
 

 

Γεπηέξα, 19 Καξηίνπ 2012 

ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΟΜΟΣΙΜΩΝ & ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΘΑΛΗΣ» ΚΑΙ «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ»   

& 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΞΗ 

 

Θξίλεηαη αλαγθαίν λα γίλνπλ νη αθόινπζεο δηεπθξηλίζεηο  

 ζρεηηθά κε ηηο πξόζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ Πξόζθιεζε θαη ηνλ Οδεγό Γηαρείξηζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ «Θαιήο» θαη «Αξρηκήδεο» νη νπνίεο έγηλαλ πξνο ην ζθνπό ηεο δηεπθόιπλζεο όισλ 

θαη  

 ζε ζρέζε κε ην λνκηθό θαζεζηώο ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ ηεο Οκάδαο Δμσηεξηθώλ πλεξγαηώλ. 

Δηδηθόηεξα: 

 

Ι. ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ (Οκφηηκνη θαζεγεηέο, Δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έληαμε) 

Σελ πεξαζκέλε βδνκάδα έγηλαλ 2 βαζηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ Πξφζθιεζε θαη ηνλ Οδεγφ 

Δηαρείξηζεο γηα ηηο νπνίεο έγηλε κάιηζηα θαη νξζή επαλάιεςε γηα ιφγνπο ζαθέζηεξεο δηαηχπσζεο.  

(1) Ζ πξώηε ηξνπνπνίεζε αθνξά ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΜΕ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΟΙ ΟΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ 

ΤΝΣΑΞΙΟΤΥΟΙ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΘΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΤΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑ θαζώο θαη ην πνηνο 

είλαη ν θξίζηκνο ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ζα ηζρύεη ε πεξηνξηζηηθή ξύζκηζε σο πξνο ηε δπλαηόηεηα ησλ 

νκνηίκσλ λα είλαη ζπληνληζηέο.  

Για να αρθούν δσζτέρειες ποσ είταν προκληθεί ποσ σπονόμεσαν ηην ομαλή σλοποίηζη ηων 

ερεσνηηικών έργων όπως είταν ζτεδιαζθεί καηά ηο έηος 2009 όηαν έγινε η αρτική σποβολή ηων 

ερεσνηηικών προηάζεων κεηά από πξνζεθηηθή δηεξεύλεζε όισλ ησλ λνκηθώλ παξακέηξσλ θαη κε 

δηαβνύιεπζε κε αξθεηνύο έκπεηξνπο αθαδεκατθνύο θαηαιήμακε ζηελ εμήο ξύζκηζε: 

Οη νκόηηκνη θαη ζπληαμηνύρνη θαζεγεηέο δύλαληαη λα είλαη Δπηζηεκνληθνί Τπεύζπλνη, Κέιε ηεο ΘΔΟ ή ηεο 

ΟΔ. Ζ απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο νκνηίκσλ θαζεγεηώλ σο πληνληζηώλ θαη Δπηζηεκνληθώλ Τπεύζπλώλ 

ίζρπζε θαηά ην ρξόλν ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ, ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή ζηξαηεγηθή 

επηινγή πνπ είρε γίλεη ε νπνία αλαζεσξείηαη.  

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο θαη ελόςεη πιένλ ηεο έλαξμεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ γίλεηαη απνδεθηό όηη αλ ν πληνληζηήο θαη νη Επηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη 

ζπληαμηνδνηεζνχλ θαη  αλαθεξπρζνχλ νκφηηκνη θαζεγεηέο κπνξνχλ θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα  ηνπ 

νκνηίκνπ θαζεγεηή λα παξακέλνπλ πληνληζηέο θαη Επηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ελ ζπλερεία πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ. 

ε θάζε αληηθαηάζηαζε δειαδή είηε (α) ηνπ πληνληζηή είηε (β) άιινπο κέινπο ηεο ΘΔΟ ή Δπηζηεκνληθνύ 

Τπεπζύλνπ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηνπ εξεπλεηηθνύ έξγνπ, θνηλνπνηείηαη ζηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ε ζρεηηθή 

απόθαζε γηα αληηθαηάζηαζε θαη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή έρεη δηθαίσκα δηαηύπσζεο αληηξξήζεσλ εάλ θαη 

εθόζνλ ε αληηθαηάζηαζε ζέηεη δεηήκαηα πνπ ζπλαξηώληαη κε ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο Πξόζθιεζεο. 

Γηα ηε λνκηθή αηηηνιόγεζε ηεο ξύζκηζεο απηήο θαζώο θαη γηα ην ηζηνξηθό ηεο αξρηθήο ξύζκηζεο θαη ησλ 

ηξνπνπνίεζεσλ/πξνζαξκνγώλ πνπ αθνινύζεζαλ, δείηε επόκελε ζεκεξηλή αλαθνίλσζή καο. 

 



(2) Ζ δεύηεξε ηξνπνπνίεζε αθνξά ηελ ΕΛΑΥΙΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΣΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ γηα ηελ έληαμε ησλ εξεπλεηηθώλ έξγσλ.  

Πξνο άξζε ησλ παξαλνήζεσλ πνπ έγηλαλ ηνλίδνληαη ηα εμήο: 

Εεηνύληαη ζηελ νπζία κία (1) βεβαίσζε απφ ηνλ Αληηπξχηαλε (επηβεβαηώλνληαο αθελόο ηε 

δηαζεζηκόηεηα ππνδνκώλ θαη αθεηέξνπ όηη πξάγκαηη ε πξόηαζε είρε εγθξηζεί ζην παξειζόλ από ην Ίδξπκα) 

θαη κία (1) ππεχζπλε δήισζε απφ ην πληνληζηή (γηα ηε ζύλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη γηα ηνπο 

κεηαθαινύκελνπο εξεπλεηέο). 

