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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                   
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  (ΠENEΔ) 2001 

 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
H Γενική Γραμματεία Eρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καλεί το διδακτικό και 
ερευνητικό προσωπικό των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), των Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ ή από άλλους δημόσιους φορείς, να 
υποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση ερευνητικών έργων τα οποία θα αφορούν 
εκπαίδευση νέων ερευνητών και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ), το οποίο αποτελεί 
δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑν) 2000-
2006.  
 
1. Χαρακτήρας του Προγράμματος 
 
Το ΠΕΝΕΔ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑν) 
και συγκεκριμένα στον Άξονα 8 (Ανθρώπινοι Πόροι) και στο ΜΕΤΡΟ 8.3 που 
αναφέρεται στην Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Ερευνητικού και Τεχνολογικού 
Δυναμικού. 
  
 2. Στόχοι του Προγράμματος 
 
Βασικοί  στόχοι του προγράμματος είναι: 

 Η εκπαίδευση νέων ερευνητών σε  τομείς αιχμής,  στο πλαίσιο ερευνητικών έργων 
τα οποία σχεδιάζονται να καταλήξουν σε αποτελέσματα με δυνατότητα 
αξιοποίησης.  

 Η αναβάθμιση της σημασίας της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως 
βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού των  επιχειρήσεων. 

 Η ενίσχυση της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών 
κέντρων και επιχειρήσεων 

 Η αναβάθμιση των στελεχών των επιχειρήσεων 

 Η αύξηση απασχόλησης ερευνητών από τις επιχειρήσεις 
 
3. Συμμετέχοντες  φορείς στην ερευνητική πρόταση 
 
Για κάθε προτεινόμενο έργο απαιτείται η συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων :  
1. Ένα Eλληνικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα, το οποίο θα χορηγήσει τους 

διδακτορικούς τίτλους και  

2. Ένας τουλάχιστον Φορέας Χρήστης (Φ.Χ.), ο οποίος θα πρέπει να εκφράζει 
έμπρακτα το ενδιαφέρον του καλύπτοντας τουλάχιστον το 10% του 
προϋπολογισμού του έργου.   

 Ο φορέας χρήστης μπορεί να είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα παροχής 
υπηρεσιών,  ανεξαρτήτως του εάν ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. Φορείς 
Χρήστες (Φ.Χ.) δύνανται, μεταξύ άλλων, να είναι τεχνολογικές επιχειρήσεις (π.χ. 
Εταιρείες ΒΕΤΑ), φορείς παροχής υπηρεσιών του Δημοσίου (π.χ. νοσοκομεία, 
ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ, Δημοτικές Επιχειρήσεις κλπ.) ή του ιδιωτικού τομέα, που 
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μπορούν να αξιοποιήσουν και   εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των 
ερευνητικών έργων, με μορφή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με 
οικονομικό όφελος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να είναι Γραφεία 
Διαμεσολάβησης ερευνητικών ή εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα 
αναλάβουν την προώθηση των αποτελεσμάτων σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς 
για αξιοποίηση. Φορείς Χρήστες μπορεί επίσης να όμοιοι οργανισμοί, των 
οποίων η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση αυτή η συμμετοχή 
του Φ.Χ. εξασφαλίζεται σε μετρητά. 

 Η συμμετοχή του Φ.Χ. μπορεί να είναι είτε άμεση (σε μετρητά), είτε έμμεση 
(σε υλικά και υπηρεσίες). Στη δεύτερη περίπτωση, ο Φ.Χ. μπορεί να διαθέτει 
τεχνικό προσωπικό, δεδομένα,  εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, εκπαίδευση στη 
χρήση εξειδικευμένου 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. 

 Στις παραγωγικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται και οι Τεχνοβλαστοί 
(εταιρείες spin off1) που έχουν ιδρυθεί από ερευνητές ή μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των 
ΑΕΙ και ΤΕΙ.  

 Η σύμπραξη περισσότερων παραγωγικών φορέων  είναι δυνατή. Οι φορείς  
πρέπει να καλύψουν όλοι μαζί τουλάχιστον το 10% του συνολικού 
προϋπολογισμού του έργου. Ο παραγωγικός φορέας θα πρέπει να εξηγεί 
σαφώς τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύει να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα και 
ενδεχομένως τους νέους ερευνητές.  
 

