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1. Σν άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» 

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22-04-2005), 

2. Σν Ν. 3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα 

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/03.12.2007),  

3. Σν Ν. 3840 (Φ.Δ.Κ. 53/η. Α’/31.03.2010) «Απνθέληξσζε, απινπνίεζε θαη ελίζρπζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ 

Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. Σελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε αξηζ. 6472/10.04.2008 «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. ΚΑ/3345/14.12.2000 (ΦΔΚ1501/Β) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ζχζηαζεο 

Δηδηθήο Τπεξεζίαο ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ λ.3614/2007» (ΦΔΚ 

ηΑ’/636/10.04.2008), κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ 

Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» θαη φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηε κε αξ. 

πξση. 147/10.01.2011 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε, 

5. Σε κε αξηζκ. πξση. 27936/29.12.2010 (ΦΔΚ 

2230/η.Β’./31.12.2010) Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. Φ908/Η1606/17-2-1995 

(ΦΔΚ 112/Β/20.02.1995) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ζέκα «χζηαζε Δληαίνπ 

Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Θεκάησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο» 

ζην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

6. Σελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ κε αξηζκφ Δ (2007) 5634/16.11.2007 πνπ αθνξά 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», 

7. Σε κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/27.03.2008 (Φ.Δ.Κ. 540/η. Β’/27.03.2008) 

Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηηο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 

2041/07.09.2009 (Φ.Δ.Κ. 1957/η. Β’/09.09.2009) θαη 28020/ΔΤΘΤ 1212/30.06.2010 

(Φ.Δ.Κ 1088/η. Β’/19.07.2010) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο ηξνπνπνίεζεο απηήο, 

8. Σε κε αξηζκ. πξση. Σ5/160443/24-12-2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε “Μεηαβίβαζε 

δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Κ.Τ. ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ” (ΦΔΚ 2540/η.Β΄/29-12-

2009), 

9. Σελ κε αξηζκ. πξση. Φ. 908/142689/17-11-2009 Απφθαζε κε ζέκα «Γηνξηζκφο ζηε 

ζέζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Σνκέα Γηαρείξηζεο 

Πξνγξακκάησλ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ» (492 ΦΔΚ ηεχρνο Τ.Ο.Γ.Γ. κε εκεξνκελία 19 – 11 -

2009), 

10. Σε κε αξ. πξση. 108009/Σ5/1.10.2007 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή Τπνπξγνχ» ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο Κ.Τ. ηνπ ΤΠΔΠΘ» (ΦΔΚ 

1950/Β’/3.10.2007)», 

11. Σελ απφ 03.04.2008 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ πξάμεσλ 

ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο, φπσο πεξηγξάθνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε, 

12. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1341/2008 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2008, 

γηα ηελ Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν 

πλνρήο, φζνλ αθνξά νξηζκέλα έξγα πνπ παξάγνπλ έζνδα,  

13. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζκ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ 
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Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζκ. 

1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), 

14. Σελ κε αξ. πξση. 11671/24-07-2009 Αλνηρηή Πξφζθιεζε γηα ηελ πξάμε «Θαιήο - 

Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε 

δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 

15. Σελ απφ 08/01/2010 Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση. 11671/24-07-2009 Αλνηρηήο 

Πξφζθιεζεο γηα ηελ πξάμε «Θαιήο - Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη 

Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ 

πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο αξηζηείαο» 

16. Σελ κε αξ. πξση. 12807/14-09-2010 2ε Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση. 11671/24-

07-2009 Αλνηρηήο Πξφζθιεζεο  γηα ηελ πξάμε «Θαιήο - Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 

17. Σελ κε αξ. πξση. 11679/04-07-2011 3ε Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση. 11671/24-

07-2009 Αλνηρηήο Πξφζθιεζεο  γηα ηελ πξάμε «Θαιήο - Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 

18. Σελ κε αξ. πξση. 11680/04-07-2011 3ε Γηεπθξηληζηηθή Δγθχθιηνο επί δεηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ γηα ηελ πξάμε «Θαιήο - Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη 

Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ 

πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο αξηζηείαο» 

19. Σελ κε αξ. πξση. 18917/08-11-2011 4ε Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση. 11671/24-

07-2009 Αλνηρηήο Πξφζθιεζεο  γηα ηελ πξάμε «Θαιήο - Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 

20. Σε κε αξ. πξση. 22095/23-12-2011 5ε Δπηθαηξνπνίεζε ηεο κε αξ. πξση. 11671/24-

07-2009 Αλνηρηήο Πξφζθιεζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο πξάμεο «Θαιήο» & «Θαιήο- 

Δξεπλεηηθά Κέληξα» 

21. Σα ππ΄ αξηζκ. Τ.272/13.2.2012 θαη 368/28-02-2012, ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο  

 

 

Απνθαζίδεη ηελ 6ε Δπηθαηξνπνίεζε ηεο ππ. αξ. 49 Πξόζθιεζεο ηεο ΔΤΓ ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία 

εκπεξηέρεη όιεο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ εγθξηζεί κε ηηο πξνεγνύκελεο 

επηθαηξνπνηήζεηο. 

 



 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

4 

 

Κ Α Λ Δ Ι 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: 

«ΘΑΛΗ»   

Α. Σα Παλεπηζηήκηα, ΣΔΙ θαη ηελ ΑΠΑΙΣΔ ηα νπνία ζην εμήο ζα 
αλαθέξνληαη σο ΑΔΙ,  

Να ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο «Θαιήο», Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο: 

 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΘΑΛΗ», κε θσδηθφ: 10.74.12.01, πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ «Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 

10: Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 8 πεξηθέξεηεο χγθιηζεο» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΘΑΛΗ», κε θσδηθφ: 11.74.12.01, πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ «Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 

11: Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 3 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΘΑΛΗ», κε θσδηθφ: 12.74.12.01, πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ «Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο  

12: Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 2 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δηζφδνπ» ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 

1. ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ, ΣΟΥΟΙ, ΓΔΙΚΣΔ 

1.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηελ αθφινπζε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα θαη θαηεγνξία πξάμεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

Πίλαθαο.1.1.1 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  ΚΧΓ.  6 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI2007GR05UPΟ002 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 
ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο ζηηο 8 πεξηθέξεηεο χγθιηζεο 

ΚΧΓ.  10 

ΣΟΥΟ ΤΓΚΛΙΗ ΚΧΓ.  1 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην 
πεδίν ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα 
κέζσ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη 
εθπαίδεπζεο εξεπλεηψλ θαη κέζσ δηθηχσζεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα 
παλεπηζηήκηα, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο. 

ΚΧΓ.  74 

ΓΔΛΣΙΟ ΚΧΓΙΚΟΤ 
ΘΔΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 
πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο, 
κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο βαζηθήο θαη 
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, 
Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)  

ΚΧΓ 
10.74.12(ΓΚΠ 
ΔΠΔΓΒΜ 
10.1.2) 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗ»  ΚΧΓ.  10.74.12.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Δθπαίδεπζε  ΚΧΓ. 18  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  ΚΧΓ. GR11 

ΘΔΑΛΙΑ  ΚΧΓ. GR14 

ΗΠΔΙΡΟ  ΚΧΓ. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ ΚΧΓ. GR22 

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ  ΚΧΓ. GR23 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ  ΚΧΓ. GR25 

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΧΓ. GR41 

ΚΡΗΣΗ  ΚΧΓ. GR43 

Πίλαθαο 1.1.2 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  ΚΧΓ.  6 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI2007GR05UPΟ002 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 
πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 
3 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ 

ΚΧΓ.  11 

ΣΟΥΟ ΤΓΚΛΙΗ ΚΧΓ.  1 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην πεδίν 
ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα κέζσ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο 
εξεπλεηψλ θαη κέζσ δηθηχσζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα, ηα 
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

ΚΧΓ.  74 

ΓΔΛΣΙΟ ΚΧΓΙΚΟΤ 
ΘΔΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 
δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, 
Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)  

ΚΧΓ 
11.74.12 
(ΓΚΠ ΔΠΔΓΒΜ 
11.1.2) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗ» 

ΚΧΓ.  

   
11.74.12.01 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Δθπαίδεπζε  ΚΧΓ. 18 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΚΧΓ.    GR12 

ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΚΧΓ.    GR13 

ΑΣΣΙΚΗ  ΚΧΓ.    GR30 

Πίλαθαο 1.1.3 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  ΚΧΓ.  6 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI2007GR05UPΟ002 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 
ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ΚΧΓ.  12 
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θαηλνηνκίαο ζηηο 2 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 
Δηζφδνπ 

ΣΟΥΟ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΚΧΓ.  2 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην πεδίν 
ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα κέζσ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο 
εξεπλεηψλ θαη κέζσ δηθηχσζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα, ηα 
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

ΚΧΓ.  74 

ΓΔΛΣΙΟ ΚΧΓΙΚΟΤ 

ΘΔΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 

δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, 
Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)  

ΚΧΓ 

12.74.12 

(ΓΚΠ ΔΠΔΓΒΜ 
12.1.2) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗ» 

ΚΧΓ.  

   
12.74.12.01  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Δθπαίδεπζε  

ΚΧΓ.  

   

18 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  ΚΧΓ.    GR24 

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΧΓ.    GR42 

1.2 Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:  

(α) Δηδηθφο ηφρνο θνηλφο θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 

Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο πξνζέιθπζεο πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ.  

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ). 

Γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 (β) Πεξηερφκελν πξνηάζεσλ  

Γεληθά 

ην πιαίζην ηνπ «Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη δηεμαγσγή Έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα. Η 
παξνχζα Πξφζθιεζε απνηειεί νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Έξεπλαο.  

Δπηδηψθεηαη ε απφθηεζε πνιχηηκσλ εξεπλεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

εξεπλεηέο έηζη ψζηε απηνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν αιιά θαη ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Παξάιιεια  ε Έξεπλα, ζπκβάιιεη 

καθξνπξφζεζκα ζηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε ηελ δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ θαηάιιεισλ λα ζηειερψζνπλ σο 

επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 
ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα.  

Σέινο, ε αλάπηπμε θαη δηνρέηεπζε ζηελ νηθνλνκία πςειήο πνηφηεηαο εξεπλεηηθνχ 

δπλακηθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα αθνκνηψλνπλ θαη λα παξάγνπλ λέα γλψζε, λα επηιχνπλ ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα θαη 

λα θαηλνηνκνχλ. Οη παξαπάλσ ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο  απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 
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Η έξεπλα ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΑΔΙ ζπληζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη θαη λα 
αλαπηχμεη λέεο γλψζεηο ππφβαζξνπ θαζψο θαη δεμηφηεηεο ζε ηερληθέο έξεπλαο. 

Μέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ή θαη δηηδξπκαηηθήο έξεπλαο, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ εξεπλεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζπληζηά 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε θαη παξακνλή ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ. Η ελίζρπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζπκβάιιεη ψζηε λα αθνζησζνχλ ζην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, θάηη ην 

νπνίν απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα 
ρξνληθά φξηα νινθιήξσζή ηνπ.  

Οη Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο ελίζρπζεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ή θαη δηηδξπκαηηθήο έξεπλαο είλαη: 

 Η ελίζρπζε ηεο αξηζηείαο  

 Η αλάπηπμε ηεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή ε ζπγθξφηεζε νκάδαο ή 

επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη (ζπγθξνηείηαη) απφ επηζηήκνλεο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη (εξεπλήζεη θαη απνθαλζεί) γηα έλα αληηθείκελν 

πνπ απαηηεί ηηο γλψζεηο εκπεηξίεο πνιιψλ εηδηθνηήησλ. 

 Η ζπλέξγεηα κεηαμχ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ ΑΔΙ, Δξεπλεηηθψλ 

Κέληξσλ θαη Ιλζηηηνχησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην ή δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά θαηλφκελα, λα επηηεπρζεί 

νηθνλνκία θιίκαθαο, λα βειηησζεί ε δηάρπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη λα αλαπηπρζνχλ κνληκφηεξεο ζπλεξγαζίεο ηφζν ζην εξεπλεηηθφ 

φζν θαη ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 

 Σελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο  

Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ, ρξεκαηνδνηείηαη ε Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε έξεπλαο, είλαη ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε θαζψο θαη ε αλάπηπμε εζληθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο ζα 

είλαη αληαγσληζηηθέο ζε ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 
επίπεδν. 

Σν Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο ρξεκαηνδνηεί: 

Δξεπλεηηθφ Έξγν ησλ Δξεπλεηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ 

ηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο:  

  

 Σν ζπληνληζκφ ησλ κειψλ ησλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, 

 Δξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. 

 Σελ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αληηδξαζηεξίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πξνβιεπφκελν εξεπλεηηθφ έξγν  

 Γεκνζηφηεηα απνηειεζκάησλ θαη δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

φπσο δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα κε αλαθνίλσζε, poster, έθδνζε κνλνγξαθίαο ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα 

εκπνξηθήο δηάζεζεο ηνπο, θιπ 

 Απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο γηα α) παξαθνινχζεζε / ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε 

ζε ζπλέδξηα, β) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, άκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα 
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ηεο έξεπλαο γ) ζπλεξγαζία κε εμσ-ηδξπκαηηθφ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

ή /θαη κε ζρεηηθή εξεπλεηηθή νκάδα ή/ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ζέκαηα 

ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο, δ) έξεπλα πεδίνπ, κεηξήζεηο, επηηφπηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θιπ., άκεζα ζπλδεφκελσλ κε ηνλ ππξήλα εξγαζηψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο. Οη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ κε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ πινπνηήζεθε, 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

 

εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηνλ 

θαλνληζκφ 1828/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) κε αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) κε  αξηζ. 1080/2006 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα άξζξα 8 θαη 

9 ηνπ Καλνληζκνχ. Δπηπξφζζεηα ζηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ (δεκνζηεχζεηο, 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θηι) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ)- Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δζληθνί 
Πφξνη. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο κε 

εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εζηθήο δενληνινγίαο φπσο 

απηά νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε αξηζκ. 1982/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην έβδνκν πξφγξακκα –πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (2007-2013) (Άξζξν 6 Αξρέο εζηθήο δενληνινγίαο). Δπηπιένλ 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε ην εγρεηξίδην 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ην 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP7) 

«Ethics for Researchers» θαη ην νπνίν είλαη ζπλεκκέλν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

(ζηνηρεία παξέρνληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ FP7:  

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html).  

Γελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη ήδε απφ άιια 

εζληθά ή επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή άιιε δεκφζηα πεγή εζληθή ή 

επξσπατθή. 

Οη Πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε αθ’ ελφο ην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο θάζε κηαο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο (νξγαλσκέλν ζε Παθέηα Δξγαζίαο (ΠΔ) κε ζπγθεθξηκέλα Παξαδνηέα 

αλά ΠΔ θαη νηθνλνκηθή ζπζρέηηζε) θαη ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο ζην ζεκαηηθφ πεδίν αλαθνξάο, αθ’ εηέξνπ δε ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, είηε 

ρξεκαηνδνηνχληαη είηε φρη, θαη νη νπνίεο πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 
εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

 

Δλδεηθηηθά Παξαδνηέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη: 

 νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, νη αλαθνηλψζεηο ζε 

δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο, νη ηπρφλ κνλνγξαθίεο,  

 ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ISO, παηέληεο, λέεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, λέα 

πξντφληα, ζρέδηα θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

θαηλνηνκηθέο ππνδείμεηο – πξνηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγσγήο, πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο ή κέηξεζεο κεηαβιεηψλ ζε 
αλζξσπνγελή ή ζε θπζηθά ζπζηήκαηα, πηινηηθέο κνλάδεο  θηι. 

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
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 νη δηδαθηνξηθνί ηίηινη πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο  

 νη ηερληθέο αλαθνξέο θαη απνινγηζηηθέο εθζέζεηο θιπ  

Σα παξαπάλσ παξαδνηέα ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΤΓ. Δπηπιένλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο 
Γήισζεο Οινθιήξσζεο Πξάμεο (ΓΟΠ) ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζε CD. 

 

Οη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα αθνξνχλ νη πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεηο γηα 

έξεπλα είλαη νη εμήο: 

1) Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Δθπαίδεπζεο, Δπηζηήκεο Πνιηηηζκνχ-

Δηθαζηηθέο Δπηζηήκεο – Καιέο Σέρλεο 

2) Ννκηθέο, Κνηλσληθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο 

3) Βηνινγηθέο θαη Ιαηξηθέο επηζηήκεο 

4) Γεσηερληθέο επηζηήκεο, Δλεξγεηαθέο, Πεξηβαιινληηθέο θαη Γηαζηεκηθέο επηζηήκεο 

5) Δπηζηήκεο Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, Υεκείαο θαη 

6) Δπηζηήκεο Μεραληθψλ, Δπηζηήκεο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξάμεο, είλαη απφ ηξία (3) έσο θαη πέληε (5) έηε, ελψ ε εκεξνκελία έλαξμεο δχλαηαη 

λα είλαη ε εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαθξίζεθαλ βαζκνινγηθά 

θαη πξνθξίλνληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο πνξείαο ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο ηεο έξεπλαο, 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ ΑΔΙ, εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ, 

ζηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδνληαη ε πνξεία ηεο έξεπλαο θαη νη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο νκάδαο θαη ζα επηζεκαίλνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη εθζέζεηο απηέο ζα  απνηειέζνπλ ην βαζηθφ παξαδνηέν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ. Με ηε ιήμε ηεο έξεπλαο ν 

πληνληζηήο ππνβάιιεη ηελ ηειηθή έθζεζε πεπξαγκέλσλ, επηζπλάπηνληαο πεξηιήςεηο ησλ 

επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην έξγν.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο εηήζηεο εθζέζεηο ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ 

ηαθηηθψλ αλαθνξψλ (κεληαία θαη εμακεληαία δειηία παξαθνινχζεζεο) πνπ ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιιεη ν Φνξέαο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο ηνπ ΔΠΑ, θαη πνπ επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν 

ησλ έξγσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα έξεπλα δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απνηέιεζκα κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα, γηα επηζηεκνληθνχο, εξεπλεηηθνχο ή αθαδεκατθνχο ιφγνπο, 

ζπληάζζεηαη Δπηζηεκνληθή Έθζεζε απφ ηνλ πληνληζηή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ ησλ ΑΔΙ, ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΓΒΜ 

πξνο αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ησλ ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ, θαζψο 

θαη εμέηαζε έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. 

 

(γ) πκκεηέρνληεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηε θαηεγνξία πξάμεο «Θαιήο» είλαη: 

 ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξεπλεηηθέο νκάδεο (Κχξηα Δξεπλεηηθή Οκάδα 

(ΚΔΟ)), πνπ πιαηζηψλνληαη απφ ηελ  

 Οκάδα Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ (ΟΔ).  
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Αλαιπηηθφηεξα ην αλζξψπηλν εξεπλεηηθφ δπλακηθφ κπνξεί λα έρεη ηελ αθφινπζε 

ζχλζεζε: 

1 Μέιε θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο (ΚΔΟ): 

Αθνξά ηα κέιε ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ νη 

νπνίεο έρνπλ ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

α) πληνληζηήο (έλαο γηα θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε/ Πξάμε): Δίλαη ν 

θχξηνο επηβιέπσλ θαη ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Πξάμεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη, Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ, ή 

Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο, ή Καζεγεηήο 

Δθαξκνγψλ ΣΔΙ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ηνπ επηζπεχδνληνο ηκήκαηνο 

πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε. Οη Λέθηνξεο θαη νη Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ, 

δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 77 

θαη 78 ηνπ Ν.4009/2011 (θαη΄ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζε πεξίπησζε πνπ 

παχζνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο 

πγθιήηνπ).  

β) Τπεχζπλνο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (έλαο γηα θάζε εξεπλεηηθή νκάδα, 

θαη επνκέλσο ηνπιάρηζηνλ 3 αλά εξεπλεηηθή πξφηαζε / πξάμε), ηεο 

θάζε ζπλεξγαδφκελεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ, ή 

Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο, ή Καζεγεηήο 

Δθαξκνγψλ ΣΔΙ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ ηνπ επηζπεχδνληνο ηκήκαηνο 

πνπ ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε. Οη Λέθηνξεο θαη νη Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ, 

δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 77 

θαη 78 ηνπ Ν.4009/2011 (θαη΄ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζε πεξίπησζε πνπ 

παχζνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο 

πγθιήηνπ)  , ή Δξεπλεηήο ή Δηδηθφο Λεηηνπξγηθφο Δπηζηήκνλαο, Δξεπλεηηθνχ 

Κέληξνπ ηνπ Ν. 1514/1985 Αξ.8 θαη Αξ.9, ηνπ Ν. 2919/2001 Αξ.1 θαη Αξ.8 

θαη ηνπ Ν.3297/2004 Αξ.12 θαη ινηπά Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα, (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, 31-03-2004, Άξζξν 1, §9. 

Kαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ν πληνληζηήο ή ν Τπεχζπλνο 

ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο δελ δχλαηαη λα είλαη νκφηηκνο ή ζπληαμηνχρνο 

θαζεγεηήο. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο θαη ελφςεη πιένλ ηεο έλαξμεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ γίλεηαη απνδεθηφ φηη αλ ν πληνληζηήο 

θαη νη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη ζπληαμηνδνηεζνχλ θαη  αλαθεξπρζνχλ 

νκφηηκνη θαζεγεηέο κπνξνχλ θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα  ηνπ νκνηίκνπ θαζεγεηή 

λα παξακέλνπλ πληνληζηέο θαη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ελ ζπλερεία 

πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

 

 

γ) ηα κέιε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, κπνξεί λα είλαη: 

  Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ,  

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, νκφηηκνο ή ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο πνπ 

ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ή άιινπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ρψξαο. Οη 

Λέθηνξεο, δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4009/2011 (θαη΄ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ),  

 Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο, ή Καζεγεηήο 

Δθαξκνγψλ ΣΔΙ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, νκφηηκνο ή 

ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο ηνπ ΣΔΙ πνπ ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ή άιινπ 

ΣΔΙ ηεο ρψξαο. Οη Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ, δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.4009/2011 

(θαη΄ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα αζθνχλ ηα 

θαζήθνληα ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ), 
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 εξεπλεηέο ή Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ 

ηνπ Ν. 1514/1985 Αξ.8 θαη Αξ.9, ηνπ Ν. 2919/2001 Αξ.1 θαη Αξ.8 θαη 

ηνπ Ν.3297/2004 Αξ.12 θαη ινηπά Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα, (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, 31-03-2004, Άξζξν 1, 

§9, ζχκθσλα κε ηελ 5/11/09 Δπηζηνιή ηεο ΔΤΓ πξνο ηηο Δπηηξνπέο 

Δξεπλψλ ησλ ΑΔΙ),  

 κεηαθαινχκελνη εξεπλεηέο Δμσηεξηθνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηεο πξφηαζεο,  

( 

2 Μέιε νκάδαο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (ΟΔ): 

 

α) Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Ιδξπκάησλ Δζσηεξηθνχ 

ή Δμσηεξηθνχ,  Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ ΣΔΙ, νκφηηκνο ή ζπληαμηνχρνο 

θαζεγεηήο 

β) εξεπλεηέο ειιεληθψλ θαη μέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη Παλεπηζηεκίσλ, 

γ) κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε ζην εξεπλεηηθφ 

έξγν,  

δ) Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο κε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα ηεο 

δηαηξηβήο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Πξφγξακκα «Ηξάθιεηηνο», 

ε)  Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο, Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, 

ζη) εκπεηξνγλψκνλεο,  

δ) άηνκα γηα ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, κέιε ΔΣΠ, ηερληθψλ εξγαζηεξηψλ, 

εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο θιπ. 

Σα Μέιε ηεο Οκάδαο ησλ Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ (ΔΟ) πνπ είλαη εξεπλεηέο 

ζπγθξνηνχληαη ζε Οκάδα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ε ΚΔΟ, δεδνκέλνπ 

φηη θαη ζηελ ΚΔΟ θαη ζηελ ΔΟ πξφθεηηαη γηα εξεπλεηέο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

ηζφηηκα. Δάλ ζηελ Οκάδα Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ επηιεγεί λα ζπκκεηάζρνπλ θαη 

ζπλεξγάηεο κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ρσξίο απμεκέλα πξνζφληα πρ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, 

ηφηε γηα ηνπο ζπλεξγάηεο απηνχο επηβάιιεηαη λα έρεη ιάβεη ρψξα κία αλνηρηή δηαδηθαζία 

επηινγήο είηε πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο είηε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ είηε κεηά ηελ έληαμε ηεο ζρεηηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο είηε ελ γέλεη ζε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

ην ζχλνιν ηεο, ε θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα (ΚΔΟ) δελ κπνξεί λα απαξηζκεί ιηγφηεξα 

απφ ελληά (9) θαη πεξηζζφηεξα απφ δεθανθηψ (18) κέιε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ιεηηνπξγηθή. 

Η θάζε εξεπλεηηθή νκάδα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δπν (2) άηνκα (ηνλ 

ππεχζπλν θαη έλα κέινο). 

ε απηά ηα κέιε ηεο ΚΔΟ πεξηιακβάλνληαη: α) ν ζπληνληζηήο, (ν νπνίνο κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ππεχζπλνο κηαο εθ ησλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ), 

β)νη ππεχζπλνη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη γ) ηα ππφινηπα κέιε ησλ εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη κεηαθαινχκελνη 

εξεπλεηέο ζηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο ΚΔΟ. 

Με ηνλ φξν κεηαθαινχκελν εξεπλεηή εμσηεξηθνχ ελλννχκε εξεπλεηή απφ Ίδξπκα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε έληνλε ελεξγή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν 

ζρεηηθφ κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, κεγάινπ θχξνπο, ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή αμηνινγείηε, 

απφ ηνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο φζνλ αθνξά ηελ επαχμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο 

πξφηαζεο, κε βάζε ην βηνγξαθηθφ ηνπ. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, θάζε κέινο ηεο ΚΔΟ,  έρεη δηθαίσκα λα 

ζπκκεηάζρεη ζε κέρξη ηξεηο (3) θχξηεο εξεπλεηηθέο νκάδεο δηαθνξεηηθψλ 

ππνέξγσλ, απφ ηηο νπνίεο ζε κηα (1) κπνξεί λα είλαη πληνληζηήο. 

 



 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

12 

Ο πληνληζηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο (πέξαλ ηεο πξφηαζεο πνπ ζπληνλίδεη, ζηελ 

νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ππεχζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο ή απιφ κέινο ηεο ΚΔΟ), κπνξεί 

λα ζπκκεηάζρεη ην αλψηεξν ζε δχν (2) επηπιένλ ΚΔΟ σο ππεχζπλνο ή σο κέινο, είηε ζε 

δχν (2) επηπιένλ ΟΔ σο κέινο, είηε ζε κία (1)επηπιένλ ΚΔΟ θαη κηα (1)επηπιένλ ΟΔ. 

Πξνθαλψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πληνληζηήο κηαο πξφηαζεο είλαη α) θαη ππεχζπλνο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ηεο πξφηαζεο πνπ ζπληνλίδεη θαη β) ζπκκεηέρεη θαη ζε άιιεο 2 

πξνηάζεηο, εκθαλίδεηαη ζπλνιηθά ζε 4 ξφινπο ρσξίο φκσο λα θαηαζηξαηεγείηαη ν θαλφλαο  

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλνιηθά 3 εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. 

Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πληνληζηή θαη ηνπ Τπεπζχλνπ Δξεπλεηηθήο 

Οκάδαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο αληηθαηάζηαζεο πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη 

εθφζνλ ε αληηθαηάζηαζε απηή γίλεηαη απφ άηνκν αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ. Πξνυπφζεζε 

είλαη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαη επηθπξσζεί νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ην ίδην Όξγαλν 

πνπ είρε εγθξίλεη αξρηθά ηελ εξεπλεηηθή πξφηαζε (Δπηηξνπή Δξεπλψλ, χγθιεηνο θιπ). Η 

αληηθαηάζηαζε θνηλνπνηείηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πνπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη 

αληηξξήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηα θξηηεξία αμηνιφγεζεο ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο.  

Γηα ηα κέιε ηεο Κχξηαο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 

απφ άηνκν αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα απνρψξεζεο ρσξίο 

αληηθαηάζηαζε ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα δεηεί απφ ην ΑΔΙ-

δηθαηνχρν & ην πληνληζηή ηεθκεξίσζε γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν ρξεηάδεηαη θαη ε 

αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ιφγσ κε αλάγθεο θαηαβνιήο 

ηεο ακνηβήο ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο ηεο θχξηαο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο. 

 

 (δ) Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο  

Οη παξαθάησ δείθηεο εθξνψλ είλαη θνηλνί θαη γηα ηνπο ηξεηο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο.  

Πίλαθαο 1.2. 

