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1. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΣΟΥΟΙ
Αλαθνηλψλεηαη φηη ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ / Γεληθή Γξακκαηεία
Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Δξεπλεηέο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο, ζην πιαίζην
ηεο Γξάζεο «Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ».
Η Γξάζε «Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ» εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ 4νπ
ηξαηεγηθνχ ηφρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»
(ΔΠΔΓΒΜ) κε ηίηιν «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο
θαηλνηνκίαο», ν νπνίνο απνηειεί ην θχξην εξγαιείν ηνπ ΔΠΔΓΒΜ γηα ηε ζηήξημε ηνπ εγρψξηνπ
εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηελ πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ/ηξηψλ
απφ ην εμσηεξηθφ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.
Κχξηνο ζθνπφο είλαη ε ελίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ (ΜΔ) γηα ηελ πξναγσγή ηεο
έξεπλαο θαη ηελ απφθηεζε λέσλ εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ, πνπ ζα αλαβαζκίζνπλ ηηο πξννπηηθέο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα ή/θαη ζα βνεζήζνπλ ζηελ επαλεθθίλεζε ηεο
θαξηέξαο ηνπο κεηά απφ δηαθνπή. Έκθαζε ζα δνζεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ λέσλ επηζηεκφλσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο θαξηέξαο ηνπο.
ην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη επίζεο ε πξνζέιθπζε ΜΔ απφ ην εμσηεξηθφ, νη νπνίνη ζα εληαρζνχλ γηα
ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζην εξεπλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο κεηαθέξνληαο εξεπλεηηθή θαη
ηερλνινγηθή εκπεηξία θαζψο θαη ηερλνγλσζία απφ ην δηεζλή ρψξν.
Γηα ηνπο έρνληεο απνθηήζεη ην δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ Διιάδα, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζε φζνπο
έρνπλ επηιέμεη λα εθπνλήζνπλ ηα 2/3 ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο ζε ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ην
1/3, ηειηθφ ζηάδην, ζε θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ.
Ζ βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ε δηεχξπλζε ησλ νξηδφλησλ ησλ ΜΔ ζα ζπκβάιιεη
ζπλαθφινπζα ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο.
Παξάιιεια εληζρχεηαη ε δεκηνπξγία δεζκψλ ζπλεξγαζίαο κε εξεπλεηέο θαη θνξείο ηεο αιινδαπήο θαη
βειηηψλνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπκκεηνρή ειιήλσλ εξεπλεηψλ ζε δηεζλή εξεπλεηηθά δίθηπα θαη
πξνγξάκκαηα κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία γηα ηε ρψξα.

Η Γξάζε αλακέλεηαη επίζεο λα ζπκβάιιεη:
α) ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζηειερηαθνχ δπλακηθνχ ησλ εγρψξησλ Φνξέσλ Έξεπλαο θαη Δθπαίδεπζεο, ψζηε λα
αλαβαζκηζηνχλ νη δπλαηφηεηέο ηνπο γηα ηελ εθπφλεζε πςεινχ επηπέδνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη λα
απμεζεί ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο
β) ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλαβάζκηζε ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ γηα ηελ έξεπλα αιιά θαη γηα ηελ
αγνξά εξγαζίαο γεληθφηεξα.
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2. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ
2.1 Δπηιέμηκεο Γξαζηεξηφηεηεο
ην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ» ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ΜΔ
απφ ηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ην νπνίν κπνξεί λα αθνξά ζε
νπνηαδήπνηε πεξηνρή ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο θαη ζα έρεη δηάξθεηα 24 - 36 κήλεο.
Σν έξγν ζα πινπνηεζεί ζε Παλεπηζηήκηα, ΣΔΗ, ηελ ΑΠΑΗΣΔ Δξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο θαζψο
θαη ζε Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Δξεπλεηηθνχο θνξείο ρψξαο ηεο αιινδαπήο (ζην εμήο
θαινχκελνη Φνξείο Τπνδνρήο).
Ο Φνξέαο Τπνδνρήο ζα κπνξεί λα αλαζέζεη ζηνλ ΜΔ δηδαθηηθά ή εξγαζηεξηαθά θαζήθνληα ζρεηηθά κε
ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ/ηεο ΜΔ, εθφζνλ ν/ε ηειεπηαίνο/α
δειψζεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο ηνπ/ηεο φηη δχλαηαη λα αλαιάβεη δηδαθηηθφ/εξγαζηεξηαθφ
έξγν.
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζηα 30.000.000€ θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην
ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ).
Σν πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ έξγν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε εξεπλεηηθφ ηνκέα αηρκήο, θπξίσο
δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο, λα πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο θαη αξηηφηεηαο θαη λα
ζπκβάιεη μεθάζαξα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κειινληηθψλ ζηφρσλ ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο.
Σα Παξαδνηέα θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζα είλαη (ελδεηθηηθά):
νη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, νη δεκνζηεχζεηο ζε
πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, νη αλαθνηλψζεηο ζε δηεζλή ζπλέδξηα, νη ηπρφλ κνλνγξαθίεο,
ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο,
ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, ISO, παηέληεο, λέεο πεηξακαηηθέο δηαηάμεηο, πξφηππα πξντφλησλ
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, ζρέδηα θαη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, θαηλνηνκηθέο ππνδείμεηο – πξνηάζεηο επίιπζεο πξνβιεκάησλ ησλ
θνξέσλ ηεο παξαγσγήο, εξγαιεία ή πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο ή κέηξεζεο κεηαβιεηψλ ζε
αλζξσπνγελή ή ζε θπζηθά ζπζηήκαηα, πηινηηθέο κνλάδεο θ.ιπ.
νη ηερληθέο αλαθνξέο θαη απνινγηζηηθέο εθζέζεηο θ.ιπ.

Πξνηάζεηο γηα εξεπλεηηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ελ κέξεη απφ άιιε πεγή, είλαη επηιέμηκεο γηα
ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, αξθεί ην ζπλνιηθφ πνζφ λα
κελ ππεξβαίλεη ην πξνβιεπφκελν άλσ φξην ρξεκαηνδφηεζεο γηα θάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε, φπσο απηφ
νξίδεηαη ζηελ παξνχζα πξνθήξπμε.
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2.2 Ννκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην
Σν βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε δξάζε είλαη:
ν λ.1514/85 (ΦΔΚ 13/Α/8-2-85) «Αλάπηπμε ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο Έξεπλαο»,
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα,
ν λ.1783/1987(ΦΔΚ Α171/1987) γηα ηελ «Μεηαθνξά ηερλνινγίαο εθεπξέζεηο, ηερλνινγηθή
θαηλνηνκία θαη ζχζηαζε Δπηηξνπήο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο»,
ν λ. 3614/07 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ
πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3-12-07), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
ε ππ’ αξηζ. 14053/ΔΤ1749/27.03.2008 «Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο» (ΦΔΚ
540/Β/27.03.2008), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,
ηα εγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 2007-13,
ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
5εο Ηνπιίνπ 2006 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ
Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1784/1999, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ Καλνληζκφ
(ΔΚ) αξηζ. 396/2009 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 6 εο Ματνπ 2009.
ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11 εο Ηνπιίνπ 2006 πεξί θαζνξηζκνχ
γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ
Κνηλσληθφ Σακείν θαη ην Σακείν πλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/1999,
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 539/2010 ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ηνπλίνπ 2010
ν Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006 ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε
θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 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) αξηζ. 1080/2006
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο.
Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ
πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006). Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα
πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (δεκνζηεχζεηο,
θηι), φπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν
(ΔΚΣ)- Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δζληθνί Πφξνη.
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3. ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ ΔΡΔΤΝΑ
Κακία πεξηνρή ηεο ζχγρξνλεο έξεπλαο δελ απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Οη πξνηάζεηο ζα θαηαηάζζνληαη θαη’ επηινγή ηνπ/ηεο ππνβάιινληνο/νπζαο ηελ πξφηαζε ζηηο αθφινπζεο
επξείεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο:
Α. Φπζηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Μεραληθνχ θαη Δπηζηήκεο ηνπ Γηαζηήκαηνο
Β.

Δπηζηήκεο ηεο Εσήο

Γ.

Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ

Γ.

Αλζξσπηζηηθέο θαη Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο

Δ.

Δλέξγεηα-Πεξηβάιινλ-Μεηαθνξέο

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 18 εο 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», ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα Πξφζθιεζε (ζηνηρεία παξέρνληαη ζηελ εηδηθή
ηζηνζειίδα ηνπ FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html).
Πνζνζηφ χςνπο 30% ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα δηαηεζεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ
«άξηζησλ» πξνηάζεσλ, δειαδή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ζηε
Β’ Φάζε ηεο αμηνιφγεζεο. Πνζνζηφ χςνπο 30% ηνπ δηαζέζηκνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα δηαηεζεί ζχκθσλα
κε εηζήγεζε εηδηθήο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο πνπ ζα ζπληαρζεί. Γηα ην ππφινηπν 40% ηνπ δηαζέζηκνπ
πξνυπνινγηζκνχ ζα ππάξμεη ελδεηθηηθή θαηαλνκή ζηηο 5 επηζηεκνληθέο πεξηνρέο , ε νπνία ζα
δεκνζηνπνηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο πιήξνπο
πξφηαζεο (βι. ελφηεηα 8.2).

4. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
4.1 Μεηαδηδάθηνξεο Δξεπλεηέο/ηξηεο
Πξφηαζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κεηαδηδάθηνξεο εξεπλεηέο/ηξηεο (ΜΔ) νπνηαζδήπνηε ηζαγέλεηαο ππφ
ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:

Α) Τινπνίεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε θνξέα ππνδνρήο ηεο Διιάδαο
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1) Πξφηαζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ Έιιελεο ή αιινδαπνί εξεπλεηέο πνπ έρνπλ απνθηήζεη ην
δηδαθηνξηθφ ηνπο δίπισκα ζε αλαγλσξηζκέλν Ίδξπκα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
αιινδαπήο.
2)

Πξφηαζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ Έιιελεο ή αιινδαπνί πνπ έρνπλ απνθηήζεη ην δηδαθηνξηθφ
ηνπο δίπισκα απφ θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
α)
Ο θνξέαο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο λα είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ θνξέα (Ίδξπκα)
απφθηεζεο ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο
β) Ο Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο (Δ) πνπ ζα ππνδεηρζεί γηα ηελ έξεπλά ηνπ λα είλαη
δηαθνξεηηθφ άηνκν απφ ηνλ θχξην επηβιέπνληα ην δηδαθηνξηθφ.

Β) Τινπνίεζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε θνξέα ππνδνρήο ηεο αιινδαπήο
Πξφηαζε κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κφλν Έιιελεο εξεπλεηέο πνπ απέθηεζαλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ
Διιάδα κε ηε κφλε πξνυπφζεζε φηη, ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο έξεπλαο πνπ ζα αληηζηνηρεί ζην 1/3 ηεο
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, ζα δηεμαρζεί ζε θνξέα ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο.

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ πξέπεη λα πιεξνχληαη επηπξφζζεηα νη αθφινπζνη φξνη :
i)

Καηνρή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο - Αθαδεκατθή ειηθία

Καηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο δε ζα πξέπεη λα έρεη παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ 7 εηψλ απφ ην έηνο αλαγφξεπζεο ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο ΜΔ ζε δηδάθηνξα.
Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη φζνη/εο έρνπλ ππνζηεξίμεη επηηπρψο ηε δηδαθηνξηθή ηνπο δηαηξηβή ή
έρνπλ νξίζεη εκεξνκελία ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο πξφηαζεο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία
ηνπ νηθείνπ Ηδξχκαηνο θαη ζα έρνπλ αλαγνξεπζεί δηδάθηνξεο έσο ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ.
ii)

Δθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή λφκηκε απαιιαγή (γηα ηνπο άλδξεο
ππνςήθηνπο ΜΔ ειιεληθήο θαηαγσγήο)

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θαη νη ζηξαηεπκέλνη ππνςήθηνη ΜΔ, ππφ ηνλ φξν φηη, έσο ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηνπ έξγνπ ζα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σν ζηνηρείν απηφ δελ
απαηηείηαη γηα ππνςήθηνπο ΜΔ πνπ πξνέξρνληαη απφ θξάηε, ζηα νπνία δελ ππάξρεη ν ζεζκφο ηεο
ππνρξεσηηθήο ζηξάηεπζεο.
Ζ πξνυπφζεζε απηή επηβεβαηψλεηαη κε ηα αληίζηνηρα παξαζηαηηθά κεηά ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο θαη
πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηε ΓΓΔΣ.
iii) Kάζε ΜΔ κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία (1) πξφηαζε έξγνπ.
iv) Με θαηνρή ζέζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο /ππνηξνθίαο
Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ν εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα
απαζρνιείηαη πιήξσο ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη δελ ζα πξέπεη λα εξγάδεηαη κε ζχκβαζε
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εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (νχηε κε ηε ρξήζε αδείαο άλεπ απνδνρψλ) ζε νπνηνλδήπνηε θνξέα ή/θαη λα
ιακβάλεη ππνηξνθία απφ άιιν θνξέα δηεζλή ή εζληθφ (π.ρ., ΗΚΤ ).

