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ΚΕΝΤΡΑ

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο
πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και
∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών
υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας», που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» πρόβλεψη δυνατότητας ερευνητικών κέντρων να είναι Συντονιστές
ερευνητικών οµάδων.
Έχοντας υπόψη:
1.

Την µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση του Υπ.Ε.Π.Θ. για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και
∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών
υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης
έρευνας αριστείας», που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του
Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».

2.

Το έγγραφο της ΕΥ∆ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε αριθµ. πρωτ.
11798/28-07-2009 σχετικά µε την υποβολή διευκρινιστικών ερωτηµάτων αναφορικά
µε την Πρόσκληση του Υπ.Ε.Π.Θ. µε αριθµ. πρωτ. 11671/24-07-2009.

3.

Το έγγραφο της ΕΥ∆ του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» µε αριθµ. πρωτ.
17936/25-11-2009 σχετικά µε τη χρονική παράταση για την Υποβολή Προτάσεων
σχετικά µε την Πρόσκληση 11671/24-07-2009 του Υπ.Ε.Π.Θ προς τα ΑΕΙ που
συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια
Βίου Μάθηση».

4.

Το Αρ.Πρ. 16600/21-10-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα «∆ιευκρινιστικές
απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της
κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της ∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής
έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου
από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας»
που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση»»

5.

Το Αρ.Πρ.16933/30-10-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα
«2ο
έγγραφο µε ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή
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προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας
βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»»
6.

Το Αρ.Πρ.17384/09-11-2009 έγγραφο της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα
«3ο
έγγραφο µε ∆ιευκρινιστικές απαντήσεις, σχετικά µε την Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Θαλής - Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της διενέργειας
βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας» που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»»

7.

Η διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις 26/02/2010, δεδοµένου ότι
δεν θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από αυτή την ηµεροµηνία η ψηφιακή πλατφόρµα
αξιολόγησης των προτάσεων ούτε θα έχουν οριστικοποιηθεί οι αξιολογητές

8.

Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ, που συνιστά
προαπαιτούµενο (βλ. σελ.10 §2 και σελ.14 §στ και §ζ) για την έναρξη της διαδικασίας
αξιολόγησης, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν την τελευταία βδοµάδα του
Φεβρουαρίου.

9.

Η αρχή της ίσης µεταχείρισης σε συνδυασµό µε την αρχή της προστατευόµενης
εµπιστοσύνης, εφαρµοζόµενες επί των ∆υνητικών ∆ικαιούχων απαιτεί την διατήρηση
της καταληκτικής ηµεροµηνίας που είχε τεθεί για τους προβλεπόµενους στην αρχική
Πρόσκληση ∆ικαιούχους (όπου Συντονιστής εδύνατο να είναι µόνον τα Πανεπιστήµια
και τα ΤΕΙ της χώρας)

10. Η αρχή της χρηστής διοίκησης απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις
προετοιµασίας µιας πρότασης για τους νέους πλέον – βάσει της τροποποίησης της
παρούσας πρόσκλησης -δικαιούχους (Ερευνητικά Κέντρα όπως αυτά ορίζονται
παρακάτω)
Σας κοινοποιούµε την επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για το πρόγραµµα Θαλής ως προς
τα εξής σηµεία:
 Ως ∆υνητικοί ∆ικαιούχοι είναι: - Τα Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, η ΑΣΠΑΙΤΕ, - Τα
Ερευνητικά Κέντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και
Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12,
 Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόµενη ηµεροµηνία της έκδοσης
της πρόσκλησης ως και α) την 8η Φεβρουαρίου 2010 για τους προβλεπόµενους
στην αρχική Πρόσκληση ∆ικαιούχους (δηλαδή Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και η ΑΣΠΑΙΤΕ ως
Συντονιστές)και β) την 25η Φεβρουαρίου 2010 για τους επιπλέον προβλεπόµενους
στην επικαιροποιηµένη Πρόσκληση δικαιούχους (δηλαδή για τα Ερευνητικά Κέντρα
του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του
Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004 Αρ.12, ως συντονιστές) (βλ.
«Έχοντας υπόψη…» §14 και §15, σελ. 3 Πρόσκλησης).
 Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και
εντός των 15 ηµερών από την κοινοποίηση των εγκεκριµένων, θα
αποσταλούν:


η τελική Αίτηση Χρηµατοδότησης µε το τελικό προϋπολογισµό των
εγκεκριµένων Υποέργων Ερευνητικών Οµάδων και του Υποέργου της
Κεντρικής ∆ράσης
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το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης



το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης

Ακολουθεί Παράρτηµα µε τα Επικαιροποιηµένα σηµεία της Πρόσκλησης
Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΠΣ

Ορφανού Ιφιγένεια

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης
1. Προσθήκη των Ερευνητικών Κέντρων στους ∆ικαιούχους της Πράξης.
Η παρούσα επικαιροποίηση της Πρόσκλησης για την Πράξη «Θαλής», αφορά την
προσθήκη των Ερευνητικών Κέντρων του Ν.1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του
Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του Ν.3297/2004
Αρ.12.
Στο κείµενο της Πρόσκλησης όπου υπήρχε η αναφορά στα ΑΕΙ ως δικαιούχοι, έχει
αντικατασταθεί µε τον όρο «∆υνητικοί ∆ικαιούχοι».
Επιπλέον όπου αναφέρονται οι Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ, έχει προστεθεί και η αναφορά
στην Αρµόδια Υπηρεσία των Ερευνητικών Κέντρων που δύναται να συµµετάσχουν.
2. Παράταση της ηµεροµηνίας λήξης προθεσµίας υποβολής των προτάσεων:
Σε συνέχεια του υπ’ Αρ.Πρ.17936/25-11-2009 εγγράφου της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ µε θέµα τη
χρονική παράταση για την Υποβολή Προτάσεων σχετικά µε την Πρόσκληση 11671/24-072009, καθώς και λόγω της προσθήκης των Ερευνητικών Κέντρων ως ∆υνητικούς
∆ικαιούχους, στο κείµενο της Επικαιροποιηµένης Πρόσκλησης όπου υπάρχει αναφορά στην
ηµεροµηνία υποβολής των προτάσεων αναγράφεται αντί της 30/11/2009 η φράση:
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόµενη ηµεροµηνία της έκδοσης της
πρόσκλησης ως και α) την 8η Φεβρουαρίου 2010 για τους προβλεπόµενους στην αρχική
Πρόσκληση ∆ικαιούχους (δηλαδή Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και η ΑΣΠΑΙΤΕ ως Συντονιστές)και β)
την 25η Φεβρουαρίου 2010 για τους επιπλέον προβλεπόµενους στην επικαιροποιηµένη
Πρόσκληση δικαιούχους (δηλαδή για τα Ερευνητικά Κέντρα του Ν.1514/1985 Αρ.8 και
Αρ.9, του Ν.2919/2001 Αρ.1, και Αρ.8, του Ν.3170/2003 Αρ. 11 και του
Ν.3297/2004 Αρ.12, ως συντονιστές) (βλ. «Έχοντας υπόψη…» §14 και §15, σελ. 3
παρούσας Πρόσκλησης).

3. Προσθήκη στα έχοντας υπόψη των παρακάτω παραγράφων:
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12.Η διαδικασία αξιολόγησης σχεδιάζεται να ξεκινήσει στις 26/02/2010, δεδοµένου ότι
στις 26/02/2010, δεδοµένου ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί νωρίτερα από αυτή την
ηµεροµηνία η ψηφιακή πλατφόρµα αξιολόγησης των προτάσεων ούτε θα έχουν
οριστικοποιηθεί οι αξιολογητές
13.Η ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Πράξης Ηράκλειτος ΙΙ, που συνιστά
προαπαιτούµενο (βλ. σελ.10 §2 και σελ.14 §στ και §ζ) για την έναρξη της
διαδικασίας αξιολόγησης, δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί πριν την τελευταία
βδοµάδα του Φεβρουαρίου.
14. Η αρχή της ίσης µεταχείρισης σε συνδυασµό µε την αρχή της προστατευόµενης
εµπιστοσύνης, εφαρµοζόµενες επί των ∆υνητικών ∆ικαιούχων απαιτεί την διατήρηση
της καταληκτικής ηµεροµηνίας που είχε τεθεί για τους προβλεπόµενους στην αρχική
Πρόσκληση ∆ικαιούχους (όπου Συντονιστής εδύνατο να είναι µόνον τα Πανεπιστήµια
και τα ΤΕΙ της χώρας)
15.Η αρχή της χρηστής διοίκησης απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις
προετοιµασίας µιας πρότασης για τους νέους πλέον – βάσει της τροποποίησης της
παρούσας πρόσκλησης -δικαιούχους (Ερευνητικά Κέντρα όπως αυτά ορίζονται
παρακάτω)

