟΧΙ, θ ΠΧΕΟ 
απορρίπτεται και αποκλείεται από τθ περαιτζρω αξιολόγθςθ.   

Οι αξιολογθτζσ βακμολογοφν κάκε ζνα από τα κριτιρια (ii), (iv) από το 1  ζωσ το 4  (με ακρίβεια 
πρϊτου δεκαδικοφ ψθφίου), με άριςτα το 4. Για τα κριτιρια αυτά υφίςταται λόγοσ αποκλειςμοφ αν θ 
βακμολογία ςε αυτά είναι μικρότερθ του 2.   

Η τελικι βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα είναι ο μζςοσ όροσ τθσ βακμολογίασ των τριϊν κριτϊν για 
το κριτιριο αυτό,  ενϊ θ ςυνολικι βακμολογία τθσ κάκε πρόταςθσ που δεν ζχει αποκλειςτεί κατά τα 
ανωτζρω κα υπολογίηεται από το άκροιςμα των μζςων όρων τθσ βακμολογίασ των κριτϊν κάκε 
κριτθρίου.  

Οι Αξιολογθτζσ  τεκμθριϊνουν ρθτά τουσ λόγουσ τθσ βακμολογίασ κάκε κριτθρίου. 
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Επίςθσ διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ ςχετικά με το φψοσ του προχπολογιςμοφ για τθν ορκολογικι 
εκτζλεςθ του υποζργου. Κατά το ςτάδιο αυτό μποροφν οι Αξιολογθτζσ τεκμθριωμζνα να ηθτιςουν 
μείωςθ του προχπολογιςμοφ εάν κρίνουν ότι ο προτεινόμενοσ προχπολογιςμόσ δεν αντιςτοιχεί ςτισ 
απαιτιςεισ του ζργου ι/και τεκμθριϊνεται επαρκϊσ. 

Σε περίπτωςθ που οι βακμολογίεσ 2 εκ των κριτϊν για τθν ίδια ΠΧΕΟ, διαφζρουν κατά περιςςότερο 
από  1,2  μονάδεσ, ςτθν βακμολογικι κλίμακα από το 1-4,  καλοφνται οι κριτζσ να επαναξιολογιςουν 
τισ προτάςεισ τουσ και τελικά θ βακμολογία υπολογίηεται ωσ μζςοσ όροσ των δφο πλθςιζςτερων 
βακμολογιϊν.  

Όλεσ οι ΠΧΕΟ ταξινομοφνται ανάλογα με τθ βακμολογία τουσ και ανά κεματικι περιοχι.  

Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ βϋ φάςθσ οι προτάςεισ κατατάςςονται ςε φκίνουςα ςειρά με 
βάςθ τθ βακμολογία τουσ (με ακρίβεια δεφτερου δεκαδικοφ ψθφίου). 

Ο οριςτικόσ κακοριςμόσ των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων κα γίνει από τθν Επιτροπι Εργαςίασ που 
ορίηεται κατωτζρω ςτθν παράγραφο 5 αφοφ λθφκεί υπόψθ και θ κατά το παράγραφο 4 επαφξθςθ τθσ 
βακμολογίασ. 

 

4. Ειδικζσ περιπτϊςεισ επαφξθςθσ τθσ βακμολογίασ 

 

Παρζχεται θ δυνατότθτα επαφξθςθσ τθσ βακμολογίασ μιασ πρόταςθσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ: 

Όταν θ πρόταςθ που υποβάλλεται εκτόσ από τθν διεπιςτθμονικότθτα καλφπτει και τθν 
διιδρυματικότθτα δθλαδι ςυμμετζχει ςτθν κφρια ερευνθτικι ομάδα τουλάχιςτον μια ερευνθτικι 
ομάδα από άλλο Κδρυμα ι Ερευνθτικό Κζντρο, με ςυντελεςτι 1,03 

Όταν προβλζπεται ςυμμετοχι ςτθν κφρια ερευνθτικι ομάδα μετακαλοφμενου ερευνθτι από το 
εξωτερικό, με ςυντελεςτι 1,05 

Οι ςυντελεςτζσ μπορεί να εφαρμόηονται ςωρευτικά ωσ ζνα μζγιςτο 1,08. Ξια πρόταςθ δικαιοφται 
προςαφξθςθ, μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ τελικι βακμολογία τθσ είναι 3,25 και άνω. 

Η αξιολόγθςθ των προτάςεων κα είναι ςυγκριτικι.  

 

5. Οριςτικοποίθςθ των προσ χρθματοδότθςθ προτάςεων από ειδικι επιτροπι εργαςίασ 
που ορίηεται από τθν ΕΤΔ  

Με απόφαςθ του Ειδικοφ Γραμματζα ςυγκροτείται ειδικι Επιτροπι Εργαςίασ που αποτελείται από 
εμπειρογνϊμονεσ και από ςτελζχθ τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ και ορίηεται και ο Συντονιςτισ τθσ Επιτροπισ 
Εργαςίασ. 

Η Επιτροπι ςυνεδριάηει μετά από πρόςκλθςθ του ςυντονιςτι και εξετάηει τισ περιπτϊςεισ εφαρμογισ 
τθσ επαφξθςθσ τθσ βακμολογίασ κατά τα οριηόμενα υπό 4 ανωτζρω. 

Επίςθσ εξετάηει τθν αξιολόγθςθ του  κριτθρίου (iii), ςφμφωνα και με όςα ζχουν γραφεί από τουσ 
διεκνείσ Αξιολογθτζσ. Σχετικϊσ ζχει τθ διακριτικι ευχζρεια να ηθτιςει ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ 
από τουσ υποψθφίουσ.  

Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι, αφοφ κατατάξει τισ προτάςεισ ςε φκίνουςα βακμολογικι ςειρά 
αποκλείοντασ όςεσ ζχουν λάβει βακμολογία κάτω του 3,25. διαμορφϊνει τον τρόπο κατανομισ του 
διατικζμενου ενδεικτικοφ π/υ όπωσ περιγράφεται ςτθν ιςχφουςα Πρόςκλθςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ 
Θεματικι Περιοχι Ζρευνασ και τουσ ενδεικτικοφσ π/υ των Αξόνων Προτεραιότθτασ. 

Σε περίπτωςθ υψθλϊν βακμολογιϊν των Προτάςεων, θ Επιτροπι δφναται να ειςθγθκεί ςτθν Ειδικι 
Υπθρεςία τθν αφξθςθ του ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ τθσ Κατθγορίασ Πράξθσ ϊςτε να 
χρθματοδοτθκοφν περιςςότερεσ προτάςεισ 

Σε περίπτωςθ που ο φορζασ τθσ επιλεγόμενθσ πρόταςθσ δεν αποδεχκεί τθν ζνταξθ τθσ πρόταςισ του, 
μετά από πικανζσ τροποποιιςεισ που ζχουν ηθτθκεί από τθν ΕΥΔ ςτθν υποβαλλόμενθ πρόταςθ, 
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δικαίωμα ζνταξθσ κα ζχει θ επόμενθ πρόταςθ με τθν αμζςωσ υψθλότερθ τελικι βακμολογία, ςφμφωνα 
με τθν φκίνουςα βακμολογικι κατάταξθ των προτάςεων 

9. Σα Ερευνθτικά Ζργα ωσ υγχρθματοδοτοφμενεσ Πράξεισ 
Κάκε Ερευνθτικό Ζργο  που κα αξιολογθκεί κετικά, κα χρθματοδοτθκεί διακριτά ωσ μεμονωμζνθ 
Συγχρθματοδοτοφμενθ Πράξθ, με δικαιοφχο το ΑΕΙ ι το Ερευνθτικό Κζντρο μζςω του οποίου 
υποβλικθκε θ Ερευνθτικι Πρόταςθ. 

 

10. Διαδικαςία Ζνταξθσ  
Η Διαδικαςία Ζνταξθσ θ οποία είναι αρμοδιότθτα τθσ Μονάδασ Α2 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ 
περιλαμβάνει τα ακόλουκα ςτάδια: 

10.1. Ηλεκτρονική Υποβολή και αποςτολή Τεχνικοφ Δελτίου Προτεινόμενησ 
Πράξησ (ΤΔΠΠ) 

Μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων των Προτάςεων που προκρίνονται προσ χρθματοδότθςθ, οι 
Δικαιοφχοι (ΑΕΙ, Ερευνθτικά Κζντρα) πρζπει να υποβάλουν για κάκε Ερευνθτικό Ζργο το Τεχνικό Δελτίο 
Προτεινόμενθσ Πράξθσ (ΤΔΠ) κακϊσ και το ςφνολο των προβλεπόμενων ςτθν Πρόςκλθςθ αναγκαίων 
ςυμπλθρωματικϊν εγγράφων, όπωσ παρατίκενται κατωτζρω. 