4.2 πκκεηέρνληεο θνξείο – Δπηζηεκνληθφο/νί πλεξγάηεο/ηεο
Ωο Φνξέαο Τπνδνρήο ηνπ/ηεο ΜΔ λνείηαη ν θνξέαο ζηνλ νπνίν ζα πινπνηεζεί ην εξεπλεηηθφ έξγν θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 4.1 κπνξεί λα είλαη Ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο
(ΑΔΗ/ΣΔΗ), ε ΑΠΑΗΣΔ ή εξεπλεηηθφο θνξέαο ηεο Διιάδαο ή Ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή
εξεπλεηηθφο θνξέαο ρψξαο ηεο αιινδαπήο.

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο Γξάζεο δηαθξίλνληαη 2 θαηεγνξίεο Φνξέσλ Τπνδνρήο:
Α) Ο Φνξέαο Τπνδνρήο ηεο εκεδαπήο, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ Αλάδνρν Φνξέα (ΑΦ) ηνπ έξγνπ
Σφζν ζηελ πεξίπησζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ εμ’νινθιήξνπ ζηελ Διιάδα, φζν θαη
ζηελ πεξίπησζε ησλ έξγσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ θαηά ηα 2/3 ζε θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θαηά ην 1/3
ζε θνξέα ηεο Διιάδνο.
Ο (ΑΦ) ππνγξάθεη Πξνγξακκαηηθή χκβαζε κε ηε ΓΓΔΣ (βι. ελφηεηα 9) θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
απηφ εθαξκφδεηαη
ππνζηεξίδεη ηελ εμαζθάιηζε άδεηαο παξακνλήο/εξγαζίαο ηνπ/ηεο (ΜΔ),
ηνπιάρηζηνλ, γηα φζν δηάζηεκα δηαξθεί ην έξγν (εμαξηάηαη απφ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο).
εκεηψλεηαη φηη ν ΜΔ ζα πξέπεη λα έρεη εμαζθαιίζεη ηελ άδεηα παξακνλήο/εξγαζίαο ηνπ/ηεο ζηε ρψξα
πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.

Ωο Αλάδνρνη κπνξεί λα νξηζζνχλ νη αθφινπζνη θνξείο:
Ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο (παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο) θαη ΑΠΑΗΣΔ,
Δγρψξηνη Δξεπλεηηθνί θνξείο1 θαη νη θνξείο πνπ κε βάζε ην άξζξν 12 ηνπ λ.3297/2004 (ΦΔΚ259/Α/2312-2004) δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΓΓΔΣ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο

Δξεπλεηηθφο θνξέαο είλαη ν νξγαληζκφο πνπ αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ (δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ, έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε δηεμαγσγή βαζηθήο
έξεπλαο, βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο έξεπλαο θαη ε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε
δηδαζθαιία, ηε δεκνζίεπζε ή ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο. Όια ηα θέξδε επαλεπελδχνληαη ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ή ηε δηδαζθαιία. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ
λα επεξεάζνπλ έλα ηέηνην θνξέα π.ρ. κε ηελ ηδηφηεηα κεηφρσλ ή κειψλ, δελ έρνπλ πξνλνκηαθή
πξφζβαζε ζην εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ή ζηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα.
Ζ ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ, ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εληζρπφκελε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζηηο ζπλήζεηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα νη νπνίεο δελ απνηεινχλ οικονομική δραστηριότητα θαη αθεηέξνπ ηα
απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ κπνξνχλ λα δηαδνζνχλ επξέσο.
1
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θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ηα A.E.I, θαη ηα επνπηεπφκελα απφ ηε Γ.Γ.Δ.Σ. εξεπλεηηθά
θέληξα.»2 Ο Αλάδνρνο Φνξέαο έρεη ηελ επζχλε ηεο δηαρείξηζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ειέγρνπ ηεο
επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπο θαλνληζκνχο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ παξφληα
Οδεγφ Δθαξκνγήο.

Β) Ο Φνξέαο Τπνδνρήο ηνπ εμσηεξηθνχ (ίδξπκα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ή εξεπλεηηθφ θέληξν), ν
νπνίνο απνηειεί πλεξγαδφκελν Φνξέα, αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζηελ πξφηαζε θαη ζην εγθεθξηκέλν
Σερληθφ Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο

Μεηαδηδαθηνξηθφο Δξεπλεηήο
O/ε ΜΔ έρεη απφ θνηλνχ κε ηνλ Αλάδνρν Φνξέα ηελ επζχλε:
ηεο νκαιήο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Σερληθφ Παξάξηεκα (ΣΠ)
ηνπ έξγνπ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο,
ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ επηζηεκνληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ πξνφδνπ ηνπ έξγνπ,
ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο, θαζψο άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο
Ο/Ζ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ηνπ ΜΔ ζα πξνέξρεηαη απφ ην επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα
Τπνδνρήο θαη ζα πξέπεη λα είλαη κέινο ΓΔΠ ΑΔΗ ή κέινο ΔΠ ΣΔΗ κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ, ή
Δξεπλεηήο ή Δηδηθφο Λεηηνπξγηθφο Δπηζηήκνλαο δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα κε δηδαθηνξηθφ ηίηιν
ζπνπδψλ. ηελ πεξίπησζε ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ σο Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο κπνξνχλ λα
νξηζζνχλ θαη ζπλεξγαδφκελα κε απηά κέιε ΓΔΠ.

Σπρφλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ
θνξέα αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, ή αθφκε θαη αλ παξέρνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηε
ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε, απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπο δελ παξάγνληαη σζηφζν άκεζα εκπνξηθά πξντφληα
θαη νθέιε ζηελ επηρείξεζε.
Σν ίδην ηζρχεη αλ ηα έζνδα απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα φπσο έζνδα απφ
παξαρψξεζε αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηψλ θαη άιισλ κνξθψλ αμηνπνίεζεο ηεο
παξαγφκελεο γλψζεο, επαλεπελδχνληαη ζηηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα.
χκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ 3297/2004 «Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηα Ηδξχκαηα
ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ, ην Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ηζηνξίαο, ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ, «ην Ηεξφ
Κνηλφβηνλ Δπαγγειηζκνχ ηεο Θενηφθνπ (Η.Κ.Δ.Θ.)», ην Ηλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ
Δξεπλψλ, ην Ηδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Μεηξνινγίαο εληάζζεηαη ζηε
ζπλνιηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο θαη ηα Ηδξχκαηα απηά δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη
κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΓΓΔΣ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη
ηα A.E.I, θαη ηα επνπηεπφκελα απφ ηε Γ.Γ.Δ.Σ. εξεπλεηηθά θέληξα.»
2
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ηελ πεξίπησζε ησλ Φνξέσλ Τπνδνρήο ηεο αιινδαπήο, ν Δ ζα πξέπεη λα αλήθεη ζην Γηδαθηηθφ
πξνζσπηθφ Ηδξχκαηνο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο ή λα είλαη Δξεπλεηήο/ηξηα εξεπλεηηθνχ θνξέα.
ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο κέξνο ηεο έξεπλαο (2/3) ζε θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ ζα δειψλνληαη δχν (2)
Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο έλαο απφ θάζε θνξέα.
Κάζε Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο επηηξέπεηαη λα
κεηαδηδαθηνξηθήο έξεπλαο.

παξαθνινπζεί δχν (2) ην πνιχ έξγα

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πεξηιεπηηθήο πξφηαζεο (βι. ελφηεηα 7.1) νη ππνςήθηνη/εο
ΜΔ ζα πξέπεη απιψο λα δειψζνπλ ζε πνην Φνξέα επηζπκνχλ λα εθπνλήζνπλ ην πξνηεηλφκελν
εξεπλεηηθφ έξγν θαη κε πνηνπο επηζηήκνλεο πξνηίζεληαη λα ζπλεξγαζζνχλ. ηε ζπλέρεηα αλ ε πξφηαζε
ηνπο θξηζεί ζεηηθά θαηά ην ζηάδην αμηνιφγεζεο ησλ πεξηιεπηηθψλ κνξθψλ ησλ πξνηάζεσλ ζα ηνπο
δεηεζεί λα ηεθκεξηψζνπλ ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο κε ηα αληίζηνηρα Ηδξχκαηα
/Δξεπλεηηθνχο Φνξείο.

5. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
Ζ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ κπνξεί λα νξηζζεί εληφο ηνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο πνπ μεθηλά απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο έγθξηζεο ηεο πξφηαζεο θαη ιήγεη 6 κήλεο
κεηά απφ απηή.
Ζ δηάξθεηα ησλ έξγσλ κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 24-36 κήλεο κε δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηεο δηάξθεηαο
(βι.ελφηεηα 11.1), ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ εγθξηζέληνο πξνυπνινγηζκνχ.
Ζ επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα θάζε εξεπλεηηθφ έξγν μεθηλάεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ.

6.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ – ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ
Ζ ζπλνιηθή δεκφζηα δαπάλε πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ΜΔ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο
πξφζθιεζεο αλέξρεηαη ζηα 30.000.000€
Οη θαηεγνξίεο θαη ην χςνο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
ζηε ζπλέρεηα.
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαηεγνξίεο δαπάλεο πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ πξφηαζε θαζψο θαη ηα πνζά γηα ηελ
θάζε θαηεγνξία δαπάλεο, είλαη ζηνηρείν πνπ αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηνπ θξηηεξίνπ «Αξηζηεία
εξεπλεηηθήο πξφηαζεο». Ωο εθ ηνχηνπ νη δαπάλεο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα δηαθξηηέο θαη λα
ηεθκεξηψλεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή αλάιπζε θαη ζαθήλεηα, ηφζν ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ, φζν θαη ε αλαγθαηφηεηα ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε
ηνπ.
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Πξνυπνινγηζκνί επηκέξνπο θαηεγνξηψλ δαπαλψλ πνπ δελ ζα είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλνη ή/θαη ζα
ππεξβαίλνπλ ηα θαζνξηζζέληα ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε φξηα ζα ηχρνπλ πεξηθνπήο ή θαη πιήξνπο
απφξξηςεο.
Λεπηνκέξεηεο γηα ην ρξφλν πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ ζε
ινγηζηηθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο επηιεμηκφηεηαο θαη ηα παξαζηαηηθά
πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε είδνο δαπάλεο δίδνληαη αλαιπηηθά ζηελ ελφηεηα 12.

Κάζε εξεπλεηηθή πξφηαζε ρξεκαηνδνηείηαη κέρξη ην πνζφ ησλ 150.000€ ην νπνίν επηκεξίδεηαη σο
αθνινχζσο:

ΑΙ) Γαπάλεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηεμάγνληαη απφ ηνλ/ηελ ΜΔ
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο πξέπεη λα απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.

ΙΑ.1 Απνδεκίσζε ηνπ/ηεο ΜΔ :
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ππνέξγνπ ν/ε ΜΔ ζα ζπλδέεηαη κε ηνλ (ΑΦ) κε ζρέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (ζχκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ) ή κίζζσζεο έξγνπ.
Ζ κεληαία απνδεκίσζε (πιεξσηέν πνζφ) ηνπ/ηεο ΜΔ ζα αλέξρεηαη ζηα 1.600€. Δπί ηνπ πνζνχ απηνχ
ζα ππνινγίδνληαη φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο θαη ην ζπλνιηθφ κηζζνινγηθφ θφζηνο ζα απνηειεί ηελ
επηιέμηκε δαπάλε ηεο ππνθαηεγνξίαο ΗΑ.1.
ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηκήκαηνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζε θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ ε ειάρηζηε
κεληαία απνδεκίσζε ηνπ εξεπλεηή γηα ην δηάζηεκα απηφ ζα ππνινγίδεηαη αθνχ πνιιαπιαζηαζζεί ην
πνζφ ησλ 1.600€ κε ηνλ ζπληειεζηή δηφξζσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε ρψξα ηεο αιινδαπήο, ζχκθσλα
κε ηνλ ζρεηηθφ πίλαθα πνπ επηζπλάπηεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα ε
κεληαία απνδεκίσζε ζα αλέξρεηαη ζηα 1.600€.

