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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΠENEΔ 2003)  
 
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 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 τη ΓΓΕΤ ή από άλλους δημόσιους φορείς, να 
υποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση ερευνητικών έργων τα οποία αφορούν στην 
εκπαίδευση νέων ερευνητών και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ 2003) . 
 
1. Χαρακτήρας του Προγράμματος 
 
Το ΠΕΝΕΔ 2003 εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 
(ΕΠΑν) και συγκεκριμένα στον Άξονα 8 (Ανθρώπινοι Πόροι) και στο ΜΕΤΡΟ 8.3 που 
αναφέρεται στην Ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Ερευνητικού και Τεχνολογικού 
Δυναμικού. To ΠΕΝΕΔ 2003 αφορά στην εκπαίδευση νέων ερευνητών μέσω της 
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής από αυτούς σύμφωνα με τους στόχους του ΕΠΑν.  
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. 
Τα έργα θα εκτελεσθούν με Αναδόχους Φορείς (Α.Φ.) τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα 
και ινστιτούτα που εποπτεύονται από το Δημόσιο. Οι ανάδοχοι θα υποβάλουν 
προτάσεις που θα αξιολογηθούν. Στην κάθε πρόταση απαιτείται η συνεργασία ενός 
τουλάχιστον ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος, που θα χορηγήσει το 
διδακτορικό τίτλο και ενός Φορέα Συγχρηματοδότησης (όπως περιγράφεται 
παρακάτω), που θα καλύπτει τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού του έργου, ο 
οποίος στην περίπτωση που καλύπτει μέρος του προϋπολογισμού σε μετρητά, 
διατηρεί τον τίτλο του Φορέα Συγχρηματοδότησης (Φ.Σ.) ή ονομάζεται 2ος Ανάδοχος, 
στην περίπτωση που συμμετέχει σε είδος (με διάθεση έμπειρων ερευνητών, τεχνικού 
προσωπικού, δεδομένων, χρήση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αναλωσίμων, 
απόσβεση εξοπλισμού, εκπαίδευση στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού). Η μικτή 
συμμετοχή είναι επίσης αποδεκτή. 
 
Η δημόσια δαπάνη του μέτρου 8.3 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. Το ΕΚΤ συμβάλλει στην ανάπτυξη της 
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 ΠΕΝΕΔ 2003 (δηλαδή οι εθνικοί πόροι και οι κοινοτικοί 
πόροι του ΕΚΤ), θα καταβληθεί από το ΠΔΕ της ΓΓΕΤ και είναι 33.532.000 €. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό προκήρυξη Προγράμματος ανέρχεται σε 
37.257.777 € και ο βαθμός κινητοποίησης ιδιωτικών πόρων εκτιμάται σε 3.725.777 €. 
 
Το θεσμικό κανονιστικό πλαίσιο που θα εφαρμοσθεί κατά την υλοποίηση του 
προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2003, συμπληρωματικά με την παρούσα προκήρυξη-οδηγό 
εφαρμογής, το ΤΔΕ και την απόφαση ένταξης του ΠΕΝΕΔ 2003, αναλύεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί. 
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 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 
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα ΑΕΙ, ΤΕΙ, δημόσια ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
της Ελλάδας. Κάθε ένας από τους ανωτέρω φορείς έχει τη δυνατότητα να υποβάλει 
πρόταση στη ΓΓΕΤ, ως Ανάδοχος Φορέας.  
Για κάθε προτεινόμενο έργο απαιτείται η συνεργασία δύο τουλάχιστον φορέων: 
1. Ένα ελληνικό πανεπιστημιακό ίδρυμα, το οποίο θα χορηγήσει τους διδακτορικούς 

τίτλους και  

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

 Ο Φορέας Συγχρηματοδότησης, μπορεί να είναι παραγωγική μονάδα ή μονάδα 
παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του εάν ανήκει στον ιδιωτικό ή δημόσιο 
τομέα. Φορείς Συγχρηματοδότησης δύνανται, μεταξύ άλλων, να είναι 
τεχνολογικές επιχειρήσεις (π.χ. εταιρείες ΒΕΤΑ), φορείς παροχής υπηρεσιών του 
Δημοσίου (π.χ. νοσοκομεία ΕΣΥ, ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ, δημοτικές επιχειρήσεις, [όχι 
Δήμοι] κτλ.) ή του ιδιωτικού τομέα, που μπορούν να αξιοποιήσουν και να 
εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων, με μορφή νέων ή 
βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. 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 Συγχρηματοδότησης  μπορεί επίσης να 
είναι οργανισμοί, των οποίων η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση 
αυτή η συμμετοχή του Φ.Σ. εξασφαλίζεται σε μετρητά.  

 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 έμπειρους ερευνητές, τεχνικό προσωπικό, δεδομένα, χρήση 
εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, αναλωσίμων, απόσβεση εξοπλισμού, εκπαίδευση 
στη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, 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 

 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 
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κοινοτικούς (κανόνας αρ. 1.5 του Καν (ΕΚ) 1685/2000 και 1145/2003 της 
Επιτροπής).  

 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.  

 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.  

 

3. Σχετικά με τη συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων στην πρόταση υπάρχουν οι εξής 
εναλλακτικές δυνατότητες: 

 Υποβολή θεμάτων διατριβών, χωρίς ονόματα υποψηφίων. Προτείνονται θέματα 
διατριβών χωρίς να προτείνονται ονόματα. Οι υποψήφιοι διδάκτορες θα επιλεγούν 
μετά την έγκριση της πρότασης, για να κάνουν διατριβή στα ήδη εγκεκριμένα 
θέματα. Με την έναρξη του έργου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, θα δηλώσει τα 
ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν την διατριβή 
τους στα ήδη εγκεκριμένα από το Πρόγραμμα θέματα. 

 Ονόματα προτεινομένων υποψηφίων και βιογραφικά. Προτείνονται υποψήφιοι 
διδάκτορες (με τα βιογραφικά σημειώματα) οι οποίοι έχουν ήδη εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες των ΑΕΙ και εφόσον εγκριθεί η 
πρόταση, θα ξεκινήσουν τη διατριβή τους, στα εγκεκριμένα θέματα. Η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, πιστοποιείται με την συνυποβολή, κατά την υποβολή της πρότασης 
στην ΓΓΕΤ, βεβαίωσης της σχετικής Γραμματείας Τμήματος, ότι έχει κατατεθεί από 
τον Υ.Δ. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Ονόματα υποψηφίων και βιογραφικά. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι 
διδάκτορες έχουν ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής, το 
αργότερο 1 χρόνο πριν την υποβολή της πρότασης, στο θέμα της υποβαλλόμενης 
πρότασης. Ως 1 χρόνος πριν, θεωρείται ή η εγγραφή του Υ.Δ. στους πίνακες Υ.Δ. 
του ακαδημαϊκού έτους 2002 –2003 ή η απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος για τον 
καθορισμό του θέματος της διατριβής, το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003. Η 
προϋπόθεση αυτή ελέγχεται κατ΄ αρχάς από τον Ε.Υ. και βεβαιώνεται στην δήλωσή 
του στα Έντυπα Υποβολής Πρότασης στην ΓΓΕΤ. Επανελέγχεται από την ΓΓΕΤ, 
κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο, με στοιχείο ελέγχου το επικυρωμένο 
φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του Υ.Δ., στους πίνακες υποψηφίων 
διδακτόρων ή (ανάλογα) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πρακτικού της 
απόφασης της Γ.Σ. του Τμήματος για τον καθορισμό του θέματος της διατριβής  
στον συγκεκριμένο Υ.Δ.,  τα οποία επίσης συνυποβάλλονται  από τον Ε.Υ. κατά την 
υποβολή της πρότασης στην ΓΓΕΤ.  

Και στις τρεις περιπτώσεις θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες που 
προβλέπονται για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων. 

Επιθυμητό θα είναι στις υποβαλλόμενες προτάσεις να υπάρξει ισόρροπη 
συμμετοχή μεταξύ ανδρών και γυναικών Υποψηφίων Διδακτόρων. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν και προτείνονται με 
ονόματα και βιογραφικά στην υποβαλλομένη πρόταση, αδυνατούν να 
εκπαιδευτούν στο πλαίσιο ενός εγκεκριμένου έργου ΠΕΝΕΔ, επιτρέπεται η 
αντικατάστασή τους με άλλους, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης του Αναδόχου 
με την ΓΓΕΤ. 
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Το χρονικό διάστημα από  την επίσημη ανακοίνωση της ΓΓΕΤ για την έγκριση 
ενός έργου, μέχρι την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσής του, ορίζεται στους 3 
μήνες με δυνατότητα παράτασης ενός μήνα.  Σε αυτό το χρονικό διάστημα θα 
πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί οι υποψήφιοι διδάκτορες από τον Ανάδοχο, (είτε 
είχαν προταθεί ονομαστικά και αντικαθίστανται, είτε όχι).   

Κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου, δεν επιτρέπεται αντικατάσταση Υ.Δ., 
παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όχι πέραν του 3-μήνου από την 
ημερομηνία της σύμβασης 

Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση Υ.Δ. θα πρέπει να τεκμηριώνεται σε 
έγγραφο του Ε.Υ. και του νομίμου εκπροσώπου του Αναδόχου προς την ΓΓΕΤ, 
και να εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 

 
4. Σε κάθε έργο, εκτός από τους παραπάνω φορείς, δύνανται να συμμετέχουν και 
άλλοι φορείς, ερευνητικοί ή όχι. 
Στην περίπτωση συμμετοχής περισσότερων του ενός φορέων, ένας ορίζεται ως 
ανάδοχος φορέας, (Α.Φ.) ο οποίος είναι υπεύθυνος – υπόλογος έναντι της ΓΓΕΤ, για 
το πραγματοποιούμενο φυσικό αντικείμενο, όσο και για την επιλεξιμότητα δαπανών 
του έργου. Η ΓΓΕΤ θα καταβάλλει το σύνολο της επιχορήγησης στον ανάδοχο του 
έργου, με εξουσιοδότηση των υπολοίπων, λαμβάνοντας (η ΓΓΕΤ) αθεώρητο 
τιμολόγιο επιχορήγησης από τον ανάδοχο και τον κάθε συνεργαζόμενο φορέα 
ξεχωριστά, κατά το ποσό της αναλογούσης επιχορήγησής του. Στο αναλυτικό δελτίο 
έργου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης (για τα χρηματοδοτούμενα 
έργα), θα αναφέρεται το τμήμα του φυσικού αντικειμένου και οι αντίστοιχες δαπάνες 
του κάθε φορέα (αναδόχου και συνεργαζομένων). 
Στην απόφαση έγκρισης της χρηματοδότησης και στη σύμβαση αναφέρονται όλοι οι 
συνεργαζόμενοι φορείς , και το ποσό της επιχορήγησης καθενός. Όλοι καθίστανται 
ανάδοχοι κατά το μέρος του φυσικού αντικειμένου που θα υλοποιήσει κάθε ένας από 
αυτούς και με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό, όπως σαφώς θα περιγράφεται στο 
αναλυτικό τεχνικό δελτίου  του εγκεκριμένου έργου, και θα πιστοποιηθούν κατά την 
εκτέλεση και παραλαβή του ολοκληρωμένου έργου. Όλοι οι ανάδοχοι είναι αναλόγως 
υπεύθυνοι έναντι της ΓΓΕΤ και επέχουν όλες τις υποχρεώσεις του αναδόχου, που 
αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη. 

