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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΔΡΑΣΗ « ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ε & Τ  ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   (“ΕΝΤΕΡ’’) » 
 

(Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας 
και το Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

 
                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό  των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), τους ερευνητές των δημόσιων 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, που εποπτεύονται ή όχι από την ΓΓΕΤ, να 
υποβάλουν προτάσεις για προσέλκυση και απασχόληση στην Ελλάδα ερευνητών 
από το εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’ΕΝΤΕΡ’’, το οποίο αποτελεί 
δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑν), με 
σκοπό την ανάπτυξη νέων τομέων ενδιαφέροντος. 
 
Το πρόγραμμα επιδιώκει την προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό  
και την ένταξή τους , για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της 
χώρας με κύριο στόχο την μεταφορά Ε & Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας από τον 
διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και αντίστροφα, σε θέματα 
κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και την βελτίωση της 
δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών ομάδων με ξένες. Απώτερος σκοπός είναι η 
υποβοήθηση της οριστικής εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. 
 
Η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίζει συνεργασία με Φορέα Συγχρηματοδότησης 
(Φ.Σ.) ο οποίος ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη  των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου υποδοχής και ο οποίος θα καλύψει τουλάχιστον το 10% του συνολικού 
προϋπολογισμού, άμεσα (σε μετρητά),   ή έμμεσα (με διάθεση τεχνικού προσωπικού, 
δεδομένων, χρήση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αναλωσίμων, απόσβεση 
εξοπλισμού, κλπ.), ως Φορέας Συγχρηματοδότησης – 2ος Ανάδοχος.  Η μικτή 
συμμετοχή  είναι επίσης αποδεκτή. 
 
Η χρηματοδότηση της Δημόσιας Δαπάνης γίνεται κατά 75% από πόρους του 
Κοινωνικού Ταμείου της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΚΤ) , το οποίο συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της απασχόλησης, και κατά 25% από εθνικούς πόρους. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμος της παρούσας προκήρυξης  ανέρχεται σε  4.222.000 
ευρώ, εκ των οποίων  ποσό 3.799.800 € αποτελεί την Δημόσια Δαπάνη. 
 

2 Στόχοι του προγράμματος 
 
Το πρόγραμμα επιδιώκει την προσέλκυση αξιόλογων ερευνητών από το εξωτερικό  
και την ένταξή τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της 
χώρας με κύριο στόχο την μεταφορά Ε & Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας από τον 
διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και αντίστροφα, σε θέματα 
κρίσιμα για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους και την βελτίωση της 



δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών ομάδων με ξένες. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας 
αυτής μπορεί να οδηγήσει: 

 

 Στον αναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων των  ερευνητικών μονάδων σε 
νέες κατευθύνσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που μπορεί να 
συμβάλουν αποτελεσματικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 
Ελλάδας και των χωρών προέλευσης των ερευνητών, αλλά και στην γενικότερη 
αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας που διεξάγουν, καθώς και των 
υπηρεσιών που προσφέρουν σε τρίτους. 

 Στην ανάπτυξη δεσμών με ερευνητικές ομάδες τρίτων χωρών, για τη μεταφορά 
από και προς αυτές καλών πρακτικών, τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και 
επεξεργασίας δεδομένων.  

 Στην αναβάθμιση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού σε τομείς που 
κρίνονται ιδιαίτερης σημασίας για την διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης της Ελλάδας. 

 Στην επίλυση συγκεκριμένων επιστημονικών και τεχνολογικών προβλημάτων 
συνυφασμένων με την ανάπτυξη τομέων της οικονομίας και της 
ανταγωνιστικότητας. 

 Στην δημιουργία υποδομής-προϋποθέσεων για την αμεσότερη ένταξη των 
ελληνικών ερευνητικών μονάδων σε διεθνή Ε & Τ δίκτυα. 

 
3. Τομείς ενδιαφέροντος 

 

 Επικοινωνιών και πληροφορίας 

 Βιοεπιστημών-Σύγχρονων μορφών καλλιέργειας στο έδαφος και στη θάλασσα 

 Περιβάλλοντος, διαχείρισης υδάτων και φυσικών καταστροφών 

 Παραγωγής νέων και ανακύκλωσης υλικών 

 Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας  

 Οικονομικής  Ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

 Απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 

 Πολιτισμού, Αθλητισμού,  Αναψυχής και Τουρισμού. 
 