Σε κάθε έργο, εκτός από τους παραπάνω φορείς, δύνανται να συμμετέχουν και άλλοι  
φορείς, ερευνητικοί ή όχι.  
 
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι έμπειροι ερευνητές δεν επιτρέπεται να μετέχουν 
(οι ίδιοι ή συγγενείς τους -Α’ βαθμού συγγένειας-), σε εταιρείες που εμφανίζονται ως 
φορείς χρήστες. Εξαιρούνται οι spin off εταιρείες.  
 
4.  Τομείς ενδιαφέροντος2 
 
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται, κατά προτεραιότητα, στους 
τομείς:  
Βιοεπιστήμες, Ανανεώσιμες Πηγές και Εξοικονόμηση Ενέργειας, Προστασία και 
Αποκατάσταση Περιβάλλοντος, Πρόβλεψη και Αντιμετώπιση Φυσικών 
Καταστροφών, Αναβάθμιση του Αστικού Περιβάλλοντος, Νέα Συστήματα 
Κατασκευών, Αναψυχή-Τουρισμός-Αθλητισμός, Αυτοματισμοί και Μικροτεχνολογία, 
LASER και Φωτονική, Νέα ή Βελτιωμένα Υλικά και Διαδικασίες Επεξεργασίας 
Υλικών, Τεχνολογίες Πολιτισμού, Ιατρική Τεχνολογία και  Τεχνολογίες Περίθαλψης, 
Οικονομική Ανάπτυξη, Ανταγωνιστικότητα & Απασχόληση.  
 
Σε περίπτωση που η πρόταση δεν αφορά τους συγκεκριμένους τομείς της 
πρόσκλησης  εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο χρήστης (Φ.Χ.)  πρέπει να καλύπτει το 
35% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού (άμεσα ή έμμεσα).  

                                                           
1
 Εταιρείες Spin off  θεωρούνται αυτές που ιδρύονται από ερευνητές ή και ερευνητικούς οργανισμούς 

(συμπεριλαμβανομένων ΑΕΙ, ΤΕΙ), και έχουν στόχο την εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να συμμετέχουν ως Φορείς Χρήστες στο Πρόγραμμα, αντλώντας 

τα απαραίτητα κεφάλαια από ιδίους πόρους ή  από τον ερευνητικό οργανισμό στον οποίο ανήκουν οι 

ερευνητές ή από άλλους φορείς διαχείρισης της πανεπιστημιακής περιουσίας.   
2
 Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας θα καλυφθούν από χωριστή προκήρυξη, στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΠΕΝΕΔ-Π). 
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5. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ερευνητικές προτάσεις  
 

 

Οι  προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ερευνητικές προτάσεις, είναι οι 
ακόλουθες: 
                         

 Να αναφέρονται σε έρευνα σύμφωνα με τον ορισμό της ΓΓΕΤ, δηλαδή 
«παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης με διεθνώς αποδεκτές επιστημονικές 
θεωρίες και κριτήρια» ή «στην εφαρμογή γνώσεων με  συστηματική και 
επιστημονικά αποδεκτή μεθοδολογία για την παραγωγή νέων προϊόντων  ή 
διαδικασιών παραγωγής». Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να συνδέεται με 
συγκεκριμένα προβλήματα της παραγωγής και της οικονομίας. 

       

 Η συμμετοχή στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο νέων πτυχιούχων ή 
μεταπτυχιακών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν ως 
ερευνητές  και η λήψη από αυτούς διδακτορικού διπλώματος. Η λήψη 
διδακτορικού διπλώματος από κάθε ένα νέο συμμετέχοντα ερευνητή αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου και τη 
χρηματοδότησή του  από την ΓΓΕΤ.  Oι Νέοι Ερευνητές θεωρούνται 
υπότροφοι και για την επιλογή τους θα πρέπει να ακολουθηθούν οι 
νόμιμες διαδικασίες επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων. 