5. Ως Ανάδοχος Φορέας (Α.Φ.) του έργου ορίζεται  ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή δημόσιο ερευνητικό 
κέντρο ή ινστιτούτο. Ο Α.Φ. είναι υπεύθυνος έναντι της ΓΓΕΤ για την τεχνική και 
οικονομική διαχείριση του έργου και υποχρεούται στην τήρηση ξεχωριστής λογιστικής 
μερίδας για το έργο.  Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) προέρχεται από τον Α.Φ. 
και αναλαμβάνει την εποπτεία του έργου και τον συντονισμό των συμμετεχόντων σε 
αυτό καθώς και την διαχείριση του έργου (οικονομική και τεχνική). Αναλαμβάνει την 
εποπτεία της εκπαίδευσης των νέων ερευνητών, σύμφωνα με τους κανόνες της 
επιστήμης. Για τον  Επιστημονικό Υπεύθυνο  απαιτείται σταθερή σχέση εργασίας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, συνεπώς οι Ε.Υ. πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΤΕΙ, ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων. 
 

Είναι υπεύθυνος για την υποβολή στη ΓΓΕΤ ή σε όποιον αρμόδιο φορέα του ζητηθεί 
(κοινότητα και 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, των παραρτημάτων και των Τεχνικών Δελτίων έργων που 
την συνοδεύουν, είτε 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 
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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 στοιχείο και 
οπουδήποτε υποβάλλει ο Ε.Υ. για το έργο, θα πρέπει να φέρει την συνυπογραφή του 
νομίμου εκπροσώπου του Α.Φ. 

Το ΠΕΝΕΔ 2003, χρηματοδοτεί μία πρόταση ανά Επιστημονικό Υπεύθυνο. 
 
Οι έμπειροι ερευνητές συμμετέχουν μαζί με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, στην 
υποστήριξη της εκτέλεσης του ερευνητικού έργου και στη διαδικασία εκπαίδευσης 
των νέων ερευνητών, τηρώντας τους κανόνες της επιστήμης. 
 
4.Τομείς ενδιαφέροντος 
 
Οι ερευνητικές προτάσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε έναν από τους παρακάτω 
τομείς. Ενδεικτικά, το ποσοστό χρηματοδότησης το οποίο αναλογεί σε κάθε ένα 
τομέα, ως ποσοστό της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας προκήρυξης, 
είναι : 
 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
συμμετοχής του 

τομέα 

Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 30% 

Βιοτεχνολογία-επιστήμες της ζωής (ιατρικές επιστήμες, ιατρική 
τεχνολογία, φυτική και ζωική παραγωγή, τρόφιμα) 

20% 

Τεχνολογίες και επιστήμη του διαστήματος (συλλογή και 
επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων, τηλεπικοινωνίες, υλικά 
κτλ) 

10% 

Μικροτεχνολογία και νανοτεχνολογία  8% 

Ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές και εξοικονόμηση ενέργειας) 5% 

Φυσικό περιβάλλον και προστασία του (συμπεριλαμβάνονται και 
φυσικές καταστροφές, θαλάσσια βιολογία/οικολογία) 

12% 

Αστικό περιβάλλον και κατασκευές 3% 

Κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη 10% 

‘Άλλοι τομείς  
Σε περίπτωση που η πρόταση δεν αφορά τους προαναφερθέντες 
τομείς, και κατατίθεται στο «Άλλοι  τομείς», ο Φορέας 
Συγχρηματοδότησης πρέπει να καλύπτει το 35% του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού άμεσα, έμμεσα ή με μικτή συμμετοχή 

2% 

Σύνολο :      33.532.000 € 100% 
 

Ειδικά για την περίπτωση που δεν επιλεγούν προτάσεις για χρηματοδότηση σε έναν 
ή περισσότερους από τους τομείς ή οι χρηματοδοτούμενες προτάσεις δεν καλύπτουν 
το προϋπολογισθέν ποσό δημόσιας δαπάνης, το υπολειπόμενο κονδύλι θα 
ανακατανεμηθεί από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στους άλλους 
τομείς, με στόχο την χρηματοδότηση προτάσεων υψηλής ποιότητας, έτσι όπως αυτή 
θα προκύψει  από την διαδικασία αξιολόγησης. Το επιπλέον ποσοστό Δημόσιας 
Δαπάνης, το οποίο μπορεί να ανακατανεμηθεί από τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ., στην 
προαναφερθείσα περίπτωση, δεν θα υπερβαίνει το 15% του αρχικώς 
προβλεφθέντος ποσοστού συμμετοχής του κάθε τομέα στο σύνολο της Δημόσιας 
Δαπάνης. 
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5. Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ερευνητικές προτάσεις  
 
Βασικές προϋποθέσεις : 

 Εκτέλεση έρευνας 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 υπηρεσιών ή 
σχεδιασμό διαδικασιών παραγωγής». Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να 
συνδέεται με συγκεκριμένα προβλήματα της παραγωγής και της οικονομίας. 

 Οι υποβαλλόμενες προτάσεις είτε καταλήγουν σε μία είτε σε περισσότερες 
διδακτορικές διατριβές, θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο στόχο και να 
αποτελούν συγκροτημένο σύνολο. Στην περίπτωση που μία ερευνητική 
πρόταση, θα καταλήγει σε περισσότερες από μία διδακτορικές διατριβές, θα 
πρέπει να περιγράφονται οι στόχοι, οι συνέργιες, τα οφέλη και οι 
αναμενόμενες επιπτώσεις της κάθε μίας διατριβής, καθώς και η 
αλληλοσυσχέτιση ανάμεσα στις διατριβές στο πλαίσιο του ενός έργου. 

 Συνεργασία με Φορέα Συγχρηματοδότησης ο οποίος θα καλύψει τουλάχιστον 
το 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ανάλογα με τα 
αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους άμεσα ή έμμεσα ως 2ος 
Ανάδοχος. 

 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 συμμετοχή 
τους στο έργο απαιτεί πλήρη απασχόληση. 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, ως 
πιστοποίηση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκπαίδευσης. Oι 
νέοι ερευνητές θεωρούνται υπότροφοι και για την επιλογή τους θα πρέπει να 
ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. Οι 
νέοι ερευνητές θα πρέπει να πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις (σύμφωνα με 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

 
Άλλες προϋποθέσεις : 

 Στην περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα αλλοδαπών νέων ερευνητών, 
παρέχονται διευκολύνσεις για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε 
έγκυρες σχολές (6-μηνη χρονική παράταση του έργου και πρόσθετη δαπάνη  
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 35ο έτος, κατά την 
υποβολή της πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή θα ελεγχθεί από την ΓΓΕΤ, κατά 
την σύναψη των συμβάσεων υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων. Η μη 
ορθότητά της, επιφέρει ακύρωση της χρηματοδότησης. 

 Σε περίπτωση που ο νέος ερευνητής εργάζεται σε επιχείρηση που συμμετέχει 
στο έργο ως Φ.Σ. ή ως 2ος ανάδοχος, 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. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι να 
μην έχουν τυπικά κωλύματα και να πληρούν τις προϋποθέσεις για την άμεση 
έναρξη της διδακτορικής τους διατριβής (π.χ. κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου 
(master) στις περιπτώσεις που αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη 
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του διδακτορικού, εξασφάλιση της έγκρισης εκπαιδευτικής άδειας σε Υ.Δ. με 
την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου κλπ). 

 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 2003. Η δαπάνη για τα σεμινάρια αυτά, περίπου 
500€ ανά έργο, είναι υποχρεωτική και προτείνονται οπωσδήποτε στην 
υποβαλλομένη πρόταση. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν, όπως θα 
καθορισθεί από τα αρμόδια όργανα των ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Κάθε ΑΕΙ, θα πραγματοποιήσει κοινά σεμινάρια 
για όλους τους υποψήφιους διδάκτορες που θα εκπαιδεύσει στο πλαίσιο των 
εγκεκριμένων έργων ΠΕΝΕΔ 2003 που υλοποιεί, είτε με την ιδιότητα του 
αναδόχου, είτε με την ιδιότητα του συνεργαζομένου φορέα, και πάντα σε 
συνεργασία με τους εταίρους του στα έργα, με τους οποίους θα 
συναποφασίσει το σύστημα καταμερισμού της δαπάνης σε κάθε έργο) 

 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 από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας 
που αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των νέων. 

 Προϋπόθεση για την συμμετοχή και νέων ερευνητών οι οποίοι έχουν αρχίσει 
την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής τους ένα έτος πριν την υποβολή της 
πρότασης (ακαδημαϊκό έτος 2002-2003): 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 από άλλη πηγή δεν δικαιολογεί 
την υποβολή πρότασης στο ΠΕΝΕΔ 2003. 
Το ίδιο ισχύει σε κάθε περίπτωση που οι υποψήφιοι διδάκτορες αμείβονται 
από άλλη πηγή του Δημοσίου (π.χ. στην περίπτωση που έχουν την ιδιότητα 
του δημοσίου υπαλλήλου). Η απασχόλησή των Υ.Δ.  στο έργο ΠΕΝΕΔ θα 
είναι πλήρης . 

 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. 

 Η ουσιαστική συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα ή και επιχειρήσεις έντασης 
έρευνας από το εξωτερικό ενθαρρύνεται.  
Στην περίπτωση που προβλέπεται στην πρόταση (τεκμηριώνεται κατάλληλα 
από τον Ε.Υ. σε τι αφορά η συνεργασία, σε ποιες φάσεις του έργου θα 
αναπτυχθεί, κλπ. και κρίνεται στην αξιολόγηση), ότι θα αναπτυχθούν κατά την 
εκτέλεση επαρκούς τμήματος του έργου, διεθνείς συνεργασίες με αποτέλεσμα 
την προώθηση και την διάχυση Ε&Τ πληροφορίας και την ανάπτυξη της 
δικτύωσης με ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς του εξωτερικού και τις 
επιχειρήσεις, η συνολική βαθμολογία της πρότασης επιβραβεύεται με bonus. 
Την συνεργασία θα επιβεβαιώνει ο φορέας του εξωτερικού, με την αποστολή 
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εγγράφου προς τον Ανάδοχο, το οποίο θα επισυνάπτεται στα δικαιολογητικά 
υποβολής της πρότασης.  