Από τθν Ειδικι Υπθρεςία αποςτζλλονται ςχετικζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ, επιςθμαίνονται οι κρίςιμεσ 
παρατθριςεισ των αξιολογθτϊν για τθν αναμόρφωςθ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου και 
δίνεται πρόςβαςθ μζςω ειδικϊν κωδικϊν ςτα φφλλα αξιολόγθςθσ των αξιολογθτϊν. 

Τα υποβαλλόμενα Τεχνικά Δελτία Προτεινόμενθσ Πράξθσ κα εξεταςκοφν από τθν Ειδικι Υπθρεςία θ 
οποία δφναται να διατυπϊςει παρατθριςεισ και να επιβάλει διορκϊςεισ ζτςι ϊςτε το φυςικό και 
οικονομικό αντικείμενο των προσ ζνταξθ Πράξεων (Ερευνθτικϊν Ζργων) να ανταποκρίνεται ςτισ 
παρατθριςεισ τθσ αξιολόγθςθσ. Επίςθσ δυνατόν είναι να ηθτθκοφν μικρο-τροποποιιςεισ για 
διαχειριςτικοφσ - λειτουργικοφσ λόγουσ φυςικά χωρίσ να αλλοιϊνεται το φυςικό και οικονομικό 
αντικείμενο τθσ αξιολογθκείςασ Ερευνθτικισ Πρόταςθσ. 

 

10.2. Συμπλήρωςη ΤΔΠΠ. 

 
Το Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενθσ Πράξθσ για κάκε Ερευνθτικό Ζργο κα περιλαμβάνει: 

 ζνα Υποζργο για εκτζλεςθ με ίδια μζςα των δράςεων του Ερευνθτικοφ Ζργου είτε  

 ζνα Υποζργο εκτζλεςθσ με ίδια μζςα και ζνα Υποζργο προμικειασ για τθν περίπτωςθ 
προμθκειϊν εξοπλιςμοφ / υπθρεςιϊν για ποςό άνω των 60.000 πλζον ΦΠΑ 
 

θμειϊνεται ότι: 

1. κάκε προμικεια ςτα πλαίςια του υποζργου τθσ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα δεν πρζπει να ξεπερνά 
το όριο του πρόχειρου διαγωνιςμοφ, δθλ. 60.000 € + ΦΠΑ.  

2. δεν κα είναι αποδεκτι θ κατάτμθςθ ςε ομοειδείσ ςυμβάςεισ για το ίδιο αντικείμενο εντόσ του 
υποζργου εκτζλεςθσ με ίδια μζςα, προκειμζνου να καλυφκεί ο περιοριςμόσ του ορίου του 
πρόχειρου διαγωνιςμοφ ανά ςφμβαςθ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ κα δθμιουργοφνται ξεχωριςτά 
υποζργα προμθκειϊν. 

Ωσ προσ τθν ςυμπλιρωςθ των ΤΔΠΠ υπάρχουν τα επιςυναπτόμενα ςχετικά ζγγραφα με 
διευκρινιςτικζσ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ. 

1. Περιεχόμενο ΣΔΠΠ 
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Τα ΤΔΠΠ κα υποβλθκοφν μζςω τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ του ΟΠΣ και κα περιζχουν τα πακζτα εργαςίασ 
και τα παραδοτζα όπωσ περιγράφονταν ςτθν αναλυτικι θλεκτρονικι υποβολι τθσ πρόταςθσ. 

 

2. υνθμμζνα ζγγραφα  

Μετά τθν ζγκριςθ του υποβλθκζντοσ μζςω τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ ΤΔΠΠ από τθν ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ, κα 
ακολουκιςει θ ζντυπθ υποβολι του με υπογραφζσ και ςφραγίδεσ από τουσ νόμιμουσ δικαιοφχουσ τθσ 
Πράξθσ. 

Επιπρόςκετα κα αποςταλοφν – ςε ζντυπθ μορφι με υπογραφζσ και ςφραγίδεσ κακϊσ και ςε 
θλεκτρονικι μορφι ςε CD- μαηί με το ΤΔΠΠ και τα ςυνθμμζνα ζγγραφα που απαιτοφνται από τθν 
ιςχφουςα Πρόςκλθςθ τα οποία είναι τα εξισ (βλζπε Αρχείο zip. με τα ςυνθμμζνα ζγγραφα):  

2.1. Αίτθςθ Χρθματοδότθςθσ, υπόδειγμα τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ και 
βρίςκεται δθμοςιευμζνο ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.edulll.gr. Στθν αίτθςθ κα 
αναγράφεται ο ςυνολικόσ π/υ τθσ πράξθσ – Τεχνικοφ Δελτίου. 

2.2. Βεβαίωςθ Διαχειριςτικισ Επάρκειασ Δικαιοφχου (πιςτοποιθτικό με βάςθ το Πρότυπο ΕΛΟΤ). 
Χρειάηεται μόνο από το Κδρυμα του Συντονιςτι, δθλαδι του Δικαιοφχου του ΤΔΠΠ 

2.3. από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν με ενυπόγραφο ενιαίο ζγγραφό του που κα 
βεβαιϊνει όλα τα κατωτζρω: 

α) βεβαίωςθ περί μθ χρθματοδότθςθσ τθσ προβλεπόμενθσ δαπάνθσ τθσ πράξθσ από άλλα 
κοινοτικά ι εκνικά χρθματοδοτικά μζςα, ςτο πλαίςιο τθσ τρζχουςασ ι προθγοφμενθσ 
προγραμματικισ περιόδου 

β) βεβαίωςθ περί του ότι ζχει λθφκεί απόφαςθ ςυλλογικοφ οργάνου για τθν υποβολι τθσ 
πρόταςθσ και τον οριςμό του Υπευκφνου,  

γ) βεβαίωςθ περί διάκεςθσ υποδομϊν για τθν ζρευνα 

 

2.4. Ενιαία υπεφκυνθ διλωςθ του υντονιςτι του άρκρου 8 παρ. 4 Ο. 1599/1986, ςτθν οποία κα 
βεβαιϊνεται: 

α) θ ςυνεργαςία όλων των ερευνθτικϊν ομάδων,  

β)  θ ςυνεργαςία των μετακαλοφμενων ερευνθτϊν κακϊσ και  

γ)  θ ζρευνα & οι Υποψιφιοι Διδάκτορεσ / Μεταδιδάκτορεσ που ςυμμετζχουν ςτθν ζρευνα 
& εκπονοφν διδακτορικι διατριβι άμεςα ςχετιηόμενθ με το ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό 
ζργο δεν χρθματοδοτοφνται από άλλα εκνικά ι ευρωπαϊκά ερευνθτικά προγράμματα 
(π.χ υποτροφία «Ηράκλειτοσ», «ΙΚΥ», Γ.Γ.Ε.Τ κλπ) ι άλλθ δθμόςια πθγι εκνικι ι 
ευρωπαϊκι  

Οι προτάςεισ υποβάλλονται ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι Ε.Π. «Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ» ςτθ 
διεφκυνςθ Πιττακοφ 2-4 και Περιάνδρου Τ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, τισ ϊρεσ 09:00 – 14:00 όλεσ τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ Όλα τα ζντυπα ςτοιχεία κα πρζπει να φζρουν τθ ςφραγίδα του φορζα και τθν υπογραφι των 
αρμοδίων. 

 

11. Χρθματοδοτιςεισ 
 

Από τθν 1/1/2011 θ διαδικαςία χρθματοδότθςθσ των πράξεων του ΕΣΠΑ πραγματοποιείται ςφμφωνα 
με όςα ορίηονται ςτθν ΚΥΑ 2/51571/0020/30.07.2010 που αφορά ςτθ λειτουργία Μεντρικοφ 
Νογαριαςμοφ ΕΠΑ, και ςτον Οδθγό λειτουργίασ του Κεντρικοφ Λογαριαςμοφ ΕΣΠΑ (αρ. πρ. 2164/ΕΥΘΥ 
181/20-01-2011), προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ςτοχευμζνθ και ταχεία χρθματοδότθςθ των 
ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ςφμφωνα με τθν πρόοδο υλοποίθςισ τουσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
απρόςκοπτα και χωρίσ κακυςτεριςεισ, θ είςπραξθ τθσ αντίςτοιχθσ κοινοτικισ ςυνδρομισ. 0 

http://www.edulll.gr/
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Σα βαςικά ςθμεία για τθν υποβολι του πρϊτου Αιτιματοσ Χρθματοδότθςθσ από το Δικαιοφχο, 
ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω:  

1. Ο Δικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ και τθσ ζγκριςθσ/προζγκριςθσ των 
πιςτϊςεων μπορεί να προχωριςει ςτθν υποβολι Αιτιματοσ Χρθματοδότθςθσ ςυμπλθρϊνοντασ τον 
τυποποιθμζνο Πίνακα Αιτιματοσ Χρθματοδότθςθσ (Πίνακασ ΙΙ).  

2. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων χωρίσ υπόλογο (Ειδικοί Λογαριαςμοί) κα πρζπει να ανοιχτεί τραπεηικόσ 
λογαριαςμόσ και να ςυμπλθρωκοφν τα ςχετικά ςτοιχεία (IBAN & τράπεηα). Με τθν υποβολι του 
Αιτιματοσ Χρθματοδότθςθσ ο Δικαιοφχοσ αποςτζλλει και παραςτατικά τθσ τράπεηασ τα οποία 
πιςτοποιοφν το Δικαιοφχο του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ.  

3. Ιδιαίτερθ προςοχι κα πρζπει να δοκεί ςτθ ςυμπλιρωςθ των λογαριαςμϊν (ΙBAN) και των ΑΦΜ, 
δεδομζνου ότι όπου υπάρξουν λάκθ δεν κα γίνουν εγκαίρωσ οι χρθματοδοτιςεισ.  

4. Συμπλθρϊνονται οι ςτιλεσ που αφοροφν ςτα Αιτοφμενα Ποςά Χρθματοδότθςθσ με ζναρξθ από τον 
επόμενο μινα από τθν υποβολι και αποςτολι του αιτιματοσ ζωσ και το Δεκζμβριο 2011. Δθλαδι 
για αίτθμα που κα υποβλθκεί εντόσ του Απριλίου τα αιτοφμενα ποςά κα είναι ςυμπλθρωμζνα από 
το Μάιο και μετά.  

5. Το ςφνολο των αιτοφμενων χρθματοδοτιςεων για το 2011 δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ 
εγκεκριμζνεσ ετιςιεσ πιςτϊςεισ όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν απόφαςθ ζγκριςθσ/προζγκριςθσ του 
ΥΠΟΙΑΝ.  

6. Το Αίτθμα Χρθματοδότθςθσ υποβάλλεται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτθν ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 
(Μονάδα Β’).  

 
Αναλυτικζσ οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι των αιτθμάτων χρθματοδότθςθσ από τουσ 
Δικαιοφχουσ παρζχονται ςτο ζγγραφο τθσ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ με αρ. πρ. 2382/25-2-11 «Αποςτολι 
Οδθγοφ λειτουργίασ Κεντρικοφ Λογαριαςμοφ ΕΣΠΑ & υποβολι Αιτθμάτων Χρθματοδότθςθσ 
Απριλίου – Δεκεμβρίου 2011» το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΠΕΔΒΜ 
http://www.edulll.gr/?cat=92 

12. Επιλζξιμεσ Δαπάνεσ  

Από το ςφνολο του διακζςιμου π.υ. κάκε Πράξθσ, ποςοςτό 17% επί των υποζργων που κα 
υλοποιθκοφν με ίδια μζςα κα καλφψει ζμμεςεσ δαπάνεσ (ςφμφωνα με το εγκρικζν από τθν ΕΕ και υπό 
κζςπιςθ ποςοςτό κατ’ αποκοπιν ζμμεςων δαπανϊν). 

Το υπολειπόμενο ποςό κα καλφψει Άμεςεσ Δαπάνεσ. Ενδεικτικά οι Επιλζξιμεσ Άμεςεσ Δαπάνεσ με βάςθ 
τθν Πρόςκλθςθ είναι οι εξισ: 

 

Α.1. Αποηθμίωςθ Συντονιςτι  τθσ κφριασ ερευνθτικισ ομάδασ: 

Ο υντονιςτισ τθσ κφριασ ερευνθτικισ ομάδασ ο οποίοσ κα είναι ο υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ 
του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, τον ςυντονιςμό των εργαςιϊν των τριϊν τουλάχιςτον 
ςυνεργαηόμενων ερευνθτικϊν ομάδων, κακϊσ και για τθν ςφνταξθ των αναλυτικϊν εκκζςεων για τθν 
πρόοδο του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου, δφναται να αποηθμιωκεί για το ςφνολο του ζργου, 
πζραν τθσ δυνατότθτασ για αποηθμίωςθ από τθ ςυμμετοχι του ςτο ερευνθτικό ζργο αυτό κακ’ αυτό, 
μζχρι το ποςό των 10.000€. 

Οι μελζτεσ / εκκζςεισ κα υποβάλλονται ςτον Ειδικό Λογαριαςμό/ Υπθρεςία Υποςτιριξθσ του εκάςτοτε 
Φορζα και κα αποτελοφν ςτοιχείο παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ προόδου του φυςικοφ 
αντικειμζνου τθσ ερευνθτικισ ομάδασ. 

Α.2. Αποηθμίωςθ ερευνθτϊν – μελϊν τθσ κφριασ ερευνθτικισ ομάδασ: 

Οι υπεφκυνοι των ερευνθτικϊν ομάδων, κακϊσ και τα μζλθ τθσ κφριασ ερευνθτικισ ομάδασ είναι 
δυνατόν να αποηθμιωκοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ.  

http://www.edulll.gr/?cat=92
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Α.3. Αποηθμίωςθ άλλων ςυνεργατϊν:  

Τα μζλθ τθσ ομάδασ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν είναι δυνατόν να αποηθμιωκοφν για τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτθ διεξαγωγι τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ. Επίςθσ είναι δυνατζσ και μπορεί να προβλεφκοφν αμοιβζσ 
ςε πρόςωπα που απαςχολοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων του ζργου, όπωσ εμπειρογνωμόνων, 
μελϊν ΕΤΠ, τεχνικϊν εργαςτθριϊν, εργαςτθριακϊν ςυνεργατϊν, ςπουδαςτϊν, τελειοφοίτων και 
αποφοίτων ΑΕΙ.  
Η διαδικαςία που απαιτείται, για τθν ςυμμετοχι των εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ςτο ερευνθτικό ζργο 
μζςω τθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ζργου προβλζπεται ςτθν εγκφκλιο τθσ ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 18864/8-11-2011 
(ΑΔΑ 45ΒΝ9-Β1Ι) που ζχει δθμοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα μασ (http://www.edulll.gr/?p=15135)   

Σθμειϊνεται ότι δθμόςιοι υπάλλθλοι από φορείσ εκτόσ του  επιςπεφδοντοσ Ιδρφματοσ, επιπλζον τθσ  
προαναφερόμενθσ διαδικαςίασ  κα πρζπει : 

 να ζχουν άδεια από το Υπθρεςιακό Συμβοφλιο του Δθμόςιου φορζα που υπθρετοφν ςφμφωνα 
με το άρκρο 58 παράγραφοσ 9 του Ν.4075/2011 (Α 89) 

 

Α.4. Ζξοδα Ταξιδίων:  

Καλφπτονται οι μετακινιςεισ: 
 Σων μελϊν τθσ κφριασ ερευνθτικισ ομάδασ (ΜΕΟ) και τθσ ομάδασ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν 

(ΟΕ) ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΤΔ που εκπονοφν διδακτορικι διατριβι ςχετικι με το 
αντικείμενο τθσ ζρευνασ και δεν χρθματοδοτοφνται από άλλθ πθγι (εκτόσ από τουσ 
προπτυχιακοφσ και τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ) για α) ςυμμετοχι με ανακοίνωςθ ςε 
ςυνζδρια, β) παρακολοφκθςθ ςεμιναρίων, άμεςα ςχετιηόμενων με το κζμα τθσ ζρευνασ γ) 
ςυνεργαςία με εξω-ιδρυματικό μζλοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ ι /και με ςχετικι ερευνθτικι 
ομάδα ι/ και Ερευνθτικό Κζντρο για κζματα ςχετιηόμενων με το κζμα τθσ ζρευνασ,  

 Σων μελϊν τθσ ΜΕΟ και τθσ ΟΕ  για ζρευνα πεδίου, μετριςεισ, επιτόπια ςυλλογι δεδομζνων 
κλπ., άμεςα ςυνδεόμενων με τον πυρινα εργαςιϊν του ερευνθτικοφ αυτοφ προγράμματοσ.  

 

Οι παραπάνω μετακινιςεισ κα ςυνοδεφονται από Εκκζςεισ Πεπραγμζνων με περιγραφι του 
αντικειμζνου που υλοποιικθκε ςε ςυςχετιςμό με ςυγκεκριμζνα Πακζτα Εργαςίασ και Παραδοτζα. 

Στο πλαίςιο των παραπάνω μετακινιςεων καλφπτονται οι δαπάνεσ μετακίνθςθσ κακϊσ και διαμονισ. 

