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Προς:  
- AΕΙ 
- Ερευνητικά Κέντρα 
 
(Λίστα Αποδεκτών) 

ΘΕΜΑ: 7η Τροποποίηση της υπ΄αρ. πρ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. 
Πρόσκλησης: 49) για τις πράξεις «ΘΑΛΗΣ» και «ΘΑΛΗΣ –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ». 
    
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
έχοντας υπόψη: 

1. 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).         

2. Τον Κανονισµό 2082/93 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

3. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την 
προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και τις µετέπειτα τροποποιήσεις του.  

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθ. 6472/10-04-08 (ΦΕΚ 636/Β/10-04-2008) «Τροποποίηση 
της υπ’ αριθµ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΕΚ1533/Β/14-12-2000) 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΄/267/03-12-
2007). 

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/ΕΥΣ1749/27-03-2008 Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013, του στόχου 1 και 2 και τις µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 
2041/07.09.2009 (Φ.Ε.Κ. 1957/τ. Β’/09.09.2009) και 28020/ΕΥΘΥ 1212/30.06.2010 (Φ.Ε.Κ 1088/τ. 
Β’/19.07.2010) Υπουργικές Αποφάσεις τροποποίησης αυτής. 
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7. Τη µε αρ. πρωτ. ΣΤ5/160443/24-12-2009 Υπουργική Απόφαση “Μεταβίβαση δικαιώµατος 
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραµµατέα της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων” (ΦΕΚ 2540/τ.Β΄/29-12-2009). 

8. Το Π∆ 86/21-6-2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21-06-2012) «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών». 

9. Την υπ’ αριθµ. Φ.908/98260/Η/29-08-2012 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Παιδείας, Θρησκευµάτων Πολιτισµού και Αθλητισµού για τον διορισµό του Ειδικού 
Γραµµατέα που προΐσταται των υπηρεσιών του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα Ευρωπαϊκών Πόρων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. (ΦΕΚ 417 / τ Υ.Ο.∆.∆ / 03-
09-2012). 

10. Την υπ’αριθµ.17758/8-9-2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ1339/τ.Β/23-9-2005) µε την οποία ο Ενιαίος 
∆ιοικητικός Τοµέας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης µετονοµάζεται σε 
Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ. 

11. Την από 03/04/2008 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. 

12. Τη µε αριθµ.27936/29-12-2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ2230/τ.Β/31-12-2010) µε την οποία ο Ενιαίος 
∆ιοικητικός Τοµέας ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΚΠΣ µετονοµάζεται σε Ενιαίο ∆ιοικητικό Τοµέα 
Ευρωπαϊκών Πόρων. 

13. Την 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» 

14. Την από 08/01/2010 Επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 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» 

15. Την µε αρ. πρωτ. 12807/14-09-2010 2η Επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 
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» 

16. Την µε αρ. πρωτ. 11679/04-07-2011 3η Επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 
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» 

17. Την µε αρ. πρωτ. 18917/08-11-2011 4η Επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 
Ανοιχτής Πρόσκλησης  για την πράξη «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής 
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έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό 
µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» 

18. Την µε αρ. πρωτ. 22095/23-12-2011 5η Επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 
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» 

19. Τη µε αρ.πρωτ. 3142/29-2-2012 6η Επικαιροποίηση της µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Ανοιχτής 
Πρόσκλησης για τις κατηγορίες πράξης «Θαλής» & «Θαλής- Ερευνητικά Κέντρα» 

20. Το µε αρ. πρωτ. 26710/16-10-2012 έγγραφο µε θέµα: «∆ιευκρινιστικές Παρατηρήσεις για το 
Άρθρο 3.6, παράγραφος Α.3, της Πρόσκλησης, µε κωδ.49 για την πράξη Θαλής» 

21. Το υπ΄ αριθµ. 2407/07-12-2012 ΥΣ 

22. Το υπ΄αριθµ. 2420/10-12-2012 ΥΣ της µονάδας Α1. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την 7η τροποποίηση της Πρόσκλησης για τις Κατηγορίες Πράξης   «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, και «ΘΑΛΗΣ - Ερευνητικά Κέντρα» και 
συγκεκριµένα: 
 
1. την αντικατάσταση της παραγράφου 2.1, της Ενότητας 2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ», η οποία έχει ως εξής: 
 
Α. για την κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ»  

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση,  για 
τη Κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ» ανέρχεται ενδεικτικά στα 126.630.240,00€ και κατανέµεται 
ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας ως ακολούθως:  

Πίνακας 2.1.1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :10 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
(1) (2) (3) 
1  ΘΑΛΗΣ   58.346.350,00 
ΣΥΝΟΛΟ  58.346.350,00 
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Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :11 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ  

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 
1  ΘΑΛΗΣ   67.087.190,00 
ΣΥΝΟΛΟ  67.087.190,00 

 

Πίνακας 2.1.3  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 2 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΙΣΟ∆ΟΥ  

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 
1  ΘΑΛΗΣ   1.196.700,00 
ΣΥΝΟΛΟ  1.196.700,00 

 
 
Β. για την κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»  