 Οι υποψήφιοι καλούνται να παράσχουν τις πληροφορίες που κρίνονται 
αναγκαίες για την λεπτομερή αξιολόγηση των κοινωνικών, οικονομικών και 
οικολογικών επιπτώσεων των προτεινόμένων 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. 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. Αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, ο Ε.Υ. οφείλει να 
ενημερώσει έγκαιρα τη ΓΓΕΤ, τεκμηριώνοντας τους λόγους της καθυστέρησης και την 
διάρκεια της αιτούμενης παράτασης. Η παράταση δίδεται με έγκριση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της ΓΓΕΤ. Η διάρκεια της χρονικής επέκτασης, δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τις προθεσμίες λήξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, δηλαδή την 30.6.2008, συνυπολογιζομένων των ενεργειών 
ολοκλήρωσης των έργων από πλευράς ΓΓΕΤ. 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. 

Ως χρόνος έναρξης των ερευνητικών έργων  του έργου ΠΕΝΕΔ, θεωρείται η 
ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών που αφορούν σε εργασίες του έργου, με 
τελευταία ημερομηνία την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο χρόνος έναρξης 
του έργου μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα  από την 
ημερομηνία ΥΠΟΒΟΛΗΣ της πρότασης στην ΓΓΕΤ μέχρι και την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης υλοποίησης του έργου. 

Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των νομικών δεσμεύσεων του έργου, στο πλαίσιο του 
ΕΠΑν,  ορίζεται η 31.12.2006.  

 
7. Επιλέξιμες Δαπάνες 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του κάθε έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 235.000 
€ και καλύπτει: 

o Αμοιβές νέων ερευνητών σε ποσοστό όχι μικρότερο του 60% του συνολικού 
προϋπολογισμού. Οι μηνιαίες αποδοχές κυμαίνονται από 600 – 750 € (πλέον 
κρατήσεων) και το ακριβές ποσό της Σύμβασης Υποτροφίας ή εργασίας ή 
έργου, καθορίζεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο. Στα έντυπα υποβολής 
της πρότασης θα διευκρινίζεται η σχέση εργασίας των υποψήφιων νέων 
ερευνητών και του Α.Φ. και θα εμφανίζεται ο υπολογισμός των κρατήσεων. Ο 
Α.Φ. έχει τη δυνατότητα να δώσει επιπλέον αμοιβή στους νέους ερευνητές, 
πέραν των αμοιβών που προβλέπονται στο ΠΕΝΕΔ 2003, από ίδιους (μη 
δημόσιους) πόρους. 

 Αμοιβή του Επιστημονικού Υπευθύνου και των έμπειρων ερευνητών. 
Ως έμπειροι ερευνητές θεωρούνται το διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό 
προσωπικό  των ΑΕΙ, Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π) των ΤΕΙ, οι ερευνητές 
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των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και οι διδάκτορες που εργάζονται 
σε ΤΕΙ, επιχειρήσεις ή άλλους οργανισμούς. Οι έμπειροι ερευνητές διαθέτουν 
επαρκή ερευνητική πείρα, προκειμένου να αναλάβουν την εκπαίδευση των 
νέων ερευνητών, και η συμμετοχή τους στο έργο για το χρονικό διάστημα ή 
για το ποσοστό χρόνου  που θα δηλώσουν, είναι υποχρεωτική. Η κατοχή του 
διδακτορικού τίτλου είναι απαραίτητη. 
Για τον επιστημονικό υπεύθυνο και τους έμπειρους ερευνητές, μπορεί να 
προβλεφθεί, συνολικά, αμοιβή μέχρι το 7% του προϋπολογισμού. (Προσοχή ! 
οι επιστήμονες του εξωτερικού εντάσσονται στην επόμενη κατηγορία 
δαπάνης).  Αναφορικά με την συσχέτιση του χρόνου απασχόλησης με το 
ύψος της αμοιβής, σημειώνεται ότι ως μηνιαία αμοιβή του Ε.Υ. και των Ε.Ε. 
θεωρείται αυτή που αναγράφεται στην μισθοδοτική κατάσταση και με 
αναγωγή στους ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης θα προκύπτει η 
αμοιβή για το έργο.  

 Αποζημίωση επιστημόνων του εξωτερικού. Στην περίπτωση που στην 
πρόταση προβλέπεται ανάπτυξη συνεργασιών με ξένο ερευνητικό οργανισμό 
(βλέπε παρ. 5, «άλλες προϋποθέσεις», σημείο 9) και μετακίνηση τους στην 
Ελλάδα για τις ανάγκες του έργου, είναι δυνατόν να καταβληθεί από το 
Πρόγραμμα αποζημίωση (για παροχή υπηρεσιών), που υπολογίζεται με  
350€ ημερησίως, ανά άτομο. Η αποζημίωση αυτή δεν θα υπερβαίνει τα 3.000 
€ το άτομο, ανά έτος. Οι αμοιβές αυτές θα προβλέπονται κατά την υποβολή 
της πρότασης σε ιδιαίτερη κατηγορία δαπανών, όπου θα προσδιορίζεται και 
το έργο που θα εκτελέσουν και η συσχέτισή του με την ερευνητική πρόταση.    

 Αμοιβές τεχνικού επιστημονικού προσωπικού για την υποστήριξη του 
ερευνητικού έργου. 

 Αναλώσιμα, μικροόργανα, μικροσυσκευές συμπληρωματικές υπάρχοντος 
εξοπλισμού (ο οποίος 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 και διαμονή. Μετακινήσεις των 
συμμετεχόντων στο έργο, στο εξωτερικό και εσωτερικό για τις ανάγκες του 
έργου, για συνέδρια καθώς και μεταβάσεις σε ερευνητικούς φορείς του 
εξωτερικού για επιμόρφωση σε συγκεκριμένες τεχνικές ή μεθοδολογίες 
έρευνας ή για χρήση υποδομής μη διατιθέμενης στη χώρα μας.  Οι 
συμμετέχοντες σε συνέδριο υποχρεούνται στη σύνταξη και υποβολή 
ουσιαστικής έκθεσης, σχετικής με αυτό. Είναι επίσης δυνατόν να καλυφθούν 
από το Πρόγραμμα και οι προσκλήσεις επιστημόνων, από το εσωτερικό ή το 
εξωτερικό, εξειδικευμένων στο γνωστικό αντικείμενο του έργου, οι οποίοι 
καλούνται από τον Α.Φ. για θέματα που σχετίζονται άμεσα με την 
υλοποιούμενη διδακτορική διατριβή (π.χ. διαλέξεις). Τα άτομα που 
προσκαλούνται, δεν ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, αλλά η συμμετοχή τους 
πρέπει να περιγράφεται και να τεκμηριώνεται στην υποβαλλομένη πρόταση.  
Η δαπάνη αυτή, πρέπει να προτείνεται κατ΄οικονομίαν.  

 Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων, η οποία στοχεύει στην ενημέρωση επί 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Υποχρεωτική δραστηριότητα με δαπάνη 
ύψους έως του ποσού 1.500 € για δημοσιότητα . Αφορά σε έξοδα προβολής 
και διαφήμισης, εκθέσεων εσωτερικού, επιδείξεων, οργάνωσης και 
διεξαγωγής ημερίδων, συνεδρίων, δεξιώσεων και παρεμφερών εκδηλώσεων, 
δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων, δημοσιεύσεις άρθρων, δημιουργία ιστοσελίδας 
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 
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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 και οι υπό 
πραγματοποίηση δαπάνες σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου της πρότασης και αποδεικνύονται με παραστατικά και 
παραδοτέα. 

 Δαπάνες για την προτυποποίηση, κατοχύρωση πνευματικών 
δικαιωμάτων και πιστοποίηση αποτελεσμάτων ερευνητικού έργου, 
κατάθεση αιτήσεων για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.  

 Δαπάνες για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από αλλοδαπούς 
επιστήμονες. Σε περίπτωση που στην ερευνητική ομάδα πρόκειται να 
συμμετέχει επιστήμονας του εξωτερικού ως ΥΔ και δεν γνωρίζει την ελληνική 
γλώσσα, προβλέπεται πρόσθετη δαπάνη που δεν μπορεί να υπερβεί, 
συνολικά, τα 1.500 €, 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. 

 Δαπάνες για την εκτέλεση των σεμιναρίων (υποχρεωτικής 
θεματολογίας) 
Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται οι κάθε είδους δαπάνες για την 
εκτέλεση των υποχρεωτικών σεμιναρίων, όπως π.χ. έντυπο υλικό για τα 
σεμινάρια, αμοιβές διδασκόντων - εκπαιδευτών, (φυσικών ή νομικών 
προσώπων), δαπάνες μετακίνησης και διαμονής εκπαιδευτών και νέων 
ερευνητών, ενοικίαση αιθουσών και κινητού  εξοπλισμού, γραφική ύλη, 
εκτυπώσεις, εκπαιδευτικό υλικό, δαπάνες catering. Η δαπάνη, περίπου 500 € 
ανά έργο, είναι υποχρεωτική και η διάρκεια των σεμιναρίων δεν μπορεί να 
είναι λιγότερη των 100 ωρών. Στην υποβαλλομένη πρόταση ο Επιστημονικός 
Υπεύθυνος θα αναφέρει ενδεικτικά τη διάρκεια, την περίοδο υλοποίησης, το 
εκτιμώμενο κόστος κτλ. 

Η έμμεση χρηματοδότηση καλύπτει διάθεση έμπειρων ερευνητών, τεχνικού 
προσωπικού, δεδομένων, χρήση εξοπλισμού, εγκαταστάσεων, εκπαίδευση στη 
χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού, 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).  

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. 
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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), είναι επιλέξιμες.  

Οι όροι επιλεξιμότητας για κάθε κατηγορία δαπάνης (π.χ. πιθανοί περιορισμοί από 
ισχύουσες διατάξεις), 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 κριτήριο της ορθότητας του προτεινομένου προϋπολογισμού από 
τους εμπειρογνώμονες, που έχουν την δυνατότητα να επέμβουν με μείωση ή 
μεταφορά κονδυλίων. Δεν υπάρχει άλλος ειδικός περιορισμός σε καμιά κατηγορία 
επιλέξιμης δαπάνης, πέραν αυτών που αναφέρονται ρητά στην προκήρυξη – οδηγό 
εφαρμογής. 