 

ΚΧΓ. 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

6912 Αξηζκφο εληζρπφκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ  Αξηζκφο  

6913 
Αξηζκφο εξεπλεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εληζρπφκελα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα   
Αξηζκφο 

6914 
Αξηζκφο κεηαθαινχκελσλ εξεπλεηψλ απφ ην 

εμσηεξηθνχ  
Αξηζκφο  

6911 
Αξηζκφο εληζρπφκελσλ πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο θαη 

κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 
Αξηζκφο 

6442 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ / αλαθνηλψζεσλ /κνλνγξαθηψλ/ 

ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο/ παηέληεο/ λέεο δηαηάμεηο/ 

λέα πξντφληα 

Αξηζκφο 

Οη παξαπάλσ δείθηεο είλαη ππνρξεσηηθνί θαη αλαγθαίνη γηα θάζε πξάμε, νη νπνίνη 

θαζνξίδνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 
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2.1 Η ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε,  γηα ηε Καηεγνξία Πξάμεο «ΘΑΛΗ» αλέξρεηαη ελδεηθηηθά ζηα 

120.000.000,00€ θαη θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά θαηά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο σο 
αθνινχζσο:  

Πίλαθαο 2.1.1  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :10 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΙ 

8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ 

Α/Α 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ ΓΗΜΟΙΑ 

ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) 

1  ΘΑΛΗ  50.604.000,00 

ΤΝΟΛΟ 50.604.000,00 

 

 

Πίλαθαο 2.1.2 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :11 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 

ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
ΣΙ 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ 
ΔΞΟΓΟΤ  

Α/Α 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 
/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) 

1  ΘΑΛΗ  64.980.000,00 

ΤΝΟΛΟ 64.980.000,00 

 

Πίλαθαο 2.1.3  

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ : 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 
ΣΙ 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ 
ΔΙΟΓΟΤ  

Α/Α 
ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ 
/ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΠΡΑΞΔΧΝ  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 

ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) 

1  ΘΑΛΗ  4.416.000,00 

ΤΝΟΛΟ 4.416.000,00 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ε ΔΤΓ δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ πξνυπνινγηζκνχο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 
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Η ΔΤΓ/ΔΠΓΒΜ δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ή/θαη ηελ πξνο 

δηάζεζε θάζε έηνπο ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε κε αλαθαηαλνκή ηεο αλά ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ή/θαη θαηεγνξία πξάμεσλ, θαζψο θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε 

αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο 

κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο.  

2.2 Η ΔΤΓ, κεηά ηε ιήμε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ, επηθαηξνπνηεί 

ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηε δηαζέζηκε δεκφζηα δαπάλε. 

2.3 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ πξάμεηο έσο ην χςνο ηεο 

δηαζέζηκεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

3. ΠΔΡΙΟΓΟ & ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

3.1 Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2015. Η νινθιήξσζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ πξναλαθεξζείζα  εκεξνκελία. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε νινθιεξσζεί πξηλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ν Γηθαηνχρνο 

ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, γηα λα αξρίζνπλ νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο 

πξάμεο 

3.2 Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηα  Δξεπλεηηθά 

Έξγα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, είλαη απφ ηξία (3) σο θαη πέληε (5)  έηε ελψ ε 

εκεξνκελία έλαξμεο δχλαηαη λα είλαη ε εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

δηαθξίζεθαλ βαζκνινγηθά θαη πξνθξίλνληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε. Η εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, δχλαηαη λα είλαη κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2015.  

Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα ηα παξαπάλσ έξγα/ ππνέξγα αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαθξίζεθαλ βαζκνινγηθά θαη 
πξνθξίλνληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

3.3 χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο κε αξ. πξση. 

14053/ΔΤ1749/27.03.2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηεο κε 

αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο ζπκκεηέρνπλ επί κέξνπο θνξείο 

ππφ ηελ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ, είλαη επηιέμηκεο νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηελ πξάμε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο θαη ηνλ νξηζζέληα δηθαηνχρν, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη: 

 ππάξρνπλ έγγξαθα ηεθκήξηα ηεο ζπκθσλίαο ησλ άιισλ θνξέσλ ζρεηηθά κε 

ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο 

 ν δηθαηνχρνο δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επζχλε γηα ην έξγν 

 νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο ζπλνδεχνληαη απφ 

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, ή, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ ινγηζηηθά έγγξαθα 

ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 

 νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο αλαθέξνληαη επίζεκα 

ζην δηθαηνχρν ή/θαη έξγν. Ο νξηζζείο δηθαηνχρνο έρεη ηελ επζχλε λα 

επαιεζεχζεη ην ππαξθηφ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ δαπαλψλ 

θαζψο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, πξηλ ηηο δειψζεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή ζηελ αξρή πιεξσκήο 

ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα. 

 ε δηαδξνκή ειέγρνπ θαιχπηεη έσο θαη ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνξέσλ. 
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3.4 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Δ «Καλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 

3614/2007» ηεο κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/ΦΔΚ 540/Β/27.03.08 Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηεο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, νη νπνίεο θαη επηζπλάπηνληαη.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη επηιέμηκε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε, ε νπνία 

ηεθκεξησκέλα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

πξάμεσλ, ζε εθαξκνγή ηεο ΤΠΑΤΓ /14053/ΔΤ1749/27-03-2008 θαη ηελ κε αξ. πξση. 

43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηξνπνπνίεζεο απηήο θαη εηδηθφηεξα 

ησλ Άξζξσλ 25, 27, 32, 36, 38.  Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο ππνβαιιφκελεο 

πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνθεηκέλνπ νη δαπάλεο λα θξηζνχλ επηιέμηκεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαθξηηέο, ελψ επίζεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη ζαθήλεηα, ηφζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε 

δαπάλε ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, φζν θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο δαπάλεο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

3.5. Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεο  κε ηίηιν «ΘΑΛΗ», δηαθξίλνληαη νη άκεζεο 

θαη νη έκκεζεο δαπάλεο. Οη έκκεζεο δαπάλεο ζα απνηεινχλ πνζφ 17% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ίδηα κέζα (ρέδηα 

Τινπνίεζεο κε ίδηα Μέζα). χκθσλα κε ηελ αλακελφκελε Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο (ε νπνία ζα εθδνζεί θαηφπηλ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο πνπ ελέθξηλε ηελ εηζαγσγή ζε έξγα ΔΚΣ πνζνχ θαη’ απνθνπήλ δαπαλψλ (flat 

rate) 17%), νη έκκεζεο δαπάλεο ζα πεξηιεθζνχλ ζε θαη’ απνθνπήλ πνζφ (flat rate) 

έκκεζσλ δαπαλψλ.  

 

Δλφςεη ηεο πξφβιεςεο ησλ θαη’ απνθνπήλ θαιππηφκελσλ έκκεζσλ δαπαλψλ θαη 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ θάζε Ιδξχκαηνο θαζψο θαη ην ίδην ην Ίδξπκα κέζσ ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηνπ, ζα ζπλάπηνπλ εηδηθφ ζπκθσλεηηθφ κε ηνλ επηζηεκνληθφ ππεχζπλν θάζε 

Πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζα δεζκεχεηαη ξεηά λα ηνπ θαιχςεη θάζε αλαγθαία 

δαπάλε γηα ην Πξφγξακκα απφ ηηο ινγηδφκελεο σο έκκεζεο δαπάλεο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, θάζε άκεζε δαπάλε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή δαπάλε, ε 

νπνία απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή κε ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 

παξαζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ε νπνία θπιάζζεηαη ζην θάθειν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ επί κία ηξηεηία κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε». Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη μερσξηζηφο νηθνλνκηθφο θάθεινο ηήξεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ.   

 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (Σερληθά Γειηία Πξνηεηλφκελσλ Πξάμεσλ) 

πνπ ζα ππνβάινπλ νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη, ε θαηεγνξία «Έκκεζεο Γαπάλεο» ηνπ ΣΓΠΠ – 

ΔΚΣ (πεδίν 129) ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο άκεζεο δαπάλεο. 

 

3.6 Αλαθνξηθά δε κε ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27-03-

2008, Άξζξν 28 θαη ηεο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο απηήο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, θάζε δαπάλε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή δαπάλε, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή κε ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 

παξαζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ε νπνία θπιάζζεηαη ζην θάθειν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ επί κία ηξηεηία κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε». Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη μερσξηζηφο νηθνλνκηθφο θάθεινο ηήξεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ. Δπίζεο ζε θάζε 

ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζθξαγίδα ή ν θσδηθφο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν ρξεψλεηαη. 
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Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη  ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε, πξέπεη λα αθνξνχλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη λα εμππεξεηνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ έξγνπ.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο αιιά θαη ηελ εζληθή 

λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε δηαγσληζκψλ. 

Κάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε ρξεκαηνδνηείηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 600.000,00€.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη επηιέμηκεο ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο δαπάλεο: 

 

Α.1. Απνδεκίσζε πληνληζηή  ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο: 

Ο πληνληζηήο ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο ν νπνίνο ζα είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, δχλαηαη λα απνδεκησζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο 

γηα απνδεκίσζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην εξεπλεηηθφ έξγν απηφ θαζ’ απηφ, κέρξη ην 

πνζφ ησλ 10.000€. 

Οη κειέηεο / εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ/ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο 

ηνπ εθάζηνηε Φνξέα θαη ζα απνηεινχλ ζηνηρείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Α.2. Απνδεκίσζε εξεπλεηψλ – κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο: 

Οη ππεχζπλνη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο είλαη δπλαηφλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Α.3. Απνδεκίσζε άιισλ ζπλεξγαηψλ:  

Σα κέιε ηεο νκάδαο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ είλαη δπλαηφλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δπίζεο είλαη δπλαηέο θαη 

κπνξεί λα πξνβιεθζνχλ ακνηβέο ζε πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, φπσο εκπεηξνγλσκφλσλ, κειψλ ΔΣΠ, ηερληθψλ εξγαζηεξηψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ, ζπνπδαζηψλ, ηειεηνθνίησλ θαη απνθνίησλ ΑΔΙ. Χο 

απνδεκίσζε λννχληαη θαη νη ηπρφλ ππνηξνθίεο πνπ δίλνληαη ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ή 

δηδάθηνξεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζην εξεπλεηηθφ έξγν εθφζνλ ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ 

πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ εξεπλεηηθφ θνξέα πνπ ρνξεγεί 

απηέο. 

Α.4. Έμνδα Σαμηδίσλ:  

Καιχπηνληαη νη κεηαθηλήζεηο: 

 Σσλ κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο (ΚΔΟ) θαη ηεο νκάδαο 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (ΟΔ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΤΓ πνπ 

εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη 

δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιε πεγή (εθηφο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο) γηα α) ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξηα, 

β) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, άκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο γ) 

ζπλεξγαζία κε εμσ-ηδξπκαηηθφ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ή /θαη κε ζρεηηθή 

εξεπλεηηθή νκάδα ή/ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ζέκαηα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα 

ηεο έξεπλαο,  

 Σσλ κειψλ ηεο ΚΔΟ θαη ηεο ΟΔ  γηα έξεπλα πεδίνπ, κεηξήζεηο, επηηφπηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θιπ., άκεζα ζπλδεφκελσλ κε ηνλ ππξήλα εξγαζηψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο.  

 



 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

17 

Οη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ κε πεξηγξαθή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πινπνηήζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ζπγθεθξηκέλα Παθέηα Δξγαζίαο θαη 

Παξαδνηέα. 

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ κεηαθηλήζεσλ θαιχπηνληαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαζψο θαη 

δηακνλήο. 

Σν χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο ΔΛΚΔ ησλ ΑΔΙ / Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ.  

Α.5. Γαπάλεο Απνζβέζεσλ /Πξνκήζεηα Δμνπιηζκνχ - Λνγηζκηθνχ:  

Υξεκαηνδνηείηαη είηε απφθηεζε παγίσλ (εμνπιηζκνχ θιπ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο 

ΤΠΑΤΓ, είηε θάιπςε απνζβέζεσλ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο ΤΠΑΤΓ. 

«Απνζβέζεηο Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ» θαη νη «Απνζβέζεηο Αζσκάησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο». Πξφθεηηαη γηα ζπκπιήξσζε ηεο 

ππάξρνπζαο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπφλεζε ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο. Οη δξάζεηο απηέο ζα πξέπεη 

λα είλαη κηθξήο έθηαζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ζεσξείηαη φηη ηα Σκήκαηα πνπ ππνβάινπλ ηελ πξφηαζε 

ζπκκεηνρήο, δηαζέηνπλ ηελ βαζηθή ππνδνκή θαη ηε γλψζε γηα ηε αμηνπνίεζε ηεο ζην 

ζεκαηηθφ πεδίν αλαθνξάο.  

Α.6. Τιηθά Άκεζεο Αλάισζεο: 

Τιηθά άκεζεο αλάισζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα εξγαζηεξηαθά αλαιψζηκα θαη ηα 

αληηδξαζηήξηα.  

Α.7. Έληππα θαη Γξαθηθή Ύιε: 

Η πξνκήζεηα εληχπνπ πιηθνχ, γξαθηθήο χιεο, αλαισζίκσλ Η/Τ θαζψο θαη αλαισζίκσλ 

πιηθψλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θιπ, πνπ ηεθκεξησκέλα είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.  

Α.8. Έμνδα Πξνβνιήο θαη Γηαθήκηζεο:  

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

φπσο ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (εθηφο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο 

θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο) ζε ζπλέδξηα κε αλαθνίλσζε ή poster, νη δεκνζηεχζεηο 

ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ε έθδνζε κνλνγξαθηψλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

άιιε πεγή θαη ρσξίο εκπνξηθή δηάζεζε, ηα poster, νη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη πηζαλψλ δαπαλψλ πξνο ηξίηνπο γηα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο, δαπάλεο 

εθηχπσζεο θιπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ (δεκνζηεχζεηο, 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θιπ.) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη 

ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Α.9. Ακνηβέο Αμηνιφγεζεο:  

Αθνξά ακνηβέο αμηνιφγεζεο  γηα ηε δηαθξηηή δξάζε κε αληηθείκελν ηελ « αμηνιφγεζε ηεο 

Πξάμεο» Παξαδνηέν ηεο δξάζεο είλαη ε «Σειηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο» ζην ηέινο ηνπ 

έξγνπ, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εθπφλεζε αληηζηνίρσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επηιέμηκε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ε 

νπνία ηεθκεξησκέλα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζην Πιήξεο Έληππν Πξφηαζεο ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη ζαθήλεηα ε ζθνπηκφηεηα θάζε 

πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα.  
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4. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ  

4.1. Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο έθδνζεο 
ηεο πξφζθιεζεο.  

Α) Η έληππε αξρηθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηελ επνκέλε εκεξνκελία 

ηεο έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο σο θαη ηελ 25ε Φεβξνπαξίνπ 2010. 

Β) ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ηεο πξνο πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο ηεο 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΤΝΟΦΗ ΣΗ  ΠΡΟΣΑΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ, θαηά ηνλ 

νξηδφκελν θαησηέξσ (ππφ 4.3. εδάθην 3) ηξφπν σο ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2010 ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://thalis.opengov.gr  

Γ)ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ πξνο ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ σο ηελ 20ε Ινπλίνπ 2011 ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε http://thalis.opengov.gr. 

 

4.2 Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο (δεκφζηα δαπάλε) ησλ πξνο έληαμε πξάμεσλ 
νξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεο «ΘΑΛΗ» ην πνζφ ησλ 120.000.000,00€.  

 

 

4.3 Σξφπνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 

Κάζε Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο (πληνληζηήο) έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κέρξη ηηο 

αλσηέξσ ππφ 4.1. νξηδφκελεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κφλν κηα πξφηαζε γηα ηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, αλάινγα κε ηελ έδξα ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπ.  

Ο θάζε  Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξφηαζε πξέπεη: 

1. Έληππε θαη Ηιεθηξνληθή Αξρηθή Τπνβνιή Πξφηαζεο κέρξη ηελ 25ε 
Φεβξνπαξίνπ 2010: 

A. Η Ιδξπκαηηθή πξφηαζε:  

1. Αξρηθή Έληππε ππνβνιή ζε έλα αληίηππν ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ 

έγγξαθα πνπ ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ ρξήζε δηαρσξηζηηθψλ:  

1. ηελ Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (κε πξσηφθνιιν ηνπ δπλεηηθνχ δηθαηνχρνπ & 

εκεξνκελία) 

  ηελ Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο ζα ζπκπιεξσζεί ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη 

απφ ην άζξνηζκα ησλ π/π ησλ Τπνέξγσλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ. 

2. ηα ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο έγγξαθα, εθηφο ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ 

Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο  

3. ηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα (Παξάξηεκα Γ) ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: ν θσδηθφο 

ηεο πξφηαζεο φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη ζην Έληππν Τπνβνιήο, ν ηίηινο ηεο 

ππνβιεζείζαο πξνο αμηνιφγεζε έξεπλαο, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο θχξηαο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηνπ πληνληζηή, ησλ Τπεπζχλσλ θάζε εξεπλεηηθήο νκάδαο, 

νη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλήθεη ε πξνηεηλφκελε έξεπλα θαη ν αηηνχκελνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο, ζπκπιεξσκέλνο κε βάζε ηεο αλαγξαθφκελεο ζην 

παξάξηεκα Οδεγίεο πκπιήξσζεο. Ο πίλαθαο απηφο ζα έρεη ηελ κνξθή ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Παξάξηεκα Γ, κε ηίηιν: «ηνηρεία 

Τπνβιεζέλησλ πξνηάζεσλ γηα Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη 

Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο ζην... (πκπιεξψλεηαη ε 

νλνκαζία ηνπ Γπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ)»  

 

http://thalis.opengov.gr/
http://thalis.opengov.gr/
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Δμσηεξηθά ηνπ Νηνζηέ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη:  

1. ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο (ην φλνκα ηνπ Φνξέα). 

2. ν ηίηινο ηεο Πξφζθιεζεο πνπ είλαη: «Θαιήο» – Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε 

δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο 

αξηζηείαο ζην … (πκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ηνπ Γπλεηηθνχ 

Γηθαηνχρνπ), 

3. ε θαηεγνξία πξάμεο 10.74.12.01 ή 11.74.12.01 ή 12.74.12.01  θαηά πεξίπησζε 

 

B. Γηα θάζε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθήο νκάδαο:  

Έληππε ππνβνιή ζε έλα (1) αληίηππν, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ έγγξαθα πνπ 

ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ ρξήζε δηαρσξηζηηθψλ:  

1. Σν Έληππν Τπνβνιήο Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

2. χκθσλν Απνδνρήο - Βεβαίσζε πλεξγαζίαο, ππνγεγξακκέλε απφ θάζε κέινο 

ηεο ΚΔΟ θαη απφ ηνπο κεηαθαινχκελνπο εξεπλεηέο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη 

ην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, ν θνξέαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην αληηθείκελν πνπ 

πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, ζπζρεηηδφκελν κε ζπγθεθξηκέλα ΠΔ θαη Παξαδνηέα. 

3. Πίλαθαο ζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ηηο 

ακνηβέο ηνπο (βιέπε Παξάξηεκα Γ), θαζψο θαη κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ ππφινηπσλ 

κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

4. ηα βηνγξαθηθά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ ζηελ έξεπλα δειαδή ηνπ 

πληνληζηή, ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 

θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θιπ 

 

Δμσηεξηθά ηνπ θάζε Νηνζηέ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

1. ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο (ην φλνκα ηνπ ΑΔΙ ). 

2. ην Σκήκα 

3. ν ηίηινο ηεο Πξφζθιεζεο πνπ είλαη: «Θαιήο»  Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο 

ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο ζην Φνξέα … 

(πκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ηνπ Γπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ), 

4. ε θαηεγνξία πξάμεο: 10.74.12.01 ή 11.74.12.01 ή 12.74.12.01 θαηά πεξίπησζε 

5. ε θσδηθνπνίεζε ηεο πξφηαζεο φπσο ζπκπιεξψλεηαη ζην Έληππν Τπνβνιήο  

6. ε Θεκαηηθή ή νη Θεκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο 

7. ν ηίηινο ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ(φζεο έρνπλ)  

8. ην φλνκα ηνπ πληνληζηή 

9. ηα νλφκαηα ησλ Τπεπζχλσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξσηφηππα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ/ εληχπσλ γηα λα γίλνπλ δεθηά 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζειίδα ηελ ζθξαγίδα ηνπ Ιδξχκαηνο θαη λα θέξνπλ φπνπ 
πξνβιέπεηαη ηηο αληίζηνηρεο ππνγξαθέο. 

ην Αξρηθφ Έληππν Τπνβνιήο, (ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ), ζα 

αλαγξάθνληαη: 

 ε θσδηθνπνίεζε ηεο Πξφηαζεο  
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 νη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο θαη ν θσδηθφο ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο (βιέπε ζπλεκκέλν 

πίλαθα) ζηηο νπνίεο αλήθεη ε πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο, 

 αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν αλά ζπλεξγαδφκελε εξεπλεηηθή νκάδα πνπ πξφθεηηαη 

λα πινπνηεζεί, νξγαλσκέλν ζε ζπγθεθξηκέλα Παθέηα Δξγαζίαο κε παξαδνηέα,  

 αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο / δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο, 

 ε νηθνλνκηθή αλάιπζε αλά δξαζηεξηφηεηα.  

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ζηε δηεχζπλζε Πηηηαθνχ 2-4 θαη Πεξηάλδξνπ Σ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, ηηο ψξεο 09:00 

– 14:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Όια ηα έληππα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ θνξέα θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ. 

 

 

2. Ηιεθηξνληθή Αξρηθή Τπνβνιή Πξφηαζεο: 

Ιδξπκαηηθή Πξφηαζε θαη πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ νκάδσλ.   

Αξρηθή Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ζε ηξία (3) αληίγξαθα, ζε μερσξηζηά CD (3). Σν θάζε 

αληίγξαθν ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ έγγξαθα ηα νπνία ζα είλαη ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο δεκηνπξγίαο ησλ CD:  

Ι. Φάθεινο κε φλνκα: «IDRYMATIKI_PROTASI» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα εμήο 

έγγξαθα: 

1. ηελ Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (κε πξσηφθνιιν ηνπ ηδξχκαηφο & 

εκεξνκελία) 

2. ηα ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο έγγξαθα, εθηφο ηνπ Σερληθνχ 

Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο  

3. ηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα (Παξάξηεκα Γ) ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: ν 

θσδηθφο ηεο πξφηαζεο φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη ζην Έληππν Τπνβνιήο, ν 

ηίηινο ηεο ππνβιεζείζαο πξνο αμηνιφγεζε έξεπλαο, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 

ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηνπ πληνληζηή, ησλ Τπεπζχλσλ θάζε 

εξεπλεηηθήο νκάδαο, νη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλήθεη ε 

πξνηεηλφκελε έξεπλα θαη ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο, 

ζπκπιεξσκέλνο κε βάζε ηεο αλαγξαθφκελεο ζην παξάξηεκα Οδεγίεο 

πκπιήξσζεο. Ο πίλαθαο απηφο ζα είλαη κε ηελ κνξθή ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Παξάξηεκα Γ, κε ηίηιν: 

«ηνηρεία Τπνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ γηα Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε 

δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο αξηζηείαο ζηνλ Φνξέα ....»  

ΙΙ. Φάθεινο γηα θάζε κία ππνβιεζείζα εξεπλεηηθή πξφηαζε κε φλνκα:  «ΣΟΝ ΚΧΓΙΚΟ 

ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΗ» γηα παξάδεηγκα   «1-152-

6_PAPADOPOYLOS» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα εμήο έγγξαθα: 

1. Σν Έληππν Τπνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηα πεδία 

ζε κνξθή word ή adobe κε ηίηιν αξρείνπ «PROPOSAL_ΚΧΓ. ΠΡΟΣΑΗ» 

2. Σν Παξάξηεκα Γ,  

3. Τπνθάθειν κε νλνκαζία «CVs_FULL», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ΚΔΟ, αληίζηνηρν αξηζκφ 

ππνθαθέισλ κε ηελ νλνκαζία «EREYNITIKI_OMADA_1», 
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«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» θιπ φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ. ε θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ 

ππνθαθέινπο ζα πεξηέρνληαη ηα Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο θάζε 

εξεπλεηηθήο νκάδαο. Σν Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ηνπ πληνληζηή ζα είλαη κέζα ζην 

ππνθάθειν «CVs_FULL». 

4. Τπνθάθειν κε νλνκαζία «CVs_Summary», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ΚΔΟ, αληίζηνηρν αξηζκφ 

ππνθαθέισλ κε ηελ νλνκαζία «EREYNITIKI_OMADA_1», 

«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» θιπ φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ. ε θάζε έλα απφ ηνπο παξαπάλσ 

ππνθαθέινπο ζα πεξηέρνληαη ηα χληνκα Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο θάζε 

εξεπλεηηθήο νκάδαο.(γηα ηα ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα βι. Παξάξηεκα Β’). 

Σν χληνκν Βηνγξαθηθφ ηνπ πληνληζηή ζα είλαη κέζα ζην ππνθάθειν 

«CVs_Summary». ηα χληνκα Βηνγξαθηθά, ηνπ θάζε κέινπο ηεο ΚΔΟ, ζην 

ηειεπηαίν Πίλαθα Γεκνζηεχζεσλ αλαγξάθνληαη νη άκεζα ζρεηηδφκελεο 

δεκνζηεχζεηο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηεο πξφηαζεο, ζπγθεθξηκέλα ζα 

αλαθέξνληαη νη ζπγγξαθείο, ν ηίηινο ηεο αλαθνίλσζεο, ην έηνο θαη ην πεξηνδηθφ 

ζην νπνίν εθδφζεθε ή ην ζπλέδξην φπνπ παξνπζηάζηεθε, θιπ  

5. Τπνθάθεινη κε νλνκαζία «PAPERS_ΟΝΟΜΑ_MELOYS», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη 

νιφθιεξε ηελ κνξθή άξζξσλ/αλαθνηλψζεσλ ηα νπνία ζεσξνχληαη πνιχ 
ζεκαληηθά και άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Η ππνβνιή απηή είλαη 

πξναηξεηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή.   

Ο θάζε Φνξέαο Τινπνίεζεο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

θαη λα ππνβάιιεη ηα έληππα θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζεο ελφηεηαο. Σα έληππα δηαηίζεληαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp, θαη www.edulll.gr  

 

2.  Ηιεθηξνληθή Σειηθή Τπνβνιή Πξνηάζεσλ πξνο Αμηνιφγεζε ζε δχν 
Φάζεηο:   

(α)ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ : σο ηελ 31ε Οθησβξίνπ 

2010 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://thalis.opengov.gr, πξέπεη λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ επηθαηξνπνηεκέλε ζχλνςε ηεο πξφηαζήο ηνπ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ζηελ νπνία δεηείηαη ε 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζήο ηνπ.  

ηελ παξνχζα θάζε νη δηεζλείο αμηνινγεηέο θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εθάζηνηε πξφηαζεο κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:1) Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, θαη ησλ κειψλ ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο) θαη 2) Αξηζηεία 

Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο.  

(β) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ: Δθφζνλ πξνθξηζεί απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε πξέπεη λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ σο ηελ 20ε Ινπλίνπ 2011 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://thalis.opengov.gr ηελ επηθαηξνπνηεκέλε εθηελή πξφηαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα. 

Η Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζηε β’ θάζε αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο: 

i. Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο (Δπάξθεηα Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ), 

ii. θνπηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο),   

iii. Σήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη  

iv. Χξηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο). 

 

http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp
http://www.edulll.gr/
http://thalis.opengov.gr/
http://thalis.opengov.gr/
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3. Τπνβνιή Σερληθψλ Γειηίσλ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο (ΣΓΠΠ). 

Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

πξνηάζεσλ, νη δηθαηνχρνη ΑΔΙ, ζα πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή ησλ Σερληθψλ Γειηίσλ 
Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο (ΣΓΠΠ) κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηνπ ΟΠ. 

Γηα θάζε εγθεθξηκέλε πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξφηαζε ζα ππνβιεζεί έλα ΣΓΠΠ πξάμεο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επί ηε βάζε ηεο αμηνινγεζείζαο πξφηαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, φπσο 

ππνβιήζεθαλ θαη εθφζνλ  αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

Απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία απνζηέιινληαη ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, επηζεκαίλνληαη 

νη θξίζηκεο παξαηεξήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη δίλεηαη πξφζβαζε κέζσ εηδηθψλ θσδηθψλ ζηα θχιια αμηνιφγεζεο ησλ 

αμηνινγεηψλ. 

Γηα ηε ζχληαμε εθάζηνπ ΣΓΠΠ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη παξαηεξήζεηο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, σο είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ θχιισλ 

αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε ν αξκφδηνο πληνληζηήο ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία Έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ 
απηψλ.  

Σα ππνβαιιφκελα Σερληθά Γειηία Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ζα εμεηαζζνχλ απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία ε νπνία δχλαηαη λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο θαη λα επηβάιεη δηνξζψζεηο έηζη 

ψζηε ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ πξνο έληαμε Πξάμεσλ (Δξεπλεηηθψλ 

Έξγσλ) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο δπλαηφλ είλαη λα 

δεηεζνχλ κηθξν-ηξνπνπνηήζεηο γηα δηαρεηξηζηηθνχο - ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο θπζηθά ρσξίο 

λα αιινηψλεηαη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο αμηνινγεζείζαο Δξεπλεηηθήο 

Πξφηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζα θαηαρσξεζνχλ ηα ΣΓΔ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηνπ ΟΠ, ζα γίλεη εμαγσγή ζε αξρείν XML, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί κέζσ ηνπ 

Web-Site ζηελ , κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαρσξεκέλνπ πιένλ δειηίνπ, ζην e-
mail: thales@epeaek.gr.  