Δεν αποκλείονται και άλλοι επιστημονικοί ή τεχνολογικοί τομείς στο βαθμό που οι 
υποβληθείσες σχετικές προτάσεις είναι υψηλής επιστημονικής ποιότητας και ειδικού 
ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή ο Φορέας Συγχρηματοδότησης (Φ.Σ.) θα 
πρέπει να καλύψει τουλάχιστον το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. 
 
4. Φορείς που μπορούν να συμμετάσχουν 
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται στα  ΑΕΙ, ΤΕΙ, Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και 
Ινστιτούτα της χώρας. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς έχει την δυνατότητα να 
υποβάλει πρόταση για απασχόληση ερευνητή από το εξωτερικό.    
 
Ο φορέας στον οποίο ανήκει το ερευνητικό εργαστήριο υποδοχής αποτελεί τον Κύριο 
Ανάδοχο φορέα (Κ.Α.Φ.) του έργου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΓΓΕΤ για 
την τεχνική και οικονομική διαχείρισή του. 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) προέρχεται από τον Κ.Α.Φ. και αναλαμβάνει την 
εποπτεία του έργου και τον συντονισμό των συμμετεχόντων σ΄ αυτό. 
 
Η χρηματοδότηση γίνεται από την ΓΓΕΤ προς τον Κ.Α.Φ. Ο Κύριος Ανάδοχος του 
έργου έχει την ευθύνη της επιλογής του ερευνητή από το εξωτερικό και της 
εξασφάλισης της συμμετοχής του στο πρόγραμμα. 
 



Οι Ανάδοχοι Φορείς είναι υποχρεωμένοι να δώσουν ευρεία δημοσιότητα στα 
αποτελέσματα των ερευνητικών έργων. 
Επίσης και η ΓΓΕΤ θα φροντίσει για την διάχυση των αποτελεσμάτων, με στόχο τη 
δυνατότητα ωφέλειας από αυτά του συνόλου των επιχειρησεων κάθε αντίστοιχου 
τομέα της οικονομίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων, θα υπάρχει υποχρεωτική 
αναφορά της πηγής χρηματοδότησης των έργων, που είναι η Ε. Ε  (Ταμείο ΕΚΤ) και 
η ΓΓΕΤ. 
 
Ο Φορέας Συγχρηματοδότησης (Φ.Σ)  με την ευρεία έννοια του όρου μπορεί να είναι 
φορέας μη ερευνητικού χαρακτήρα, παραγωγική μονάδα, ή μονάδα παροχής 
υπηρεσιών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, ο οποίος ενδιαφέρεται για την 
ανάπτυξη του χώρου ενδιαφέροντός του και συγχρηματοδοτεί το έργο σύμφωνα με 
τα παραπάνω. Μπορεί επίσης να είναι επιχείρηση με έδρα στο εξωτερικό. Στην 
περίπτωση αυτή η συμμετοχή της στο έργο είναι σε μετρητά. Σε καμία περίπτωση ο 
Φ.Σ. δεν μπορεί να είναι κρατικός ερευνητικός φορέας. 
Φ.Σ.  μπορεί να είναι τα Γραφεία Διαμεσολάβησης ερευνητικών ή εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων, τα οποία θα αναλάβουν την προώθηση των αποτελεσμάτων σε 
επιχειρήσεις ή οργανισμούς για αξιοποίηση. 
Στις παραγωγικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι Τεχνοβλαστοί (εταιρίες  spin 
off. Ως τεχνοβλαστοί θεωρούνται αυτές που ιδρύονται από ερευνητές ή και 
ερευνητικούς οργανισμούς –συμπεριλαμβανομένων ΑΕΙ, ΤΕΙ- και έχουν στόχο την 
εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας) 
 
Η σύμπραξη περισσότερων παραγωγικών φορέων είναι δυνατή.  Οι φορείς πρέπει 
να καλύψουν όλοι μαζί τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου. 
 
Η απασχόληση  του ερευνητή από το εξωτερικό διέπεται από σύμβαση εργασίας ή 
έργου ανάμεσα σ’ αυτόν και τον  ΚΑΦ. 

 
5. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ερευνητικές προτάσεις. 
 
Κάθε ερευνητική πρόταση πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις. 
 

