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Προς:
• ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ
Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
• ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Θέµα: ∆ιευκρινήσεις επί ζητηµάτων αξιολόγησης προτάσεων & ένταξης πράξεων
Επί ζητηµάτων αξιολόγησης προτάσεων & υλοποίησης των ερευνητικών έργων
στις Πράξεις που θα ενταχθούν
ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: «ΘΑΛΗΣ- 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»
ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση»
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 11: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
&
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 12: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την
προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

Η ΕΙ∆ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆.. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).
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2. Το Ν. 3614/2007 «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για
την προγραµµατική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007).
3. Τη µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08
Υπουργική Απόφαση Συστήµατος
∆ιαχείρισης και την µε αρ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 Υπουργική Απόφαση
τροποποίησης αυτής.
4. Την Απόφαση της Επιτροπής της ΕΕ µε αριθµό Ε (2007) 5634/16-11-2007 που αφορά
την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση».
5. Τη µε αρ. ΚΑ/3345/14.12.2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε σκοπό την αναδιάρθρωσή της
σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και 5 του ν.3614/2007 (ΦΕΚ 636/τ.Β’/10.4.2008), µε την
οποία συστήθηκε η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου
Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αρ. πρωτ. 6472/01.04.2008, 147/10.01.2011
Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
6. Τη µε αρ. πρωτ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο
Γενικό Γραµµατέα, στους Ειδικούς Γραµµατείς και στους Προϊσταµένους Γενικών
∆ιευθύνσεων,
∆ιευθύνσεων
και
Τµηµάτων
της
Κ.Υ.
του
ΥΠΕΠΘ»
(ΦΕΚ
1950/Β’/3.10.2007)».
7. Την µε αρ.πρωτ. Φ. 908/142689/17-11-09 Απόφαση µε θέµα «∆ιορισµός στη θέση της
Ειδικής Γραµµατέως του Ενιαίου ∆ιοικητικού Τοµέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων» (492 ΦΕΚ τεύχος Υ.Ο.∆.∆. µε ηµεροµηνία 19 – 11 -09).
8. Την µε αρ. πρωτ. 11671/24-07-2009 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 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», όπως επικαιροποιήθηκε µε την από 08-01-2010

επικαιροποίηση και µε την αρ. πρωτ. 12807/14-09-2010 επικαιροποίηση.
9. Το µε αρ.πρωτ. 7749/20-05-2011, έγγραφο της ΕΥ∆, µε θέµα «∆ιευκρινήσεις επί ζητηµάτων
αξιολόγησης προτάσεων & ένταξης πράξεων Επί ζητηµάτων αξιολόγησης προτάσεων &
υλοποίησης των ερευνητικών έργων στις Πράξεις που θα ενταχθούν ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΑΞΗΣ: «ΘΑΛΗΣ- 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»

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

(1) ∆υνατότητα επικαιροποίησης των µελών της Κύριας ερευνητικής οµάδας:
Σύµφωνα µε την πρόσκληση αντικατάσταση µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας είναι
δυνατή κατά τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του ερευνητικού έργου, µόνο για λόγους
ανωτέρας βίας ενώ κατά τα υπόλοιπα έτη και για άλλους λόγους.
Φυσικά, η αντικατάσταση γίνεται υπό τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην
πρόσκληση. Ό, τι ισχύει για τον πρώτο χρόνο ισχύει κατά µείζονα λόγο και για το στάδιο
της αξιολόγησης. Συνεπώς αν µπορεί να στοιχειοθετηθεί ανωτέρα βία τότε είναι δυνατόν να
γίνει αντικατάσταση µελλοντικής κύριας ερευνητικής οµάδας, η οποία σκόπιµο είναι να γίνει
πριν την υποβολή της πλήρους πρότασης (β’ φάση αξιολόγησης) για να αξιολογηθεί το νέο
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µέλος. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει ανωτέρα βία, τότε απλώς αποχωρεί το µέλος που
αδυνατεί να συνεχίσει και αποµειώνεται αναλόγως ο αριθµός των µελών της κύριας
ερευνητικής οµάδας.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ισχύοντες περιορισµοί της
πρόσκλησης ως προς την σύνθεση των µελών της κύριας ερευνητικής οµάδας καθώς και ο
ελάχιστος και µέγιστος αριθµός των µελών της ΚΕΟ. Στο σύνολο της, η κύρια ερευνητική
οµάδα δεν µπορεί να απαριθµεί λιγότερα από εννιά (9) και περισσότερα από δέκα οκτώ
(18) µέλη, προκειµένου να είναι λειτουργική.
Η αποχώρηση µέλους της κύριας ερευνητικής οµάδας µπορεί να γίνει υπό τις εξής
προϋποθέσεις:
1. Το ερευνητικό έργο του µέλους της κύριας ερευνητικής οµάδας να αναπληρώνεται
από τα υπόλοιπα µέλη της ερευνητικής οµάδας ώστε να µην υφίσταται λόγος
αδυναµίας ολοκλήρωσης της έρευνας.
2. Μετά την αποχώρηση η κύρια ερευνητική οµάδα να µην απαριθµεί λιγότερα από
εννιά (9) µέλη προκειµένου να είναι λειτουργική.
(2)_∆υνατότητα αύξησης µελών κύριας οµάδας
∆εν υπάρχει δυνατότητα αύξησης µελών κύριας οµάδας έργου αφού οι προτάσεις ήδη
έχουν αξιολογηθεί στην α΄φάση.