Το φψοσ τθσ θμεριςιασ αποηθμίωςθσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ κακορίηεται με βάςθ τα προβλεπόμενα 
ςτουσ ΕΛΚΕ των ΑΕΙ / Υπθρεςίεσ Υποςτιριξθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων.  

Α.5. Δαπάνεσ Αποςβζςεων /Προμικεια Εξοπλιςμοφ - Λογιςμικοφ:  

Χρθματοδοτείται είτε απόκτθςθ παγίων (εξοπλιςμοφ κλπ) ςφμφωνα με το άρκρο 26 τθσ ΥΠΑΣΥΔ, είτε 
κάλυψθ αποςβζςεων εξοπλιςμοφ ςφμφωνα με το άρκρο 27 τθσ ΥΠΑΣΥΔ. 
Οι  «Αποςβζςεισ Επίπλων και Λοιποφ Εξοπλιςμοφ» και οι «Αποςβζςεισ Αςωμάτων Ακινθτοποιιςεων 
και εξόδων πολυετοφσ απόςβεςθσ» αφοροφνςυμπλιρωςθ τθσ υπάρχουςασ εργαςτθριακισ υποδομισ 
και εξοπλιςμοφ / λογιςμικοφ του Τμιματοσ, ϊςτε να καταςτεί δυνατι θ εκπόνθςθ τθσ προτεινόμενθσ 
ζρευνασ.  
 
Η προμικεια εξοπλιςμοφ πρζπει να είναι μικρισ ζκταςθσ και προχπολογιςμοφ, δεδομζνου ότι 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ, κεωρείται ότι τα Τμιματα που 
υποβάλουν τθν πρόταςθ ςυμμετοχισ, διακζτουν τθν βαςικι υποδομι και τθ γνϊςθ για τθ αξιοποίθςθ 
τθσ ςτο κεματικό πεδίο αναφοράσ.  

Η διαδικαςία προμικειασ  εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ κα υλοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 7 τθσ Κοινισ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΚΥΑ) 679/22.8.1996 (Βϋ 826), όπωσ αυτι κυρϊκθκε αναδρομικά από τθν 
ζκδοςι τθσ με τισ διατάξεισ του Νόμου 3794/2009, ακολουκϊντασ τα παρακάτω βιματα: 

 Ομαδοποίθςθ των ειδϊν 
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 ‘Ζνασ  διαγωνιςμόσ ανά είδοσ ι για το ςφνολο των ειδϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
ΚΥΑ/679/22-8-9 

Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα ςτο άρκρο 7 παρ. 4  ςτ. Γ τθσ ΚΥΑ 679/22.08.96 (Β 826) όπωσ ιςχφει τίκεται 
το όριο π.υ. προμθκειϊν πάνω από το οποίο κ θ προμικεια γίνεται με πρόχειρο μειοδοτικό 
διαγωνιςμό. Για π.υ. κατϊτερο από το όριο αυτό γίνεται απευκείασ αγορά των ειδϊν χωρίσ 
διαγωνιςμό. Ο π.υ. τθσ εκάςτοτε προμικειασ προκφπτει από το ςφνολο των ειδϊν εφόςον 
ομαδοποιοφνται και εφόςον δεν πρόκειται για μεμονωμζνα είδθ που κακίςτανται αναγκαία ςε 
διαφορετικζσ χρονικζ ςτιγμζσ και ανεξάρτθτο το ζνα από το άλλο. 

Δυνατότθτα εξαίρεςθσ από τα παραπάνω υφίςταται ΞΟΟΟ εάν (α) υποβλθκεί ςτθν Επιτροπι Ερευνϊν 
ζγγραφθ αναλυτικι τεκμθρίωςθ από τον Υπεφκυνο του υποζργου (τον Συντονιςτι) τθσ αιτίασ που 
κακιςτά αδφνατθ τθν ομαδοποίθςθ  των αιτοφμενων ειδϊν ι/και επιβάλλει είτε τθ ςταδιακι τουσ 
προμικεια είτε τθν προμικεια ανά είδοσ (και ότι ςυνεπϊσ για βάςιμουσ λόγουσ δεν τίκεται ηιτθμα 
αποφυγισ τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ τθ ςταδιακι τουσ προμικεια και (β) υπάρχει ςχετικι ζγκριςθ 
από τθν Επιτροπι Ερευνϊν. 

ΠΡΟΟΧΗ! Σφμφωνα με τον Καν. Ε.Ε. αρικ. 1083/2006, οι αποςβζςεισ εξοπλιςμοφ είναι επιλζξιμεσ με 
τον όρο ότι αφοροφν αποκλειςτικά τθν περίοδο τθσ ςυγχρθματοδοτοφμενθσ πράξθσ. Άρα, ςε 
προμικεια με απόςβεςθ, να ελεγχκεί, ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου του  υποζργου, 
ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτθν απαιτοφμενθ χρονικι διάρκεια τθσ απόςβεςθσ. Τπενκυμίηουμε ότι θ 
ζναρξθ του χρόνου απόςβεςθσ αρχίηει να υπολογίηεται από τθν θμερομθνία που εκδίδεται  το 
τιμολόγιο. 

Ειδικά για τουσ Η/Υ,  το λογιςμικό και τα πάγια με αξία κτιςθσ ζωσ 1.200,00€, θ απόςβεςθ γίνεται μζςα 
ςτο ζτοσ κτιςθσ οπότε και  τίκενται ςε λειτουργία.    

 
 
Α.6. Υλικά Άμεςθσ Ανάλωςθσ: 
Υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα εργαςτθριακά αναλϊςιμα και τα 
αντιδραςτιρια.  

Για τθν προμικεια εργαςτθριακϊν αναλωςίμων κα πρζπει να ακολουκθκεί θ προαναφερόμενθ 
διαδικαςία προμικειασ  εξοπλιςμοφ/λογιςμικοφ.  

Για τθν προμικεια Αναλωςίμων Γραφικισ φλθσ (διςκζτεσ, φωτοτυπικό χαρτί, Toner κ.λπ) κα πρζπει να 
γίνει διαγωνιςμόσ ετιςιοσ διαγωνιςμόσ.  

 
 
Α.7. Ζντυπα και Γραφικι Φλθ: 
Η προμικεια εντφπου υλικοφ, γραφικισ φλθσ, αναλωςίμων Η/Υ κακϊσ και αναλωςίμων υλικϊν 
φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων κλπ, που τεκμθριωμζνα είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ του 
ερευνθτικοφ ζργου.  

Καλφπτονται δαπάνεσ για ζντυπο, θλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό και για δικαίωμα χριςθσ 
λογιςμικοφ, όταν αποδεδειγμζνα αυτά δεν είναι ιδθ διακζςιμα οφτε από το Κδρυμα οφτε μζςα από 
το ςφςτθμα δανειςμοφ των ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν και τθσ οριηόντιασ δράςθσ των δικτφων και 
τεκμθριϊνεται ότι είναι αναγκαία για τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

 

Α.8. Ζξοδα Προβολισ και Διαφιμιςθσ:  

Καλφπτονται οι δαπάνεσ δθμοςιότθτασ και διάχυςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, όπωσ θ 
ςυμμετοχι των μελϊν τθσ ερευνθτικισ ομάδασ (εκτόσ από τουσ προπτυχιακοφσ και τουσ 
μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ) ςε ςυνζδρια με ανακοίνωςθ ι poster, οι δθμοςιεφςεισ ςε ζγκριτα 
επιςτθμονικά περιοδικά, θ ζκδοςθ μονογραφιϊν μθ-χρθματοδοτοφμενων από άλλθ πθγι και χωρίσ 
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εμπορικι διάκεςθ, τα poster, οι δαπάνεσ προετοιμαςίασ των δθμοςιεφςεων και πικανϊν δαπανϊν 
προσ τρίτουσ για δικαιϊματα δθμοςίευςθσ, δαπάνεσ εκτφπωςθσ κλπ. 
Σθμειϊνεται ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ παρουςίαςθσ αποτελεςμάτων (δθμοςιεφςεισ, διδακτορικζσ 
διατριβζσ, κλπ.) κα πρζπει να αναφζρεται θ πθγι χρθματοδότθςθσ που είναι θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 
το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

Α.9. Αμοιβζσ Αξιολόγθςθσ:  

Αφορά αμοιβζσ αξιολόγθςθσ  για τθ διακριτι δράςθ με αντικείμενο τθν «αξιολόγθςθ τθσ Πράξθσ» 
Παραδοτζο τθσ δράςθσ είναι θ «Τελικι Ζκκεςθ Αξιολόγθςθσ» ςτο τζλοσ του ζργου, με ςυγκεκριμζνεσ 
προτάςεισ για αποτελεςματικότερθ εκπόνθςθ αντιςτοίχων προγραμμάτων. 

