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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΕΠΑΝ) 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ « ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ε & Τ  ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΠΟ  ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ   (“ΕΝΤΕΡ’’) 2004» 
 

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

 
 
 
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-2004’’, το οποίο αποτελεί 
δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑν) 
 
1. Χαρακτήρας 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. Απώτερος σκοπός είναι η 
υποβοήθηση της οριστικής εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. 
 
Τα έργα θα εκτελεσθούν με Αναδόχους Φορείς (Α.Φ.) τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια  
ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα (που εποπτεύονται ή όχι από την ΓΓΕΤ). Οι 
Ανάδοχοι θα υποβάλουν προτάσεις που θα αξιολογηθούν. Στην πρόταση  θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεργασία και ενός Φορέα Συγχρηματοδότησης, ο 
οποίος ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 
υποδοχής, και θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου. 
Στην περίπτωση που καλύπτει μέρος του προϋπολογισμού σε μετρητά, διατηρεί τον 
τίτλο του Φορέα Συγχρηματοδότησης (Φ.Σ.). Στην περίπτωση που συμμετέχει σε 
είδος (με διάθεση τεχνικού προσωπικού, δεδομένων, χρήση εξοπλισμού, 
εγκαταστάσεων, αναλωσίμων, απόσβεση εξοπλισμού κ.λ.π.), ονομάζεται 2ος 
Ανάδοχος. Η μικτή συμμετοχή (άμεση και έμμεση), είναι επίσης αποδεκτή. 
Το ΕΝΤΕΡ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα 
(ΕΠΑΝ) και συγκεκριμένα στον Άξονα 8 (Ανθρώπινοι Πόροι) και στο Μέτρο 8.3 που 
αναφέρεται στην Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Ερευνητικού και Τεχνολογικού 
Δυναμικού. 
Το ΕΠΑν συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο των παρεμβάσεων των 
διαρθρωτικών ταμείων για την κοινωνική και οικονομική της συνοχή και στοχεύει 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 
Η δημόσια δαπάνη του μέτρου 8.3 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. Το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
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απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρησιακού 
πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και ισότητας των ευκαιριών καθώς και 
επενδύει στους ανθρώπινους πόρους. 
Η Δημόσια Δαπάνη του ΕΝΤΕΡ 2004 (δηλαδή οι εθνικοί πόροι και οι κοινοτικοί πόροι 
του ΕΚΤ), θα καταβληθεί από το ΠΔΕ της ΓΓΕΤ και είναι 3.000.200 €.  
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό προκήρυξη Προγράμματος ανέρχεται σε 
3.333.555 € και ο βαθμός κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων εκτιμάται σε 333.355€. 
 
Το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος ΕΝΤΕΡ 2004, συμπληρωματικά με την παρούσα προκήρυξη-οδηγό 
εφαρμογής, το ΤΔΕ και την απόφαση ένταξης του ΕΝΤΕΡ 2004, αναλύεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί. 
 
 
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 
 
Οι προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους παρακάτω τομείς 
ενδιαφέροντος : 
 

  Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

 Βιοεπιστημών- (άνθρωπος, φυτική και ζωική παραγωγή, τρόφιμα, θαλάσσια   
βιολογία-οικολογία) 

 Περιβάλλοντος, διαχείρισης υδάτων και φυσικών καταστροφών 

 Υλικών 

 Ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας  
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 Οικονομικής  Ανάπτυξης, περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. 

 Απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης 

 Πολιτισμού, Αθλητισμού,  Αναψυχής και Τουρισμού. 

 Tεχνολογίες και Επιστήμη του Διαστήματος 

 «Άλλοι Τομείς» (δεν αποκλείονται και άλλοι επιστημονικοί ή τεχνολογικοί τομείς 
στο βαθμό που οι προτάσεις που θα υποβληθούν 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. Συμμετέχοντες Φορείς  
 
Ανάδοχος Φορέας (Α.Φ) : 
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 προσέλκυση και απασχόληση ερευνητή από το εξωτερικό.    
 
Ο φορέας στον οποίο ανήκει το ερευνητικό εργαστήριο υποδοχής αποτελεί τον 
Ανάδοχο φορέα (Α.Φ.) του έργου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος έναντι της ΓΓΕΤ για 
την τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου(για το πραγματοποιούμενο φυσικό 
αντικείμενο όσο και για την επιλεξιμότητα των δαπανών ). Η τήρηση ξεχωριστής 
λογιστικής μερίδας για το έργο είναι υποχρεωτική. 
Η χρηματοδότηση γίνεται από την ΓΓΕΤ προς τον Α.Φ. Ο 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 επιχειρήσεων κάθε αντίστοιχου 
τομέα της οικονομίας. 
Σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης και διάχυσης αποτελεσμάτων, θα υπάρχει 
υποχρεωτική αναφορά της πηγής χρηματοδότησης των έργων, που είναι η Ε. Ε  
(Ταμείο ΕΚΤ) και η ΓΓΕΤ και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του κανονισμού  1159  της 
Ε.Ε περί δημοσιότητας. 
 
Η απασχόληση  του ερευνητή από το εξωτερικό διέπεται από σύμβαση εργασίας ή 
έργου ανάμεσα σ’ αυτόν και τον  ΑΦ. 
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) προέρχεται από τον Α.Φ. και αναλαμβάνει την 
εποπτεία του έργου και τον συντονισμό των συμμετεχόντων σ΄ αυτό, καθώς και την 
διαχείριση του έργου (οικονομική και τεχνική).  

Ο Ε.Υ. είναι υπεύθυνος για την υποβολή στη ΓΓΕΤ ή σε όποιον αρμόδιο φορέα του 
ζητηθεί (από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο) για λογαριασμό του ΑΦ και των 
συμμετεχόντων φορέων στο έργο όλων των εγγράφων και κάθε άλλου στοιχείου που 
απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και το οποίο περιγράφεται στην σύμβαση 
μεταξύ του Αναδόχου και της ΓΓΕΤ, στα παραρτήματα και στο Τεχνικό Δελτίο έργων 
που την συνοδεύουν, είτε προβλέπονται από την γενικότερη νομοθεσία και είναι 
υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή και περάτωση του έργου. Ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος είναι ο σύνδεσμος μεταξύ της ΓΓΕΤ και του ΑΦ. Οι πράξεις ή 
παραλείψεις και δηλώσεις αυτού προς τη ΓΓΕΤ λογίζονται ως πράξεις ή παραλείψεις 
του ΑΦ και των συμμετεχόντων φορέων στο έργο, που τον δεσμεύουν πλήρως μη 
δυνάμενου να προβάλει οιασδήποτε μορφής αντίρρηση ή ένσταση. Οποιοδήποτε 
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στοιχείο και οπουδήποτε υποβάλλει ο Ε.Υ. για το έργο, θα πρέπει να φέρει την 
συνυπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Α.Φ. 
Σε περίπτωση μετακίνησης του Επιστημονικού Υπευθύνου σε άλλο επιστημονικό 
εργαστήριο του Ανάδοχου Φορέα, το έργο συνεχίζει να εκτελείται με τον ίδιο 
μετακαλούμενο στο αρχικό εργαστήριο, (ή σε άλλο αντίστοιχο  εργαστήριο του 
αναδόχου) με ευθύνη του ιδίου Ε.Υ. 
Στην περίπτωση που ο Ε.Υ. μετακινηθεί σε άλλον Φορέα, η υλοποίηση του  
εγκεκριμένου έργου θα συνεχίζει να εκτελείται στον αρχικό Ανάδοχο, με την 
προϋπόθεση ότι ο Ε.Υ. θα φροντίσει, έγκαιρα, 
α) να προτείνει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα προέρχεται από τον Ανάδοχο 
Φορέα που υπέβαλε την πρόταση, και  
β)η πρότασή του θα εγκριθεί από την  ΓΓΕΤ  
 
Φορέας Συγχρηματοδότησης(Φ.Σ.) : 

 Ο Φορέας Συγχρηματοδότησης, είναι φορέας μη ερευνητικού χαρακτήρα, 
μπορεί να είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής υπηρεσιών, 
ανεξαρτήτως του εάν ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, ο οποίος 
ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου 
υποδοχής, αλλά και του Τομέα της κοινωνίας/οικονομίας στον οποίο αυτός 
ανήκει και συγχρηματοδοτεί το έργο. Φορείς Συγχρηματοδότησης δύνανται, 
μεταξύ άλλων, να είναι τεχνολογικές επιχειρήσεις (π.χ. εταιρείες ΒΕΤΑ), 
φορείς παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου (π.χ. νοσοκομειακές μονάδες ΕΣΥ, 
ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ, δημοτικές επιχειρήσεις, [όχι Δήμοι] κτλ.) ή του ιδιωτικού τομέα. 

Στις παραγωγικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι τεχνοβλαστοί (εταιρείες spin 
off) που έχουν ιδρυθεί από ερευνητές ή και ερευνητικούς οργανισμούς ή μέλη ΔΕΠ 
και ΕΠ των ΑΕΙ και ΤΕΙ, και έχουν στόχο την εμπορική αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Φορείς Συγχρηματοδότησης  μπορεί επίσης να είναι επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα 
ή πανεπιστήμια  των οποίων η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή 
η συμμετοχή του Φ.Σ.  είναι μόνο άμεση (σε μετρητά) και δεν προέρχεται από 
κοινοτικούς πόρους. 

 

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις Φορείς Συγχρηματοδότησης  μπορούν να είναι 
Γραφεία Διαμεσολάβησης ερευνητικών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία 
θα αναλάβουν την προώθηση των αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις ή 
οργανισμούς για αξιοποίηση. Επισημαίνεται εδώ ότι αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη του Αναδόχου εφόσον προτείνει το Γραφείο Διαμεσολάβησης ως 
Φορέα συγχρηματοδότησης, να έχει υποχρεωτικά εξασφαλίσει: 

1) την δυνατότητα έκδοσης νομίμων παραστατικών από την πλευρά του  
Γραφείου Διαμεσολάβησης  

2) την δυνατότητα τεκμηρίωσης ότι η συνολική οικονομική συνεισφορά του 
Γραφείου Διαμεσολάβησης στο πρόγραμμα, προέρχεται από ίδια έσοδα 
και  όχι από  εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. 