(3) Μέλη οµάδας εξωτερικών συνεργατών που έχουν ήδη εκλεγεί σε θέσεις ∆ΕΠ,
Ε.Π. παραµένουν ως εξωτερικοί συνεργάτες
Μέλη οµάδας εξωτερικών συνεργατών που έχουν ήδη εκλεγεί σε θέσεις ∆ΕΠ, Ε.Π.
παραµένουν ως εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον αξιολογήθηκαν κατά την α’ φάση ως
εξωτερικοί συνεργάτες
(4)Αντικατάσταση µελών Οµάδας Εξωτερικών Συνεργατών
Με βάση το ισχύoν Κριτήριο Αξιολόγησης _, τα µέλη της Οµάδας εξωτερικών συνεργατών
δεν αξιολογούνται. Συνεπώς είναι δυνατόν να γίνει αντικατάσταση µελών της ΟΕΣ, η οποία
σκόπιµο είναι να γίνει πριν την υποβολή της πλήρους πρότασης (β’ φάση αξιολόγησης)
προκειµένου και οι αξιολογητές να έχουν µια πλήρη εικόνα της συνολικής σύνθεσης της
ερευνητικής οµάδας. Σε κάθε περίπτωση, η αντικατάσταση ή η προσθήκη µελών Οµάδας
Εξωτερικών Συνεργατών και καθ΄ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του ερευνητικού έργου
πρέπει να γίνεται µόνο µε έγκριση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης.
(5) Έναρξη - Λήξη χρόνου επιλεξιµότητας
Σε συνέχεια ερωτήµατος που έχει τεθεί διευκρινίζεται ότι η ηµεροµηνία έναρξης του
φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου δύναται να αναχθεί κατά το χρόνο ανακοίνωσης των
αποτελεσµάτων άλλως θα ταυτίζεται µε την ηµεροµηνία της Απόφασης Ένταξης. Ως εκ
τούτου, στη φόρµα της προς αξιολόγηση πρότασης θα συµπληρωθεί µία κατά προσέγγιση
προβλεπόµενη ηµεροµηνία έναρξης. Σχετικά µε την ηµεροµηνία λήξης του φυσικού
αντικειµένου της έρευνας, λαµβάνοντας υπόψη ότι το οικονοµικό αντικείµενο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος λήγει στις 31/12/2015, δύναται η λήξη του φυσικού
αντικειµένου να είναι µέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2015.
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(6) Συµπλήρωση προϋπολογισµού:
Ως προϋπολογισµός της ερευνητικής πρότασης στη φόρµα της προς αξιολόγηση πρότασης
θα συµπληρωθεί µόνο το ποσό που αφορά το ερευνητικό έργο, ήτοι δεν θα
συµπεριληφθούν οι κρατήσεις του Ειδικού Λογαριασµού του επισπεύδοντος Ιδρύµατος.

Η Ειδική Γραµµατέας Ευρωπαϊκών
Πόρων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
o
Γραφείο Υπουργού
o
Γραφείο Υφυπουργού κ Ι.Πανάρετου
o
Γραφειο Ειδικού Γραµµατέα Ανωτάτης Εκπαίδευσης

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ
o
o

Προϊστάµενο ΕΥ∆
Μονάδα Α2, Β3
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