Σν Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο γηα θάζε Δξεπλεηηθφ Έξγν ζα πεξηιακβάλεη: 

 έλα Τπνέξγν γηα εθηέιεζε κε ίδηα κέζα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ είηε  

 έλα Τπνέξγν εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα θαη έλα Τπνέξγν πξνκήζεηαο γηα ηελ 

πεξίπησζε πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ / ππεξεζηψλ γηα πνζφ άλσ ησλ 60.000 πιένλ 

ΦΠΑ 

 

εκεηψλεηαη φηη: 

1. θάζε πξνκήζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ ηεο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ην φξην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, δει. 60.000 € + ΦΠΑ.  

2. δελ ζα είλαη απνδεθηή ε θαηάηκεζε ζε νκνεηδείο ζπκβάζεηο γηα ην ίδην αληηθείκελν 

εληφο ηνπ ππνέξγνπ εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ νξίνπ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ αλά ζχκβαζε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά ππνέξγα πξνκεζεηψλ. 

 

 

4. Έληππε θαη Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή ησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ ηεο 
Πξφζθιεζεο. 

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ππνβιεζέληνο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ΣΓΠΠ απφ ηελ 

ΔΤΓ/ΔΠΔΓΒΜ, ζα αθνινπζήζεη ε έληππε ππνβνιή ηνπ κε ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο απφ 

ηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο ηεο Πξάμεο. 

mailto:mlyra@epeaek.gr
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Δπηπξφζζεηα ζα απνζηαινχλ – ζε έληππε κνξθή κε ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο θαζψο θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε CD- καδί κε ην ΣΓΠΠ θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Πξφζθιεζε ηα νπνία είλαη ηα εμήο (βιέπε Αξρείν zip. κε ηα 

ζπλεκκέλα έγγξαθα):  

 

4.1. Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.edulll.gr. ηελ αίηεζε ζα αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο π/π ηεο πξάμεο – 

Σερληθνχ Γειηίνπ. 

4.2. Βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρνπ (πηζηνπνηεηηθφ κε βάζε ην Πξφηππν 

ΔΛΟΣ). Υξεηάδεηαη κφλν απφ ην Ίδξπκα ηνπ πληνληζηή, δειαδή ηνπ Γηθαηνχρνπ 

ηνπ ΣΓΠΠ. 

4.3. απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ κε ελππφγξαθν εληαίν έγγξαθφ ηνπ 

πνπ ζα βεβαηψλεη φια ηα θαησηέξσ: 

α) βεβαίσζε πεξί κε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ηεο πξάμεο 

απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζην πιαίζην ηεο 

ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

β) βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη έρεη ιεθζεί απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ πληνληζηή, 

γ) βεβαίσζε  φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ  ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

 

4.4. Δληαία ππεχζπλε δήισζε ηνπ πληνληζηή ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986, 

ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη: 

α) ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ,  

β)  ε ζπλεξγαζία ησλ κεηαθαινχκελσλ εξεπλεηψλ θαζψο θαη  

γ)  ε έξεπλα & νη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο / Μεηαδηδάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα & εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια εζληθά ή 

επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ ππνηξνθία «Ηξάθιεηηνο», «ΙΚΤ», 

Γ.Γ.Δ.Σ θιπ) ή άιιε δεκφζηα πεγή εζληθή ή επξσπατθή  πεγή. 

δ)  φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο δελ ήηαλ 

ζπληαμηνχρνο ή νκφηηκνο θαζεγεηήο 

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ζηε δηεχζπλζε Πηηηαθνχ 2-4 θαη Πεξηάλδξνπ Σ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, ηηο ψξεο 09:00 

– 14:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Όια ηα έληππα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ θνξέα θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ. 

  

Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζε 

παξάηαζε ή αλάθιεζε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθαξκφδνληαο ηνλ 

ίδην ηξφπν δεκνζίεπζήο ηεο. 

 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ 

Η δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:  

5.1 ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε ΔΤΓ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

http://www.edulll.gr/
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ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ 

ππνβιεζεί έσο ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο.  

Η εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο Πξφηαζεο έρεη ζηφρν λα δηαζθαιίζεη 

ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ ε 

Πξφηαζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε. Σα θξηηήξηα πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο 

πξφηαζεο δηαζθαιίδνπλ φηη: 

 

Π1. Ο δηθαηνύρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε έρεη ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο 

ηεο Πξάμεο.  

Δμεηάδεηαη εάλ ν δηθαηνχρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ζρεηηθή λνκνζεηηθή ή άιιε δηνηθεηηθή πξάμε. Η αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηεθκεξηψλεηαη κε ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.  

Π2. Πιεξόηεηα ππνβαιιόκελεο πξόηαζεο. 

Δμεηάδεηαη αλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηππνπνηεκέλα 

έληππα θαη έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε φπσο: 

1. Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε, θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.edulll.gr. 

2. Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο (ΣΓΠ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.edulll.gr. Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ΣΓΠ απνξξίπηνληαη. 

3. Βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

άιιε Γηαρεηξηζηή Αξρή. 

4. απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ κε ελππφγξαθν εληαίν έγγξαθφ ηνπ 

πνπ ζα βεβαηψλεη φια ηα θαησηέξσ: 

α) βεβαίσζε πεξί κε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ηεο πξάμεο 

απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζην πιαίζην ηεο 

ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

β) βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη έρεη ιεθζεί απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ πληνληζηή, 

γ) βεβαίσζε φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

5. Δληαία ππεχζπλε δήισζε ηνπ πληνληζηή ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986, 

ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη: 

α) ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ,  

β)  ε ζπλεξγαζία ησλ κεηαθαινχκελσλ εξεπλεηψλ θαζψο θαη  

γ)  ε έξεπλα & νη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο / Μεηαδηδάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα & εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια εζληθά ή 

επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ ππνηξνθία «Ηξάθιεηηνο», «ΙΚΤ», Γ.Γ.Δ.Σ 

θιπ) ή άιιε δεκφζηα πεγή εζληθή ή επξσπατθή πεγή  

δ) φηη θαηά ην ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο δελ ήηαλ ζπληαμηνχρνο ή 

νκφηηκνο θαζεγεηήο 

6. Λνηπά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ πξφζθιεζε. 

Π3. Σα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο πξόηαζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα είλαη 

ζπκπιεξσκέλα ζσζηά θαη ππνγεγξακκέλα από ηνπο αξκόδηνπο.  

http://www.edulll.gr/
http://www.edulll.gr/


 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

25 

Δμεηάδεηαη αλ ηα έληππα ηεο πξφηαζεο έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θαη αλ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα πεδία ηνπο. 

Π4. Η πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδόηεζε Πξάμεο 

εκπίπηεη εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο ηνπ ΔΠ. 

Δμεηάδεηαη αλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε 

Πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΠ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πεξαηψλεηαη ζηηο 31/12/2015. 

Π5. Η Πξάμε εκπίπηεη ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ πξόζθιεζε. 

Διέγρεηαη αλ ε Πξάμε εκπίπηεη ζηηο πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

Π6. Η Πξάμε ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ησλ Σακείσλ.  

Δμεηάδεηαη ε επηιεμηκφηεηα ηεο Πξάμεο κε βάζε ηα Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ ησλ 

παξεκβάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην 

"πκπιεξσκαηηθφηεηα παξεκβάζεσλ κε απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΔΓΣΑΑ θαη 

ΔΣΑ – Κξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ κε ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΑ" ηνπ ΔΠ. 

Σν παξαδεθηφ ηεο πξφηαζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Πξάμεσλ. Η εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε 

ΝΑΙ / ΟΥΙ. Γηα φια ηα αλσηέξσ θξηηήξηα πιεξφηεηαο, ε απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζεηηθή 

(ΝΑΙ), αιιηψο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν δηθαηνχρνο.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα 

δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο. 

 

5.2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ σο εμήο: 

5.2.1. Λακβάλεη ρψξα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο επί ζπλφςεσλ 

ησλ πξνηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηαηππσκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζηε βάζε 

πξνηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο θφξκαο.  

Έξγν ησλ δηεζλψλ αμηνινγεηψλ ζα είλαη λα θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

θάζε πξφηαζεο κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 

i. Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (ηνπ πληνληζηή, ησλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ κειψλ 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ). Θα ιεθζνχλ ππφςε ε εκπεηξία,  ε επηζηεκνληθή 

αλαγλψξηζε,  ε  πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα,  νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, νη επηβιέςεηο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

θ.ιπ. 

 

ii. Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο. Θα ιεθζνχλ ππφςε  ε θαηλνηνκηθφηεηα ηεο 

πξφηαζεο, ε κεζνδνινγία, ε θξηζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη 

θαη ε εκβέιεηα ησλ επηπηψζεσλ  ζε αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Σν πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

πξνηάζεσλ απφ αλεμάξηεηνπο, δηεζλείο θξηηέο / εκπεηξνγλψκνλεο. Οη δηεζλείο αμηνινγεηέο 

ζα πξνθξίλνπλ πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζνχλ ζε πιήξε αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε, φπνπ ζα θξηζεί εάλ εληέιεη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη ππφ πνηνπο φξνπο. Η 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνπηηθήο πξφηαζεο γίλεηαη κε ΝΑΙ /ΟΥΙ. Γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο νη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ κε ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θιίκαθα 1-4. 
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Κξίλνληαη ζεηηθά γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη πξνθξίλνληαη ζηε β’ θάζε φζσλ 

πξνηάζεσλ ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ, ηζνχηαη ή 

ππεξβαίλεη ην βαζκνινγηθφ πήρε ηνπ 3,25. 

Η αλαιπηηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ εθηελψλ  πξνηάζεσλ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα (γηα φζεο εθ ησλ πξνηάζεσλ πξνθξηζνχλ απφ ηνπο δηεζλείο 

αμηνινγεηέο θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε) ζα γίλεη απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο, θαηά 

ηα θαησηέξσ ππφ 5.2.2.  

5.2.2. Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ κε κέξηκλα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., θαη κε πξνζθπγή 

ζε δηεζλείο αμηνινγεηέο κε βάζε ηα εξήρ κπιηήπια πος εγκπίθηκαν από ηην Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ. 

(i) Α. Πληρότητα και ςαφήνεια τησ πρόταςησ (Επάρκεια Ερευνητικών Υποδομών), 

(ii) Β. Σκοπιμόηηηα ηεο πξάμεο (Απιζηεία Δπεςνηηικήρ Ππόηαζηρ),   

(iii) Γ. Τήπηζη εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη  

(iv) Γ. Ωπιμόηηηα ηεο πξάμεο (Απιζηεία Δπεςνηηικήρ Ομάδαρ). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο Πξάμεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ έρεη 

σο εμήο: Η αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ  επηθαηξνπνηεκέλσλ εθηελψλ πξνηάζεσλ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα ιάβεη ρψξα εμ απνζηάζεσο κέζσ 

εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ Οκάδα 

Κξηηεξίσλ Γ, «ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ», ζα δειψλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ππνβνιήο απφ ηνλ δηθαηνχρν θαηά πφζνλ ην θξηηήξην ηεξείηαη ζηελ 

πξνηεηλφκελε έξεπλα. ε πεξίπησζε ζεηηθήο δήισζεο,  ζα γίλεηαη ν ζρεηηθφο  έιεγρνο 

απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή. (ζεκείν δ). 

 

Α. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

Α1. αθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο Πξάμεο.  

Δμεηάδεηαη αλ ε πεξηγξαθή ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ζαθψο πεξηγεγξακκέλν θαη 

επαξθψο πνζνηηθνπνηεκέλν θπζηθφ αληηθείκελν. Η πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ 

εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο. ηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ην ΔΠ πεξηιακβάλεη δείθηε ή δείθηεο πνπ ζπλδένληαη επζέσο κε απηή 

ηελ Πξάμε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ νη δείθηεο απηνί.  

Δπίζεο, εμεηάδεηαη εάλ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη 

λα πινπνηεζεί απφ θάζε κηα ζπλεξγαδφκελε εξεπλεηηθή νκάδα πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαιήμεη ε πξνηεηλφκελε έξεπλα ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα. 

Α2. Πιεξόηεηα πεξηγξαθήο ηεο Πξάμεο.  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο φζνλ 

αθνξά: α) ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη γ) ηα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Α3. Πιεξόηεηα θαη ξεαιηζηηθόηεηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε 
ην θπζηθό ηεο αληηθείκελν.  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Πξάμεο, κε βάζε θπξίσο ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

1. Σελ πιεξφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (αλ δειαδή πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ). 

Η αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο:  

 Απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ινηπψλ 

ζπλεξγαηψλ 

 Μεηαθηλήζεηο  

 Πξνκήζεηεο 
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 Γεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ  

 Λνηπέο ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο 

 Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ Ιδξχκαηνο  

 Αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο θιπ 

2. Σν θαηά πφζν ηα πξνβιεπφκελα κνλαδηαία θφζηε πινπνίεζεο είλαη ξεαιηζηηθά (ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ θαλνληζηηθέο πξάμεηο). 

3. Σελ νξζή θαηαλνκή ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην 

πξνηεηλφκελν θπζηθφ αληηθείκελν, ηα δηαθξηηά παξαδνηέα ησλ επί κέξνπο 

ππνέξγσλ, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ή/θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  

Α4. Ρεαιηζηηθόηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο.  

Δμεηάδεηαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε: 

1. Σν θπζηθφ αληηθείκελν. 

2. Σελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο (απηεπηζηαζία, αλάζεζε θιπ). 

3. Σνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο. 

Α5. Ύπαξμε επαξθώλ κεραληζκώλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο. 

Δμεηάδεηαη αλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη επαξθή πξφβιεςε / ζρέδην γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πινπνίεζεο φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

ηελ Καηεγνξία Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο Α (Πιεξφηεηα θαη αθήλεηα Πξάμεο), ηα θξηηήξηα 

ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο Πξάμεηο ηνπ ΔΠ.  

Σν θξηηήξην Α3 θαη Α4 κπνξεί λα βαζκνινγεζεί θαη κε ΝΑΙ ππφ Όξνπο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηξνπνπνηεζεί ν Πξνυπνινγηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 

δξάζεσλ ή ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. 

Η εθπιήξσζε απηψλ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε ΝΑΙ / ΟΥΙ θαη πξνυπφζεζε ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή (ΝΑΙ) ζε φια απηά ηα θξηηήξηα. Η 

ηηκή ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο 
Πξάμεο, πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

Β. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ (πληειεζηήο ζηάζκηζεο: 60%) 

Β1. πκβνιή ηεο Πξάμεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ / δεηθηώλ ηεο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθήο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ – Απνηειεζκαηηθόηεηα Πξάμεο. (2%)  

Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο Πξάμεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκαηηθνχ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Πξάμε ζπκβάιιεη άκεζα ζηνπο 

πνζνηηθνχο δείθηεο ηνπ ζρεηηθνχ ζεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, θαηαγξάθεηαη 

πνζνηηθή εθηίκεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο. 

Β2. Απνδνηηθόηεηα ηεο Πξάμεο. (3%)  

Δμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη (βι. επφκελν θξηηήξην). 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, εμεηάδνληαη νη αλακελφκελεο εθξνέο ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε 
ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ. 

Β3. Κξηζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνηεηλόκελεο Πξάμεο θαη βαζκόο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ. ( 13%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

άκεζα ή θαη έκκεζα σθεινπκέλσλ ζηελ πεξίπησζε βαζηθήο έξεπλαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

Πξάμεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε πξνηεηλφκελε Πξάμε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

επαξθή αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ή θαη θάιπςε 

εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη επαξθή πξνζαξκνγή ηεο ζηφρεπζεο 

θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζήο ηεο ζηηο αλάγθεο απηέο. 



 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

28 

Β4.πκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ησλ ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλσλ πεξηνρώλ (2%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε Πξάμε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηψλ / πεξηνρψλ, πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θιπ. 

ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα ιεθζεί ππ’ φςε ην αλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο, πξνβιέπεηαη λα έρνπλ επηπηψζεηο ζε ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

Β5.Γηαηεξεζηκόηεηα ηεο παξέκβαζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο Κνηλνηηθήο 

ζπγρξεκαηνδόηεζεο (3%).  

Τπφ ην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη αλ ζηελ πξφηαζε ππάξρεη πξφβιεςε θαη ε 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη 

κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο  

Β6. Καηλνηνκηθόηεηα ηεο πξάμεο. (37%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, ν νπνίνο, 

ελδεηθηηθά θαη κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ην φηη: 

1. Η ίδηα ε πξνηεηλφκελε Πξάμε, σο εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο, 

πξνάγεη επζέσο ηελ έξεπλα ζηελ αληίζηνηρε Δπηζηεκνληθή πεξηνρή.  

2. Η Γξάζε ζηελ νπνία ππάγεηαη ε πξνηεηλφκελε Πξάμε είλαη ζηε ζχιιεςε θαη ηε 

ζηφρεπζή ηεο θαηλνηνκηθή γηα ηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά δεδνκέλα  

3. Η ίδηα ε πξνηεηλφκελε Πξάμε, σο εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξνάγεη επζέσο ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία  

4. Αθνξά έξεπλα γηα πξσηφηππα πξντφληα, πιηθά θαη ππεξεζίεο, ηδέεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο κειέηεο γηα λέα πξντφληα.  

5. Σα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπλένπλ ηφζν ηελ θεληξηθή ηδέα ζηελ 

νπνία βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ φζν θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ έξγνπ. 

Β7.Πξνζαξκνγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL  

Γελ εθαξκφδεηαη δηφηη θαιχπηεηαη απφ ηα άιια θξηηήξηα  

Τπφ ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Β (θνπηκφηεηα Πξάμεο), νη πξνηεηλφκελεο Πξάμεηο 

βαζκνινγνχληαη θαη ηεξαξρνχληαη κε ρξήζε ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο. Οη αμηνινγεηέο 

βαζκνινγνχλ θάζε θξηηήξην απφ ην 1 έσο ην 4 (κε αθξίβεηα πξψηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ), 

κε άξηζηα ην 4. Γηα ηα θξηηήξηα Β1, Β2, Β3 θαη Β6 πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ αλ ε 

βαζκνινγία ζε απηά είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2.   

Γ. ΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ 

Γ1. πλέπεηα κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο 

Δμεηάδεηαη ε ζπλέπεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ηηο Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε (ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο). 

Γ2. Σήξεζε ησλ εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ.  

Δμεηάδεηαη, αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο ηεο Πξάμεο, αλ ν δηθαηνχρνο έρεη ηεξήζεη 

κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπο θαηά πεξίπησζε 

ηζρχνληεο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Η εμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ιίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ 

πξνέγθξηζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο φισλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Πξάμεο. 
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Γ3. Σήξεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ην 

πεξηβάιινλ.   

Αμηνινγνχληαη ελδερφκελεο άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ζην πεξηβάιινλ. Σν θξηηήξην απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ηνπ ΔΠ πνπ, ελδεηθηηθά, αθνξνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή έξεπλα 

ή ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. εκεηψλεηαη φκσο φηη ην θξηηήξην δελ έρεη γεληθή 

εθαξκνγή ζην ΔΠ, θαζψο απηφ δελ εκπίπηεη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1α 

ηνπ άξζξνπ 3 (Πεδίν εθαξκνγήο) ηεο κε α.π. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/ νηθ.107017/2006 ΚΤΑ 

«Γηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)» (ΦΔΚ/1225/Β/5-9-

2006). 

Γ4. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ 

Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξάμεο, θαη ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ, εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δελ αληίθεηηαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πξνάγεη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 

Γ5. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ θαη κε δηάθξηζε.  

Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξάμεο, θαη ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ, εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο 

εμαηηίαο ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή/θαη ησλ πεπνηζήζεσλ, 

ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Γ6. Δμαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Πξάμε ηθαλνπνηεί, φπσο θαηά πεξίπησζε αξκφδεη, 

ηηο απαηηήζεηο ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Γ7. Πξόβιεςε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Κνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ηελ πιεξνθόξεζε, 

ηελ δεκνζηόηεηα θαη ηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο σο πξνο 

ηελ δηαδηθαζία (θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο) ηήξεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί 

δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθψλ σθεινπκέλσλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Πξάμε. Δμεηάδεηαη επίζεο αλ νη 

πξνβιεπφκελεο ζηελ πξφηαζε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο είλαη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη ε πξνηεηλφκελε Πξάμε. Σέινο, εμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία (θαη ηελ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο) πνπ αθνξά ζηελ δεκνζηνπνίεζε θαη ζηελ δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. 

Η εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε ΝΑΙ / ΟΥΙ. Πξνυπφζεζε ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή "ΝΑΙ" ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο 

Καηεγνξίαο Γ. Η ηηκή ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο 

πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

Γ. ΧΡΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ (πληειεζηήο ζηάζκηζεο: 40%) 

Γ1. ηάδην εμέιημεο απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ σξίκαλζεο ηεο Πξάμεο. (40%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηεο Πξάμεο απφ ηελ άπνςε ηνπ ζηαδίνπ εμέιημεο ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ (κειέηεο, ζπλεξγαζίεο, ηελ εκπεηξία 

απφ ηελ πινπνίεζε παξεκθεξψλ έξγσλ, ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δπλεηηθψλ 
δηθαηνχρσλ θιπ γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζήο ηεο.  
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ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαη ζα βαζκνινγεζνχλ θαη ηα 

εμήο: 

 Δκπεηξία θαη επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα, ηε 

πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεψλ / αλαθνηλψζεσλ ηνπ θαη ηπρφλ άιινπ 

παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηνπ ή ζην πξνηεηλφκελν έξγν ή απφ πινπνίεζε ζπλαθψλ θαη 
άιισλ έξγσλ  (13%) 

 Δκπεηξία θαη επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ  φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα, ηε πνηφηεηα ησλ 

δεκνζηεχζεψλ / αλαθνηλψζεσλ ηνπο θαη ηπρφλ άιινπ παξαγφκελνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπο 

ή ζην πξνηεηλφκελν έξγν ή απφ πινπνίεζε ζπλαθψλ θαη άιισλ έξγσλ  
(11%) 

 Δκπεηξία θαη επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα βηνγξαθηθά 

ηνπο ζεκεηψκαηα, ηε πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεψλ / αλαθνηλψζεσλ ηνπο 

θαη ηπρφλ άιινπ παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ γλσζηηθνχ 

επηζηεκνληθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο Πξνηεηλφκελεο 

Έξεπλαο ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ ή ζην 
πξνηεηλφκελν έξγν ή απφ πινπνίεζε ζπλαθψλ θαη άιισλ έξγσλ  (9%) 

 Οξγαλσηηθή Γνκή /Γηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Δπηπιένλ ζε 

επίπεδν θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζα ιεθζεί ππ’ φςε αλ ππήξρε ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ απφ ην πξφγξακκα ζπλεξγαζία ζε δηελέξγεηα 
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (7%) 

ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ππφ ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Γ (Χξηκφηεηα Πξάμεο), νη 

πξνηεηλφκελεο Πξάμεηο βαζκνινγνχληαη θαη ηεξαξρνχληαη κε ρξήζε ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο. Οη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ ην θξηηήξην απφ ην 1 έσο ην 4 (κε αθξίβεηα 

πξψηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ), κε άξηζηα ην 4. Γηα ηo θξηηήξην Γ1 πθίζηαηαη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ αλ ε βαζκνινγία ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή.  

 

5.2.3. Γηαδηθαζία πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο 

Η αμηνιφγεζε απνβιέπεη ζηελ επηινγή ησλ ΠΥΔΟ εθείλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη παξέρνπλ ερέγγπα φηη ζα 

νινθιεξσζνχλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο κε ηνλ εγθξηλφκελν πξνυπνινγηζκφ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ ΔΠ 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ δπλεηηθφ ηειηθφ δηθαηνχρν 

ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ζην βαζκφ πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

Να ζεκεησζεί φηη ηπρφλ ςεπδή ζηνηρεία ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνηεηλφκελεο Πξφηαζεο γηα Υξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθήο Οκάδαο. Αθφκε θαη αλ απηή ε 

δηαπίζησζε γίλεη κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ε ΔΤΓ δχλαηαη λα δηαθφςεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ πηζαλφλ έρεη δνζεί 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.   

ηάδηα αμηνιφγεζεο. 

Η αμηνιφγεζε αθνινπζεί ηα παξαθάησ ηέζζεξα ζηάδηα: 

1. Έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ Πξνηάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο Δξεπλεηηθήο 

Οκάδαο (ΠΥΔΟ) / πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο. 
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2. Α΄ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο  κε βάζε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο ζπλφςεηο ησλ ΠΥΔΟ  ζηα 

αγγιηθά απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο. 

3. Β΄ θάζε αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο εθηελείο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνηάζεηο ζηα 

αγγιηθά απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο. 

4. Οξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ απφ εηδηθή επηηξνπή 

εξγαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΤΓ. 

Οη αμηνινγήζεηο θαη ζηελ α’ θαη ζηε β΄ θάζε αμηνιφγεζεο γίλνληαη απφ Γηεζλείο 

Αμηνινγεηέο. 

Ο θάζε Αμηνινγεηήο δειψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη α) δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα θξίλεη θαη β) φηη δελ αλήθεη ζηνλ 

αληίζηνηρν Φνξέα πνπ ππνβάιεη ηελ πξφηαζε γηα Αμηνιφγεζε.  

Δίλαη απφξξεηε ε αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αμηνινγεηή πνπ αμηνιφγεζε ηελ θάζε 

πξφηαζε. Η Δηδηθή Τπεξεζία έρεη ηελ επρέξεηα λα θνηλνπνηήζεη θαηάινγν κε φια ηα 

νλφκαηα ησλ αμηνινγεηψλ  ζηνλ νπνίν φκσο δε ζα πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά 

ζηηο ΠΥΔΟ πνπ αμηνιφγεζε ν θάζε Αμηνινγεηήο. 

1. Έιεγρνο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ Πξνηάζεσλ   

Όπσο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 5.1 ζει 24 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

2. Α΄ Φάζε Αμηνιφγεζεο  

Η Α΄ Φάζε αμηνιφγεζεο πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ 

απφ αλεμάξηεηνπο, δηεζλείο θξηηέο / εκπεηξνγλψκνλεο. Οη δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα 

πξνθξίλνπλ πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζνχλ ζε πιήξε αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε, φπνπ ζα θξηζεί εάλ εληέιεη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη ππφ πνηνπο φξνπο. Γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο νη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ κε ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

θιίκαθα 1-4. Κξίλνληαη ζεηηθά γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη πξνθξίλνληαη ζηε β’ θάζε 

φζσλ πξνηάζεσλ ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ, ηζνχηαη 

ή ππεξβαίλεη ην βαζκνινγηθφ πήρε ηνπ 3,25. 

Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ 2 Γηεζλείο Αμηνινγεηέο. ε πεξίπησζε 

βαζκνινγηθήο δηαθνξάο άλσ ησλ 2 κνλάδσλ (ζηελ αλαθεξφκελε αλσηέξσ θιίκαθα 1-4) 

κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ 2 θξηηψλ γίλεηαη πξνζθπγή ζε 3ν Αμηνινγεηή. Η 

ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ 

βαζκνινγηψλ. 

Η αμηνιφγεζε ησλ ζπλφςεσλ ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ιακβάλεη 

ρψξα εμ΄ απνζηάζεσο, κέζσ εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. Οη δηεζλείο 

αμηνινγεηέο ζα είλαη εκπεηξνγλψκνλεο κε δηεζλή εκπεηξία ζε αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Οη ελ ιφγσ αμηνινγεηέο δε δχλαηαη λα απνηεινχλ κέιε ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο. 

Οη δηεζλείο αμηνινγεηέο θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, θαη ησλ κειψλ ηεο 

Δξεπλεηηθήο Οκάδαο). Θα ιεθζνχλ ππφςε ε εκπεηξία,  ε επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε,  ε  

πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη  νη 

δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 
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Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο. Θα ιεθζνχλ ππφςε  ε θαηλνηνκηθφηεηα ηεο 

πξφηαζεο, ε κεζνδνινγία, ε θξηζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ε 

εκβέιεηα ησλ επηπηψζεσλ  ζε αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

 

3. Β΄ Φάζε Αμηνιφγεζεο  

Γηα φζεο εθ ησλ πξνηάζεσλ πξνθξηζνχλ ζηε β’ θάζε ζα δεηεζεί ππνβνιή αλαιπηηθήο, 

εθηελνχο πξφηαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ηηο αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζα είλαη δπλαηή θαη 

ε ζπκπιήξσζε ηνπο κε επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία. 

Η βαζκνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθηελψλ  πξνηάζεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζα γίλεη 

απφ ηξεηο δηεζλείο αμηνινγεηέο, ζηνπο νπνίνπο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη νη 2 

αμηνινγεηέο ηεο α΄ θάζεο θαζψο θαη απφ έλα ηξίην θξηηή ν νπνίνο δελ είρε εκπιαθεί ζηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο α΄ θάζεο. 

Η ηειηθή βαζκνινγία ηεο β’ θάζεο αμηνιφγεζεο, πξνθχπηεη  απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ 

φξσλ ηεο βαζκνινγίαο ησλ θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ.  

Κάζε Γηεζλήο Αμηνινγεηήο βαζκνινγεί απφ 1 έσο 4, άξα ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη απφ 1-4, κε άξηζηα ην 4 θαη κε κηθξφηεξε δπλαηή βαζκνιφγεζε ην 1. 

Γελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο κε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ 3,25  (βάζε). 

