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Η Τποςπγόρ Παιδείαρ, Για  Βίος Μάθηζηρ και Θπηζκεςμάηυν  

Έσονηαρ ςπότη:  

α.  ηνπ άξζξν 90 ηνπ «Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» πνπ θπξψζεθε 

κε ην άξζξν πξψην ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/22-4-2005), 

β. ηνπ λ.1514/85 (ΦΔΚ 13/Α/8-2-85) «Αλάπηπμε ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Τερλνινγηθήο Έξεπλαο», φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη,  

γ.  ηνπ λ. 2919/01 (ΦΔΚ 128/Α/25.6.2001) «Σχλδεζε Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο κε ηελ παξαγσγή θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

δ.  ηνπ αξ.26 ηνπ λ.3879/2010 (ΦΔΚ163/Α’/21-09-2010) κε ηνλ νπνίν αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ λ3653/2008(ΦΔΚ49/Α) έσο 31/12/2011, 

ε. ηνπ λ.3614/2007 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/03-12-2007) φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη.  

ζη. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2771/99 (ΦΔΚ 280/Α/16.12.1999) «Πεξί Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

2. Τν Π.Γ. 187/2009 (ΦΔΚ 214/Α/07-10-2009) «Γηνξηζκφο Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ». 

3. Τν Π.Γ.185/2009 (ΦΔΚ 213/Α/07-10-2009) «Αλαζχζηαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε 

ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, 

Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε  “Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο”, κεηαηξνπή ηνπ Υπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζε Γεληθή 

Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Υπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Μαθεδνλίαο – Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο. 

4. Τν Π.Γ. 189/2009 (ΦΔΚ 221/Α/05-11-2009) «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ 

Υπνπξγείσλ».  

5. Τν ΠΓ 24/2010 (ΦΔΚ 56/Α/15-04-2010) «Αλαθαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ Υπνπξγείσλ θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΠΓ 189/2009». 

6. Τελ ππ.αξηζκ.1120/Η/07-01-2010 (ΦΔΚ 1/Β/08-01-2010)  απφθαζε ηεο Υπνπξγνχ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε ζέκα: «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ Υθππνπξγψλ ηνπ Υπνπξγείνπ 

Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παξαζθεπήο Φξηζηνθηινπνχινπ θαη Ισάλλε 

Παλάξεηνπ». 

7. Τν Π.Γ. 62/ΦΔΚ145Α/17-06-2011 κε ζέκα «Απνδνρή παξαίηεζεο Υπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ 

Υπνπξγψλ θαη Υθππνπξγψλ» 

8. Τελ κε αξηζκ. 5439/85/14-5-85 Κνηλή Απφθαζε Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Eξεπλαο θαη 

Τερλνινγίαο «Σχζηαζε Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ ζην ΥΠΔΤ θαη ζηνπο επνπηεπφκελνπο απφ απηφ θνξείο 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο έξεπλαο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο κε 

αξηζ. 5056/20-5-87, 7401/11-5-88, 570/19-1-94 θαη 12739/9-10-00 θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο. 

9. Τνπο θαλνληζκνχο (ΔΚ): 



 

  

                                        

 

3 

  αξηζκ. 1081/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2006 

ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1784/1999, φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ  θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 396/2009 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 6εο Ματνπ 2009. 

 αξηζκ. 1083/2006 «πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1260/1999», φπσο ηζρχεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ απφ ηνπο θαλνληζκνχο 

(ΔΚ) αξηζ. 1341/2008, 284/2009, 437/2010 θαη 539/2010,  

 αξηζκ. 1828/2006 «γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1083/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν θαη ην Τακείν Σπλνρήο θαη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ην 

Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ απφ ηνπο 

Καλνληζκνχο (ΔΚ) αξηζ. 846/2009, θαη 832/2010.  

 αξηζκ. 800/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Απγνχζηνπ 2008 γηα ηελ θήξπμε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ 

εληζρχζεσλ σο ζπκβαηψλ κε ηελ θνηλή αγνξά θαη’ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο Σπλζήθεο 

(Γεληθφο θαλνληζκφο Απαιιαγήο θαηά θαηεγνξία)-ΔΔ L 214/3 ηεο 9.8.2008. 

10. Τελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΚ κε αξηζκφ Δ/2007/5634/16.11.2007 πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε 

ηνπ Δ.Π. «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε».  