(ια) Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ 

Για τον Φόρο Προςτικζμενθσ Αξίασ (ΦΠΑ) ιςχφει ότι προβλζπεται ςτθν Υπουργικι Απόφαςθ 
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ με Αρ.Πρ.14053/ΕΥΣ1749/27-03-2008, Άρκρο 28 και Τροποποίθςθ αυτισ 
κακϊσ και ςτο Aρ.Πρωτ.4119 /22-06-2009 ζγγραφο τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Αρχισ πλθρωμισ του ΥΠΟΙΟ. 

 

Επιςθμαίνεται ότι επιλζξιμθ μπορεί να κεωρθκεί και οποιαδιποτε άλλθ Άμεςθ Δαπάνθ θ οποία 
τεκμθριωμζνα ςυμβάλλει ςτθν ομαλι πορεία υλοποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου των πράξεων.  

 

13. Οικονομικι Παρακολοφκθςθ Πράξεωσ (Ερευνθτικοφ Ζργου) 
Επιςθμαίνεται ότι για κάκε Πράξθ (Ερευνθτικό Ζργο) κα πρζπει α) να τθρείται ξεχωριςτόσ τραπεηικόσ 
λογαριαςμόσ β) να υπάρχει ξεχωριςτόσ οικονομικόσ φάκελοσ τιρθςθσ των παραςτατικϊν για κάκε 
πθγι χρθματοδότθςθσ και γ) να χαρακτθρίηονται τα παραςτατικά με οποιονδιποτε κωδικό του ζργου 
ςτο οποίο χρεϊνονται ι με το MIS τθσ Πράξθσ. 

 14. Τποζργα – Οομικζσ Δεςμεφςεισ 

 

14.1. Υποζργα που εκτελοφνται με ίδια μζςα - Απόφαςη Εκτζλεςησ με ίδια 
μζςα 
(α) Πλαίςιο για υλοποίθςθ ζργων  με ίδια μζςα 
Για τθν ζκδοςθ από το δικαιοφχο τθσ απόφαςθσ εκτζλεςθσ υποζργων με ίδια μζςα, των οποίων θ 
παρακολοφκθςθ είναι αρμοδιότθτα τθσ Μονάδασ Β3 τθσ Ειδικισ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με 
τισ επιταγζσ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και ελζγχου (ΣΔΕ), λαμβάνονται υπόψθ τα ςχετικά ζγγραφα 
τα οποία είναι: θ απόφαςθ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, το εγκεκριμζνο ΤΔΠ, το ςφμφωνο αποδοχισ όρων τθσ 
απόφαςθσ ζνταξθσ και το ςυμφωνθτικό ςυνεργαςίασ τθσ κάκε ςυνεργαηόμενθσ ερευνθτικισ ομάδασ.  

Όπου κρίνεται απαραίτθτο αντλοφνται πρόςκετα ςτοιχεία από το εγκεκριμζνο ζντυπο υποβολισ τθσ 
πράξθσ. 

Επιςθμαίνεται δε ότι ςτο υποζργο εκτζλεςθσ με ίδια μζςα οι ενζργειεσ τθσ κάκε ερευνθτικισ ομάδασ 
που ςυμμετζχει ςτθν Πρόταςθ κα αποτυπωκοφν ωσ διακριτι δράςθ,  με  δφο επιπρόςκετεσ 
διακριτζσ δράςεισ για τθν α)υποχρεωτικι αξιολόγθςθ και   β) τθν υποςτιριξθ του υποζργου ( 
Διοικθτικι /Οικονομικι/Τεχνικι διαχείριςθ, Δθμοςιότθτα, Αξιολόγθςθ τθσ Πράξθσ)     

     

(β) Περιεχόμενο απόφαςθσ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα 

το Περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ εκτζλεςθσ υποζργου με ίδια μζςα, μετά από τα ζχοντασ υπόψθ και 
ςυμπλθρωματικά, περιλαμβάνονται: 

i. Η περιγραφι του υποζργου (για το ςφνολο του υποζργου αποτυπϊνεται θ ςφντομθ περιγραφι 
του φυςικοφ αντικειμζνου, ο προχπολογιςμόσ του και θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ) 
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ii. ο τρόποσ επίτευξθσ του ςτόχου για το υποζργο, όπωσ αναφζρονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και 
το ΣΔΠ (θ ςφντομθ περιγραφι του φυςικοφ αντικειμζνου με τισ αντίςτοιχεσ δράςεισ που 
εκτελοφνται, ςφμφωνα με τθν απόφαςθ ζνταξθσ, το ΤΔΠ ) 

iii. το/α παραδοτζο/α (όπωσ αναφζρονται ςτθν απόφαςθ ζνταξθσ και το ΤΔΠ) 

iv. το χρονοδιάγραμμα (με ζναρξθ τθν πραγματικι και εντόσ των ορίων επιλεξιμότθτασ θμερομθνία 
και λιξθ εντόσ των επιλζξιμων ορίων). 

v. εκτιμϊμενο κόςτοσ άμεςων δαπανϊν (το ςυνολικό κόςτοσ των δράςεων των ερευνθτικϊν 
ομάδων κακϊσ και των επιπρόςκετων δφο δράςεων.) 

vi. εκτιμϊμενο κόςτοσ ζμμεςων δαπανϊν (αυτό ορίηεται ςτο ςφνολό τουσ μετά από το αποτζλεςμα 
τθσ μεκόδου υπολογιςμοφ και μζςα ςτο ποςοςτό το οποίο κα οριςκεί  με ζγγραφο τθσ ΕΥΔ) 

vii. οριςμόσ υπευκφνου υποζργου {(ςυνθμμζνθ απόφαςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου,  
(προτείνεται να είναι ο υντονιςτισ)} 

viii. επεξθγθματικόσ πίνακασ (1) (ςυνθμμζνοσ αναλυτικόσ πίνακασ ανκρωπίνων πόρων με καταγραφι 
κατθγοριϊν δαπανϊν κατά ομάδεσ, ανκρωπομινεσ απαςχόλθςθσ και εκτιμϊμενο κόςτοσ) 

ix. επεξθγθματικόσ πίνακασ (2) (ςυνθμμζνοσ αναλυτικόσ πίνακασ εκτιμϊμενθσ κοςτολόγθςθσ λίςτασ 
ειςροϊν με καταγραφι προμθκειϊν/υπθρεςιϊν, τίτλο αυτϊν και εκτιμϊμενο κόςτοσ) 

 

(γ) Απαιτοφμενεσ Διαδικαςίεσ 

Οι διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για να γίνει αποδεκτι θ υλοποίθςθ των υποζργων, οι οποίεσ ξεκινοφν 
μετά τθν ζκδοςθ και καταχϊρθςθ ςτο ΟΠΣ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και του ΤΔΠ, είναι: 

i. διαβίβαςθ από τθν ΕΥΔ (Μονάδα Β3) προσ το δικαιοφχο πρότυπου ςχεδίου απόφαςθσ εκτζλεςθσ 
του υποζργου με ίδια μζςα (το ςχζδιο ζχει διαμορφωκεί ζτςι ϊςτε να ικανοποιεί τισ πλθροφορίεσ 
οι οποίεσ απαιτοφνται από τθ λίςτα ελζγχου του ΣΔΕ.  

ii. υποβολι του ςχεδίου από το δικαιοφχο προσ τθν ΕΥΔ (το υποβλθκζν ςχζδιο ςυμπλθρϊνεται από 
τον υπεφκυνο τθσ πράξθσ και μετά από ειςιγθςι του αποςτζλλεται ςτθν ΕΥΔ με διαβιβαςτικό 
υπογεγραμμζνο από τον πρόεδρο τθσ Ε.Ε. Είναι ςτθν ευχζρεια του φορζα το ςχζδιο να 
ςυνυπογραφεί και από τον πρόεδρο τθσ Ε.Ε. Συγχρόνωσ αποςτζλλεται και ο οριςμόσ του 
υπευκφνου του υποζργου από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο). 

iii. ζλεγχοσ και προζγκριςθ του  ςχεδίου το οποίο υπεβλικθ ςτθν ΕΥΔ (εφόςον διαπιςτωκεί θ 
αρτιότθτά του, διατυπϊνεται ζγγραφα θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ΕΥΔ, θ οποία κοινοποιείται ςτο 
δικαιοφχο και καταχωρείται ςτο ΟΠΣ. Σε περίπτωςθ ανάγκθσ διορκϊςεων, διευκρινίςεων κλπ, 
επανυποβάλλεται το διορκωμζνο ςχζδιο ϊςτε να εκδοκεί θ ςφμφωνθ γνϊμθ). 

iv. αποςτολι τθσ τελικισ απόφαςθσ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα προσ τθν ΕΥΔ (θ τελικι απόφαςθ 
εκδίδεται από το αρμόδιο ςυλλογικό όργανο του δικαιοφχου ςφμφωνα με τυχόν παρατθριςεισ οι 
οποίεσ διατυπϊκθκαν από τθν ΕΥΔ και αποςτζλλεται ς’αυτιν, και υπογράφεται από τον Νόμιμο 
εκπρόςωπο τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν.). 