 

 Στην περίπτωση  συμμετοχής στο  πρόγραμμα  αλλοδαπών  νέων 
ερευνητών,  παρέχονται διευκολύνσεις για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας σε έγκυρες σχολές (6μηνη χρονική παράταση του έργου και 
πρόσθετη αμοιβή για την παροχή μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας).   
Εφόσον τεκμηριωθεί η ανάγκη, είναι δυνατή η οργάνωση της ερευνητικής 
δραστηριότητας σε δίγλωσση βάση.  

 

 Ανώτατο όριο ηλικίας των νέων ερευνητών είναι το 33ο έτος (το 35ο για 
γιατρούς που κατέχουν τίτλο ειδικότητας). Σε περίπτωση που ο νέος 
ερευνητής εργάζεται σε επιχείρηση που συμμετέχει στο έργο ως Φ.Χ., θα 
πρέπει, για το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα, να απαλλαγεί από τα 
κάθε φύσης υπαλληλικά του καθήκοντα και υποχρεώσεις. Οι ρυθμίσεις αυτές 
θα κατοχυρώνονται από τα συμφωνητικά συνεργασίας μεταξύ των εταίρων. 

 Επιτρέπεται η συμμετοχή  και νέων ερευνητών οι οποίοι έχουν αρχίσει την 
εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους 1 χρόνο πριν την υποβολή της 
πρότασης. Σε περίπτωση που αυτοί, μέχρι εκείνη τη στιγμή, αμείβονται από 
άλλη πηγή του Δημοσίου (π.χ. ΙΚΥ κτλ.), θα πρέπει να επιλέξουν από ποια 
πηγή επιθυμούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται. Η συμμετοχή όμως στο 
πρόγραμμα,  αποκλειστικά ερευνητών οι οποίοι ήδη χρηματοδοτούνται ήδη 
από άλλη πηγή δεν δικαιολογεί την υποβολή πρότασης στο ΠΕΝΕΔ.  

 Η συμμετοχή των νέων ερευνητών, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του 
ερευνητικού έργου, σε σεμινάρια ερευνητικής μεθοδολογίας, διοίκησης της 
έρευνας και της καινοτομίας, αποτίμησης της τεχνολογίας, εκμετάλλευσης της 
Ε&Τ γνώσης και ενσωμάτωσής της στην διαδικασία  της οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης  κτλ. Στα σεμινάρια αυτά θα διδάσκουν ειδικοί στα 
παραπάνω θέματα και θα είναι ικανής διάρκειας (όχι λιγότερο από 100 ώρες). 
Το κόστος διοργάνωσης των σεμιναρίων και συμμετοχής των ερευνητών θα 
καλύπτεται από το ΠΕΝΕΔ.   
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 Η συμμετοχή ενός τουλάχιστον ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος, από 
το οποίο θα χορηγηθούν οι διδακτορικοί τίτλοι, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Η χορήγηση των διδακτορικών διπλωμάτων αποτελεί την 
πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης.  

 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 80 
εκατομμύρια δραχμές και η διάρκεια τα 3 έτη.  

 Επιτρέπεται η έγκριση μόνο μίας πρότασης ανά Επιστημονικό Υπεύθυνο.  

 O Επιστημονικός Υπεύθυνος και οι Έμπειροι Ερευνητές δεν επιτρέπεται να 
μετέχουν οι ίδιοι ή οι συγγενείς τους (έως και Β’ βαθμού συγγένειας) σε 
εταιρείες που εμφανίζονται ως Φορείς Χρήστες. Εξαιρούνται οι εταιρείες spin-
off.  

 

             Είναι απαραίτητο να υφίστανται οι προϋποθέσεις που να εξασφαλίζουν την επιτυχία 
του ερευνητικού έργου. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνονται η ύπαρξη της 
απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής από τους εμπλεκόμενους φορείς  και η 
επαρκής ερευνητική πείρα στα μέλη της ερευνητικής ομάδας που αναλαμβάνουν την 
εκπαίδευση των νέων. 

 
Ερευνητικές προτάσεις που δεν ικανοποιούν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
απορρίπτονται κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο χωρίς να αξιολογηθούν. 
 