11. Τε κε αξ.πξση.14053/ΔΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΔΚ540/Β/27-03-2008) Υπνπξγηθή Απφθαζε 

Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη ηηο κε αξ. πξση. 43804/ΔΥΘΥ 2041/07.09.2009 (ΦΔΚ1957/Β/09-09-

2009) θαη 28020/ΔΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΔΚ1088/Β/19-07-2010) ηξνπνπνηήζεηο απηήο. 

12. Τελ απφθαζε 2006/972/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 19εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ην εηδηθφ 

πξφγξακκα «Ιδέεο» κε ην νπνίν ηίζεηαη ζε εθαξκνγή ην έβδνκν πξφγξακκα-πιαίζην 

δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

(2007-2013) 

13. Τα απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ησλ πξνθεξχμεσλ κε OJ Reference C177 of 30 July 2009 (ERC-

2010-StG_20091028, ERC-2010-StG_20091118, ERC-2010-StG_20091209) θαη OJ Reference 

C259 of 29 October 2009 (ERC-2010-AdG_20100224, ERC-2010-AdG_20100317, ERC-2010-

AdG_20100407). 

14. Τελ απφ 29/07/11 ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηέσο Δπξσπατθψλ Πφξσλ πνπ αθνξά ζηελ 

επηιεμηκφηεηα ηεο ζρεδηαδφκελεο δξάζεο  γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ 

ζεηηθά ζηελ 3ε  πξνθήξπμε ησλ ERC Grant Schemes, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε ην απφ 31/08/2011 

κήλπκα κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 

15. Τελ κε α.π. 19497/16-11-2011 Πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. «Δθπαίδεπζε 

θαη δηα βίνπ Μάζεζε» (Κσδ. Πξφζθιεζεο: 142) 

                                                                

 

 



 

  

                                        

 

4 

 

 

                                     ΚΑ Λ Δ Ι 

Τνπο ελδηαθεξφκελνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο Φνξείο Υπνδνρήο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο  ζην  

πιαίζην  ηεο Γξάζεο  «Υπημαηοδόηηζη πποηάζευν αξιολογήθηκαν θεηικά ζηην 3
η
 πποκήπςξη ηυν 

ERC Grant Schemes» ζχκθσλα κε ηνπο  φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ – ΣΟΥΟΙ  

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ / Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη 

Τερλνινγίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο Δξεπλεηέο λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο, ζην πιαίζην ηεο Γξάζεο κε 

ηίηιν «Υπημαηοδόηηζη πποηάζευν αξιολογήθηκαν θεηικά ζηην 3
η
 πποκήπςξη ηυν ERC Grant 

Schemes». 

Η Γξάζε εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ 4νπ Σηξαηεγηθνχ Σηφρνπ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (Δ.Π.) 

«Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ), κε ηίηιν  «Δλίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο», ν νπνίνο  απνηειεί ην θχξην εξγαιείν ηνπ ΔΠΔΓΒΜ γηα ηε 

ζηήξημε ηνπ εγρψξηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ, αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηελ 

πξνζέιθπζε εξεπλεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ, κέζσ ηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ  βαζηθήο  θαη  

εθαξκνζκέλεο  έξεπλαο.  

ηο πλαίζιο ηηρ παπούζαρ Γπάζηρ θα σπημαηοδοηηθούν  πποηάζειρ  πνπ ππνβιήζεθαλ ζην πιαίζην  

ηεο  3εο Πξνθήξπμεο ησλ ERC Grant Schemes (Starting & Advanced)1  απφ Έιιελα Κχξην Δξεπλεηή ζε 

ζπλεξγαζία κε Φνξέα Υπνδνρήο ηεο ρψξαο θαη αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά, δειαδή κε βαζκνινγία (  2), πνπ 

απνηειεί ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε βαζκνινγία (quality threshold) ζην 2ν ζηάδην αμηνιφγεζεο  ηεο 

αλσηέξσ πξνθήξπμεο, αιιά δελ εγθξίζεθαλ γηα ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζην δηαζέζηκν 

πξνυπνινγηζκφ.  

