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3.

«ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»
διαμορφώνεται ως εξής:

«Καμία περιοχή της σύγχρονης έρευνας δεν αποκλείεται από την παρούσα πρόσκληση.
Οι προτάσεις, κατ’ επιλογή του/της υποβάλλοντος/ουσας την πρόταση και την επιβεβαίωση της ορθότητάς
της επιλογής από τους κριτές, κατατάσσονται στις ακόλουθες ευρείες επιστημονικές περιοχές με
ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού ως εξής:
α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού (περιέχει 10 πεδία) 41%
β) Επιστήμες της Ζωής (περιέχει 9 πεδία) 32%
γ) Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες (περιέχει 6 πεδία) 27%
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας οι προτάσεις θα ταξινομηθούν ανάλογα με την τελική βαθμολογία
τους και ανά επιστημονική περιοχή με βάση τα ηλεκτρονικά φύλλα αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων.
Ο αριθμός των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν για κάθε μία από τις 25 θεματικές περιοχές βάσει
των πεδίων του ERC θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με ερευνητικά αντικείμενα
που εμπίπτουν στους περιορισμούς της ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση αριθμ.
1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18 ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με
το έβδομο πρόγραμμα – πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013) (Άρθρο 6 Αρχές ηθικής
δεοντολογίας).
Επιπλέον για την υποβολή των ερευνητικών προτάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το εγχειρίδιο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο έχει εκδοθεί για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) «Ethics for
Researchers», το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση (στοιχεία παρέχονται στην ειδική
ιστοσελίδα του FP7: http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html).»

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ
α) Οι παράγραφοι 2 και 3 του Κεφαλαίου 6 διαμορφώνονται ως εξής:
«…Οι δαπάνες που θα αναγράφονται στο Τεχνικό Δελτίο καθώς και τα ποσά για κάθε κατηγορία

δαπάνης θα πρέπει να είναι απόλυτα διακριτές και να τεκμηριώνονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση
και σαφήνεια, τόσο ο τρόπος με τον οποίο συμβάλλουν στην υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, όσο και
η αναγκαιότητα τους για την υλοποίηση του.
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Προϋπολογισμοί επιμέρους κατηγοριών δαπανών που θα υπερβαίνουν τα καθορισθέντα στην παρούσα
πρόσκληση όρια θα τύχουν περικοπής ή και πλήρους απόρριψης.»

β) Στην υποκατηγορία ΙΑ.1 Αποζημίωση του/της ΜΕ η παράγραφος 2 διαμορφώνεται ως
εξής:
Η μηνιαία αποζημίωση (πληρωτέο ποσό) του/της ΜΕ θα ανέρχεται στο ποσό των 1.600€, το οποίο
προκύπτει μετά την αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων, του φόρου εισοδήματος και του
αναλογούντος ΦΠΑ επί της μεικτής αμοιβής.
Το μισθολογικό κόστος το οποίο είναι και επιλέξιμη δαπάνη προκύπτει από την μεικτή αμοιβή
προσαυξανόμενη είτε με τον αναλογούντα ΦΠΑ είτε με τις εργοδοτικές εισφορές.

γ) Τα λοιπά στοιχεία του Κεφαλαίου 6 παραμένουν ως έχουν.

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ διαμορφώνεται ως εξής:
Για την υποβολή των προτάσεων ισχύουν τα ακόλουθα :
1) Οι προτάσεις υποβάλλονται στα αγγλικά σε φόρμες ηλεκτρονικής υποβολής, στις οποίες υπάρχουν

