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- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

 

Θέµα: Οδηγίες Συµπλήρωσης Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης για την 
κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – Ερευνητικά Κέντρα»  

Σύµφωνα µε τις από 6/10/2011 και 18/10/2011 Ανακοινώσεις της ΕΥ∆, εγκρίθηκαν προς 
χρηµατοδότηση προτάσεις ερευνητικών οµάδων στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράµµατος 
«ΘΑΛΗΣ».  

Προκειµένου άµεσα να ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης των εγκεκριµένων προς 
χρηµατοδότηση προτάσεων θα πρέπει να υποβληθούν τα Τ∆ΠΠ, µέχρι την 27η 
Ιανουαρίου 2012, µέσω της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ λαµβάνοντας υπόψη τα 
εξής: 
 
Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης µε τίτλο έργου: «ΘΑΛΗΣ – Το Ερευνητικό 
Κέντρο του Συντονιστή – ο τίτλος της εγκεκριµένης έρευνας», όπως είχε υποβληθεί 
προς αξιολόγηση µεταφρασµένος στην ελληνική γλώσσα» (σύµφωνα µε το συνηµµένο 
πρότυπο Τ∆ΠΠ) θα υποβληθεί µέσω ηλεκτρονικής υποβολής και θα περιέχει τα εξής  
υποέργα: 
1.1 Ένα Υποέργο για κάθε χρηµατοδοτούµενη έρευνα, µε τίτλο τον τίτλο του 
ερευνητικού έργου  µεταφρασµένο στην ελληνική γλώσσα.  
Σε κάθε περίπτωση θα το υποέργο/ υποέργα που θα πρέπει να υλοποιηθούν είναι τα εξής: 

� Ένα Υποέργο για εκτέλεση µε ίδια µέσα των δράσεων του ερευνητικού έργου είτε σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις: 

� Ένα Υποέργο για εκτέλεση µε ίδια µέσα των δράσεων του ερευνητικού έργου και ένα 
Υποέργο προµήθειας/ υπηρεσιών για την περίπτωση προµηθειών εξοπλισµού για ποσά 
που είναι άνω των 60.000 πλέον ΦΠΑ. 

Σηµειώνεται ότι: 

• κάθε προµήθεια στα πλαίσια του υποέργου της εκτέλεσης µε ίδια µέσα δεν πρέπει να 
ξεπερνά το όριο του πρόχειρου διαγωνισµού, δηλ. 60.000 € + ΦΠΑ.  

• δεν θα είναι αποδεκτή η κατάτµηση σε οµοειδείς συµβάσεις για το ίδιο αντικείµενο εντός 
του υποέργου εκτέλεσης µε ίδια µέσα, προκειµένου να καλυφθεί ο περιορισµός του 
ορίου του πρόχειρου διαγωνισµού ανά σύµβαση. Σε αυτή την περίπτωση θα 
δηµιουργούνται ξεχωριστά υποέργα προµηθειών. 

 
1.2 Ο προϋπολογισµός του υποέργου της αυτεπιστασίας, θα πρέπει να συµφωνεί µε τον 
αιτούµενο προς έγκριση προϋπολογισµό που αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε από τους 
αξιολογητές.  
Ειδικότερα για το οικονοµικό αντικείµενο κάθε πρότασης επισηµαίνονται τα ακόλουθα: 



 

 

� Λαµβάνονται υπόψη τα σχόλια των αξιολογητών και εάν υπάρχουν σχόλια αρνητικά ως 
προς τη ρεαλιστικότητα του π.υ παρακαλούνται τα ερευνητικά κέντρα να 
προσαρµόσουν σχετικά τον π.υ. τους ή άλλως να τεκµηριώσουν γιατί διατηρούν τον 
αρχικώς δηλωθέντα π.υ. 

� Λαµβάνοντας υπόψη την 5η Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης, για την κατηγορία 
πράξης «ΘΑΛΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» διακρίνονται οι άµεσες και οι έµµεσες 
δαπάνες. Οι έµµεσες δαπάνες δύναται να αποτελούν ποσό µέχρι 17% του συνολικού 
προϋπολογισµού του υποέργου της πράξης που θα υλοποιηθεί µε ίδια µέσα (Σχέδια 
Υλοποίησης µε ίδια Μέσα).  
Σύµφωνα µε το άρθρο 31 «Έµµεσα έξοδα» της υπ’ αριθ.14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008 

(ΦΕΚ 540/Β) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης, στις περιπτώσεις πράξεων 

συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ που υλοποιούνται από δικαιούχους µε ίδια µέσα 