Σην πιαίζην απηφ επηδηψθεηαη ε ελίζρπζε ηεο έξεπλαο πνπ αλαιακβάλεηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ εξεπλεηή 

θαη ε επηβξάβεπζε πξνηάζεσλ κε θαηλνηνκηθφ ραξαθηήξα  πνπ δηαθξίζεθαλ γηα ηελ πνηφηεηα ηνπο ζην 

πιαίζην ελφο επξσπατθήο θιίκαθαο κεραληζκνχ αληαγσληζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Η σπημαηοδόηηζη ηέηοιος ηύπος πποηάζευν ενηάζζεηαι ζηο γενικόηεπο ζηόσο ππνζηήξημεο ησλ 

«άξηζησλ» επηζηεκνληθψλ πξνζπαζεηψλ ζηελ Διιάδα, ζην ζχλνιν ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

πεδίσλ θαη καθξνπξφζεζκα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ αλψηαησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο.  

ERC Grant Schemes: 

Σο  Δςπυπαφκό ςμβούλιο Έπεςναρ (European Research Council), ζηο εξήρ ERC, απνηειεί  ην θχξην 

φξγαλν εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «ΙΓΔΔΣ» ζην πιαίζην ηνπ 7νπ Πξνγξάκκαηνο Πιαηζίνπ 

δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη επίδεημεο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (2007-

2013). 

Σηφρνο ηνπ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο «ΙΓΔΔΣ» είλαη λα εληζρχζεη ηελ αξηζηεία, ην δπλακηζκφ θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα ηεο επξσπατθήο έξεπλαο, θαζηεξψλνληαο έλαλ επξσπατθήο θιίκαθαο κεραληζκφ 

                                          

1OJ Reference C177 of 30 July 2009 (ERC-2010-StG_20091028, ERC-2010-StG_20091118, ERC-2010-

StG_20091209) θαη OJ Reference C259 of 29 October 2009 (ERC-2010-AdG_20100224, ERC-2010-AdG_20100317, 

ERC-2010-AdG_20100407). 
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αληαγσληζηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο αηρκήο πνπ αλαιακβάλνληαη θαη’ έκπλεπζε θαη 

πξσηνβνπιία εξεπλεηψλ θαη δηεμάγνληαη απφ κεκνλσκέλεο εζληθέο ή δηεζληθέο νκάδεο, αληαγσληδφκελεο 

κεηαμχ ηνπο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζε νπνηνδήπνηε επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ πεδίν. 

Ο Κχξηνο Δξεπλεηήο ππνβάιιεη ηελ πξφηαζε απφ θνηλνχ κε ηνλ Φνξέα Υπνδνρήο (applicant legal entity) 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ έξγν.  

Τν ERC παξέρεη δχν εηδψλ ππνηξνθίεο (Grants) γηα φια ηα εξεπλεηηθά πεδία, ρσξίο πξνθαζνξηζκέλεο 

πξνηεξαηφηεηεο: 

• Οι Τποηποθίερ Δκκίνηζηρ για Ανεξάπηηηο Δπεςνηηή (ERC Starting Grants) κε ζηφρν ηε ζηήξημε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο εμερφλησλ εξεπλεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην δηακφξθσζεο ηεο πξψηεο 

ηνπο εξεπλεηηθήο νκάδαο ή ηνπ πξψηνπ εξεπλεηηθνχ ηνπο πξνγξάκκαηνο. 

• Οι Τποηποθίερ Έμπειπος Δπεςνηηή (ERC Advanced Grants) κε ζηφρν ηε ζηήξημε έξγσλ έξεπλαο 

αηρκήο απφ πξσηνπφξνπο αλαγλσξηζκέλνπο εξεπλεηέο απφ φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηηο ζπλδεδεκέλεο 

ρψξεο, φπνηα θη αλ είλαη ε εζληθφηεηά ηνπο. 

Οη πξνηάζεηο γηα ηηο παξαπάλσ ππνηξνθίεο, αμηνινγνχληαη κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ πςειή 

επηζηεκνληθή ηνπο πνηφηεηα  («αξηζηεία»), φπσο απηή θξίλεηαη απφ νκφηηκνπο (peer review) θαη θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο πξνηάζεηο έληνλα πξσηνπνξηαθνχ ραξαθηήξα θαη πςεινχ 

ζπλεπψο επηζηεκνληθνχ θηλδχλνπ.  

Η αλσηέξσ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη  απφ Θεκαηηθέο Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο (review panels), ζε  

δχν ζηάδηα, κε θξηηήξηα ηελ «αξηζηεία ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο» θαη ηελ «αξηζηεία ηνπ θχξηνπ 

εξεπλεηή».  