4. Τροποποίηση στη παράγραφο: Συµµετέχοντες της ερευνητικής οµάδας:
Το παραπάνω κείµενο θα αντικατασταθεί ως εξής:

1 Μέλη κύριας ερευνητικής οµάδας (ΚΕΟ):
Αφορά τα µέλη των τριών τουλάχιστον συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων οι
οποίες έχουν την ακόλουθη σύνθεση:
α)

β)

γ)

Συντονιστής (ένας για κάθε ερευνητική πρόταση): Είναι ο κύριος
επιβλέπων και υπεύθυνος του ερευνητικού προγράµµατος/υποέργου για το
σύνολο των συνεργαζόµενων ερευνητικών οµάδων, ο οποίος θα πρέπει να
είναι, µέλος ∆ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας)
Πανεπιστηµίου, ή µέλος ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος,
Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρµογών) ΤΕΙ µε διδακτορικό τίτλο σπουδών, του
επισπεύδοντος τµήµατος που υποβάλλει την πρόταση ή Ερευνητής ή Ειδικός
Λειτουργικός Επιστήµονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν. 1514/1985 Αρ.8 και
Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του Ν.3297/2004 Αρ.12, που
υποβάλλει την πρόταση
Υπεύθυνος Ερευνητικής Οµάδας (ένας για κάθε ερευνητική οµάδα, και
εποµένως τουλάχιστον 3 ανά κύρια ερευνητική πρόταση / υποέργο),
της κάθε συνεργαζόµενης ερευνητικής οµάδας ο οποίος θα πρέπει να είναι
µέλος ∆ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας)
Πανεπιστηµίου, ή µέλος ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος,
Λέκτορας, ή Καθηγητής Εφαρµογών) ΤΕΙ µε διδακτορικό τίτλο σπουδών, ή
Ερευνητής ή Ειδικός Λειτουργικός Επιστήµονας, Ερευνητικού Κέντρου του Ν.
1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του
Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δηµόσιου
χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9, σύµφωνα µε την
5/11/09 Επιστολή της ΕΥ∆ προς τις Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ),
τα µέλη των ερευνητικών οµάδων, µπορεί να είναι:
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 µέλη ∆ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας)
Τµηµάτων του Ιδρύµατος που υποβάλει την πρόταση ή άλλου Ιδρύµατος
της χώρας
 µέλη ΕΠ (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθ., Επίκουρος, Λέκτορας, ή
Καθηγητής Εφαρµογών) ΤΕΙ µε διδακτορικό Τµηµάτων του Ιδρύµατος
που υποβάλει την πρόταση ή άλλου Ιδρύµατος της χώρας,
 ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες Ερευνητικού Κέντρου του
Ν. 1514/1985 Αρ.8 και Αρ.9, του Ν. 2919/2001 Αρ.1 και Αρ.8 και του
Ν.3297/2004 Αρ.12 και λοιπά Ερευνητικά Κέντρα της χώρας δηµόσιου
χαρακτήρα, (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, 31-03-2004, Άρθρο 1, §9, σύµφωνα
µε την 5/11/09 Επιστολή της ΕΥ∆ προς τις Επιτροπές Ερευνών των ΑΕΙ),
µετακαλούµενοι ερευνητές Εξωτερικού, για όσο χρονικό διάστηµα είναι
απαραίτητο για την επιτυχία της πρότασης, µε υποχρεωτική την
τουλάχιστον τρίµηνη παραµονή τους στην Ελλάδα, διακεκοµµένη ή
συνεχόµενη, καθ’ όλη την διάρκεια του έργου
2 Μέλη οµάδας εξωτερικών συνεργατών (ΟΕΣ):
α)
β)

