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ππάξευν ΓΗΑ ΡΗΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΞΟΑΜΔΥΛ:  «ΘΑΙΖΠ», «ΘΑΙΖΠ – ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ 

ΘΔΛΡΟΑ» και «ΑΟΣΗΚΖΓΖΠ ΗΗΗ»   

 

ΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «Δκπαίδεςζη και Για Βίος Κάθηζη» 

 

Ζ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 

Έσονηαρ ςπ’ ότη:  

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

πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ.. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22-4-2005). 

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

ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3-12-2007).  

3. Τε κε αξ. πξση. 14053/ΔΥΣ 1749/27.03.08  Υπνπξγηθή Απφθαζε Σπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο θαη ηελ κε αξ. πξση. 43804/ΔΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπνπξγηθή Απφθαζε 

ηξνπνπνίεζεο απηήο. 

4. Τελ Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΔΔ κε αξηζκφ Δ (2007) 5634/16-11-2007 πνπ αθνξά 

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

5. Τε κε αξ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κνηλή Υπνπξγηθή Απφθαζε ζχζηαζεο Δηδηθήο 

Υπεξεζίαο ζην Υπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζθνπφ ηελ 

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

636/η.Β’/10.4.2008), κε ηελ νπνία ζπζηήζεθε ε Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Π. 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο κε αξ. πξση. 

6472/01.04.2008, 147/10.01.2011 Κνηλέο Υπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

6. Τε κε αξ. πξση. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ «Μεηαβίβαζε δηθαηψκαηνο ππνγξαθήο «Με εληνιή Υπνπξγνχ» ζην 

Γεληθφ Γξακκαηέα, ζηνπο Δηδηθνχο Γξακκαηείο θαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο Γεληθψλ 

Γηεπζχλζεσλ, Γηεπζχλζεσλ θαη Τκεκάησλ ηεο Κ.Υ. ηνπ ΥΠΔΠΘ» (ΦΔΚ 

1950/Β’/3.10.2007)». 

http://www.edulll.gr/


 

  

7. Τελ κε αξ.πξση. Φ. 908/142689/17-11-09 Απφθαζε κε ζέκα «Γηνξηζκφο ζηε ζέζε 

ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο ηνπ Δληαίνπ Γηνηθεηηθνχ Τνκέα Γηαρείξηζεο Πξνγξακκάησλ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ Σηήξημεο ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Θξεζθεπκάησλ» (492 ΦΔΚ ηεχρνο Υ.Ο.Γ.Γ. κε εκεξνκελία 19 – 11 -09). 

8. Τελ κε αξ. πξση. 11671/24-07-2009 Πξφζθιεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο 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», πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», θαζψο θαη ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

9. Τελ κε αξ. πξση. 9510/19-06-2009, Πξφζθιεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Αξρηκήδεο ΙΙΙ – Δλίζρπζε 

Δξεπλεηηθψλ Οκάδσλ ΤΔΙ», πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

κέζσ ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», θαζψο θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο 

απηήο. 

10.  Τν ππ΄αξηζ. 272/13-02-2012, Υ.Σ. ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Δπξσπατθψλ Πφξσλ.  

 

 

ΔΞΗΠΖΚΑΗΛΔΗ ΓΗΔΘΟΗΛΗΠΡΗΘΑ ΡΑ ΔΜΖΠ: 

 

 

1. ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΝΚΝΡΗΚΥΛ ΘΑΘΖΓΖΡΥΛ ΠΡΑ ΔΟΔΛΖΡΗΘΑ 

ΔΟΓΑ – ΝΟΝΗ ΑΛΡΗΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΠΛΡΝΛΗΠΡΥΛ, ΞΔΘΛΥΛ ΘΑΗ ΚΔΙΥΛ ΘΔΝ 

Για να απθούν δςζσέπειερ πος είσαν πποκληθεί πος ςπονόμεςαν ηην ομαλή 

ςλοποίηζη ηων επεςνηηικών έπγων όπωρ είσαν ζσεδιαζθεί καηά ηο έηορ 2009 

όηαν έγινε η απσική ςποβολή ηων επεςνηηικών πποηάζεων καηαπγούνηαι ηα 

άπθπα ηων πποηγούμενων Διεςκπινιζηικών Εγκςκλίων πος έκαναν λόγο για 

απαγόπεςζη ανηικαηάζηαζηρ Σςνηονιζηών και Υπεςθύνων Επεςνηηικών Ομάδων, 

ζε πεπίπηωζη ζςνηαξιοδόηηζηρ ή για άλλο λόγο.  