 
 
6.   Ανάδοχος του έργου 
 

Ως Ανάδοχος Φορέας του έργου ορίζεται η ερευνητική μονάδα που ανήκει είτε σε ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ, είτε σε Ερευνητικό Κέντρο ή Ινστιτούτο. Ο Ανάδοχος Φορέας είναι υπεύθυνος  
έναντι της ΓΓΕΤ για την τεχνική και οικονομική διαχείριση του έργου.  
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος προέρχεται από τον Ανάδοχο και αναλαμβάνει την 
εποπτεία της εκπαίδευσης των νέων ερευνητών  καθώς και το συντονισμό των 
ομάδων που συμμετέχουν στο έργο. 
Η χρηματοδότηση γίνεται από τη ΓΓΕΤ προς τον Ανάδοχο. 
 
 
 
7.    Διάρκεια του ερευνητικού έργου 

Ως μέγιστος χρόνος εκτέλεσης των έργων ορίζονται τα 3 έτη. Η χρονική διάρκεια του 
έργου μπορεί να παραταθεί μέχρι 1 έτος χωρίς αντίστοιχη αύξηση του 
προϋπολογισμού, αν διαπιστωθεί σοβαρός λόγος καθυστέρησης, που δεν οφείλεται 
στους συνεργαζόμενους φορείς. Επίσης, μπορεί να δοθεί παράταση 6 μήνες όταν 
στην ερευνητική ομάδα συμμετέχει αλλοδαπός επιστήμονας  που χρησιμοποίησε το 
διάστημα αυτό για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Οι δυο παρατάσεις δεν 
αθροίζονται. 
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8.   Επιλέξιμες Δαπάνες 

 

Ο προϋπολογισμός κάθε έργου θα καλύπτει: 

 

 Αμοιβές νέων ερευνητών σε ποσοστό όχι μικρότερο του 60% του συνολικού 
προϋπολογισμού. Η μηνιαία αμοιβή τους κυμαίνεται από 200.000 – 250.000 
δρχ. και το ακριβές ποσό της Σύμβασης Υποτροφίας καθορίζεται από τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο. 

  

 Αμοιβή του Επιστημονικού Υπευθύνου και των έμπειρων ερευνητών. 
Ως έμπειροι ερευνητές θεωρούνται τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, οι ερευνητές των 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και οι διδάκτορες που εργάζονται σε 
ΤΕΙ, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς. Για τον  επιστημονικό υπεύθυνο και 
τους έμπειρους ερευνητές, μπορεί να προβλεφθεί, συνολικά, αμοιβή μέχρι το 
7% του συνολικού  προϋπολογισμού.  

 

 Αμοιβές Τεχνικών χειρισμού οργάνων, μεγάλων εγκαταστάσεων 
 

 Αναλώσιμα, μικροόργανα, μικροσυσκευές συμπληρωματικές υπάρχοντος 
εξοπλισμού (ο οποίος να είναι απαραίτητος για την εκτέλεση του έργου). Δεν 
θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες για προμήθεια βασικού εξοπλισμού, ο 
οποίος πρέπει να είναι διαθέσιμος,  

 Μετακινήσεις εσωτερικού – εξωτερικού. Μετακινήσεις στο εξωτερικό και 
εσωτερικό για τις ανάγκες του έργου, για συνέδρια καθώς και σύντομες 
μεταβάσεις σε ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού για επιμόρφωση σε 
συγκεκριμένες τεχνικές ή μεθοδολογίες έρευνας ή για χρήση υποδομής μη 
διατιθέμενης στη χώρας μας. 

 Δημοσιεύσεις και πιστοποίηση, προτυποποίηση και κατοχύρωση 
πνευματικών δικαιωμάτων. 

 Σεμινάρια ερευνητικής μεθοδολογίας, διοίκησης έρευνας κτλ.   

 Δαπάνη εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας από αλλοδαπούς 
επιστήμονες. 

 Γενικά έξοδα (Αμοιβή Επιτροπής Ερευνών ή Ειδικού Λογαριασμού, μέχρι 
5% του  προϋπολογισμού). 

 

Σημειώνεται ότι όλες οι δαπάνες θα πρέπει να καλύπτονται από τα κατά νόμον 
παραστατικά.  