ΙΑ2 Έμνδα ηαμηδηψλ
Θα πεξηιακβάλνπλ κεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ ηνπ/ηεο ΜΔ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ, δειαδή ελδεηθηηθά γηα:
α) ζπκκεηνρή κε αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξηα,
β) παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ κηθξήο δηάξθεηαο, άκεζα ζρεηηδφκελσλ κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο,
γ) ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθή νκάδα ή/ θαη Δξεπλεηηθφ Φνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ γηα
ζέκαηα άκεζα ζρεηηδφκελα κε ην ζέκα ηεο έξεπλαο,
δ) έξεπλα πεδίνπ, κεηξήζεηο, επηηφπηα ζπιινγή δεδνκέλσλ θ.ιπ., αλαγθαίσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ν/ε ΜΔ δηέκελε κφληκα ζην εμσηεξηθφ θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ Διιάδα ή
αληίζηξνθα δηέκελε ζηελ Διιάδα θαη ζα εθηειέζεη ηκήκα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζην εμσηεξηθφ κπνξεί
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λα πξνβιέπεηαη επηπιένλ θαη έλα (1) ηαμίδη κε επηζηξνθή (αλά έηνο) ζηε ρψξα πξνέιεπζεο ηνπ. ηελ
πεξίπησζε απηή επηιέμηκε δαπάλε απνηεινχλ κφλν ηα έμνδα κεηαθίλεζεο.
Αθνξνχλ επίζεο κεηαθηλήζεηο ηνπ/ηεο Δ γηα ζπλεξγαζία κε ηε ΓΓΔΣ, φηαλ απηφ επηβάιιεηαη γηα ηηο
αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

ΙΒ) Γαπάλεο ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο άκεζα ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθηέιεζε ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ απφ ηνλ/ηελ ΜΔ
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο δελ ζα ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ.

ΙΒ.1 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Πεξηιακβάλνπλ ακνηβέο ηερληθνχ ή άιινπ βνεζεηηθνχ ηεο έξεπλαο πξνζσπηθνχ γηα ηηο αλάγθεο
πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. Οη ελ ιφγσ δαπάλεο ζα πινπνηνχληαη θαη ζα ηεθκεξηψλνληαη κε
επζχλε ηνπ/ηεο ΜΔ θαη ηνπ Αλάδνρνπ Φνξέα.
ΙΒ.2 Έμνδα ηαμηδηψλ.
Αθνξνχλ κεηαθηλήζεηο ηνπ/ηεο Δ ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ γηα κία (1) αλά έηνο ζπκκεηνρή κε
αλαθνίλσζε ζε ζπλέδξηα γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
ΙΒ.3 Γαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δεκνζηεχζεηο ηνπ/ηεο ΜΔ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπκκεηνρή
ζε ζπλέδξηα κε αλαθνίλσζε, poster, δαπάλεο πξνεηνηκαζίαο ησλ δεκνζηεχζεσλ, νξγάλσζεο θαη
δηεμαγσγήο εκεξίδσλ, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θ.ιπ.
Η δηάρπζε απνηειεζκάησλ απνηειεί ππνρξεσηηθή δξαζηεξηφηεηα.

ΙΒ4. Απνζβέζεηο (κφλν ζηελ πεξίπησζε Φνξέσλ Τπνδνρήο ηεο εκεδαπήο)
Αθνξνχλ «Απνζβέζεηο Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ» θαη «Απνζβέζεηο Αζσκάησλ
Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο
ππάξρνπζαο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
εθπφλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Οη απνζβέζεηο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο κφλν γηα ηελ πεξίνδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ
εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εζληθήο ή θνηλνηηθήο
επηρνξήγεζεο.
Δπηιέμηκν ζεσξείηαη ην θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ
πινπνίεζε (φρη ηε δηαρείξηζε) ηνπ έξγνπ.
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ΙΒ.5 Τιηθά Άκεζεο Αλάισζεο
Αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα εξγαζηεξηαθψλ αλαισζίκσλ θαη αληηδξαζηεξίσλ.

ΙΒ.6 Έληππα, Γξαθηθή Ύιε
Αθνξνχλ ζηελ πξνκήζεηα εληχπνπ πιηθνχ, γξαθηθήο χιεο, αλαισζίκσλ Ζ/Τ, θαζψο θαη αλαισζίκσλ
πιηθψλ θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ πνπ ηεθκεξησκέλα είλαη αλαγθαία γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ.

ΙΒ.7 Λνηπέο δαπάλεο (κφλν ζηελ πεξίπησζε Φνξέσλ Τπνδνρήο ηεο εκεδαπήο)
Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ππνζηήξημε πινπνίεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ θαη δελ
πεξηιακβάλνληαη ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο δαπαλψλ.
Οη ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (φπσο ελνίθηα, ινγαξηαζκνί ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θ.η.ι.,
δηακφξθσζε ρψξσλ, ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ, έμνδα δηαρείξηζεο θ.η.ι.) δελ είλαη επηιέμηκεο απφ ην
Πξφγξακκα.

7. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ
Ζ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ απνηειείηαη απφ δχν (2) ζηάδηα.
ην πξψην ζηάδην, ππνβάιιεηαη ε πξφηαζε ζε πεξηιεπηηθή κνξθή (εθηεηακέλε ζχλνςε) πξνθεηκέλνπ λα
ιάβεη ρψξα ε πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζπλφςεσλ. ην ζηάδην απηφ νη δηεζλείο αμηνινγεηέο ζα
θξίλνπλ πνηεο πξνηάζεηο είλαη ζθφπηκν λα πξνσζεζνχλ ζε πιήξε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε.
ηε ζπλέρεηα, νη ππνςήθηνη ΜΔ ησλ νπνίσλ νη πξνηάζεηο ζα πξνθξηζνχλ ζην πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην, ζα
θιεζνχλ λα ππνβάιινπλ πιήξε πξφηαζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο
ηεο Β’ θάζεο, κεηά ην πέξαο ηεο νπνίαο ζα θξηζεί εάλ εληέιεη ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ θαη ππφ πνηνπο
φξνπο.

Καη γηα ηα δχν ζηάδηα ππνβνιήο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα :
1) Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζηα αγγιηθά ζε θφξκεο ειεθηξνληθήο ππνβνιήο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ
πεξηνξηζκνί σο πξνο ηελ έθηαζε θάζε πεδίνπ. Οη πεξηνξηζκνί απηνί πξέπεη λα γίλνπλ απνιχησο
ζεβαζηνί, θαζψο κφλν ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη εληφο ησλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη ζα ιεθζνχλ ππφςε
θαηά ηελ αμηνιφγεζε.
2) Δθπξφζεζκεο ή/θαη αηειείο πξνηάζεηο δειαδή απηέο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί φιεο νη
θφξκεο ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαη δελ πξνσζνχληαη πξνο αμηνιφγεζε.
Σνλίδεηαη φηη ηπρφλ ςεπδή ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο
ππνβιεζείζαο πξφηαζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θη αλ βξίζθεηαη (Α’ ή Β’ Φάζε ππνβνιήο/αμηνιφγεζεο).
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Αθφκε θαη αλ απηή ε δηαπίζησζε γίλεη κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ε ΓΓΔΣ δχλαηαη
λα δηαθφςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ πηζαλφλ έρεη δνζεί
κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.

7. 1 Τπνβνιή πεξηιεπηηθήο κνξθήο πξφηαζεο
Ζ ππνβνιή ηεο πεξηιεπηηθήο κνξθήο ηεο πξφηαζεο είλαη δπλαηή απφ ηελ επφκελε εκεξνκελία ηεο
έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο σο θαη ηελ 20/11/2010 .
Ζ ππνβνιή γίλεηαη ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζπκπιεξψλνληαο ηε ζρεηηθή
ειεθηξνληθή θφξκα ζηελ νπνία δεηείηαη ε πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξφηαζεο, ην
βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο ΜΔ θαη ελεξγνί ζχλδεζκνη (active links) ησλ
ηζηνζειίδσλ ησλ πξνηεηλφκελσλ θνξέσλ ππνδνρήο θαη ησλ πξνο ζπλεξγαζία επηζηεκφλσλ.
εκεηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ ζε θνξέα ηεο αιινδαπήο ζα πξέπεη λα
πξνηείλεηαη θαη εγρψξηνο Φνξέαο Τπνδνρήο ζηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην ηκήκα ηεο έξεπλαο πνπ
αληηζηνηρεί ζηελ πεξίνδν επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα.
Ζ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο έρεη εγθαηαζηαζεί ζηελ ηζηνζειίδα
http://postdoc-ypepth.opengov.gr/
ελψ εγγξαθή ζηε πιαηθφξκα κπνξεί λα γίλεη απηφκαηα ζηε δηεχζπλζε:
http://postdoc-ypepth.opengov.gr/register

Οδεγίεο γηα ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
Οη ππνβιεζείζεο πξνηάζεηο ιακβάλνπλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ν νπνίνο είλαη κνλαδηθφο θαη ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα απφ ηε ΓΓΔΣ γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ.

7.2 Τπνβνιή πιήξνπο πξφηαζεο
ην ζηάδην απηφ ππνβάιινληαη:
Η πξφηαζε ζε πιήξε κνξθή, ειεθηξνληθά, κέζσ δηαδηθηχνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ζπκπιεξψλνληαο
ηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή θφξκα ζε πξνζεζκίεο πνπ ζα νξηζζνχλ θαη ζα αλαθνηλσζνχλ απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ / Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο κεηά
ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ζηαδίνπ αμηνιφγεζεο.

8. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
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Ζ αμηνιφγεζε πεξηιακβάλεη επηγξακκαηηθά ηα αθφινπζα ζηάδηα:

1) Α’ ΦΑΗ - Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιφγεζε ηεο πεξηιεπηηθήο κνξθήο ησλ πξνηάζεσλ
1α) Αμηνιφγεζε πεξηιεπηηθήο κνξθήο πξφηαζεο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ
ελφηεηα 8.1.
1β) Αλαθνίλσζε απνηειεζκάησλ Α’ Φάζεο θαη πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο πιήξνπο πξφηαζεο.

2) Β’ ΦΑΗ - Αμηνιφγεζε πιήξνπο πξφηαζεο
Αμηνιφγεζε πιήξνπο πξφηαζεο απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη
ζηελ ελφηεηα 8.2.

3) Γηακφξθσζε νξηζηηθήο εηζήγεζεο απφ πληνληζηηθή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ην
Τπνπξγείν Παηδείαο
ην ζηάδην απηφ δηακνξθψλεηαη ν ηειηθφο πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ πξνο
αμηνιφγεζε θαη θαζνξίδνληαη νη πξνηάζεηο πνπ ηειηθά ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο.
Αθνινπζεί ε αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθψλ απνηειεζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο πξνηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ
πξνο ρξεκαηνδφηεζε.
Σα αλσηέξσ ζηάδηα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ ζηηο επφκελεο ελφηεηεο.
Σφζν ζηελ Α’ φζν θαη ζηε Β’ Φάζε ε αμηνιφγεζε ζα γίλεη απφ δηεζλείο αμηνινγεηέο πνπ ζα είλαη
εκπεηξνγλψκνλεο κε δηεζλή εκπεηξία ζε αμηνινγήζεηο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ θαη δε ζα εκπιέθνληαη κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηελ εθάζηνηε πξφηαζε. Θα επηιεγνχλ κε βάζε ηελ αλαγλψξηζε ηνπο ζηε δηεζλή
αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ην αδηάβιεην ηεο θξίζεο.
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ ζα ιάβεη ρψξα εμ’ απνζηάζεσο κέζσ εηδηθήο αζθαινχο δηαδηθηπαθήο
πιαηθφξκαο ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε νη επηιεγκέλνη αμηνινγεηέο απφ ην ρψξν ηνπο, πξνθεηκέλνπ
λα θάλνπλ ηηο αμηνινγήζεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Κάζε αμηνινγεηήο ζα έρεη πξφζβαζε κε πξνζσπηθφ
θσδηθφ θαη κφλν γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. Δπηπιένλ ζα ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο γηα
ηελ αμηνιφγεζε ηεο θάζε πξφηαζεο.

