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ΘΕΜΑ: Υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Προτεινόµενων Πράξεων για την 

κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και 

∆ιυδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης 

ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας 

βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας». 

 

Ως ορίζεται, στην υπ’αρ. 18917/8.11.2009 πρόσκληση (ως ισχύει), για υποβολή 

προτάσεων µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και την κοινοποίηση 

των αποτελεσµάτων για τη χρηµατοδότηση των προτάσεων ερευνητικών οµάδων που 

αξιολογήθηκαν θετικά, οι ∆ικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα Τεχνικά 

∆ελτία Προτεινόµενων Πράξεων (Τ∆ΠΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αποσταλεί για κάθε εγκεκριµένη προς χρηµατοδότηση 

πρόταση ερευνητικής οµάδας, ξεχωριστό Τ∆ΠΠ. Τα Τ∆ΠΠ, για τις εγκριθείσες 

προτάσεις του Παραρτήµατος Ι, θα συµπληρωθούν στην ελληνική γλώσσα επί τη 

βάση της αξιολογηθείσας πρότασης στην αγγλική γλώσσα, όπως υποβλήθηκαν και 

εφόσον  αξιολογήθηκαν θετικά για χρηµατοδότηση. Επισυνάπτονται οι σχετικές 

Οδηγίες Συµπλήρωσης (βλ. Παράρτηµα ΙΙ). 

Για τη σύνταξη εκάστου Τ∆ΠΠ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις 

των εµπειρογνωµόνων (βλ. επισυναπτόµενο πίνακα), ως είναι δηµοσιευµένες στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση των φύλλων αξιολόγησης στην οποία έχει πρόσβαση ο 
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αρµόδιος Συντονιστής της εκάστοτε πρότασης, προκειµένου να προχωρήσει η 

διαδικασία Ένταξης και χρηµατοδότησης των πράξεων αυτών.  

Ειδικότερα για το οικονοµικό αντικείµενο κάθε πρότασης επισηµαίνονται τα 

ακόλουθα: 

1. ∆εδοµένου ότι πλέον κάθε ερευνητικό έργο αποτελεί και µεµονωµένη 

συγχρηµατοδοτούµενη πράξη (επί της οποίας θα χρεώνονται έµµεσες δαπάνες υπέρ 

του εκάστοτε ΑΕΙ κατά τα κατωτέρω υπό 4-5), κρίθηκε ότι δεν έχει πλέον νόηµα µία 

Κεντρική ∆ράση ανά ίδρυµα ούτε τίθεται ζήτηµα ιδρυµατικού υπευθύνου και ως εκ 

τούτου ο προϋπολογισµός του υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης ανά Ίδρυµα, που 

αναλογεί σε κάθε ερευνητικό έργο, προστίθεται στον π.υ. του ερευνητικού έργου. 

Έτσι ο π.υ. κάθε νέας συγχρηµατοδοτούµενης πράξης προκύπτει πλέον ως εξής: 

∆ηλωθείς π.υ. κατά την υποβολή + Αναλογούν ποσοστό του π.υ. κεντρικής δράσης 

που θα είχε το ΑΕΙ (µε βάση τα αρχικώς ισχύοντα).  

Παράδειγµα: αν η ερευνητική οµάδα είχε ζητήσει π.υ. 515.000 ευρώ για το 

ερευνητικό έργο και είχε προϋπολογιστεί ποσό 80.000 (από τα συνολικά 600.000 

ευρώ που είχαµε βάλει ως όριο για κάθε ερευνητικό έργο) για να καλυφθεί η 

Κεντρική δράση, τώρα πλέον η κάθε ερευνητική οµάδα θα έχει στη διάθεσή της 

515.000 + 80.000 = 595.000. 

2. Βάση της αναµόρφωσης αποτελεί ο προϋπολογισµός της υποβληθείσης  

πρότασης για κάθε πράξη, πλέον του ποσού που είχε προϋπολογίσει κάθε ΑΕΙ για την 

καταργηθείσα πλέον ιδρυµατική δράση ( Υποέργο Κεντρικής ∆ράσης).  