 

8. Ανακατανομή προϋπολογισμού 

Όταν ένα έργο βρίσκεται στο στάδιο της εκτέλεσής του επιτρέπεται, σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, η ανακατανομή του προϋπολογισμού, από τον Επιστημονικό 
Υπεύθυνο, με ενημέρωση της ΓΓΕΤ. Η ανακατανομή του προϋπολογισμού 
επιτρέπεται μόνον ΑΠΑΞ.  Οι προϋποθέσεις για να παραχωρηθεί αυτό το δικαίωμα 
στον Επιστημονικό Υπεύθυνο και η εκχώρησή του θα αναγραφούν στην σύμβαση 
υλοποίησης των έργων. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται έγκριση από την 
ΓΓΕΤ. Η ανακατανομή του προϋπολογισμού επιτρέπεται όταν αφορά στη μεταφορά 
των επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού του έργου για κάθε κατηγορία 
δαπάνης, όπως και στη μεταφορά αυτών από κατηγορία σε κατηγορία υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:  

α) η μεταφορά αυτή δεν αυξάνει ούτε μειώνει καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 
δαπανών περισσότερο από 25% και 

β) οι κατηγορίες δαπανών για αμοιβές νέων ερευνητών, αμοιβές επιστημονικού 
υπευθύνου και έμπειρων ερευνητών καθώς και η κατηγορία «άλλα έξοδα», 
«εκμάθηση ελληνικής γλώσσας», «δημοσιότητα αποτελεσμάτων» θα διατηρήσουν το 
ελάχιστο ή ανώτατο ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού που προβλέπεται 
στην προκήρυξη – οδηγό εφαρμογής. 

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

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τονιστεί, ότι στην πρόταση θα πρέπει να 
τεκμηριώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάλυση και σαφήνεια η σκοπιμότητα κάθε 
προβλεπόμενης δαπάνης και η σύνδεσή της με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

 

9. Το περιεχόμενο των ερευνητικών προτάσεων, τα συνοδευτικά τους 
έντυπα και η διαδικασία υποβολής τους. 

 
Ο συνοπτικός τίτλος της πρότασης δεν θα ξεπερνά 3 σειρές, με μέγεθος font 10 και 
θα είναι ενδεικτικός του περιεχομένου της πρότασης και της θεματικής της περιοχής. 
Δεν θα είναι ακρωνύμιο ή λογοτεχνικός. 
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Η ταύτιση της πρότασης που θα παραληφθεί σε ηλεκτρονική μορφή, με αυτήν που 
θα παραληφθεί  σε έντυπη μορφή, είναι ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου. Η 
ΓΓΕΤ θεωρεί ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση στις δύο μορφές υποβολής της πρότασης.  
Αν διαπιστωθεί, σε οποιαδήποτε στιγμή από την υποβολή της πρότασης μέχρι την 
σύναψη της σύμβασης ανάθεσης του έργου, ότι υπάρχει αναντιστοιχία (στο 
περιγραφόμενο έργο, στον προϋπολογισμό κτλ.), τότε η πρόταση απορρίπτεται από 
την περαιτέρω διαδικασία, ακόμη και από την χρηματοδότηση.  
Η υποβολή της πρότασης σύμφωνα με τους κανόνες της προκήρυξης, είναι 
αποκλειστική ευθύνη του επιστημονικού υπευθύνου. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για να 
εξασφαλίσουν ότι οι προτάσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση που αναφέρεται στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων και παραδίδονται έγκαιρα εντός της καθορισμένης 
προθεσμίας. Η ΓΓΕΤ δεν φέρει ευθύνη για εσφαλμένη αποστολή φακέλων, ούτε και 
για μη κατάλληλη αναγνώριση προτάσεων διηρημένων μεταξύ φακέλων, ώστε να 
επιτρέπεται η εκ νέου συναρμολόγηση των διαφόρων μερών. Ιδιαίτερα στην 
περίπτωση που οι υποβληθείσες δισκέτες (CD) δεν είναι προσβάσιμες, ή/και δεν 
έχουν συμπληρωθεί από τον Ε.Υ όλα τα απαιτούμενα αρχεία και τα πεδία της 
Access, η πρόταση θα κρίνεται μη επιλέξιμη και θα αποσύρεται από την περαιτέρω 
εξέταση, ως μη πληρούσα προϋπόθεση του προκαταρκτικού ελέγχου.  

Οι ερευνητικές προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στη ΓΓΕΤ, σε ψηφιακή και 
έντυπη μορφή, σύμφωνα με τον τύπο των ειδικών εντύπων τα οποία 
διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ.   Ειδικότερα απαιτείται η 
υποβολή: 
 
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. Έντυπo υποβολής πρότασης  (συμπεριλαμβάνεται σε ενιαίο κείμενο, το πλήρες 
σώμα της πρότασης (Ενότητα 1-7), και τα εξής Παραρτήματα: 
Παράρτημα Α: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Παράρτημα Β: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 
Παράρτημα Γ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επιστημονικού 
Υπευθύνου, έμπειρων και νέων ερευνητών και επιστημόνων του εξωτερικού, 
που τα ονόματα τους αναφέρονται στην πρόταση ) 
 

Τα Παραρτήματα αποτελούν τμήμα της πρότασης και δεν θα υποβληθούν 
μεμονωμένα, αλλά θα ενσωματωθούν σε ενιαίο κείμενο με το «Έντυπο για την 
υποβολή πρότασης», στη συνέχεια της ενότητας 03ΕΔ7.  

 
Θα δοθούν έγγραφες οδηγίες από την ΓΓΕΤ για την ορθή συμπλήρωση των 
Εντύπων Υποβολής Πρότασης, σύμφωνες  με την Προκήρυξη. 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ : Όλα τα έγγραφα/έντυπα που κατατίθενται στον φάκελο με την ένδειξη 
«πρωτότυπο», εκτός από το Καταστατικό του Φ.Σ. ή του 2ου Αναδόχου, για να 
γίνουν δεκτά θα πρέπει να έχουν, σε κάθε σελίδα τους τη μονογραφή του 
Επιστημονικού Υπευθύνου της πρότασης.  
 
Στον ίδιο φάκελο «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). 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 
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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, Νοσοκομεία ΕΣΥ, Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία και Κλινικές, ΕΦΕΤ, ΕΛΟΤ, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Γραφεία 
Διαμεσολάβησης.  
 
Για την διαπίστωση της δυνατότητας συγχρηματοδότησης του/των Φορέων 
Συγχρηματοδότησης (Φ.Σ), απαιτείται η υποβολή ισολογισμού ή Λογιστικής 
Κατάστασης Εσόδων-Εξόδων ή του Εντύπου Ε3, ανάλογα με την μορφή του Φορέα 
που συγχρηματοδοτεί, για το έτος 2002.(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, στην περίπτωση δηλαδή που 
προτείνεται έμμεση (σε είδος), συμμετοχή. 
Τα οικονομικά στοιχεία, υποβάλλονται ομοίως στον φάκελο με την ένδειξη 
«πρωτότυπο». 
 
Στον ίδιο φάκελο θα συνυποβληθούν και  τα δικαιολογητικά που αφορούν στους 
προτεινόμενους Υποψήφιους Διδάκτορες και τα έγγραφα συνεργασίας με τους 
φορείς του εξωτερικού, καθώς και αντίγραφο της αίτησης χρηματοδότησης θέματος ή 
θεμάτων της πρότασης από άλλη πηγή (εάν υφίσταται τέτοια περίπτωση). 
 
 
Β.  Ενός φακέλου με την ένδειξη  «Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ»  που θα 
περιέχει ένα CD με τα παρακάτω αρχεία : (Το cd να είναι cdrom, κατά προτίμηση cdr, 
όχι cdrw) 
1.Βάση ACCESS 2000:  (file: “PENED03.mdb”) με τη φόρμα εισαγωγής της 

πρότασης .Η μη συμπλήρωση όλων των πεδίων απορρίπτει την πρόταση από την 
περαιτέρω διαδικασία. 

2.Ενα αρχείο σε μορφή word με το πλήρες  έντυπο υποβολής της πρότασης που έχει 
κατατεθεί στον φάκελλο «πρωτότυπο» (Ενότητες 1-7 και Παραρτήματα, ως word 
document, κατά προτίμηση word 2000) 

3. Ένα αρχείο σε μορφή pdf, με το πλήρες  έντυπο υποβολής της πρότασης που έχει 
κατατεθεί στον φάκελο «πρωτότυπο»( Ενότητες 1-7 και Παραρτήματα ως pdf 
document) 

 
 
Γ.  Ενός φακέλου με την ένδειξη «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΝΕΔ 2003, ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ», ο οποίος θα περιέχει το Δελτίο Καταγραφής Στοιχείων Ελληνικού 
Ερευνητικού και  Τεχνολογικού  Ανθρώπινου Δυναμικού για την Ανάπτυξη της 
Τράπεζας Πληροφοριών (file:“deltio katagrafis.doc”). Το Δελτίο αυτό συμπληρώνεται 
από όλους τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος, που συνεργάζονται στο 
υποβαλλόμενο έργο. 
 
 
Προτάσεις που υποβάλλονται με ελλείψεις ή σε λιγότερα από τρία αντίγραφα ή 
εκπρόθεσμα ή δεν περιλαμβάνουν συμπληρωμένα τα παραπάνω στοιχεία (Α, Β), 
δεν προχωρούν στην διαδικασία αξιολόγησης. Διευκρινίζεται ότι η μη υποβολή του 
προβλεπόμενου Δελτίου, στο στοιχείο Γ, δεν επιφέρει απόρριψη της πρότασης λόγω 
έλλειψης στοιχείων στον προκαταρκτικό έλεγχο. Η υποβολή, όμως του Δελτίου, είναι 
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υποχρεωτική σε περίπτωση έγκρισης της χρηματοδότησης της πρότασης και θα 
αποτελέσει σημείο ελέγχου πριν την υπογραφή των συμβάσεων υλοποίησης των 
έργων. 
 
Η ΓΓΕΤ δεν θα δεχθεί συμπληρωματικά στοιχεία ή διορθώσεις επί των 
υποβαλλομένων προτάσεων μετά την κατάθεσή τους. 
 
Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: Οι ερευνητικές προτάσεις, κατατίθενται στο 

πρωτόκολλο της ΓΓΕΤ, μέχρι 10 Μαϊου 2004, έως τις 13:00 μ.μ., ή δύναται να 

ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή έως και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας 
υποβολής (με εμφανή την σφραγίδα ταχυδρομείου), 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 (10 Μαΐου 2004) και οι προτάσεις θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις  

13  Μαΐου 2004 το αργότερο, στην ακόλουθη Δ/νση :  

 

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 4ο όροφο, γραφείο 432,  417 και 429. 
 