Κάζε αμηνινγεηήο/εκπεηξνγλψκνλαο ζα δειψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ φηη:
α) ζα ρεηξηζηεί ην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ εκπηζηεπηηθά,
β) δελ ζπλδέεηαη κε ελεξγφ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ή ζπγγεληθή ζρέζε ή άιιν ηδηαίηεξν δεζκφ ή
ηδηάδνπζα ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηηο πξνηάζεηο πνπ αλαιακβάλεη λα θξίλεη,
γ) δελ αλήθεη ζηνλ Φνξέα πνπ δειψλεηαη σο Φνξέαο Τπνδνρήο.
Αλ αληηιεθζεί φηη ηζρχεη έλα απφ ηα παξαπάλσ ζα επηζηξέςεη ηελ ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε ρσξίο λα ηελ
αμηνινγήζεη .

16

Σπρφλ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ απηψλ απαιιάζζεη ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη
Θξεζθεπκάησλ απφ νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ακνηβήο πξνο ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζα έρεη σο
ζπλέπεηα ηελ εμαίξεζή ηνπο απφ κειινληηθέο αμηνινγήζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ.

Σα νλφκαηα ησλ αμηνινγεηψλ/εκπεηξνγλσκφλσλ είλαη απφξξεηα θαη ε θνηλνπνίεζε ηνπο δελ είλαη
ππνρξεσηηθή γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Δθφζνλ
πξαγκαηνπνηεζεί δελ ζα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αμηνιφγεζε ν θάζε
εκπεηξνγλψκνλαο.

ε θαλέλα ζηάδην δελ πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία έλζηαζεο ή / θαη επαλαμηνιφγεζεο ησλ
πξνηάζεσλ.
.

8.1

Α’ Φάζε – Πξνθαηαξθηηθή Αμηνιφγεζε

Ζ πεξηιεπηηθή κνξθή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα αμηνινγείηαη
απφ αλεμάξηεηνπο δηεζλείο αμηνινγεηέο/εκπεηξφγλσκνλεο, νη νπνίνη ζα θξίλνπλ ηε ζθνπηκφηεηα
ρξεκαηνδφηεζεο θάζε πξφηαζεο κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα:

i)

Αξηζηεία ππνςήθηνπ Μεηαδηδάθηνξα Δξεπλεηή/ηξηαο

Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ν/ε ππνςήθηνο/α ΜΔ έρεη απνδεδεηγκέλε αξηζηεία θαη πξννπηηθή επηηπρνχο
εθηέιεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ιεθζνχλ ππφςε ε εξεπλεηηθή εκπεηξία
ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο ΜΔ θαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ έξγν, άιιε
ζπκπιεξσκαηηθή εκπεηξία π.ρ. δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα (ζπγγξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα, δεκνζηεχζεηο θ.ιπ.), ε ηθαλφηεηα απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ επηηπρή ελαζρφιεζε ηνπ/ηεο ΜΔ κε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά αληηθείκελα θ.ιπ.

ii) Αξηζηεία εξεπλεηηθήο πξφηαζεο
Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο θαη αξηηφηεηαο
θαζψο θαη νη επξχηεξεο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο σθέιεηεο θαη επηπηψζεηο.
ην πιαίζην απηφ ζπλεθηηκνχληαη ε θαηλνηνκηθφηεηα ηεο πξφηαζεο, ε κεζνδνινγία, ε θξηζηκφηεηα ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη θαη ε εκβέιεηα ησλ επηπηψζεσλ ζε αθαδεκατθφ, εξεπλεηηθφ θαη
θνηλσληθφ επίπεδν.
Η αμηνιφγεζε ηεο ζπλνπηηθήο κνξθήο ηεο πξφηαζεο γίλεηαη κε ΝΑΙ/ΟΥΙ. Γηα θάζε έλα απφ ηα
αλσηέξσ δχν (2) θξηηήξηα πθίζηαηαη ιφγνο απνθιεηζκνχ αλ ε αμηνιφγεζε ζε απηφ είλαη ΟΥΗ, νπφηε ε
πξφηαζε απνξξίπηεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ αμηνιφγεζε.
Γηα ηηο πξνηάζεηο πνπ ζα πξνθξηζνχλ γηα ηε Β’ θάζε ζα θιεζνχλ νη (ΜΔ) λα ππνβάινπλ ηελ πιήξε
πξφηαζε ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 7.2.
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8.2 Β’ ΦΑΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΛΗΡΟΤ ΠΡΟΣΑΗ
ην ζηάδην απηφ εηζέξρνληαη κφλν φζεο πξνηάζεηο πξνθξίζεθαλ θαηά ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν θαη ζηε
ζπλέρεηα ππνβιήζεθαλ ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 7.2.
Οη πξνηάζεηο πξνσζνχληαη γηα αμηνιφγεζε σο πξνο ηα θξηηήξηα ηεο ελφηεηαο 8.3 απφ δχν (2) δηεζλείο
θξηηέο/εκπεηξνγλψκνλεο αλεμάξηεηνπο κεηαμχ ηνπο.
Οη θξηηέο βαζκνινγνχλ θάζε θξηηήξην ηεο Β’ Φάζεο (Δλφηεηα 8.3) θαη θαηαγξάθεηαη ε αλαιπηηθή
αηηηνιφγεζε /επηρεηξεκαηνινγία επί ηεο βαζκνινγίαο θαζψο θαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο. Γηαηππψλεηαη
επίζεο πξφηαζε ζρεηηθά κε ην χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ νξζνινγηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Καηά
ην ζηάδην απηφ κπνξεί λα πξνηαζεί θαη πεξηθνπή δαπαλψλ απφ ηνπο θξηηέο, αλ απηφ θξίλεηαη
απαξαίηεην.
Η βαζκνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ γίλεηαη ζε θιίκαθα 0-5 κνλάδσλ.
Ζ ηειηθή βαζκνινγία ζε θάζε έλα απφ ηα θξηηήξηα Α, Β, Γ, Γ θαη Δ ηεο ελφηεηαο 8.3 ζα είλαη ν κέζνο
φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν θξηηψλ γηα ην απηφ θξηηήξην. Η πξφηαζε απνθιείεηαη απφ ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία, αλ γηα νπνηνδήπνηε θξηηήξην ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ δχν θξηηψλ
είλαη κηθξφηεξνο ηεο ειάρηζηεο απνδεθηήο βαζκνινγίαο (βι. Πίλαθα 1) πνπ έρεη νξηζζεί γηα απηφ.

Η ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο ζηαζκηζκέλσλ (βι. Πίλαθα 1 γηα
ηνπο ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο) ηειηθψλ βαζκνινγηψλ ησλ πέληε (5) θξηηεξίσλ.
ηελ πεξίπησζε Διιήλσλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ πνπ απέθηεζαλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ Διιάδα
θαη έρνπλ επηιέμεη λα εθπνλήζνπλ ηα 2/3 ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο ηνπο έξεπλαο ζε ίδξπκα ηνπ
εμσηεξηθνχ θαη ην 1/3 ηειηθφ ζηάδην ζε θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ, ζα ππάξρεη επαχμεζε ηεο
ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο ηεο πξφηαζήο ηνπο θαηά 10%
Μέγηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξφηαζεο 5 κνλάδεο.
Διάρηζηε απνδεθηή ζπλνιηθή βαζκνινγία: 3,5 κνλάδεο (70% ηεο κέγηζηεο ζπλνιηθήο
βαζκνινγίαο ηεο πξφηαζεο.
Διάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία γηα θάζε έλα απφ ηα πέληε θξηηήξηα (Α, Β, Γ, Γ θαη Δ): 4 κνλάδεο γηα ην
θξηηήξην Α, 3κνλάδεο γηα ην θξηηήξην Β, 2,5 κνλάδεο γηα ην θξηηήξην Γ, 3 κνλάδεο γηα ην θξηηήξην Γ θαη
3,5 κνλάδεο γηα ην θξηηήξην Δ.πλεπψο γηα λα κπνξεί λα εγθξηζεί ε ρξεκαηνδφηεζε κηαο πξφηαζεο, ζα
πξέπεη λα ζπγθεληξψλεη ηελ ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία ηφζν ζηα παξαπάλσ πέληε (5) επηκέξνπο
θξηηήξηα φζν θαη ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο νη πξνηάζεηο ζα ηαμηλνκνχληαη αλάινγα κε ηελ ηειηθή
βαζκνινγία ηνπο θαη αλά επηζηεκνληθή πεξηνρή κε βάζε ηα ειεθηξνληθά θχιια αμηνιφγεζεο ησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ.
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Οη πξνηάζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθή βαζκνινγία ρακειφηεξε ηνπ 3,5 απνθιείνληαη απφ ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία.
ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ βαζκνινγηψλ ησλ δχν θξηηψλ
κπνξεί λα δεηεζεί θαη απφ ηξίην θξηηή λα βαζκνινγήζεη ηελ πξφηαζε θαη ηειηθά ζα ζπλππνινγηζζνχλ νη
δχν πιεζηέζηεξεο βαζκνινγίεο.

8.3 Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο Β’ Φάζεο
Α) Αξηζηεία Τπνςήθηνπ Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή
(ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία 4 κνλάδεο, κέγηζηε βαζκνινγία 5 κνλάδεο)
Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ν/ε ππνςήθηνο/α ΜΔ έρεη απνδεδεηγκέλε αξηζηεία θαη πξννπηηθή επηηπρνχο
εθηέιεζεο ηνπ πξνηεηλφκελνπ έξγνπ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα ιεθζνχλ ππφςε ε εξεπλεηηθή εκπεηξία
ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο ΜΔ θαη ε ζπλάθεηα ηεο κε ην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ έξγν, άιιε
ζπκπιεξσκαηηθή εκπεηξία π.ρ. δηδαθηηθή εκπεηξία, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα (ζπγγξαθηθή
δξαζηεξηφηεηα, δεκνζηεχζεηο θ.ιπ.), ε ηθαλφηεηα απφθηεζεο λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ φπσο
θαίλεηαη απφ ηελ επηηπρή ελαζρφιεζε ηνπ/ηεο ΜΔ κε δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά αληηθείκελα θ.ιπ.

Β) Αξηζηεία εξεπλεηηθήο πξφηαζεο
(ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία 3 κνλάδεο, κέγηζηε βαζκνινγία 5 κνλάδεο)
Αμηνινγείηαη θαηά πφζν ε πξφηαζε πιεξνί ηα θξηηήξηα ηεο επηζηεκνληθήο πνηφηεηαο θαη αξηηφηεηαο.
ην πιαίζην απηφ ζπλεθηηκνχληαη ε θαηλνηνκηθφηεηα, ε κεζνδνινγία, ην ζρέδην έξεπλαο, ε θξηζηκφηεηα
ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνληαη, ε δηεπηζηεκνληθφηεηα θαη ε ζπζρέηηζε ηεο πξνηεηλφκελεο
έξεπλαο κε ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πεδίν. Σέινο ζα ιεθζεί ππφςε ε
ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνηεηλφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε
ην βαζκφ δηαθηλδχλεπζεο νινθιήξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηλνηνκηθφηεηα
απηνχ.

Γ) Πνηφηεηα εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ
(ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία 2,5 κνλάδεο, κέγηζηε βαζκνινγία 5 κνλάδεο).
Δμεηάδεηαη ε επάξθεηα θαη ε πνηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο. Δπηπξφζζεηα
ζα ιεθζνχλ ππφςε νη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαζψο θαη νη πξαθηηθνί δηαθαλνληζκνί ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο
γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εξεπλεηή/ηξηαο.

Γ) Μεηεθπαίδεπζε Μεηαδηδαθηνξηθνχ Δξεπλεηή
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(ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία 3 κνλάδεο, κέγηζηε βαζκνινγία 5 κνλάδεο).
Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ κεηεθπαίδεπζεο
ηνπ/ηεο ΜΔ θαζψο θαη ε εκπεηξία ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο λα παξέρεη θαζνδήγεζε θαη εθπαίδεπζε ζε
λένπο εξεπλεηέο.