 

(δ) Τποχρεϊςεισ του Δικαιοφχου 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ τισ οποίεσ πρζπει να ζχει πάντα υπόψθ του και να τθρεί ο δικαιοφχοσ κατά τθ ςφνταξθ 
και εφαρμογι τθσ απόφαςθσ εκτζλεςθσ του υποζργου με ίδια μζςα είναι: 

i. θ εφαρμογι του πλαιςίου των απαιτοφμενων ενεργειϊν για τουσ διαγωνιςμοφσ (να μθν υπάρχει 
κατάτμθςθ δθλ. να είναι ςτα όρια του πρόχειρου διαγωνιςμοφ, το ςφνολο του προχπολογιςμοφ 
των ομοειδϊν αντικειμζνων μζςα ςτο υποζργο) 

ii. για τακτικοφσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων (για προμικειεσ αλλά και για 
παροχι εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν) αλλά και για πρόχειρουσ διαγωνιςμοφσ εφόςον το 
αντικείμενό τουσ δεν είναι ςυμβατό με τθ φφςθ του υποζργου με ίδια μζςα δθμιουργείται 
ξεχωριςτό υποζργο (βλ. κατωτζρω 14.2.) 
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iii. διαδικαςία ανάκεςθσ ςε ετιςια βάςθ (μετά από τεκμθριωμζνθ αιτιολόγθςθ για αναλϊςιμα, 
βιβλία, οργάνωςθ εκδθλϊςεων, εκτυπϊςεισ, εργαςτθριακά αναλϊςιμα, μπορεί οι διαγωνιςμοί να 
επαναλαμβάνονται κάκε ζτοσ) 

iv. αμοιβζσ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν δυνάμει ςφμβαςθσ ζργου ςτθν οποία τεκμθριϊνεται θ 
αναγκαιότθτά τθσ και το φψοσ τθσ αμοιβισ) 

 

Η τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα και θ επικαιροποίθςθ του ΤΔΥ γίνεται είτε μετά 
από αιτιολογθμζνο αίτθμα του δικαιοφχου προσ τθ Β3, θ οποία μετά από εξζταςι του το κάνει ι όχι 
αποδεκτό, είτε και μετά από τεκμθριωμζνθ ειςιγθςθ τθσ Β3. 

Οι δυνατότθτεσ ευελιξίασ κατά τθν ςφνταξθ τθσ απόφαςθσ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα ςε ςχζςθ με τθν 
απόφαςθ ζνταξθσ, είναι περιοριςμζνεσ, αλλά το περικϊριό τουσ πρζπει να ςυηθτείται πάντα με τον 
αρμόδιο χειριςτι τθσ Β3. 

Το αναλυτικό πλαίςιο διενζργειασ, πιςτοποίθςθσ και υλοποίθςθσ δαπανϊν κα κακορίηεται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ αποφάςεισ αυτεπιςταςίασ, όπου κα λθφκοφν υπόψθ οι ιδιαιτερότθτεσ των ερευνθτικϊν 
ζργων και φυςικά το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

14.2. Υποζργα που εκτελοφνται με ανάδοχο 
Για τακτικοφσ και διεκνείσ διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων (για προμικειεσ αλλά και για παροχι 
εξειδικευμζνων υπθρεςιϊν) αλλά και για πρόχειρουσ διαγωνιςμοφσ εφόςον το αντικείμενό τουσ δεν 
είναι ςυμβατό με τθ φφςθ του υποζργου με ίδια μζςα δθμιουργείται ξεχωριςτό υποζργο. 

Οι εν λόγω διαγωνιςμοί διενεργοφνται ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο που διζπει τουσ Ειδικοφσ 
Νογαριαςμοφσ ΑΕΙ και Ερευνθτικϊν Μζντρων (και μελλοντικά ςφμφωνα με το κεςμικό πλαίςιο των 
ΝΠΙΔ του άρκρου 59 του Ν.4009/2011 που κα αναλάβουν τα ςυγχρθματοδοτοφμενα Ερευνθτικά Ζργα) 

Πριν τθν προκιρυξθ των εν λόγω διαγωνιςμϊν λαμβάνει χϊρα προδθμοπραςιακόσ και πριν τθν 
ςφναψθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων προςυμβατικόσ ζλεγχοσαπό τθ Μονάδα Γ τθσ ΕΥΔ.  

 

15.  Τποβολι Σεχνικοφ Δελτίου Τποζργου (ΣΔΤ) 

Μετά τθν ζκδοςθ τθσ νομικισ δζςμευςθσ (τελικι απόφαςθ εκτζλεςθσ με ίδια μζςα) υποβάλλεται 
άμεςα από το δικαιοφχο το ΤΔΥ θλεκτρονικά (ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο πρότυπο ΤΔΥ). Από τθν 
θμερομθνία καταχϊριςθσ του ΤΔΥ ςτο ΟΠΣ μπορεί να ξεκινιςει ο δικαιοφχοσ να δθλϊνει δαπάνεσ. Για 
τθν ειςαγωγι ςτθν θλεκτρονικι υποβολι επιλζγεται θ οδθγία «δθμιουργία ΤΔΥ ΕΚΤ» και κάκε φορά 
που απαιτείται να υποβλθκεί τροποποίθςθ του ΤΔΥ επιλζγεται θ οδθγία «άντλθςθ από ΟΠΣ».  

Το ΤΔΥ αποτελείται από 4 τμιματα: Τμιμα Α (ταυτότθτα υποζργου), Τμιμα Β (φυςικό αντικείμενο), 
Τμιμα Γ (χρθματοδοτικό ςχζδιο), Τμιμα Δ (παράρτθμα ΕΚΤ). 

 ςτο Σμιμα Α ςυμπλθρϊνονται τα ςτοιχεία τθσ ταυτότθτασ του υποζργου (υποζργου, 
αναδόχου, επιβλζπουςασ υπθρεςίασ, υπεφκυνου υποζργου) 

 ςτο Σμιμα Β αποτυπϊνεται το φυςικό αντικείμενο του υποζργου το οποίο κα υλοποιθκεί 
(ςφντομθ περιγραφι, παραδοτζα, διακριτά τμιματα, χωροκζτθςθ) 

 ςτο Σμιμα Γ αποτυπϊνεται το χρθματοδοτικό ςχζδιο (κατανομι άμεςων δαπανϊν υποζργου, 
κατανομι ζμμεςων δαπανϊν, εξαμθνιαία κατανομι δαπανϊν, με ενςωματωμζνο το ΦΠΑ) 

 ςτο Σμιμα Δ ςυμπλθρϊνονται οι δείκτεσ του υποζργου (εκροϊν, αποτελζςματοσ, 
απαςχόλθςθσ)      

Μετά τθν καταχϊριςθ του ΤΔΥ ςτθν θλεκτρονικι υποβολι ενθμερϊνεται θ ΕΥΔ με διαβιβαςτικό του 
ΕΛΚΕ. Παράλλθλα αποςτζλλεται ο πίνακασ Μθνιαίων προβλζψεων δαπανϊν για το Υποζργο. 
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16. Σροποποίθςθ απόφαςθσ Ζνταξθσ και Σεχνικοφ Δελτίου Εγκεκριμζνθσ Πράξθσ 

Σχετικά με τισ διαδικαςίεσ τροποποίθςθσ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ και τθσ  επικαιροποίθςθσ 
του ΤΔΕΠ ,αυτζσ διενεργοφνται είτε μετά από αιτιολογθμζνο αίτθμα του δικαιοφχου προσ τθ Μονάδα 
Β3 τθσ ΕΥΔ, θ οποία μετά από εξζταςι του ειςθγείται κετικά ι αρνθτικά ςτθν αρμόδια για τισ 
αποφάςεισ ζνταξθσ Μονάδα Α2 για διεκπεραίωςθ. 

 

17. Εξαμθνιαίο Δελτίο Παρακολοφκθςθσ Προόδου Πράξθσ (ΔΠΠΠ) / Δελτίο 
Αξιολόγθςθσ Προόδου Πράξθσ (ΔΑΠΠ) 

 
Τα δελτία παρακολοφκθςθσ προόδου πράξθσ υποβάλλονται ςφμφωνα με τουσ όρουσ του ΣΔΕ και του 
ςυμφϊνου αποδοχισ όρων τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, όπου αναφζρεται: «…υποβάλλονται 
εντόσ 20 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του κάθε εξαμήνου …». Δθλαδι το δελτίο του 1ου 
εξαμινου υποβάλλεται μζχρι 20 Ιουλίου του ιδίου ζτουσ, ενϊ του 2ου εξαμινου μζχρι 20 Ιανουαρίου 
του επόμενου ζτουσ. 