Φπζηθά ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία είλαη ην 4.0.(κε εμαίξεζε ηηο πξνηάζεηο 

πνπ δχλαηαη λα αλέιζνπλ ην 4.0 ιφγσ επαπμήζεσλ) 

Η Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζηε β’ θάζε αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο: 

v. Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο (Δπάξθεηα Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ), 

vi. θνπηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο),   

vii. Σήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη  

viii. Χξηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο). 

Η αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ 

ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο θαηά ηε β’ θάζε αμηνιφγεζεο ζα ιάβεη ρψξα εμ απνζηάζεσο 

κέζσ εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο.  

Η βαζκνιφγεζε ζηε Β΄ θάζε γίλεηαη κε ΝΑΙ/ΟΥΙ γηα ην θξηηήξην (i) (Πιεξφηεηα θαη 

αθήλεηα ηεο Πξφηαζεο) θαη (iii) (Σήξεζε Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλφλσλ). 

Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή "ΝΑΙ" ζε φια 

ηα θξηηήξηα ησλ ελ ιφγσ Καηεγνξηψλ. Έηζη, εάλ ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα, κε ηε ζεηξά 

πνπ παξνπζηάδνληαη, ε αμηνιφγεζε είλαη ΟΥΙ, ε ΠΥΔΟ απνξξίπηεηαη θαη απνθιείεηαη απφ 

ηε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.   

Οη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα (ii), (iv) απφ ην 1  έσο ην 4  

(κε αθξίβεηα πξψηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ), κε άξηζηα ην 4. Γηα ηα θξηηήξηα απηά πθίζηαηαη 

ιφγνο απνθιεηζκνχ αλ ε βαζκνινγία ζε απηά είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2.   

Η ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα είλαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

ηξηψλ θξηηψλ γηα ην θξηηήξην απηφ,  ελψ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξφηαζεο πνπ 
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δελ έρεη απνθιεηζηεί θαηά ηα αλσηέξσ ζα ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ.  

Οη Αμηνινγεηέο  ηεθκεξηψλνπλ ξεηά ηνπο ιφγνπο ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ. 

Δπίζεο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

νξζνινγηθή εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ. Καηά ην ζηάδην απηφ κπνξνχλ νη Αμηνινγεηέο 

ηεθκεξησκέλα λα δεηήζνπλ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εάλ θξίλνπλ φηη ν πξνηεηλφκελνο 

πξνυπνινγηζκφο δελ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ή/θαη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη βαζκνινγίεο 2 εθ ησλ θξηηψλ γηα ηελ ίδηα ΠΥΔΟ, δηαθέξνπλ θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ  1,2  κνλάδεο, ζηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ ην 1-4,  θαινχληαη νη 

θξηηέο λα επαλαμηνινγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ηειηθά ε βαζκνινγία ππνινγίδεηαη σο 

κέζνο φξνο ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ βαζκνινγηψλ.  

Όιεο νη ΠΥΔΟ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκνινγία ηνπο θαη αλά ζεκαηηθή πεξηνρή.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο β΄ θάζεο νη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε 

θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο (κε αθξίβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ). 

Ο νξηζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δξγαζίαο πνπ νξίδεηαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 5 αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε θαηά ην 

παξάγξαθν 4 επαχμεζε ηεο βαζκνινγίαο. 

Κάζε εκπεηξνγλψκνλαο δειψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη α) δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα θξίλεη, θαη β) φηη δελ αλήθεη ζηνλ 

αληίζηνηρν Φνξέα πνπ ππνβάιεη ηελ πξφηαζε γηα Αμηνιφγεζε. Σα νλφκαηα ησλ θξηηψλ 

είλαη απφξξεηα θαη δελ πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ. Η θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

θξηηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί δελ 

ζα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο ΠΥΔΟ πνπ αμηνιφγεζε ν θάζε θξηηήο 

 

4. Οξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ απφ εηδηθή 
επηηξνπή εξγαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΤΓ - Γπλαηφηεηα Δπαχμεζεο 

Βαζκνινγίαο 

Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ζπγθξνηείηαη εηδηθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο πνπ 

απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο θαη απφ ζηειέρε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο θαη νξίδεηαη θαη 

ν πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο. 

Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζπληνληζηή θαη εμεηάδεη ηηο πεξηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηεο επαχμεζεο ηεο βαζκνινγίαο θαηά ηα νξηδφκελα θαησηέξσ: 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαχμεζεο ηεο βαζκνινγίαο κηαο πξφηαζεο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ ε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη εθηφο απφ ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαιχπηεη θαη 

ηελ δηηδξπκαηηθφηεηα, δειαδή ζπκκεηέρεη ζηελ θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα 

ηνπιάρηζηνλ κηα εξεπλεηηθή νκάδα απφ άιιν Ίδξπκα ή Δξεπλεηηθφ Κέληξν, κε 

ζπληειεζηή 1,03 

 Όηαλ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ζηελ θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα κεηαθαινχκελνπ 

εξεπλεηή απφ ην εμσηεξηθφ, κε ζπληειεζηή 1,05 

Οη ζπληειεζηέο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ζσξεπηηθά σο έλα κέγηζην 1,08.  
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Μηα πξφηαζε δηθαηνχηαη πξνζαχμεζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή 

βαζκνινγία ηεο είλαη 3,25 θαη άλσ. 

Δπίζεο εμεηάδεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  θξηηεξίνπ (iii), ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπλ γξαθεί 

απφ ηνπο δηεζλείο Αμηνινγεηέο. ρεηηθψο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο.  

ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, αθνχ θαηαηάμεη ηηο πξνηάζεηο ζε θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά 

απνθιείνληαο φζεο έρνπλ ιάβεη βαζκνινγία θάησ ηνπ 3,25, δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο ηνπ δηαηηζέκελνπ ελδεηθηηθνχ π/π φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζρχνπζα 

Πξφζθιεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε Θεκαηηθή Πεξηνρή Έξεπλαο θαη ηνπο ελδεηθηηθνχο π/π 

ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο. 

Η αλεμάξηεηε βαζκνινγία ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ  ζπληζηά ηε βαζκνινγία ησλ 

πξνηάζεσλ.  

Η ελ ιφγσ επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ΠΥΔΟ νη νπνίεο είλαη ήδε  ηαμηλνκεκέλεο αλά 

ζεκαηηθή πεξηνρή  θαη αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε 

βαζκνινγία πνπ έρεη δνζεί απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο θξηηέο. 

ε πεξίπησζε πςειψλ βαζκνινγηψλ ησλ Πξνηάζεσλ, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα εηζεγεζεί 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 

ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο 

Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ΠΥΔΟ αλά ζεκαηηθή 

πεξηνρή θαη Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ εηζεγήζεθαλ νη αλεμάξηεηνη θξηηέο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ηεο επηιεγφκελεο πξφηαζεο δελ απνδερζεί ηελ έληαμε ηεο 

πξφηαζήο ηνπ, κεηά απφ πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ ΔΤΓ ζηελ 

ππνβαιιφκελε πξφηαζε, δηθαίσκα έληαμεο ζα έρεη ε επφκελε πξφηαζε κε ηελ ακέζσο 

πςειφηεξε ηειηθή βαζκνινγία, ζχκθσλα κε ηελ θζίλνπζα βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ 

πξνηάζεσλ 

Δθφζνλ ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΤΓ απνβεί αξλεηηθή, ή νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ επαξθνχλ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφηαζεο ελεκεξψλεηαη ν Γηθαηνχρνο κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε. 

Αλ ε αμηνιφγεζε απνβεί ζεηηθή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζηα επφκελα βήκαηα.  

Η ΔΤΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζεηηθά 

αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ. 

 

5. Σξφπνο θαηαλνκήο ηνπ δηαηηζέκελνπ π/π γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πξνηάζεσλ 

 

Σα πξνγξάκκαηα θπξίσο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο έξεπλαο κε 

ηελ αθφινπζε ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ 70% ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ: 

 

Α/Α Θεκαηηθή Πεξηνρή Πνζνζηφ 
ρξεκαηνδφηεζεο 

1 Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο 

Δθπαίδεπζεο, Δπηζηήκεο Πνιηηηζκνχ-
Δηθαζηηθέο Δπηζηήκεο – Καιέο Σέρλεο 

8 % 
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2 Κνηλσληθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο 
Δπηζηήκεο 

8 % 

3 Βηνινγηθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο 16 % 

4 Γεσηερληθέο επηζηήκεο, ελεξγεηαθέο, 
πεξηβαιινληηθέο θαη δηαζηεκηθέο 
επηζηήκεο 

13 % 

5 Δπηζηήκεο καζεκαηηθψλ, θπζηθήο, 

ρεκείαο 

9 % 

6 Δπηζηήκεο Μεραληθψλ, Δπηζηήκεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ  

16 % 

 

Σν ππφινηπν 30 % ζα δηαηεζεί κε ζηφρν ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνηάζεσλ πςειήο 

πνηφηεηαο, κε ηειηθή βαζκνινγία άλσ ησλ  3.75 βαζκψλ ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, έηζη φπσο απηή ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

κε ζηφρν ηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο βάζεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζεκαηηθή πεξηνρή έξεπλαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη Φνξείο εηδνπνηνχληαη γξαπηψο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ησλ ΠΥΔΟ πνπ 

πεξηιακβάλεη ε πξφηαζή ηνπο. Γεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο ή/ θαη δηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ δελ πξνβιέπνληαη. 

5.3 Απνδνρή ησλ φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν δηθαηνχρνο απφ ηελ 

έληαμε ηεο πξφηαζήο ηνπ ζην Δ.Π. κε ηελ ππνγξαθή ηνπ «πκθψλνπ Απνδνρήο ησλ 

Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο θαη Τπνρξεψζεσλ Γηθαηνχρνπ» απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ε πξφηαζή ηνπ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη αλακέλεηαη λα 

εληαρζεί ζην Δ.Π. Σν χκθσλν Απνδνρήο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο 

έληαμεο πξάμεο. 

5.4 Έθδνζε απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ 

Πφξσλ. Τπφδεηγκα ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηνπ ζπκθψλνπ απνδνρήο ησλ φξσλ 

απφθαζεο έληαμεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθνληαη 

δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr  

5.5 Γεκνζηνπνίεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, ηνπ 

ηίηινπ ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ 

πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη. 

5.6 ηάδην Έληαμεο – Παξαθνινχζεζεο ησλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ εγθξίζεθαλ 
 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά γηα ρξεκαηνδφηεζε, νη Φνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ην Σερληθφ 
Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. 

Όια ηα εγθεθξηκέλα επηκέξνπο δηαθξηηά ηνπ έξγνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ ζην ΣΓΔ ηεο Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο ζα παξνπζηάδνληαη (φπσο εκθαλίδνληαλ θαη 

ζην ΣΓΔ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο) σο έλα Τπνέξγν ην νπνίν εθηειείηαη κε ηδία κέζα ηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο (Απηεπηζηαζία). 
 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην Σερληθφ Γειηίν 

Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Παξάξηεκα – Έληππν 

Τπνβνιήο Πιήξεο Πξφηαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν Παξάξηεκα ζα έρεη ηελ 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ αλά Παθέηα Δξγαζίαο θαη Παξαδνηέα γηα 

θάζε κηα Δξεπλεηηθή Οκάδα θαη ζα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ΣΓΔ/Τ.  

http://www.edulll.gr/
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Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν ηειηθφο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ππνβάιιεη ηα δειηία παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ αλά εμάκελν. ηα 

δειηία απηά, ζα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ.  

 

6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν «χκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο 

απφθαζεο έληαμεο θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ» θαη ηδίσο ζα πξέπεη: 

(i) Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο θαη 

ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο θξαηηθέο 

εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε.  

(ii) Να ιακβάλνπλ πξνέγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζε γηα θάζε ζηάδην 

/θάζε εθηέιεζεο θάζε ππνέξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν 

ζηάδην. 

(iii) Να απνζηέιινπλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε 

ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θαη θπζηθήο πξνφδνπ ηεο 

πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. 

(iv) Να απνδέρνληαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηεο πξάμεο πνπ 

εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 παξ. 2(δ) ηνπ 

Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

(v) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλ. (ΔΚ) 

1828/2006 θαη εηδηθφηεξα γηα πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ, ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο α) φηη ε 

πξάμε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πινπνηείηαη ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαη β) φηη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ. Η ελ ιφγσ ελεκέξσζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ ζε νπνηνδήπνηε 

έγγξαθν, έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ εθηέιεζε 

ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ ή παξάγεηαη ζην πιαίζην απηφ. 

(vi) Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα θαηαρσξνχληαη 

φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο ζηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο κέζσ ησλ Μεληαίσλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ. 

(vii) Να ηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξάμεο ζε θαθέινπο 

αλά έξγν θαη ππνέξγν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα κεηά ην θιείζηκν ηνπ Δ.Π. 

δειαδή θαη΄  ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. 

(viii) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ 

πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή ηνπο,  φια ηα 

έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

, Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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(ix) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά 

ειεγθηηθά φξγαλα, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο νπνηνδήπνηε 

ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

(x) Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην  εηδηθφ ζεζκηθφ 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Π. 

7. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ   

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΠΠ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί ησλ ΑΔΙ κπνξνχλ 

λα απεπζχλνληαη ζηελ θα. Λχξα Μαξία, ηειέθσλν, 210-9250525, e-mail: 

thales@epeaek.gr. Οη ινηπνί ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Δξεπλψλ ηνπ ΑΔΙ θαη ηεο ΑΠΑΙΣΔ. 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε», ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ 

πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο 

νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΠ/Τ, πίλαθαο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, δεηθηψλ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr. Ο 

αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΓ κε ην ζχλνιν 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

mailto:mlyra@epeaek.gr
http://www.edulll.gr/
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ΚΑΛΔΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: 

«ΘΑΛΗ – ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ»   

Β. Σα Δξεπλεηηθά Κέληξα ηνπ Ν.1514/1985 Αξ.8 θαη Αξ.9, ηνπ 
Ν.2919/2001 Αξ.1, θαη Αξ.8, ηνπ Ν.3170/2003 Αξ. 11 θαη ηνπ 

Ν.3297/2004 Αξ.12, ηα νπνία ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο 
Δξεπλεηηθά Κέληξα, λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο ζην πιαίζην ηεο 

θαηεγνξίαο Πξάμεο «Θαιήο – Δξεπλεηηθά Κέληξα»: 

 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΘΑΛΗ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ», κε θσδηθφ: 

10.74.12.03, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ «Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 10: Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 8 πεξηθέξεηεο 

χγθιηζεο» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΘΑΛΗ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ  ΚΔΝΣΡΑ», κε θσδηθφ: 

11.74.12.03, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ «Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 11: Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 3 πεξηθέξεηεο 

ηαδηαθήο Δμφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 γηα ηελ θαηεγνξία πξάμεο «ΘΑΛΗ - ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ», κε θσδηθφ: 

12.74.12.03, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην 

ηνπ «Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο  12: Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 2 πεξηθέξεηεο 

ηαδηαθήο Δηζφδνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο  

 

1. ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΔ, ΣΟΥΟΙ, ΓΔΙΚΣΔ 

1.1 Οη πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηελ αθφινπζε ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα θαη θαηεγνξία πξάμεο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

Πίλαθαο.1.1.1 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  ΚΧΓ.  6 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI2007GR05UPΟ002 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 

ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο ζηηο 8 πεξηθέξεηεο χγθιηζεο 

ΚΧΓ.  10 

ΣΟΥΟ ΤΓΚΛΙΗ ΚΧΓ.  1 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην 
πεδίν ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα 

κέζσ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη 
εθπαίδεπζεο εξεπλεηψλ θαη κέζσ δηθηχσζεο 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα 
παλεπηζηήκηα, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηηο 
επηρεηξήζεηο. 

ΚΧΓ.  74 

ΓΔΛΣΙΟ ΚΧΓΙΚΟΤ 
ΘΔΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 
εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 
πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο, 
κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο βαζηθήο θαη 
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, 
Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)  

ΚΧΓ 
10.74.12(ΓΚΠ 
ΔΠΔΓΒΜ 
10.1.2) 
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ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗ – ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ»  

ΚΧΓ.  

   

10.74.12.03 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Δθπαίδεπζε  ΚΧΓ. 18  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ 

ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ  ΚΧΓ. GR11 

ΘΔΑΛΙΑ  ΚΧΓ. GR14 

ΗΠΔΙΡΟ  ΚΧΓ. GR21 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΙΑ ΚΧΓ. GR22 

ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ  ΚΧΓ. GR23 

ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ  ΚΧΓ. GR25 

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  ΚΧΓ. GR41 

ΚΡΗΣΗ  ΚΧΓ. GR43 

Πίλαθαο 1.1.2 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  ΚΧΓ.  6 

ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI2007GR05UPΟ002 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 
πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο 
3 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο Δμφδνπ 

ΚΧΓ.  11 

ΣΟΥΟ ΤΓΚΛΙΗ ΚΧΓ.  1 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην πεδίν 
ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα κέζσ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο 
εξεπλεηψλ θαη κέζσ δηθηχσζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα, ηα 
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο.  

ΚΧΓ.  74 

ΓΔΛΣΙΟ ΚΧΓΙΚΟΤ 
ΘΔΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 
δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, 
Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)  

ΚΧΓ 
11.74.11 
(ΓΚΠ ΔΠΔΓΒΜ 
11.1.1) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗ – ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ» 

ΚΧΓ.  

   
11.74.12.03  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Δθπαίδεπζε  ΚΧΓ. 18 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΚΧΓ.    GR12 

ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  ΚΧΓ.    GR13 

ΑΣΣΙΚΗ  ΚΧΓ.    GR30 

Πίλαθαο 1.1.3 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  ΚΧΓ.  6 
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ΚΧΓΙΚΟ ΔΚΥΧΡΗΗ: CCI2007GR05UPΟ002 

ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ: 

Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα 
ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο ζηηο 2 πεξηθέξεηεο ηαδηαθήο 
Δηζφδνπ 

ΚΧΓ.  12 

ΣΟΥΟ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΚΧΓ.  2 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:  

Αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην πεδίν 
ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηδηαίηεξα κέζσ 
κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ θαη εθπαίδεπζεο 
εξεπλεηψλ θαη κέζσ δηθηχσζεο ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ αλάκεζα ζηα παλεπηζηήκηα, ηα 
εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηηο επηρεηξήζεηο. 

ΚΧΓ.  74 

ΓΔΛΣΙΟ ΚΧΓΙΚΟΤ 
ΘΔΜΑΣΟ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ 
δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 
δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο 
βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, 
Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ)  

ΚΧΓ 
12.74.11 
(ΓΚΠ ΔΠΔΓΒΜ 
12.1.1) 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ: «ΘΑΛΗ – ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ» 

ΚΧΓ.  

   
12.74.12.03  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Δθπαίδεπζε  

ΚΧΓ.  

   

18 

 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 
ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΙΟΓΟΤ 

ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ  ΚΧΓ.    GR24 

ΝΟΣΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΧΓ.    GR42 

1.2 Οη πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο εηδηθνχο ζηφρνπο 

ηνπ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαη κε ην πεξηερφκελφ ηνπο λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ παξαθνινχζεζεο, νη νπνίνη είλαη:  

(α) Δηδηθφο ηφρνο θνηλφο θάζε Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 

Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαη ηεο πξνζέιθπζεο πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ.  

Γξάζεηο ελίζρπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ κέζσ ηεο πινπνίεζεο 

πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο, κεηαδηδαθηνξηθήο θαη γεληθφηεξεο βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο (Ηξάθιεηηνο, Ππζαγφξαο, Αξρηκήδεο θιπ). 

Γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ θαη 

λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

 (β) Πεξηερφκελν πξνηάζεσλ  

 Γεληθά 

ην πιαίζην ηνπ «Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, 

επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θαη δηεμαγσγή Έξεπλαο πςεινχ επηπέδνπ ζηελ Διιάδα. Η 

παξνχζα Πξφζθιεζε απνηειεί νπζηαζηηθφ βήκα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Έξεπλαο.  

Δπηδηψθεηαη ε απφθηεζε πνιχηηκσλ εξεπλεηηθψλ εκπεηξηψλ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

εξεπλεηέο έηζη ψζηε απηνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν αιιά θαη ζηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Παξάιιεια  ε Έξεπλα, ζπκβάιιεη 

καθξνπξφζεζκα ζηελ αχμεζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, κε ηελ δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ θαηάιιεισλ λα ζηειερψζνπλ σο 

επηζηεκνληθφ θαη εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη 
ηα Δξεπλεηηθά Κέληξα θαη Ιλζηηηνχηα.  

Σέινο, ε αλάπηπμε θαη δηνρέηεπζε ζηελ νηθνλνκία πςειήο πνηφηεηαο εξεπλεηηθνχ 

δπλακηθνχ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

λα αθνκνηψλνπλ θαη λα παξάγνπλ λέα γλψζε, λα επηιχνπλ ηερλνινγηθά πξνβιήκαηα θαη 



 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

41 

λα θαηλνηνκνχλ. Οη παξαπάλσ ελ ιφγσ δπλαηφηεηεο  απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 
παξάγνληεο γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

Η έξεπλα ζε επίπεδν εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζηα ΑΔΙ ζπληζηά αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ έλλνηα φηη ν εξεπλεηήο ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη θαη λα 

αλαπηχμεη λέεο γλψζεηο ππφβαζξνπ θαζψο θαη δεμηφηεηεο ζε ηερληθέο έξεπλαο. 

Μέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ή θαη δηηδξπκαηηθήο έξεπλαο, παξέρεηαη ε 

δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ εξεπλεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ θαη ζπληζηά 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ έληαμε θαη παξακνλή ζεκαληηθψλ εξεπλεηψλ. Η ελίζρπζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ ζπκβάιιεη ψζηε λα αθνζησζνχλ ζην εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, θάηη ην 

νπνίν απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρεκέλε θαη κέζα ζηα πξνθαζνξηζκέλα 
ρξνληθά φξηα νινθιήξσζή ηνπ.  

Οη Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο ελίζρπζεο ηεο δηεπηζηεκνληθήο ή θαη δηηδξπκαηηθήο έξεπλαο είλαη: 

 Η ελίζρπζε ηεο αξηζηείαο  

 Η αλάπηπμε ηεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, δειαδή ε ζπγθξφηεζε νκάδαο ή 

επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη (ζπγθξνηείηαη) απφ επηζηήκνλεο πνιιψλ επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη (εξεπλήζεη θαη απνθαλζεί) γηα έλα αληηθείκελν 

πνπ απαηηεί ηηο γλψζεηο εκπεηξίεο πνιιψλ εηδηθνηήησλ. 

 Η ζπλέξγεηα κεηαμχ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ ΑΔΙ, Δξεπλεηηθψλ 

Κέληξσλ θαη Ιλζηηηνχησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην ή δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιαπιαζηαζηηθά θαηλφκελα, λα επηηεπρζεί 

νηθνλνκία θιίκαθαο, λα βειηησζεί ε δηάρπζε ηεο παξαγφκελεο γλψζεο θαη ηεο 

ηερλνγλσζίαο θαη λα αλαπηπρζνχλ κνληκφηεξεο ζπλεξγαζίεο ηφζν ζην εξεπλεηηθφ 

φζν θαη ζην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. 

 Σελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηδξχκαηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ. 

 Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο  

Μέζσ ηεο πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ, ρξεκαηνδνηείηαη ε Γξάζε «Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα 

πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο» 

Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο κε ηελ παξνχζα Πξφζθιεζε έξεπλαο, είλαη ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε θαζψο θαη ε αλάπηπμε εζληθψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο ζα 

είλαη αληαγσληζηηθέο ζε ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. 

Σν Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

πξφζθιεζεο ρξεκαηνδνηεί: 

Δξεπλεηηθφ Έξγν ησλ Δξεπλεηηθψλ νκάδσλ, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πινπνηήζνπλ 

ηηο αθφινπζεο ελδεηθηηθέο δξάζεηο:  

  

 Σν ζπληνληζκφ ησλ κειψλ ησλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη 

ησλ κειψλ ηεο νκάδαο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, 

 Δξεπλεηηθφ έξγν ησλ κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. 

 Σελ πξνκήζεηα απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ινγηζκηθνχ θαη αληηδξαζηεξίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ην πξνβιεπφκελν εξεπλεηηθφ έξγν  

 Γεκνζηφηεηα απνηειεζκάησλ θαη δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

φπσο δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή ζε 

ζπλέδξηα κε αλαθνίλσζε, poster, έθδνζε κνλνγξαθίαο ρσξίο ηελ δπλαηφηεηα 

εκπνξηθήο δηάζεζεο ηνπο, θιπ 
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 Απαξαίηεηεο κεηαθηλήζεηο γηα α) παξαθνινχζεζε / ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε 

ζε ζπλέδξηα, β) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, άκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα 

ηεο έξεπλαο γ) ζπλεξγαζία κε εμσ-ηδξπκαηηθφ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

ή /θαη κε ζρεηηθή εξεπλεηηθή νκάδα ή/ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ζέκαηα 

ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο, δ) έξεπλα πεδίνπ, κεηξήζεηο, επηηφπηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θιπ., άκεζα ζπλδεφκελσλ κε ηνλ ππξήλα εξγαζηψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο. Οη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ κε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ 

πνπ πινπνηήζεθε, 

 Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηνλ 

θαλνληζκφ 1828/2006 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) κε αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) κε  αξηζ. 1080/2006 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα κέηξα 

δεκνζηφηεηαο θαη πιεξνθφξεζεο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηα άξζξα 8 θαη 

9 ηνπ Καλνληζκνχ. Δπηπξφζζεηα ζηελ παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ (δεκνζηεχζεηο, 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θηι) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ 

είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ)- Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δζληθνί 

Πφξνη. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο κε 

εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εζηθήο δενληνινγίαο φπσο 

απηά νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε αξηζκ. 1982/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην έβδνκν πξφγξακκα –πιαίζην 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (2007-2013) (Άξζξν 6 Αξρέο εζηθήο δενληνινγίαο). Δπηπιένλ 

γηα ηελ ππνβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππ’ φςε ην εγρεηξίδην 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ην 7ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP7) 

«Ethics for Researchers» θαη ην νπνίν είλαη ζπλεκκέλν ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

(ζηνηρεία παξέρνληαη ζηελ εηδηθή ηζηνζειίδα ηνπ FP7:  

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html).  

Γελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη ήδε απφ άιια 

εζληθά ή επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή άιιε δεκφζηα πεγή εζληθή ή 

επξσπατθή. 

Οη Πξνηάζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή 

αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε αθ’ ελφο ην αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ηεο θάζε κηαο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο (νξγαλσκέλν ζε Παθέηα Δξγαζίαο (ΠΔ) κε ζπγθεθξηκέλα Παξαδνηέα 

αλά ΠΔ θαη νηθνλνκηθή ζπζρέηηζε) θαη ηε ζεκαζία ηεο εξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο 

πξνψζεζεο ηεο έξεπλαο ζην ζεκαηηθφ πεδίν αλαθνξάο, αθ’ εηέξνπ δε ηηο ππνζηεξηθηηθέο 

ελέξγεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, είηε 

ρξεκαηνδνηνχληαη είηε φρη, θαη νη νπνίεο πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Δλδεηθηηθά Παξαδνηέα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είλαη: 

 νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, νη αλαθνηλψζεηο ζε 
δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο, νη ηπρφλ κνλνγξαθίεο,  

 ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ISO, παηέληεο, λέεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, λέα 

πξντφληα, ζρέδηα θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

θαηλνηνκηθέο ππνδείμεηο – πξνηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ θνξέσλ ηεο 

παξαγσγήο, πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο ή κέηξεζεο κεηαβιεηψλ ζε 

αλζξσπνγελή ή ζε θπζηθά ζπζηήκαηα, πηινηηθέο κνλάδεο  θηι. 

 νη δηδαθηνξηθνί ηίηινη πνπ είλαη πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα 
πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο  

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
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 νη ηερληθέο αλαθνξέο θαη απνινγηζηηθέο εθζέζεηο θιπ  

Σα παξαπάλσ παξαδνηέα ζα είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο αλάγθεο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ 

ηνπ έξγνπ απφ ηελ ΔΤΓ. Δπηπιένλ κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ θαηάζεζε ηεο 
Γήισζεο Οινθιήξσζεο Πξάμεο (ΓΟΠ) ζα πξέπεη λα απνζηαινχλ ειεθηξνληθά ζε CD. 

 

Οη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ζα αθνξνχλ νη πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεηο γηα 

έξεπλα είλαη νη εμήο: 

7) Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Δθπαίδεπζεο, Δπηζηήκεο Πνιηηηζκνχ-

Δηθαζηηθέο Δπηζηήκεο – Καιέο Σέρλεο 

8) Ννκηθέο, Κνηλσληθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο 

9) Βηνινγηθέο θαη Ιαηξηθέο επηζηήκεο 

10) Γεσηερληθέο επηζηήκεο, Δλεξγεηαθέο, Πεξηβαιινληηθέο θαη Γηαζηεκηθέο επηζηήκεο 

11) Δπηζηήκεο Μαζεκαηηθψλ, Φπζηθήο, Υεκείαο θαη 

12) Δπηζηήκεο Μεραληθψλ, Δπηζηήκεο Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ  

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνηεηλφκελεο 

πξάμεο, είλαη απφ ηξία (3) έσο θαη πέληε (5) έηε ελψ ε εκεξνκελία έλαξμεο δχλαηαη 

λα είλαη ε εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαθξίζεθαλ βαζκνινγηθά 

θαη πξνθξίλνληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε. 