Δ) Πξνζηηζέκελε αμία θαη φθεινο
(ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία 3,5 κνλάδεο, κέγηζηε βαζκνινγία 5 κνλάδεο).
Δμεηάδεηαη ε ζπκβνιή ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο ζηελ επαγγεικαηηθή σξίκαλζε ηνπ/ηεο ΜΔ, κε
απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθψλ εμέιημεο ηνπ/ηεο ΜΔ ζην ρψξν ηεο έξεπλαο. Θα ιεθζνχλ
ππφςε ηα κειινληηθά ζρέδηα ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο, ε ζπκβνιή ηεο πξφηαζεο ζηνπο ζηφρνπο ηεο
πξφζθιεζεο, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ηεο θαζψο θαη νη επξχηεξεο
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο σθέιεηεο θαη επηπηψζεηο.

Η βαξχηεηα ησλ άλσ πέληε θξηηεξίσλ ζπλνςίδεηαη ζηνλ πίλαθα 1
Κξηηήξην

πληειεζηήο Βαξχηεηαο

Βαζκφο απνθιεηζκνχ

Α

25%

4

Β

25%

3

Γ

15%

2,5

Γ

15%

3

Δ

20%

3,5

Πίλαθαο 1. πληειεζηέο βαξχηεηαο θαη βαζκνί απνθιεηζκνχ θξηηεξίσλ

Δπηπξφζζεηα δεηείηαη ε γλψκε (ρσξίο βαζκφ) ησλ αμηνινγεηψλ, ζε ζρέζε κε ηελ έληαμε ηεο πξφηαζεο
ζηελ θαηάιιειε ζεκαηηθή πεξηνρή, ηελ παξαβίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο εζηθήο δενληνινγίαο (βι.
ελφηεηα 3) θαη ηελ χπαξμε αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ή /θαη θηλδχλσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο
πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ή ηα απνηειέζκαηα / πξντφληα ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.

8.4 Γηακφξθσζε ηεο νξηζηηθήο εηζήγεζεο απφ πληνληζηηθή
Δπηηξνπή
Οη πξνηάζεηο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηελ ειάρηζηε απνδεθηή βαζκνινγία ηφζν ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα φζν
θαη ζην ζχλνιν ηεο βαζκνινγίαο θαη αθνχ ζπλππνινγηζζεί ε επαχμεζε ηεο ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο
(10%) γηα ηηο πξνηάζεηο Διιήλσλ εξεπλεηψλ/ηξηψλ πνπ απέθηεζαλ δηδαθηνξηθφ δίπισκα ζηελ
Διιάδα θαη έρνπλ επηιέμεη λα εθπνλήζνπλ ηα 2/3 ηεο κεηαδηδαθηνξηθήο ηνπο έξεπλαο ζε ίδξπκα
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ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ην 1/3 ηειηθφ ζηάδην ζε θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ, ζα θαηαηαγνχλ, αλά Δπξεία
Δπηζηεκνληθή Πεξηνρή ζε θζίλνπζα ζεηξά κε βάζε ηελ ζπλνιηθή βαζκνινγία θάζε πξφηαζεο.
πγθξνηείηαη πληνληζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο θαη ζηειέρε ηεο ΓΓΔΣ. Ζ
επηηξνπή ζπλεδξηάδεη κεηά απφ πξφζθιεζε ηνπ ζπληνληζηή θαη, αθνχ ελεκεξσζεί ζε βάζνο γηα ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ιακβάλνληαο
ππφςε ηελ ηεξάξρεζε ησλ πξνηάζεσλ θαηά θζίλνπζα βαζκνινγηθή ζεηξά (κε βάζε ηε βαζκνινγία πνπ
έρεη δνζεί απφ ηνπο αλεμάξηεηνπο αμηνινγεηέο) θαη ηελ ελδεηθηηθή θαηαλνκή ηεο δηαζέζηκεο δεκφζηαο
δαπάλεο ζηηο επξείεο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο (βι. ελφηεηα 3).

8.5 Γεκνζηεχζηκα ηνηρεία - Αλαθνίλσζε Απνηειεζκάησλ
Καηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο, ε ΓΓΔΣ ηεξεί ερεκχζεηα, πξνθεηκέλνπ
λα δηαζθαιηζηεί ην απφξξεην, ηφζν ζην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο, φζν θαη ζηα ινηπά ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο ππνβάιινληεο/ζπκκεηέρνληεο.
Δηδηθφηεξα :
α)Ζ εξεπλεηηθή πξφηαζε θνηλνπνηείηαη ζηνπο εκπεηξνγλψκνλεο νη νπνίνη έρνπλ δεζκεπηεί απφ ηελ
αξρή φηη ζα ρεηξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ εκπηζηεπηηθά.
β) ην ηέινο ηεο αμηνιφγεζεο δεκνζηεχνληαη κφλν νη πξνηάζεηο πνπ εγθξίζεθαλ θαη εηδηθφηεξα ν
ηίηινο ηνπ έξγνπ, ν αξηζκφο πξσηνθφιινπ ηεο πξφηαζεο θαη ην χςνο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
πξνυπνινγηζκνχ.
γ) ηελ πεξίπησζε απφξξηςεο κηαο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο, απηφ γλσζηνπνηείηαη κφλν ζηνλ/ζηελ
ππνςήθην/α ΜΔ πνπ ηελ ππέβαιε.
εκεηψλεηαη φηη βάζεη ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1828/2006, φπσο έρεη
ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηα νλφκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε Πξάμεηο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην
ΔΚΣ δελ δεκνζηνπνηνχληαη.
Δπίζεο ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ πιήξνπο δηαθάλεηαο πνπ αθνινπζεί ην Τπνπξγείν θνηλνπνηνχληαη
γξαπηψο ζηνπο/ζηηο ΜΔ πνπ ππέβαιαλ πξφηαζε ηα δειηία αμηνιφγεζεο κε ηα αλαιπηηθά ζρφιηα θαη ηηο
επηκέξνπο βαζκνινγίεο ησλ αμηνινγεηψλ.

9. ΔΓΚΡΙΗ – ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ
ΑΠΟΦΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ

–

ΔΚΓΟΗ

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ, θαη ηελ έγθξηζε απφ ην Γεληθφ
Γξακκαηέα ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ν Πίλαθαο κε ηα εγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά
έξγα ησλ ΜΔ αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΣ.
Οη ππνςήθηνη/εο ΜΔ ησλ νπνίσλ εγθξίζεθε ε πξφηαζε θαινχληαη λα ππνβάινπλ εληφο πξνζεζκίαο έμη
(6) κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο εγθξηηηθήο επηζηνιήο ηα εμήο:
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1) Σν Σερληθφ Παξάξηεκα ηνπ έξγνπ, δηακνξθσκέλν θαηά πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο
ησλ αμηνινγεηψλ (εθφζνλ ππάξρνπλ) κε ηηο ππνγξαθέο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ Αλαδφρνπ
Φνξέα θαη ηνπ/ηεο ΜΔ
2) Βεβαίσζε πλεξγαζίαο, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ Φνξέα θαη
ηνλ/ηελΜΔ
3) Αληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (ή δελ απαηηείηαη πξνζθφκηζε πηζηνπνηεηηθνχ ηζνηηκίαο
απφ ηελ αξκφδηα Διιεληθή Αξρή) ή αληίζηνηρε Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ
Ηδξχκαηνο πεξί επηηπρνχο ππνζηήξημεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο φπνπ ζα πξέπεη λα
αλαγξάθεηαη θαη ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο.
4) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986 ηνπ/ηεο ΜΔ πεξί κε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο
πξφηαζεο απφ άιιεο πεγέο εζληθέο ή δηεζλείο. ε πεξίπησζε πνπ ην έξγν ρξεκαηνδνηείηαη ελ
κέξεη απφ άιιε πεγή ην ζχλνιν ησλ δχν πξνυπνινγηζκψλ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην
πξνβιεπφκελν φξην ρξεκαηνδφηεζεο (150.000,00).
5) Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ λ.1599/1986, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη ν ΜΔ δελ θαηέρεη ζέζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη δελ ιακβάλεη ππνηξνθία απφ άιιν θνξέα δηεζλή ή εζληθφ
6) ηελ πεξίπησζε αλδξψλ ΜΔ ειιεληθήο θαηαγσγήο, πηζηνπνηεηηθφ ηνπ αξκφδηνπ
ζηξαηνινγηθνχ γξαθείνπ πνπ λα βεβαηψλεη φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο.
Αθνινπζεί ε δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ζηειερψλ ηεο ΓΓΔΣ ηνπ/ηεο ΜΔ γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε
ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζηε βάζε ηεο αξρηθήο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε,
ησλ ππνδείμεσλ ησλ αμηνινγεηψλ γηα ηελ ηερληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή πιεπξά ηεο, αιιά θαη ησλ
πξνηάζεσλ ηεο αξκφδηαο Τπεξεζηαθήο Μνλάδαο ηεο ΓΓΔΣ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηνχληαη
απνζαθελίζεηο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπκκφξθσζε ηνπ έξγνπ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζηηθνχ
πιαηζίνπ ρξεκαηνδφηεζεο.
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απηφ εθαξκφδεηαη, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο
ππνβάιιεηαη άδεηα παξακνλήο/εξγαζίαο ηνπ/ηεο ΜΔ .
ε πεξίπησζε πνπ ν/ε ΜΔ δελ απνδερζεί ηελ έληαμε ηεο πξφηαζήο ηνπ, κεηά απφ πηζαλέο ηξνπνπνηήζεηο
πνπ έρνπλ δεηεζεί απφ ηε ΓΓΔΣ, βάζεη ησλ ζρνιίσλ πνπ δηαηππψζεθαλ απφ ηνπο αμηνινγεηέο, δηθαίσκα
έληαμεο ζα έρεη ε επφκελε πξφηαζε κε ηελ ακέζσο πςειφηεξε ηειηθή βαζκνινγία, ζχκθσλα κε ηνλ
πίλαθα ηεξαξρεκέλσλ πξνηάζεσλ θ.ν.θ.
ην Σερληθφ Παξάξηεκα πνπ επηζπλάπηεηαη σο αλαπφζπαζην ηκήκα ζηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο,
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην θπζηθφ αληηθείκελν, ε επηζηεκνληθή κεζνδνινγία, νη ηερλνινγίεο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, νη ελφηεηεο εξγαζίαο κε ηα αληίζηνηρα παξαδνηέα, νη πίλαθεο δαπαλψλ θιπ.
Η αλσηέξσ δηαδηθαζία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έθδνζεο ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ζα
πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ηεο εγθξηηηθήο
επηζηνιήο ζηνλ/ζηελ (ΜΔ).
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Η επζχλε ζπγθέληξσζεο θαη ππνβνιήο ζηε ΓΓΔΣ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ βαξχλεη
απφ θνηλνχ ηνλ/ηελ ΜΔ θαη ηνλ Αλάδνρν Φνξέα.

Πέξαλ ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο θάζε Αλάδνρνο Φνξέαο ζηελ Διιάδα ζπλάπηεη κε ηε ΓΓΔΣ
Πξνγξακκαηηθή πκθσλία γηα ην έξγν πνπ ζα πινπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζηελ νπνία
θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη γεληθά εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ν Αλάδνρνο Φφξεαο ηεο Διιάδνο ππνγξάθεη
ζχκβαζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ηνλ ΜΔ κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην γεληθφ πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο
ηνπο, νη απνδνρέο, θαζψο θαη ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ εξεπλεηή. Ζ ζχκβαζε ζα πξέπεη κεηαμχ
άιισλ λα πξνβιέπεη ξεηά ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ κνλνκεξή δηαθνπή ηεο ζπλεξγαζίαο απφ πιεπξάο
εξεπλεηή ή ηνπ θνξέα ππνδνρήο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζχκβαζεο, ην Γεκφζην δελ ππέρεη θακηά
ππνρξέσζε απνδεκίσζεο.
εκεηψλεηαη επίζεο φηη νη φξνη ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ/ηεο ΜΔ, ζχκθσλα κε ην πιαίζην αλαθνξάο πνπ παξέρνπλ ε Δπξσπατθή Υάξηα
Δξεπλεηψλ/ηξηψλ θαη ν Κψδηθαο Απαζρφιεζεο Δξεπλεηψλ/ηξηψλ.