Σε περίπτωση που στην ερευνητική ομάδα πρόκειται να συμμετέχει επιστήμονας του 
εξωτερικού (Ε.Ε.) και δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα δίδεται πρόσθετη αμοιβή, 
που δεν μπορεί να υπερβεί, συνολικά, τις 500.000 δρχ., για διάστημα 6 μηνών. Στο 
διάστημα αυτό θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να αποδείξει ότι έμαθε επαρκώς την 
ελληνική γλώσσα ώστε να  μπορέσει να εργασθεί ως νέος ερευνητής στην ερευνητική 
ομάδα. Ως αποδεικτικό της επαρκούς γνώσης της γλώσσας θεωρείται είτε 
αποδεικτικό από επίσημο φορέα είτε υπεύθυνη δήλωση του Επιστημονικού 
Υπευθύνου του έργου. 
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9. Το περιεχόμενο των ερευνητικών προτάσεων και τα συνοδευτικά τους 
έντυπα  

Οι ερευνητικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στην ΓΓΕΤ, σε τρία έντυπα 
αντίγραφα των εντύπων που παρέχονται από τη ΓΓΕΤ και σε μία δισκέτα 3,5 
(με επεξεργαστή κειμένου WORD),  η οποία θα περιλαμβάνει και Βάση ACCESS 
2000, με τα στοιχεία που απαιτούνται. 

 

Κάθε υποβληθείσα ερευνητική πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από:  

Α) Συμπληρωμένο το ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την Ανάπτυξη της Τράπεζας Πληροφοριών, από κάθε ένα 
συμμετέχοντα επιστήμονα στο έργο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος ή  
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. (Ένα αντίγραφο για κάθε έναν επιστήμονα).  (Ο 
κωδικός κατάταξης ειδικοτήτων συμπληρώνεται στα έντυπα, καθώς και ο κωδικός 
κατά NABS).  

Β)  Συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο ΔΕΠΕΤΕ, από κάθε έναν από τους Φορείς 
Χρήστες (Ένα αντίγραφο για κάθε έναν Φ.Χ.).   

Γ) Δισκέτα 3,5 (με το σύνολο του κειμένου της υποβληθείσης πρότασης  και 
συμπληρωμένη την Βάση ACCESS 2000, με τα στοιχεία που απαιτούνται. (Ένα 
αντίγραφο).   
 

*     Ολα τα συνοδευτικά απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να μην είναι συνδεδεμένα  

       με το κύριο σώμα της πρότασης, αλλά να δοθούν στην ΓΓΕΤ σε δύο ξεχωριστά    
       πακέτα.  

 
Προτάσεις που υποβάλλονται ελλιπείς, ή σε λιγότερα από τρία αντίγραφα, ή 
εκπρόθεσμα, ή δεν περιλαμβάνουν συμπληρωμένα τα παραπάνω στοιχεία (α, β και 
γ),  δεν προχωρούν στην  διαδικασία αξιολόγησης.    
 
Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:  Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να 

υποβληθούν στα ειδικά έντυπα που διαθέτει μέσω του ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ η ΓΓΕΤ, μέχρι 
τις  21 Μαΐου 2001, στο πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ, έως τις 13:00, ή να 

ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής  (με σφραγίδα ταχυδρομείου).  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο: 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΤΜΗΜΑ Α’ 
Μεσογείων 14 – 18,  

4ος όροφος, γραφείο 413 
115 10 ΑΘΗΝΑ 

 
Πληροφορίες:      Π Σακελλαρίου   E-mail: psak@gsrt.gr 

                                                   Π. Ρέπα              E-mail: erep@gsrt.gr 
                                                           

Τηλέφωνα: 7709349  και 7752222  εσωτ. 215, 311 
 
Και μέσω INTERNET:  http://www.gsrt.gr  

mailto:psak@gsrt.gr
mailto:erep@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
1.  Διαδικασία Αξιολόγησης 