µέλη ∆ΕΠ Ιδρυµάτων Εσωτερικού ή Εξωτερικού
µέλη ΕΠ ΤΕΙ, Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες, π.χ. βαθµίδας καθηγητή εφαρµογών ή
επίκουρου καθηγητή (προσωποπαγών θέσεων κλπ), που βρίσκονται σε
διαδικασία εκπόνησης της,
δ) ερευνητές ελληνικών και ξένων ερευνητικών κέντρων και Πανεπιστηµίων
ε) µεταδιδακτορικοί ερευνητές µε πλήρη ή µερική απασχόληση στο ερευνητικό
έργο
στ) Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες µε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα της
διατριβής που σχετίζεται άµεσα µε το συγκεκριµένο ερευνητικό έργο, µε την
προϋπόθεση ότι για την εν λόγω έρευνα δεν χρηµατοδοτούνται από το
Πρόγραµµα «Ηράκλειτος»
ζ)
Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες για ερευνητικό έργο, µη σχετιζόµενο µε την διδακτορική
τους έρευνα σε περίπτωση που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα
«Ηράκλειτος»
η
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
θ) Προπτυχιακοί φοιτητές.
ι)
εµπειρογνώµονες,
κ) άτοµα για συντήρηση εξοπλισµού, µέλη ΕΤΠ, τεχνικών εργαστηριών,
εργαστηριακοί συνεργάτες κλπ.
Στο σύνολο της, η κύρια ερευνητική οµάδα δεν µπορεί να απαριθµεί λιγότερα από εννιά
(9) και περισσότερα από δεκαοκτώ (18) µέλη, προκειµένου να είναι λειτουργική.
Σε αυτά τα µέλη περιλαµβάνονται: α) ο συντονιστής, (ο οποίος µπορεί ταυτόχρονα να είναι
και υπεύθυνος µιας εκ των τουλάχιστον τριών ερευνητικών οµάδων), β)οι υπεύθυνοι των
ερευνητικών οµάδων και γ) τα υπόλοιπα µέλη των ερευνητικών οµάδων, όπως αυτά
αναφέρονται παραπάνω. ∆εν περιλαµβάνονται οι µετακαλούµενοι ερευνητές στον
παραπάνω περιορισµό για τον αριθµό των µελών της ΚΕΟ.
Με τον όρο µετακαλούµενο ερευνητή εξωτερικού εννοούµε ερευνητή από Ίδρυµα του
εξωτερικού, µε έντονη ενεργή ερευνητική δραστηριότητα και επιστηµονικό υπόβαθρο
σχετικό µε την εν λόγω έρευνα, µεγάλου κύρους, του οποίου η συµµετοχή θα αξιολογηθεί,
από την αντίστοιχη Θεµατική Επιτροπή όσον αφορά την επαύξηση της βαθµολογίας της
πρότασης, µε βάση το βιογραφικό του καθώς και την Αποστολή Αποδοχής- Βεβαίωση
Συνεργασίας, όπου θα αναγράφεται αναλυτικά το αντικείµενο για το οποίο καλείται να
υλοποιήσει σχετιζόµενο µε συγκεκριµένα ΠΕ και παραδοτέα.
5
Μονάδα: Α2 Πληροφορίες : Μ. Λύρα - Τηλ.:210-9250525 Φαξ : 210-9250564 e-mail:mlyra@epeaek.gr ∆ιεύθυνση:
Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Τ.Κ 105 58 ΑΘΗΝΑ ∆ιεύθυνση ιστοσελίδας: www.edulll.gr