περιορισμοί ως προς την έκταση κάθε πεδίου. Οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να γίνουν απολύτως σεβαστοί,
καθώς μόνο τα στοιχεία που περιέχονται εντός των ορίων που τίθενται θα ληφθούν υπόψη κατά την
αξιολόγηση.
2) Εκπρόθεσμες ή/και ατελείς προτάσεις δηλαδή αυτές στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλες οι φόρμες
θεωρούνται μη επιλέξιμες και δεν προωθούνται προς αξιολόγηση.
Τονίζεται ότι τυχόν ψευδή στοιχεία κατά την υποβολή θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της
υποβληθείσας πρότασης σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται (Α’ ή Β’ Φάση αξιολόγησης). Ακόμη και
αν αυτή η διαπίστωση γίνει μετά την αξιολόγηση και έγκριση της πρότασης η ΓΓΕΤ δύναται να διακόψει
τη χρηματοδότηση και να ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη
στιγμή.
Η υποβολή της πρότασης είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της έκδοσης της πρόσκλησης ως και
την 30/11/2010.
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Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην αγγλική γλώσσα, συμπληρώνοντας τη σχετική
ηλεκτρονική φόρμα στην οποία ζητείται η περιγραφή των βασικών στοιχείων της πρότασης, το
βιογραφικό σημείωμα του/της υποψήφιου/ας ΜΕ και ενεργοί σύνδεσμοι (active links) των
ιστοσελίδων των προτεινόμενων φορέων υποδοχής και των προς συνεργασία επιστημόνων.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση υλοποίησης τμήματος του έργου σε φορέα της αλλοδαπής θα πρέπει να
προτείνεται και εγχώριος Φορέας Υποδοχής στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το τμήμα της έρευνας που
αντιστοιχεί στην περίοδο επιστροφής στην Ελλάδα.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής έχει εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα
http://postdoc-ypepth.opengov.gr/
ενώ εγγραφή στη πλατφόρμα μπορεί να γίνει αυτόματα στη διεύθυνση:
http://postdoc-ypepth.opengov.gr/register
Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Για
τεχνική υποστήριξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
postdoc_support@minedu.gov.gr
Οι υποβληθείσες προτάσεις λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου ο οποίος είναι μοναδικός και θα
χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια από τη ΓΓΕΤ για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
διαμορφώνεται ως εξής:
«Η αξιολόγηση περιλαμβάνει επιγραμματικά τα ακόλουθα στάδια:
1) Α' ΦΑΣΗ - Προκαταρκτική Αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων
Αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 8.1.
2) Β' ΦΑΣΗ - Δευτερογενής αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων
Αξιολόγηση της υποβληθείσας πρότασης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 8.2.
3) Διαμόρφωση οριστικής εισήγησης από Συντονιστική Επιτροπή που ορίζεται από το Υπουργείο
Παιδείας.
Στο στάδιο αυτό διαμορφώνεται ο τελικός πίνακας κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν προς
αξιολόγηση. Ακολουθεί η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων αναφορικά με τις προτάσεις που
εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση.
Τα ανωτέρω στάδια περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω στις επόμενες ενότητες.
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Τόσο στην Α' όσο και στη Β' Φάση η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από διεθνείς αξιολογητές
που θα είναι εμπειρογνώμονες με διεθνή εμπειρία σε αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων και δε θα
εμπλέκονται με οποιονδήποτε τρόπο στην εκάστοτε πρόταση. Θα επιλεγούν με βάση την αναγνώριση τους
στη διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα έτσι ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της κρίσης.
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα λάβει χώρα εξ' αποστάσεως μέσω ειδικής ασφαλούς διαδικτυακής
πλατφόρμας στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επιλεγμένοι αξιολογητές από το χώρο τους, προκειμένου
να κάνουν τις αξιολογήσεις. Κάθε αξιολογητής θα έχει πρόσβαση με προσωπικό κωδικό στην πλατφόρμα
αξιολόγησης. Επιπλέον θα υπάρχει χρονικός περιορισμός για την αξιολόγηση της κάθε πρότασης.
Σε κανένα στάδιο δεν προβλέπεται διαδικασία ένστασης ή / και επαναξιολόγησης των προτάσεων.

8.1 Α' Φάση - Προκαταρκτική Αξιολόγηση
Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολογούνται από ανεξάρτητους διεθνείς
αξιολογητές/εμπειρόγνωμονες, οι οποίοι θα κρίνουν τη σκοπιμότητα χρηματοδότησης κάθε πρότασης με
βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που περιγράφονται στην ενότητα 8.3.
Για κάθε ένα από τα δύο (2) κριτήρια αξιολόγησης υφίσταται λόγος αποκλεισμού αν η αξιολόγηση σε
αυτό είναι αρνητική, οπότε η πρόταση απορρίπτεται από την περαιτέρω αξιολόγηση. Οι κριτές
βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης και καταγράφεται η αναλυτική αιτιολόγηση /επιχειρηματολογία
επί της βαθμολογίας καθώς και τυχόν παρατηρήσεις.