 Να εξασφαλίζει τη συμμετοχή ερευνητή από το εξωτερικό, που έχει λάβει  
διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο ίδρυμα (να περιλαμβάνεται στους πίνακες 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του ΔΙΚΑΤΣΑ ή να έχει λάβει ισοτιμία το συγκεκριμένο 
δίπλωμα), που έχει επιδείξει αξιόλογη επίδοση και έχει αναπτύξει σχετική ερευνητική 
δραστηριότητα στο εξωτερικό, μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.  Στην 
περίπτωση έλληνα υπηκόου αυτός θα πρέπει να μην έχει εκκρεμότητα ως προς την 
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων κατά το χρονικό διάστημα που 
διαρκεί το έργο. Αποκλείονται άτομα που έχουν διαμείνει στην Ελλάδα κατά τα 2 έτη 
που προηγούνται της υποβολής της πρότασης για συνεχόμενο χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των 3 μηνών. 
 

 Στην περίπτωση που οι ερευνητές έχουν υπηκοότητα εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, θα πρέπει με φροντίδα του Κ.Α.Φ. να τους εξασφαλίζεται άδεια παραμονής 
και εργασίας τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί το έργο. Ο ΚΑ.Φ. θα πρέπει να 
έχει εξασφαλίσει την άδεια εργασίας του προσκαλούμενου ερευνητή πριν από την 
έναρξη της χρηματοδότησης. 
 



 Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, ο προσκαλούμενος ερευνητής 
θα πρέπει να δεσμεύεται για την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή του στο 
εργαστήριο υποδοχής. 
 

 Συνεργασία με Φ.Σ.  ο οποίος  ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη  των 
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου και ο οποίος θα καλύψει το 10% ή 25% του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου ανάλογα με τα αναφερόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους, άμεσα , ή έμμεσα ως 2ος Ανάδοχος . Στη δεύτερη 
περίπτωση ο Φ.Σ. αναλαμβάνει να υλοποιήσει φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, 
όπως αυτά θα περιγραφούν στην απόφαση χρηματοδότησης. 
 

 Ο ίδιος Επιστημονικός Υπεύθυνος επιτρέπεται να υποβάλλει πρόταση ή 
προτάσεις στο πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των 
μετακαλούμενων ερευνητών τους οποίους συντονίζει και των οποίων το έργο 
εποπτεύει στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων του ΕΝΤΕΡ, δεν θα υπερβαίνει τα 4 
άτομα 
 

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος 
και την ειδικότητα των μετακαλούμενων ερευνών,  όπως προβλέπεται στη συνέχεια 
 
6. Χρονική Διάρκεια. 
 
Η Χρονική Διάρκεια της απασχόλησης του ερευνητή μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 
24 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι του διπλασίου του αρχικά εγκεκριμένου 
χρόνου χωρίς επιβάρυνση του εγκριθέντος προϋπολογισμού.   
 
Η διάρκεια της χρονικής επέκτασης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ημερομηνία 
λήξης του έργου ΕΝΤΕΡ 2001, δηλαδή την 31.12.2006, συνυπολογιζομένων των 
ενεργειών ολοκλήρωσης των υποέργων από πλευράς ΓΓΕΤ. 
 
7. Οικονομικά στοιχεία του προγράμματος-Χρηματοδότηση 
 
Η μέγιστη μηνιαία αποζημίωση ανά ερευνητή (πλήρες εργοδοτικό κόστος) που 
μπορεί να καταβάλει το Πρόγραμμα ορίζεται σε 800.000 δρχ., ή 2.350 ευρώ για όλες 
τις ειδικότητες, εκτός των ειδικοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας-επικοινωνίας, 
για τις οποίες ορίζεται σε 1 εκατ. δρχ. ή 2.935 ευρώ. Το επίπεδο αποζημίωσης του 
ερευνητή ορίζεται από το εργαστήριο υποδοχής ανάλογα με το επίπεδο των 
δεξιοτήτων και το προσδοκώμενο όφελος από τη συνεργασία. (Ο Κ.Α.Φ. μπορεί να 
καταβάλει επιπλέον αμοιβή, από ίδιους πόρους.)  
 