Πληροφορίες:      Ε. Σημαντήρα               E-mail: rsim@gsrt.gr 
                            Γ.  Κρανά                      E-mail:gkr@gsrt.gr 
                            Ε. Πουρνατζή               E-mail: rpou@gsrt.gr  
 
 Τηλέφωνα:  κέντρο  2107458000,   εσωτ. 151,146,147,148   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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10. Διαδικασία Αξιολόγησης 
 
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν, θα πρωτοκολληθούν και θα ταξινομηθούν φυσικά 
και ηλεκτρονικά. Η κατάταξή τους θα γίνει στους θεματικούς τομείς, που θα επιλεγούν 
από τους Ανάδοχους Φορείς με την υποβολή της πρότασης. Ειδικότερα, κατά την 
υποβολή της πρότασης, επιτρέπεται η ένταξή της, από τον  Επιστημονικό Υπεύθυνο, 
σε έναν μόνο τομέα από εκείνους που προβλέπονται στην προκήρυξη (Κύριος 
Τομέας). Κατ΄ εξαίρεση, κατά την κρίση του Ε.Υ., η πρόταση μπορεί να αφορά και σε 
δεύτερο τομέα (θα ορισθεί ως δεύτερος σε σειρά προτεραιότητας από τον Ε.Υ.), 
προκειμένου η ΓΓΕΤ να έχει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης εμπειρογνωμόνων και 
από αυτόν τον τομέα (εφόσον της το επιτρέψει ο προγραμματισμός). Κατά τη 
διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων από Τομεακή Επιτροπή 
(πέραν των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων) ή σε οποιαδήποτε περίπτωση 
κατάταξης σε τομέα ή Τομεακή Επιτροπή, η πρόταση θα ταξινομηθεί, θα συζητηθεί 
και θα ιεραρχηθεί βαθμολογικά στον δηλωθέντα ως κύριο τομέα.  Η τομεακή 
επιτροπή θα κρίνει εάν η αξιολογούμενη από αυτήν πρόταση ανήκει στον δηλωθέντα 
τομέα. Σε περίπτωση που η τομεακή επιτροπή διαπιστώσει ότι της έχουν δοθεί 
προτάσεις για αξιολόγηση, οι οποίες παρά το γεγονός ότι έχουν δηλωθεί στον 
επιστημονικό της τομέα (ως κύριο τομέα), δεν ανταποκρίνονται, απολύτως, ως προς 
το περιεχόμενο τους στην αρμοδιότητά της θα αποστείλει για αξιολόγηση την 
πρόταση σε άλλη τομεακή επιτροπή. Η μετακίνηση πρότασης από έναν τομέα στον 
τομέα ενδιαφέροντος «Άλλοι Τομείς» επιτρέπεται μόνον όταν το ποσοστό 
συμμετοχής του Φ.Σ.,  στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ανέρχεται στο 
35%. Στην περίπτωση που η τομεακή επιτροπή μεταφέρει πρόταση για αξιολόγηση 
σε άλλη τομεακή επιτροπή, τότε η πρόταση θα ταξινομηθεί και θα ιεραρχηθεί 
βαθμολογικά στον τομέα στον οποίο τελικά συζητήθηκε και αξιολογήθηκε.   
 
Οι προτάσεις που υποβάλλονται, ελέγχονται από τη ΓΓΕΤ, κατά τον προκαταρκτικό 
έλεγχο, κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στην 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι προτάσεις πρέπει να πληρούν όλα τα 
κριτήρια Τα κριτήρια αυτά εφαρμόζονται αυστηρά και οι προτάσεις που κρίνονται ως 
μη επιλέξιμες αποκλείονται από την αξιολόγηση. Η απόρριψη των προτάσεων που 
δεν περιέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την αξιολόγηση, δεν πείθουν ότι ο 
προτείνων φορέας είναι ώριμος να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. 
 
Για κάθε πρόταση, θα συμπληρωθεί από τους αρμοδίους υπαλλήλους της ΓΓΕΤ, οι 
οποίοι θα ορισθούν  με απόφαση του ΓΓ, φύλλο προκαταρκτικού ελέγχου, το οποίο 
θα συμπληρώνεται με ΝΑΙ / ΟΧΙ για κάθε κριτήριο.  Ένα ΟΧΙ  οδηγεί στην απόρριψη  
της  πρότασης από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή 
ενημερώνονται εγγράφως οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των προτάσεων για τους 
λόγους απόρριψης της πρότασης, στο στάδιο του προκαταρκτικού ελέγχου. 
 
Δευτεροβάθμιος έλεγχος δεν προβλέπεται, εκτός εάν εντοπισθεί ουσιώδες σφάλμα 
της ΓΓΕΤ.  
 
Εάν κατά ή μετά το στάδιο αξιολόγησης αποδειχθεί ότι μία πρόταση δεν πληροί ένα ή 
περισσότερα κριτήρια επιλεξιμότητας, ή δηλώνει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία, η 
συγκεκριμένη πρόταση κρίνεται μη επιλέξιμη και αποσύρεται από την περαιτέρω 
διαδικασία, ακόμη και από την χρηματοδότηση.  
 
Μόνο οι προτάσεις που πληρούν όλα τα ακόλουθα κριτήρια προωθούνται για 
αξιολόγηση : 

 Η εμπρόθεσμη υποβολή της πρότασης σε ψηφιακή και έντυπη μορφή στη 
ΓΓΕΤ  , καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανά περίπτωση. 
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 Πληρότητα της πρότασης. Η πρόταση θα πρέπει να έχει υποβληθεί στα  
έντυπα που έχουν προσδιορισθεί από την ΓΓΕΤ (βλέπε παράγραφο 9 της 
αναλυτικής προκήρυξης, σημεία Α,Β) 

 Πλήρης συμπλήρωση όλων των πεδίων των εντύπων υποβολής πρότασης 
και των προβλεπομένων στην προκήρυξη Παραρτημάτων , ως ενιαίο κείμενο, 
καθώς και των πεδίων της Access. 

 Σε κάθε έγγραφο ή έντυπο που κατατίθεται στον φάκελο με την ένδειξη 
«πρωτότυπο» να υπάρχει ανά σελίδα η μονογραφή του Επιστημονικού 
Υπευθύνου (εκτός από το Καταστατικό του Φ.Σ. ή του 2ου Αναδόχου) 

 Πρωτότυπη υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του Αναδόχου και 
σφραγίδα του Ιδρύματος, στα πεδία όπου προβλέπεται 

 Πρωτότυπες υπογραφές των εταίρων που συνεισφέρουν στην υλοποίηση του 
έργου (Φορείς Συγχρηματοδότησης και Συνεργαζόμενοι Φορείς) και σφραγίδα 
των φορέων, στα πεδία όπου προβλέπεται. (Η συνεργασία με Φορείς του 
εξωτερικού μπορεί να αποδεικνύεται και από ιδιαίτερα έγγραφα συνεργασίας) 

 Δικαίωμα του φορέα που υποβάλλει πρόταση να είναι Ανάδοχος Φορέας, 
σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης – οδηγού εφαρμογής.  

 Δικαίωμα του φορέα που συγχρηματοδοτεί να είναι Φορέας 
Συγχρηματοδότησης ή 2ος ανάδοχος, σύμφωνα με τους όρους της 
προκήρυξης – οδηγού εφαρμογής. Εάν η νομική υπόσταση του Φ.Σ. και 
κατ’επέκταση η επιλεξιμότητα συμμετοχής του στο Πρόγραμμα δεν είναι 
προφανής από τον τίτλο του, τότε ο Ε.Υ. υποχρεούται να συνυποβάλλει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία που να τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα (π.χ. ιδρυτικά 
καταστατικά). Επίσης ο Φ.Σ υποχρεούται στην συνυποβολή του οικονομικού 
στοιχείου (π.χ. ισολογισμός), όπως περιγράφεται στην παρ. 9 Α του 
παρόντος.    

 Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να προέρχεται από τον Ανάδοχο Φορέα και να 
είναι διδακτικό ή ερευνητικό προσωπικό ( απαιτείται σταθερή σχέση εργασίας 
καθ΄όλη τη διάρκεια του έργου, συνεπώς οι Ε.Υ. πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ 
των ΑΕΙ, Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π) των ΤΕΙ, ερευνητές των 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων). 

 Οι έμπειροι ερευνητές που συμμετέχουν στην πρόταση, να προέρχονται από 
το διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό προσωπικό  των ΑΕΙ, το Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό (Ε.Π) των ΤΕΙ, ή να είναι ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων ή  διδάκτορες που εργάζονται σε ΤΕΙ, επιχειρήσεις ή άλλους 
οργανισμούς. Η κατοχή του διδακτορικού τίτλου είναι απαραίτητη.  

 Αριθμός Υ.Δ. που προτείνονται και χρηματοδοτούνται από άλλη πηγή του 
Δημοσίου, σε σύγκριση με τον συνολικό αριθμό των Υ.Δ. του έργου (έστω 
ένας Υ.Δ. πρέπει να καλύψει την αμοιβή του από το Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ) 

 Συμμετοχή ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος, το οποίο θα χορηγήσει 
τους διδακτορικούς τίτλους. 

 Απόκτηση διδακτορικής διατριβής με τη λήξη του προτεινόμενου έργου, από 
κάθε έναν Υ.Δ. 

 Χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη 

 Κάλυψη τουλάχιστον 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου από 
τον Φ.Σ. ή τον 2ο ανάδοχο (άμεση συμμετοχή, έμμεση ή μικτή). Εάν ο Φ.Σ. 
είναι από την αλλοδαπή η συμμετοχή είναι μόνο άμεση (σε μετρητά). 
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 Σε περίπτωση που η πρόταση υποβληθεί στους «Άλλους Τομείς», ως τομέα 
ενδιαφέροντος, ο Φορέας Συγχρηματοδότησης πρέπει να καλύπτει το 35% 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού με άμεση, έμμεση ή μικτή συμμετοχή. 

 Συνολικός προϋπολογισμός έργου στο μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό των 
235.000 € 

 Διατήρηση των προβλεπομένων στην προκήρυξη υποχρεωτικών ποσοστών 
και ποσών ανά κατηγορία δαπάνης 

 Επιλεξιμότητα της έμμεσης συμμετοχής του ΦΣ.  Σε περίπτωση έμμεσης 
συμμετοχής, οι κατηγορίες δαπανών στις οποίες συμμετέχει ο 2ος ανάδοχος, 
να είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003,όπως δηλαδή προβλέπεται 
στην προκήρυξη 

 Η πρόβλεψη διενέργειας, κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του ερευνητικού 
έργου των υποχρεωτικών σεμιναρίων διοίκησης της έρευνας κ.τ.λ, όπως 
περιγράφονται στην παρ.5. 