10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ (θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν) γίλεηαη
κέζσ εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο, φπσο πεξηγξάθεηαη αθνινχζσο, ρξεζηκνπνηψληαο σο ζεκείν
αλαθνξάο ηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ην επηζπλαπηφκελν ζ’ απηή Σερληθφ
Παξάξηεκα.
Όια ηα έληππα παξαθνινχζεζεο θαη νη εθζέζεηο ππνβάιινληαη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε πιαηθφξκα.
Σελ επζχλε γηα ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ, ην ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ, ηε
ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ θαη ηελ απνζηνιή ηνπο ζηε ΓΓΔΣ έρεη ν/ε ΜΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ
Αλάδνρν Φνξέα
Σα έληππα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ είλαη ηα θάησζη:

Α. Δηήζηα Έθζεζε Πξνφδνπ
Ζ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ην ηέινο θάζε έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλε πιαηθφξκα. Αθνξά
ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ. Με βάζε απηέο ηηο εθζέζεηο ζα γίλεηαη
πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ ζα
απνθαζηζηεί ε θαηαβνιή ή κε ηεο Β’ δφζεο.
Ζ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ πεξηιακβάλεη:
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α) Αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηήζεθε ζην ρξνληθφ δηάζηεκα αλαθνξάο
(κεζνδνινγία, ζρεδηαζκφ δνθηκψλ, παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ησλ κεηξήζεσλ, επεμεξγαζία
θαη ζπκπεξάζκαηα). Ζ πξφνδνο ηνπ έξγνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ
έρεη θαηαξηηζζεί θαη πεξηέρεηαη ζηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο.
β) Σηο πξννπηηθέο γηα ηα επφκελα ζηάδηα.
γ) Σα πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά ν/ε ΜΔ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηηο ιχζεηο πνπ δφζεθαλ ή
πξνηείλνληαη.
δ) Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία αλά θαηεγνξία δαπάλεο θαη ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ.

Μαδί κε ηελ εηήζηα έθζεζε πξνφδνπ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη:
ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φζα παξαδνηέα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ αληηζηνηρνχλ ζην έηνο
αλαθνξάο,
ζηνλ Αλάδνρν Φνξέα ζα θξαηνχληαη ηα παξαζηαηηθά δαπαλψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο, ηα νπνία
ζα ζπλνδεχνληαη απαξαίηεηα απφ ηηο εμνθιεηηθέο απνδείμεηο θαη ηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ
παξαζηαηηθψλ, θαηά πξνηίκεζε κε ηε κνξθή αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ μερσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ
ηνπ έξγνπ.

Β. Σειηθή έθζεζε Οινθιήξσζεο ηνπ Έξγνπ
Δληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο δχν κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ
ππνβάιιεηαη ε Σειηθή Έθζεζε Οινθιήξσζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ απνινγηζκφ θπζηθνχ θαη
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή.
Ζ ηειηθή έθζεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζα πεξηέρεη φζα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζηελ ελδηάκεζε
έθζεζε πξνφδνπ, αιιά γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ ζα πεξηέρεη ζηνηρεία γηα ηνλ βαζκφ επηηπρίαο
ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ζα πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο δηάρπζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπ.
ηα ζηνηρεία γηα ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ζα πεξηιακβάλνληαη κφλν νη δαπάλεο πνπ δελ είραλ
αλαθεξζεί θαη ειεγρζεί ή δελ είραλ εμνθιεζεί ζην πιαίζην ηεο εηήζηαο έθζεζεο.
Με βάζε απηή ηελ έθζεζε ζα γίλεη ε ηειηθή πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ
ζχκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο νπνίαο ζα απνθαζηζηεί ε θαηαβνιή ή κε θαζψο θαη ην πνζφ ηεο δφζεο
απνπιεξσκήο/επηζηξνθήο.
Έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηα παξαδνηέα θαη ζηελ ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηειηθψο επηηεπρζέληνο
απνηειέζκαηνο. Αλ ζηα παξαδνηέα ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεηαη θάπνηα κειέηε, ζα πξέπεη λα παξαδίδεηαη
καδί κε ηελ ηειηθή έθζεζε.
ε πεξίπησζε πνπ ην παξαδνηέν είλαη ινγηζκηθφ, ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη φζα απφ ηα αθφινπζα είλαη
ηερληθά εθηθηφ: ελδεηθηηθά απνηειέζκαηα γηα ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα ρξήζεο, εηθφλεο νζνλψλ ρξήζηε,
αξρεία εγθαηάζηαζεο ηνπ ινγηζκηθνχ ζε πιαηθφξκα workstation, πεγαίνο θψδηθαο θαη ηπρφλ
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θαινχκελεο βηβιηνζήθεο (νη νπνίεο κπνξνχλ λα είλαη θαη ζε εθηειέζηκε κνξθή εθφζνλ δελ έρνπλ
αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο).
Μαδί κε ηελ ηειηθή έθζεζε νινθιήξσζεο ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη απφ ηνλ Αλάδνρν Φνξέα:
ζε ειεθηξνληθή κνξθή, φζα παξαδνηέα ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξίνδν
ειέγρνπ θαη δελ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί.
Σέινο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κηα ζχλνςε ηεο πιήξνπο έθζεζεο (ζηα ειιεληθά θαη ηα αγγιηθά) ζε
κνξθή θαηάιιειε γηα δεκνζίεπζε, φπνπ αλαθέξνληαη νη ζηφρνη θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ έξγνπ.
ηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηα έξεπλα δελ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε απνηέιεζκα κε ζπγθεθξηκέλα
Παξαδνηέα, γηα επηζηεκνληθνχο, εξεπλεηηθνχο ή αθαδεκατθνχο ιφγνπο, ζπληάζζεηαη Δπηζηεκνληθή
Έθζεζε απφ ηνλ/ηελ ΜΔ, ε νπνία ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Αλαδφρνπ Φνξέα, ζηε
ΓΓΔΣ πξνο αμηνιφγεζε ηεο εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο θαη ησλ ελδηάκεζσλ παξαδνηέσλ, θαζψο θαη
εμέηαζε θαη έγθξηζε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί.

εκεηψλεηαη φηη ε ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ θαη ηεο ηειηθήο έθζεζεο νινθιήξσζεο ηνπ
έξγνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Η κε ππνβνιή ηνπο εκπξφζεζκα κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δηαθνπή ηεο
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ θαη ζηελ επηζηξνθή ηεο ρνξεγεζείζαο.

11. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ
Αιιαγή ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηεο Απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ
ηνπ Σερληθνχ ηεο Παξαξηήκαηνο) κπνξεί λα αηηεζεί ν ΜΔ κέζσ ηνπ Αλάδνρνπ Φνξέα εθφζνλ νη
ηξνπνπνηήζεηο ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ή βειηίσζε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη αθνινπζνχληαη νη
πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα.
Γηα νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε απαηηείηαη ε απνζηνιή έγγξαθνπ ηεθκεξησκέλνπ αηηήκαηνο
ππνγεγξακκέλνπ απφ ηνλ/ηελ ΜΔ κέζσ ηνπ Φ.Τ.
Σα αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ, εθηφο απηψλ πνπ ππνβάιινληαη γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, κπνξνχλ λα
θαηαηίζεληαη ηνπιάρηζηνλ 60 (εμήληα) εκεξνινγηαθέο κέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ
(ε εκεξνκελία ππνβνιήο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ πνπ ζα απνδνζεί ζην ζρεηηθφ
εηζεξρφκελν έγγξαθν).
Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη κεηά απφ απηήλ ηελ πξνζεζκία δε ζα εμεηάδνληαη.
Όιεο νη ηξνπνπνηήζεηο ηεινχλ ππφ ηελ έγθξηζε ηεο ΓΓΔΣ.
Σα αηηήκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ αλαιπηηθή αηηηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αλάγθε γηα ηελ εθάζηνηε ηξνπνπνίεζε. Σα
αηηήκαηα ηξνπνπνηήζεσλ δελ ζα εμεηάδνληαη έσο φηνπ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζπλνδεπηηθά
ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα ελφηεηα ή ηελ Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο.
Δθφζνλ ππνβιεζνχλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ε ΓΓΔΣ ζα επεμεξγάδεηαη ηα αηηήκαηα
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ηξνπνπνηήζεσλ θαη ζα απνζηέιιεη ηηο ζρεηηθέο απαληεηηθέο επηζηνιέο ή θαη ηξνπνπνηεηηθέο απνθάζεηο,
φπνπ απαηηείηαη.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επηθέξεη αιιαγέο ζε ζηνηρεία ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο ηεο
Απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, ζα πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην ελεκεξσκέλν Σερληθφ
Παξάξηεκα κε επδηάθξηηα ζεκεησκέλεο ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε ζρέζε κε ην εθάζηνηε ηζρχνλ
Σερληθφ Παξάξηεκα.
Ζ επζχλε γηα ηελ νξζή δηαηχπσζε ησλ αηηεκάησλ θαη ηελ νξζή ελεκέξσζε ηνπ Σερληθνχ Παξαξηήκαηνο
βαξχλεη απφ θνηλνχ ηνλ ελδηαθεξφκελν ΜΔ θαη ηνλΑλάδνρν Φνξέα.

11.1 Αλαζηνιή / Παξάηαζε δηάξθεηαο / Γηαθνπή
Ο/Ζ ΜΔ θαη ν Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ ηε ΓΓΔΣ ζρεηηθά κε
νπνηνδήπνηε γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ή θαζπζηεξεί ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.

ΑΝΑΣΟΛΗ
Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη κφλν γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο ή εμαηξεηηθψλ
πεξηζηάζεσλ, πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά είηε ζην πξφζσπν ηνπ/ηεο ΜΔ (π.ρ. αζζέλεηα) είηε ζηελ
αληίζηνηρε εξεπλεηηθή κνλάδα ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο (π.ρ. ζνβαξή βιάβε εξεπλεηηθήο δηάηαμεο), ν/ε
ΜΔ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, ην
νπνίν δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 2 κήλεο.
Ζ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο απφ ηε ΓΓΔΣ ζα πξνζκεηξεζεί σο
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ. Γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο αλαζηνιήο θακία δαπάλε δελ
κπνξεί λα θαηαινγηζζεί ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν.
ΓΙΑΚΟΠΗ
ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ έξγνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ππνβάιινληαη ζηε ΓΓΔΣ ηα Παξαδνηέα πνπ
έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο δηαθνπήο θαη αθνχ αμηνινγεζνχλ, πεξηνξίδεηαη ε
ζπγρξεκαηνδφηεζε ζηηο δαπάλεο πνπ έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη θξηζεί επηιέμηκεο ζην πιαίζην ηεο
αλσηέξσ αμηνιφγεζεο.
ΥΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΑΗ
Δάλ ππάξρνπλ απνρξψληεο ιφγνη, εθηφο ηνπ άκεζνπ ειέγρνπ ηνπ/ηεο ΜΔ, γηα ηνπο νπνίνπο ε πινπνίεζε
ηνπ έξγνπ πζηεξεί ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, είλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο πινπνίεζεο
ηνπ έξγνπ, ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ.
Ζ ζρεηηθή αίηεζε ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ ζχληνκε έθζεζε πξνφδνπ ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ
αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ (θαηά ην πξφηππν ησλ ελδηάκεζσλ εθζέζεσλ πξνφδνπ) φπνπ ζα ηεθκεξηψλνληαη
νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεηείηαη ε ρξνληθή παξάηαζε.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ρξνληθή παξάηαζε κπνξεί λα δνζεί κφλν κηα θνξά θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ην έλα έθην (1/6) ηεο αξρηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ έξγνπ, ππφ ηελ
πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη ε λέα εκεξνκελία ιήμεο ηνπ έξγνπ δελ ζα είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο
30/06/2015.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο παξάηαζεο ηνπ έξγνπ δελ επηηξέπνληαη πεξαηηέξσ ηξνπνπνηήζεηο
θαλελφο είδνπο.