8.2 Β' Φάση- Δευτερογενής αξιολόγηση
Οι προτάσεις που προκρίθηκαν κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο προωθούνται για αξιολόγηση ως προς τα
κριτήρια της ενότητας 8.3 σε τουλάχιστον δύο (2) διεθνείς κριτές/εμπειρογνώμονες. Οι κριτές
βαθμολογούν τις προτάσεις σε κάθε θεματική περιοχή και τις κατατάσσουν με βάση την τελική
βαθμολογία τους.

8.3 Κριτήρια Αξιολόγησης
i) Αριστεία υποψήφιου Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας
Αξιολογείται κατά πόσο ο/η υποψήφιος/α ΜΕ έχει αποδεδειγμένη αριστεία και προοπτική επιτυχούς
εκτέλεσης του προτεινόμενου έργου. Για το σκοπό αυτό θα ληφθούν υπόψη η ερευνητική εμπειρία του/της
υποψήφιου/ας ΜΕ και η συνάφεια της με το προτεινόμενο ερευνητικό έργο, άλλη συμπληρωματική
εμπειρία (π.χ. διδακτική εμπειρία, τα ερευνητικά αποτελέσματα, συγγραφική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις
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κ.λπ., η ικανότητα απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων όπως φαίνεται από την επιτυχή ενασχόληση
του/της ΜΕ με διαφορετικά ερευνητικά αντικείμενα κ.λπ).

ii) Αριστεία ερευνητικής πρότασης
Αξιολογείται κατά πόσο η πρόταση πληροί τα κριτήρια της επιστημονικής ποιότητας και αρτιότητας
καθώς και οι ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες και επιπτώσεις.
Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμούνται η καινοτομικότητα της πρότασης, η μεθοδολογία, η κρισιμότητα των
προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και η εμβέλεια των επιπτώσεων σε ακαδημαϊκό, ερευνητικό και
κοινωνικό επίπεδο. Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης έρευνας στην εκπλήρωση των στόχων
μετεκπαίδευσης του/της ΜΕ, καθώς και η εμπειρία του Φορέα Υποδοχής να παρέχει καθοδήγηση και
εκπαίδευση σε νέους ερευνητές.
Εξετάζεται η συμβολή της προτεινόμενης έρευνας στην επαγγελματική ωρίμανση του/της ΜΕ, με απώτερο
στόχο τη βελτίωση των προοπτικών εξέλιξης του/της ΜΕ στο χώρο της έρευνας. Θα ληφθούν υπόψη τα
μελλοντικά σχέδια του/της ερευνητή/τριας, η συμβολή της πρότασης στους στόχους της πρόσκλησης, τα
αναμενόμενα αποτελέσματα και οφέλη από την υλοποίηση της καθώς και οι ευρύτερες κοινωνικές και
οικονομικές ωφέλειες και επιπτώσεις.
Κατά την αξιολόγηση, θα συνεκτιμάται η επάρκεια και η ποιότητα των ερευνητικών υποδομών του Φορέα
Υποδοχής. Επιπρόσθετα θα ληφθούν υπόψη οι διεθνείς συνεργασίες καθώς και οι πρακτικοί
διακανονισμοί του Φορέα Υποδοχής για τη διαχείριση του έργου και την υποστήριξη του ερευνητή/τριας.
Η βαθμολόγηση των προτάσεων στην πρώτη φάση γίνεται σε κλίμακα 0-4 μονάδων.
Η πρόταση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία, αν κατά την προκαταρκτική αξιολόγηση η
αξιολόγηση της σε οποιοδήποτε κριτήριο αξιολόγησης είναι αρνητική (δηλαδή μικρότερη των 3
μονάδων).
Η συνολική βαθμολογία κάθε πρότασης προκύπτει ως μέσος όρος των δύο (2) κριτηρίων
αξιολόγησης.
Στην περίπτωση Ελλήνων ερευνητών/τριών που απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα στην Ελλάδα και
έχουν επιλέξει να εκπονήσουν τα 2/3 της μεταδιδακτορικής τους έρευνας σε ίδρυμα του εξωτερικού
και το 1/3 τελικό στάδιο σε φορέα του εσωτερικού θα υπάρχει επαύξηση της συνολικής βαθμολογίας
κατά 0.5 μονάδες.
Επιπρόσθετα ζητείται η γνώμη (χωρίς βαθμό) των αξιολογητών, σε σχέση με την ένταξη της πρότασης
στην κατάλληλη θεματική περιοχή, την παραβίαση των περιορισμών της ηθικής δεοντολογίας (βλ.
ενότητα 3) και την ύπαρξη αρνητικών επιπτώσεων ή /και κινδύνων στο περιβάλλον από τις προτεινόμενες
δραστηριότητες ή τα αποτελέσματα / προϊόντα του προτεινόμενου ερευνητικού έργου.
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10. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
διαμορφώνεται ως εξής:
Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) γίνεται
μέσω εκθέσεων παρακολούθησης, όπως περιγράφεται ακολούθως, χρησιμοποιώντας ως σημείο
αναφοράς την Απόφαση Χρηματοδότησης του έργου και το επισυναπτόμενο σ’ αυτή Τεχνικό Παράρτημα.
Όλα τα έντυπα παρακολούθησης και οι εκθέσεις υποβάλλονται σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα.
Την ευθύνη για τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, το συντονισμό του έργου, τη
συμπλήρωση των εντύπων και την αποστολή τους στη ΓΓΕΤ έχει ο/η ΜΕ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο
Φορέα