 
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει με βάση τα στοιχεία όπως αυτά έχουν 
υποβληθεί στη ΓΓΕΤ, χωρίς να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις, 
σε περίπτωση που υπάρξουν ελλείψεις ή ασάφειες.  
 
H αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνει ως εξής: 
Στο 1ο στάδιο , από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες (αρχική αξιολόγηση), ενώ το 2ο 
στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των τομεακών επιτροπών . 
 
Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες και τα μέλη των τομεακών επιτροπών, θα ορισθούν 
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.  
Για την αναζήτηση των εμπειρογνωμόνων το αρμόδιο Τμήμα Αξιολόγησης, της 
Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, θα χρησιμοποιήσει τον 
Εθνικό Πίνακα Κριτών, την βάση κριτών της Υπηρεσίας, τις ιστοσελίδες των 
ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς και την βάση κριτών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τις αξιολογήσεις του Προγράμματος Πλαισίου. Οι ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες μπορεί να είναι είτε έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού, είτε 
διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητές ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων, και 
στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, και των παραγωγικών φορέων. Οι 
εμπειρογνώμονες θα επιλεγούν αφού πρώτα ελεγχθεί ότι δεν συμμετέχουν οι ίδιοι ή 
δεν έχουν σχέση με τις αξιολογούμενες προτάσεις ή τους κρινόμενους σε αυτές. 
Σημειώνεται ότι η ταυτότητα των συμμετεχόντων στις αξιολογήσεις των 
προγραμμάτων έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν γνωστοποιείται. 
Οι εμπειρογνώμονες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, αποδέχονται ότι 
δεσμεύονται για το απόρρητο και την αμεροληψία, όσον αφορά τις προτάσεις που 
εξετάζουν. Η ΓΓΕΤ, στην επικοινωνία της με τους αξιολογητές τους γνωστοποιεί τις 
αρμοδιότητές τους και τον κώδικα δεοντολογίας. 
Η ΓΓΕΤ, θα διατηρήσει σε όλη την διαδικασία αξιολόγησης από τους ανεξάρτητους 
εμπειρογνώμονες, στενή συνεργασία μαζί τους για να τους διευκολύνει στο έργο 
τους. 

 
Δεν προβλέπονται δευτεροβάθμιος έλεγχος ή διαδικασία ενστάσεων επί της 
αξιολόγησης. 
 
1ο Στάδιο: 
Οι προτάσεις αποστέλλονται από τη ΓΓΕΤ σε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, (είτε 
ως ηλεκτρονικά αντίγραφα είτε ως έντυπα μέσω ταχυδρομείου) Κάθε πρόταση θα 
σταλεί σε δύο εμπειρογνώμονες. Ταυτόχρονα αποστέλλεται και το «Φύλλο 
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Αξιολόγησης Κριτή» ( το οποίο περιλαμβάνει τα κριτήρια αξιολόγησης που θα 
βαθμολογήσουν και την κλίμακα βαθμολογίας από 1-100, καθώς και τους 
συντελεστές βαθμολογίας),για να κάνουν την αρχική αξιολόγηση, στον τόπο 
εργασίας τους, εντός προδιαγραμμένου από την ΓΓΕΤ χρονικού διαστήματος και 
επιστροφή των κρίσεών τους  στην ΓΓΕΤ.  
Ο χρόνος που θα απαιτηθεί από την αποστολή των προτάσεων σε αυτούς, μέχρι την 
επιστροφή των «Φύλλων Αξιολόγησης» στην ΓΓΕΤ,  εκτιμάται σε περίπου 2 έως 3 
μήνες. 
Κάθε κριτήριο θα βαθμολογηθεί και θα σχολιασθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΕΤ. 
Οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με την παρεχόμενη βαθμολογία. 
Ο σχολιασμός της βαθμολογίας είναι απαραίτητος για την αξιοπιστία της 
αξιολόγησης. 

 
Σε κάθε «Φύλλο Αξιολόγησης» θα υπάρχει ένα καθορισμένο πεδίο στο οποίο ο 
κριτής οφείλει να γράψει, ως συγκεντρωτική αναφορά για την πρόταση, τις 
παρατηρήσεις ή προϋποθέσεις υλοποίησης και  τον σχολιασμό της βαθμολογίας. 
 
Η συγκεντρωτική αναφορά, που θα αποτυπώνεται στο φύλλο αξιολόγησης των 
κριτών, θα αποτελέσει το κείμενο εργασίας της Ομάδας Εργασίας ή Εργου της ΓΓΕΤ 
(βλέπε παρακάτω), και της τομεακής επιτροπής αξιολόγησης. 
Στην αρχική αξιολόγηση οι εμπειρογνώμονες μπορούν να εισηγηθούν περικοπές 
στον προϋπολογισμό, καθώς επίσης και περικοπές ή τροποποιήσεις του φυσικού 
αντικειμένου της αξιολογούμενης πρότασης και να θέσουν περιορισμούς ή 
προϋποθέσεις ως προς την υλοποίηση της πρότασης. Στο φύλλο αξιολόγησης 
κριτών, εκτός από την βαθμολογία, οι κριτές θα κρίνουν τη συνδρομή των 
προϋποθέσεων για  την εφαρμογή ή όχι των συντελεστών βαθμολογίας για την 
αξιολογούμενη πρόταση. 
 
Με απόφαση του ΓΓΕΤ, θα ορισθεί ομάδα εργασίας ή έργου, από στελέχη ή/και  μη 
της ΓΓΕΤ , έργο της οποίας θα είναι η υποβοήθηση των εργασιών των τομεακών 
επιτροπών αξιολόγησης.  Πιο συγκεκριμένα :  
Με την επιστροφή των  «Φύλλων Αξιολόγησης» στην ΓΓΕΤ , και πριν την σύγκλιση 
των τομεακών επιτροπών, η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει τα παρακάτω: 

 να κάνει έλεγχο της συνολικής βαθμολογίας της κάθε κρίσης, ως προς 
το εάν αυτή αποτελεί – όπως απαιτείται- το άθροισμα της επιμέρους 
βαθμολογίας των κριτηρίων (α,β,γ,δ)  

 να κάνει συγκριτικό έλεγχο των δύο βαθμολογιών κάθε πρότασης  
(ως βαθμολογία εννοείται η συνολική βαθμολογία που έλαβε η 
πρόταση από κάθε κριτή, με την ορισμένη κλίμακα 0-100, χωρίς την 
εφαρμογή των συντελεστών) 
Όπου διαπιστωθεί ότι η διαφορά της συνολικής βαθμολογίας μεταξύ 
των δύο εμπειρογνωμόνων είναι μεγαλύτερη των 35 μονάδων, η ΓΓΕΤ 
μπορεί να ορίσει και τρίτο εμπειρογνώμονα για να βαθμολογήσει την 
πρόταση, εάν ο χρόνος το επιτρέπει, ή να προωθήσει την πρόταση 
ως έχει (με τις δύο αξιολογήσεις) στην τομεακή επιτροπή για να 
βαθμολογηθεί από όλα τα μέλη.   
Στην περίπτωση του τρίτου εμπειρογνώμονα, αυτός δεν θα γνωρίζει 
τις προηγούμενες βαθμολογίες, ούτε θα του επιτραπεί να συζητήσει με 
τους δύο προηγούμενους αξιολογητές.  
Η ΓΓΕΤ θα επιλέξει από τις τρεις αξιολογήσεις τις δύο με την 
πλησιέστερη, συγκριτικά, βαθμολογία και θα ακυρώσει την τρίτη. 

 να αντιγράψει για κάθε πρόταση τη συγκεντρωτική αναφορά, όπως 
αυτή προκύπτει από τις αρχικές αξιολογήσεις των κριτών, αλλά και 
όλα τα υπόλοιπα, όπως π.χ. περικοπές προϋπολογισμών, 
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προϋποθέσεις χρηματοδότησης, τροποποιήσεις φυσικού αντικειμένου, 
προτεινόμενοι συντελεστές βαθμολογίας, κλπ. και να εντοπίσει τις 
διαφορές στις παρατηρήσεις των 2 κρίσεων.  

 να εισάγει σε ηλεκτρονικές βάσεις βαθμολογίας, τις βαθμολογίες των 
εμπειρογνωμόνων (0-100) 
Στις βάσεις αυτές θα εισαχθεί η προτεινόμενη βαθμολογία των 
κριτηρίων αξιολόγησης, χωρίς την εφαρμογή  οποιουδήποτε 
συντελεστή βαθμολογίας, 
Βαθμός για κάθε πρόταση, σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, είναι ο 
Μέσος Όρος βαθμολογίας της αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων, 
χωρίς την εφαρμογή των συντελεστών. 

  να καταρτίσει κατάλογο κατάταξης  των προτάσεων ανά τομέα, με 
φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ο οποίος θα συνοδεύεται από τις 
επισημάνσεις της ομάδας εργασίας, για κάθε πρόταση. 
 

 
 

2ο Στάδιο  

 
Το 2ο στάδιο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των προτάσεων από τις τομεακές 
επιτροπές . 
Θα δημιουργηθούν τόσες τομεακές – θεματικές επιτροπές, όσοι και οι τομείς της 
προκήρυξης. Είναι δυνατόν να λειτουργήσουν υπο-επιτροπές ενός τομέα, ανάλογα 
με το πλήθος των προτάσεων που θα υποβληθούν στον τομέα ή/και  την εξειδίκευσή 
των προτάσεων. Οι επιτροπές θα είναι τουλάχιστον 3μελείς.  Τις εργασίες των 
επιτροπών ή υπο-επιτροπών, θα  υποστηρίζουν και στελέχη της ΓΓΕΤ, των οποίων ο 
ρόλος θα καθορισθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας.  
Όλοι οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση του 2ου σταδίου, ορίζονται με απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 
Οι τομεακές επιτροπές συνέρχονται σε χώρο που ορίζει η ΓΓΕΤ,  για να 
διενεργήσουν την αξιολόγηση των προτάσεων του τομέα τους. 
 