11.2 Λνηπέο ηξνπνπνηήζεηο
1) ρέζε εξγαζίαο ΜΔ θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
Δάλ ν/ε ΜΔ απνθηήζεη ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ θαη ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη ήδε πινπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, δίλεηαη
ε δπλαηφηεηα λα ζπλερηζζεί ε έξεπλα ρσξίο ηελ θαηαβνιή κεληαίαο απνδεκίσζεο.
Ζ επηιεμηκφηεηα ηεο δαπάλεο πνπ αθνξά ζηελ θαηαβνιή ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο κέρξη ηελ απφθηεζε
ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο εξγαζίαο. ζα πηζηνπνηείηαη κεηά ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ηε ΓΓΔΣ.
ε θάζε άιιε πεξίπησζε ην έξγν δηαθφπηεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ελφηεηα
11.1.
2) Σξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
Δπηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, αθνχ θαηαηεζεί αηηηνινγεκέλν αίηεκα ζηε ΓΓΔΣ,
εμεηαζζεί απφ εκπεηξνγλψκνλα θαη δνζεί ε ζρεηηθή έγθξηζε.
Αιιαγέο ζηηο ηερληθέο/κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ
ηηο ζπλήζεηο ηερλνινγηθέο ή άιιεο εμειίμεηο ζην αληίζηνηρν επηζηεκνληθφ πεδίν δε ζπληζηνχλ
ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ, εθφζνλ ε ηερλνινγηθή ζηάζκηζε είλαη πςειφηεξε ησλ
ππαξρφλησλ.
3) Αληηθαηάζηαζε Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε
Ο/Ζ Δπηζηεκνληθφο πλεξγάηεο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κεηά απφ ηεθκεξησκέλν αίηεκα ηνπ/ηεο
ΜΔ.
Γελ επηηξέπνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο:
ηξνπνπνίεζε ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηνπ έξγνπ ή ηεο εκεξνκελίαο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ
αληηθαηάζηαζε/ππνθαηάζηαζε ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο
κεηαθνξέο θνλδπιίσλ πνπ επηθέξνπλ αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ ή κεηαβνιή ηεο
αξρηθήο θαηαλνκήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ δαπάλεο ΗΑ θαη ΗΒ ή αχμεζε
ησλ δαπαλψλ ηεο θαηεγνξίαο «Λνηπέο Γαπάλεο» πέξαλ ηνπ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ
Γηα ηελ εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη φπνπ αιινχ θξίλεηαη
ζθφπηκν ε ΓΓΔΣ ζα δεηεί ηε γλψκε εμσηεξηθνχ εκπεηξνγλψκνλα.
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12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
12.1 Υξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ
Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ησλ ρξνληθψλ
πιαηζίσλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηελ απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ (εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο).
Απνδεηθηηθά πξαγκαηνπνίεζεο ησλ δαπαλψλ ζεσξνχληαη ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά (π.ρ. ηηκνιφγηα) φπσο
απηά θαζνξίδνληαη παξαθάησ, ζηελ ππνελφηεηα 11.3.
Γαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ απφ ηελ έλαξμε ή κεηά ηε ιήμε ηνπ έξγνπ δελ ζεσξνχληαη
επηιέμηκεο .
Ζ θαηαβνιή ηεο κεληαίαο απνδεκίσζεο ζηνλ/ζηελ ΜΔ ζα γίλεηαη ζην ηέινο θάζε κήλα. ε αληίζεηε
πεξίπησζε ε ΓΓΔΣ δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Αλαδφρνπ Φνξέα
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ ελφηεηα 15.
Γαπάλεο πνπ δελ έρνπλ εμνθιεζεί κέρξη ηελ δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζα ζεσξνχληαη κε επηιέμηκεο θαηά
ηνλ αληίζηνηρν έιεγρν. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί θαηά ηνλ ελδηάκεζν έιεγρν, νη δαπάλεο απηέο
κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ κε ηελ επφκελε έθζεζε πξνφδνπ εθφζνλ έρνπλ εμνθιεζεί. Οπνηαδήπνηε
δαπάλε δελ έρεη εμνθιεζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ ηειηθνχ ειέγρνπ, θξίλεηαη νξηζηηθά κε
επηιέμηκε.

12.2 Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε
Όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα φηη είλαη απαξαίηεηε ε ηήξεζε μερσξηζηνχ
ινγαξηαζκνχ ζηα ινγηζηηθά βηβιία γηα ηηο δαπάλεο θαη ηα έζνδα ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην
ΔΓΛ.
Θα πξέπεη δειαδή λα ηεξνχληαη γηα ην έξγν ηειεπηαίαο βαζκίδαο ινγαξηαζκνί φπνπ ζα θαίλνληαη
αλαιπηηθά ηα έζνδα θαη νη δαπάλεο θαηά θαηεγνξία. Οη ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηα βηβιία ησλ
θνξέσλ ζα παξέρνπλ πιήξε, αθξηβή θαη δηαθξηηή εηθφλα ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ.
Σνλίδεηαη φηη ε κε ηήξεζε μερσξηζηνχ ινγαξηαζκνχ γηα θάπνηεο (ή φιεο ηηο) θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζα
έρεη σο ζπλέπεηα λα θξηζνχλ νη ζρεηηθέο δαπάλεο κε επηιέμηκεο.
Όια ηα δηθαηνινγεηηθά, πξσηφηππα ηηκνιφγηα θ.ιπ. παξαζηαηηθά ζηνηρεία δαπαλψλ ηνπ έξγνπ ηεξνχληαη
απφ ηνλ Αλάδνρν Φνξέα θαη ηίζεληαη, νπνηεδήπνηε απηφ δεηεζεί, ζπγθεληξσκέλα ζηε δηάζεζε ηεο ΓΓΔΣ
θαη ησλ ινηπψλ αξκνδίσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία.
Σα παξαζηαηηθά δαπαλψλ ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα ή απφ ινγηζηηθά
έγγξαθα ηζνδχλακεο απνδεηθηηθήο ηζρχνο ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία. Σα πξσηφηππα ησλ
παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πξέπεη λα ζθξαγίδνληαη κε ηελ αθφινπζε έλδεημε:
«……-(κωδικός τοσ έργοσ)-(ακρωνύμιο τοσ έργοσ)».
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Σα παξαζηαηηθά πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δαπαλψλ θπιάζζνληαη ζην θάθειν
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπιάρηζηνλ γηα κία ηξηεηία κεηά ηε ιήμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» θαη ζε θάζε πεξίπησζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα φρη
κηθξφηεξν απφ ην ρξφλν παξαγξαθήο ηεο αμίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ γηα ηελ επηζηξνθή αρξεσζηήησο
θαηαβιεζέλησλ πνζψλ.
Με ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ζα έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ πξάμεσλ απφ ηα
πξνβιεπφκελα εζληθά ή θνηλνηηθά φξγαλα ειέγρνπ, ζα νδεγήζεη ζε αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ
ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηζηξνθή ηνπ ζπλφινπ ηεο δεκφζηαο δαπάλεο.
Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο, αιιά θαη ηελ εζληθή λνκνζεζία απαγνξεχεηαη ε θαηάηκεζε
δηαγσληζκψλ.

12.3 Πξνυπνζέζεηο
παξαζηαηηθά

επηιεμηκφηεηαο

δαπαλψλ

–

Απαξαίηεηα

Οη θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ησλ δαπαλψλ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ
Καλνληζκφ 1081/2006 γηα ην ΔΚΣ θαη 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/ΔΤ1749/ΦΔΚ 540/Β/27.03.08 Τπνπξγηθήο Απφθαζεο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο
φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηηο κε αξ. πξση. 43804/ΔΤΘΤ 2041/07.09.2009 (ΦΔΚ1957/Β/09-09-2009)
θαη 28020/ΔΤΘΤ1212/30.06.2010 (ΦΔΚ1088/Β/19-07-2009) Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ζην εμήο
ΤΠΑΤΓ), νη νπνίεο επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.

«Ακνηβέο πξνζσπηθνχ»
α) Γελ είλαη επηιέμηκεο νη ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΑΔΗ, ΣΔΗ, εξεπλεηηθψλ
ηλζηηηνχησλ, δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα θηι.
β) Οη ρξεκαηνδνηνχκελεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δαπάλεο κηζζνδνζίαο ηνπ ηαθηηθνχ
πξνζσπηθνχ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ δελ είλαη επηιέμηκεο.
γ) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ εθάζηνηε ακνηβψλ απνηειεί ε αληηζηνίρεζή
ηνπο κε πξαγκαηηθά Παξαδνηέα θαη ε χπαξμε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή έξγνπ ζηηο νπνίεο ζα
εμεηδηθεχεηαη ην πεξηερφκελν ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ
έξγνπ.
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά:

ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο
• Οη κηζζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλεο απφ ηνλ ππεχζπλν ινγηζηή ηνπ
θνξέα θαη ζα πξέπεη λα θέξνπλ ηελ ζθξαγίδα ηνπ θνξέα. ηηο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ην
πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ κεληαίσλ απνδνρψλ θαη νη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο.
• απνδεηθηηθά θαηαβνιήο ησλ ακνηβψλ ζηνπο εξγαδφκελνπο,
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• ε απφδνζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (φπνπ απαηηείηαη) θαη
• ε απφδνζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο
Οη δαπάλεο ηεο θαηεγνξίαο απηήο ζεσξνχληαη εμνθιεκέλεο εθφζνλ έρεη εμνθιεζεί ν εξγαδφκελνο, έρεη
απνδνζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαζψο θαη νη ζρεηηθέο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο (φπνπ απαηηείηαη).

ηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ έξγνπ
νη ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ θαη ηα Γειηία Παξνρήο Τπεξεζηψλ (ΓΠΤ) ή νη απνδείμεηο
δαπάλεο ή άιια ηζφθπξα παξαζηαηηθά.
Οη αλσηέξσ δαπάλεο ζεσξνχληαη εμνθιεκέλεο εθφζνλ έρεη θαηαβιεζεί ην πνζφ ζηνλ/ζηελ ΜΔ θαη έρεη
απνδνζεί ν θφξνο εηζνδήκαηνο (φπνπ απαηηείηαη).
ηηο πεξηπηψζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ππνιείπεηαη ησλ 1.500€ εηεζίσο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα κε
θαηαξηίδεηαη ζχκβαζε, εθηφο αλ ζην ζεζκηθφ θαζεζηψο ηνπ θνξέα ή ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ νξίδεηαη
ρακειφηεξν φξην ή πξνθχπηεη ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε ζην παξαζηαηηθφ
ηεο δαπάλεο πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ κε ηέηνην ηξφπν, πνπ λα πξνζδηνξίδεηαη
επαξθψο νη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ή ζε πεξίπησζε ππεξεζηψλ θαηφπηλ ζχκβαζεο, λα γίλεηαη
αλαθνξά ηεο ζχκβαζεο .

«Γαπάλεο δεκνζηφηεηαο θαη δηάρπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ»
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηιεμηκφηεηά ηνπο είλαη ε αλαθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ
απφ εζληθνχο θαη θνηλνηηθνχο πφξνπο (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) κέζσ ηεο παξνχζαο δξάζεο κε ην
θαηάιιειν ιεθηηθφ, αιιά θαη κε ηε ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ινγφηππσλ φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
Ζ πξνυπφζεζε απηή ηζρχεη θαη γηα πηζαλέο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα, πεξηνδηθά θ.ιπ.
Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη πξνβιέςεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ζρεηηθά κε
ηελ ελεκέξσζε θαη ηε δεκνζηφηεηα.
«Έμνδα ηαμηδηψλ»
ην πιαίζην ηεο θαηεγνξίαο απηήο θαιχπηνληαη νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη ε εκεξήζηα
απνδεκίσζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ησλ
Αλαδφρσλ Φνξέσλ.
Γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ απαηηείηαη, εθηφο απφ ηα εμνθιεκέλα παξαζηαηηθά εμφδσλ
(εηζηηήξηα, ηηκνιφγην μελνδνρείνπ θ.ιπ.), ζχληνκε αλαθνξά ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ε ζθνπηκφηεηα
θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηαμηδηνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαζψο θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε
ζπγθεθξηκέλα Παθέηα Δξγαζίαο θαη Παξαδνηέα.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζε ζπλέδξην ππνρξενχληαη, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγεζνχλ νη δαπάλεο κεηαθίλεζεο,
λα πξνζθνκίζνπλ πξφγξακκα εξγαζηψλ ηνπ ζπλεδξίνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ζπλάθεηα ηνπ κε ην
πινπνηνχκελν έξγν.