Οι προτάσεις που υποβάλλονται, ελέγχονται κατ’ αρχήν  αν ικανοποιούν όλες τις 
τυπικές προϋποθέσεις που θέτει το Πρόγραμμα.  
Η αξιολόγησή τους θα γίνει από ανεξάρτητους κριτές, οι οποίοι θα βαθμολογήσουν 
(με άριστα το 10) τα παρακάτω κριτήρια τα οποία έχουν διαφορετικό βαθμό 
συμμετοχής στη συνολική βαθμολογία. Οι προτάσεις θα ταξινομηθούν κατά τομέα και 
θα τεθούν υπ’ όψιν επιτροπών εμπειρογνωμόνων. Στην συνέχεια αυτές θα 
ιεραρχήσουν τις προτάσεις με βάση τη βαθμολογία  και τους συντελεστές που 
αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας. Οι επιτροπές, τα μέλη των οποίων μπορεί 
να είναι καθηγητές ΑΕΙ,  ΤΕΙ,  ερευνητές, εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και 
στελέχη της ΓΓΕΤ, θα εισηγηθούν τον προϋπολογισμό που θα διατεθεί ανά τομέα.  
 
 
2.   Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητικών προτάσεων 
Η εναρμόνιση της πρότασης με τους στόχους της προκήρυξης είναι αναγκαία 
προϋπόθεση για την παραπέρα εξέτασής της. 

 

Α.  Επιστημονική πρωτοτυπία και αρτιότητα της πρότασης (σχετικό βάρος 50%) 

 Σαφήνεια και παρουσίαση της πρότασης-δυνατότητα υλοποίησης 

 Επάρκεια υποδομής για την εκτέλεση του έργου. 

 Καταλληλότητα και αναγκαιότητα των έμπειρων ερευνητών που θα 
απασχοληθούν στο έργο 

 Καταλληλότητα της προτεινόμενης επιστημονικής μεθοδολογίας για την 
αντιμετώπιση του στόχου του έργου. 

 

Β. Επίτευξη στόχων του  Επιχειρησιακού Προγράμματος για την        
Ανταγωνιστικότητα  (σχετικό βάρος 40%) 

 

 Αριθμός εκπαιδευομένων νέων ερευνητών 

 Προβλεπόμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του φορέα χρήστη με την 
εφαρμογή αποτελεσμάτων. 
α) Σχέση ερευνητικού αποτελέσματος με βελτίωση παραγόμενων προϊόντων ή 
χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών. 
 β)  Oφελος (π.χ. προστιθέμενη αξία, προστασία περιβάλλοντος, νέες θέσεις 
εργασίας κτλ.)  που θα προκύψει από την εκτέλεση του έργου  σε σχέση με το 
κόστος του. 

  Προβλεπόμενος χρόνος εφαρμογής των αποτελεσμάτων από τον φορέα χρήστη. 

 Ανάπτυξη μονιμότερης συνεργασίας του παραγωγικού φορέα με τον ερευνητικό 
φορέα. 

 

Γ.    Ορθότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού (σχετικό βάρος 10%) 

     Λογικός / Αυξημένος / Υπερβολικός 
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Μετά την διαδικασία αξιολόγησης, δίνεται bonus, 
στην βαθμολογία των προτάσεων,  μέσω των παρακάτω συντελεστών).   
 
Η βαθμολογία προτάσεων στις οποίες ο Φ.Χ. : 
α)  συμμετέχει σε είδος, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή  0,8 
β) είναι Γραφείο Διαμεσολάβησης εκπαιδευτικού ή ερευνητικού ιδρύματος, 
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,7. 
β)  όταν ο Φ.Χ. συμμετέχει με μετρητά (από 10-19% του Π.Υ.) πολλαπλασιάζεται με 
1 και από 20-49% με 1,2. 
γ) όταν ο Φ.Χ. συμμετέχει με μετρητά, πάνω από το 50% του Π.Υ., 
πολλαπλασιάζεται με 1,4  
Σε μικτές περιπτώσεις, ισχύει το α. 
 
Σε τομείς τεχνολογικής έρευνας, για κάθε γυναίκα εκπαιδευόμενη ερευνήτρια, η 
βαθμολογία πολλαπλασιάζεται επί 1,05. 
 
Κρίνεται θετική η υποβολή, μαζί με την ερευνητική πρόταση και Μελέτης 
Σκοπιμότητας, όπου αναλύονται λεπτομερώς και τεκμηριωμένα τα σχέδια 
εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου, η οποία αξιολογείται 
επίσης. Στην περίπτωση που η Μελέτη Σκοπιμότητας κριθεί ως ιδιαίτερα 
τεκμηριωμένη,  δίνεται bonus με συντελεστή 1,2 επί της βαθμολογίας.  
 