 
Σε καμία περίπτωση ο Φ.Σ. δεν μπορεί να είναι κρατικός ερευνητικός φορέας και 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
 
Ο Φ.Σ. θα πρέπει να εξηγεί σαφώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει 
τα αποτελέσματα. 
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Ο Φ.Σ. θα πρέπει να εκφράζει έμπρακτα το ενδιαφέρον του καλύπτοντας 
τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου ή το 25% στην περίπτωση που 
η πρόταση υποβληθεί στον τομέα ενδιαφέροντος «Άλλοι Τομείς». 

Η συμμετοχή του Φ.Σ. μπορεί να είναι είτε άμεση, (σε μετρητά), οπότε διατηρεί τον 
τίτλο Φορέας Συγχρηματοδότησης, (Φ.Σ.), είτε έμμεση (σε υλικά και υπηρεσίες), 
οπότε ονομάζεται 2ος Ανάδοχος και αναλαμβάνει να υλοποιήσει φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο, όπως αυτά θα περιγραφούν στην πρόταση και στην 
σύμβαση υλοποίησης του έργου. Στη δεύτερη περίπτωση, μπορεί να διαθέτει τεχνικό 
προσωπικό, δεδομένα, χρήση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αναλωσίμων, απόσβεση 
εξοπλισμού,  (βλέπε παράγραφος 7 Επιλέξιμες δαπάνες), τα οποία κοστολογούνται 
με τρόπο που περιγράφεται με σαφήνεια στην πρόταση που υποβάλλεται στη ΓΓΕΤ, 
ώστε να μπορεί να ελεγχθεί τόσο κατά την αξιολόγηση της πρότασης όσο και κατά 
την παραλαβή των αποτελεσμάτων.  

Η μικτή συμμετοχή είναι επίσης αποδεκτή, εκτός από την περίπτωση συμμετοχής 
επιχείρησης από την αλλοδαπή. 

Η σύμπραξη περισσότερων παραγωγικών φορέων είναι δυνατή. Οι φορείς πρέπει να 
καλύψουν όλοι μαζί τουλάχιστον το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου 
ή το 25% στην περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί στον τομέα ενδιαφέροντος 
«Άλλοι Τομείς». 

 

 Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Φ.Σ. δεν 
μπορεί να προέρχεται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και 
από κοινοτικούς (κανόνας αρ. 1.5 του Καν (ΕΚ) 1685/2000 και 1145/2003 της 
Επιτροπής).  

 

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

 Συνεργασία με Φορέα Συγχρηματοδότησης, ο οποίος  ενδιαφέρεται για την 
ανάπτυξη  των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου και ο οποίος θα καλύψει το 10% ή 
25%(όταν η πρόταση εντάσσεται στον τομέα ενδιαφέροντος «Άλλοι τομείς») του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου ανάλογα με τα αναφερόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους, άμεσα  ή έμμεσα ως 2ος Ανάδοχος  
 

 Να εξασφαλίζει τη συμμετοχή ερευνητή (ή ερευνητών)  από το εξωτερικό, που 
έχει λάβει  διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο ίδρυμα (να περιλαμβάνεται 
στους πίνακες αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ισότιμου με αυτό φορέα 
αναγνώρισης τίτλων σπουδών της ημεδαπής, ή να έχει λάβει ισοτιμία το 
συγκεκριμένο δίπλωμα) 

 Ο ερευνητής από το εξωτερικό να έχει επιδείξει αξιόλογη επίδοση και να έχει 
αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα στο εξωτερικό, μετά τη λήψη του διδακτορικού 
διπλώματος, σχετική με το προτεινόμενο έργο. 

  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 (να τις έχει εκπληρώσει  ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές ή να έχει νόμιμα αναβολή μέχρι την ημερομηνία λήξης του προτεινόμενου 
έργου). Η προϋπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται με τα αντίστοιχα παραστατικά πριν την 
υπογραφή της σύμβασης με την ΓΓΕΤ. 

 Αποκλείονται άτομα που έχουν διαμείνει στην Ελλάδα κατά τα 2 έτη που 
προηγούνται της υποβολής της πρότασης για συνεχόμενο χρονικό διάστημα 
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μεγαλύτερο των 3 μηνών. (Στο παραπάνω χρονικό διάστημα συμπεριλαμβάνεται και 
η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων).  
 
Εξαίρεση επιτρέπεται (πάντοτε εξεταζόμενη κατά περίπτωση) μόνο στην περίπτωση 
ερευνητών οι οποίοι ήδη υλοποίησαν έργο που χρηματοδοτήθηκε κατά τον α΄ κύκλο 
προκήρυξης του ΕΝΤΕΡ και  των οποίων οι Ανάδοχοι φορείς επιθυμούν την 
υποβολή νέας πρότασης ως συνέχεια ή επέκταση του ήδη υλοποιηθέντος και 
ολοκληρωθέντος έργου  από τον συγκεκριμένο ερευνητή.  Η επέκταση της 
συνεργασίας Αναδόχου και συγκεκριμένου μετακαλούμενου ερευνητή αποσκοπεί 
στην εμβάθυνση και στη διεύρυνση των νέων γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά την 
υλοποίηση του έργου, στην εφαρμογή τους σε νέες δραστηριότητες και στην 
πολύπλευρη αξιοποίησή τους κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ποιοτική 
αναβάθμιση του Αναδόχου φορέα και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. 
Στην περίπτωση αυτή ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα υποβάλλει στην ΓΓΕΤ, 
ταυτόχρονα με την πρόταση, και ξεχωριστό φάκελο, ο οποίος θα περιέχει όλα τα 
στοιχεία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του προηγούμενου  έργου, της τελικής 
έκθεσης αποδοχής αποτελεσμάτων και εκτενή περιγραφή των στόχων και των 
αποτελεσμάτων του. 
 

 Θα πρέπει με φροντίδα του Α.Φ. να εξασφαλίζεται άδεια παραμονής και 
εργασίας, τουλάχιστον, για όσο διάστημα διαρκεί το έργο, για όσους 
μετακαλούμενους ερευνητές αυτό απαιτείται(εξαρτάται από την χώρα προέλευσης). 
Ο Α.Φ. θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει την άδεια εργασίας του προσκαλούμενου 
ερευνητή πριν από την έναρξη της χρηματοδότησης από την ΓΓΕΤ.  
 

 Για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, ο προσκαλούμενος ερευνητής 
θα πρέπει να δεσμεύεται για την πλήρη και αποκλειστική απασχόλησή του στο 
εργαστήριο υποδοχής.   
Στο διάστημα της απασχόλησής του, δηλαδή κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
εργου, επιτρέπεται να δοθεί άδεια απουσίας περίπου 2,5 μήνες (ανάλογα με την 
συνολική διάρκεια της μετάκλησης) στον μετακαλούμενο ερευνητή, προκειμένου να 
ασχοληθεί με έργο που αφορά στον φορέα από τον οποίο προέρχεται. Το χρονικό 
διάστημα της άδειας θα έχει άμεση αντιστοιχία με τον χρόνο υλοποίησης του έργου. 
Για κάθε μήνα παραμονής αντιστοιχούν 3 ημέρες άδειας με μέγιστο αριθμό ημερών 
τις 72 ημέρες.Οι ημέρες άδειας μπορούν να δοθούν αθροιστικά. Η δυνατότητα αυτή 
και το διάστημα της άδειας θα προβλέπεται από την υποβολή της πρότασης(χωρίς 
απαραίτητα να προσδιορίζεται και η συγκεκριμένη χρονική περίοδος). Η άδεια αυτή 
θα προσμετρηθεί ως παράταση του συνολικού χρόνου διάρκειας του προς 
υλοποίηση έργου και δεν θα επηρεάσει την ορθή υλοποίηση του. Το διάστημα της 
άδειας, ο μετακαλούμενος ερευνητής, δεν δικαιούται αποζημίωσης από το 
Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών του υλοποιούμενου 
έργου, μπορούν να εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του. Για τον 
υπολογισμό του Σ.Π. του έργου, στο Κόστος Αμοιβής του μετακαλούμενου δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι μήνες αδείας. 
 

 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 ταυτόχρονα θα συντονίζει και των οποίων 
το έργο θα εποπτεύει στο πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων του ΕΝΤΕΡ (από την 
προηγούμενη και την παρούσα προκήρυξη), δεν θα υπερβαίνει , συνολικά, τα 4 
άτομα. 

 Είναι απαραίτητο να υφίστανται οι προϋποθέσεις που να εξασφαλίζουν την 
επιτυχία του έργου. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται η ύπαρξη της 
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής από τους εμπλεκόμενους φορείς. 

http://www.gsrt.gr/default.asp?FILE=items/4296/149
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 Οι προτάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της ορθής μεταχείρισης 
των ζώων. Ειδικότερα, η έρευνα πρέπει να συμμορφώνεται με όλες τις συναφείς 
εθνικές και διεθνείς νομοθετικές διατάξεις, συμβάσεις και κώδικες δεοντολογίας και 
κατά περίπτωση, να έχει ή να προβλέπει τη ρητή έγκριση των τοπικών ή εθνικών 
επιτροπών που εξετάζουν θέματα δεοντολογίας. 
 
 Ο Ε.Υ. με την υποβολή της πρότασης καλείται να παράσχει τις πληροφορίες που 
κρίνονται αναγκαίες για την λεπτομερή αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και 
οικολογικών επιπτώσεων των προτεινομένων έργων και για την εκτίμηση του 
τεχνολογικού κινδύνου. Σε περίπτωση ενδεχόμενης οικολογικής επίπτωσης, η 
ακρίβεια της περιγραφής των πιθανών κινδύνων και των μέτρων αντιμετώπισής τους 
αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση της πρότασης. 
 