Ο ρόλος της κάθε τομεακής επιτροπής είναι : Να εξετάσει τις κρίσεις των 
ανεξάρτητων κριτών και όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί από την Ομάδα Εργασίας, να 
βαθμολογήσει όλα τα κριτήρια του φύλλου αξιολόγησης , είτε επιβεβαιώνοντας  την 
κρίση των ανεξάρτητων κριτών, είτε για όσες θεωρηθεί απαραίτητο να αποκλίνει 
αιτιολογημένα από αυτήν, με σχολιασμό και αιτιολόγηση της κρίσης. Η βαθμολογία 
που έχει δοθεί στην πρόταση από τους αρχικούς αξιολογητές καθώς και οι 
παρατηρήσεις, μπορεί να τροποποιηθούν από την θεματική επιτροπή ή να 
διατηρηθούν.  Επίσης μπορεί να προβεί σε περικοπές προϋπολογισμού, περικοπές 
ή τροποποιήσεις του φυσικού αντικειμένου, και να θέσει περιορισμούς ή 
προϋποθέσεις ως προς την υλοποίηση της πρότασης. Τέλος προτείνει την εφαρμογή 
ή μη των συντελεστών βαθμολογίας που δικαιούται κάθε πρόταση. 
 
Ο τελικός  βαθμός για κάθε αξιολογούμενη πρόταση, η εφαρμογή ή όχι των 
συντελεστών, καθώς και  τα σχόλια που θα την αφορούν, θα προκύπτουν από την 
αξιολόγηση της θεματικής επιτροπής. 
 
Μετά την εισαγωγή της βαθμολογίας και των συντελεστών που έχουν δοθεί από τις 
τομεακές επιτροπές, στις βάσεις βαθμολογίας από τη ΓΓΕΤ, θα προκύψει ο τελικός 
βαθμός για την κάθε πρόταση, με βάση τον οποίο θα καταρτισθεί ο  τελικός πίνακας 
ιεράρχησης όλων των προτάσεων του τομέα, με φθίνουσα βαθμολογική σειρά . 
Προτάσεις που πριν την εφαρμογή των συντελεστών, συγκεντρώνουν Μέσο Όρο 
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Βαθμολογίας 0 – 50, δεν δικαιούνται την εφαρμογή των συντελεστών βαθμολογίας, 
που πρότεινε η Τομεακή Επιτροπή.  
 
Η έγκριση των εισηγήσεων για τις προς χρηματοδότηση προτάσεις ανά τομέα, θα 
γίνει από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στην προκήρυξη.  Θα εγκριθούν για χρηματοδότηση και οι προτάσεις 
που ισοβαθμούν με την τελευταία χρηματοδοτούμενη κάθε τομέα. Διευκρινίζεται ότι 
με τον όρο «τελευταία χρηματοδοτούμενη», χαρακτηρίζεται η πρόταση που αποτελεί 
την βάση έναρξης της χρηματοδότησης στον τελικό πίνακα ιεράρχησης με φθίνουσα 
βαθμολογική σειρά .  
 
Όσον αφορά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, διευκρινίζεται ότι η ΓΓΕΤ θα 
δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της, πίνακα με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις.  
 
Η ΓΓΕΤ θα ενημερώσει εγγράφως τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των 
προτάσεων για την έγκριση ή απόρριψη της χρηματοδότησης της πρότασής τους και 
για την βαθμολογία που έλαβε αυτή, καθώς και για τα σχόλια – προϋποθέσεις 
υλοποίησης που έχουν τεθεί από την τομεακή επιτροπή.  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 
της αξιολόγησης. 
Θα δοθεί προθεσμία στους Αναδόχους των χρηματοδοτούμενων προτάσεων, εντός 
της οποίας θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΓΓΕΤ την έγγραφη  δήλωση αποδοχής 
των όρων υλοποίησης. Εάν αυτή η προθεσμία παρέλθει, χωρίς την τήρηση των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, τότε η πρότασή του θα απεντάσσεται από το 
Πρόγραμμα. 
 
Στην συνέχεια εκδίδονται αποφάσεις ένταξης των εγκεκριμένων προτάσεων, ως 
έργων στην Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003 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 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 τους 
συμμετοχής. 

 
 
11. Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητικών προτάσεων 
 
Η εναρμόνιση της πρότασης με τους στόχους της προκήρυξης – οδηγού εφαρμογής, 
όπως και η κάλυψη των βασικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την παραπέρα εξέτασή της. Η 
αντιστοιχία του δηλούμενου από τον Ε.Υ. τομέα με το περιεχόμενο της πρότασης, θα 
αξιολογηθεί επίσης, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 10, από την τομεακή 
επιτροπή. 
 
Σε περίπτωση που κριθεί ότι η πρόταση δεν εναρμονίζεται με τα παραπάνω 
απορρίπτεται από την περαιτέρω  διαδικασία αξιολόγησης  (βαθμολογία 0). 
 
Η κλίμακα συνολικής βαθμολογίας της πρότασης, πριν την εφαρμογή των 
συντελεστών, είναι από 0 έως 100. 
 
Για τη βαθμολογία των προτάσεων, καθορίζονται 4 δέσμες κριτηρίων αξιολόγησης 
(Α,Β,Γ,Δ) με ιδιαίτερη κλίμακα βαθμολογίας για την κάθε μία δέσμη. Επίσης, οι 
δέσμες αυτές αποτελούνται από ξεχωριστά κριτήρια αξιολόγησης (α,β,γ,δ. κτλ.). 
 



22 

Θα δοθεί βαθμολογία σε κάθε ένα κριτήριο αξιολόγησης καθώς και σε κάθε δέσμη 
κριτηρίων, όπως προβλέπεται στην συνέχεια. 
 
Η βαθμολογία του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης, θα βοηθήσει να επιτευχθεί μία 
κατ΄αρχήν ομοιογένεια στις 2 απαιτούμενες ανεξάρτητες κρίσεις για κάθε 
αξιολογούμενη πρόταση. Οι ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θα βαθμολογήσουν και 
κάθε δέσμη κριτηρίων, με την δική της κλίμακα βαθμολογίας, που όμως θα 
αντανακλά την βαθμολογία του κάθε χωριστού κριτηρίου αξιολόγησης.  
 
Τα κριτήρια αξιολόγησης παραμένουν τα ίδια και για την αξιολόγηση από την 
τομεακή επιτροπή. 
 
Η τελική κατάταξη της πρότασης, θα προκύψει από την συνολική βαθμολογία (0-
100), που θα δοθεί από την τομεακή επιτροπή, μετά και την εφαρμογή των 
συντελεστών βαθμολογίας. 
 
Δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με βαθμό μικρότερο ή ίσο του 50, στην  τελική 
κατάταξη των προτάσεων ανά τομέα (δηλαδή μετά  την εφαρμογή των συντελεστών 
βαθμολογίας)  
 

Κριτήρια αξιολόγησης  

Α. Επιστημονική πρωτοτυπία και αρτιότητα της πρότασης  
α) Αντικείμενο και στόχοι του έργου. Το προτεινόμενο έργο είναι 
επιστημονικά και τεχνολογικά καινοτόμο και αντιπροσωπεύει σαφή 
πρόοδο, πέρα από την τρέχουσα τελευταία τεχνολογία. Βαθμός 0-20. 
 

β) Επάρκεια υποδομής για την εκτέλεση του έργου – δυνατότητα 
υλοποίησης. Βαθμός 0-10. 

 
γ) Καταλληλότητα, αξιοπιστία και αναγκαιότητα των εταίρων που θα 
απασχοληθούν στο έργο (ικανότητα, εμπειρογνωμοσύνη, 
συμπληρωματικότητα του Κυρίου Αναδόχου Φορέα, του Φορέα 
Συγχρηματοδότησης και των συνεργαζομένων φορέων καθώς και των 
έμπειρων ερευνητών), χρονική δυνατότητα να ανταποκριθούν στις ανάγκες 
του έργου. Βαθμός 0-10. 

 
δ) Καταλληλότητα της προτεινόμενης επιστημονικής μεθοδολογίας και του 
τεχνικού προγράμματος, για την επίτευξη των στόχων του έργου με σαφή 
και αιτιολογημένο τρόπο Βαθμός 0-10. 

Κλίμακα 
βαθμολογίας 
 

0 – 50 
(ως άθροισμα 
της 
επιμέρους 
βαθμολογίας 
των 
κριτηρίων 
α,β,γ,δ) 

Β. Επίτευξη στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 
Ανταγωνιστικότητα 
 

α) Προβλεπόμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με την εφαρμογή 
αποτελεσμάτων ή οικονομική ανάπτυξη 

 Σχέση ερευνητικού αποτελέσματος με βελτίωση παραγόμενων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή χρησιμοποιούμενων μεθοδολογιών. 

 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. 

Βαθμός 0-10. 
β) Οι προτάσεις, εφόσον χρηματοδοτηθούν, θα μπορούσαν να έχουν 
χρήσιμα ή και εφαρμόσιμα αποτελέσματα μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. Βαθμός0-10. 

 
0 – 40 

(ως άθροισμα 
της 
επιμέρους 
βαθμολογίας 
των 
κριτηρίων 
α,β,γ,δ) 
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γ) Ανάπτυξη μονιμότερης συνεργασίας του παραγωγικού φορέα με τον 
ερευνητικό φορέα. Βαθμός 0-10. 
δ) αριθμός εκπαιδευομένων νέων ερευνητών. Βαθμός0-10 

Γ. Ορθότητα του προτεινόμενου προϋπολογισμού  

 Το έργο κινητοποιεί την κρίσιμη μάζα πόρων (προσωπικό, εξοπλισμός, 
επιλέξιμες δαπάνες), που είναι απαραίτητη για την επιτυχία του. Οι πόροι 
είναι πειστικά ενοποιημένοι, για να σχηματίζουν συγκροτημένο έργο. 

Λογικός / Αυξημένος / Υπερβολικός       Βαθμός 0-8 

 
0 – 8 

 

Δ. Παρουσίαση της πρότασης σύμφωνα με την προκήρυξη  
  Βαθμός0-2 

0 - 2 

Σύνολο 0 - 100 

 
Ανάπτυξη, κατά την εκτέλεση επαρκούς τμήματος του έργου,  ουσιαστικής συνεργασίας με 
ξένο ερευνητικό οργανισμό, με στόχο την προώθηση και την διάχυση Ε&Τ πληροφορίας 
και την ανάπτυξη της δικτύωσης με ερευνητικούς, τεχνολογικούς φορείς του εξωτερικού και 
τις επιχειρήσεις . 
Θα σημειωθεί κατά την αξιολόγηση εάν η πρόταση δικαιούται την εφαρμογή του ανωτέρω 
συντελεστή  βαθμολογίας (με ΝΑΙ/ΟΧΙ). 

 
Συντελεστές βαθμολογίας 
 
Επί της συνολικής βαθμολογίας της πρότασης (0-100), εάν αυτή είναι μεγαλύτερη 
του 50, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω συντελεστές, ανά περίπτωση:  
 
Α. Στην περίπτωση άμεσης συμμετοχής του Φορέα Συγχρηματοδότησης η συνολική 
βαθμολογία πολλαπλασιάζεται  με συντελεστή 1,15. 
 