Παράδειγµα: αν κάποια ερευνητική οµάδα είχε ζητήσει π.υ. 515.000 ευρώ και είχε 

προϋπολογιστεί ποσό 80.000 για την Κεντρική ∆ράση, βάση αναµόρφωσης είναι 

515.000 + 80.000 = 595.000 ευρώ 

3. Λαµβάνονται υπόψη τα σχόλια των αξιολογητών που αναφέρονται στο 

Παράρτηµα Ι και εάν υπάρχουν σχόλια αρνητικά ως προς τη ρεαλιστικότητα του π.υ 

παρακαλούνται τα ιδρύµατα να προσαρµόσουν σχετικά τον π.υ. τους ή άλλως να 

τεκµηριώσουν γιατί διατηρούν τον αρχικώς δηλωθέντα π.υ. 

4. Σύµφωνα µε την αναµενόµενη απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (η οποία θα εκδοθεί κατόπιν της σχετικής 

απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ενέκρινε την εισαγωγή σε έργα ΕΚΤ ποσού 

κατ’αποκοπήν δαπανών 17%), οι έµµεσες δαπάνες θα περιληφθούν σε κατ’αποκοπήν 

ποσό (flat rate) έµµεσων δαπανών. Ενόψει της απόφασης αυτής, θα υπολογισθεί στο 

π.υ. της εκάστοτε εγκεκριµένης πρότασης (εφόσον όλο το έργο θα είναι µε 

αυτεπιστασία -  εκτέλεση µε ίδια µέσα) ή σε κάθε π.υ. του µέρους της πρότασης που 

θα είναι µε αυτεπιστασία (στην εξαιρετική περίπτωση που υπάρχει έργο σηµαντικής 
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προµήθειας µε ανάδοχο) ποσό 17% για τις έµµεσες δαπάνες. Όλο το υπολειπόµενο 

ποσό θα είναι άµεσες δαπάνες όπως αυτές ορίζονται στην πρόσκληση. Τονίζεται 

βέβαια ότι ούτως ή άλλως οι αρχικοί π.υ. που είχαν υποβληθεί περιελάµβαναν 

υποχρεωτικά ποσοστό 20% για το Υποέργο της Κεντρικής ∆ράσης (σελ.19 

Πρόσκλησης). Συνεπώς, το 17% των «νέων» έµµεσων δαπανών καλύπτεται από το 

20% του π.υ. που δεσµευτικά από την πρόσκληση θα αφορούσε παρόµοιες δαπάνες. 

5. Για την εξαιρετική περίπτωση που µε την εφαρµογή του 17% αποµειωθεί 

µέρος του κονδυλίου που είχαν ζητήσει στην πρότασή τους οι ερευνητικές οµάδες για 

τις δράσεις τους, οι δικαιούχοι ΑΕΙ (ΕΛΚΕ) οφείλουν να καλύψουν από τους πόρους 

τους (µε δεδοµένο ότι θα εισπράττουν το ποσό των έµµεσων δαπανών) τις εν λόγω 

συγκεκριµένες ανάγκες των ερευνητικών οµάδων.  

Παράδειγµα: εάν µία ερευνητική οµάδα είχε ζητήσει 510.000 ευρώ και µε την 

εφαρµογή των έµµεσων δαπανών στον συνολικό π.υ. (κατά τα ανωτέρω στο σηµείο 

2) αποµένουν άµεσες δαπάνες 498.000 ευρώ, για τις 12.000 ευρώ άµεσων δαπανών 

χ ή ψ κατηγορίας, το ΑΕΙ-ΕΛΚΕ οφείλει να χρηµατοδοτήσει την ερευνητική οµάδα 

από τους πόρους του (µε δεδοµένο ότι εισπράττει το ποσό των έµµεσων δαπανών). 

Σκόπιµο θα ήταν να αναληφθεί σχετική γραπτή δέσµευση του δικαιούχου ΑΕΙ-ΕΛΚΕ 

έναντι του συντονιστή της ερευνητικής οµάδας. 

 

    
                          
 

      Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
      ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  
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Παραρτήµατα:  
1. Πίνακας µε τις Εγκριθείσες προς χρηµατοδότηση Προτάσεις και 
2. Οδηγίες συµπλήρωσης Τ∆ΠΠ 