Στο ποσό που προκύπτει ως γινόμενο του μηνιαίου εργοδοτικού κόστους με τον 
αριθμό των μηνών απασχόλησης, (Κόστος Αμοιβής), μπορεί να προστεθεί ποσό έως 
30% για άλλες δαπάνες του εργαστηρίου υποδοχής, όπως μετακινήσεις των μελών 
της ερευνητικής ομάδας, δημοσιεύσεις, διάχυση αποτελεσμάτων, (υποχρεωτική 
δαπάνη 500.000 δρχ. ή 1.450 ευρώ για δημοσιότητα), Διάφορα έξοδα προβολής και 
διαφήμισης, έξοδα εκθέσεων εσωτερικού, έξοδα επιδείξεων, αναλώσιμα,  κατάθεση 
αιτήσεων για Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας, (Δ.Ε.) και Αλλα Εξοδα. Οι τρέχουσες 
λειτουργικές δαπάνες, όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ,ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ. ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ. Ειδικά το κονδύλι των Αλλων Εξόδων, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 5% του συνολικά διαμορφωθέντος Π.Υ.,  και οι υπό πραγματοποίηση 
δαπάνες και αυτής της κατηγορίας σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου της πρότασης και αποδεικνύονται με παραδοτέα. Επιλέξιμες δαπάνες 
στην κατηγορία Αλλων Εξόδων, μπορεί να είναι ασφάλιστρα, έξοδα μεταφοράς 
υλικών αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων, έξοδα συνεδρίων, δεξιώσεων 



και παρεμφερών εκδηλώσεων, γραφική ύλη και έντυπο υλικό. Η έμμεση 
χρηματοδότηση μπορεί να αφορά είτε Χρήση Εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, είτε 
απόσβεση εξοπλισμού ή διάθεση τεχνικού προσωπικού, δεδομένων, αναλωσίμων 
κλπ.  Η οικονομική συμμετοχή της Ε.Ε. και της ΓΓΕΤ στο κάθε εγκεκριμένο έργο που 
προέρχεται από ΑΕΙ, ΤΕΙ, κρατικό ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο,  δηλαδή η δημόσια 
δαπάνη, θα μπορούσε να καλύψει μέχρι το 90% του συνολικού προϋπολογισμού. Το 
υπόλοιπο 10% (τουλάχιστον)  θα πρέπει να καλυφθεί από τον Φ.Σ.  άμεσα ή έμμεσα.   
Σημειώνεται ότι όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από τα κατά νόμο 
παραστατικά. 
Οι δαπάνες, -στην περίπτωση που η πρόταση χρηματοδοτηθεί - θα θεωρούνται 
επιλέξιμες από την υποβολή της πρότασης. 
 
 
8. Υποβολή Προτάσεων: 
 
Οι προτάσεις υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ σε ψηφιακή και έντυπη μορφή, σύμφωνα με 
τον τύπο των ειδικών εντύπων τα οποία διατίθενται μέσω του Διαδικτύου από την 
αρμόδια Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων της ΓΓΕΤ.  Οι προτάσεις θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν: 
 
α) Πλήρες βιογραφικό του Επιστημονικού Υπεύθυνου, ο οποίος θα αναλάβει την 
εποπτεία του έργου και τον συντονισμό των συμμετεχόντων σε αυτό 
β) Πλήρες βιογραφικό του προτεινόμενου για πρόσληψη, είδος και διάρκεια 
σύμβασης (σύμβαση εργασίας ή έργου).  Στα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται 
αποδεικτικά σπουδών και προϋπηρεσία 
γ) Χρονική διάρκεια απασχόλησης για κάθε άτομο, (ημερομηνίες έναρξης  και λήξης), 
μισθολογικό κόστος για κάθε ένα και τρόπος υπολογισμού του, ώστε να φαίνεται ο 
πραγματικός μισθός, και ο συνολικός προϋπολογισμός 
δ) Σαφή περιγραφή του έργου που θα εκτελέσει το προσλαμβανόμενο άτομο ή 
αρμοδιότητες που θα του ανατεθούν στον Κύριο Ανάδοχο Φορέα. 
ε) Αλλα συνοδευτικά έγγραφα που θεωρούνται απαραίτητα για την εξέταση της 
πρότασης. 
 
Προτάσεις οργανισμών που έχουν εκκρεμότητες (από δική τους υπαιτιότητα) 
σε εγκεκριμένα έργα της ΓΓΕΤ δεν χρηματοδοτούνται μέχρι την λήξη της 
εκκρεμότητας. 
 