Β. Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής του Φ.Σ. η συνολική βαθμολογία 
πολλαπλασιάζεται με συντελεστή  1,05. 
 
Γ. Εάν ο Φ.Σ. είναι Γραφείο Διαμεσολάβησης ο συντελεστής βαθμολογίας είναι η 
μονάδα.  
 
Δ. Σε μικτές περιπτώσεις άμεσης και έμμεσης συμμετοχής από έναν ή 
περισσότερους Φ.Σ. του παραγωγικού τομέα, με ή χωρίς την συμμετοχή Γραφείου 
Διαμεσολάβησης, με συνολικό ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής 10% επί του Σ.Π. ή 
35% αν ο Τομέας είναι «Άλλοι Τομείς» τότε ο συντελεστής βαθμολογίας είναι η 
μονάδα. 
Στις περιπτώσεις που το συνολικό ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής υπερβαίνει το 10% 
επί του Σ.Π. ή 35% αν ο Τομέας είναι «Άλλοι Τομείς»  τότε ο συντελεστής που θα 
εφαρμόζεται, προκύπτει από την σχέση : 
 

(ΑΜ/ΣΠΙΣ Χ 1,15) + (ΕΜΜ/ΣΠΙΣ Χ 1,05) +(ΓΔ / ΣΠΙΣ Χ 1) = 
ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ, 
 
όπου ΑΜ + ΕΜ +ΓΔ = ΣΠΙΣ 
και  
ΑΜ = ποσοστό ΑΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΜ = ποσοστό ΕΜΜΕΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΓΔ = ποσοστό ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΡΑΦ. ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 
ΣΠΙΣ = ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Ε. Στην περίπτωση που κατά την αξιολόγηση της πρότασης κριθεί ότι η 
προβλεπόμενη ανάπτυξη, κατά την εκτέλεση επαρκούς τμήματος του έργου, 
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ουσιαστικής διεθνούς συνεργασίας, με στόχο την προώθηση και την διάχυση Ε&Τ 
πληροφορίας και την ανάπτυξη της δικτύωσης με ερευνητικούς, τεχνολογικούς 
φορείς του εξωτερικού και τις επιχειρήσεις, είναι ουσιαστική, ώστε η πρόταση να 
δικαιούται bonus, τότε η συνολική βαθμολογία της πρότασης πολλαπλασιάζεται  με 
1,05. 
 
Εάν, κατά την υπογραφή της σύμβασης ή/και καθ΄όλη την διάρκεια υλοποίησης του 
έργου, παύσει η ισχύς ενός ή περισσοτέρων συντελεστών βαθμολογίας, από 
εκείνους που εφαρμόσθηκαν στη πρόταση, τότε η πρόταση θα επανακαταταχθεί 
στον τελικό πίνακα ιεράρχησης των συνολικών προτάσεων του τομέα. Εάν, μετά την 
επανακατάταξη, ο Μ.Ο βαθμολογίας της πρότασης, συνυπολογιζομένων των 
ισχυόντων συντελεστών βαθμολογίας, είναι μικρότερος του Μ.Ο. βαθμολογίας της 
τελευταίας χρηματοδοτούμενης πρότασης του τομέα, δεν θα επιτραπεί η 
χρηματοδότηση της πρότασης από το Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003. 
 
 
 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (α,β,γ,δ) 
 

Κλίμακα από 0 έως 20 (δεν επιτρέπονται δεκαδικοί), 
0 10 η πρόταση δεν αντιμετωπίζει το υπό εξέταση ζήτημα ή δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί λόγω ελλιπούς ή ατελούς πληροφόρησης ή δεν είναι εφικτό στην 
συγκεκριμένη πρόταση, λόγω ιδιαιτερότητας του ερευνητικού αντικειμένου.  
11  13   καλή 
14   16  πολύ καλή 
17 20  άριστη  
 
Κλίμακα από 0 έως 10 (δεν επιτρέπονται δεκαδικοί), 
0 1 η πρόταση δεν αντιμετωπίζει το υπό εξέταση ζήτημα, ή δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί λόγω ελλιπούς ή ατελούς πληροφόρησης  
2 4 ελλιπής 
5 6 επαρκής 
7 8 καλή 
9 10 άριστη 

 
Κλίμακα από 0 έως 8 (δεν επιτρέπονται δεκαδικοί), 
0 1 η πρόταση δεν αντιμετωπίζει το υπό εξέταση ζήτημα,  ή δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί λόγω ελλιπούς ή ατελούς πληροφόρησης  
2 4 ελλιπής 
5 6 επαρκής 
7  πολύ καλή 
8  άριστη 

 
Κλίμακα από 0 έως 2 (δεν επιτρέπονται δεκαδικοί), 
0 ελλιπής ή ατελής παρουσίαση της πρότασης  
1  καλή παρουσίαση της πρότασης 
2 πολύ καλή παρουσίαση της πρότασης. 
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΩΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΔΕΣΜΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ – 4 ΔΕΣΜΕΣ) 
Κλίμακα από 0 έως 100 
0  η πρόταση είναι εκτός στόχων και απορρίπτεται 
1 50 προτάσεις με σημαντικές αδυναμίες 
51 69  προτάσεις μέτριας ποιότητας 
70 80   προτάσεις υψηλής ποιότητας 
81 100  πολύ καλές προτάσεις  
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12. Διαδικασία Χρηματοδότησης 
Η ΓΓΕΤ χρηματοδοτεί μόνο τον Ανάδοχο Φορέα (ΑΦ) και όχι τον Φορέα 
Συγχρηματοδότησης ή τον 2ο ανάδοχο. Σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων 
του ενός φορέων για την υλοποίηση ενός έργου, η ΓΓΕΤ θα καταβάλλει το σύνολο 
της επιχορήγησης στον ανάδοχο του έργου, με εξουσιοδότηση των υπολοίπων, 
λαμβάνοντας (η ΓΓΕΤ) αθεώρητο τιμολόγιο επιχορήγησης από τον ανάδοχο και τον 
κάθε συνεργαζόμενο φορέα ξεχωριστά κατά το ποσό της αναλογούσης 
επιχορήγησής του. Προτάσεις οργανισμών που έχουν εκκρεμότητες (από δική τους 
υπαιτιότητα), σε εγκεκριμένα έργα της ΓΓΕΤ, δεν χρηματοδοτούνται μέχρι τη λήξη της 
εκκρεμότητας με τη ΓΓΕΤ. 
Με την έναρξη του έργου καταβάλλεται το 50 %της δημόσιας δαπάνης. Στην 
περίπτωση άμεσης χρηματοδότησης του έργου από τον Φ.Σ., αυτός οφείλει να 
καταβάλλει το 50% της συμμετοχής του, πριν από την καταβολή από την ΓΓΕΤ, της 
Α’ Δόσης στο λογαριασμό του Α.Φ.  
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. 

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. 

Με τη λήξη του έργου υποβάλλεται από τους υπόχρεους, 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.Σ. δεν έχει 
εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) 
και ιδιαίτερα στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής, όπου ο 2ος Ανάδοχος 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 περιόδου, το έργο 
απεντάσσεται από το ΠΕΝΕΔ 2003.  
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος φορέας υποχρεούται σε επιστροφή 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάκτηση των 
παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 

Σημειώνεται ότι για κάθε έργο (υλοποιούμενη πρόταση), για το οποίο προκύπτουν 
οποιασδήποτε μορφής έσοδα κατά την περίοδο της συγχρηματοδότησής της 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. 
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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 και έγκρισης των αποτελεσμάτων 
 
Στο μέσον του έργου υποβάλλεται από τον Α.Φ., μέσω του Επιστημονικού 
Υπευθύνου και με την συνυπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του Α.Φ., καθώς και 
από τον 2ο Ανάδοχο - εάν υφίσταται-, προς την αρμόδια Διεύθυνση, 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 τη διακοπή 
του έργου. 
Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος φορέας υποχρεούται σε επιστροφή 
χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάκτηση των 
παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
Στο τέλος κάθε ερευνητικού έργου, υποβάλλεται από τους υπόχρεους 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 2003, τα πλήρη κείμενα των οποίων υποβάλλονται (με απόδειξη 
παραλαβής) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. 
 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας Διεύθυνσης ΕΡΕ, συγκροτείται Επιτροπή από τρία (3) μέλη 
προερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη 
ΓΓΕΤ ή εμπειρογνώμονες από διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ερευνητές 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων ή στελέχη επιχειρήσεων, προκειμένου  να 
ελέγξει τη τήρηση των όρων της σύμβασης ανάθεσης μετά των συνημμένων 
παραρτημάτων της και να πιστοποιήσει την πρόοδο ή την οριστική αποδοχή των 
αποτελεσμάτων του έργου, αναλόγως εάν πρόκειται για ενδιάμεση ή για την τελική 
έκθεση. Ο ενδιάμεσος έλεγχος και η πιστοποίηση της προόδου του έργου 
πραγματοποιείται στο μέσο αυτού. 
Η επιτροπή συντάσσει έκθεση πιστοποίησης που αφορά τόσο την πορεία 
υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, όσο και των πραγματοποιηθεισών δαπανών 
αναλυτικά ανά κατηγορία. Ο έλεγχος δύναται να πραγματοποιηθεί και στην έδρα του 
Αναδόχου ή/και των συμμετεχόντων φορέων. 
Η έκθεση θα πρέπει να κατατίθεται στην αρμόδια Δ/νση ΕΡΕ, εντός μηνός από την 
ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. Η έκθεση εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα 
Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Οι συνέπειες της μη εμπρόθεσμης υποβολής από τους αναδόχους των 
υποχρεωτικών ενδιαμέσων και τελικών εκθέσεων πορείας του έργου 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, 
το έργο απεντάσσεται από το ΠΕΝΕΔ 2003. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται σε 
επιστροφή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ανάκτηση 
των παρανόμως ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
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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, διδακτορικές διατριβές, κτλ) θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή 
χρηματοδότησης που είναι η ΓΓΕΤ (Ελληνικό Δημόσιο ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση-
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

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. 
Οι Ανάδοχοι έχουν την υποχρέωση 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
 

Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα ,Υπουργικές Αποφάσεις και Κανονισμοί, που 
αφορούν στο  Πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ 2003. 
 
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»  

 Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 

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. 10561/16-10-96 (ΦΕΚ 1012/Β/5-11-96) 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 C (2001) 550/14.3.2001 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων « για την έγκριση 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 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 

    

 