 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιήο πνξείαο ηνπ έξγνπ, ν πληνληζηήο ηεο έξεπλαο, 

ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ησλ έξγσλ ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ, ζηηο νπνίεο ζα παξνπζηάδνληαη ε πνξεία 

ηεο έξεπλαο θαη νη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκάδαο θαη ζα επηζεκαίλνληαη ηπρφλ 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Οη εθζέζεηο απηέο ζα  

απνηειέζνπλ ην βαζηθφ παξαδνηέν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ. Με ηε ιήμε ηεο έξεπλαο ν πληνληζηήο ππνβάιιεη ηελ ηειηθή έθζεζε 

πεπξαγκέλσλ, επηζπλάπηνληαο πεξηιήςεηο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην έξγν.   

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πξναλαθεξζείζεο εηήζηεο εθζέζεηο ππνβάιινληαη επηπιένλ ησλ 

ηαθηηθψλ αλαθνξψλ (κεληαία θαη εμακεληαία δειηία παξαθνινχζεζεο) πνπ ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιιεη ν Φνξέαο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο 

Γηνίθεζεο ηνπ ΔΠΑ, θαη πνπ επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν 

ησλ έξγσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ θάπνηα έξεπλα δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απνηέιεζκα κε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδνηέα, γηα επηζηεκνληθνχο, εξεπλεηηθνχο ή αθαδεκατθνχο ιφγνπο, 

ζπληάζζεηαη Δπηζηεκνληθή Έθζεζε απφ ηνλ πληνληζηή ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εξεπλεηηθή 

νκάδα, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο ησλ έξγσλ ηνπ 

Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ, ζηελ ΔΤΓ/ΔΠΓΒΜ πξνο αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο 

θαη ησλ ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ, θαζψο θαη εμέηαζε έγθξηζεο ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. 

(γ) πκκεηέρνληεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο 

Οη ζπκκεηέρνληεο είλαη: 

 ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εξεπλεηηθέο νκάδεο (Κχξηα Δξεπλεηηθή Οκάδα 

(ΚΔΟ)), πνπ πιαηζηψλνληαη απφ ηελ  

 Οκάδα Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ (ΟΔ).  

 

Αλαιπηηθφηεξα ην αλζξψπηλν εξεπλεηηθφ δπλακηθφ κπνξεί λα έρεη ηελ αθφινπζε 

ζχλζεζε: 
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 Μζλη κφριας ερευνητικής ομάδας (ΚΕΟ): 
Αθνξά ηα κέιε ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ νη 

νπνίεο έρνπλ ηελ αθφινπζε ζχλζεζε: 

α) πληνληζηήο (έλαο γηα θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε/ Πξάμε): Δίλαη ν 

θχξηνο επηβιέπσλ θαη ππεχζπλνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο Πξάμεο γηα 

ην ζχλνιν ησλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα 

είλαη, Δξεπλεηήο ή Δηδηθφο Λεηηνπξγηθφο Δπηζηήκνλαο, Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ 

ηνπ Ν. 1514/1985 Αξ.8 θαη Αξ.9, ηνπ Ν. 2919/2001 Αξ.1 θαη Αξ.8 θαη ηνπ 

Ν.3297/2004 Αξ.12 θαη ινηπά Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα, (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, 31-03-2004, Άξζξν 1, §9),     

β) Τπεχζπλνο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (έλαο γηα θάζε εξεπλεηηθή νκάδα, 

θαη επνκέλσο ηνπιάρηζηνλ 3 αλά εξεπλεηηθή πξφηαζε / πξάμε), ηεο 

θάζε ζπλεξγαδφκελεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη 

Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ, ή 

Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο, ή Καζεγεηήο 

Δθαξκνγψλ ΣΔΙ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ζπληαμηνχρνο ή νκφηηκνο 

θαζεγεηήο. Οη Λέθηνξεο θαη νη Καζεγεηέο Δθαξκνγψλ, δχλαηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 77 θαη 78 ηνπ 

Ν.4009/2011 (θαη΄ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα 

αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ)  , ή 

Δξεπλεηήο ή Δηδηθφο Λεηηνπξγηθφο Δπηζηήκνλαο, Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Ν. 

1514/1985 Αξ.8 θαη Αξ.9, ηνπ Ν. 2919/2001 Αξ.1 θαη Αξ.8 θαη ηνπ 

Ν.3297/2004 Αξ.12 θαη ινηπά Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα, (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, 31-03-2004, Άξζξν 1, §9,  

Kαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ν πληνληζηήο ή ν Τπεχζπλνο 

ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο δελ δχλαηαη λα είλαη νκφηηκνο ή ζπληαμηνχρνο 

θαζεγεηήο. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο θαη ελφςεη πιένλ ηεο έλαξμεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ γίλεηαη απνδεθηφ φηη αλ ν πληνληζηήο 

θαη νη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη ζπληαμηνδνηεζνχλ θαη  αλαθεξπρζνχλ 

νκφηηκνη θαζεγεηέο κπνξνχλ θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα  ηνπ νκνηίκνπ θαζεγεηή 

λα παξακέλνπλ πληνληζηέο θαη Δπηζηεκνληθνί Τπεχζπλνη, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ελ ζπλερεία 

πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

 

γ) ηα κέιε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, κπνξεί λα είλαη: 

  Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Παλεπηζηεκίνπ, 

νκφηηκνο ή ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο ρψξαο. Οη 

Λέθηνξεο, δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4009/2011 (θαη΄ εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ ζε 

πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ)  

 Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο, ή Καζεγεηήο 

Δθαξκνγψλ ΣΔΙ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, νκφηηκνο ή 

ζπληαμηνχρνο θαζεγεηήο ηνπ ΣΔΙ ηεο ρψξαο. Οη Καζεγεηέο 

Δθαξκνγψλ, δχλαηαη λα ζπκκεηάζρνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ Ν.4009/2011 (θαη΄ εθαξκνγή ηνπ 

νπνίνπ ζε πεξίπησζε πνπ παχζνπλ λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα ηνπο 

αληηθαζίζηαληαη κε Απφθαζε ηεο πγθιήηνπ) 

 εξεπλεηέο ή Δηδηθνί Λεηηνπξγηθνί Δπηζηήκνλεο Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ 

ηνπ Ν. 1514/1985 Αξ.8 θαη Αξ.9, ηνπ Ν. 2919/2001 Αξ.1 θαη Αξ.8 θαη 

ηνπ Ν.3297/2004 Αξ.12 θαη ινηπά Δξεπλεηηθά Κέληξα ηεο ρψξαο 

δεκφζηνπ ραξαθηήξα, (Οδεγία 2004/18/ΔΚ, 31-03-2004, Άξζξν 1, 

§9, ζχκθσλα κε ηελ 5/11/09 Δπηζηνιή ηεο ΔΤΓ πξνο ηηο Δπηηξνπέο 

Δξεπλψλ ησλ ΑΔΙ),  

 κεηαθαινχκελνη εξεπλεηέο Δμσηεξηθνχ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα 

είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρία ηεο πξφηαζεο,  
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 Μζλη ομάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ): 
 

α) Καζεγεηήο, Αλαπιεξσηήο Καζ., Δπίθνπξνο, Λέθηνξαο Ιδξπκάησλ Δζσηεξηθνχ 

ή Δμσηεξηθνχ,  Καζεγεηήο Δθαξκνγψλ ΣΔΙ, νκφηηκνο ή ζπληαμηνχρνο 

θαζεγεηήο 

β) εξεπλεηέο ειιεληθψλ θαη μέλσλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ θαη Παλεπηζηεκίσλ 

γ) κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο κε πιήξε ή κεξηθή απαζρφιεζε ζην εξεπλεηηθφ 

έξγν  

δ) Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο κε εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ζέκα ηεο 

δηαηξηβήο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη γηα ηελ ελ ιφγσ έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην 

Πξφγξακκα «Ηξάθιεηηνο» 

ε) Μεηαπηπρηαθνί Φνηηεηέο, Πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο. 

ζη) εκπεηξνγλψκνλεο,  

δ) άηνκα γηα ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, κέιε ΔΣΠ, ηερληθψλ εξγαζηεξηψλ, 

εξγαζηεξηαθνί ζπλεξγάηεο θιπ. 

Σα Μέιε ηεο Οκάδαο ησλ Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ (ΔΟ) πνπ είλαη εξεπλεηέο 

ζπγθξνηνχληαη ζε Οκάδα κε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ ζπγθξνηείηαη θαη ε ΚΔΟ, δεδνκέλνπ 

φηη θαη ζηελ ΚΔΟ θαη ζηελ ΔΟ πξφθεηηαη γηα εξεπλεηέο πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη πνπ ελ 

πάζε πεξηπηψζεη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. Δάλ ζηελ Οκάδα Δμσηεξηθψλ 

πλεξγαηψλ επηιεγεί λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ζπλεξγάηεο κε ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ρσξίο 

απμεκέλα πξνζφληα πρ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, ηφηε γηα ηνπο ζπλεξγάηεο απηνχο 

επηβάιιεηαη λα έρεη ιάβεη ρψξα κία αλνηρηή δηαδηθαζία επηινγήο είηε πξηλ ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο είηε κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ είηε κεηά ηελ έληαμε ηεο 

ζρεηηθήο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο είηε ελ γέλεη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην. 

ην ζχλνιν ηεο, ε θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα (ΚΔΟ) δελ κπνξεί λα απαξηζκεί ιηγφηεξα 

απφ ελληά (9) θαη πεξηζζφηεξα απφ δεθανθηψ (18) κέιε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη 

ιεηηνπξγηθή. 

Η θάζε εξεπλεηηθή νκάδα πξέπεη λα απνηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ δπν (2) άηνκα (ηνλ 

ππεχζπλν θαη έλα κέινο). 

ε απηά ηα κέιε ηεο ΚΔΟ πεξηιακβάλνληαη: α) ν ζπληνληζηήο, (ν νπνίνο κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ππεχζπλνο κηαο εθ ησλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ), 

β)νη ππεχζπλνη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη γ) ηα ππφινηπα κέιε ησλ εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ, φπσο απηά αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη κεηαθαινχκελνη 

εξεπλεηέο ζηνλ παξαπάλσ πεξηνξηζκφ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο ΚΔΟ. 

Με ηνλ φξν κεηαθαινχκελν εξεπλεηή εμσηεξηθνχ ελλννχκε εξεπλεηή απφ Ίδξπκα ηνπ 

εμσηεξηθνχ, κε έληνλε ελεξγή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν 

ζρεηηθφ κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα, κεγάινπ θχξνπο, ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή ζα 

αμηνινγεζεί, απφ ηνπο εμσηεξηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο φζνλ αθνξά ηελ επαχμεζε ηεο 

βαζκνινγίαο ηεο πξφηαζεο, κε βάζε ην βηνγξαθηθφ ηνπ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν θαιείηαη λα πινπνηήζεη ζρεηηδφκελν κε ζπγθεθξηκέλα ΠΔ θαη 

παξαδνηέα. 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο, θάζε κέινο ηεο ΚΔΟ,  έρεη δηθαίσκα λα 

ζπκκεηάζρεη ζε κέρξη ηξεηο (3) θχξηεο εξεπλεηηθέο νκάδεο δηαθνξεηηθψλ 

ππνέξγσλ, απφ ηηο νπνίεο ζε κηα (1) κπνξεί λα είλαη πληνληζηήο. 

 

Ο πληνληζηήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο (πέξαλ ηεο πξφηαζεο πνπ ζπληνλίδεη, ζηελ 

νπνία κπνξεί λα είλαη θαη ππεχζπλνο εξεπλεηηθήο νκάδαο ή απιφ κέινο ηεο ΚΔΟ), κπνξεί 

λα ζπκκεηάζρεη ην αλψηεξν ζε δχν (2) επηπιένλ ΚΔΟ σο ππεχζπλνο ή σο κέινο, είηε ζε 

δχν (2) επηπιένλ ΟΔ σο κέινο, είηε ζε κία (1)επηπιένλ ΚΔΟ θαη κηα (1)επηπιένλ ΟΔ. 

Πξνθαλψο ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πληνληζηήο κηαο πξφηαζεο είλαη α) θαη ππεχζπλνο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ηεο πξφηαζεο πνπ ζπληνλίδεη θαη β) ζπκκεηέρεη θαη ζε άιιεο 2 
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πξνηάζεηο, εκθαλίδεηαη ζπλνιηθά ζε 4 ξφινπο ρσξίο φκσο λα θαηαζηξαηεγείηαη ν θαλφλαο  

ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπλνιηθά 3 εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο. 

Πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο ηνπ πληνληζηή θαη ηνπ Τπεπζχλνπ Δξεπλεηηθήο 

Οκάδαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζπνπδαίνο ιφγνο αληηθαηάζηαζεο πνπ ηεθκεξηψλεηαη θαη 

εθφζνλ ε αληηθαηάζηαζε απηή γίλεηαη απφ άηνκν αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ. Πξνυπφζεζε 

είλαη λα έρνπλ εμαζθαιηζηεί θαη επηθπξσζεί νη ζρεηηθέο απνθάζεηο απφ ην ίδην Όξγαλν 

πνπ είρε εγθξίλεη αξρηθά ηελ εξεπλεηηθή πξφηαζε (Δπηηξνπή Δξεπλψλ, χγθιεηνο θιπ)  

Η αληηθαηάζηαζε θνηλνπνηείηαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πνπ δχλαηαη λα δηαηππψζεη 

αληηξξήζεηο ζε ζπλάξηεζε κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο θαηεγνξίαο πξάμεο.  

Γηα ηα κέιε ηεο Κχξηαο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζεο 

απφ άηνκν αληίζηνηρσλ πξνζφλησλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα απνρψξεζεο ρσξίο 

αληηθαηάζηαζε ε πεξίπησζε απνρψξεζεο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα δεηεί απφ ην δηθαηνχρν 

& ην πληνληζηή ηεθκεξίσζε γηα λα αμηνινγήζεη θαηά πφζν ρξεηάδεηαη θαη ε αληίζηνηρε 

πξνζαξκνγή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πξφηαζεο, ιφγσ κε αλάγθεο θαηαβνιήο ηεο 

ακνηβήο ηνπ απνρσξνχληνο κέινπο ηεο θχξηαο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο. 

 

(δ) Γείθηεο Παξαθνινχζεζεο  

Οη παξαθάησ δείθηεο εθξνψλ είλαη θνηλνί θαη γηα ηνπο ηξεηο άμνλεο 

πξνηεξαηφηεηαο  

Πίλαθαο 1.2. 

 

ΚΧΓ. 
ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΔΙΚΣΧΝ ΔΚΡΟΧΝ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

6912 Αξηζκφο εληζρπφκελσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ  Αξηζκφο  

6913 
Αξηζκφο εξεπλεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε εληζρπφκελα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα   
Αξηζκφο 

6914 
Αξηζκφο κεηαθαινχκελσλ εξεπλεηψλ απφ ην 

εμσηεξηθνχ  
Αξηζκφο  

6911 
Αξηζκφο εληζρπφκελσλ πξνγξακκάησλ δηδαθηνξηθήο θαη 

κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο 
Αξηζκφο 

6442 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ / αλαθνηλψζεσλ /κνλνγξαθηψλ/ 

ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο/ παηέληεο/ λέεο δηαηάμεηο/ 

λέα πξντφληα 

Αξηζκφο 

 

Οη παξαπάλσ δείθηεο είλαη ππνρξεσηηθνί θαη αλαγθαίνη γηα θάζε πξάμε, νη νπνίνη 

θαζνξίδνληαη απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

2.1 Η ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε αλέξρεηαη ελδεηθηηθά γηα ηε Καηεγνξία Πξάμεο  «ΘΑΛΗ –ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ 

ΚΔΝΣΡΑ» ζηα 12.600.000,00€ θαη θαηαλέκεηαη ελδεηθηηθά θαηά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 
θαη θαηεγνξία πξάμεο σο αθνινχζσο:  

Πίλαθαο 2.1.1  
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :10 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΣΙ 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ 

Α/Α 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 

/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) 

1 ΘΑΛΗ -ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ 4.600.000,00 

ΤΝΟΛΟ 4.600.000,00 

 

 

Πίλαθαο 2.1.2 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ :11 

ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ 
ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

ΣΙ 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ 
ΔΞΟΓΟΤ  

Α/Α 
ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 
/ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗ  

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΗ ΚΑΣΑΝΟΜΗ 
ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΗ 

ΓΗΜΟΙΑ ΓΑΠΑΝΗ 

(1) (2) (3) 

1 ΘΑΛΗ -ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ  ΚΔΝΣΡΑ 8.000.000,00 

ΤΝΟΛΟ 8.000.000,00 

 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ε ΔΤΓ δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηήζεη ηνπο παξαπάλσ πξνυπνινγηζκνχο αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο. 

Η ΔΤΓ/ΔΠΓΒΜ δχλαηαη λα επηθαηξνπνηήζεη ηε ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ή/θαη ηελ πξνο 

δηάζεζε θάζε έηνπο ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε κε αλαθαηαλνκή ηεο αλά ζεκαηηθή 

πξνηεξαηφηεηα ή/θαη θαηεγνξία πξάμεσλ, θαζψο θαη λα πξνβεί ζε αηηηνινγεκέλε 

αλάθιεζε ηζρχνο ηεο πξφζθιεζεο, ελεκεξψλνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπο δηθαηνχρνπο 

κέζσ ηεο νηθείαο ηζηνζειίδαο.  

2.2 Η ΔΤΓ, κεηά ηε ιήμε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ, επηθαηξνπνηεί 

ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηε δηαζέζηκε δεκφζηα δαπάλε. 

2.3 ην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο ζα εληαρζνχλ πξάμεηο έσο ην χςνο ηεο 

δηαζέζηκεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δεκφζηαο δαπάλεο. 

 

3. ΠΔΡΙΟΓΟ & ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΙΛΔΞΙΜΟΣΗΣΑ 

3.1 Χο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ νξίδεηαη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2015. Η νινθιήξσζε ησλ 

πξνηεηλφκελσλ πξάμεσλ ζα πξέπεη λα ζπληειεζηεί έσο ηελ πξναλαθεξζείζα  εκεξνκελία. 

ε πεξίπησζε πνπ ε πξάμε νινθιεξσζεί πξηλ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2015, ν Γηθαηνχρνο 
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ππνβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα έγγξαθα απφ ην χζηεκα Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, γηα λα αξρίζνπλ νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο 

πξάμεο 

3.2 Η ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ γηα ηα  Δξεπλεηηθά 

Έξγα ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο, είλαη απφ ηξία (3) σο θαη πέληε (5)  έηε ελψ ε 

εκεξνκελία έλαξμεο δχλαηαη λα είλαη ε εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

δηαθξίζεθαλ βαζκνινγηθά θαη πξνθξίλνληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε. Η εκεξνκελία ιήμεο 

ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, δχλαηαη λα είλαη κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2015.  

Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα ηα παξαπάλσ έξγα/ ππνέξγα αξρίδεη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο αλαθνίλσζεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ δηαθξίζεθαλ βαζκνινγηθά θαη 
πξνθξίλνληαη πξνο ρξεκαηνδφηεζε.  

 

3.3 χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4, ηνπ άξζξνπ 22 ηεο κε αξ. πξση. 

14053/ΔΤ1749/27.03.2008 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηεο κε 

αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, 

ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ πνπ θαηά ηελ εθηέιεζή ηνπο ζπκκεηέρνπλ επί κέξνπο θνξείο 

ππφ ηελ ζπλνιηθή επζχλε ηνπ δηθαηνχρνπ, είλαη επηιέμηκεο νη πξαγκαηηθέο δαπάλεο πνπ 

θαηαβάιινληαη ζηελ πξάμε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θνξείο θαη ηνλ νξηζζέληα δηθαηνχρν, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη: 

 ππάξρνπλ έγγξαθα ηεθκήξηα ηεο ζπκθσλίαο ησλ άιισλ θνξέσλ ζρεηηθά κε 

ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ εθηέιεζε ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο 

 ν δηθαηνχρνο δηαηεξεί ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή επζχλε γηα ην έξγν 

 νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο ζπλνδεχνληαη απφ 

εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα, ή, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ, απφ ινγηζηηθά έγγξαθα 

ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 

 νη δαπάλεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηνπο άιινπο θνξείο αλαθέξνληαη επίζεκα 

ζην δηθαηνχρν ή/θαη έξγν. Ο νξηζζείο δηθαηνχρνο έρεη ηελ επζχλε λα 

επαιεζεχζεη ην ππαξθηφ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ αλαθεξφκελσλ δαπαλψλ 

θαζψο θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, πξηλ ηηο δειψζεη ζηε δηαρεηξηζηηθή αξρή ή ζηελ αξρή πιεξσκήο 

ή ζηνλ ελδηάκεζν θνξέα. 

 ε δηαδξνκή ειέγρνπ θαιχπηεη έσο θαη ην επίπεδν ησλ ζπκκεηερφλησλ 

θνξέσλ. 

3.4 Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζην Κεθάιαην Δ «Καλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ ησλ πξάμεσλ ησλ 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 

3614/2007» ηεο κε αξ. πξση. 14053/ΔΤ 1749/ΦΔΚ 540/Β/27.03.08 Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηεο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο απηήο, νη νπνίεο θαη επηζπλάπηνληαη.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη επηιέμηκε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε, ε νπνία 

ηεθκεξησκέλα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

πξάμεσλ, ζε εθαξκνγή ηεο ΤΠΑΤΓ /14053/ΔΤ1749/27-03-2008 θαη ηελ κε αξ. πξση. 

43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 Τπνπξγηθή Απφθαζε ηξνπνπνίεζεο απηήο θαη εηδηθφηεξα 

ησλ Άξζξσλ 25, 27, 32, 36, 38.  Χζηφζν ζε θάζε πεξίπησζε ζηηο ππνβαιιφκελεο 

πξνηάζεηο πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη πξνθεηκέλνπ νη δαπάλεο λα θξηζνχλ επηιέμηκεο, ζα 

πξέπεη λα είλαη απνιχησο δηαθξηηέο, ελψ επίζεο ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλεηαη κε ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη ζαθήλεηα, ηφζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε 

δαπάλε ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο, φζν θαη ε αλαγθαηφηεηα 

ηεο δαπάλεο απηήο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
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3.5.Δηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεο κε ηίηιν «ΘΑΛΗ – ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ», 

δηαθξίλνληαη νη άκεζεο θαη νη έκκεζεο δαπάλεο. Οη έκκεζεο δαπάλεο δχλαηαη λα 

απνηεινχλ πνζφ κέρξη 17% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππνέξγσλ ηεο πξάμεο 

πνπ ζα πινπνηεζνχλ κε ίδηα κέζα (ρέδηα Τινπνίεζεο κε ίδηα Μέζα).  

χκθσλα κε ην άξζξν 31 «Έκκεζα έμνδα» ηεο ππ’ αξηζ.14053/ΔΤ1749/27.03.2008 

(ΦΔΚ 540/Β) Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πξάμεσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ην ΔΚΣ πνπ πινπνηνχληαη απφ δηθαηνχρνπο κε ίδηα κέζα 

κέζσ επηρνξήγεζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο, νη έκκεζεο δαπάλεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ 

αληηθείκελν θαη’ απνθνπή ππνινγηζκνχ επί ησλ άκεζσλ δαπαλψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ην 

κε αξηζκ. πξση. 2753/ΔΤΘΤ115/20-01-2009 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, κε ζέκα «Έκκεζν θφζηνο πξάμεσλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΔΚΣ», ε κε χπαξμε 

ζηελ παξνχζα θάζε εγθεθξηκέλεο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή κεζνδνινγίαο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Άξζξνπ 11(3) β) (άξζξν 11, παξ. 3 ζηνηρ. β) ηνπ Καλνληζκνχ 1081/2006, 

ζεκαίλεη φηη κέρξη ηελ νξηζηηθνπνίεζε ησλ ππφ δηακφξθσζε ξπζκίζεσλ νη έκκεζεο 

δαπάλεο πξάμεσλ επηρνξεγήζεσλ ηνπ ΔΚΣ είλαη επηιέμηκεο εθφζνλ: 

(i) Βαζίδνληαη ζην πξαγκαηηθφ θφζηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο. 

(ii) Καηαινγίδνληαη ζηελ πξάμε απηή θαη’ αλαινγία, ζχκθσλα κε δίθαηε θαη 

δεφλησο αηηηνινγεκέλε κέζνδν θαηαλνκήο. 

(iii) Η δήισζή ηνπο γίλεηαη κε πιήξε δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα (φρη θαη΄ 

απνθνπή). 

Τπελζπκίδεηαη φηη, θάζε δαπάλε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή δαπάλε, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή κε ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 

παξαζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ε νπνία θπιάζζεηαη ζην θάθειν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ επί κία ηξηεηία κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε». Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη μερσξηζηφο νηθνλνκηθφο θάθεινο ηήξεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ.   

 

Χο εθ ηνχηνπ, ζηηο αηηήζεηο ρξεκαηνδφηεζεο (Σερληθά Γειηία Πξνηεηλφκελσλ Πξάμεσλ) 

πνπ ζα ππνβάινπλ νη δπλεηηθνί Γηθαηνχρνη, ε θαηεγνξία «Έκκεζεο Γαπάλεο» ηνπ ΣΓΠΠ – 

ΔΚΣ (πεδίν 113) ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο δαπάλεο, δειαδή κε πιήξε 

αηηηνιφγεζε ηεο δαπάλεο, βάζεη λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη φρη θαη’ απνθνπή. 

 

3.6 Αλαθνξηθά δε κε ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο κε αξηζκ. πξση. 14053/ΔΤ1749/27-03-

2008, Άξζξν 28 θαη ηεο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ηξνπνπνίεζεο απηήο. 

Τπελζπκίδεηαη φηη, θάζε δαπάλε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζε πξαγκαηηθή δαπάλε, ε νπνία 

απνδεηθλχεηαη κε απφδεημε παξνρήο ππεξεζηψλ ή κε ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο αμίαο 

παξαζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ε νπνία θπιάζζεηαη ζην θάθειν νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

έξγνπ επί κία ηξηεηία κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζε». Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη μερσξηζηφο νηθνλνκηθφο θάθεινο ηήξεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ. Δπίζεο ζε θάζε 

ηηκνιφγην ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε ζθξαγίδα ή ν θσδηθφο ηνπ έξγνπ ζην νπνίν ρξεψλεηαη. 

Οπνηεζδήπνηε δαπάλεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη  ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε, πξέπεη λα αθνξνχλ ζην γεληθφηεξν πιαίζην ησλ 

επηιέμηκσλ δαπαλψλ φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη λα εμππεξεηνχλ 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ έξγνπ.  

Τπελζπκίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο αιιά θαη ηελ εζληθή 

λνκνζεζία δελ επηηξέπεηαη ε θαηάηκεζε δηαγσληζκψλ. 
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Κάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε ρξεκαηνδνηείηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 600.000,00€.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη επηιέμηκεο ελδεηθηηθά νη αθφινπζεο δαπάλεο: 

Α.1. Απνδεκίσζε πληνληζηή  ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο: 

Ο πληνληζηήο ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο ν νπνίνο ζα είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη γηα 

ηελ ζχληαμε ησλ αλαιπηηθψλ εθζέζεσλ γηα ηελ πξφνδν ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, δχλαηαη λα απνδεκησζεί γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ, πέξαλ ηεο δπλαηφηεηαο 

γηα απνδεκίσζε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην εξεπλεηηθφ έξγν απηφ θαζ’ απηφ, κέρξη ην 

πνζφ ησλ 10.000€. 

Οη κειέηεο / εθζέζεηο ζα ππνβάιινληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ/ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο 

ηνπ εθάζηνηε Φνξέα θαη ζα απνηεινχλ ζηνηρείν παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ηεο 

πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο. 

Α.2. Απνδεκίσζε εξεπλεηψλ – κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο: 

Οη ππεχζπλνη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο είλαη δπλαηφλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο.  

Α.3. Απνδεκίσζε άιισλ ζπλεξγαηψλ:  

Σα κέιε ηεο νκάδαο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ είλαη δπλαηφλ λα απνδεκησζνχλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο. Δπίζεο είλαη δπλαηέο θαη 

κπνξεί λα πξνβιεθζνχλ ακνηβέο ζε πξφζσπα πνπ απαζρνινχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ έξγνπ, φπσο εκπεηξνγλσκφλσλ, κειψλ ΔΣΠ, ηερληθψλ εξγαζηεξηψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ ζπλεξγαηψλ, ζπνπδαζηψλ, ηειεηνθνίησλ θαη απνθνίησλ ΑΔΙ. Χο 

απνδεκίσζε λννχληαη θαη νη ηπρφλ ππνηξνθίεο πνπ δίλνληαη ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ή 

δηδάθηνξεο πνπ ζπλεξγάδνληαη ζην εξεπλεηηθφ έξγν εθφζνλ ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ 

πξνβιέπεηαη ξεηά ζην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηνλ εξεπλεηηθφ θνξέα πνπ ρνξεγεί 

απηέο. 