Τα έντυπα που θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου είναι τα κάτωθι:

Α. Τριμηνιαίες Εκθέσεις Προόδου
Οι τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα του
αντίστοιχου τριμήνου. Ως ημερομηνία έναρξης του πρώτου τριμήνου υπολογίζεται η ημερομηνία
έναρξης του έργου.
Οι εκθέσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σε ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα. Αφορούν
συγκεντρωτικά στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Με βάση αυτές τις εκθέσεις θα γίνεται
πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμφωνα με τα πορίσματα των οποίων θα
αποφασίζεται η καταβολή των αντίστοιχων δόσεων.
Οι τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου περιλαμβάνουν:
α) Αναλυτική τεχνική περιγραφή του έργου που υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα αναφοράς
(μεθοδολογία, σχεδιασμό δοκιμών, παράθεση των αποτελεσμάτων, των μετρήσεων, επεξεργασία
και συμπεράσματα). Η πρόοδος του έργου πρέπει να είναι σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα που
έχει καταρτισθεί και περιέχεται στην απόφαση χρηματοδότησης.
β) Τα παραδοτέα του φυσικού αντικειμένου που αντιστοιχούν στο υποβαλλόμενο τρίμηνο.
γ) Φωτοαντίγραφα των παραστατικών δαπανών της αντίστοιχης περιόδου που κρατούνται από τον
Ανάδοχο Φορέα, ανά κατηγορία δαπάνης, τα οποία θα συνοδεύονται απαραίτητα από τις
εξοφλητικές αποδείξεις και τις λογιστικές εγγραφές των παραστατικών, κατά προτίμηση με τη
μορφή αναλυτικού καθολικού του ξεχωριστού λογαριασμού του έργου.
δ) Τα οικονομικά στοιχεία ανά κατηγορία δαπάνης για την αντίστοιχη περίοδο και στο σύνολο του
έργου.
ε) Την προοπτική για το επόμενο τρίμηνο.
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στ) Τα προβλήματα που συναντά ο/η ΜΕ στην εκτέλεση του έργου και τις λύσεις που δόθηκαν ή
προτείνονται.

Στις υποβαλλόμενες δαπάνες ανά τρίμηνο οι δαπάνες της κατηγορίας (Ι.Β) «Δαπάνες του
Φορέα Υποδοχής» δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 40% του Συνόλου (πιστοποιημένες και
υποβαλλόμενες).
Με βάση την πιστοποίηση των υποβαλλόμενων στην έκθεση τελευταίου τριμήνου θα
αποφασισθεί η καταβολή ή μη καθώς και το ποσό της δόσης αποπληρωμής/ επιστροφής.