«Απνζβέζεηο»
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Αθνξνχλ «Απνζβέζεηο Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ» θαη «Απνζβέζεηο Αζσκάησλ
Αθηλεηνπνηήζεσλ θαη εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο
ππάξρνπζαο εξγαζηεξηαθήο ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
εθπφλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
Σν θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε (φρη ηε
δηαρείξηζε) ηνπ έξγνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί επηιέμηκν.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ ΤΠΑΤΓ (άξζξν 27) νη δαπάλεο γηα ηελ απφζβεζε πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ ηα νπνία δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε δηάξθεηα κηαο Πξάμεο, είλαη επηιέμηκεο γηα
ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΚΣ εθφζνλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζνη φξνη:
α) εζληθέο ή θνηλνηηθέο επηρνξεγήζεηο δελ ζπλέβαιαλ ζηελ αγνξά ηνπο,
β) ππνινγίδνληαη κε ηνπο θαηάιιεινπο ινγηζηηθνχο θαλφλεο,
γ) αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηελ πεξίνδν πινπνίεζεο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο.
«Τιηθά Άκεζεο Αλάισζεο, Έληππα, Γξαθηθή Ύιε»
Απαξαίηεηα παξαζηαηηθά: εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα πψιεζεο πξνκεζεπηή. ηα παξαζηαηηθά ζα πξέπεη λα
αλαθέξεηαη ε επσλπκία ηνπ πξνκεζεπηή θαη λα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ην είδνο ή ε ππεξεζία πνπ
πξνκεζεχεηαη ν δηθαηνχρνο.

«Λνηπέο δαπάλεο»
Δλδεηθηηθά, ε θαηεγνξία απηή κπνξεί λα αθνξά ζε αζθάιηζηξα, έμνδα κεηαθνξάο πιηθψλ αγαζψλ
αγνξψλ κε κεηαθνξηθά κέζα ηξίησλ, θαηαζθεπή ή κεηαηξνπή ή επηζθεπή κηθξννξγάλσλ θ.ιπ.
ηελ θαηεγνξία απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ Φνξέα πνπ θξίλνληαη
απαξαίηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ έσο 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.
εκεηψλεηαη φηη
νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηδηνξζψζεηο /ζπληεξήζεηο είλαη επηιέμηκεο κφλν αλ αθνξνχλ ζηνηρεία
πάγηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην έξγν θαη επηπιένλ ζπλνδεχνληαη απφ
πκβφιαην κε ηνλ αλάδνρν παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ φπνπ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη
εξγαζίεο, ην θφζηνο ηεο θάζε εξγαζίαο, θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαη Σηκνιφγην - Απφδεημε
πιεξσκήο.
νη δαπάλεο γηα ηαρπκεηαθνξέο (courier) είλαη επηιέμηκεο φηαλ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν.
Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο
Γηα ην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (ΦΠΑ) ηζρχεη φηη πξνβιέπεηαη ζηελ ΤΠΑΤΓ θαη ζην κε αξ.πξση.
4119 /22-06-2009 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Αξρήο πιεξσκήο ηνπ ΤΠΟΗΟ, ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε.
ε θάζε πεξίπησζε ν ΦΠΑ είλαη επηιέμηκνο κφλν αλ βαξχλεη πξαγκαηηθά θαη νξηζηηθά ηνλ ζρεηηθφ
θνξέα νπφηε θαη απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ.
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Ο ΦΠΑ πνπ κπνξεί λα αλαθηεζεί ή ζπκςεθηζηεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί
επηιέμηκε δαπάλε, αθφκε θαη αλ δελ αλαθηάηαη απφ ηνλ θνξέα.

13 . ΔΠΟΠΣΔΙΑ – ΔΛΔΓΥΟ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ζ ΓΓΔΣ, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ ΔΠΔΓΒΜ θαζψο θαη άιια εμνπζηνδνηεκέλα φξγαλα ειέγρνπ
δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα, λα ειέγρνπλ φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην, ηελ πνξεία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ
νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, είηε κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηνπο ρψξνπο πινπνίεζεο ηνπ
εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ Φνξέα) είηε κέζσ εμέηαζεο ησλ ζηνηρείσλ /
παξαδνηέσλ/παξαζηαηηθψλ θαη ινηπψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνβάιινληαη ζην πιαίζην ησλ
Δμακεληαίσλ Γειηίσλ Πξνφδνπ, ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Πξνφδνπ θαη ηεο Σειηθήο Έθζεζεο
Οινθιήξσζεο.
Ζ αμηνιφγεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ - πηζηνπνηήζεηο δαπαλψλ ζα δηελεξγνχληαη απφ:
Δηδηθνχο εκπεηξνγλψκνλεο,
ηειέρε ηεο ΓΓΔΣ, ή / θαη ζπλεξγάηεο ηεο ΓΓΔΣ
Δηδηθφηεξα κεηά ηελ ππνβνιή ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Πξνφδνπ θαη ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο
δηελεξγείηαη έιεγρνο πξνθεηκέλνπ λα :
επαιεζεπζεί ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ
έξγνπ ζε ζρέζε κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Απφθαζε ρξεκαηνδφηεζεο
θξηζεί ε επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ βάζεη ηεο ζπζρέηηζε ηνπο κε ην
εθηεινχκελν έξγν, ηε λνκηκφηεηα ηνπο θαη ηέινο ηελ ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ηα πξνβιεπφκελα
ζηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο, ηνλ παξφληα Οδεγφ Δθαξκνγήο θαη ην βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ
θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ.
ΔΝΣΑΔΙ
ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη δηαθσλία κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έθζεζεο πηζηνπνίεζεο, ν Αλάδνρνο ή
ν/ε ΜΔ κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ελζηάζεηο ζηε ΓΓΔΣ ην αξγφηεξν εληφο ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθψλ
εκεξψλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ζηνλ Αλάδνρν Φνξέα.
Μεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζα ζεσξείηαη φηη νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ απνδερηεί ηα
απνηειέζκαηα θαη δελ ζα γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. Οη ελζηάζεηο ζα εμεηάδνληαη θαηά
πεξίπησζε απφ ηελ επηηξνπή δηελέξγεηαο ηνπ ειέγρνπ ή επηηξνπή ελζηάζεσλ.
Όηαλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζηψλεηαη φηη ην έξγν δελ εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο, ή φηη ηα
σο εθείλε ηε ζηηγκή δηαζέζηκα απνηειέζκαηα δελ εγγπψληαη ηελ επηηπρία ηνπ έξγνπ, ε αξκφδηα
ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο ΓΓΔΣ κπνξεί λα εηζεγεζεί ηε δηαθνπή ηνπ έξγνπ ή/θαη ηελ επηζηξνθή ηεο ήδε
θαηαβιεζείζαο ελίζρπζεο.
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14. ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ
Ζ θαηαβνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γίλεηαη ζε ζηάδηα (δφζεηο) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ.
Οη δχν πξψηεο δφζεηο απνηεινχλ πξνθαηαβνιέο. Ζ ηειεπηαία δφζε (απνπιεξσκή) θαηαβάιιεηαη κεηά ηε
ιήμε θαη νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ην χςνο ηεο δελ είλαη πξνθαζνξηζκέλν αιιά εμαξηάηαη απφ
ηηο ζπλνιηθέο πηζηνπνηεκέλεο δαπάλεο ηνπ έξγνπ.
Ζ θαηαβνιή ηεο εθάζηνηε δφζεο ηεο επηρνξήγεζεο απφ ηε ΓΓΔΣ γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ
αληηζηνίρνπ πνζνχ ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη δειψζεη ζηε ΓΓΔΣ ν Αλάδνρνο Φνξέαο.
Πξαγκαηνπνηείηαη δε αλάινγα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ
(ΠΓΔ).

14.1 Καηαβνιή Α’ δφζεο ρξεκαηνδφηεζεο
Ζ πξψηε δφζε θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλέξρεηαη ζην 40%
ηεο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Γηα ηελ είζπξαμε ηεο Α' δφζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ Αλάδνρν Φνξέα αζεψξεηνπ ηηκνινγίνπ
ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα ην αληίζηνηρν πνζφ
Σν αλσηέξσ παξαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί ην αξγφηεξν ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε ζρεηηθή
εηδνπνίεζε ηεο ΓΓΔΣ. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ή εάλ ε ΓΓΔΣ θξίλεη φηη δελ έρνπλ αξρίζεη νη εξγαζίεο
πινπνίεζεο κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ έξγνπ, κπνξεί λα εμεηάζεη ηελ
πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ.
Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ηνπ έξγνπ θαζψο θαη ε εθρψξεζε ηεο απαίηεζεο απφ επηρνξήγεζε πνπ
πξνθχπηεη απφ ηελ Απφθαζε Υξεκαηνδφηεζεο εθηφο απφ νθεηιέο ζην Γεκφζην θαη ζε Αζθαιηζηηθά
Σακεία.

14.2 Καηαβνιή Β’ δφζεο ρξεκαηνδφηεζεο

Ζ δεχηεξε δφζε, χςνπο 50% ηεο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ζηε
ΓΓΔΣ ηεο εηήζηαο έθζεζεο πξνφδνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πηζηνπνηεζεί ε απνξξφθεζε ηνπ 80%
ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνθαηαβνιή.
Γηα ηελ είζπξαμε ηεο Β' δφζεο απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ Αλάδνρν Φνξέα αζεψξεηνπ ηηκνινγίνπ
ηνπ άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα ην αληίζηνηρν πνζφ.

14.3 Καηαβνιή Γ’ Γφζεο (απνπιεξσκή)
Ζ απνπιεξσκή ηνπ έξγνπ, χςνπο έσο θαη 10% ηεο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο θαηαβάιιεηαη κεηά
ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, ηελ ππνβνιή ηεο Σειηθήο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο, ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απνδνρήο απνηειεζκάησλ/
παξαιαβήο .
Γηα ηελ είζπξαμε ηεο απαηηείηαη ε ππνβνιή απφ ηνλ Αλάδνρν Φνξέα αζεψξεηνπ ηηκνινγίνπ ηνπ
άξζξνπ 12 παξ.3 ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ γηα ην αληίζηνηρν πνζφ.
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15. ΓΙΑΚΟΠΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ - ΑΝΑΚΣΗΗ
ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηαπηζησζεί φηη :
δελ θαηαβάιιεηαη έγθαηξα (ζην ηέινο θάζε κήλα) ε απνδεκίσζε ζηνλ/ηελ ΜΔ ή
ππάξρεη ππέξβαζε ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο ησλ εθζέζεσλ παξαθνινχζεζεο κεγαιχηεξε ησλ
30 εκεξψλ ή
δελ ηεξνχληαη νη φξνη ηεο Απφθαζεο Υξεκαηνδφηεζεο ή/θαη ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο,
ε ΓΓΔΣ έρεη ην δηθαίσκα λα πξνρσξήζεη αξρηθά ζηελ πξνζσξηλή δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελ
ζπλερεία ζηελ νξηζηηθή δηαθνπή ηεο θαη λα δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ ηεο
θαηαβεβιεκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο..
ηελ πεξίπησζε πνπ ηα 2/3 ηεο έξεπλάο ηνπ ν ΜΔ ηα πινπνηεί ζε θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δελ
επηζηξέςεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ 1/3 ζηνλ θνξέα ηεο Διιάδνο ηφηε ζα δεηεζεί απφ
ηνλ ΜΔ σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλ ην πνζφ πνπ ηνπ έρεη ήδε θαηαβιεζεί σο ακνηβή.

16. ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ
απαηηνχκελσλ εληχπσλ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην
Απηνηειέο Σκήκα Γηαρείξηζεο Γηαξζξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη
Σερλνινγίαο, ζηνπο/ζηηο θ.θ.:
α) Πνιπηίκε αθειιαξίνπ, ηειέθσλν: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr
β) Βαζηιηθή Καξαβαγγέιε, ηειέθσλν: 210-7458181, e-mail: vkar@gsrt.gr
γ) Άγγειν Κσζηφπνπιν, ηειέθσλν: 210-7458128, e-mail: akos@gsrt.gr
δ) Κπξηαθή Νηθνπνχινπ, ηειέθσλν: 210-7458129, e-mail: kiki@gsrt.gr
θαζψο θαη ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε postdoc_support@ypepth.gr
Πεξίιεςε ηεο Πξφζθιεζεο ζα δεκνζηεπηεί ζηηο εθεκεξίδεο «ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ», «ΣΟ ΒΖΜΑ» θαη
«ΑΓΓΔΛΗΟΦΟΡΟ» (Θεζζαινλίθεο) ζην site ηεο ΓΓΔΣ (WWW.GSRT.GR) θαη ζε ηζηνζειίδεο ηνπ
εμσηεξηθνχ ζηελ αγγιηθή γιψζζα.

Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ

ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ
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