Η εξαμθνιαία παρακολοφκθςθ  τθσ προόδου τθσ πράξθσ περιλαμβάνει δφο φάςεισ:  

1. Α’ ΦΑΗ:  

Το δελτίο παρακολοφκθςθσ προόδου τθσ πράξθσ (ΔΠΠΠ) υποβάλλεται από το δικαιοφχο ςτθν ΕΥΔ 
μετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ζνταξθσ τθσ πράξθσ, ανεξάρτθτα από τθ προζγκριςθ των αποφάςεων 
των υποζργων και τθν ζνταξθ των ΤΔΥ. Συντάςςεται δε από τον υπεφκυνο τθσ πράξθσ. Μεγάλθ 
προςοχι πρζπει να δίνεται ςτθ καταγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου το οποίο 
υλοποιικθκε μζχρι τθν θμερομθνία ςφνταξθσ του δελτίου, κακϊσ και ςτο φυςικό και οικονομικό 
αντικείμενο το οποίο προγραμματίηεται να υλοποιθκεί ςτο επόμενο εξάμθνο.  

Οι δείκτεσ οι οποίοι ηθτοφνται ςτο παράρτθμα annex XXIII πρζπει προςεκτικά να καταγράφονται, 
αντλϊντασ τα ςτοιχεία από τισ πθγζσ τουσ π.χ. γραμματείεσ,  διότι κεωροφνται πολφ ςθμαντικά από τθν 
Ε.Ε.  

 

(1α) Περιεχόμενο δελτίου παρακολοφκθςθσ προόδου τθσ Πράξθσ: 

i. Γενικά ςτοιχεία τθσ πράξθσ (mis, περίοδο αναφοράσ, πρωτόκολλο, ςτοιχεία υπευκφνου 
πράξθσ) 

ii. Προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ εξζλιξθσ υποζργων 

iii. Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ πράξθσ (πραγματοποιθκείςα τιμι των δεικτϊν) 

iv. Αλυτα προβλιματα, Διορκωτικζσ ενζργειεσ (προτάςεισ υπευκφνου πράξθσ) 

v. χόλια και παρατθριςεισ (προγραμματιςμόσ υπθρεςιϊν, ποςότθτεσ) 

 

(1β) Περιεχόμενο του/των δελτίου/ων παρακολοφκθςθσ προόδου Τποζργου/ων: 

i. Γενικά ςτοιχεία υποζργου (τίτλοσ πράξθσ, τίτλοσ υποζργου) 

ii. Φυςικι πρόοδοσ υποζργου (ςφντομθ περιγραφι υλοποιθκζντων δράςεων, επόμενοσ 
προγραμματιςμόσ, ποςότθτεσ) 

iii. Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ (πραγματοποιθκείςεσ ποςότθτεσ) 

iv. Οικονομικι πρόοδοσ υποζργου (απόκλιςθ, αιτιολόγθςθ, ανακατανομι π/υ) 

v. Παράρτθμα annex XXIII (ςθμαντικόσ για τθν Ε.Ε. πίνακασ ςτοιχείων άμεςα ωφελοφμενων από 
το υποζργο φοιτθτϊν, υποψθφίων διδακτόρων, μεταδιδακτόρων ερευνθτϊν, μετακαλοφμενοι 
ερευνθτζσ εξωτερικοφ, ερευνθτϊν, ειδικϊν λειτουργϊν κλπ. για: τθν εργαςιακι τουσ 
κατάςταςθ, θλικιακι τουσ κατανομι, άτομα ευάλωτθσ ομάδασ, μορφωτικό τουσ επίπεδο. Ο 
κάκε ωφελοφμενοσ πρζπει να καταμετράται μία φορά ανεξάρτθτα αν ςυμμετζχει ςε 
περιςςότερα του ενόσ υποζργα ι δράςεισ τθσ ίδιασ πράξθσ) 
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Στο Υποζργο υλοποίθςθσ με ίδια μζςα ςτα δελτία (ΔΠΠΠ), κα φαίνεται θ ςυνολικι πορεία του φυςικοφ 
και οικονομικοφ αντικειμζνου και των παραδοτζων τθσ ζρευνασ. Θα ςυνοδεφεται όμωσ υποχρεωτικά 
από αναλυτικό παράρτθμα ςτο οποίο κα φαίνεται ανά ερευνθτικι ομάδα θ πορεία του φυςικοφ 

αντικειμζνου και των παραδοτζων ςε ςυςχετιςμό με το οικονομικό αντικείμενο. 

 

2. Β’ ΦΑΗ: 

Η ΕΤΔ ςτθ ςυνζχεια ςυνεκτιμϊντασ όλα τα ςχετικά ςτοιχεία (διλωςθ δαπανϊν, περιεχόμενο 
εξαμθνιαίου, επαλθκεφςεισ και οποιαδιποτε πλθροφορία,  ςε ςχζςθ με τθν απόφαςθ ζνταξθσ, τισ 
νομικζσ δεςμεφςεισ, το ΤΔΠ, το ΤΔΥ, το ΣΔΕ κλπ), ςυντάςςει και καταχωρεί ςτο ΟΠ εντόσ 15 
θμερολογιακϊν θμερϊν μετά τθν  καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του ΔΠΠ τθσ Πράξθσ το δελτίο 
αξιολόγθςθσ προόδου τθσ πράξθσ(ΔΑΠΠ). Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ςτθ περίπτωςθ που ο δικαιοφχοσ 
κακυςτεριςει να υποβάλει το ΔΠΠΠ, θ ΕΥΔ είναι υποχρεωμζνθ να ςυντάξει το ΔΑΠΠ με ό,τι ςτοιχεία 
ζχει ςτθ διάκεςι τθσ.  

Για τθ ςφνταξθ του ΔΑΠΠ: 

 Εξετάηεται θ πρόοδοσ των νομικϊν δεςμεφςεων και των ετιςιων ποιοτικϊν & ποςοτικϊν ςτόχων 

 Προςδιορίηονται και αξιολογοφνται οι τυχόν αποκλίςεισ 

 Προτείνονται τυχόν διορκωτικζσ ενζργειεσ 

 Εκτιμάται θ ρεαλιςτικότθτα των προβλζψεων τθσ προόδου του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου 

 

18. Διαδικαςία Διλωςθσ Δαπανϊν 
 

Τα δελτία διλωςθσ δαπανϊν ςφμφωνα με το Σ.Δ.Ε. και φμφωνο Αποδοχισ Όρων τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ Πράξθσ (ΣΑΟ, άρκ.4) :  «… υποβάλλονται εντόσ 10 θμερολογιακϊν θμερϊν από τθ λιξθ του 
κάκε θμερολογιακοφ μινα…» Δθλαδι οι δαπάνεσ του Ιανουαρίου, με όλα τα απαιτοφμενα 
ςυνοδευτικά, δθλϊνονται ςτθν ΕΥΔ μζχρι 10 Φεβρουαρίου.  
Οι δαπάνεσ οι οποίεσ δθλϊνονται κα πρζπει να είναι: 

1. «επιλζξιμεσ».  

2. «εντόσ τθσ επιλζξιμθσ περιόδου υλοποίθςθσ του υποζργου».  

3. «ςε αντιςτοιχία με παραςτατικά».  

4. «εξοφλθμζνεσ» και  

5. « ςε αντιςτοιχία με φυςικό αντικείμενο του υποζργου».  
 

Για τθν ςυμπλιρωςθ και υποβολι μθνιαίου δελτίου διλωςθσ δαπανϊν (ΔΔΔ) ςυντάςςονται από το 
δικαιοφχο ξεχωριςτά ΔΔΔ, για κάκε υποζργο, είτε είναι εκτζλεςθσ με ίδια μζςα είτε είναι προμθκειϊν 
και υπθρεςιϊν, μζςω τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ (ειςαγωγι ςτο http://logon.mnec.gr και υποβολι των 
ΔΔΔ ςτο www.ops.gr «οδθγίεσ για δικαιοφχουσ»). Οι ςυνικεισ καταςτάςεισ οι οποίεσ εμφανίηονται 
ςτθν θλεκτρονικι υποβολι για τουσ δικαιοφχουσ είναι: «υπό υποβολι» και «υποβλικθκε». Ενζργειεσ 
δε οι οποίεσ μποροφν να γίνουν ςτα ΔΔΔ από τουσ δικαιοφχουσ είναι: «διόρκωςθ», «επιςκόπθςθ», 
«νζα ζκδοςθ», «αντιγραφι», «διαγραφι» και «εξαγωγι»). 