Κάζε πξφηαζε βαζκνινγείηαη ζε θιίκαθα απφ 1-4 γηα θάζε έλα απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα. Σε θάζε ζηάδην 

ηεο αμηνιφγεζεο ε πξφηαζε ε πξφηαζε απνθιείεηαη απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αλ βαζκνινγήζεθε κε 

βαζκφ θαηψηεξν ηνπ «2» ζην έλα ή θαη ζηα δχν θξηηήξηα. 

Σην ηέινο ηνπ Β’ Σηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο θαηαξηίδνληαη νη νξηζηηθνί πίλαθεο θαηάηαμεο θαη ιακβάλεη 

ρψξα θνηλή ζπλεδξίαζε ησλ Πξνέδξσλ ησλ Θεκαηηθψλ Δπηηξνπψλ κε ηα κέιε ηνπ ERC πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηαζζνχλ νη πξνηάζεηο κε δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα θαη λα πξνζδηνξηζζεί ν ηειηθφο δηαζέζηκνο 

πξνυπνινγηζκφο θάζε panel γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεσλ. 

Βάζεη ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο δηακνξθψλνληαη (γηα θάζε Θεκαηηθή Δπηηξνπή) νη αθφινπζνη πίλαθεο: 

 Ο πίλαθαο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη γηα ρξεκαηνδφηεζε (retained),  

 Ο πίλαθαο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έιαβαλ βαζκνινγία (  2) θαη ζηα δχν θξηηήξηα αιιά ν δηαζέζηκνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο Θεκαηηθήο Δπηηξνπήο δελ επαξθεί γηα ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. 

 Ο πίλαθαο κε ηηο πξνηάζεηο πνπ απνξξίπηνληαη. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνηξνθίεο ERC  παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα: http://erc.europa.eu/ 

http://erc.europa.eu/
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2. ΓΔΝΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΡΑΗ  

 

2.1 Βαζικέρ απσέρ 

Η πινπνίεζε ηεο Γξάζεο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο:  

α) Τα εξεπλεηηθά έξγα ζα εθηειεζζνχλ απφ εξεπλεηηθέο νκάδεο πνπ ζα θαζνδεγνχληαη απφ έλαλ Κχξην 

Δξεπλεηή (ΚΔ). 

β) Κάζε εξεπλεηηθφ έξγν ζα πινπνηεζεί ζε Φνξέα Υπνδνρήο ηεο Διιάδαο (ηδξχκαηα αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, εξεπλεηηθνχο θνξείο θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 12 ηνπ λ 3297/23.12.2004), ν 

νπνίνο ζα ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα πνπ ζπλππέβαιε ηελ πξφηαζε κε ηνλ ΚΔ ζηελ 3ε πξνθήξπμε ησλ ERC 

Grants (applicant legal entity). 

γ) Η δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ζα θαηαβάιιεηαη ζηνλ Φνξέα Υπνδνρήο ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. ηε δηελέξγεηα ησλ πιεξσκψλ, ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

δαπαλψλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απξφζθνπηε 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θ.ι.π.).  

ε) Ο Κχξηνο Δξεπλεηήο  ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε  δηεμαγσγή ηεο 

έξεπλαο θαη ζηε βέιηηζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ  πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ 

έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο.  

Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο δελ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ πξνηάζεηο κε εξεπλεηηθά αληηθείκελα 

πνπ εκπίπηνπλ ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εζηθήο δενληνινγίαο φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ Απφθαζε αξηζκ. 

1982/2006/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 18εο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε 

ην έβδνκν Πξφγξακκα Πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (2007-2013) (Άξζξν 6 Αξρέο εζηθήο 

δενληνινγίαο).  

Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζεί ππ’ φςε ην εγρεηξίδην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ην νπνίν έρεη εθδνζεί γηα ην 

7ν Πξφγξακκα Πιαίζην (FP7) «Ethics for  researchers». Σηνηρεία παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ FP7:  

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html.  

 

2.2  Νομοθεηικό και κανονιζηικό πλαίζιο  

Τν βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ε Γξάζε είλαη: 

 ν λ.1514/85 (ΦΔΚ 13/Α/8-2-85) «Αλάπηπμε ηεο Δπηζηεκνληθήο θαη Τερλνινγηθήο Έξεπλαο», φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη ζήκεξα, 

 ν λ.3614/07 «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007-2013» (ΦΔΚ 267/Α/3-12-07), φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, 

 ε κε αξ. πξση. 14053/ΔΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΔΚ540/Β/27-03-2008) Υπνπξγηθή Απφθαζε 

Σπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο κε αξ. πξση. 43804/ΔΥΘΥ 2041/07.09.2009 

http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html
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(ΦΔΚ1957/Β/09-09-2009) θαη 28020/ΔΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΔΚ1088/Β/19-07-2010) 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο. 