Η κάθε ερευνητική οµάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον δυο (2) άτοµα(τον
υπεύθυνο και ένα µέλος).
Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, κάθε µέλος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου ή ΕΠ ΤΕΙ
µε διδακτορικό, ή ερευνητής Ερευνητικού Κέντρου, έχει δικαίωµα να συµµετάσχει
σε µέχρι τρεις (3) κύριες ερευνητικές οµάδες διαφορετικών υποέργων, από τις
οποίες σε µια (1) µπορεί να είναι Συντονιστής.
Ο Συντονιστής της ερευνητικής πρότασης (πέραν της πρότασης που συντονίζει, στην
οποία µπορεί να είναι και υπεύθυνος ερευνητικής οµάδας ή απλό µέλος της ΚΕΟ), µπορεί
να συµµετάσχει το ανώτερο σε δύο (2) επιπλέον ΚΕΟ ως υπεύθυνος ή ως µέλος, είτε σε
δύο (2) επιπλέον ΟΕΣ ως µέλος, είτε σε µία (1)επιπλέον ΚΕΟ και µια (1)επιπλέον ΟΕΣ.
Προφανώς στην περίπτωση που ο Συντονιστής µιας πρότασης είναι α) και υπεύθυνος
ερευνητικής οµάδας της πρότασης που συντονίζει και β) συµµετέχει και σε άλλες 2
προτάσεις, εµφανίζεται συνολικά σε 4 ρόλους χωρίς όµως να καταστρατηγείται ο κανόνας
συµµετοχής του σε συνολικά 3 ερευνητικές προτάσεις.
5. Τροποποίηση στη παράγραφο 4.3
χρηµατοδότηση ερευνητικών οµάδων:

Τρόπος

υποβολής

προτάσεων

προς

Η Παράγραφος τροποποιείται ως προς το εξής:
Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης καθώς και το Έντυπο Υποβολής για το Υποέργο
της Κεντρικής ∆ράσης, θα συµπληρωθεί και θα αποσταλεί στην Υπηρεσία, µετά το πέρας
των αξιολογήσεων των προτάσεων των ερευνητικών οµάδων, και εντός των 15 ηµερών
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων.
6. Τροποποίηση στη παράγραφο 4.3.1.A. Έντυπη Υποβολή ιδρυµατικής Πρότασης:
Τροποποιείται ο αριθµός των αντιτύπων από 3 σε 1.
-

Στην §1 Προστέθηκε το εξής κείµενο:

την Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης (µε πρωτόκολλο του δυνητικού δικαιούχου &
ηµεροµηνία)
Στην Αρχική Αίτηση Χρηµατοδότησης θα συµπληρωθεί το ποσό που προκύπτει από το
άθροισµα των π/υ των Υποέργων των ερευνητικών οµάδων.
-

Στην §2Προστέθηκε το εξής κείµενο:

εκτός του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης
Επιπλέον προστέθηκε το εξής κείµενο:
Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και εντός
των 15 ηµερών από την κοινοποίηση των εγκεκριµένων, θα αποσταλούν:
1. η τελική Αίτηση Χρηµατοδότησης µε το τελικό προϋπολογισµό των
εγκεκριµένων Υποέργων Ερευνητικών Οµάδων και του Υποέργου της
Κεντρικής ∆ράσης
2. το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης
3. το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης

7. Τροποποίηση στη παράγραφο 4.3.1.Β. Έντυπη Υποβολή Πρότασης Για κάθε
πρόταση χρηµατοδότησης ερευνητικής οµάδας:
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Τροποποιείται ο αριθµός των αντιτύπων από 3 σε 1.

-

Προστέθηκε το εξής κείµενο:
-

Σύµφωνο Αποδοχής - Βεβαίωση Συνεργασίας, υπογεγραµµένη από κάθε µέλος
της ΚΕΟ και από τους µετακαλούµενους ερευνητές, στην οποία θα
αναγράφονται το όνοµα του συµµετέχοντα, ο φορέας στον οποίο ανήκει, το
αντικείµενο που πρόκειται να εκτελέσει, συσχετιζόµενο µε συγκεκριµένα ΠΕ
και Παραδοτέα.