2.1 Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται 
ενδεικτικά για τη Κατηγορία Πράξης  «ΘΑΛΗΣ –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» στα 13.545.770,00€ και 
κατανέµεται ενδεικτικά κατά άξονα προτεραιότητας και κατηγορία πράξης ως ακολούθως:  
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Πίνακας 2.1.1  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :10 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 8 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 

Α/Α 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
(1) (2) (3) 

1 ΘΑΛΗΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ  4.795.200,00 

ΣΥΝΟΛΟ  4.795.700,00 

  

Πίνακας 2.1.2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :11 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 3 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ∆ΙΑΚΗΣ 
ΕΞΟ∆ΟΥ  

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ  

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 
1 ΘΑΛΗΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ  8.749.570,00 
ΣΥΝΟΛΟ  8.749.570,00 

 

 

2. Την προσθήκη στην παραγράφου 3.6.- §Α3. «Αποζηµίωση άλλων συνεργατών» στην Ενότητα 3 

«ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ» και στις δύο Κατηγορίες Πράξης στην οποία 
συµπληρώνεται το παρακάτω κείµενο: 

 
Οι αµοιβές/αποζηµιώσεις των µεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων, δύνανται να είναι 
Υποτροφίες εφόσον:  

1. κατά την υποβολή των προτάσεων «ΘΑΛΗ» (Αγγλικές περιλήψεις) µε καταληκτική 

ηµεροµηνία την 31/10/2010, ήδη προβλεπόταν στο Θεσµικό πλαίσιο του επισπεύδοντος 

Ιδρύµατος η χορήγηση υποτροφιών και τηρείται απαρέγκλιτα η διαδικασία που 

περιγράφεται. 
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2. η ∆ιπλωµατική ή η ∆ιδακτορική έρευνα,  έχει άµεση σχέση µε το ερευνητικό αντικείµενο της 

εγκεκριµένης προς χρηµατοδότηση πρότασης. 

3. οι Μεταπτυχιακοί/Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες οι οποίοι είναι µόνιµοι ή αορίστου χρόνου σε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα προκειµένου να λάβουν την υποτροφία, θα πρέπει να  βρίσκονται σε 
εκπ/κή άδεια άνευ αποδοχών. 

4. το ύψος της υποτροφίας δεν υπερβαίνει µηνιαίως το ποσό: 

o των 500,00€, για την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής έρευνας των µεταπτυχιακών και 

µπορεί να χορηγείται έως έξι (6) µήνες. Οι νόµιµες κρατήσεις θα επιβαρύνουν τον 

Υπότροφο. 

o των 1.000,00€, για την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής έρευνας  των  υποψηφίων  

διδακτόρων και µπορεί να χορηγείται έως τριάντα έξη (36) µήνες). Οι νόµιµες 

κρατήσεις θα επιβαρύνουν τον Υπότροφο. 

5. Τηρεί ο ∆ικαιούχος τα παρακάτω προαπαιτούµενα έγγραφα όσον αφορά στους 

Μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους  Υποψήφιους ∆ιδάκτορες: 

o Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από τον Μεταπτυχιακό /Υποψήφιο διδάκτορα ότι: 

� δεν θα λαµβάνει καµιά άλλη υποτροφία (π.χ. Ι.Κ.Υ.) ή αµοιβή από εθνικά ή 

διεθνή προγράµµατα, για την εκπόνηση της ∆ιπλωµατικής/∆ιδακτορικής 

έρευνας. 

� βρίσκεται σε εκπ/κή άδεια  άνευ αποδοχών, εφόσον είναι µόνιµος ή αορίστου 

χρόνου σε δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα.  

o Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος για τον Υ.∆. ότι:  

� η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος έχει κρίνει θετικά την 

υποψηφιότητα του διδάκτορα και έχει οριστεί η τριµελής συµβουλευτική του 

επιτροπή. 

� η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υ∆ έχει καθορίσει 

το θέµα της διδακτορικής έρευνας, 

o Βεβαίωση της Γραµµατείας του Τµήµατος για τους Μεταπτυχιακούς  ότι:  

� Ολοκλήρωσε επιτυχώς τα µαθήµατα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της ∆ιπλωµατικής εργασίας. 

o Βεβαίωση του Συντονιστή ή Επιστηµονικού Υπευθύνου ότι το θέµα της έρευνας των 

υποψηφίων υποτρόφων, έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της εγκεκριµένης 

έρευνας «ΘΑΛΗΣ». 

 
 
3. Την αντικατάσταση της παραγράφου 4.2., της Ενότητας 4 «Ο∆ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ», 
η οποία έχει ως εξής: 
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Α. για την κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ»  
 
4.2 Ενδεικτικός προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται για την 
κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ» το ποσό των 126.630.240,00€.  
 
 
Β. για την κατηγορία πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ»  
 
4.2 Ενδεικτικός προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται για την 
κατηγορία Πράξης «ΘΑΛΗΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ» το ποσό των 13.544.770€ 
 
 
Κατά τα λοιπά η υπ. αρ. πρ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση (κωδ. 49) ισχύει όπως αυτή έχει 
διαµορφωθεί µε την από 29/02/2012, 6η Επικαιροποίηση της.  

 

 

 

 

     ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

                                                                                         
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
 

                                         
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
� Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 
� Προϊστάµενο ΕΥ∆ 
� Μονάδα Α2, Β3 
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