Οι προτάσεις θα μπορούν να υποβάλονται καθημερινά αρχής γενομένης από την 
1η Ιουνίου 2001 και θα αξιολογούνται ανάλογα με την ροή τους μία φορά το μήνα. 
Ημερομηνία λήξης της υποβολής προτάσεων, ορίζεται η 28.02.2003 
 
Η προώθηση των υποβαλλομένων προτάσεων στην διαδικασία της αξιολόγησης 
προϋποθέτει την ύπαρξη των διαθεσίμων πιστώσεων δημόσιας δαπάνης, που 
απαιτούνται στα πλαίσια του ΕΝΤΕΡ 2001, δηλ. ποσό ύψους 3.799.800 ευρώ 
 
 Οι προτάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ, σε τρία πλήρη αντίγραφα 
εντύπων υποβολής και σε μία δισκέτα 3,5 με επεξεργαστή WORD, η οποία θα 
περιλαμβάνει και Βάση Δεδομένων  ACCESS 2000, με τα στοιχεία που απαιτούνται, 
στην ακόλουθη Διεύθυνση: 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’  
Μεσογείων 14 – 18, 115 10 ΑΘΗΝΑ 
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                                      ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
1. Κριτήρια-προϋποθέσεις επιλογής ερευνητή από το εξωτερικό 
 

 Ο Κ.Α.Φ του έργου έχει την ευθύνη της επιλογής του ερευνητή από το εξωτερικό 
και της εξασφάλισης της συμμετοχής του στο πρόγραμμα 

 Τα κριτήρια-προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν προκειμένου ο Κ.Α.Φ. του 
έργου να υποβάλλει πρόταση στη ΓΓΕΤ για πρόσκληση ερευνητή, περιγράφονται 
λεπτομερώς στις παρ. 2,3, 5 της παρούσης προκήρυξης. 
 
 
2. Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 

 Η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων διενεργείται από την 
ΓΓΕΤ και αποσκοπεί στον κατ’αρχήν έλεγχο της τήρησης των τυπικών 
προϋποθέσεων που θέτει το Πρόγραμμα.  
Τυπικές προϋποθέσεις είναι : 

 Τομέας ενδιαφέροντος στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση , σε σχέση με το 
ποσοστό κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού από τον Φ.Σ. 

 Δικαίωμα συμμετοχής του φορέα που υποβάλλει την πρόταση να είναι Κύριος 
Ανάδοχος Φορέας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

 Δικαίωμα συμμετοχής του φορέα που συγχρηματοδοτεί την υποβαλομενη 
πρόταση να είναι Φορέας Συγχρηματοδότησης , σύμφωνα με τους όρους της 
Προκήρυξης 

 Επιστημονικός Υπεύθυνος που προέρχεται από τον Κύριο Ανάδοχο Φορέα, 
και συνολικός αριθμός μετακαλουμένων που ήδη συντονίζει στο Πρόγραμμα 
ΕΝΤΕΡ 

 Συμμετοχή ερευνητή από το εξωτερικό, που έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα 
από αναγνωρισμένο ίδρυμα. Ελεγχος στρατιωτικών υποχρεώσεων αν είναι 
έλληνας υπήκοος και έλεγχος χρονικού διαστήματος παραμονής του στην 
Ελλάδα (να μην υπερβαίνει τους συνεχόμενους 3 μήνες, πριν την υποβολή 
της πρότασης. 

 Δήλωση του Κ.Α.Φ. ότι θα εξασφαλισθεί άδεια παραμονής και εργασίας για 
όσο διάστημα διαρκεί το έργο, στους ερευνητές που έχουν υπηκοότητα εκτός 
Ευρωπαϊκής Ενωσης 

 Ορθότητα υπολογισμού του προτεινομένου προϋπολογισμού 

 Χρονική διάρκεια απασχόλησης για κάθε μετακαλούμενο 

 Συνυποβολή πλήρους βιογραφικού του μετακαλούμενου και του 
Επιστημονικού Υπεύθυνου 

 Συνυποβολή κειμένου με σαφή περιγραφή του έργου που θα εκτελεσθεί από 
τον μετακαλούμενο 

 Υποβολή της πρότασης σε ψηφιακή και έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ/νση 
της ΓΓΕΤ, μέσα στα χρονικά όρια που ορίζεται στην προκήρυξη 

 

 Εάν απουσιάζουν από τη πρόταση στοιχεία βασικά για την αξιολόγησή της, 
(π.χ. βιογραφικά μετακαλούμενου και Επιστημονικού Υπευθύνου, σαφής περιγραφή 
του έργου που θα εκτελεσθεί), η αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ έχει την δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με τον υποψήφιο Κύριο  Ανάδοχο και να ζητήσει να συμπληρωθεί η 
πρόταση που υπέβαλε.  Εάν τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν  κατατεθούν στην 
ΓΓΕΤ, το διάστημα που ορίζεται στο έγγραφό της, ή κατατεθούν ελλιπή, τότε η 
πρόταση προωθείται ως έχει στην θεματική επιτροπή. 