µέσω επιχορήγησης ή χρηµατοδότησης, οι έµµεσες δαπάνες µπορούν να αποτελούν 

αντικείµενο κατ’ αποκοπή υπολογισµού επί των άµεσων δαπανών. Λαµβάνοντας υπόψη 

το µε αριθµ. πρωτ. 2753/ΕΥΘΥ115/20-01-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας 

και Οικονοµικών, µε θέµα «Έµµεσο κόστος πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ», η µη 

ύπαρξη στην παρούσα φάση εγκεκριµένης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µεθοδολογίας 

για την εφαρµογή του Άρθρου 11(3) β) (άρθρο 11, παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισµού 

1081/2006, σηµαίνει ότι µέχρι την οριστικοποίηση των υπό διαµόρφωση ρυθµίσεων οι 

έµµεσες δαπάνες πράξεων επιχορηγήσεων του ΕΚΤ είναι επιλέξιµες εφόσον: 

(i) Βασίζονται στο πραγµατικό κόστος για την εκτέλεση της πράξης. 

(ii) Καταλογίζονται στην πράξη αυτή κατ’ αναλογία, σύµφωνα µε δίκαιη και 

δεόντως αιτιολογηµένη µέθοδο κατανοµής. 

(iii) Η δήλωσή τους γίνεται µε πλήρη δικαιολογητικά έγγραφα (όχι κατ΄ 

αποκοπή). 
 
1.3 Έναρξη και Λήξη του Φυσικού και Οικονοµικού αντικειµένου των προτάσεων των 
ερευνητικών οµάδων. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την 4η 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 τουλάχιστον τρία (3) 
έτη.  
Η ηµεροµηνία λήξης του φυσικού αντικειµένου δεν δύναται να είναι µεταγενέστερη 
της 30/09/2015.  
 
1.4 Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου  

 
Όπως εµφανίζεται στο επισυναπτόµενο Τ∆ΠΠ στο πεδίο 59 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
 
1.5 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. 
 



 

 

Υποχρεωτική είναι η δράση της αξιολόγησης της πράξης.  

1.6. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες συµπλήρωσης του υποβληθέντος Τ∆ΠΠ, 
θα ενηµερωθείτε προκειµένου να προβείτε στις απαραίτητες διορθώσεις του. 

 

Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί η υποβληθείσα έκδοση του Τ∆ΠΠ, µέσω της ηλεκτρονικής 
υποβολής του ΟΠΣ, θα ενηµερωθείτε για την έντυπη, υπογεγραµµένη και σφραγισµένη 
αποστολή του µαζί µε τα κάτωθι συνηµµένα έγγραφα:  

2.1. Αίτηση Χρηµατοδότησης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.edulll.gr. 

2.2. Βεβαίωση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχου (πιστοποιητικό µε βάση το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ). 

2.3. Βεβαίωση του δικαιούχου περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης 
της πράξης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηµατοδοτικά µέσα, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας ή προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου. 

2.4. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ικαιούχου για την υποβολή της πρότασης 
στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και τον ορισµό του Υπεύθυνου 
του έργου – Συντονιστή. 

2.5. Βεβαίωση Συνεργασίας, από κάθε συνεργαζόµενη ερευνητική οµάδα µε την 
ερευνητική οµάδα του επισπεύδοντος ιδρύµατος,  όπου θα αποτυπώνεται το 
φυσικό αντικείµενο που θα αναλάβει να εκτελέσει ο κάθε συνεργαζόµενος. 

2.6. Βεβαίωση από το Αρµόδιο Συλλογικό όργανο του εκάστοτε ΑΕΙ ή 
Ερευνητικού Κέντρου που συµµετέχουν στην υλοποίηση της έρευνας, ότι θα 
παράσχει όλες τις απαραίτητες υποδοµές για την διενέργεια της έρευνας. 

2.7. Υπεύθυνη ∆ήλωση από τον Συντονιστή στην οποία να αναφέρεται: 

«Η έρευνα & οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες / Μεταδιδάκτορες που συµµετέχουν στην 
έρευνα & εκπονούν διδακτορική διατριβή άµεσα σχετιζόµενη µε το συγκεκριµένο 
ερευνητικό έργο δεν χρηµατοδοτούνται από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράµµατα (π.χ υποτροφία «Ηράκλειτος», «ΙΚΥ», Γ.Γ.Ε.Τ κλπ) ή 
άλλη δηµόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή». 
 

 
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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- Εσωτ. ∆ιανοµή:  
Μοναδες Α2, Α3, Β3, Γ 

 
-Πίνακας Αποδεκτών 