 
 

6. Χρονική Διάρκεια. 
 
Η Χρονική Διάρκεια της απασχόλησης του ερευνητή μπορεί να κυμαίνεται από 3 έως 
24 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι του διπλάσιου του αρχικά εγκεκριμένου 
χρόνου, χωρίς επιβάρυνση του εγκριθέντος προϋπολογισμού.  
Η διάρκεια της χρονικής επέκτασης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την ημερομηνία 
λήξης του ΕΠΑΝ, δηλ. την 30-6-2008, συνυπολογιζομένων των ενεργειών 
ολοκλήρωσης των έργων από πλευράς ΓΓΕΤ. 
Η ημερομηνία έναρξης κάθε έργου συμπίπτει χρονικά με την υπογραφή της 
σύμβασης, ανεξάρτητα της ύπαρξης επιλέξιμων δαπανών, όσων τουλάχιστον  
τεκμηριωμένα έγιναν  μετά την υποβολή της πρότασης έργου στην ΓΓΕΤ.(Βλέπε § 7 
Επιλέξιμες δαπάνες).  Επισημαίνεται ότι η 31 Δεκεμβρίου του 2006 αποτελεί την 
τελική ημερομηνία ανάληψης νομικών δεσμεύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Ως εκ 
τούτου οι διαδικασίες για την υπογραφή των αποφάσεων, των Τεχνικών Δελτίων και 
των   συμβάσεων κάθε έργου πρέπει υποχρεωτικά να έχουν ολοκληρωθεί έως το  
συγκεκριμένο χρονικό όριο.  
Με βάση τα προαναφερθέντα το πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ θα παραμείνει ανοιχτό στην 

υποβολή προτάσεων από 11/3/2005 έως την ημερομηνία εξάντλησης των 

πιστώσεων του και όχι πέραν της 31-3-06 
 
 
 

7. Οικονομικά στοιχεία του προγράμματος- -Επιλέξιμες Δαπάνες 
 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης διαμορφώνεται ανάλογα με το πλήθος 
και την ειδικότητα των μετακαλούμενων ερευνητών, καθώς και από την χρονική 
διάρκεια της  μετάκλησης . 
Η μέγιστη μηνιαία αποζημίωση ανά ερευνητή (πλήρες εργοδοτικό κόστος) που 
μπορεί να καταβάλει το Πρόγραμμα ορίζεται σε 2.500ευρώ για όλες τις ειδικότητες, 
εκτός των ειδικοτήτων των τεχνολογιών πληροφορίας-επικοινωνίας, για τις οποίες 
ορίζεται σε 3.000ευρώ. Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή για την ειδικότητα των 
τεχνολογιών πληροφορίας-επικοινωνίας, αφορά την ειδικότητα του μετακαλούμενου 
και είναι ανεξάρτητη του θεματικού τομέα στον οποίο υποβάλλεται η πρόταση. Το 
ύψος αποζημίωσης του ερευνητή ορίζεται από το εργαστήριο υποδοχής ανάλογα με 
το επίπεδο των δεξιοτήτων και το προσδοκώμενο όφελος από τη συνεργασία(Ο Α.Φ. 
μπορεί να καταβάλει επιπλέον αμοιβή από ίδιους πόρους). Το ποσό που προκύπτει 
ως γινόμενο του  μηνιαίου εργοδοτικού κόστους επί των αριθμό των μηνών 
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απασχόλησης του ερευνητή, ονομάζεται Κόστος Αμοιβής. Σε αυτό μπορεί να 
προστεθεί ποσό έως 30% για τις υπόλοιπες δαπάνες του εργαστηρίου υποδοχής και 
έτσι να προκύψει ο συνολικός προϋπολογισμός(Σ.Π) του έργου. Η οικονομική 
συμμετοχή της Ε.Ε. και της ΓΓΕΤ στο κάθε εγκεκριμένο έργο, δηλ η Δημόσια 
Δαπάνη, μπορεί να καλύψει μέχρι το 90% του Σ.Π. Το υπόλοιπο 10%(τουλάχιστον) 
θα πρέπει να καλυφθεί από τον Φ.Σ. άμεσα ή έμμεσα (ή Δημόσια Δαπάνη 75% με 
Ιδιωτική Συμμετοχή 25% στην περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται στους 
«Άλλους Τομείς».) 
 
 
Επιλέξιμες δαπάνες 
 

 Aμοιβές προσκεκλημένων ερευνητών-Κόστος Αμοιβής : όπως έχει ήδη 
περιγραφεί. 

 

 Υπόλοιπες δαπάνες (οι οποίες μπορεί να ανέρχονται μέχρι και 30% του 
Κόστους Αμοιβής του κάθε μετακαλούμενου ερευνητή) : 

 
 Μετακινήσεις/Διαμονή : αφορά στις μετακινήσεις στο εσωτερικό ή 

εξωτερικό των συμμετεχόντων στο έργο, για τις ανάγκες του 
προτεινόμενου έργου. Στο βαθμό που είναι γνωστά ο τόπος 
προορισμού, η διάρκεια παραμονής και ιδιαίτερα ο σκοπός της 
μετακίνησης (συμμετοχή σε συνέδρια, εκθέσεις ενημέρωση, 
συγκέντρωση πληροφοριών, επιτόπιες μετρήσεις ή συνεντεύξεις κ.τ.λ) 
απαιτείται η αναλυτική αναφορά τους και η ανάλυση των στοιχείων 
των δαπανών. Ειδικά για μετακινήσεις εξωτερικού αιτιολογείται 
πλήρως η αναγκαιότητά τους στο πλαίσιο του έργου (π.χ. 
παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε επιστημονικό συνέδριο). 
Οι συμμετέχοντες σε συνέδριο υποχρεούνται, προκειμένου να 
δικαιολογηθούν οι δαπάνες μετακίνησης, να προσκομίσουν 
πρόγραμμα εργασιών του συνεδρίου από το οποίο να προκύπτει η 
συνάφεια του με το υλοποιούμενο ENTER 

 
 Κατοχύρωση και πιστοποίηση αποτελεσμάτων, 

προτυποποίηση, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κτλ.  
 

 Αναλώσιμα, μικροόργανα, μικροσυσκευές. Αναγκαία για μικρής 
κλίμακας προσαρμογή -και όχι επέκταση -του υπάρχοντος εξοπλισμού 
( τα οποία κρίνονται απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου). 
Ενδεικτικά αφορά σε αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
χρησιμοποιούνται στο έργο, σε προμήθεια ανταλλακτικών του 
υφιστάμενου εργαστηριακού εξοπλισμού κ.λ.π. που τεκμηριωμένα 
είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου. 

 
 Διάχυση αποτελεσμάτων. Αφορά σε έξοδα προβολής και 

διαφήμιση, συμμετοχής σε εκθέσεις εσωτερικού, επιδείξεις, 
οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, συνεδρίων, δεξιώσεων και 
παρεμφερών εκδηλώσεων, δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων, 
δημοσιεύσεις άρθρων, έκδοση μονογραφιών, δημιουργία ιστοσελίδας 
κ.λ.π. Η διάχυση αποτελεσμάτων είναι υποχρεωτική δραστηριότητα με 
δαπάνη ύψους τουλάχιστον 1.500€.  

 
 Αμοιβή τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου Φορέα για τις 

ανάγκες υλοποίησης του έργου. Σε περίπτωση που το έργο εγκριθεί για 
χρηματοδότηση από το ΕΝΤΕΡ, θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση του 
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Αναδόχου Φορέα για το τεχνικό του προσωπικό που θα απασχοληθεί στο 
έργο, τις ανθρωποώρες κλπ. 

 Άλλα έξοδα: Περιλαμβάνονται δαπάνες που αφορούν στην 
υποστήριξη υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. Ενδεικτικά, η 
κατηγορία αυτή αφορά σε ασφάλιστρα, έξοδα μεταφοράς υλικών 
αγαθών αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων, γραφική ύλη και έντυπο 
υλικό. Επίσης, ηλεκτρονικό υλικό, κατασκευή ή μετατροπή ή επισκευή 
μικροοργάνων και εκτός συμμετεχόντων φορέων (ως παροχή τρίτων). 
Η κατηγορία «άλλα έξοδα» δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5% του 
συνολικού προϋπολογισμού του έργου και οι υπό πραγματοποίηση 
δαπάνες σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου της 
πρότασης και αποδεικνύονται με παραστατικά και παραδοτέα. 

 

 

 

Επιλέξιμες δαπάνες στην περίπτωση έμμεσης συγχρηματοδότησης του έργου 
από τον 2ο Ανάδοχο. 

 

Ο 2ος ανάδοχος οφείλει να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα, όπως ακριβώς 
υποχρεούται και ο Ανάδοχος Φορέας. Οι προβλεπόμενες δαπάνες από ίδιους 
πόρους, θα δικαιολογούνται με τα νόμιμα παραστατικά ή ισοδύναμης αξίας λογιστικά 
στοιχεία (π. χ. βιβλίο παγίων), σύμφωνα με τους κανόνες της λογιστικής. 

Η έμμεση χρηματοδότηση καλύπτει διάθεση τεχνικού προσωπικού, δεδομένων, 
χρήση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, απόσβεση εξοπλισμού και αναλώσιμα, τα οποία 
κοστολογούνται με τρόπο που περιγράφεται με σαφήνεια στην πρόταση που 
υποβάλλεται στη ΓΓΕΤ, ώστε να μπορεί να ελεγχθεί, τόσο κατά την αξιολόγηση της 
πρότασης όσο και κατά την παραλαβή των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στις 
αποσβέσεις παγίων στοιχείων ο υπολογισμός τους γίνεται σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και για την επιλεξιμότητα της συγκεκριμένης δαπάνης πρέπει να 
τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του κανονισμού (ΕΚ) 1685/28/07/2000 της 
Επιτροπής των Ε.Κ., Κανόνας 1, σημείο 1.5. και του  κανονισμού 1145/2003. 