 ηα εγρεηξίδηα Γηαδηθαζηψλ Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 2007-2013,  

 Οη θαλνληζκνί (ΔΚ) αξηζκ. 1081/2006, (ΔΚ) αξηζκ. 1083/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 φπσο 

έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ. 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαιηήζειρ δημοζιόηηηαρ, ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ θαλνληζκνχ 

πιαηζίνπ ηεο Δ.Δ (ΔΚ) αξηζ. 1828/2006 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο Γεθεκβξίνπ 2006. Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (δεκνζηεχζεηο,  

θηι), φπνπ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν 

(ΔΚΤ)- Δπξσπατθή Έλσζε θαη Δζληθνί Πφξνη. 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ  ΤΜΜΔΣΟΥΗ   

 

3.1 Κύπιορ Δπεςνηηήρ (ΚΔ) 

Η πξφζθιεζε απεπζχλεηαη ζε Έιιελεο εξεπλεηέο πνπ ππέβαιιαλ πξφηαζε ζην πιαίζην ηεο 3εο  

Πξνθήξπμεο ησλ ERC Grant Schemes (Starting ή Advanced) θαη επηπιένλ πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) Η πξφηαζε ππνβιήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε Φνξέα Υπνδνρήο ηεο Διιάδαο, ν νπνίνο εκπίπηεη ζε κία απφ 

ηηο επηιέμηκεο θαηεγνξίεο Φνξέσλ Υπνδνρήο ηεο Δλφηεηαο 3.2. 

β) Η πξφηαζε αμηνινγήζεθε ζεηηθά, δειαδή κε βαζκνινγία (  2), πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε απαηηνχκελε 

βαζκνινγία (quality threshold) ζην 2ν ζηάδην αμηνιφγεζεο  ηεο αλσηέξσ πξνθήξπμεο, αιιά δελ εγθξίζεθε 

γηα ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ πεξηνξηζκψλ ζην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ.  

γ) Τν αληηθείκελν ηεο πξφηαζεο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ ζηελ Δλφηεηα 3.4. 

 

3.2 Φοπείρ Τποδοσήρ  

Ο Φνξέαο Υπνδνρήο απνηειεί ην θνξέα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νπνίνπ ζα πινπνηεζεί ην εξεπλεηηθφ έξγν,  

ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξέα πνπ ζπλππέβαιε ηελ πξφηαζε κε ηνλ ΚΔ (applicant legal entity) θαη εληάζζεηαη ζε 

κία απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο θνξέσλ: 

 Ιδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ηεο  ρψξαο (παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο)   

 Δξεπλεηηθνί θνξείο ηεο ρψξαο 
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 Οη θνξείο πνπ ζχκθσλα κε  ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3297/23.12.2004 δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη  

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΓΓΔΤ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ηα 

A.E.I, θαη ηα επνπηεπφκελα απφ ηε Γ.Γ.Δ.Τ. εξεπλεηηθά θέληξα.2   

Σχκθσλα κε ηνλ  νξηζκφ πνπ παξαηίζεηαη ζην άξζξν 30 παξ. 1 ΓΑΚ3, θαζψο θαη ζην ζεκείν 2.2.δ ηνπ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε4, εξεπλεηηθφο ζεσξείηαη ν θνξέαο ν νπνίνο, 

αλεμάξηεηα απφ ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ (δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ) ή ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο 

ηνπ, πιεξνί ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα : 

α) έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηε δηεμαγσγή βαζηθήο έξεπλαο, βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο 

έξεπλαο (βι. Παξάξηεκα Ι γηα ηνπο αληίζηνηρνπο νξηζκνχο) θαη ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κε ηε 

δηδαζθαιία, ηε δεκνζίεπζε ή ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο,  

β) φια ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ επαλεπελδχνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, ηε δηάδνζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ή ηε δηδαζθαιία,  

γ) νη επηρεηξήζεηο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ ηέηνην θνξέα, π.ρ. κε ηελ ηδηφηεηα κεηφρσλ ή κειψλ, 

δελ έρνπλ πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζην εξεπλεηηθφ δπλακηθφ ηνπ ή ζηα εξεπλεηηθά ηνπ απνηειέζκαηα. 