8. Τροποποίηση στη παράγραφο 4.3.2. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης:
Το παραπάνω κείµενο αντικαθιστάται ως εξής:
2. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης:
Ιδρυµατική Πρόταση και προτάσεις χρηµατοδότησης ερευνητικών οµάδων.
α)
Ηλεκτρονική υποβολή σε τρία (3) αντίγραφα, σε ξεχωριστά CD (3). Το κάθε
αντίγραφο θα περιέχει τα παρακάτω έγγραφα τα οποία θα είναι σε ξεχωριστούς φακέλους,
σύµφωνα µε τις οδηγίες δηµιουργίας των CD:
Ι. Φάκελος µε όνοµα: «IDRYMATIKI_PROTASI» ο οποίος θα περιέχει τα εξής έγγραφα:
1. την Αίτηση Χρηµατοδότησης (µε πρωτόκολλο του ιδρύµατός & ηµεροµηνία)
2. τα συνηµµένα στην αίτηση χρηµατοδότησης έγγραφα, εκτός του Τεχνικού
∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης
3. τον συνοδευτικό πίνακα (Παράρτηµα Γ) στον οποίο θα αναγράφονται: ο
κωδικός της πρότασης όπως αυτός διαµορφώνεται στο Έντυπο Υποβολής, ο
τίτλος της υποβληθείσας προς αξιολόγηση έρευνας, τα ονόµατα των µελών
της κύριας ερευνητικής οµάδας, του Συντονιστή, των Υπευθύνων κάθε
ερευνητικής οµάδας, οι Θεµατικές Περιοχές στις οποίες ανήκει η προτεινόµενη
έρευνα και ο αιτούµενος προϋπολογισµός της, συµπληρωµένος µε βάση της
αναγραφόµενες στο παράρτηµα Οδηγίες Συµπλήρωσης. Ο πίνακας αυτός θα
είναι µε την µορφή του επισυναπτόµενου στην παρούσα Πρόσκληση
Παράρτηµα Γ, µε τίτλο: «Στοιχεία Υποβληθεισών προτάσεων για Ενίσχυση της
∆ιεπιστηµονικής ή και ∆ιιδρυµατικής έρευνας και καινοτοµίας µε δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό µέσω της
διενέργειας βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας αριστείας στον Φορέα ....»
Μετά την ολοκλήρωση των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και εντός
των 15 ηµερών από την κοινοποίηση των εγκεκριµένων, θα αποσταλούν:
4. το Έντυπο Υποβολής του Υποέργου της Κεντρικής ∆ράσης
5. το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης

ΙΙ. Φάκελος για κάθε µία υποβληθείσα ερευνητική πρόταση µε όνοµα: «ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ» για παράδειγµα
«1-1526_PAPADOPOYLOS» ο οποίος θα περιέχει τα εξής έγγραφα:
1.

Το Έντυπο Υποβολής της ερευνητικής πρότασης, συµπληρωµένο σε όλα τα πεδία
σε µορφή word ή adobe µε τίτλο αρχείου «PROPOSAL_ΚΩ∆. ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

2.

Το Παράρτηµα ∆,
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3.

Υποφάκελο µε ονοµασία «CVs_FULL», ο οποίος θα περιέχει ανάλογα µε τον
αριθµό των ερευνητικών οµάδων που αποτελούν την ΚΕΟ, αντίστοιχο αριθµό
υποφακέλων
µε
την
ονοµασία
«EREYNITIKI_OMADA_1»,
«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» κλπ όπως αυτές ορίζονται
στο ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Σε κάθε ένα από τους παραπάνω
υποφακέλους θα περιέχονται τα Αναλυτικά Βιογραφικά των µελών της κάθε
ερευνητικής οµάδας. Το Αναλυτικό Βιογραφικό του Συντονιστή θα είναι µέσα στο
υποφάκελο «CVs_FULL».

4.

Υποφάκελο µε ονοµασία «CVs_Summary», ο οποίος θα περιέχει ανάλογα µε τον
αριθµό των ερευνητικών οµάδων που αποτελούν την ΚΕΟ, αντίστοιχο αριθµό
υποφακέλων
µε
την
ονοµασία
«EREYNITIKI_OMADA_1»,
«EREYNITIKI_OMADA_2» ή «EREYNITIKI_OMADA_3» κλπ όπως αυτές ορίζονται
στο ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. Σε κάθε ένα από τους παραπάνω
υποφακέλους θα περιέχονται τα Σύντοµα Βιογραφικά των µελών της κάθε
ερευνητικής οµάδας.(για τα σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα βλ. Παράρτηµα Β’).
Το Σύντοµο Βιογραφικό του Συντονιστή θα είναι µέσα στο υποφάκελο
«CVs_Summary». Στα Σύντοµα Βιογραφικά, του κάθε µέλους της ΚΕΟ, στο
τελευταίο Πίνακα ∆ηµοσιεύσεων αναγράφονται οι άµεσα σχετιζόµενες
δηµοσιεύσεις µε το αντικείµενο της έρευνας της πρότασης, συγκεκριµένα θα
αναφέρονται οι συγγραφείς, ο τίτλος της ανακοίνωσης, το έτος και το περιοδικό
στο οποίο εκδόθηκε ή το συνέδριο όπου παρουσιάστηκε, κλπ

5.