Β. Τελική έκθεση Ολοκλήρωσης του Έργου
Εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών το αργότερο από την ημερομηνία λήξης του έργου υποβάλλεται
η Τελική Έκθεση Ολοκλήρωσης που περιλαμβάνει τον απολογισμό φυσικού αντικειμένου του έργου σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Η τελική έκθεση του φυσικού αντικειμένου θα περιέχει όσα στοιχεία αναφέρονται στις τριμηνιαίες
εκθέσεις προόδου, αλλά για το σύνολο του έργου. Επιπλέον θα περιέχει στοιχεία για τον βαθμό επιτυχίας
στην επίτευξη των στόχων του ερευνητικού έργου και θα περιγράφονται οι ενέργειες διάχυσης των
αποτελεσμάτων του.
Έμφαση πρέπει να δοθεί στα παραδοτέα και στην σαφή περιγραφή του τελικώς επιτευχθέντος
αποτελέσματος. Αν στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνεται κάποια μελέτη, θα πρέπει να παραδίδεται
μαζί με την τελική έκθεση.
Σε περίπτωση που το παραδοτέο είναι λογισμικό, θα πρέπει να παραδίδονται όσα από τα ακόλουθα είναι
τεχνικά εφικτό: ενδεικτικά αποτελέσματα για συγκεκριμένα σενάρια χρήσης, εικόνες οθονών χρήστη,
αρχεία εγκατάστασης του λογισμικού σε πλατφόρμα workstation, πηγαίος κώδικας και τυχόν καλούμενες
βιβλιοθήκες (οι οποίες μπορούν να είναι και σε εκτελέσιμη μορφή εφόσον δεν έχουν αναπτυχθεί στα
πλαίσια του προγράμματος).
Τέλος, πρέπει να υποβάλλεται μια σύνοψη της πλήρους έκθεσης (στα ελληνικά και τα αγγλικά) σε μορφή
κατάλληλη για δημοσίευση, όπου αναφέρονται οι στόχοι και τα συμπεράσματα του έργου.
Στην περίπτωση που κάποια έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα με συγκεκριμένα
παραδοτέα, για επιστημονικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστημονική
Έκθεση από τον/την ΜΕ, η οποία υποβάλλεται μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας του Αναδόχου Φορέα, στη
ΓΓΕΤ προς αξιολόγηση της ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάμεσων παραδοτέων, καθώς και
εξέταση και έγκριση των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ολοκλήρωσης του
έργου είναι υποχρεωτική. Η μη υποβολή τους εμπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει στην διακοπή της
χρηματοδότησης του έργου και στην επιστροφή της χορηγηθείσας.
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13 . ΕΠΟΠΤΕΙΑ – ΕΛΕΓΧΟΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
διαμορφώνεται ως εξής:
Η ΓΓΕΤ, η Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΔΒΜ καθώς και άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα ελέγχου
διατηρούν το δικαίωμα, να ελέγχουν όποτε κρίνεται απαραίτητο, την πορεία του φυσικού και του
οικονομικού αντικειμένου του έργου, είτε με επιτόπιες επισκέψεις στους χώρους υλοποίησης του
ερευνητικού έργου (στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου Φορέα) είτε μέσω εξέτασης των στοιχείων /
παραδοτέων/παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών που υποβάλλονται στο πλαίσιο των Τριμηνιαίων
Εκθέσεων Προόδου και της Τελικής Έκθεσης Ολοκλήρωσης.
Η αξιολόγηση φυσικού αντικειμένου - πιστοποιήσεις δαπανών θα διενεργούνται από:
•

Ειδικούς εμπειρογνώμονες,

•

Στελέχη της ΓΓΕΤ, ή / και συνεργάτες της ΓΓΕΤ

Ειδικότερα μετά την υποβολή των Τριμηνιαίων Εκθέσεων διενεργείται έλεγχος προκειμένου να :
•

κριθεί, επαληθευθεί η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του
έργου σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση χρηματοδότησης

•

κριθεί η επιλεξιμότητα των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν βάσει της συσχέτιση τους με το
εκτελούμενο έργο, τη νομιμότητα τους και τέλος την συμβατότητά τους με τα προβλεπόμενα στην
Απόφαση Χρηματοδότησης, τον παρόντα Οδηγό Εφαρμογής και το βαθμό υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου του έργου.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Στην περίπτωση που υπάρχει διαφωνία με τα αποτελέσματα της έκθεσης πιστοποίησης, ο Ανάδοχος ή ο/η
ΜΕ μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στη ΓΓΕΤ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών
μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στον Ανάδοχο Φορέα.
Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής θα θεωρείται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποδεχτεί τα
αποτελέσματα και δεν θα γίνεται δεκτή η υποβολή ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται κατά
περίπτωση από την επιτροπή διενέργειας του ελέγχου ή επιτροπή ενστάσεων.
Όταν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ή ότι τα ως
εκείνη τη στιγμή διαθέσιμα αποτελέσματα δεν εγγυώνται την επιτυχία του έργου, η αρμόδια υπηρεσιακή
μονάδα της ΓΓΕΤ μπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή του έργου ή/και την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας
ενίσχυσης.
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14. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
διαμορφώνεται ως εξής:
Η καταβολή της χρηματοδότησης γίνεται σε πέντε (5) στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
του έργου.
Οι τέσσερις (4) δόσεις αποτελούν προκαταβολές. Η πέμπτη (5 η) και τελευταία δόση (αποπληρωμή)
καταβάλλεται μετά τη λήξη και την οριστική παραλαβή του έργου και το ύψος της δεν είναι
προκαθορισμένο αλλά εξαρτάται από τις συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες του έργου.
Η καταβολή της εκάστοτε δόσης από τη ΓΓΕΤ γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον
τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει στη ΓΓΕΤ ο Ανάδοχος Φορέας και πραγματοποιείται
ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