 Στη συνέχεια οι προτάσεις τίθενται υπ’όψιν της επιτροπής εμπειρογνωμόνων 
προκειμένου να αξιολογηθούν και να εγκριθούν. Οι επιτροπές συγκαλούνται με 
φροντίδα της αρμόδιας Δ/νσης της ΓΓΕΤ. 

 Τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων μπορεί να είναι καθηγητές ΑΕΙ, 
ΤΕΙ, ερευνητές, στελέχη παραγωγικών-κοινωνικών φορέων και στελέχη της ΓΓΕΤ, 
που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ερευνας και Τεχνολογίας. Οι 
επιτροπές αξιολόγησης στελεχώνονται με επιστήμονες των κατάλληλων ειδικοτήτων, 
έτσι ώστε να καλύπτουν όλους τους τομείς ενδιαφέροντος που αναφέρονται στην 
προκήρυξη. Η σύνθεση των θεματικών επιτροπών είναι τουλάχιστον 3μελής, και τα 
μέλη που επιλέγονται για κάθε συνεδρίαση δεν έχουν σχέση με τις αξιολογούμενες 
προτάσεις ή τους κρινομένους 

 Η αξιολόγηση κάθε ερευνητικής πρότασης γίνεται κατ΄αρχάς από ένα μέλος 
της επιτροπής, το οποίο λειτουργεί ως ανεξάρτητος κριτής, και το οποίο βαθμολογεί 
στο Φύλλο Κριτή τα κριτήρια αξιολόγησης.  Στη συνέχεια το μέλος αυτό εισηγείται 
στην ολομέλεια της επιτροπής την πρόταση, τεκμηριώνοντας την βαθμολογία και τα 
σχόλια του. 

 Εάν η επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά, η πρόταση εγκρίνεται και 
ενημερώνεται ο Κύριος Ανάδοχος του υποέργου για την συνέχεια στην  διαδικασία 
ένταξης και χρηματοδότησης του υποέργου 

 Εάν η επιτροπή γνωμοδοτήσει αρνητικά και η πρόταση απορριφθεί, πάλι 
ενημερώνεται ο Κύριος Ανάδοχος για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και τους 
λόγους απόρριψης της πρότασης 

 Εάν η πρόταση απορριφθεί λόγω ελλείψεως συνοδευτικών της στοιχείων ή 
λόγω ελλειπούς περιγραφής του αντικειμένου της  κατά την διαδικασία αξιολόγησής 
της από την θεματική επιτροπή,  δίνεται το δικαίωμα να ζητηθούν συμπληρωματικά 
στοιχεία, με ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης της ΓΓΕΤ, και να επανέλθει σε αξιολόγηση 
σε θεματική επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή ως ημερομηνία υποβολής της 
πρότασης, θεωρείται η ημερομηνία επανυποβολής της πρότασης. 
Εάν μία πρόταση αξιολογηθεί αρνητικά από την θεματική επιτροπή, ο υποψήφιος 
Κύριος Ανάδοχος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου πρόταση στο Πρόγραμμα 
ΕΝΤΕΡ 2001, είτε μερικώς, είτε εξ ολοκλήρου τροποποιημένη σε σχέση με την 
αρχική πρόταση. 
 
3. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων 

 
α. σημειώνεται ότι η εναρμόνιση της πρότασης με τους στόχους της προκήρυξης 
είναι αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέτασή της. 
Για το λόγο αυτό, η προϋπόθεση αυτή τίθεται ως πρώτο κριτήριο αξιολόγησης 
β.  Σαφήνεια-δυνατότητα υλοποίησης της προτεινόμενης δραστηριότητας 
γ.  Συμβολή στη μεταφορά Ε & Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας, για την ποιοτική 
αναβάθμιση ή  και τον αναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 
του αναδόχου σε νέες κατευθύνσεις Ε&Τ ανάπτυξης. 
δ.  Προβλεπόμενη ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του εργαστηρίου και της 
δικτύωσης των δραστηριοτήτων του 
ε. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από τους συμμετέχοντες φορείς ή και 
από τρίτους 
στ. Ορθότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού 
 
Η αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων θα βασίζεται σε ποιοτική βαθμολόγηση του 
τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ.  Για να εγκριθεί μία πρόταση θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί 
από την επιτροπή (Φύλλο Αξιολόγησης Θεματικής Επιτροπής), με ΝΑΙ σε όλα τα 
κριτήρια. 
 