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Φ.Σ. δεν μπορεί 
να προέρχεται από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, όσο και από κοινοτικούς 
(κανόνας αρ. 1.5 του Καν (ΕΚ) 1685/2000 και 1145/2003 της Επιτροπής).  
 
Επισημαίνεται ότι δαπάνες προσωπικού υποστήριξης του έργου (διοικητικές, 
λογιστικές, γραμματεία κλπ.)  δεν είναι επιλέξιμες. 

Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ 
κτλ, διαμόρφωση χώρων, υπηρεσίες καθαρισμού, έξοδα διαχείρισης κτλ) δεν είναι 
επιλέξιμες από το Πρόγραμμα. 

Οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από την υποβολή της 
ερευνητικής πρότασης στη Γ.Γ.Ε.Τ. μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής της 
σύμβασης (εάν η ερευνητική πρόταση εγκριθεί για χρηματοδότηση), ΕΦΌΣΟΝ 
ΕΜΠΊΠΤΟΥΝ ΣΤΙς ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΊΣΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ είναι επιλέξιμες.  

Οι πιθανοί περιορισμοί από ισχύουσες διατάξεις, για κάθε κατηγορία δαπάνης, 
τίθενται από το καταστατικό ή τον οργανισμό ή τον κανονισμό του φορέα που την 
πραγματοποιεί. Οι κατηγορίες δαπάνης που αναγράφονται στην πρόταση καθώς και 
τα ποσά για την κάθε κατηγορία δαπάνης, είναι στοιχείο που αξιολογείται στο 
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κριτήριο της ορθότητας του προτεινομένου προϋπολογισμού από τους 
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επέμβουν με μείωση ή 
ανακατανομή των κατηγοριών δαπάνης, χωρίς αύξηση του συνολικά αιτούμενου 
προϋπολογισμού.   Ο αιτούμενος προϋπολογισμός της πρότασης δεν αυξάνεται από 
την Επιτροπή αξιολόγησης σε καμία περίπτωση.  

Δεν υπάρχει άλλος ειδικός περιορισμός σε καμιά κατηγορία επιλέξιμης δαπάνης, 
πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη – οδηγό εφαρμογής.  

 

 

8. Ανακατανομή προϋπολογισμού  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
μόνον ΑΠΑΞ, η ανακατανομή του προϋπολογισμού μετά από αίτημα του 
Επιστημονικού Υπευθύνου και έγκρισή του από τη ΓΓΕΤ. Η ανακατανομή αφορά στη 
μεταφορά των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου για όλες τις 
κατηγορίες δαπανών πλην της κατηγορίας «Αμοιβές προσκεκλημένων ερευνητών –
κόστος Αμοιβής», υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο αυτών, δεν θα υπερβαίνει το 
30% του κόστους αμοιβής του μετακαλούμενου  ερευνητή. 

Σημειώνεται ότι όλες οι δαπάνες πρέπει να καλύπτονται από τα κατά νόμο 
παραστατικά. 
 
 
9.   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.  Ειδικότερα απαιτείται η 
υποβολή των παρακάτω :  
Α. 3 φακέλων με την ένδειξη: ο 1ος «πρωτότυπο», ο 2ος  «πρώτο αντίγραφο» και ο 3ος 
«δεύτερο αντίγραφο», σε κάθε έναν από τους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται τα 
κάτωθι :  

1. Έντυπα υποβολής πρότασης(συμπεριλαμβάνουν τη σαφή και εκτενή περιγραφή 
του έργου που θα εκτελέσει ο μετακαλούμενος)   
 
Παράρτημα Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιστημονικού 
Υπευθύνου και μετακαλούμενου-ων ερευνητή/ων, χωρίς τις δημοσιεύσεις. 
(Στο cv του μετακαλουμένου, αν είναι έλληνας υπήκοος, θα αναφέρεται και το status 
σχετικά με τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις) 

Παράρτημα Β : Βιβλιογραφία 
Παράρτημα Γ :  

1. φωτοαντίγραφα αποδεικτικών σπουδών και μεταπτυχιακών 
τίτλων για κάθε προσκεκλημένο ερευνητή (στις περιπτώσεις 
που δεν είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα, απαιτείται και 
συνυποβολή ανεπίσημης μετάφρασης στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα).  

2. αποδεικτικά προϋπηρεσίας του κάθε προσκεκλημένου 
ερευνητή 

3. Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων Ε.Υ και μετακαλούμενων 
ερευνητών 

4. Στοιχεία πιστοποίησης της ολοκλήρωσης του έργου  ΕΝΤΕΡ 
2001, τελική έκθεση αποδοχής αποτελεσμάτων και εκτενής 
περιγραφή των στόχων και των αποτελεσμάτων του (μόνο 
στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις) 
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5. Στοιχεία πιστοποίησης της δυνατότητας αναγνώρισης του 
Ιδρύματος το οποίο έχει χορηγήσει το διδακτορικό τίτλο (φ/α 
των πινάκων των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
να έχει λάβει ισοτιμία το διδακτορικό δίπλωμα) 

 
Στον φάκελο με την ένδειξη «πρωτότυπο», θα πρέπει να υποβληθεί και ένα 
αντίγραφο του καταστατικού του Φορέα Συγχρηματοδότησης ή 2ου Αναδόχου, (ή 
άλλο δικαιολογητικό από το οποίο να προκύπτει η νομική του υπόσταση και οι πηγές 
εσόδων του). Η υποβολή του καταστατικού θα γίνει μόνο στην περίπτωση που  η 
επιλεξιμότητα του Φορέα Συγχρηματοδότησης δεν είναι  προφανής από τον τίτλο 
του, π.χ. για Οργανισμούς, Συνεταιρισμούς, Σωματεία, Συνδέσμους κλπ.   Ενδεικτικά 
, επιλέξιμοι Φορείς Συγχρηματοδότησης, για τους οποίους δεν απαιτείται η 
συνυποβολή καταστατικών είναι : ΑΕ, ΟΕ, ΕΠΕ, κλπ. εταιρείες, εταιρείες ΒΕΤΑ, το 
ΕΛΚΕΔΕ, η ΕΔΕΤ ΑΕ, Τεχνολογικά Πάρκα, το ΚΑΠΕ, ΕΕΑΕ, ΙΓΜΕ, ΟΒΙ, 
νοσοκομειακές μονάδες ΕΣΥ (όχι Πανεπιστημιακές), Ιδιωτικά Νοσοκομεία και Κλινικές, 
ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Γραφεία Διαμεσολάβησης.  
Για την διαπίστωση της δυνατότητας συγχρηματοδότησης του Φ.Σ. απαιτείται η 
υποβολή ισολογισμού ή Λογιστικής Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων ή του Εντύπου Ε3, 
ανάλογα με την μορφή του Φορέα που συγχρηματοδοτεί(του προηγούμενου 
λογιστικού έτους από αυτό στο οποίο κατατίθεται η πρόταση, ισολογισμός για ΑΕ και 
ΕΠΕ, Ε3 για ΟΕ και ατομική επιχείρηση, Λογιστική Κατάσταση Εσόδων-Εξόδων για 
τους υπόλοιπους). Τα προαναφερθέντα παραστατικά πρέπει να είναι επίσημα (να 
έχουν εκδοθεί από το Λογιστήριο και να φέρουν την υπογραφή του Ε.Υ. και την 
σφραγίδα του Φορέα). Στην περίπτωση νέας εταιρείας η οποία δεν έχει ισολογισμό 
αρκεί να εμφανίζεται το ύψος του μετοχικού της κεφαλαίου. Το ποσοστό κάλυψης 
ίδιας συμμετοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ετήσιου κύκλου εργασιών ή 
του συνόλου των εσόδων του Φ.Σ. Για τα Γραφεία Διαμεσολάβησης δεν απαιτείται η 
υποβολή οικονομικών στοιχείων, όπως επίσης και για τους 2ους Αναδόχους. 
 

Β.  Ενός φακέλου με την ένδειξη  «Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ»  που 
θα περιέχει cd με τα παρακάτω αρχεία :  
1.Βάση ACCESS 2000:  (file: “ΕΝΤΕΡ 04.mdb”) με τη φόρμα εισαγωγής της 

πρότασης  
2.Ενα αρχείο σε μορφή word με το πλήρες  έντυπο υποβολής της πρότασης που έχει 

κατατεθεί στον φάκελλο «πρωτότυπο» και τα Παραρτήματα. Από το Παράρτημα Γ 
θα συμπεριληφθεί στο αρχείο αυτό, μόνο ο αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων 
(word document, κατά προτίμηση word 2000) 

 
Οι προτάσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ καθημερινά, ή  δύναται να 
ταχυδρομηθούν στην διεύθυνση που ακολουθεί. Στις περιπτώσεις αποστολής με 
εταιρείες ταχυμεταφορών, θα πρέπει από το παραστατικό παραλαβής που θα φτάσει 
στη ΓΓΕΤ, να αποδεικνύεται η ημερομηνία αποστολής. 
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα είναι ανοικτό για την υποβολή προτάσεων στην 

ΓΓΕΤ από την 11/3/2005  
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31η Μαρτίου 2006, με την 
προϋπόθεση ύπαρξης, έως τότε, διαθεσίμων πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης. 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’ 
Μεσογείων 14 – 18,  Αθήνα, 115 10 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στην ανωτέρω διεύθυνση, 
στον 4

ο
 όροφο, γραφείο 432,  417 και 429. 