Υποφάκελοι µε ονοµασία «PAPERS_ΟΝΟΜΑ_MELOYS», ο οποίος θα περιέχει
ολόκληρη την µορφή άρθρων/ανακοινώσεων τα οποία θεωρούνται πολύ
σηµαντικά και άµεσα σχετιζόµενα µε την εν λόγω έρευνα. Η υποβολή αυτή είναι
προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

9. Τροποποίηση στη παράγραφο 2. Συµπλήρωση του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης
Πράξης,, στην §4.4.2 και στο Κεφάλαιο 5, Π2 §2:
Οι Παράγραφοι τροποποιούνται ως προς το εξής:
Το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης που θα υποβληθεί µετά την ολοκλήρωση των
αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων και εντός των 15 ηµερών από την κοινοποίηση
των εγκεκριµένων,
10. Τροποποίηση στη παράγραφο ∆ιαδικασία
Αξιολόγηση από εµπειρογνώµονες:

Συγκριτικής

Αξιολόγησης,

β.

Η Παράγραφος τροποποιείται ως εξής:
§ 2:
Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει µέσω ειδικά διαµορφωµένης ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι επιλεγµένοι κριτές/ αξιολογητές από το
χώρο τους, προκειµένου να κάνουν τις αξιολογήσεις που τους αναλογούν. Ο κάθε κριτής
θα έχει πρόσβαση µε προσωπικό κωδικό και µόνο για τις προτάσεις που του αναλογούν.
Επιπλέον θα υπάρχει χρονικός περιορισµός για την αξιολόγηση της κάθε πρότασης.
Επιπλέον διαγράφονται οι παράγραφοι
συγκεκριµένους χώρους ξενοδοχείου

που

αναφερόντουσαν

σε

αξιολόγηση,

σε
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11. Τροποποίηση στη παράγραφο Γ. Στάδιο Ένταξης – Παρακολούθησης των
προτάσεων χρηµατοδότησης ερευνητικών οµάδων που εγκρίθηκαν:
Η 1η Παράγραφος τροποποιείται ως προς το εξής:
Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων για την χρηµατοδότηση
Ερευνητικών Οµάδων και κοινοποιηθούν τα αποτελέσµατα για τις προτάσεις που
αξιολογήθηκαν θετικά για χρηµατοδότηση, οι Φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν το Τεχνικό
∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης.
B. ∆ιευκρινιστικές σε σχέση µε την Συµπλήρωση των Παραρτηµάτων και των
Εντύπων Υποβολής. Ερευνητικών Οµάδων
Στο ήδη αναρτηµένο Έντυπο Υποβολής των Ερευνητικών Οµάδων:
Α)Στον Τελευταίο Πίνακα του Εντύπου Υποβολής, §10 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, να προστεθεί και η αποζηµίωση του
Συντονιστή της Πρότασης.
Β) Στα Συνηµµένα έγγραφα του Εντύπου Υποβολής, §2, σχετικά µε τις υπεύθυνες
δηλώσεις των µελών της ΚΕΟ, ότι ισχύει για τα µέλη ∆ΕΠ Πανεπιστηµίων και ΕΠ ΤΕΙ, ισχύει
και για τους ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων.
Γ) Στα Συνηµµένα έγγραφα του Εντύπου Υποβολής, §5, σχετικά µε τις
Ανακοινώσεις/∆ηµοσιεύσεις των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας και του
µετακαλούµενου ερευνητή (σε ηλεκτρονική µορφή), ζητήται λίστα των δηµοσιεύσεων
αυτών, η οποία συµπληρώνεται στην τελευταία σελ, του Παραρτήµατος Β «Συντοµο
Βιογραφικό Σηµείωµα». Εδώ θα αναφερθούν οι δηµοσιεύσεις(συγγραφείς, τίτλος,
περιοδικό ή συνέδριο, χρονολογία κλπ) των τελευταίων πέντε ετών άµεσα σχετιζόµενες µε
το ερευνητικό αντικέιµενο της πρότασης που υποβάλλεται για αξιολόγηση.
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