 



4. Διαδικασία παρακολούθησης. 
 
Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων έργων και η παραλαβή των αποτελεσμάτων 
στην λήξη τους γίνεται με διαδικασία καθορισμένη στη ΓΓΕΤ, ως εξής: 
 

 Στο μέσον του έργου, για όσα έργα υπερβαίνουν τους 12 μήνες, υποβάλλεται από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο, προς την αρμόδια δ/νση,  έκθεση προόδου του έργου, καθώς 
και οικονομικός απολογισμός της περιόδου αυτής, προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή 
εκτέλεση του έργου, οπότε και αποφασίζεται η καταβολή ή όχι της 2ης δόσης. Σε 
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές ή τα μέχρι τη στιγμή εκείνη αποτελέσματα δεν εγγυώνται την επιτυχία 
του έργου, η  αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΕΤ μπορεί να εισηγηθεί την διακοπή του έργου. 

 

 Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακόμη και η 
ελλιπής συμμετοχή του μετακληθέντος ερευνητή, διακόπτεται η χρηματοδότηση του 
έργου. 

 

 Με τη λήξη του έργου υποβάλλονται στην ΓΓΕΤ από τον Ε.Υ. αλλά και από τον 
προσκληθέντα ερευνητή τελικές εκθέσεις (αναφορές) στις οποίες παρουσιάζεται κυρίως 
η συμβολή του ερευνητή στις δραστηριότητες της μονάδος κατά το συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα, καθώς και τελικός οικονομικός απολογισμός του έργου. 

 
Επίσης ο Φ.Σ.  υποβάλλει έκθεση στη ΓΓΕΤ σχετική με την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του έργου ή και την αξιοποίησή τους.Τέλος, τεκμηριώνεται η 
εκπλήρωση των όρων όλων των συμβάσεων που υπογράφηκαν στο πλαίσιο του έργου 

 

 Η τελική έκθεση αξιολογείται από την ΓΓΕΤ για την οριστική αποδοχή των 
αποτελεσμάτων του έργου και του οικονομικού απολογισμού. Ο ενδιάμεσος έλεγχος 
καθώς και τελικός έλεγχος και παραλαβή των υποέργων, γίνεται είτε από στελέχη της 
ΓΓΕΤ, είτε από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.   

 
 
5. Όροι υλοποίησης έργων-Συμβάσεις 
 

 Ο Ανάδοχος Φορέας υπογράφει σύμβαση με την ΓΓΕΤ με την οποία καθορίζεται 
ο τρόπος χρηματοδότησης, παρακολούθησης και γενικά της εκτέλεσης του έργου. 

 Παράλληλα ο Κ.Α.Φ.  του έργου υπογράφει σύμβαση εργασίας ή έργου με τον 
ερευνητή από το εξωτερικό  με την οποία καθορίζεται το γενικό πλαίσιο της 
συνεργασίας τους, οι αποδοχές, καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς του ερευνητή. 
Η σύμβαση θα πρέπει μεταξύ άλλων να προβλέπει ρητά τις συνέπειες από την 
μονομερή διακοπή της συνεργασίας από πλευράς ερευνητή ή του φορέα υποδοχής. 
Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης, το Δημόσιο δεν υπέχει καμιά υποχρέωση 
αποζημίωσης. Ειδικότερα :  
-  Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης μεταξύ αναδόχου και μετακαλούμενου 
ερευνητή, (όταν σε μία πρόταση συμμετέχει ένας μετακαλούμενος), δίνεται η  
δυνατότητα αντικατάστασης του μετακαλούμενου με άλλο πρόσωπο ιδίων 
προσόντων, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (2 μήνες), που θα προταθεί 
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Κύριο Ανάδοχο).  Η αντικατάσταση με άλλον θα 
επαναφέρει την πρόταση σε διαδικασία αξιολόγησης από θεματική επιτροπή, 
προκειμένου να κριθεί η δυνατότητα υλοποίησης με τον νέο ερευνητή.  Σε θετική 
κρίση, το έργο θα συνεχίσει με το αρχικά εγκριθέν φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.  
Σε αρνητική κρίση, δίδεται η δυνατότητα στον Επιστημονικό Υπεύθυνο να εισηγηθεί 
και δεύτερο αντικαταστάτη (διάστημα ενός μηνός). Αν και τότε η πρόταση απορριφθεί 



από την θεματική επιτροπή, τότε επέρχεται το τέλος του ερευνητικού έργου, και ο 
Κύριος Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή  των μη δεδουλευμένων. 
 