Πληροφορίες:      Ε. Σημαντήρα               E-mail: rsim@gsrt.gr 
                            Ι. Σκουνάκη                  E-mail:isko@gsrt.gr 
             Ε. Πουρνατζή              E-mail: rpou@gsrt.gr  
Τηλέφωνα:  κέντρο  2107458000,   εσωτ. 157,146,147,148 και 2107709349 
Η ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ στο διαδίκτυο είναι στην εξής διεύθυνση: http://www.gsrt.gr 

mailto:rpou@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/
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ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
 
 
10.  Διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων 
 
Η προώθηση των υποβαλλομένων προτάσεων στη διαδικασία του προκαταρκτικού 
ελέγχου και της αξιολόγησης από επιτροπές εμπειρογνωμόνων προϋποθέτει την 
ύπαρξη των διαθεσίμων πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης που για το ΕΝΤΕΡ 2004 
ανέρχονται στο ποσό των 3.000.200 €.Η απορρόφηση του ποσού ή η πιθανή 
προσαύξηση του, θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.  Οι προτάσεις 
αξιολογούνται με σειρά εισερχομένου(αριθμός πρωτοκόλλου) στην ΓΓΕΤ και ανάλογα 
με την ροή τους σε σύντομο σχετικά διάστημα. 
 Η διαδικασία αξιολογήσεων των προτάσεων διενεργείται από την ΓΓΕΤ. Οι 
προτάσεις ελέγχονται κατ΄αρχήν από στελέχη της ΓΓΕΤ, (τα οποία ορίζονται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα, ως μέλη επιτροπής διενέργειας προκαταρκτικού 
ελέγχου), ως προς το εάν τηρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην 
προκήρυξη. 
 
Τα κριτήρια επιλεξιμότητας, αφορούν σε τυπικές προϋποθέσεις, και  είναι :    
 

 Πληρότητα της πρότασης. Η πρόταση θα πρέπει να έχει υποβληθεί με τον 
τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 9 της αναλυτικής προκήρυξης (φάκελοι, 
έντυπα, παραρτήματα, δικαιολογητικά κ.λ.π). 

 Πρωτότυπη υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου Φορέα και 
σφραγίδα του Ιδρύματος, στα πεδία που προβλέπεται. 

 Πλήρης συμπλήρωση όλων των απαιτουμένων πεδίων των εντύπων 
υποβολής πρότασης και των παραρτημάτων  

 Πρωτότυπη υπογραφή του Νομίμου εκπροσώπου του/των Φορέων 
Συγχρηματοδότησης, στα πεδία όπου προβλέπεται. 

 Τεκμηρίωση της δυνατότητας του φορέα που υποβάλλει την πρόταση να είναι 
Ανάδοχος Φορέας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης 

 Τεκμηρίωση της δυνατότητας του φορέα που συγχρηματοδοτεί να είναι 
Φορέας Συγχρηματοδότησης ή 2ος Ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης. 

 Κάλυψη τουλάχιστον 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου από 
τον Φ.Σ. ή τον 2ο Ανάδοχο(άμεση, έμμεση ή μικτή) ή κάλυψη τουλάχιστον 
25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου στην περίπτωση που η 
πρόταση υποβληθεί στους «Άλλους Τομείς», ως τομέα ενδιαφέροντος. 

  Εάν ο Φ.Σ. έχει έδρα στην αλλοδαπή τότε η συμμετοχή του μπορεί να είναι 
μόνο άμεση(μετρητά). 

 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να προέρχεται από τον Ανάδοχο Φορέα και ο 
συνολικός αριθμός των μετακαλουμένων που θα συντονίζει ταυτόχρονα στο 
πλαίσιο των υλοποιούμενων έργων του ΕΝΤΕΡ  από την πρώτη και την 
παρούσα προκήρυξη  να μην ξεπερνάει συνολικά τα 4 άτομα. 

 Συμμετοχή ερευνητή από το εξωτερικό, που έχει λάβει διδακτορικό δίπλωμα 
από αναγνωρισμένο ίδρυμα (να περιλαμβάνεται στους πίνακες των 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ισότιμου με αυτό φορέα 
αναγνώρισης τίτλων σπουδών της ημεδαπής, ή να έχει λάβει ισοτιμία το 
διδακτορικό του δίπλωμα). 

  Σε περίπτωση Έλληνα υπηκόου να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του 
υποχρεώσεις πριν την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησής του στο έργο ή 
να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχει νόμιμη αναβολή έως την 
ημερομηνία λήξης  του προτεινόμενου έργου(να αναφέρεται στο βιογραφικό 
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σημείωμα του μετακαλούμενου και να δηλώνεται από τον Ε.Υ. και τον Νόμιμο 
Εκπρόσωπο του Αναδόχου στο έντυπο υποβολής της πρότασης)  

 Ο Ε.Υ. και ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Αναδόχου  δηλώνουν στο έντυπο 
υποβολής της πρότασης ότι ο μετακαλούμενος  δεν έχει παραμείνει στην 
Ελλάδα για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών τα 2 έτη που 
προηγούνται της υποβολής της πρότασης. Για τους μετακαλούμενους  που 
αναφέρονται στην εξαίρεση της παραγράφου 5 της αναλυτικής προκήρυξης, 
θα υπάρξει ειδική δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους 
οποίους εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή. 

 Υπεύθυνη δήλωση(στο έντυπο υποβολής της πρότασης) του Α.Φ. ότι θα 
εξασφαλισθεί άδεια παραμονής και εργασίας για όσο διάστημα διαρκεί το 
έργο, στους ερευνητές για τους οποίους αυτό απαιτείται(εξαρτάται από τη 
χώρα προέλευσης). 

 Ορθότητα υπολογισμού του προτεινομένου προϋπολογισμού, σύμφωνα με 
την παρ. 7 του παρόντος. 

 Η χρονική διάρκεια απασχόλησης για κάθε μετακαλούμενο να είναι όπως 
προβλέπεται στην αναλυτική προκήρυξη. 

 Υποβολή της πρότασης στην αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ, μέσα στα χρονικά 
όρια που ορίζεται στην προκήρυξη 

 Επιλεξιμότητα των κατηγοριών δαπάνης με τις οποίες συμμετέχει ο Φ.Σ και ο 
2ος Ανάδοχος. 

 Υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά περίπτωση, μαζί με την 
υποβολή της πρότασης 

 Υποβολή ξεχωριστού φακέλου  του ήδη ολοκληρωμένου έργου ΕΝΤΕΡ 
2001(μόνο στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις) 

 
Για κάθε πρόταση θα συμπληρωθεί από την επιτροπή προκαταρκτικού ελέγχου 
Φύλλο Προκαταρκτικού ελέγχου το οποίο θα συμπληρώνεται με Ναι/ Όχι για κάθε 
κριτήριο. Το Όχι σημαίνει απόρριψη της πρότασης και επιστροφή της, εκτός εάν το 
ΟΧΙ αφορά: ελλείψεις στην συνυποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών μαζί με 
την πρόταση και ελλείψεις στον τρόπο υποβολής των προτάσεων (βλέπε 
παράγραφο 9 του παρόντος). Εάν κριθεί ότι αυτά έχουν υποβληθεί ελλιπώς,  η 
αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ έχει την δυνατότητα να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο 
Ανάδοχο και να ζητήσει να συμπληρωθεί η πρόταση που υπέβαλε.  Εάν τα 
συμπληρωματικά στοιχεία δεν  κατατεθούν στην ΓΓΕΤ εντός 15 ημερών  ή πάλι 
κατατεθούν ελλιπή, τότε η πρόταση απορρίπτεται στον προκαταρκτικό έλεγχο.  
 
 Μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο οι προτάσεις προωθούνται για αξιολόγηση από τις 
επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Οι Επιτροπές συγκαλούνται με φροντίδα της αρμόδιας 
Δ/νσης της ΓΓΕΤ. Τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων μπορεί να είναι 
διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό προσωπικό των ΑΕΙ, Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
των ΤΕΙ, ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και διδάκτορες που 
εργάζονται σε ΤΕΙ, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς, παραγωγικούς /κοινωνικούς 
φορείς, στελέχη του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα και στελέχη της ΓΓΕΤ, που ορίζονται 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Η κατοχή του 
διδακτορικού τίτλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση.  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 
κρινόμενους. Οι εμπειρογνώμονες κάθε τομέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 
εμπειρογνώμονες προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε άλλο τομέα, όταν η φύση των 
προτάσεων(αντικείμενο, μεθοδολογία κ.λ.π) το απαιτεί ή όταν μία πρόταση 
αναφέρεται σε περισσότερους του ενός επιστημονικούς τομείς. Τις εργασίες των 
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επιτροπών θα υποστηρίζουν στελέχη της ΓΓΕΤ των οποίων ο ρόλος θα καθορισθεί 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
 
Η αξιολόγηση κάθε ερευνητικής πρότασης γίνεται κατ΄αρχάς από ένα μέλος της 
επιτροπής, ο οποίος λειτουργεί ως ανεξάρτητος κριτής-εισηγητής και ο οποίος 
βαθμολογεί στο Φύλλο Κριτή τα κριτήρια αξιολόγησης. Το Φύλλο κριτή (αξιολόγηση 
του κριτή-εισηγητή)  δεν είναι δεσμευτικό για τα μέλη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το 
μέλος αυτό εισηγείται στην ολομέλεια της επιτροπής την πρόταση, τεκμηριώνοντας 
την βαθμολογία και τα  σχόλια του. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής συντάσσει 
το Φύλλο Αξιολόγησης θεματικής Επιτροπής από το οποίο προκύπτει η έγκριση ή η 
απόρριψη της χρηματοδότησης της πρότασης και τα σχόλια που την αφορούν. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση του Προγράμματος ΕΝΤΕΡ 2004, δεν 
βασίζεται σε κριτήρια τα οποία βαθμολογούνται με αριθμούς, αλλά σε κριτήρια που 
αξιολογούνται με  NAI ή ΟΧΙ. Αυτό πρακτικά σημαίνει, ότι εάν η Επιτροπή 
αξιολόγησης, κρίνει έστω και ένα κριτήριο με «Όχι», αυτό μηδενίζει τη συνολική 
βαθμολογία της πρότασης, η οποία  τελικά δεν χρηματοδοτείται.   
Η απόφαση της Επιτροπής είναι δεσμευτική για την ΓΓΕΤ, εφόσον υπάρχουν οι 
διαθέσιμες πιστώσεις Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. 