 

3.3 Δπεςνηηική ομάδα     

Σηελ εξεπλεηηθή νκάδα ζπκκεηέρνπλ, εθηφο απφ ηνλ ΚΔ, εξεπλεηέο πνπ αλήθνπλ ζην επηζηεκνληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Υπνδνρήο, κεηαδηδάθηνξεο εξεπλεηέο, ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη κεηαπηπρηαθνί 

θνηηεηέο. 

Αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνηεηλφκελνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, ε εξεπλεηηθή νκάδα κπνξεί επίζεο λα 

ζπκπεξηιακβάλεη θαη κέιε απφ άιινπο αθαδεκατθνχο ή εξεπλεηηθνχο θνξείο ηεο Διιάδαο ή ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε εξεπλεηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζηα νπνία ε έξεπλα δηεμάγεηαη ζπλήζσο 

ζε αηνκηθφ επίπεδν (π.ρ. αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, καζεκαηηθά), ε εξεπλεηηθή «νκάδα» κπνξεί λα 

απαξηίδεηαη κφλν απφ ηνλ ΚΔ θαη αλ είλαη απαξαίηεην κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

κεηαδηδάθηνξεο εξεπλεηέο ή/θαη ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ή/θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. 

Αλ ε πξνηεηλφκελε ζχλζεζε ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πεξηιακβάλεη κέιε πξνεξρφκελα απφ άιινπο θνξείο, 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζα πξέπεη λα δηθαηνινγείηαη πιήξσο απφ ηελ πξνζηηζέκελε αμία πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζην 

πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ έξγν.  

                                          

2Σχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3297/2004 «Η επηζηεκνληθή έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη απφ ηα Ιδξχκαηα ηεο Αθαδεκίαο 

Αζελψλ, ην Μνπζείν Γνπιαλδξή Φπζηθήο Ιζηνξίαο, ην Ίδξπκα Δπγελίδνπ, «ην Ιεξφ Κνηλφβηνλ Δπαγγειηζκνχ ηεο 

Θενηφθνπ (Ι.Κ.Δ.Θ.)», ην Ιλζηηηνχην Γεσινγηθψλ θαη Μεηαιιεπηηθψλ Δξεπλψλ, ην Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ θαη 

ην Δζληθφ Ιλζηηηνχην Μεηξνινγίαο εληάζζεηαη ζηε ζπλνιηθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο θαη ηα Ιδξχκαηα 

απηά δχλαληαη λα ρξεκαηνδνηνχληαη θαη κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο ΓΓΔΤ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη ηα A.E.I, θαη ηα επνπηεπφκελα απφ ηε Γ.Γ.Δ.Τ. εξεπλεηηθά θέληξα.» 

 
3 Γεληθφο Απαιιαθηηθφο Καλνληζκφο 800/2008/ΔΚ, ΔΔ 2008 L 214/3. 
4 ΔΔ 2006 C 323/01. 
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3.4 Δπιλέξιμερ Δπεςνηηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ 

Σην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο είλαη επηιέμηκα πξνο ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθά έξγα ηα νπνία δελ 

ζπληζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο νηθνλνκηθήο θχζεο γηα ηνπο αληίζηνηρνπο Φνξείο Υπνδνρήο θαη ζπλεπψο ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζα αλέξρεηαη ζην 100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ.  

Σην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ Πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε ε 

αλψηαηε έληαζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πξνο ηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο κπνξεί λα αλέιζεη ζην 

100% ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ,  εθφζνλ πξνθχπηεη ζσξεπηηθά απφ ην ππνβαιιφκελν έξγν φηη ε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δξαζηεξηφηεηα εκπίπηεη ζηηο ζπλήζεηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ θνξέα, νη νπνίεο δελ απνηεινχλ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα5.  

Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην πξνηεηλφκελν εξεπλεηηθφ έξγν αθνξά ζηελ  

πξαγκαηνπνίεζε αλεμάξηεηεο έξεπλαο γηα πεξηζζφηεξε γλψζε θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη επηπιένλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ δηαδίδνληαη επξέσο (π.ρ. ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζπλέδξηα θ.ι.π.) 

θαη γεληθφηεξα θαζίζηαληαη πξνζηηά θαη πξνζβάζηκα ζηελ νηθεία επηζηεκνληθή θνηλφηεηα6. 

Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ ν εξεπλεηηθφο θνξέαο  δηεμάγεη έξγν βηνκεραληθήο έξεπλαο ή πεηξακαηηθήο 

αλάπηπμεο θηά ην νπνίν πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα, γηα λα κε ζεσξεζεί ην ηειεπηαίν σο άζθεζε 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη ηα απνηειέζκαηα απηά λα κελ είλαη άκεζα νηθνλνκηθά 

αμηνπνηήζηκα θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα δηαηίζεληαη ζην επξχ θνηλφ7.  

 

4. ΥΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ  

Η δηάξθεηα ησλ έξγσλ  κπνξεί λα θπκαίλεηαη απφ 36 - 42 μήνερ.  

Ωο εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πινπνίεζεο εξεπλεηηθνχ έξγνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο 

απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Η επηιεμηκφηεηα ησλ δαπαλψλ γηα  θάζε  εξεπλεηηθφ έξγν  μεθηλάεη απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηνπ.   

 

                                          

5 Σε πεξίπησζε παξάιιειεο άζθεζεο  ε ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ κε νηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα δελ ζπληζηά 

ελίζρπζε εθφζνλ ηα δχν είδε δξαζηεξηνηήησλ, νη δαπάλεο θαη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο  κπνξνχλ ζαθψο λα 

δηαρσξηζηνχλ.  

6
 Τπρφλ δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα 

αλήθνπλ απνθιεηζηηθά ζε απηφλ, ή αθφκε θαη αλ παξέρνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηε ζπλεξγαδφκελε επηρείξεζε, απφ 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο δελ παξάγνληαη άκεζα εκπνξηθά πξντφληα θαη νθέιε ζηελ επηρείξεζε. 

Τν ίδην ηζρχεη αλ ηα έζνδα απφ νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα φπσο έζνδα απφ παξαρψξεζε 

αδεηψλ εθκεηάιιεπζεο, δεκηνπξγίαο ηερλνβιαζηψλ θαη άιισλ κνξθψλ αμηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο, 

επαλεπελδχνληαη ζηηο πξσηνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξεπλεηηθνχ θνξέα. 

 
7 Βι. Γλσκνδφηεζε ΜνΚΔ 525/05-03-2009 
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - ΔΠΙΛΔΞΙΜΔ ΓΑΠΑΝΔ 

 

Η ζςνολική δημόζια δαπάνη ηηρ παπούζαρ ππόζκληζηρ ανέπσεηαι ζηα 10.500.000€ θαη 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν (ΔΚΤ) θαη απφ Δζληθνχο Πφξνπο ζην πιαίζην 

ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ).  

 

Οη θαηεγνξίεο ησλ επηιέμηκσλ δαπαλψλ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

1)  Αμοιβέρ πποζυπικού   

Οη δαπάλεο απηή ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Απνδεκίσζε  ηνπ ΚΔ ή/θαη άιισλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο  

Η απνδεκίσζε ηνπ ΚΔ ή/θαη κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο πνπ είλαη κέιε ΓΔΠ/ΑΔΙ ή κέιε ΔΠ/ΤΔΙ ή 

Δξεπλεηέο εξεπλεηηθνχ θνξέα ππφθεηληαη ζην αλψηαην φξην απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ ακνηβψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ.3833/2010.  

Η απνδεκίσζε επηζηεκνληθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ εξγάδνληαη ζην εμσηεξηθφ δελ είλαη επηιέμηκε.  

 

β) Ακνηβέο κεηαδηδαθηφξσλ εξεπλεηψλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ απφ ηνλ Φνξέα Υπνδνρήο, κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή ζχκβαζε έξγνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ: Οη εξεπλεηέο απηνί επηιέγνληαη απφ ηνλ ΚΔ ρσξίο πεξηνξηζκνχο εζληθφηεηαο.  

Η ακνηβή αλά αλζξσπνκήλα (πιεξσηέν πνζφ ή θαζαξή αμία κεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

αλάινγα κε ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο) δε ζα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.600€.   

Σεκεηψλεηαη φηη επηιέμηκε δαπάλε απνηειεί ην ζχλνιν ηνπ εξγνδνηηθνχ θφζηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη 

απφ ηελ κηθηή ακνηβή πξνζαπμαλφκελε είηε κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ (εάλ απνηειεί επηιέμηκε δαπάλε γηα 

ην Φνξέα Υπνδνρήο) είηε κε ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, αλάινγα κε ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο. 