Ο Αληηπξύηαλεο κπνξεί λα ρνξεγήζεη κία βεβαίσζε γηα φια ηα εξεπλεηηθά έξγα ηνπ Ιδξχκαηφο ηνπο 

θαη απιά ζα ρνξεγεζεί ζε πεξηζζόηεξα αληίηππα. Ωο πξνο ην ζέκα ηεο βεβαίσζεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

ππνδνκψλ, ηνλίδεηαη όηη απιά βεβαηψλεηαη φηη ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ππνδνκέο γηα ηελ έξεπλα. Η 

βεβαίσζε απηή είρε δεηεζεί απφ ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή. Καο είραλ δεηήζεη ηε βεβαίσζε απηή γηα 

λα δηαζθαιηζζεί όηη ε εξεπλεηηθή νκάδα ζα έρεη πξάγκαηη ηε δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλά 

ηεο ζε θαηάιιειν εξεπλεηηθό πεξηβάιινλ, κε θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη θαηάιιειν εξεπλεηηθό εμνπιηζκό. 

Δπίζεο δηεπθξηλίδεηαη όηη γηα ιόγνπο δηεπθόιπλζεο όισλ θαη γηα αληηκεησπηζζεί ην πξόβιεκα ησλ 

αιιεπάιιεισλ δηνξζώζεσλ ζηα Σερληθά Γειηία ώζηε ην ειιεληθό θείκελν ηεο πεξηγξαθήο θπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ λα ηαπηίδεηαη κε ην αγγιηθό ηεο ππνβιεζείζαο πξόηαζεο, ζηα ύκθσλα Απνδνρήο Όξσλ πνπ 

ζα ππνγξαθνύλ από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαη ην εθάζηνηε Ίδξπκα πξνβιέπεηαη ξεηά όηη ζε πεξίπησζε 

ακθηβνιίαο ζα επηθξαηεί ην αγγιηθφ θείκελν ηεο πξφηαζεο πνπ είρε ππνβιεζεί αξρηθψο θαη 

αμηνινγήζεθε. 

 

ΙΙ. ΟΜΑΔΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΤΝΕΡΓΑΣΩΝ 

Σηο εκέξεο πνπ πέξαζαλ δεκηνπξγήζεθε κία παξαλφεζε σο πξνο ηα κέιε ηεο Οκάδαο Εμσηεξηθψλ 

πλεξγαηψλ ηελ νπνία θαη αίξνπκε: 

Σα Κέιε ηεο Οκάδαο ησλ Δμσηεξηθώλ πλεξγαηώλ (ΔΟ) πνπ είλαη εξεπλεηέο ζπγθξνηνχληαη ζε Οκάδα 

κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ε ΚΕΟ, δεδνκέλνπ όηη θαη ζηελ ΘΔΟ θαη ζηελ ΔΟ 

πξφθεηηαη γηα εξεπλεηέο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζόηηκα.  

Δάλ ζηελ Οκάδα Δμσηεξηθώλ πλεξγαηώλ επηιεγεί λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζπλεξγάηεο κε ππνζηεξηθηηθό ξόιν 

ρσξίο απμεκέλα πξνζόληα πρ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ηόηε γηα ηνπο ζπλεξγάηεο απηνύο επηβάιιεηαη λα έρεη 

ιάβεη ρώξα κία αλνηρηή δηαδηθαζία επηινγήο είηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξόηαζεο είηε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ είηε κεηά ηελ έληαμε ηεο ζρεηηθήο ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο πξάμεο είηε ελ γέλεη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

Δπίζεο ηνλίδνπκε όηη: ΔΕΝ ΑΠΟΣΕΛΕΙ θαη νπδέπνηε είπακε όηη απνηειεί πξνυπφζεζε έληαμεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ ην λα έρνπλ ήδε γίλεη νη αλνηρηέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηεο Οκάδαο Εμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεξηθηηθό ξόιν. Γελ ρξεηάδεηαη λα 

αλαθέξνληαη νλόκαηα ζην Σερληθό Γειηίν. Γηα ηελ έληαμε απαηηνχληαη ΜΟΝΟ ΣΑ ΕΓΓΡΑΦΑ πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Οη όπνηεο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζπλεξγαηώλ κε ππνζηεξηθηηθό ξόιν κπνξνύλ λα 

αθνινπζήζνπλ 

Βέβαηα, ζε αξθεηά Ηδξύκαηα νη αλνηρηέο δηαδηθαζίεο έιαβαλ ρώξα πνιύ πξηλ ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα λα 

ζπγθεληξσζεί ε νκάδα ησλ εμσηεξηθώλ ζπλεξγαηώλ. Δάλ απνδεηθλύεηαη όηη ΠΡΑΓΚΑΣΗ ΔΓΗΛΔ ΣΔΣΟΗΑ 

ΑΛΟΗΥΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ ΠΡΗΛ ΣΖΛ ΤΠΟΒΟΙΖ ΣΖ ΠΡΟΣΑΖ, ηόηε ην Ίδξπκα θπζηθά ΓΔ  ΥΡΔΗΑΕΔΣΑΗ ΛΑ 

ΣΖΛ ΔΠΑΛΑΙΑΒΔΗ! 