 
3.   Προδιαγραφές και κριτήρια αξιολόγησης των μελετών σκοπιμότητας 
 
Η Μελέτη σκοπιμότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Προβλεπόμενα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου και ποιες είναι οι 
δυνατότητες αξιοποίησής του. 

2. Ανάγκες της αγοράς που θα καλύψει το αποτέλεσμα και ποιο το μέγεθος της 
αγοράς αυτής. 

3. Τρόποι προσέγγισης της υπάρχουσας αγοράς 
4. Εκτίμηση των απαιτούμενων επενδύσεων για την ανάπτυξη και την 

παραγωγή του αποτελέσματος και τρόποι χρηματοδότησής τους. 
5. Πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα προκύψουν από την εκτέλεση του έργου 

και την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων  
 
4.   Διαδικασία παρακολούθησης και έγκρισης των αποτελεσμάτων 
 
Στο μέσον του έργου υποβάλλεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, προς την 
αρμόδια δ/νση,  έκθεση προόδου του έργου συνολικά και επιμέρους  εκθέσεις 
προόδου για κάθε μία διδακτορική διατριβή, 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. 
Στο τέλος κάθε ερευνητικού έργου, υποβάλλεται τεκμηριωμένη και πλήρης Τελική 
Τεχνική Έκθεση για το έργο και τελικός οικονομικός απολογισμός του. 
Η τελική τεχνική έκθεση αξιολογείται από την ΓΓΕΤ για την οριστική αποδοχή των 
αποτελεσμάτων του έργου και του οικονομικού απολογισμού, οπότε και καταβάλλεται 
το υπόλοιπο της χρηματοδότησης,  Στην τελική έκθεση επισυνάπτονται σύντομες 
περιλήψεις των διδακτορικών διατριβών που εκπονήθηκαν με χρηματοδότηση του 
ΠΕΝΕΔ, τα πλήρη κείμενα των οποίων υποβάλλονται (με απόδειξη παραλαβής) στο 
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
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Σημειώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις παρουσίασης αποτελεσμάτων 
(δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές, κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή 
χρηματοδότησης που είναι η ΓΓΕΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η ΓΓΕΤ μπορεί να αναθέσει, κατόπιν συμφωνίας, στις Επιτροπές Ερευνών ή στους 
Ειδικούς Λογαριασμούς των Αναδόχων Φορέων, με τη μορφή Τεχνικού Συμβούλου,  
την οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος.  
 
 
5.   Διαδικασία Χρηματοδότησης 
 

Με την έναρξη του έργου καταβάλλεται το 50% της Δημόσιας Δαπάνης. Στην 
περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης του έργου από τον φορέα χρήστη, αυτός 
οφείλει να καταβάλλει το 50% της συμμετοχής του, πριν από την καταβολή από την 
ΓΓΕΤ, της Α’ Δόσης στο λογαριασμό που υποδεικνύει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. 
Στο μέσον της διάρκειας του έργου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει 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 
φορέας χρήστης έχει καταβάλει το σύνολο της συμμετοχής του. Αν η συμμετοχή του 
φορέα χρήστη είναι σε είδος, διαπιστώνεται με βεβαίωση της Επιτροπής Ερευνών 
του ΑΕΙ, ή της διοίκησης του ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου, ότι έχουν διατεθεί τα 
οφειλόμενα. 

Με τη λήξη του έργου υποβάλλεται τελική έκθεση και αφού παραληφθεί το έργο από 
την ΓΓΕΤ καταβάλλεται το υπόλοιπο της Δημόσιας Δαπάνης (5%). 

Σε περίπτωση που από την ενδιάμεση έκθεση προκύπτει ότι ο Φ.Χ. δεν έχει 
εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του η χρηματοδότηση του έργου 
διακόπτεται, μέχρι να συμμορφωθεί με την απόφαση έγκρισης του έργου. Αν η 
συμμόρφωση δεν επιτευχθεί εντός εξαμήνου, το έργο απεντάσσεται από το ΠΕΝΕΔ.   
 
 
 