 

Α.4. Έμνδα Σαμηδίσλ:  

Καιχπηνληαη νη κεηαθηλήζεηο: 

 Σσλ κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο (ΚΔΟ) θαη ηεο νκάδαο 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (ΟΔ) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ΤΓ πνπ 

εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη 

δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιιε πεγή (εθηφο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη 

ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο) γηα α) ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξηα, 

β) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ, άκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο γ) 

ζπλεξγαζία κε εμσ-ηδξπκαηηθφ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ή /θαη κε ζρεηηθή 

εξεπλεηηθή νκάδα ή/ θαη Δξεπλεηηθφ Κέληξν γηα ζέκαηα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα 

ηεο έξεπλαο,  

 Σσλ κειψλ ηεο ΚΔΟ θαη ηεο ΟΔ  γηα έξεπλα πεδίνπ, κεηξήζεηο, επηηφπηα 

ζπιινγή δεδνκέλσλ θιπ., άκεζα ζπλδεφκελσλ κε ηνλ ππξήλα εξγαζηψλ ηνπ 

εξεπλεηηθνχ απηνχ πξνγξάκκαηνο.  

 

Οη παξαπάλσ κεηαθηλήζεηο ζα ζπλνδεχνληαη απφ Δθζέζεηο Πεπξαγκέλσλ κε πεξηγξαθή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ πινπνηήζεθε ζε ζπζρεηηζκφ κε ζπγθεθξηκέλα Παθέηα Δξγαζίαο θαη 

Παξαδνηέα. 

ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ κεηαθηλήζεσλ θαιχπηνληαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαζψο θαη 

δηακνλήο. 

Σν χςνο ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο ΔΛΚΔ ησλ ΑΔΙ / Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ.  
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Α.5. Γαπάλεο Απνζβέζεσλ:  

Υξεκαηνδνηείηαη είηε απφθηεζε παγίσλ (εμνπιηζκνχ θιπ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηεο 

ΤΠΑΤΓ, είηε θάιπςε απνζβέζεσλ εμνπιηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηεο ΤΠΑΤΓ. 

«Απνζβέζεηο Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ» θαη νη «Απνζβέζεηο Αζσκάησλ 

Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο». Πξφθεηηαη γηα ζπκπιήξσζε ηεο 

ππάξρνπζαο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ / ινγηζκηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, ψζηε 

λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπφλεζε ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο. Οη δξάζεηο απηέο ζα πξέπεη 

λα είλαη κηθξήο έθηαζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ζεσξείηαη φηη ηα Σκήκαηα πνπ ππνβάινπλ ηελ πξφηαζε 

ζπκκεηνρήο, δηαζέηνπλ ηελ βαζηθή ππνδνκή θαη ηε γλψζε γηα ηε αμηνπνίεζε ηεο ζην 

ζεκαηηθφ πεδίν αλαθνξάο.  

 

Α.6. Τιηθά Άκεζεο Αλάισζεο: 

Τιηθά άκεζεο αλάισζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα εξγαζηεξηαθά αλαιψζηκα θαη ηα 

αληηδξαζηήξηα.  

Α.7. Έληππα θαη Γξαθηθή Ύιε: 

Η πξνκήζεηα εληχπνπ πιηθνχ, γξαθηθήο χιεο, αλαισζίκσλ Η/Τ θαζψο θαη αλαισζίκσλ 

πιηθψλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ θιπ, πνπ ηεθκεξησκέλα είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.  

Α.8. Έμνδα Πξνβνιήο θαη Γηαθήκηζεο:  

Καιχπηνληαη νη δαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

φπσο ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο (εθηφο απφ ηνπο πξνπηπρηαθνχο 

θαη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο) ζε ζπλέδξηα κε αλαθνίλσζε ή poster, νη δεκνζηεχζεηο 

ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ε έθδνζε κνλνγξαθηψλ κε-ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ 

άιιε πεγή θαη ρσξίο εκπνξηθή δηάζεζε, ηα poster, νη δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

δεκνζηεχζεσλ θαη πηζαλψλ δαπαλψλ πξνο ηξίηνπο γηα δηθαηψκαηα δεκνζίεπζεο, δαπάλεο 

εθηχπσζεο θιπ. 

εκεηψλεηαη φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ (δεκνζηεχζεηο, 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, θιπ.) ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη 

ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Α.9. Ακνηβέο Αμηνιφγεζεο:  

Αθνξά ακνηβέο αμηνιφγεζεο  γηα ηε δηαθξηηή δξάζε κε αληηθείκελν ηελ « αμηνιφγεζε ηεο 

Πξάμεο» Παξαδνηέν ηεο δξάζεο είλαη ε «Σειηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο» ζην ηέινο ηνπ 

έξγνπ, κε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα απνηειεζκαηηθφηεξε εθπφλεζε αληηζηνίρσλ 

πξνγξακκάησλ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη επηιέμηκε κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε ε 

νπνία ηεθκεξησκέλα ζπκβάιιεη ζηελ νκαιή πνξεία πινπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ησλ πξάμεσλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζην Πιήξεο Έληππν Πξφηαζεο ζα πξέπεη λα 

ηεθκεξηψλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη ζαθήλεηα ε ζθνπηκφηεηα θάζε 

πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θαη ε ζχλδεζή ηεο κε ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα.  

 

4. ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ  

4.1. Η ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο έθδνζεο 
ηεο πξφζθιεζεο.  
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Α) Η έληππε αξρηθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ είλαη δπλαηή απφ ηελ επνκέλε εκεξνκελία 

ηεο έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο σο θαη ηελ 25ε Φεβξνπαξίνπ 2010. 

Β) ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ηεο πξνο πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο ηεο 

ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΤΝΟΦΗ ΣΗ  ΠΡΟΣΑΗ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΧΑ, θαηά ηνλ 

νξηδφκελν θαησηέξσ (ππφ 4.3. εδάθην 3) ηξφπν σο ηελ 31ε Οθησβξίνπ 2010 ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://thalis.opengov.gr  

Γ)ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ πξνο ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ σο ηελ 20ε Ινπλίνπ 2011 ζηελ ειεθηξνληθή 
δηεχζπλζε http://thalis.opengov.gr. 

 

4.2 Δλδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο (δεκφζηα δαπάλε) ησλ πξνο έληαμε πξάμεσλ 

νξίδεηαη γηα ηελ θαηεγνξία Πξάμεο «ΘΑΛΗ -ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΚΔΝΣΡΑ» ην πνζφ ησλ 
12.600.000€ 

4.3 Σξφπνο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ 

Κάζε Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο (πληνληζηήο) έρεη ην δηθαίσκα λα ππνβάιιεη κέρξη ηηο 

αλσηέξσ ππφ 4.1. νξηδφκελεο θαηαιεθηηθέο εκεξνκελίεο κφλν κηα πξφηαζε γηα ηνλ 

Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, αλάινγα κε ηελ έδξα ηνπ Ιδξχκαηνο ηνπ.  

Ο θάζε  Γπλεηηθφο Γηθαηνχρνο πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιεη πξφηαζε πξέπεη: 

1. Έληππε θαη Ηιεθηξνληθή Αξρηθή Τπνβνιή Πξφηαζεο κέρξη ηελ 25ε 
Φεβξνπαξίνπ 2010: 

Α. Η Ιδξπκαηηθή πξφηαζε:  

1. Αξρηθή Έληππε ππνβνιή ζε έλα αληίηππν ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ 

έγγξαθα πνπ ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ ρξήζε δηαρσξηζηηθψλ:  

1. ηελ Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (κε πξσηφθνιιν ηνπ δπλεηηθνχ 

δηθαηνχρνπ & εκεξνκελία) 

ηελ Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο ζα ζπκπιεξσζεί ην πνζφ πνπ 

πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ π/π ησλ Τπνέξγσλ ησλ εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ. 

2. ηα ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο έγγξαθα, εθηφο ηνπ Σερληθνχ 

Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο  

3. ηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα (Παξάξηεκα Γ) ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: ν 

θσδηθφο ηεο πξφηαζεο φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη ζην Έληππν Τπνβνιήο, ν 

ηίηινο ηεο ππνβιεζείζαο πξνο αμηνιφγεζε έξεπλαο, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 

ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηνπ πληνληζηή, ησλ Τπεπζχλσλ θάζε 

εξεπλεηηθήο νκάδαο, νη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλήθεη ε 

πξνηεηλφκελε έξεπλα θαη ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο, 

ζπκπιεξσκέλνο κε βάζε ηεο αλαγξαθφκελεο ζην παξάξηεκα Οδεγίεο 

πκπιήξσζεο. Ο πίλαθαο απηφο ζα έρεη ηελ κνξθή ηνπ επηζπλαπηφκελνπ 

ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Παξάξηεκα Γ, κε ηίηιν: «ηνηρεία 

Τπνβιεζέλησλ πξνηάζεσλ γηα Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη 

Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο 

δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο ζην... 

(πκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ηνπ Γπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ)»  

 

Δμσηεξηθά ηνπ Νηνζηέ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη:  

1. ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο (ην φλνκα ηνπ Φνξέα). 

http://thalis.opengov.gr/
http://thalis.opengov.gr/
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2. ν ηίηινο ηεο Πξφζθιεζεο πνπ είλαη: «Θαιήο – Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε 

δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο 

αξηζηείαο ζην … (πκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ηνπ Γπλεηηθνχ 

Γηθαηνχρνπ)», 

3. ε θαηεγνξία πξάμεο 10.74.11.03 ή 11.74.11.03 ή 12.74.11.03 θαηά 

πεξίπησζε 

 

Β. Γηα θάζε πξφηαζε ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθήο νκάδαο:  

Έληππε ππνβνιή ζε έλα (1) αληίηππν, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ έγγξαθα πνπ 

ζα ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ηελ ρξήζε δηαρσξηζηηθψλ:  

1. Σν Έληππν Τπνβνιήο Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο, ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  

2. χκθσλν Απνδνρήο - Βεβαίσζε πλεξγαζίαο, ππνγεγξακκέλε απφ θάζε 

κέινο ηεο ΚΔΟ θαη απφ ηνπο κεηαθαινχκελνπο εξεπλεηέο, ζηελ νπνία ζα 

αλαγξάθνληαη ην φλνκα ηνπ ζπκκεηέρνληα, ν θνξέαο ζηνλ νπνίν αλήθεη, ην 

αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη λα εθηειέζεη, ζπζρεηηδφκελν κε ζπγθεθξηκέλα ΠΔ θαη 

Παξαδνηέα. 

3. Πίλαθαο ζπκπιεξσκέλνο κε ηα κέιε ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη 

ηηο ακνηβέο ηνπο (βιέπε Παξάξηεκα Γ), θαζψο θαη κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

ππφινηπσλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο.  

4. ηα βηνγξαθηθά φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ πξνζψπσλ ζηελ έξεπλα δειαδή 

ηνπ πληνληζηή, ησλ Δπηζηεκνληθψλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο 

θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θιπ 

 

Δμσηεξηθά ηνπ θάζε Νηνζηέ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη: 

1. ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα Τινπνίεζεο (ην φλνκα ηνπ ΑΔΙ ). 

2. ην Σκήκα 

3. ν ηίηινο ηεο Πξφζθιεζεο πνπ είλαη: «Θαιήο – Δλίζρπζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο ή 

θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο 

εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο 

βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο αξηζηείαο ζην Φνξέα … 

(πκπιεξψλεηαη ε νλνκαζία ηνπ Γπλεηηθνχ Γηθαηνχρνπ)», 

4. ε θαηεγνξία πξάμεο: 10.74.11.03 ή 11.74.11.03 ή 12.74.11.03 θαηά πεξίπησζε 

5. ε θσδηθνπνίεζε ηεο πξφηαζεο φπσο ζπκπιεξψλεηαη ζην Έληππν Τπνβνιήο  

6. ε Θεκαηηθή ή νη Θεκαηηθέο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο εληάζζεηαη φπσο απηέο νξίδνληαη 

ζην θείκελν ηεο Πξφζθιεζεο 

7. ν ηίηινο ηεο έξεπλαο θαη ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ(φζεο έρνπλ)  

8. ην φλνκα ηνπ πληνληζηή 

9. ηα νλφκαηα ησλ Τπεπζχλσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξσηφηππα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ/ εληχπσλ γηα λα γίλνπλ δεθηά 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ζε θάζε ζειίδα ηελ ζθξαγίδα ηνπ Ιδξχκαηνο θαη λα θέξνπλ φπνπ 
πξνβιέπεηαη ηηο αληίζηνηρεο ππνγξαθέο. 

ην Αξρηθφ Έληππν Τπνβνιήο, (ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ), ζα 

αλαγξάθνληαη: 

 ε θσδηθνπνίεζε ηεο Πξφηαζεο  
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 νη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο θαη ν θσδηθφο ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο (βιέπε ζπλεκκέλν 

πίλαθα) ζηηο νπνίεο αλήθεη ε πξφηαζε, πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε ηαμηλφκεζε θαη 

αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ αλάινγα κε ην πεξηερφκελν ηνπο, 

 αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν αλά ζπλεξγαδφκελε εξεπλεηηθή νκάδα πνπ πξφθεηηαη 

λα πινπνηεζεί, νξγαλσκέλν ζε ζπγθεθξηκέλα Παθέηα Δξγαζίαο κε παξαδνηέα,  

 αλάιπζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο / δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

 ν ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο, 

 ε νηθνλνκηθή αλάιπζε αλά δξαζηεξηφηεηα.  

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ζηε δηεχζπλζε Πηηηαθνχ 2-4 θαη Πεξηάλδξνπ Σ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, ηηο ψξεο 09:00 

– 14:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο. Όια ηα έληππα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ θνξέα θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ. 

 

2. Ηιεθηξνληθή Αξρηθή Τπνβνιή Πξφηαζεο: 

Ιδξπκαηηθή Πξφηαζε θαη πξνηάζεηο ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ νκάδσλ.   

Αξρηθή Ηιεθηξνληθή ππνβνιή ζε ηξία (3) αληίγξαθα, ζε μερσξηζηά CD (3). Σν θάζε 

αληίγξαθν ζα πεξηέρεη ηα παξαθάησ έγγξαθα ηα νπνία ζα είλαη ζε μερσξηζηνχο θαθέινπο, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο δεκηνπξγίαο ησλ CD:  

Ι. Φάθεινο κε φλνκα: «IDRYMATIKI_PROTASI» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα εμήο 

έγγξαθα: 

4. ηελ Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο (κε πξσηφθνιιν ηνπ ηδξχκαηφο & 

εκεξνκελία) 

5. ηα ζπλεκκέλα ζηελ αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο έγγξαθα, εθηφο ηνπ Σερληθνχ 

Γειηίνπ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο  

6. ηνλ ζπλνδεπηηθφ πίλαθα (Παξάξηεκα Γ) ζηνλ νπνίν ζα αλαγξάθνληαη: ν 

θσδηθφο ηεο πξφηαζεο φπσο απηφο δηακνξθψλεηαη ζην Έληππν Τπνβνιήο, ν 

ηίηινο ηεο ππνβιεζείζαο πξνο αμηνιφγεζε έξεπλαο, ηα νλφκαηα ησλ κειψλ 

ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο, ηνπ πληνληζηή, ησλ Τπεπζχλσλ θάζε 

εξεπλεηηθήο νκάδαο, νη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο ζηηο νπνίεο αλήθεη ε 

πξνηεηλφκελε έξεπλα θαη ν αηηνχκελνο πξνυπνινγηζκφο ηεο, 

ζπκπιεξσκέλνο κε βάζε ηεο αλαγξαθφκελεο ζην παξάξηεκα Οδεγίεο 

πκπιήξσζεο. Ο πίλαθαο απηφο ζα είλαη κε ηελ κνξθή ηνπ 

επηζπλαπηφκελνπ ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε Παξάξηεκα Γ, κε ηίηιν: 

«ηνηρεία Τπνβιεζεηζψλ πξνηάζεσλ γηα Δλίζρπζε ηεο 

Γηεπηζηεκνληθήο ή θαη Γηηδξπκαηηθήο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε 

δπλαηφηεηα πξνζέιθπζεο εξεπλεηψλ πςεινχ επηπέδνπ απφ ην 

εμσηεξηθφ κέζσ ηεο δηελέξγεηαο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο 

έξεπλαο αξηζηείαο ζηνλ Φνξέα ....»  

ΙΙ. Φάθεινο γηα θάζε κία ππνβιεζείζα εξεπλεηηθή πξφηαζε κε φλνκα:  «ΣΟΝ ΚΧΓΙΚΟ 

ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΚΑΙ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΤ ΤΝΣΟΝΙΣΗ» γηα παξάδεηγκα   «1-152-

6_PAPADOPOYLOS» ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα εμήο έγγξαθα: 

1. Σν Έληππν Τπνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ζπκπιεξσκέλν ζε φια ηα 

πεδία ζε κνξθή word ή adobe κε ηίηιν αξρείνπ «PROPOSAL_ΚΧΓ. ΠΡΟΣΑΗ» 

2. Σν Παξάξηεκα Γ,  

3. Τπνθάθειν κε νλνκαζία «CVs_FULL», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ΚΔΟ, αληίζηνηρν αξηζκφ 

ππνθαθέισλ κε ηελ νλνκαζία «EREYNITIKI_OMADA_1», 

«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» θιπ φπσο απηέο 
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νξίδνληαη ζην ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ. ε θάζε έλα απφ ηνπο 

παξαπάλσ ππνθαθέινπο ζα πεξηέρνληαη ηα Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ 

ηεο θάζε εξεπλεηηθήο νκάδαο. Σν Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ ηνπ πληνληζηή ζα 

είλαη κέζα ζην ππνθάθειν «CVs_FULL». 

4. Τπνθάθειν κε νλνκαζία «CVs_Summary», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη αλάινγα κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ απνηεινχλ ηελ ΚΔΟ, αληίζηνηρν 

αξηζκφ ππνθαθέισλ κε ηελ νλνκαζία «EREYNITIKI_OMADA_1», 

«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» θιπ φπσο απηέο 

νξίδνληαη ζην ΈΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ. ε θάζε έλα απφ ηνπο 

παξαπάλσ ππνθαθέινπο ζα πεξηέρνληαη ηα χληνκα Βηνγξαθηθά ησλ κειψλ ηεο 

θάζε εξεπλεηηθήο νκάδαο.(γηα ηα ζχληνκα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα βι. 

Παξάξηεκα Β’). Σν χληνκν Βηνγξαθηθφ ηνπ πληνληζηή ζα είλαη κέζα ζην 

ππνθάθειν «CVs_Summary». ηα χληνκα Βηνγξαθηθά, ηνπ θάζε κέινπο ηεο 

ΚΔΟ, ζην ηειεπηαίν Πίλαθα Γεκνζηεχζεσλ αλαγξάθνληαη νη άκεζα ζρεηηδφκελεο 

δεκνζηεχζεηο κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηεο πξφηαζεο, ζπγθεθξηκέλα ζα 

αλαθέξνληαη νη ζπγγξαθείο, ν ηίηινο ηεο αλαθνίλσζεο, ην έηνο θαη ην πεξηνδηθφ 

ζην νπνίν εθδφζεθε ή ην ζπλέδξην φπνπ παξνπζηάζηεθε, θιπ  

5. Τπνθάθεινη κε νλνκαζία «PAPERS_ΟΝΟΜΑ_MELOYS», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη 

νιφθιεξε ηελ κνξθή άξζξσλ/αλαθνηλψζεσλ ηα νπνία ζεσξνχληαη πνιχ 
ζεκαληηθά και άκεζα ζρεηηδφκελα κε ηελ ελ ιφγσ έξεπλα. Η ππνβνιή απηή είλαη 

πξναηξεηηθή θαη φρη ππνρξεσηηθή.   

Ο θάζε Φνξέαο Τινπνίεζεο πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη πξφηαζε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη 

θαη λα ππνβάιιεη ηα έληππα θαζψο θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηε 

ζπλέρεηα ηεο παξνχζεο ελφηεηαο. Σα έληππα δηαηίζεληαη ζηηο ηζηνζειίδεο 

http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp, θαη www.edulll.gr  

 

2.  Ηιεθηξνληθή Σειηθή Τπνβνιή Πξνηάζεσλ πξνο Αμηνιφγεζε ζε δχν 

Φάζεηο:   

(α)ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΚΑΣΑΡΚΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ : σο ηελ 31ε Οθησβξίνπ 

2010 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε http://thalis.opengov.gr, πξέπεη λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ επηθαηξνπνηεκέλε ζχλνςε ηεο πξφηαζήο ηνπ ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ζηελ νπνία δεηείηαη ε 

πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζήο ηνπ.  

ηελ παξνχζα θάζε νη δηεζλείο αμηνινγεηέο θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

εθάζηνηε πξφηαζεο κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:1) Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (ηνπ 

Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, θαη ησλ κειψλ ηεο Δξεπλεηηθήο Οκάδαο)θαη 2) Αξηζηεία 

Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο.  

(β) ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟ ΠΛΗΡΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ 

ΠΡΟΣΑΗ ΣΟΤ: Δθφζνλ πξνθξηζεί απφ ηελ πξνθαηαξθηηθή θάζε πξέπεη λα ππνβάιεη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ σο ηελ 20ε Ινπλίνπ 2011 ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

http://thalis.opengov.gr ηελ επηθαηξνπνηεκέλε εθηελή πξφηαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα, 

ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα. 

Η Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζηε β’ θάζε αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο: 

ix. Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο (Δπάξθεηα Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ), 

x. θνπηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο),   

xi. Σήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη  

xii. Χξηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο). 

 

3. Τπνβνιή Σερληθψλ Γειηίσλ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. 

http://www.espa.gr/proskliseis06e.asp
http://www.edulll.gr/
http://thalis.opengov.gr/
http://thalis.opengov.gr/
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Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

πξνηάζεσλ, νη δηθαηνχρνη  Δξεπλεηηθά Κέληξα ζα πξνβνχλ ζηελ ππνβνιή ησλ Σερληθψλ 
Γειηίσλ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο (ΣΓΠΠ) κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Τπνβνιήο ηνπ ΟΠ. 

Γηα θάζε εγθεθξηκέλε πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξφηαζε ζα ππνβιεζεί έλα ΣΓΠΠ πξάμεο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επί ηε βάζε ηεο αμηνινγεζείζαο πξφηαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα, φπσο 
ππνβιήζεθαλ θαη εθφζνλ  αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά γηα ρξεκαηνδφηεζε. 

Απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία απνζηέιινληαη ζρεηηθέο νδεγίεο ζπκπιήξσζεο, επηζεκαίλνληαη 

νη θξίζηκεο παξαηεξήζεηο ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ θαη δίλεηαη πξφζβαζε κέζσ εηδηθψλ θσδηθψλ ζηα θχιια αμηνιφγεζεο ησλ 

αμηνινγεηψλ. 

Γηα ηε ζχληαμε εθάζηνπ ΣΓΠΠ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη παξαηεξήζεηο ησλ 

εκπεηξνγλσκφλσλ, σο είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ησλ θχιισλ 

αμηνιφγεζεο ζηελ νπνία έρεη πξφζβαζε ν αξκφδηνο πληνληζηήο ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ε δηαδηθαζία Έληαμεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξάμεσλ 
απηψλ.  

Σα ππνβαιιφκελα Σερληθά Γειηία Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ζα εμεηαζζνχλ απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία ε νπνία δχλαηαη λα δηαηππψζεη παξαηεξήζεηο θαη λα επηβάιεη δηνξζψζεηο έηζη 

ψζηε ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ησλ πξνο έληαμε Πξάμεσλ (Δξεπλεηηθψλ 

Έξγσλ) λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο παξαηεξήζεηο ηεο αμηνιφγεζεο. Δπίζεο δπλαηφλ είλαη λα 

δεηεζνχλ κηθξν-ηξνπνπνηήζεηο γηα δηαρεηξηζηηθνχο - ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο θπζηθά ρσξίο 

λα αιινηψλεηαη ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο αμηνινγεζείζαο Δξεπλεηηθήο 

Πξφηαζεο. 

πγθεθξηκέλα, ζα θαηαρσξεζνχλ ηα ΣΓΔ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

ππνβνιήο ηνπ ΟΠ, ζα γίλεη εμαγσγή ζε αξρείν XML, ην νπνίν ζα ππνβιεζεί κέζσ ηνπ 

Web-Site ζηελ , κε παξάιιειε θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαρσξεκέλνπ πιένλ δειηίνπ, ζην e-

mail: thales@epeaek.gr.  

Σν Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο γηα θάζε Δξεπλεηηθφ Έξγν ζα πεξηιακβάλεη: 

 έλα Τπνέξγν γηα εθηέιεζε κε ίδηα κέζα ησλ δξάζεσλ ηνπ Δξεπλεηηθνχ Έξγνπ είηε  

 έλα Τπνέξγν εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα θαη έλα Τπνέξγν πξνκήζεηαο γηα ηελ 

πεξίπησζε πξνκεζεηψλ εμνπιηζκνχ / ππεξεζηψλ γηα πνζφ άλσ ησλ 60.000 πιένλ 

ΦΠΑ 

 

εκεηψλεηαη φηη: 

1. θάζε πξνκήζεηα ζηα πιαίζηα ηνπ ππνέξγνπ ηεο εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ην φξην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ, δει. 60.000 € + ΦΠΑ.  

2. δελ ζα είλαη απνδεθηή ε θαηάηκεζε ζε νκνεηδείο ζπκβάζεηο γηα ην ίδην αληηθείκελν 

εληφο ηνπ ππνέξγνπ εθηέιεζεο κε ίδηα κέζα, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ νξίνπ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ αλά ζχκβαζε. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ζα δεκηνπξγνχληαη μερσξηζηά ππνέξγα πξνκεζεηψλ. 

 

4. Έληππε θαη Ηιεθηξνληθή Τπνβνιή ησλ ζπλεκκέλσλ εγγξάθσλ ηεο 
Πξφζθιεζεο. 

 

Μεηά ηελ έγθξηζε ηνπ ππνβιεζέληνο κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ΣΓΠΠ απφ ηελ 

ΔΤΓ/ΔΠΔΓΒΜ, ζα αθνινπζήζεη ε έληππε ππνβνιή ηνπ κε ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο απφ 

ηνπο λφκηκνπο δηθαηνχρνπο ηεο Πξάμεο. 

Δπηπξφζζεηα ζα απνζηαινχλ – ζε έληππε κνξθή κε ππνγξαθέο θαη ζθξαγίδεο θαζψο θαη 

ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε CD- καδί κε ην ΣΓΠΠ θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ ηζρχνπζα Πξφζθιεζε ηα νπνία είλαη ηα εμήο (βιέπε Αξρείν zip. κε ηα 

ζπλεκκέλα έγγξαθα):  

mailto:mlyra@epeaek.gr
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4.1. Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα 

πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.edulll.gr. ηελ αίηεζε ζα αλαγξάθεηαη ν ζπλνιηθφο π/π ηεο πξάμεο – 

Σερληθνχ Γειηίνπ. 

4.2. Βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο Γηθαηνχρνπ (πηζηνπνηεηηθφ κε βάζε ην 

Πξφηππν ΔΛΟΣ). Υξεηάδεηαη κφλν απφ ην Ίδξπκα ηνπ πληνληζηή, δειαδή ηνπ 

Γηθαηνχρνπ ηνπ ΣΓΠΠ 

 

4.3. απφ ηνλ  Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπ κε ελππφγξαθν 

εληαίν έγγξαθφ ηνπ πνπ ζα βεβαηψλεη φια ηα θαησηέξσ: 

α) βεβαίσζε πεξί κε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ηεο πξάμεο απφ 

άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ή 

πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

β) βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη έρεη ιεθζεί απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ ππνβνιή 

ηεο πξφηαζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ πληνληζηή, 

γ) βεβαίσζε  φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κε ηίηιν ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

4.4. Δληαία ππεχζπλε δήισζε ηνπ πληνληζηή ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986, 

ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη: 

α) ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ,  

β)  ε ζπλεξγαζία ησλ κεηαθαινχκελσλ εξεπλεηψλ θαζψο θαη  

γ)  Η έξεπλα & νη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο / Μεηαδηδάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα & εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ην ζπγθεθξηκέλν 

εξεπλεηηθφ έξγν δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια εζληθά ή επξσπατθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα (π.ρ ππνηξνθία «Ηξάθιεηηνο», «ΙΚΤ», Γ.Γ.Δ.Σ θιπ) ή άιιε δεκφζηα 

πεγή εζληθή ή επξσπατθή πεγή. 

δ)  φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο δελ ήηαλ ζπληαμηνχρνο 

ή νκφηηκνο θαζεγεηήο 

 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» ζηε δηεχζπλζε Πηηηαθνχ 2-4 θαη Πεξηάλδξνπ Σ.Κ 10558 ΑΘΗΝΑ, ηηο ψξεο 09:00 

– 14:00 φιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Όια ηα έληππα ζηνηρεία ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ θνξέα θαη ηελ ππνγξαθή ησλ αξκνδίσλ. 

  

Η Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο λα πξνβεί ζε 

παξάηαζε ή αλάθιεζε ηεο ηζρχνο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθαξκφδνληαο ηνλ 

ίδην ηξφπν δεκνζίεπζήο ηεο. 

 

5. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΔΧΝ 

Η δηαδηθαζία γηα ηελ έληαμε ησλ πξάμεσλ ζην Δ.Π. αθνινπζεί ηα παξαθάησ βήκαηα:  

5.1 ΔΛΔΓΥΟ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ 

Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ ππνβιεζέλησλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π.. Δθφζνλ θξηζεί αλαγθαίν, ε ΔΤΓ δχλαηαη λα δεηήζεη ηελ 

ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα έρνπλ 

ππνβιεζεί έσο ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο.  