Σημειώνεται ότι η επιτροπή αξιολόγησης  του προτεινόμενου έργου μπορεί να 
προχωρήσει σε μείωση ή ανακατανομή κονδυλίων των  κατηγοριών δαπάνης , που 
προτείνονται από τον Ανάδοχο Φορέα. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός του έργου δεν 
αυξάνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σε καμία περίπτωση.  
 
Η αρμόδια Δ/νση της ΓΓΕΤ ενημερώνει εγγράφως τους Επιστημονικούς Υπευθύνους 
των προτάσεων για την έγκριση ή απόρριψη της χρηματοδότησης της πρότασής 
τους, καθώς και για τα σχόλια ή προϋποθέσεις υλοποίησης που έχουν τεθεί από την 
Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως και για τους λόγους της απόρριψης. 
 
Εάν η πρόταση απορριφθεί λόγω ελλιπούς περιγραφής του αντικειμένου της κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης από τη θεματική επιτροπή, ή εάν κριθεί ότι τα 
επισυναπτόμενα σε αυτήν δικαιολογητικά είναι ελλιπούς περιεχομένου, η Επιτροπή 
Αξιολόγησης  έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία, με ευθύνη της 
αρμόδιας Δ/νσης της ΓΓΕΤ και η πρόταση  να επανέλθει σε αξιολόγηση. Στην 
περίπτωση αυτή ως ημερομηνία υποβολής της πρότασης, θεωρείται η ημερομηνία 
υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων στην ΓΓΕΤ. 
Εάν μία πρόταση αξιολογηθεί αρνητικά από την θεματική επιτροπή, ο Ανάδοχος 
Φορέας έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου πρόταση στο Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ 
2004, είτε μερικώς, είτε εξ ολοκλήρου τροποποιημένη σε σχέση με την αρχική 
πρόταση. Η νέα πρόταση θα αξιολογηθεί, μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν 
διαθέσιμες πιστώσεις. 
Μετά την έγκριση της χρηματοδότησης των προτάσεων οι Ανάδοχοι υποχρεούνται 
εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας να υποβάλλουν εγγράφως στην ΓΓΕΤ 
δήλωση αποδοχής των όρων υλοποίησης του έργου. Εάν η συγκεκριμένη προθεσμία 
παρέλθει, χωρίς την τήρηση των υποχρεώσεων του Αναδόχου, τότε η πρότασή του 
θα απεντάσσεται από το Πρόγραμμα.  
Η ΓΓΕΤ έχει το δικαίωμα να ζητήσει τροποποίηση του προϋπολογισμού ή του 
φυσικού αντικειμένου που θα υλοποιηθεί, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που έχουν 
προκύψει από την διαδικασία αξιολόγησης.  

 
Στην συνέχεια εκδίδονται αποφάσεις ένταξης / έγκρισης χρηματοδότησης  των 
εγκεκριμένων προτάσεων, ως έργων στην Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ 2004 και ακολουθεί η 
σύναψη συμβάσεων και η σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Έργου, επίσης εντός 
προθεσμίας που θα καθορίσει η ΓΓΕΤ. Στις περιπτώσεις έμμεσης συμμετοχής, η 
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σύμβαση υπογράφεται και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 2ου αναδόχου, ως 
επικύρωση της ανάληψης δεσμεύσεων για υλοποίηση μέρους του φυσικού 
αντικειμένου και κάλυψη της οικονομικής του συμμετοχής 
 
 
 

11. Κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων 
  
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται σε ποιοτική βαθμολόγηση του τύπου 
ΝΑΙ/ΟΧΙ. Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να θέσει προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση του έργου ή να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την επανεξέταση της 
πρότασης. Για να εγκριθεί μία πρόταση θα πρέπει υποχρεωτικά να αξιολογηθεί από 
την επιτροπή (Φύλλο Αξιολόγησης Θεματικής Επιτροπής), με ΝΑΙ σε όλα τα 
παρακάτω κριτήρια:  
Α.  Η εναρμόνιση της πρότασης με τους στόχους της προκήρυξης-οδηγού 
εφαρμογής είναι αναγκαία προϋπόθεση για την περαιτέρω εξέτασή της. Για το λόγο 
αυτό, η προϋπόθεση αυτή τίθεται ως πρώτο κριτήριο αξιολόγησης. 
Β.  α) Ο ερευνητής που συμμετέχει στο έργο έχει επιδείξει αξιόλογη επίδοση και 
έχει αναπτύξει ερευνητική μεταδιδακτορική δραστηριότητα στο εξωτερικό, σχετική με 
το προτεινόμενο έργο. 
 β) Ο ερευνητής διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για 
να προσκληθεί στο πλαίσιο του έργου ΕΝΤΕΡ 2004. 
Γ. α) Σαφήνεια της προτεινόμενης δραστηριότητας. 
 β)Εξασφάλιση της απαραίτητης για την εκτέλεση του έργου υλικοτεχνικής 
υποδομής από τους συμμετέχοντες φορείς και επάρκεια αυτής. 
 γ)Καταλληλότητα, αξιοπιστία και αναγκαιότητα των εταίρων που θα 
απασχοληθούν στο έργο(ικανότητα, εμπειρογνωμοσύνη, συμπληρωματικότητα). 
 δ)Καταλληλότητα του τεχνικού προγράμματος για την επίτευξη των στόχων και 
χρονική δυνατότητα υλοποίησης του προτεινόμενου έργου. 
Δ. Προβλεπόμενη μεταφορά Ερευνητικών και Τεχνολογικών πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας για την ποιοτική αναβάθμιση ή και τον αναπροσανατολισμό των 
δραστηριοτήτων του εργαστηρίου του Αναδόχου σε νέες κατευθύνσεις Έρευνας και 
Τεχνολογικής ανάπτυξης. 
Ε. Προβλεπόμενη ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών του εργαστηρίου και της 
δικτύωσης των δραστηριοτήτων του 
ΣΤ΄. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου από τους συμμετέχοντες φορείς ή 
και από τρίτους 
Ζ. Ορθότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού.  
Η. (Κατά περίπτωση:) το προτεινόμενο έργο, αποτελεί ξεχωριστό και πρόσθετο έργο, 
σε σύγκριση με τη ήδη υλοποιηθέν και ολοκληρωμένο στο πρώτο κύκλο 
προκήρυξης, με τον ίδιο μετακαλούμενο.  Οι επιτευχθέντες  στόχοι ή οι νέες γνώσεις 
που προέκυψαν από το ήδη υλοποιηθέν έργο θα χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να 
ενσωματωθούν οι αποκτηθείσες γνώσεις σε νέες δραστηριότητες αναβάθμισης  του 
Αναδόχου και να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά 
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12. Διαδικασία χρηματοδότησης.  
 

 
Η ΓΓΕΤ χρηματοδοτεί μόνο τον Ανάδοχο Φορέα και όχι τον Φορέα 
Συγχρηματοδότησης ή 2ο Ανάδοχο. Προτάσεις οργανισμών που έχουν εκκρεμότητες 
(από δική τους υπαιτιότητα) σε εγκεκριμένα έργα της ΓΓΕΤ, δεν χρηματοδοτούνται 
μέχρι τη λήξη της εκκρεμότητας. 
Με την έναρξη του έργου καταβάλλεται το 50% της Δημόσιας Δαπάνης αν το έργο 
έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών  ή το 85% αν η διάρκεια δεν ξεπερνάει τους 
12 μήνες. Στην περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης από τον Φορέα 
Συγχρηματοδότησης, αυτός οφείλει να καταβάλλει το 50% της συμμετοχής του πριν 
την καταβολή της α’ δόσης από την ΓΓΕΤ, στον λογαριασμό του Α.Φ. και το 
υπόλοιπο 50% πριν την καταβολή της β’ δόσης.  
Στην περίπτωση που η ΓΓΕΤ χρηματοδοτήσει το έργο,  με το 85% της Δημόσιας 
Δαπάνης, είναι αυτονόητο ότι το σύνολο της άμεσης συμμετοχής του Φ.Σ. θα 
προηγηθεί . 
 
Στο μέσον της διάρκειας του έργου, ο Α.Φ., μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου και 
με την συνυπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Α.Φ., καθώς και ο 2ος Ανάδοχος, 
εάν υφίσταται,  υποβάλλουν έκθεση προόδου, η οποία θα πρέπει να περιγράφει 
εκτός από τις εργασίες που έγιναν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα καθώς και 
απολογιστικά οικονομικά στοιχεία. Η έκθεση  προόδου αξιολογείται  από την ΓΓΕΤ 
προκειμένου να καταβληθεί η δεύτερη δόση, η οποία καλύπτει το 45% της Δημόσιας 
Δαπάνης, υπό την προϋπόθεση ότι και ο Φ.Σ. έχει καταβάλει το σύνολο της   
συμμετοχής του (στην περίπτωση που το έργο έχει διάρκεια μεγαλύτερη των 12 
μηνών) 

Η καταβολή της χρηματικής συνεισφοράς του φορέα συγχρηματοδότησης, 
διαπιστώνεται με βεβαίωση της επιτροπής ερευνών του ΑΕΙ ή της διοίκησης του 
ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου ή και με το αποδεικτικό κατάθεσης τραπέζης. 

Η β΄ δόση καταβάλλεται μετά : 

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

 Την υποβολή από τον Ε.Υ. προς την ΓΓΕΤ έκθεσης προόδου του έργου και  
του αντίστοιχου οικονομικού απολογισμού αυτής της περιόδου 

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

Με τη λήξη του έργου υποβάλλεται από τους υπόχρεους, τελική έκθεση και 
οικονομικός απολογισμός και αφού παραληφθεί το έργο από την ΓΓΕΤ καταβάλλεται 
το υπόλοιπο της Δημόσιας Δαπάνης (5%), ( ή του 15% στα έργα χρονικής διάρκειας 
μικρότερης ή ίσης του  έτους), το οποίο αντιπροσωπεύει την αποπληρωμή του 
έργου. 
 