14.1 Καταβολή Α’ δόσης χρηματοδότησης
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μετά την υπογραφή της απόφασης χρηματοδότησης και ανέρχεται στο 20%
της εγκεκριμένης χρηματοδότησης.
Για την είσπραξη της Α' δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου του
άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό
Το ανωτέρω παραστατικό θα πρέπει να προσκομισθεί το αργότερο σε δύο (2) μήνες από τη σχετική
ειδοποίηση της ΓΓΕΤ. Σε αντίθετη περίπτωση, ή εάν η ΓΓΕΤ κρίνει ότι δεν έχουν αρχίσει οι εργασίες
υλοποίησης μέσα σε δύο μήνες από την ημερομηνία έναρξης του έργου, μπορεί να εξετάσει την περίπτωση
διακοπής της χρηματοδότησης του έργου.
Απαγορεύεται η εκχώρηση του έργου καθώς και η εκχώρηση της απαίτησης από επιχορήγηση που
προκύπτει από την Απόφαση Χρηματοδότησης.

14.2 Καταβολή Β’ δόσης χρηματοδότησης
Η δεύτερη δόση, ύψους 25% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την υποβολή στη
ΓΓΕΤ των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση από την ΓΓΕΤ δαπανών που
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του ποσού της προκαταβολής.
Για την είσπραξη της Β' δόσης απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου του
άρθρου 12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

14.3 Καταβολή Γ’ Δόσης
Η τρίτη δόση, ύψους 25% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την υποβολή στη ΓΓΕΤ
των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση από την ΓΓΕΤ δαπανών που αντιστοιχούν
τουλάχιστον στο 90% του ποσού που έχει καταβληθεί ως δεύτερη δόση.
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Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου του άρθρου
12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

14.4 Καταβολή Δ’ Δόσης
Η τέταρτη δόση, ύψους 20% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την υποβολή στη
ΓΓΕΤ των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση από την ΓΓΕΤ δαπανών που
αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 90% του ποσού που έχει καταβληθεί ως τρίτη δόση.
Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου του άρθρου
12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

14.5 Καταβολή Ε’ Δόσης (Αποπληρωμή)
Η αποπληρωμή του έργου, ύψους έως και 10% της εγκεκριμένης χρηματοδότησης καταβάλλεται μετά την
ολοκλήρωση του έργου, την υποβολή στη ΓΓΕΤ των τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου και την πιστοποίηση
του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου από την ΓΓΕΤ ,την υποβολή της Τελικής Έκθεσης
Ολοκλήρωσης,(φυσικού αντικειμένου), και την έκδοση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων.
Για την είσπραξη της απαιτείται η υποβολή από τον Ανάδοχο Φορέα αθεώρητου τιμολογίου του άρθρου
12 παρ.3 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το αντίστοιχο ποσό.

16. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Απαλείφεται η τελευταία παράγραφος και προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:
«Τυχόν επικαιροποιήσεις του Οδηγού Εφαρμογής αναρτώνται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας ( http://www.GSRT.GR).
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα γίνεται μέσω του προαναφερόμενου ιστότοπου και της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας».

Τα υπόλοιπα στοιχεία του με α.π. 12066/11.10.10 Οδηγού Εφαρμογής της Δράσης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ», όπως ισχύει μετά την με
α.π. 12259/14-10-2010 τροποποίησή του, παραμένουν ως έχουν.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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