 

Η αποςτολι του ΔΔΔ  προσ τθν  ΕΤΔ , κα πρζπει να ςυνοδεφεται:  

Α. για τα υποζργα εκτζλεςθσ με ίδια μζςα (Αυτεπιςταςία) με: 

o το διαβιβαςτικό 

o το ΔΔΔ (εκτφπωςθ από Ηλ. Υποβολι) 

o τθν Λογιςτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία πλθρωμϊν. (όταν εξάγεται άμεςα από το λογιςτικό 
ςφςτθμα του Δικαιοφχου) 
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o διαφορετικά το Αναλυτικό κακολικό / Καρτζλα ζργου ςυνοδευόμενο από εξωλογιςτικι 
κατάςταςθ.  

o τθν Λογιςτικι θ Εξωλογιςτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία πλθρωμϊν. Τα αναφερόμενα ποςά  τθσ 
κατάςταςθσ πρζπει να ταυτίηονται με τα ποςά που δθλϊκθκαν ςτο υποβλθκζν μθνιαίο. 

o τθν Μθνιαία κίνθςθ Λογαριαςμοφ / εκτφπωςθ από τθν Τράπεηα (extrait) 

o τθν Λίςτα ςυμβάςεων τθν πρϊτθ φορά και κάκε φορά που επικαιροποιείται (αρικμ. Συμβαςθσ, 
Επωνυμία, Ζναρξθ/Λιξθ, Συνολικό Ποςό και Δραςτθριότθτα με παραδοτζο) 

Β.για τα υποζργα  προμικειασ / παροχισ υπθρεςιϊν με: 

o το διαβιβαςτικό   

o το ΔΔΔ (εκτφπωςθ από Ηλ. Υποβολι) 

o τθν Σφμβαςθ  (και ότι αφορά τθν εγκεκριμζνθ νομικι δζςμευςθ / διαδρομι   

o                         ελζγχου, π.χ. Πρακτικό Κατακφρωςθσ, Απόφαςθ Ανάκεςθσ κτλ.) 

o το Πρακτικό τθσ Επιτροπισ Παραλαβισ 

o το Τιμολόγιο Αναδόχου 

o το Αναλυτικό Κακολικό (επαλικευςθ καταχϊρθςθσ ςτθ λογιςτ. μερίδα ζργου)                                                      

o το Αποδεικτικό εξόφλθςθσ (προςτζκθκε για τθ διαδρομι ελζγχου) 

o τθν Μθνιαία Κίνθςθ Λογαριαςμοφ / εκτφπωςθ από τθν Τράπεηα (extrait) 
 
Σε περίπτωςθ αναγκαίου και πλιρωσ αιτιολογθμζνου αιτιματοσ διόρκωςθσ ελεγμζνου ΔΔΔ, 
υποβάλλεται αυτό ςτθν ΕΥΔ θ οποία μετά από εξζταςι του προχωράει ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ.    
 
θμειϊνεται ότι δεν μπορεί να γίνει διόρκωςθ των ελεγμζνων ΔΔΔ μετά τθ πιςτοποίθςθ των δαπανϊν 
του ΕΠΕΔΒΜ (διεξάγεται δφο φορζσ το χρόνο), αλλά ακολουκείται θ διαδικαςία δθμοςιονομικισ 
διόρκωςθσ.  

19. Διοικθτικι επαλικευςθ 

Μετά τθν εξζταςθ του ΔΔΔ ηθτοφνται από τθν ΕΥΔ  δειγματολθπτικά παραςτατικά τθσ λογιςτικισ 
κατάςταςθσ, ϊςτε να επιβεβαιωκεί θ νομιμότθτα και θ ςυνάφεια τθσ ςχετικισ δαπάνθσ με το φυςικό 
αντικείμενο του υποζργου. 

Σφμφωνα  με Τροποποίθςθ τθσ ΥΠΑΣΥΔ (07/10, αρκ. 42):  θ προκεςμία για τθ Διοικθτικι Επαλικευςθ 
των ΔΔΔ ορίηεται μζχρι δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν υποβολι του Δελτίου Διλωςθσ Δαπάνθσ 
από το δικαιοφχο. 

 

Η διοικθτικι επαλικευςθ για τα  υποζργα εκτζλεςθσ με ίδια μζςα γίνεται ςε δφο φάςεισ 

 θ πρϊτθ Φάςθ ςτο 100%, ελζγχοντασ το ΔΔΔ και το ςφνολο των επιςυναπτόμενων 
προαναφερόμενων εγγράφων/παραςτατικϊν (κεφάλαιο 14 παράγραφοσ Α). 

 θ δεφτερθ Φάςθ ςε ποςοςτό ≤ 10, ελζγχοντασ ςυγκεκριμζνα παραςτατικά, από διάφορεσ 
κατθγορίεσ δαπανϊν,  που εμφανίηονταν ςτθν λογιςτικι κατάςταςθ του ΔΔΔ. Η επιλογι των 
παραςτατικϊν γίνεται από τθν ΕΥΔ και κοινοποιείται με e-mail ςτουσ Δικαιοφχουσ για τθν άμεςθ 
υποβολι τουσ. 

   

Η διοικθτικι επαλικευςθ, για τα υποζργα προμθκειϊν/παροχισ υπθρεςιϊν, γίνεται ςε μία φάςθ 
ςτο 100%, ελζγχοντασ το ΔΔΔ και το ςφνολο των επιςυναπτόμενων προαναφερόμενων 
εγγράφων/παραςτατικϊν (κεφάλαιο 14 παράγραφοσ Β).  
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20. Αντικατάςταςθ υντονιςτι και Ξελϊν Ερευνθτικισ Ομάδασ 

Προβλζπεται δυνατότθτα αντικατάςταςθσ του Συντονιςτι και του Υπευκφνου Ερευνθτικισ Ομάδασ, 

εφόςον ςυντρζχει ςπουδαίοσ λόγοσ αντικατάςταςθσ που τεκμθριϊνεται και εφόςον θ αντικατάςταςθ 

αυτι γίνεται από άτομο αντίςτοιχων προςόντων. Προχπόκεςθ είναι να ζχουν εξαςφαλιςτεί και 

επικυρωκεί οι ςχετικζσ αποφάςεισ από το ίδιο Όργανο που είχε εγκρίνει αρχικά τθν ερευνθτικι 

πρόταςθ (Επιτροπι Ερευνϊν, Σφγκλθτοσ κλπ). Η αντικατάςταςθ κοινοποιείται ςτθ Διαχειριςτικι Αρχι 

που δφναται να διατυπϊςει αντιρριςεισ ςε ςυνάρτθςθ με τα κριτθρία αξιολόγθςθσ τθσ κατθγορίασ 

πράξθσ.  

Για τα μζλθ τθσ Κφριασ Ερευνθτικισ Ομάδασ προβλζπεται θ δυνατότθτα αντικατάςταςθσ από άτομο 

αντίςτοιχων προςόντων κακϊσ και δυνατότθτα αποχϊρθςθσ χωρίσ αντικατάςταςθ Σε περίπτωςθ 

αποχϊρθςθσ θ Διαχειριςτικι Αρχι κα ηθτεί από το ΑΕΙ-δικαιοφχο & το Συντονιςτι τεκμθρίωςθ για να 

αξιολογιςει κατά πόςο χρειάηεται και θ αντίςτοιχθ προςαρμογι του προχπολογιςμοφ τθσ πρόταςθσ, 

λόγω μθ ανάγκθσ καταβολισ τθσ αμοιβισ του αποχωροφντοσ μζλουσ τθσ κφριασ Ερευνθτικισ Ομάδασ. 

Kατά το χρόνο υποβολισ τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ, ο Συντονιςτισ ι ο Υπεφκυνοσ τθσ Ερευνθτικισ 
Ομάδασ δεν δφναται να είναι ομότιμοσ ι ςυνταξιοφχοσ κακθγθτισ. 

Μετά τθν υποβολι τθσ ερευνθτικισ πρόταςθσ και ενόψει πλζον τθσ ζναρξθσ προετοιμαςίασ του 

ερευνθτικοφ ζργου γίνεται αποδεκτό ότι αν ο Συντονιςτισ και οι Επιςτθμονικοί Υπεφκυνοι 

ςυνταξιοδοτθκοφν και  ανακθρυχκοφν ομότιμοι κακθγθτζσ μποροφν και υπό τθν ιδιότθτα  του 

ομοτίμου κακθγθτι να παραμζνουν Συντονιςτζσ και Επιςτθμονικοί Υπεφκυνοι, προκειμζνου να 

διαςφαλιςτεί θ αδιάλειπτθ ςυνζχεια ςτθν προετοιμαςία και εν ςυνεχεία υλοποίθςθ του ερευνθτικοφ 

ζργου 

 

 

 