Σε περίπτωση που από τις πιστοποιήσεις προκύπτει ότι ο Φ.Σ. δεν έχει εκπληρώσει 
τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο), ιδιαίτερα στην 
περίπτωση της έμμεσης συγχρηματοδότησης, όπου ο Φ.Σ. είναι υπεύθυνος εκτός 
από το οικονομικό αντικείμενο και για το μέρος του φυσικού αντικειμένου που 
υλοποιεί, η χρηματοδότηση του έργου διακόπτεται από το Πρόγραμμα, μέχρι να 
συμμορφωθεί με την απόφαση έγκρισης του έργου. Αν η συμμόρφωση δεν 
επιτευχθεί εντός της ταχθείσας από την ΓΓΕΤ προθεσμίας, διακόπτεται η σύμβαση. 
Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται σε επιστροφή χρηματοδότησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις για την ανάκτηση των παρανόμως ή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών που ισχύουν για την ΓΓΕΤ, ως Τελικού Δικαιούχου.  
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Σημειώνεται ότι για κάθε έργο (υλοποιούμενη πρόταση), για το οποίο προκύπτουν 
οποιασδήποτε μορφής έσοδα κατά την περίοδο της συγχρηματοδότησής του έως και 
το κλείσιμο του ΕΠΑν από πωλήσεις, εκμισθώσεις, υπηρεσίες, τέλη εγγραφής ή άλλα 
παρόμοια έσοδα, πιστωτικούς τόκους, καταπτώσεις εγγυητικών επιστολών 
αναδόχων του έργου κτλ, αυτά τα έσοδα αφαιρούνται πλήρως από τις επιλέξιμες 
δαπάνες του και μειώνεται αντιστοίχως το ποσό της εθνικής και κοινοτικής 
συμμετοχής που απαιτείται. 

Στις περιπτώσεις που έχουν δημιουργηθεί εν μέρει από το συγχρηματοδοτούμενο 
έργο, αφαιρούνται αναλογικά από τις επιλέξιμες δαπάνες του και μειώνεται 
αντιστοίχως το ποσό της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής που απαιτείται για το 
έργο. 

 
Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώνει τα οποιαδήποτε έσοδα στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης 
Δαπανών (ΜΔΔΔ)  και στα ειδικά δελτία παρακολούθησης τόκων που θα αποστέλλει 
στην ΓΓΕΤ. 
 
 

13. Διαδικασία παρακολούθησης.  
 
Η παρακολούθηση των εγκεκριμένων έργων και η παραλαβή των αποτελεσμάτων 
στην λήξη τους γίνεται με διαδικασία καθορισμένη στη ΓΓΕΤ, ως εξής: 
 
Το αρμόδιο Τμήμα της ΓΓΕΤ (ΕΡΕ /Τμήμα Β), μετά την παρέλευση του μισού 
χρονικού διαστήματος υλοποίησης των έργων  προκειμένου να διαπιστωθεί η καλή 
εκτέλεσή τους και να καταβληθεί  η 2η δόση,  αναθέτει σε επιτροπή κριτών την 
αξιολόγηση των ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου  τους. 
 
Η Επιτροπή κριτών συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ΕΡΕ και αποτελείται  από 
τρία (3) μέλη προερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης 
υπηρετούντες στη ΓΓΕΤ ή εμπειρογνώμονες από το διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ ή 
ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων ή στελέχη επιχειρήσεων.   
Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης ανάθεσης 
μετά των συνημμένων παραρτημάτων της και η πιστοποίηση της προόδου των 
έργων. Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται και κατά την οριστική παραλαβή των 
έργων οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, η επιτροπή αποφαίνεται για την οριστική 
αποδοχή ή μή των αποτελεσμάτων τους. 
 
Η επιτροπή συντάσσει έκθεση πιστοποίησης που αφορά τόσο την πορεία 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όσο και των δαπανών που έχουν 
πραγματοποιηθεί, αναλυτικά ανά κατηγορία. Ο έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί 
και στην έδρα του Αναδόχου ή/και των συμμετεχόντων φορέων. 
Η έκθεση υποβάλλεται  στην αρμόδια Δ/νση ΕΡΕ, εντός μηνός από την ημερομηνία 
διενέργειας του ελέγχου και εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 
  
Προκειμένου επομένως να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος και κατά συνέπεια να υπάρξει 
η δυνατότητα καταβολής της 2ης δόσης, κάθε Ε.Υ. έργου χρονικής διάρκειας άνω του 
ενός έτους, υποχρεούται να υποβάλλει στην ΓΓΕΤ,  εγκαίρως την  έκθεση προόδου 
του έργου του συνοδευόμενη από τον αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό των 
πεπραγμένων και φωτοτυπίες  των νόμιμων παραστατικών του Αναδόχου και του 
Φ.Σ. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία παρακολούθησης και 



  26/3/2015 19 

τελικής παραλαβής  κάθε έργου  θα πρέπει το φυσικό του αντικείμενο να αναλύεται 
σε συγκεκριμένες φάσεις υλοποίησης, όπου θα περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα 
χρονοδιαγράμματα και θα  περιγράφεται σαφώς  η έμμεση ή άμεση συνεισφορά του 
Φ.Σ.  
Ανεξάρτητα όμως από την παραπάνω διαδικασία είναι απολύτως αναγκαίο  οι 
εκάστοτε δαπάνες του έργου να πιστοποιούνται ανά εξάμηνο. Για τον λόγο αυτό κάθε 
έξη μήνες  οι ανάδοχοι υποχρεούνται να  διαβιβάζουν στην Υπηρεσία το  δελτίο 
οικονομικής παρακολούθησης των δαπανών  του έργου  στο οποίο θα 
αποτυπώνονται τα νόμιμα  παραστατικά  τα οποία  εκδόθηκαν εντός του  
συγκεκριμένου εξαμήνου. Τα παραστατικά αυτά θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά 
το συγκεκριμένο υποέργο και  να εμπίπτουν απαραίτητα στις επιλέξιμες δαπάνες του 
προγράμματος ώστε   να μην υπάρχουν  διαφοροποιήσεις μεταξύ εξαμηνιαίων 
δελτίων και ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου των υποέργων. 

Συνέπεια της μη εμπρόθεσμης υποβολής των  υποχρεωτικών εξαμηνιαίων 
οικονομικών δελτίων και  των ενδιαμέσων εκθέσεων  της πορείας υλοποίησης  του 
έργου από τους αναδόχους  θα είναι η διακοπή της χρηματοδότησης, μέχρι 
συμμορφώσεως με την απόφαση έγκρισης του έργου. Αν η συμμόρφωση δεν 
επιτευχθεί εντός του διαστήματος που θα ορισθεί από την ΓΓΕΤ, διακόπτεται η 
χρηματοδότησή του . 
 

Επίσης, σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι το έργο δεν εκτελείται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο ΤΔΕ και την αντίστοιχη σύμβασή του,  η  αρμόδια Διεύθυνση της 
ΓΓΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να εισηγηθεί την διακοπή της χρηματοδότησής του.   Ο 
Ανάδοχος Φορέας υποχρεούται σε επιστροφή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για την ανάκτηση παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών, που ισχύουν για την ΓΓΕΤ ως Τελικού Δικαιούχου . 

 
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. Αντίστοιχη 
διαδικασία με τις ενδιάμεσες εκθέσεις, σχετική ως προς τις συνέπειες της μη 
εμπρόθεσμης υποβολής ή της μη σύμφωνης με το ΤΔΕ εκτέλεσης του έργου κλπ., 
ισχύει και για τις τελικές εκθέσεις των έργων.  

 
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 
 
Οι ανάδοχοι φορείς έχουν την υποχρέωση διάχυσης των αποτελεσμάτων του 
εκτελούμενου ερευνητικού έργου, με τρόπο που να αποφεύγεται η άμεση ή έμμεση 
αλλοίωση των κανόνων ανταγωνισμού. Επίσης η ΓΓΕΤ θα φροντίσει για τη διάδοση 
των αποτελεσμάτων, με στόχο τη δυνατότητα ωφέλειας από αυτά του συνόλου των 
επιχειρήσεων κάθε αντίστοιχου τομέα της οικονομίας. 

Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων (δημοσιεύσεις,  
κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή χρηματοδότησης που είναι η ΓΓΕΤ (Ελληνικό 
Δημόσιο ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και να 
ακολουθούνται υποχρεωτικά οι διατάξεις του κανονισμού 1159 περί δημοσιότητας της 
Ε.Ε. (βλέπε νομοθεσία στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr) 

Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές της Ε.Ε. και της Ελλάδας έχουν δικαίωμα επιτόπιου 
ελέγχου των πράξεων κατά τη διάρκεια του έργου, αλλά και μετά την πιστοποίηση των 
αποτελεσμάτων και τη λήξη του ΕΠΑν. 

http://www.gsrt.gr/
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Οι Ανάδοχοι και οι Φ.Σ. υποχρεούνται να τηρούν διακριτή λογιστική μερίδα για το έργο 
τους και να  τηρούν στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων που προβλέπονται από την 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα(τιμολόγια ή άλλα 
ισοδύναμα λογιστικά έγγραφα, λοιπά έγγραφα) τα σχετικά με τις δαπάνες και τους 
ελέγχους που αφορούν τις εκτελούμενες πράξεις (Κανονισμός Ε.Κ. 1260/99, αρ.38, 
παρ.6), μέχρι το 2012. 

Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και εάν από φορολογικές διατάξεις 
της εθνικής νομοθεσίας προκύπτει ότι ο Ανάδοχος απέκτησε δικαίωμα καταστροφής 
των σχετικών στοιχείων μετά το φορολογικό έλεγχο. Η καταστροφή των στοιχείων που 
έχει σαν συνέπεια την αδυναμία ελέγχου των πράξεων από τα προβλεπόμενα εθνικά ή 
κοινοτικά όργανα ελέγχου, οδηγεί σε ανάκληση των σχετικών αποφάσεων ένταξης και 
επιστροφή (διόρθωση) του συνόλου της δημόσιας δαπάνης. 

Οι Ανάδοχοι υποχρεούνται να τηρούν  την κοινοτική και εθνική νομοθεσία κατά την 
εκτέλεση του έργου και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, το περιβάλλον, τις 
κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα. Στις περιπτώσεις μη εναρμονισμένης με το κοινοτικό 
δίκαιο νομοθεσίας, ισχύουν οι Κανονισμοί και οι κοινοτικές οδηγίες προκειμένου η έργο 
να διατηρεί το δικαίωμα χρηματοδότησης από το ΕΠΑν. 

Οι Ανάδοχοι αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
εφαρμογής του ΕΠΑν, το Ν.2860/2000, την αριθμ.24812/ΓΔΑΠΠΠΔΕ 235 ΚΥΑ 
«Προσδιορισμός στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΟΠΣ και χρόνος υποβολής τους 
σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.3 του Ν2860/2000», καθώς και τον Κανονισμό 
1159/2000 της Ε.Ε. για την πληροφόρηση και την δημοσιότητα. 

 
 
 
 
14. 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. Ο 
Φ.Σ. ή 2ος Ανάδοχος συνυπογράφει την σύμβαση, δεσμευόμενος για την υλοποίηση 
του φυσικού/ οικονομικού αντικειμένου που του αναλογεί. Η σύμβαση Αναδόχου – 
ΓΓΕΤ, υπογράφεται μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ανακοίνωση στον 
Ανάδοχο της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου. 

 Παράλληλα ο.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.  
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο προσκαλούμενος ερευνητής δεν 
ανταποκριθεί στην πρόσκληση η πρόταση δεν χρηματοδοτείται, ο δε Ε.Υ. έχει τη 
δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου την πρόταση, με την προϋπόθεση ότι το 
Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ 2004 παραμένει ανοικτό (χρονικά και οικονομικά). 
 
15. Δυνατότητες τροποποίησης υλοποιούμενου  υποέργου  
 
Ιδιαίτερες   περιπτώσεις  οι οποίες  ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά την υλοποίηση  
ορισμένων υποέργων  θα αντιμετωπιστούν όπως περιγράφεται ακολούθως : 
 

 Σε  περίπτωση μετακίνησης του Επιστημονικού Υπευθύνου σε άλλο 
επιστημονικό εργαστήριο του Ανάδοχου Φορέα, το έργο συνεχίζει να 
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εκτελείται με τον ίδιο μετακαλούμενο στο αρχικό εργαστήριο, (ή σε 
άλλο αντίστοιχο  εργαστήριο του αναδόχου) με ευθύνη του ιδίου Ε.Υ. 

a. Στην περίπτωση που ο Ε.Υ. μετακινηθεί σε άλλον Φορέα, η 
υλοποίηση του  εγκεκριμένου έργου θα συνεχίζει να εκτελείται στον 
αρχικό Ανάδοχο, με την προϋπόθεση ότι ο Ε.Υ. θα φροντίσει, έγκαιρα, 
α) να προτείνει τον αντικαταστάτη του, ο οποίος θα προέρχεται από 
τον Ανάδοχο Φορέα που υπέβαλε την πρόταση, και  
β)η πρότασή του να εγκριθεί από την  ΓΓΕΤ 

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 / Ανάδοχο. Το βιογραφικό του νέου 
μετακαλούμενου θα αξιολογηθεί από Επιτροπή που θα ορίσει ο Γενικός Γραμματέας 
ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Β΄της ΕΡΕ,  προκειμένου να κριθεί η δυνατότητα 
υλοποίησης/ ολοκλήρωσης του έργου με τον νέο μετακαλούμενο. Εάν η κρίση της 
επιτροπής είναι θετική , το έργο θα συνεχίσει με το αρχικά εγκριθέν φυσικό και 
οικονομικό αντικείμενο.  Εάν η κρίση είναι αρνητική, 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. Στην περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος 
υποχρεούται σε επιστροφή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
ανάκτηση των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που ισχύουν για 
την ΓΓΕΤ, ως Τελικού Δικαιούχου.  
 

b. 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 συνεπάγεται και  την λήξη του ερευνητικού έργου. 
 Αντίθετα δίνεται η δυνατότητα συνέχισης του ερευνητικού έργου με 
τους υπολοίπους με την προϋπόθεση ότι τεκμηριώνεται σαφώς το 
αίτημα του αναδόχου και εγκρίνεται από  τη ΓΓΕΤ. 

 
Σε περίπτωση, μείωσης του αρχικά εγκριθέντος φυσικού αντικειμένου της πρότασης, 
θα περικοπεί ανάλογα ο προϋπολογισμός του έργου. (Απαραίτητη προϋπόθεση κατά 
την υποβολή της πρότασης είναι να διατυπώνεται ξεχωριστά το φυσικό και το 
οικονομικό αντικείμενο καθώς και τα παραδοτέα κάθε μετακαλούμενου ερευνητή. Το 
έντυπο υποβολής της πρότασης, θα έχει σχεδιασθεί κατά τέτοιο τρόπο από την 
ΓΓΕΤ, ώστε τα προαναφερθέντα να αποτυπωθούν κατά την υποβολή 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 Αναδόχου και μετακαλούμενου 
ερευνητή,  που κοινοποιείται στην ΓΓΕΤ, θα αποτελέσουν παράρτημα της σύμβασης 
μεταξύ ΓΓΕΤ και Αναδόχου Φορέα.  
 
. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει) 

 
Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα ,Υπουργικές Αποφάσεις και Κανονισμοί, που αφορούν 
στο  Πρόγραμμα ΕΝΤΕΡ 2004. 
 
1. ΝΟΜΟΙ 

 Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/26-7-85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»,  

 Ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85» Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας», όπως αυτός συμπληρώθηκε με τον Ν.2919/01 (ΦΕΚ 128/Α/25-6-
01) «Σύνδεση Έρευνας & Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις». 

 Ν.1256/82 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση 
ανώτατου ορίου απολαβών από το Δημόσιο Τομέα κ.τ.λ», όπως 
συμπληρώθηκε με τον Ν.1400/83  

 Ν.2362/95 «περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» 

 Ν.2860/2000, «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις» 

 Ν.2083/92, άρθρο 13, «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 

 Ν.2530/97, άρθρο 2(ΦΕΚ 218/23-10-97) περί διεξαγωγής Έρευνας από 
μέλη ΔΕΠ και ΕΔΤΠ. 

 Ν 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16-12-99) «περί Ειδικών λογαριασμών και άλλων 
διατάξεων»  

2. Π.Δ. 

 Π.Δ. 27/1-2-96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, 
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στου Υπουργείο Ανάπτυξης» 

 
3. ΚΥΑ 

 ΚΥΑ 5439/85 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΒΕΤ και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της 
έρευνας, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ, 
5056/20-5-87, 7401/11-5-88, 570/19-1-94 και 12739/9-10-00 όμοιες 
αποφάσεις. 

 Τις με αριθ.2900/26-5-86 και 6000/86 Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «περί καθορισμού διαδικασίας 
μεταφοράς χρηματοδότησης Δημοσίων Επενδύσεων σε Ειδικούς 
Λογαριασμούς για την εκτέλεση των Ερευνητικών Προγραμμάτων» 

 Την τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμό Β1/819 με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/22-8—96 (ΦΕΚ 826/Β/10-9-96) για την 
«Σύσταση  Ειδικών Λογαριασμών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ» 

 ΚΥΑ 907/052/Β/879/2-7-03 «για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως 
καταβληθέντων ποσών σε έργα του Γ΄ΚΠΣ». 

 
4. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 Την με αριθ.πρ. 5005/7-5-04 (ΦΕΚ 681/Β/11-5-04) Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης «Περί μεταβιβάσεως στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας & 
Τεχνολογίας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και λοιπούς Προϊσταμένους 
Υπηρεσιακών Μονάδων της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του 
δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού». 
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 Την απόφαση της Επιτροπής των Ε.Κ. Ε(2000),3405/28.11.2000, σχετικά με 
την έγκριση του ΚΠΣ για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις 
περιπτώσεις που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα.  

 Την Ε (2004) 5484/21.12.2004 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων « για την έγκριση της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  «Ανταγωνιστικότητα » το οποίο εντάσσεται στο κοινοτικό 
πλαίσιο στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες 
του στόχου 1 στην Ελλάδα.» 

 Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού, όπως εγκρίθηκε με την 1η απόφαση της 
11ης Μαΐου της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑν, όπως ισχύει σήμερα 
μετά τις κάθε φορά τροποποιήσεις του, και ειδικά το τμήμα που αναφέρεται 
στο Μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό».  

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της ΕΕ της 21ης  Ιουνίου1999, 
"Περί γενικών διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων" 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 
(ΕΚΤ). 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1685/2000 της Επιτροπής των Ε.Κ. της 28ης Ιουλίου 2000 
« για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1260/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των 
ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία.», όπως 
αυτός τροποποιήθηκε από τον 1145/2003 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Επιτροπής των (ΕΚ) της 30ης Μαΐου 2000 
« για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να 
αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών 
ταμείων» 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 438/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. της 2ας Μαρτίου 2001  
« για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 του 
Συμβουλίου όσον αφορά στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των 
παρεμβάσεων των διαρθρωτικών ταμείων» 

 Τον Κανονισμό (ΕΚ) 448/2001 της Επιτροπής των Ε.Κ. της 2ας Μαρτίου 2001  
« για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/99 του 
Συμβουλίου όσον αφορά στη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών 
διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταμείων» 

 

 ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟΥΣ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 
 

      

 
         