Σχκθσλα κε ηελ 6ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ηεο κε αξ. πξση. 11671 / 24-07-2009 Αλνηρηήο 

Πξφζθιεζεο (φπσο αλαδηαηππψζεθε ζε νξζή επαλάιεςε κε ηελ νξζή επαλάιεςε ηεο 20-

3-2012) ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Οη νκφηηκνη θαη ζπληαμηνχρνη θαζεγεηέο δχλαληαη λα είλαη Δπηζηεκνληθνί Υπεχζπλνη, Μέιε 

ηεο ΚΔΟ ή ηεο ΟΔΣ. Η απαγφξεπζε ζπκκεηνρήο νκνηίκσλ θαζεγεηψλ σο Σπληνληζηψλ θαη 

Δπηζηεκνληθψλ Υπεχζπλψλ ίζρπζε θαηά ην ρξφλν ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ αξρηθή ζηξαηεγηθή επηινγή πνπ είρε γίλεη ε νπνία αλαζεσξείηαη. 

Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο θαη ελφςεη πιένλ ηεο έλαξμεο 

πξνεηνηκαζίαο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ γίλεηαη απνδεθηφ φηη αλ ν Σπληνληζηήο θαη νη 

Δπηζηεκνληθνί Υπεχζπλνη ζπληαμηνδνηεζνχλ θαη  αλαθεξπρζνχλ νκφηηκνη θαζεγεηέο 

κπνξνχλ θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα  ηνπ νκνηίκνπ θαζεγεηή λα παξακέλνπλ Σπληνληζηέο θαη 

Δπηζηεκνληθνί Υπεχζπλνη, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αδηάιεηπηε ζπλέρεηα ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ελ ζπλερεία πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ζε φζεο ΚΔΟ θαη εξεπλεηηθέο νκάδεο ν Σπληνληζηήο θαη νη Δπηζηεκνληθνί 

Υπεχζπλνη ήηαλ ζπληαμηνχρνη ή νκφηηκνη θαζεγεηέο θαηά ην ρξφλν ππνβνιή ηεο 



 

  

εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ θαη θπζηθά κπνξνχλ λα 

εμαθνινπζήζνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην εξεπλεηηθφ έξγν σο κέιε ηεο ΚΔΟ. 

Γεληθφηεξα, θάζε 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 Σε πεξίπησζε απνρψξεζεο ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ζα δεηεί απφ ην δηθαηνχρν 

& ην Σπληνληζηή 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. 

 

2. ΑΚΝΗΒΖ/ ΑΞΝΕΖΚΗΥΠΖ ΚΔΡΑΞΡΣΗΑΘΥΛ ΦΝΗΡΖΡΥΛ, ΞΝΤΖΦΗΥΛ 

ΓΗΓΑΘΡΝΟΥΛ Ζ ΚΔΡΑΓΗΓΑΘΡΝΟΥΛ – ΔΗΓΗΘΖ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ ΣΝΟΖΓΖΠΖΠ 

ΞΝΡΟΝΦΗΥΛ 

Αλαθνξηθά κε ηελ ακνηβή/απνδεκίσζε πνπ ιακβάλνπλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο, 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ή κεηαδηδάθηνξεο, ησλ νπνίσλ ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ε έξεπλα 

αληίζηνηρα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην εξεπλεηηθφ αληηθείκελν ηεο εγθεθξηκέλεο πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε πξφηαζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ιακβάλνπλ απφ άιιε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζε γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή έξεπλα, επεηδή θάπνηνη θνξείο (ηδίσο 

εξεπλεηηθά θέληξα) ζην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ή κεηαδηδάθηνξεο γίλεηαη δεθηφ φηη:  

Τν θαηαβαιιφκελν πνζφ γηα ηελ απνδεκίσζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ ή κεηαδηδαθηφξσλ ινγίδεηαη σο ππνηξνθία αιιά ΚΝΛΝ γηα ηνπο θνξείο πνπ 

ζην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ. 

 

3. ΚΔΙΖ ΝΚΑΓΑΠ ΔΜΥΡΔΟΗΘΥΛ ΠΛΔΟΓΑΡΥΛ 

Τα Μέιε ηεο Οκάδαο ησλ Δμσηεξηθψλ Σπλεξγαηψλ (ΔΟΣ) πνπ είλαη εξεπλεηέο 

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

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

ηζφηηκα. Δάλ ζηελ Οκάδα Δμσηεξηθψλ Σπλεξγαηψλ 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. 

  

Ζ ΔΗΓΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ 

 

 

 

ΗΦΗΓΔΛΔΗΑ ΝΟΦΑΛΝ 