Στην περίπτωση που σε ένα έργο συμμετέχουν πάνω από ένας ερευνητής, τα 
προαναφερθέντα θα ισχύσουν, αλλά η οριστική αρνητική κρίση της θεματικής 
επιτροπής για αντικατάσταση του ενός, δεν θα επιφέρει αυτόματα την λήξη του 
ερευνητικού έργου. 
Με επαρκώς αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου και έγκριση της ΓΓΕΤ, δίνεται η 
δυνατότητα συνέχισης του ερευνητικού έργου με τους υπολοίπους. 
Στην περίπτωση αυτή, θα υπάρξει αντίστοιχη μείωση του αρχικά εγκριθέντος 
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης.  

 Επίσης ο Ανάδοχος Φορέας θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα προσφέρει στον 
ερευνητή την απαραίτητη υποδομή, την τεχνική και διοικητική υποστήριξη και εν γένει 
περιβάλλον εργασίας πρόσφορο για την όσο το δυνατόν καλύτερη συμμετοχή του 
στο έργο. 
Οι βασικοί όροι της προαναφερθείσας σύμβασης που κοινοποιείται στην ΓΓΕΤ, 
αποτελούν παράρτημα της αρχικής σύμβασης μεταξύ ΓΓΕΤ και Αναδόχου Φορέα. 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο προσκαλούμενος ερευνητής δεν 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση η πρόταση δεν χρηματοδοτείται, ο δε Ε.Υ. έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου την πρόταση.  
 
 
6. Διαδικασία χρηματοδότησης. 
 
Διευκρινίζεται ότι χρηματοδοτείται μόνο ο Κ.Α.Φ. και όχι ο Φορέας 
Συγχρηματοδότησης – 2ος Ανάδοχος  
 
Με την έναρξη του έργου καταβάλλεται το 50% της Δημόσιας Δαπάνης αν το έργο 
έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών  ή το 100% αν η διάρκεια δεν ξεπερνάει τους 
12 μήνες. Στην περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης του φορέα συγχρηματοδότησης 
αυτός οφείλει να καταβάλλει το 50% της συμμετοχής του πριν την καταβολή της α’ 
δόσης από την ΓΓΕΤ και το υπόλοιπο 50% πριν την καταβολή της β’ δόσης.  Στην 
περίπτωση που η ΓΓΕΤ χρηματοδοτήσει εφάπαξ με το 100%, είναι αυτονόητο ότι η 
100% συμμετοχή του Φ.Σ. προηγείται. 
 
Η β’ δόση καταβάλλεται μετά : 
 

 την θετική εισήγηση του Ε.Υ. του έργου προς την ΓΓΕΤ ότι ο μετακληθείς 
ερευνητής τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις 

 υποβολή από τον Ε.Υ. του έργου προς την ΓΓΕΤ έκθεση προόδου του έργου 
και οικονομικός απολογισμός της περιόδου αυτής 

 διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του μέχρι στιγμής έργου, από την αρμόδια 
Δ/νση της ΓΓΕΤ 

 
 
 

Εάν κατά τις πιστοποιήσεις προκύψει ότι ο Φ.Σ.  δεν έχει εκπληρώσει τις 
ανειλημμένες υποχρεώσεις του (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της έμμεσης συμμετοχής, όπου ο Φ.Σ.  είναι υπεύθυνος –εκτός από το 
οικονομικό αντικείμενο -  και για το μέρος του φυσικού αντικειμένου που υλοποιεί, ως 
2ος Ανάδοχος, η χρηματοδότηση του έργου διακόπτεται από το Πρόγραμμα, μέχρι να 
συμμορφωθεί με την απόφαση έγκρισης του έργου εντός διαστήματος που θα 
ορισθεί από την ΓΓΕΤ. Η αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί τη 
διακοπή του έργου. 