Η εμέηαζε ησλ θξηηεξίσλ πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο Πξφηαζεο έρεη ζηφρν λα δηαζθαιίζεη 

ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαλνληζηηθφ πιαίζην πξνθεηκέλνπ ε 

http://www.edulll.gr/
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Πξφηαζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε. Σα θξηηήξηα πιεξφηεηαο ζηνηρείσλ ηεο 

πξφηαζεο δηαζθαιίδνπλ φηη: 

Π1. Ο δηθαηνύρνο πνπ ππνβάιιεη ηελ πξόηαζε έρεη ηελ αξκνδηόηεηα εθηέιεζεο 

ηεο Πξάμεο.  

Δμεηάδεηαη εάλ ν δηθαηνχρνο έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθηέιεζεο ηεο Πξάμεο, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ζρεηηθή λνκνζεηηθή ή άιιε δηνηθεηηθή πξάμε. Η αξκνδηφηεηα ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηεθκεξηψλεηαη κε ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο.  

Π2. Πιεξόηεηα ππνβαιιόκελεο πξόηαζεο. 

Δμεηάδεηαη αλ, γηα ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ηππνπνηεκέλα 

έληππα θαη έρνπλ επηζπλαθζεί φια ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε φπσο: 

1. Αξρηθή Αίηεζε Υξεκαηνδφηεζεο, ππφδεηγκα ηεο νπνίαο επηζπλάπηεηαη ζηελ 

παξνχζα πξφζθιεζε, θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

www.edulll.gr. 

2. Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο (ΣΓΠ), ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθεηαη δεκνζηεπκέλν ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε www.edulll.gr. Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη ρσξίο ηε ρξήζε ηνπ 

ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ΣΓΠ απνξξίπηνληαη. 

3. Βεβαίσζε Γηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρνπ ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί απφ 

άιιε Γηαρεηξηζηή Αξρή. 

4. απφ ηνλ Νφκηκν Δθπξφζσπν ηνπ Δξεπλεηηθνχ Κέληξνπο κε ελππφγξαθν εληαίν 

έγγξαθφ ηνπ πνπ ζα βεβαηψλεη φια ηα θαησηέξσ: 

α) βεβαίσζε πεξί κε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο δαπάλεο ηεο πξάμεο 

απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα, ζην πιαίζην ηεο 

ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 

β) βεβαίσζε πεξί ηνπ φηη έρεη ιεθζεί απφθαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξφηαζεο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ Τπεπζχλνπ, 

γ) βεβαίσζε  φηη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.Δληαία ππεχζπλε δήισζε ηνπ πληνληζηή 

ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη: 

α) ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ,  

β)  ε ζπλεξγαζία ησλ κεηαθαινχκελσλ εξεπλεηψλ θαζψο θαη  

γ)  ε έξεπλα & νη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο / Μεηαδηδάθηνξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ έξεπλα & εθπνλνχλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή άκεζα ζρεηηδφκελε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν δελ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ άιια εζληθά ή 

επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα (π.ρ ππνηξνθία «Ηξάθιεηηνο», «ΙΚΤ», Γ.Γ.Δ.Σ 

θιπ) ή άιιε δεκφζηα πεγή εζληθή ή επξσπατθή  

δ) φηη θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο δελ ήηαλ 

ζπληαμηνχρνο ή νκφηηκνο θαζεγεηήο 

5. Λνηπά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζηελ πξφζθιεζε. 

Π3. Σα ηππνπνηεκέλα έληππα ηεο πξόηαζεο θαη ηα ζπλνδεπηηθά έγγξαθα είλαη 

ζπκπιεξσκέλα ζσζηά θαη ππνγεγξακκέλα από ηνπο αξκόδηνπο.  

Δμεηάδεηαη αλ ηα έληππα ηεο πξφηαζεο έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηνπο αξκφδηνπο θαη αλ 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί φια ηα πεδία ηνπο. 

Π4. Η πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλόκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδόηεζε Πξάμεο 

εκπίπηεη εληόο ηεο πεξηόδνπ επηιεμηκόηεηαο ηνπ ΔΠ. 

http://www.edulll.gr/
http://www.edulll.gr/
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Δμεηάδεηαη αλ ε πεξίνδνο πινπνίεζεο ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο ζπγρξεκαηνδφηεζε 

Πξάμεο εκπίπηεη εληφο ηεο πεξηφδνπ επηιεμηκφηεηαο ηνπ ΔΠ, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη πεξαηψλεηαη ζηηο 31/12/2015. 

Π5. Η Πξάμε εκπίπηεη ζηηο ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

ζηελ πξόζθιεζε. 

Διέγρεηαη αλ ε Πξάμε εκπίπηεη ζηηο πξνζδηνξηδφκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε ζεκαηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. 

Π6. Η Πξάμε ηθαλνπνηεί ηα θξηηήξηα δηαρσξηζκνύ ησλ Σακείσλ.  

Δμεηάδεηαη ε επηιεμηκφηεηα ηεο Πξάμεο κε βάζε ηα Κξηηήξηα Γηαρσξηζκνχ ησλ 

παξεκβάζεσλ ησλ Γηαξζξσηηθψλ Σακείσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θεθάιαην 

"πκπιεξσκαηηθφηεηα παξεκβάζεσλ κε απηέο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ΔΓΣΑΑ θαη 

ΔΣΑ – Κξηηήξηα δηαρσξηζκνχ ησλ παξεκβάζεσλ κε ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΑ" ηνπ ΔΠ. 

Σν παξαδεθηφ ηεο πξφηαζεο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ Πξάμεσλ. Η εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε 

ΝΑΙ / ΟΥΙ. Γηα φια ηα αλσηέξσ θξηηήξηα πιεξφηεηαο, ε απάληεζε πξέπεη λα είλαη ζεηηθή 

(ΝΑΙ), αιιηψο ε πξφηαζε απνξξίπηεηαη θαη ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά ν δηθαηνχρνο.  

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ πιεξφηεηαο, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή δχλαηαη λα 

δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ ηνλ δηθαηνχρν, ηα νπνία πξέπεη λα 

ππνβιεζνχλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο.  

 

5.2  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ σο εμήο: 

5.2.1. Λακβάλεη ρψξα πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο επί ζπλφςεσλ 

ησλ πξνηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηαηππσκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζηε βάζε 

πξνηππνπνηεκέλεο ειεθηξνληθήο θφξκαο.  

Έξγν ησλ δηεζλψλ αμηνινγεηψλ ζα είλαη λα θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

θάζε πξφηαζεο κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 

iii. Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (ηνπ πληνληζηή, ησλ Τπεπζχλσλ θαη ησλ κειψλ 

ησλ Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ). Θα ιεθζνχλ ππφςε ε εκπεηξία,  ε επηζηεκνληθή 

αλαγλψξηζε,  ε  πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα,  νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο, νη επηβιέςεηο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, 

θ.ιπ. 

 

iv. Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο. Θα ιεθζνχλ ππφςε  ε θαηλνηνκηθφηεηα ηεο 

πξφηαζεο, ε κεζνδνινγία, ε θξηζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη 

θαη ε εκβέιεηα ησλ επηπηψζεσλ  ζε αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

Σν πξψην ζηάδην αμηνιφγεζεο πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε 

πξνηάζεσλ απφ αλεμάξηεηνπο, δηεζλείο θξηηέο / εκπεηξνγλψκνλεο. Οη δηεζλείο αμηνινγεηέο 

ζα πξνθξίλνπλ πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζνχλ ζε πιήξε αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε, φπνπ ζα θξηζεί εάλ εληέιεη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη ππφ πνηνπο φξνπο. Η 

αμηνιφγεζε ηεο ζπλνπηηθήο πξφηαζεο γίλεηαη κε ΝΑΙ /ΟΥΙ. Γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

δηαδηθαζίαο νη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ κε ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θιίκαθα 1-4. 

Κξίλνληαη ζεηηθά γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη πξνθξίλνληαη ζηε β’ θάζε φζσλ 

πξνηάζεσλ ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ, ηζνχηαη ή 

ππεξβαίλεη ην βαζκνινγηθφ πήρε ηνπ 3,25. 

Η αλαιπηηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ επηθαηξνπνηεκέλσλ εθηελψλ  πξνηάζεσλ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα (γηα φζεο εθ ησλ πξνηάζεσλ πξνθξηζνχλ απφ ηνπο δηεζλείο 
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αμηνινγεηέο θαηά ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε) ζα γίλεη απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο, θαηά 

ηα θαησηέξσ ππφ 5.2.2.  

5.2.2. Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ κε κέξηκλα ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., θαη κε πξνζθπγή 

ζε δηεζλείο αμηνινγεηέο κε βάζε ηα εξήρ κπιηήπια πος εγκπίθηκαν από ηην Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ. 

(v) Α. Πληρότητα και ςαφήνεια τησ πρόταςησ (Επάρκεια Ερευνητικών Υποδομών), 

(vi) Β. Σκοπιμόηηηα ηεο πξάμεο (Απιζηεία Δπεςνηηικήρ Ππόηαζηρ),   

(vii) Γ. Τήπηζη εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη  

(viii) Γ. Ωπιμόηηηα ηεο πξάμεο (Απιζηεία Δπεςνηηικήρ Ομάδαρ). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε εμεηδίθεπζε ησλ θξηηεξίσλ έληαμεο Πξάμεσλ αλά νκάδα θξηηεξίσλ έρεη 

σο εμήο: Η αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ  επηθαηξνπνηεκέλσλ εθηελψλ πξνηάζεσλ 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα ιάβεη ρψξα εμ απνζηάζεσο κέζσ 

εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ζηελ Οκάδα 

Κξηηεξίσλ Γ, «ηήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ», ζα δειψλεηαη ζηελ ειεθηξνληθή 

πιαηθφξκα ππνβνιήο απφ ηνλ δηθαηνχρν θαηά πφζνλ ην θξηηήξην ηεξείηαη ζηελ 

πξνηεηλφκελε έξεπλα. ε πεξίπησζε ζεηηθήο δήισζεο,  ζα γίλεηαη ν ζρεηηθφο  έιεγρνο 

απφ ηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή. (ζεκείν δ). 

 

 

Α. ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΑΦΗΝΔΙΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

Α1. αθήλεηα πεξηγξαθήο ηεο Πξάμεο.  

Δμεηάδεηαη αλ ε πεξηγξαθή ηεο Πξάμεο πεξηιακβάλεη ζαθψο πεξηγεγξακκέλν θαη 

επαξθψο πνζνηηθνπνηεκέλν θπζηθφ αληηθείκελν. Η πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ πνζνηηθψλ δεηθηψλ 

εθξνψλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πνζνηηθνχο ζηφρνπο. ηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ην ΔΠ πεξηιακβάλεη δείθηε ή δείθηεο πνπ ζπλδένληαη επζέσο κε απηή 

ηελ Πξάμε, ρξεζηκνπνηνχληαη θαη’ ειάρηζηνλ νη δείθηεο απηνί.  

Δπίζεο, εμεηάδεηαη εάλ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ην θπζηθφ αληηθείκελν πνπ πξφθεηηαη 

λα πινπνηεζεί απφ θάζε κηα ζπλεξγαδφκελε εξεπλεηηθή νκάδα πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαιήμεη ε πξνηεηλφκελε έξεπλα ζην αλακελφκελν απνηέιεζκα. 

Α2. Πιεξόηεηα πεξηγξαθήο ηεο Πξάμεο.  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα ηεο πεξηγξαθήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο φζνλ 

αθνξά: α) ηε κεζνδνινγία πινπνίεζεο θαη γ) ηα ηερληθά, ιεηηνπξγηθά ή άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο. 

Α3. Πιεξόηεηα θαη ξεαιηζηηθόηεηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε 

ην θπζηθό ηεο αληηθείκελν.  

Αμηνινγείηαη ε πιεξφηεηα θαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Πξάμεο, κε βάζε θπξίσο ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 

4. Σελ πιεξφηεηα ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ (αλ δειαδή πεξηιακβάλεη φιεο 

ηηο αλαγθαίεο δαπάλεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ). 

Η αλάιπζε ηνπ θφζηνπο ελδεηθηηθά ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο:  

 Απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ηεο θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ινηπψλ 

ζπλεξγαηψλ 

 Μεηαθηλήζεηο  

 Πξνκήζεηεο 

 Γεκνζηφηεηα θαη δηάρπζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ  

 Λνηπέο ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο 

 Δλέξγεηεο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ Ιδξχκαηνο  
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 Αμηνιφγεζε ηεο πξάμεο θιπ 

5. Σν θαηά πφζν ηα πξνβιεπφκελα κνλαδηαία θφζηε πινπνίεζεο είλαη ξεαιηζηηθά (ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ απηά δελ πξνθχπηνπλ απφ θαλνληζηηθέο πξάμεηο). 

6. Σελ νξζή θαηαλνκή ζηηο επηκέξνπο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζε ζρέζε κε ην 

πξνηεηλφκελν θπζηθφ αληηθείκελν, ηα δηαθξηηά παξαδνηέα ησλ επί κέξνπο 

ππνέξγσλ, ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ή/θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο.  

Α4. Ρεαιηζηηθόηεηα ρξνλνδηαγξάκκαηνο νινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο.  

Δμεηάδεηαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε: 

4. Σν θπζηθφ αληηθείκελν. 

5. Σελ επηιεγκέλε κέζνδν πινπνίεζεο (απηεπηζηαζία, αλάζεζε θιπ). 

6. Σνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο. 

Α5. Ύπαξμε επαξθώλ κεραληζκώλ πνηνηηθνύ ειέγρνπ θαη αμηνιόγεζεο. 

Δμεηάδεηαη αλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη επαξθή πξφβιεςε / ζρέδην γηα ηελ δηαζθάιηζε 

ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη γηα ηελ απνηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο 

θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, ηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
πινπνίεζεο φζν θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηεο. 

ηελ Καηεγνξία Κξηηεξίσλ Αμηνιφγεζεο Α (Πιεξφηεηα θαη αθήλεηα Πξάμεο), ηα θξηηήξηα 

ζεσξνχληαη ππνρξεσηηθά γηα φιεο ηηο Πξάμεηο ηνπ ΔΠ.  

Σν θξηηήξην Α3 θαη Α4 κπνξεί λα βαζκνινγεζεί θαη κε ΝΑΙ ππφ Όξνπο ζηελ πεξίπησζε 

πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αμηνιφγεζεο ηξνπνπνηεζεί ν Πξνυπνινγηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ 
δξάζεσλ ή ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ. 

Η εθπιήξσζε απηψλ ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε ΝΑΙ / ΟΥΙ θαη πξνυπφζεζε ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή (ΝΑΙ) ζε φια απηά ηα θξηηήξηα. Η 

ηηκή ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο πξνηεηλφκελεο 
Πξάμεο, πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.  

Β. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΡΑΞΗ (πληειεζηήο ζηάζκηζεο: 60%) 

Β1. πκβνιή ηεο Πξάμεο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ / δεηθηώλ ηεο αληίζηνηρεο 

ζεκαηηθήο πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ΔΠ – Απνηειεζκαηηθόηεηα Πξάμεο. (2%)  

Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο Πξάμεο ζηνπο ζηφρνπο ηνπ αληίζηνηρνπ ζεκαηηθνχ Άμνλα 

Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ ΔΠ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε Πξάμε ζπκβάιιεη άκεζα ζηνπο 

πνζνηηθνχο δείθηεο ηνπ ζρεηηθνχ ζεκαηηθνχ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο, θαηαγξάθεηαη 
πνζνηηθή εθηίκεζε απηήο ηεο ζπκβνιήο. 

Β2. Απνδνηηθόηεηα ηεο Πξάμεο. (3%)  

Δμεηάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ κεγέζνπο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξννξίδεηαη λα θαιχςεη (βι. επφκελν θξηηήξην). 

Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, εμεηάδνληαη νη αλακελφκελεο εθξνέο ηεο Πξάμεο ζε ζρέζε κε 
ηνλ αληίζηνηρν πξνυπνινγηζκφ. 

Β3. Κξηζηκόηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνηεηλόκελεο Πξάμεο θαη βαζκόο θάιπςεο ησλ αλαγθώλ. ( 13%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ θαη αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

άκεζα ή θαη έκκεζα σθεινπκέλσλ ζηελ πεξίπησζε βαζηθήο έξεπλαο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ θξηζηκφηεηα ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

Πξάμεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ε πξνηεηλφκελε Πξάμε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

επαξθή αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ή θαη θάιπςε 

εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ζηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη επαξθή πξνζαξκνγή ηεο ζηφρεπζεο 
θαη ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζήο ηεο ζηηο αλάγθεο απηέο. 

Β4.πκβνιή ηεο πξάμεο ζηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ησλ ιηγόηεξν 

αλαπηπγκέλσλ πεξηνρώλ (2%) 
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Δμεηάδεηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε Πξάμε αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο 

ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ Πεξηθεξεηψλ / πεξηνρψλ, πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξα πςειά 

πνζνζηά αλεξγίαο θιπ. 

ηελ παξνχζα πξφζθιεζε ζα ιεθζεί ππ’ φςε ην αλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα 

ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο, πξνβιέπεηαη λα έρνπλ επηπηψζεηο ζε ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο. 

Β5.Γηαηεξεζηκόηεηα ηεο παξέκβαζεο κεηά ηελ ιήμε ηεο Κνηλνηηθήο 

ζπγρξεκαηνδόηεζεο (3%).  

Τπφ ην θξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη αλ ζηελ πξφηαζε ππάξρεη πξφβιεςε θαη ε 

ηεθκεξίσζε γηα ηελ ζπλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη 

κεηά ηελ ιήμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο  

Β6. Καηλνηνκηθόηεηα ηεο πξάμεο. (37%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, ν νπνίνο, 

ελδεηθηηθά θαη κεηαμχ άιισλ, κπνξεί λα ηεθκεξηψλεηαη κε βάζε ην φηη: 

6. Η ίδηα ε πξνηεηλφκελε Πξάμε, σο εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηεο, 

πξνάγεη επζέσο ηελ έξεπλα ζηελ αληίζηνηρε Δπηζηεκνληθή πεξηνρή.  

7. Η Γξάζε ζηελ νπνία ππάγεηαη ε πξνηεηλφκελε Πξάμε είλαη ζηε ζχιιεςε θαη ηε 

ζηφρεπζή ηεο θαηλνηνκηθή γηα ηα Διιεληθά θαη Δπξσπατθά δεδνκέλα  

8. Η ίδηα ε πξνηεηλφκελε Πξάμε, σο εθ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, πξνάγεη επζέσο ηελ 

έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία  

9. Αθνξά έξεπλα γηα πξσηφηππα πξντφληα, πιηθά θαη ππεξεζίεο, ηδέεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο κειέηεο γηα λέα πξντφληα.  

10. Σα θαηλνηνκηθά ζηνηρεία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαπλένπλ ηφζν ηελ θεληξηθή ηδέα ζηελ 

νπνία βαζίζηεθε ν ζρεδηαζκφο ηνπ φζν θαη ην ζχλνιν ζρεδφλ ηνπ έξγνπ. 

Β7.Πξνζαξκνγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Κνηλνηηθήο Πξσηνβνπιίαο EQUAL  

Γελ εθαξκφδεηαη δηφηη θαιχπηεηαη απφ ηα άιια θξηηήξηα  

Τπφ ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Β (θνπηκφηεηα Πξάμεο), νη πξνηεηλφκελεο Πξάμεηο 

βαζκνινγνχληαη θαη ηεξαξρνχληαη κε ρξήζε ζπληειεζηψλ ζηάζκηζεο. Οη αμηνινγεηέο 

βαζκνινγνχλ θάζε θξηηήξην απφ ην 1 έσο ην 4 (κε αθξίβεηα πξψηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ), 

κε άξηζηα ην 4. Γηα ηα θξηηήξηα Β1, Β2, Β3 θαη Β6 πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ αλ ε 

βαζκνινγία ζε απηά είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2.   

Γ. ΣΗΡΗΗ ΔΘΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΙΚΧΝ ΚΑΝΟΝΧΝ 

Γ1. πλέπεηα κε ηηο Δζληθέο θαη Κνηλνηηθέο πνιηηηθέο 

Δμεηάδεηαη ε ζπλέπεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο κε ην Δζληθφ 

Πξφγξακκα Μεηαξξπζκίζεσλ θαη ηηο Οινθιεξσκέλεο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηελ Απαζρφιεζε (ηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο). 

Γ2. Σήξεζε ησλ εζληθώλ θαη θνηλνηηθώλ θαλόλσλ πνπ αθνξνύλ ηηο δεκόζηεο 

ζπκβάζεηο έξγσλ, κειεηώλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ.  

Δμεηάδεηαη, αλάινγα κε ην ζηάδην εμέιημεο ηεο Πξάμεο, αλ ν δηθαηνχρνο έρεη ηεξήζεη 

κέρξη ηε ζηηγκή ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ηνπο θαηά πεξίπησζε 

ηζρχνληεο εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ, κειεηψλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. Η εμέηαζε γίλεηαη κε βάζε ηηο 

πξνβιεπφκελεο ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ιίζηεο ειέγρνπ γηα ηελ 

πξνέγθξηζε ησλ ζηαδίσλ εμέιημεο φισλ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο Πξάμεο. 

Γ3. Σήξεζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ θνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ην 

πεξηβάιινλ.   
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Αμηνινγνχληαη ελδερφκελεο άκεζεο ή έκκεζεο ζπλέπεηεο απφ ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ζην πεξηβάιινλ. Σν θξηηήξην απηφ εθαξκφδεηαη κφλν ζε 

ζπγθεθξηκέλεο Γξάζεηο ηνπ ΔΠ πνπ, ελδεηθηηθά, αθνξνχλ ζηελ πεξηβαιινληηθή έξεπλα 

ή ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. εκεηψλεηαη φκσο φηη ην θξηηήξην δελ έρεη γεληθή 

εθαξκνγή ζην ΔΠ, θαζψο απηφ δελ εκπίπηεη ζηα πξνγξάκκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1α 

ηνπ άξζξνπ 3 (Πεδίν εθαξκνγήο) ηεο κε α.π. ΤΠΔΥΧΓΔ/ΔΤΠΔ/ νηθ.107017/2006 ΚΤΑ 

«Γηαδηθαζία ηξαηεγηθήο Πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο (ΠΔ)» (ΦΔΚ/1225/Β/5-9-

2006). 

Γ4. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ θύισλ 

Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξάμεο, θαη ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ, εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δελ αληίθεηηαη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ θαη πξνάγεη 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζηεξενηχπσλ γηα ηελ ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηελ Διιεληθή 

νηθνλνκία θαη θνηλσλία. 

Γ5. Πξναγσγή ηεο ηζόηεηαο ησλ επθαηξηώλ θαη κε δηάθξηζε.  

Δμεηάδεηαη αλ ν δηθαηνχρνο θαηά ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξάμεο, θαη ηδίσο θαηά ηελ επηινγή ησλ σθεινπκέλσλ, εθαξκφδεη θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ δελ αληίθεηηαη ζηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο κε δηάθξηζεο 

εμαηηίαο ηεο θπιήο ή ηεο εζληθήο θαηαγσγήο, ηεο ζξεζθείαο ή/θαη ησλ πεπνηζήζεσλ, 

ηεο χπαξμεο αλαπεξίαο, ηεο ειηθίαο ή ηνπ γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Γ6. Δμαζθάιηζε ηεο ηζόηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

Δμεηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Πξάμε ηθαλνπνηεί, φπσο θαηά πεξίπησζε αξκφδεη, 

ηηο απαηηήζεηο ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηελ 

πιεξνθφξεζε θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξάμε φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Γ7. Πξόβιεςε γηα ηελ ηήξεζε ησλ Κνηλνηηθώλ θαλόλσλ γηα ηελ πιεξνθόξεζε, 

ηελ δεκνζηόηεηα θαη ηελ δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο σο πξνο 

ηελ δηαδηθαζία (θαη ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο) ηήξεζεο ησλ Κνηλνηηθψλ θαλφλσλ πεξί 

δεκνζηφηεηαο θαη ελεκέξσζεο ησλ δπλεηηθψλ σθεινπκέλσλ θαη ηεο θνηλήο γλψκεο 

γηα ηελ πξνηεηλφκελε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε Πξάμε. Δμεηάδεηαη επίζεο αλ νη 

πξνβιεπφκελεο ζηελ πξφηαζε ελέξγεηεο ελεκέξσζεο είλαη θαηάιιεια 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζηνλ 

νπνίν απεπζχλεηαη ε πξνηεηλφκελε Πξάμε. Σέινο, εμεηάδεηαη εάλ ε πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ζαθείο θαη ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο σο πξνο ηελ δηαδηθαζία (θαη ηελ 

θάιπςε ηνπ θφζηνπο) πνπ αθνξά ζηελ δεκνζηνπνίεζε θαη ζηελ δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απφ ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. 

Η εθπιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ βαζκνινγείηαη κε ΝΑΙ / ΟΥΙ. Πξνυπφζεζε ζεηηθήο 

αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή "ΝΑΙ" ζε φια ηα θξηηήξηα ηεο 

Καηεγνξίαο Γ. Η ηηκή ΝΑΙ δχλαηαη λα δνζεί ππφ πξνυπνζέζεηο ή αλαπξνζαξκνγέο ηεο 

πξνηεηλφκελεο Πξάμεο, πνπ απνθαζίδεη ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

Γ. ΧΡΙΜΟΣΗΣΑ ΠΡΑΞΗ (πληειεζηήο ζηάζκηζεο: 40%) 

Γ1. ηάδην εμέιημεο απαηηνύκελσλ ελεξγεηώλ σξίκαλζεο ηεο Πξάμεο. (40%) 

Δμεηάδεηαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο ηεο Πξάμεο απφ ηελ άπνςε ηνπ ζηαδίνπ εμέιημεο ησλ 

απαηηνχκελσλ πξνπαξαζθεπαζηηθψλ ελεξγεηψλ (κειέηεο, ζπλεξγαζίεο, ηελ εκπεηξία 

απφ ηελ πινπνίεζε παξεκθεξψλ έξγσλ, ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δπλεηηθψλ 
δηθαηνχρσλ θιπ γηα ηελ έλαξμε πινπνίεζήο ηεο.  

ην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ θξηηεξίνπ ζα ιεθζνχλ ππ’ φςε θαη ζα βαζκνινγεζνχλ θαη ηα 

εμήο: 

 Δκπεηξία θαη επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ηνπ ζπληνληζηή ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα, ηε 
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πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεψλ / αλαθνηλψζεσλ ηνπ θαη ηπρφλ άιινπ 

παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ 

αληηθείκελν ηνπ ή ζην πξνηεηλφκελν έξγν ή απφ πινπνίεζε ζπλαθψλ θαη 
άιισλ έξγσλ  (13%) 

 Δκπεηξία θαη επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ησλ ππεπζχλσλ ησλ 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ζπλεξγαδφκελσλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ  φπσο 

απνδεηθλχεηαη απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπο ζεκείσκα, ηε πνηφηεηα ησλ 

δεκνζηεχζεψλ / αλαθνηλψζεσλ ηνπο θαη ηπρφλ άιινπ παξαγφκελνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπο 

ή ζην πξνηεηλφκελν έξγν ή απφ πινπνίεζε ζπλαθψλ θαη άιισλ έξγσλ  

(11%) 

 Δκπεηξία θαη επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα βηνγξαθηθά 

ηνπο ζεκεηψκαηα, ηε πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεψλ / αλαθνηλψζεσλ ηνπο 

θαη ηπρφλ άιινπ παξαγφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ηνπ γλσζηηθνχ 

επηζηεκνληθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ κε ην αληηθείκελν ηεο Πξνηεηλφκελεο 

Έξεπλαο ηδηαίηεξα ζην γλσζηηθφ επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ ή ζην 
πξνηεηλφκελν έξγν ή απφ πινπνίεζε ζπλαθψλ θαη άιισλ έξγσλ  (9%) 

 Οξγαλσηηθή Γνκή /Γηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ. Δπηπιένλ ζε 

επίπεδν θχξηαο εξεπλεηηθήο νκάδαο ζα ιεθζεί ππ’ φςε αλ ππήξρε ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία πξηλ απφ ην πξφγξακκα ζπλεξγαζία ζε δηελέξγεηα 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (7%) 

ηε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ππφ ηα θξηηήξηα ηεο θαηεγνξίαο Γ (Χξηκφηεηα Πξάμεο), νη 

πξνηεηλφκελεο Πξάμεηο βαζκνινγνχληαη θαη ηεξαξρνχληαη κε ρξήζε ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο. Οη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ ην θξηηήξην απφ ην 1 έσο ην 4 (κε αθξίβεηα 

πξψηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ), κε άξηζηα ην 4. Γηα ηo θξηηήξην Γ1 πθίζηαηαη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ αλ ε βαζκνινγία ηνπ είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2. 

Η αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα είλαη ζπγθξηηηθή.  

5.2.3. Γηαδηθαζία πγθξηηηθήο Αμηνιφγεζεο 

Η αμηνιφγεζε απνβιέπεη ζηελ επηινγή ησλ ΠΥΔΟ εθείλσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαη παξέρνπλ ερέγγπα φηη ζα 

νινθιεξσζνχλ κέζα ζηηο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο κε ηνλ εγθξηλφκελν πξνυπνινγηζκφ. 

Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο, ε Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο (ΔΤΓ) ηνπ ΔΠ 

Δθπαίδεπζεο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο, κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ δπλεηηθφ ηειηθφ δηθαηνχρν 

ηελ ππνβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ, ζην βαζκφ πνπ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν.  

Να ζεκεησζεί φηη ηπρφλ ςεπδή ζηνηρεία ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο 

πξνηεηλφκελεο Πξφηαζεο γηα Υξεκαηνδφηεζε Δξεπλεηηθήο Οκάδαο. Αθφκε θαη αλ απηή ε 

δηαπίζησζε γίλεη κεηά ηελ έληαμε ηεο πξάμεο ε ΔΤΓ δχλαηαη λα δηαθφςεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ πηζαλφλ έρεη δνζεί 

κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.   

ηάδηα αμηνιφγεζεο. 

Η αμηνιφγεζε αθνινπζεί ηα παξαθάησ ηέζζεξα ζηάδηα: 

1. Έιεγρνο ησλ θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ Πξνηάζεσλ Υξεκαηνδφηεζεο Δξεπλεηηθήο 

Οκάδαο (ΠΥΔΟ) / πξνθαηαξθηηθφο έιεγρνο. 

2. Α΄ θάζε ηεο αμηνιφγεζεο  κε βάζε ηηο επηθαηξνπνηεκέλεο ζπλφςεηο ησλ ΠΥΔΟ  ζηα 

αγγιηθά απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο. 

3. Β΄ θάζε αμηνιφγεζεο κε βάζε ηηο εθηελείο επηθαηξνπνηεκέλεο πξνηάζεηο ζηα 

αγγιηθά απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο. 

4. Οξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ απφ εηδηθή επηηξνπή 

εξγαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΤΓ. 



 

Πξφζθιεζε 49 

10_11_12_74_12_01 

10_11_12_74_12_03 

 

                       
 

65 

Οη αμηνινγήζεηο θαη ζηελ α’ θαη ζηε β΄ θάζε αμηνιφγεζεο γίλνληαη απφ Γηεζλείο 

Αμηνινγεηέο. 

Ο θάζε Αμηνινγεηήο δειψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη α) δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα θξίλεη θαη β) φηη δελ αλήθεη ζηνλ 

αληίζηνηρν Φνξέα πνπ ππνβάιεη ηελ πξφηαζε γηα Αμηνιφγεζε.  

Δίλαη απφξξεηε ε αλαθνίλσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Αμηνινγεηή πνπ αμηνιφγεζε ηελ θάζε 

πξφηαζε. Η Δηδηθή Τπεξεζία έρεη ηελ επρέξεηα λα θνηλνπνηήζεη θαηάινγν κε φια ηα 

νλφκαηα ησλ αμηνινγεηψλ  ζηνλ νπνίν φκσο δε ζα πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε αλαθνξά 

ζηηο ΠΥΔΟ πνπ αμηνιφγεζε ν θάζε Αμηνινγεηήο. 

1. Έιεγρνο θξηηεξίσλ απνθιεηζκνχ Πξνηάζεσλ   

Όπσο αλαγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 5.1 ζει 58 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 

2. Α΄ Φάζε Αμηνιφγεζεο  

Η Α΄ Φάζε αμηνιφγεζεο πξνβιέπεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ 

απφ αλεμάξηεηνπο, δηεζλείο θξηηέο / εκπεηξνγλψκνλεο. Οη δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα 

πξνθξίλνπλ πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζνχλ ζε πιήξε αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε, φπνπ ζα θξηζεί εάλ εληέιεη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη ππφ πνηνπο φξνπο. Γηα 

δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο νη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ κε ηε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε 

θιίκαθα 1-4. Κξίλνληαη ζεηηθά γηα πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε θαη πξνθξίλνληαη ζηε β’ θάζε 

φζσλ πξνηάζεσλ ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ, ηζνχηαη 

ή ππεξβαίλεη ην βαζκνινγηθφ πήρε ηνπ 3,25. 

Κάζε πξφηαζε αμηνινγείηαη απφ 2 Γηεζλείο Αμηνινγεηέο. ε πεξίπησζε 

βαζκνινγηθήο δηαθνξάο άλσ ησλ 2 κνλάδσλ (ζηελ αλαθεξφκελε αλσηέξσ θιίκαθα 1-4) 

κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ησλ 2 θξηηψλ γίλεηαη πξνζθπγή ζε 3ν Αμηνινγεηή. Η 

ηειηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλππνινγηζκφ ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ 

βαζκνινγηψλ. 

Η αμηνιφγεζε ησλ ζπλφςεσλ ησλ πξνηάζεσλ απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ιακβάλεη 

ρψξα εμ΄ απνζηάζεσο, κέζσ εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο. Οη δηεζλείο 

αμηνινγεηέο ζα είλαη εκπεηξνγλψκνλεο κε δηεζλή εκπεηξία ζε αμηνιφγεζε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ. Οη ελ ιφγσ αμηνινγεηέο δε δχλαηαη λα απνηεινχλ κέιε ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο ηεο εθάζηνηε πξφηαζεο. 

Οη δηεζλείο αμηνινγεηέο θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο κε βάζε ηα εμήο 

θξηηήξηα: 

Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο (ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, θαη ησλ κειψλ ηεο 

Δξεπλεηηθήο Οκάδαο). Θα ιεθζνχλ ππφςε ε εκπεηξία,  ε επηζηεκνληθή αλαγλψξηζε,  ε  

πνηφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ, ηα ρξεκαηνδνηνχκελα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη  νη 

δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο. Θα ιεθζνχλ ππφςε  ε θαηλνηνκηθφηεηα ηεο 

πξφηαζεο, ε κεζνδνινγία, ε θξηζηκφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ε 

εκβέιεηα ησλ επηπηψζεσλ  ζε αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. 

 

3. Β΄ Φάζε Αμηνιφγεζεο  
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Γηα φζεο εθ ησλ πξνηάζεσλ πξνθξηζνχλ ζηε β’ θάζε ζα δεηεζεί ππνβνιή αλαιπηηθήο, 

εθηελνχο πξφηαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. ηηο αλαιπηηθέο πξνηάζεηο ζα είλαη δπλαηή θαη 

ε ζπκπιήξσζε ηνπο κε επηθαηξνπνηεκέλα ζηνηρεία. 

Η βαζκνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ εθηελψλ  πξνηάζεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα ζα γίλεη 

απφ ηξεηο δηεζλείο αμηνινγεηέο, ζηνπο νπνίνπο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνληαη νη 2 

αμηνινγεηέο ηεο α΄ θάζεο θαζψο θαη απφ έλα ηξίην θξηηή ν νπνίνο δελ είρε εκπιαθεί ζηελ 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο α΄ θάζεο. 

Η ηειηθή βαζκνινγία ηεο β’ θάζεο αμηνιφγεζεο, πξνθχπηεη  απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ 

φξσλ ηεο βαζκνινγίαο ησλ θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ.  

Κάζε Γηεζλήο Αμηνινγεηήο βαζκνινγεί απφ 1 έσο 4, άξα ε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

θπκαίλεηαη απφ 1-4, κε άξηζηα ην 4 θαη κε κηθξφηεξε δπλαηή βαζκνιφγεζε ην 1. 

Γελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο κε βαζκφ θαηψηεξν ηνπ 3,25  (βάζε). 

Φπζηθά ε κέγηζηε δπλαηή βαζκνινγία είλαη ην 4.0.(κε εμαίξεζε ηηο πξνηάζεηο 

πνπ δχλαηαη λα αλέιζνπλ ην 4.0 ιφγσ επαπμήζεσλ) 

Η Αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζηε β’ θάζε αμηνιφγεζεο απφ ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί βάζε ησλ εμήο θξηηεξίσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο: 

xiii. Πιεξφηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο πξφηαζεο (Δπάξθεηα Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ), 

xiv. θνπηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Πξφηαζεο),   

xv. Σήξεζε εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ θαλφλσλ θαη  

xvi. Χξηκφηεηα ηεο πξάμεο (Αξηζηεία Δξεπλεηηθήο Οκάδαο). 

Η αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ αλαιπηηθψλ πξνηάζεσλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα απφ 

ηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο θαηά ηε β’ θάζε αμηνιφγεζεο ζα ιάβεη ρψξα εμ απνζηάζεσο 

κέζσ εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο.  

Η βαζκνιφγεζε ζηε Β΄ θάζε γίλεηαη κε ΝΑΙ/ΟΥΙ γηα ην θξηηήξην (i) (Πιεξφηεηα θαη 

αθήλεηα ηεο Πξφηαζεο) θαη (iii) (Σήξεζε Δζληθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Καλφλσλ). 

Πξνυπφζεζε ζεηηθήο αμηνιφγεζεο ηεο Πξάμεο είλαη λα ιακβάλεη ζεηηθή ηηκή "ΝΑΙ" ζε φια 

ηα θξηηήξηα ησλ ελ ιφγσ Καηεγνξηψλ. Έηζη, εάλ ζε θάπνην απφ ηα θξηηήξηα, κε ηε ζεηξά 

πνπ παξνπζηάδνληαη, ε αμηνιφγεζε είλαη ΟΥΙ, ε ΠΥΔΟ απνξξίπηεηαη θαη απνθιείεηαη απφ 

ηε πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.   

Οη αμηνινγεηέο βαζκνινγνχλ θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα (ii), (iv) απφ ην 1  έσο ην 4  

(κε αθξίβεηα πξψηνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ), κε άξηζηα ην 4. Γηα ηα θξηηήξηα απηά πθίζηαηαη 

ιφγνο απνθιεηζκνχ αλ ε βαζκνινγία ζε απηά είλαη κηθξφηεξε ηνπ 2.   

Η ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα είλαη ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ 

ηξηψλ θξηηψλ γηα ην θξηηήξην απηφ,  ελψ ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξφηαζεο πνπ 

δελ έρεη απνθιεηζηεί θαηά ηα αλσηέξσ ζα ππνινγίδεηαη απφ ην άζξνηζκα ησλ κέζσλ φξσλ 

ηεο βαζκνινγίαο ησλ θξηηψλ θάζε θξηηεξίνπ.  

Οη Αμηνινγεηέο  ηεθκεξηψλνπλ ξεηά ηνπο ιφγνπο ηεο βαζκνινγίαο θάζε θξηηεξίνπ. 

Δπίζεο δηαηππψλνπλ ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ 

νξζνινγηθή εθηέιεζε ηνπ ππνέξγνπ. Καηά ην ζηάδην απηφ κπνξνχλ νη Αμηνινγεηέο 
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ηεθκεξησκέλα λα δεηήζνπλ κείσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εάλ θξίλνπλ φηη ν πξνηεηλφκελνο 

πξνυπνινγηζκφο δελ αληηζηνηρεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ ή/θαη ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο. 

ε πεξίπησζε πνπ νη βαζκνινγίεο 2 εθ ησλ θξηηψλ γηα ηελ ίδηα ΠΥΔΟ, δηαθέξνπλ θαηά 

πεξηζζφηεξν απφ  1,2  κνλάδεο, ζηελ βαζκνινγηθή θιίκαθα απφ ην 1-4,  θαινχληαη νη 

θξηηέο λα επαλαμηνινγήζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ηειηθά ε βαζκνινγία ππνινγίδεηαη σο 

κέζνο φξνο ησλ δχν πιεζηέζηεξσλ βαζκνινγηψλ.  

Όιεο νη ΠΥΔΟ ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηε βαζκνινγία ηνπο θαη αλά ζεκαηηθή πεξηνρή.  

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο β΄ θάζεο νη πξνηάζεηο θαηαηάζζνληαη ζε 

θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε βαζκνινγία ηνπο (κε αθξίβεηα δεχηεξνπ δεθαδηθνχ ςεθίνπ). 

Ο νξηζηηθφο θαζνξηζκφο ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ ζα γίλεη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Δξγαζίαο πνπ νξίδεηαη θαησηέξσ ζηελ παξάγξαθν 5 αθνχ ιεθζεί ππφςε θαη ε θαηά ην 

παξάγξαθν 4 επαχμεζε ηεο βαζκνινγίαο. 

Κάζε εκπεηξνγλψκνλαο δειψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη α) δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα θξίλεη, θαη β) φηη δελ αλήθεη ζηνλ 

αληίζηνηρν Φνξέα πνπ ππνβάιεη ηελ πξφηαζε γηα Αμηνιφγεζε. Σα νλφκαηα ησλ θξηηψλ 

είλαη απφξξεηα θαη δελ πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ. Η θνηλνπνίεζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ 

θξηηψλ δελ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί δελ 

ζα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο ΠΥΔΟ πνπ αμηνιφγεζε ν θάζε θξηηήο 

 

 

4. Οξηζηηθνπνίεζε ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ απφ εηδηθή 
επηηξνπή εξγαζίαο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΔΤΓ - Γπλαηφηεηα Δπαχμεζεο 
Βαζκνινγίαο 

Με απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα ζπγθξνηείηαη εηδηθή Δπηηξνπή Δξγαζίαο πνπ 

απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο θαη απφ ζηειέρε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο θαη νξίδεηαη θαη 

ν πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο. 

Η Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζπληνληζηή θαη εμεηάδεη ηηο πεξηπηψζεηο 

εθαξκνγήο ηεο επαχμεζεο ηεο βαζκνινγίαο θαηά ηα νξηδφκελα ππφ 4 αλσηέξσ. 

Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα επαχμεζεο ηεο βαζκνινγίαο κηαο πξφηαζεο ζηηο εμήο 

πεξηπηψζεηο: 

 Όηαλ ε πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη εθηφο απφ ηελ δηεπηζηεκνληθφηεηα θαιχπηεη θαη 

ηελ δηηδξπκαηηθφηεηα, δειαδή ζπκκεηέρεη ζηελ θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα 

ηνπιάρηζηνλ κηα εξεπλεηηθή νκάδα απφ άιιν Ίδξπκα ή Δξεπλεηηθφ Κέληξν, κε 

ζπληειεζηή 1,03 

 Όηαλ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ζηελ θχξηα εξεπλεηηθή νκάδα κεηαθαινχκελνπ 

εξεπλεηή απφ ην εμσηεξηθφ, κε ζπληειεζηή 1,05 

Οη ζπληειεζηέο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη ζσξεπηηθά σο έλα κέγηζην 1,08.  

Μηα πξφηαζε δηθαηνχηαη πξνζαχμεζε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ηειηθή 

βαζκνινγία ηεο είλαη 3,25 θαη άλσ. 

Δπίζεο εμεηάδεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  θξηηεξίνπ (iii), ζχκθσλα θαη κε φζα έρνπλ γξαθεί 

απφ ηνπο δηεζλείο Αμηνινγεηέο. ρεηηθψο έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα δεηήζεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο.  
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ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή, αθνχ θαηαηάμεη ηηο πξνηάζεηο ζε θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά 

απνθιείνληαο φζεο έρνπλ ιάβεη βαζκνινγία θάησ ηνπ 3,25, δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν 

θαηαλνκήο ηνπ δηαηηζέκελνπ ελδεηθηηθνχ π/π φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ηζρχνπζα 

Πξφζθιεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηε Θεκαηηθή Πεξηνρή Έξεπλαο θαη ηνπο ελδεηθηηθνχο π/π 

ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο. 

Η αλεμάξηεηε βαζκνινγία ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ  ζπληζηά ηε βαζκνινγία ησλ 

πξνηάζεσλ.  

Η ελ ιφγσ επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο ΠΥΔΟ νη νπνίεο είλαη ήδε  ηαμηλνκεκέλεο αλά 

ζεκαηηθή πεξηνρή  θαη αλά Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο θαηά θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηε 

βαζκνινγία πνπ έρεη δνζεί απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο θξηηέο. 

ε πεξίπησζε πςειψλ βαζκνινγηψλ ησλ Πξνηάζεσλ, ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα εηζεγεζεί 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Καηεγνξίαο Πξάμεο 

ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο 

Η πληνληζηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ΠΥΔΟ αλά ζεκαηηθή 

πεξηνρή θαη Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζεί ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο πνπ εηζεγήζεθαλ νη αλεμάξηεηνη θξηηέο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο ηεο επηιεγφκελεο πξφηαζεο δελ απνδερζεί ηελ έληαμε ηεο 

πξφηαζήο ηνπ, κεηά απφ πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ ΔΤΓ ζηελ 

ππνβαιιφκελε πξφηαζε, δηθαίσκα έληαμεο ζα έρεη ε επφκελε πξφηαζε κε ηελ ακέζσο 

πςειφηεξε ηειηθή βαζκνινγία, ζχκθσλα κε ηελ θζίλνπζα βαζκνινγηθή θαηάηαμε ησλ 

πξνηάζεσλ 

Δθφζνλ ε αμηνιφγεζε απφ ηελ ΔΤΓ απνβεί αξλεηηθή, ή νη δηαζέζηκνη πφξνη δελ επαξθνχλ 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο πξφηαζεο ελεκεξψλεηαη ν Γηθαηνχρνο κε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε. 

Αλ ε αμηνιφγεζε απνβεί ζεηηθή ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη ζηα επφκελα βήκαηα.  

Η ΔΤΓ δχλαηαη λα πξνβεί ζε ηξνπνπνηήζεηο επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ ζεηηθά 

αμηνινγεκέλσλ πξνηάζεσλ. 

5. Σξφπνο θαηαλνκήο ηνπ δηαηηζέκελνπ π/π γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
πξνηάζεσλ 

 

Σα πξνγξάκκαηα θπξίσο αθνξνχλ ηηο αθφινπζεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο έξεπλαο κε 

ηελ αθφινπζε ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηνπ 70% ηνπ δηαηηζέκελνπ πξνυπνινγηζκνχ 

 

Α/Α Θεκαηηθή Πεξηνρή Πνζνζηφ 
ρξεκαηνδφηεζεο 

1 Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο 

Δθπαίδεπζεο, Δπηζηήκεο Πνιηηηζκνχ-
Δηθαζηηθέο Δπηζηήκεο – Καιέο Σέρλεο 

8 % 

2 Κνηλσληθέο, Γηνηθεηηθέο θαη Οηθνλνκηθέο 
Δπηζηήκεο 

8 % 

3 Βηνινγηθέο θαη ηαηξηθέο επηζηήκεο 16 % 

4 Γεσηερληθέο επηζηήκεο, ελεξγεηαθέο, 
πεξηβαιινληηθέο θαη δηαζηεκηθέο 
επηζηήκεο 

13 % 

5 Δπηζηήκεο καζεκαηηθψλ, θπζηθήο, 

ρεκείαο 

9 % 
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6 Δπηζηήκεο Μεραληθψλ, Δπηζηήκεο 
πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ  

16 % 

 

Σν ππφινηπν 30 %ζα δηαηεζεί κε ζηφρν ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνηάζεσλ πςειήο 

πνηφηεηαο, κε ηειηθή βαζκνινγία άλσ ησλ  3.75 βαζκψλ ή κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, έηζη φπσο απηή ζα πξνθχςεη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, 

κε ζηφρν ηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο βάζεο ρξεκαηνδφηεζεο αλά ζεκαηηθή πεξηνρή έξεπλαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη Φνξείο εηδνπνηνχληαη γξαπηψο γηα ηελ έγθξηζε ή κε ησλ ΠΥΔΟ πνπ 

πεξηιακβάλεη ε πξφηαζή ηνπο. Γεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο ή/ θαη δηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ δελ πξνβιέπνληαη 

5.3 Απνδνρή ησλ φξσλ θαη ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβάλεη ν δηθαηνχρνο απφ ηελ 

έληαμε ηεο πξφηαζήο ηνπ ζην Δ.Π. κε ηελ ππνγξαθή ηνπ «πκθψλνπ Απνδνρήο ησλ 

Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο θαη Τπνρξεψζεσλ Γηθαηνχρνπ» απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ δηθαηνχρνπ πνπ ε πξφηαζή ηνπ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά θαη αλακέλεηαη λα 

εληαρζεί ζην Δ.Π. Σν χκθσλν Απνδνρήο απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο 

έληαμεο πξάμεο. 

5.4 Έθδνζε απφθαζεο έληαμεο ηεο πξάμεο απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηέα Δπξσπατθψλ 

Πφξσλ. Τπφδεηγκα ηεο απφθαζεο έληαμεο θαη ηνπ ζπκθψλνπ απνδνρήο ησλ φξσλ 

απφθαζεο έληαμεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη βξίζθνληαη 

δεκνζηεπκέλα ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr  

5.5 Γεκνζηνπνίεζε ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο, ηνπ 

ηίηινπ ησλ πξάμεσλ πνπ εληάζζνληαη ζην Δ.Π., ησλ δηθαηνχρσλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπ 

πνζνχ ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη. 

 

5.6. ηάδην Έληαμεο – Παξαθνινχζεζεο ησλ πξνηάζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο 

εξεπλεηηθψλ νκάδσλ πνπ εγθξίζεθαλ 
 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ θαη θνηλνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά γηα ρξεκαηνδφηεζε, νη Φνξείο ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ην Σερληθφ 
Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο. 

Όια ηα εγθεθξηκέλα επηκέξνπο δηαθξηηά ηνπ έξγνπ γηα ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ ζην ΣΓΔ ηεο Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο ζα παξνπζηάδνληαη (φπσο εκθαλίδνληαλ θαη 

ζην ΣΓΔ Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο) σο έλα Τπνέξγν ην νπνίν εθηειείηαη κε ηδία κέζα ηνπ 

θνξέα πινπνίεζεο (Απηεπηζηαζία). 
 

Όζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην Σερληθφ Γειηίν 

Δγθεθξηκέλεο Πξάμεο ζα ζπλνδεχεηαη απφ ην Αλαιπηηθφ Παξάξηεκα – Έληππν 

Τπνβνιήο Πιήξεο Πξφηαζεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σν Παξάξηεκα ζα έρεη ηελ 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ αλά Παθέηα Δξγαζίαο θαη Παξαδνηέα γηα 

θάζε κηα Δξεπλεηηθή Οκάδα θαη ζα είλαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ΣΓΔ/Τ.  

Καηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, ν ηειηθφο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

ππνβάιιεη ηα δειηία παξαθνινχζεζεο ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ αλά εμάκελν. ηα 

δειηία απηά, ζα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ 

Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ.  

 

6. ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΓΙΚΑΙΟΤΥΧΝ  

 

http://www.edulll.gr/
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Οη ππνρξεψζεηο ησλ δηθαηνχρσλ ησλ πξάμεσλ πνπ ζα εληαρζνχλ ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ζπλεκκέλν «χκθσλν απνδνρήο ησλ φξσλ ηεο 

απφθαζεο έληαμεο θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ δηθαηνχρνπ» θαη ηδίσο ζα πξέπεη: 

(xi) Να ηεξνχλ ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο 

θαη ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο, ηε βηψζηκε αλάπηπμε, ηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο, ηελ ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε.  

(xii) Να ιακβάλνπλ πξνέγθξηζε απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζε γηα θάζε ζηάδην 

/θάζε εθηέιεζεο θάζε ππνέξγνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν 

ζηάδην. 

(xiii) Να απνζηέιινπλ ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ρσξίο πξνεγνχκελε 

εηδνπνίεζε ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή ηα ζηνηρεία νηθνλνκηθήο θαη 

θπζηθήο πξνφδνπ ηεο πξάμεο θαη ησλ ππνέξγσλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ. 

(xiv) Να απνδέρνληαη ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηθαηνχρνπ, ηεο πξάμεο 

πνπ εληάζζεηαη ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα, θαζψο θαη ηνπ πνζνχ ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 7 

παξ. 2(δ) ηνπ Καλ. (ΔΚ) 1828/2006. 

(xv) Να ιακβάλνπλ φια ηα κέηξα πιεξνθφξεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Καλ. 

(ΔΚ) 1828/2006 θαη εηδηθφηεξα γηα πξάμεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ζην πιαίζην 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ, ν 

δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηέο α) 

φηη ε πξάμε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ πινπνηείηαη ζην πιαίζην επηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο, θαη β) φηη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΚΣ. Η ελ ιφγσ 

ελεκέξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξάζεζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ 

ζε νπνηνδήπνηε έγγξαθν, έληππν ή ειεθηξνληθφ κέζν ρξεζηκνπνηείηαη 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιφγσ πξάμεσλ ή παξάγεηαη ζην πιαίζην 

απηφ. 

(xvi) Να ηεξνχλ μερσξηζηή ινγηζηηθή κεξίδα γηα ηελ πξάμε ζηελ νπνία ζα 

θαηαρσξνχληαη φιεο νη δαπάλεο πνπ αληηζηνηρνχλ πιήξσο πξνο ηηο δεινχκελεο 

ζηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο κέζσ ησλ Μεληαίσλ Γειηίσλ Γήισζεο 

Γαπαλψλ. 

(xvii) Να ηεξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο πξάμεο ζε 

θαθέινπο αλά έξγν θαη ππνέξγν, ηνπιάρηζηνλ γηα ηξία ρξφληα κεηά ην θιείζηκν 

ηνπ Δ.Π. δειαδή θαη΄  ειάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2020. 

(xviii) Να ζέηνπλ ζηε δηάζεζε, εθφζνλ δεηεζνχλ, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 

ησλ πξάμεσλ θαη γηα φζν ρξφλν ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη γηα ηελ ηήξεζή 

ηνπο,  φια ηα έγγξαθα, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία ηεο πξάμεο, ζηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο , Αξρή Πηζηνπνίεζεο, Αξρή Διέγρνπ, Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο θαη ζε φια ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηεο Διιάδαο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(xix) Να απνδέρνληαη επηηφπηνπο ειέγρνπο απφ φια ηα αξκφδηα εζληθά θαη θνηλνηηθά 

ειεγθηηθά φξγαλα, θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηνλ έιεγρν πξνζθνκίδνληαο 

νπνηνδήπνηε ζηνηρείν πνπ αθνξά ηελ εθηέιεζε ηεο πξάμεο, εθφζνλ δεηεζνχλ. 

(xx) Να ηεξνχλ εηδηθφηεξνπο φξνπο ή πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη απφ ην  εηδηθφ 

ζεζκηθφ πιαίζην εθαξκνγήο ηεο πξάμεο ή πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Δηδηθή 

Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 
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7. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηελ 

ζπκπιήξσζε ησλ ΣΓΠ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο νη Δηδηθνί Λνγαξηαζκνί ησλ ΑΔΙ κπνξνχλ λα 

απεπζχλνληαη  ζηελ θα. Λχξα Μαξία, ηειέθσλν, 210-9250525, e-mail: 

thales@epeaek.gr. Οη ινηπνί ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αξκφδηα 

Τπεξεζία Τπνζηήξημεο ησλ έξγσλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ.   

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε», ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π., ην ζεζκηθφ πιαίζην πινπνίεζεο ησλ πξάμεσλ 

πνπ εληάζζνληαη ζην ελ ιφγσ Δ.Π., ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ 

πξάμεσλ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (φπσο 

νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ΣΓΠ/Τ, πίλαθαο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ, δεηθηψλ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, εμεηδίθεπζε θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο πξνηάζεσλ, θαη άιια έγγξαθα αλαγθαία 

γηα ηελ εμέηαζε ηεο πξφηαζεο) βξίζθνληαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε www.edulll.gr. Ο 

αλσηέξσ δηθηπαθφο ηφπνο απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν επηθνηλσλίαο ηεο ΔΤΓ κε ην ζχλνιν 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ην Δ.Π. θαη αλαθνηλψλεηαη ζε απηφλ θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία. 

 

ΜΔ ΔΝΣΟΛΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ 

 

Η ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΔΤΡΧΠΑΊΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

 

 

ΙΦΙΓΔΝΔΙΑ ΟΡΦΑΝΟΤ 

ΤΝΗΜΜΔΝΑ:  
(i) Σερληθφ Γειηίν Πξνηεηλφκελεο Πξάμεο ΔΚΣ   
(ii) Οδεγίεο πκπιήξσζεο ΣΓΠΠ 
(iii) Τπφδεηγκα Σερληθνχ Γειηίνπ Τπνέξγνπ θαζψο θαη νδεγίεο ζπκπιήξσζεο (ππνβάιιεηαη απφ ην δηθαηνχρν 

κεηά ηελ Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο)  
(iv) Τπφδεηγκα Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο  
(v) Τπφδεηγκα χκθσλν Απνδνρήο Όξσλ Απφθαζεο Έληαμεο Πξάμεο  
(vi) Σππνπνηεκέλα έληππα:  

 Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο   
 Βεβαίσζε ηνπ δηθαηνχρνπ πεξί κε ρξεκαηνδφηεζεο ηεο πξνβιεπφκελεο   δαπάλεο ηεο πξάμεο απφ 

άιιν Δ.Π. ζην πιαίζην ηεο ηξέρνπζαο ή πξνεγνχκελεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ. 

(vii)  14053/ ΔΤ 1749/ΦΔΚ 540/Β/27.03.08 «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο» 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ  
o Γξαθείν Τπνπξγνχ  
o Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Έξεπλαο   
o Γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπ. Παηδείαο 
o Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο  
o Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο Γξάζεσλ ΔΚΣ 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 

o Γξαθείν Δηδηθνχ Γξακκαηέα  
o Πξντζηάκελν  ΔΤΓ  

o Μνλάδα Α2, Α3, Β2 

mailto:thales@epeaek.gr
http://www.edulll.gr/