 

γ) Ακνηβέο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ή ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ 

Οη κεληαίεο απνιαβέο ησλ εξεπλεηψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο 

ηνπ Φνξέα Υπνδνρήο. 

 

δ) Ακνηβέο ηερληθνχ ή άιινπ ππνζηεξηθηηθνχ ηεο έξεπλαο πξνζσπηθνχ ηνπ νπνίνπ ε ζπκκεηνρή είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.  

Η κεληαία απνδεκίσζε πξέπεη λα αληηζηνηρεί ζηα ηζρχνληα ζηελ ειιεληθή αγνξά γηα παξφκνηα 

απαζρφιεζε. 
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2) Γαπάνερ Μεηακινήζευν 

Οη δαπάλεο απηή ηεο θαηεγνξίαο ζα πεξηιακβάλνπλ: 

α) Μεηαθηλήζεηο ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ ηνπ ΚΔ θαη ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηεο εξεπλεηηθήο 

νκάδαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηαδηδαθηφξσλ εξεπλεηψλ, ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ θαη ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ, δειαδή ελδεηθηηθά γηα : 

 ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα, workshops, special schools θ.ι.π.  

 ζπλαληήζεηο ζπλεξγαζίαο   

 έξεπλα πεδίνπ, κεηξήζεηο, επηηφπηα ζπιινγή δεδνκέλσλ θ.ι.π. 

β) Γαπάλεο γηα ηελ πξφζθιεζε εξεπλεηψλ  απφ ην εμσηεξηθφ, είηε απηνί αλήθνπλ ζηελ εξεπλεηηθή νκάδα, 

είηε φρη.  

 

3)  Αποζβέζειρ  

Αθνξνχλ «Απνζβέζεηο Δπίπισλ θαη Λνηπνχ Δμνπιηζκνχ» θαη «Απνζβέζεηο Αζσκάησλ Αθηλεηνπνηήζεσλ 

θαη εμφδσλ πνιπεηνχο απφζβεζεο» πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ππάξρνπζαο εξγαζηεξηαθήο 

ππνδνκήο θαη εμνπιηζκνχ/ινγηζκηθνχ, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθπφλεζε ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

εξεπλεηηθνχ έξγνπ.  

Οη απνζβέζεηο  κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ επηιέμηκεο κφλν γηα ηελ πεξίνδν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ 

εθφζνλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία πάγηνπ ελεξγεηηθνχ δελ έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν εζληθήο ή θνηλνηηθήο 

επηρνξήγεζεο. 

Δπηιέμηκν ζεσξείηαη ην θφζηνο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

πινπνίεζε (φρη ηε δηαρείξηζε) ηνπ έξγνπ. 

 

4) Γαπάνερ Γημοζιόηηηαρ και διάσςζηρ επεςνηηικών αποηελεζμάηυν  

Μπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, posters, δαπάλεο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ δεκνζηεχζεσλ, νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο εκεξίδσλ, δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο θ.ι.π.  

Δπιζημαίνεηαι όηι η διάσςζη αποηελεζμάηυν αποηελεί ςποσπευηική δπαζηηπιόηηηα. 

 

5) ςμπληπυμαηικέρ δαπάνερ  

Η θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ζπκπιεξσκαηηθέο δαπάλεο πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αλσηέξσ 

θαηεγνξίεο, θαη ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ. 
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Μπνξνχλ ελδεηθηηθά λα αθνξνχλ ζηελ αγνξά πιηθψλ άκεζεο αλάισζεο (π.ρ. εξγαζηεξηαθά αλαιψζηκα θαη 

αληηδξαζηήξηα), εληχπσλ, γξαθηθήο χιεο, αλαισζίκσλ Η/Υ, θαζψο θαη άιιεο δαπάλεο πνπ ππνζηεξίδνπλ 

ηελ πινπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ.  

 

Δπιζημαίνεηαι όηι  δεν είναι επιλέξιμερ, μεηαξύ άλλυν, οι ακόλοςθερ δαπάνερ: 

 Γαπάλεο πξνζσπηθνχ άιιεο πιελ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ  

 Οη ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (φπσο ελνίθηα, ινγαξηαζκνί ΓΔΗ, ΟΤΔ, ΔΥΓΑΠ θηι, 

δηακφξθσζε ρψξσλ, ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ, έμνδα δηαρείξηζεο θηι) θαη ινηπέο έκκεζεο δαπάλεο 

 Γαπάλεο απνζβέζεσλ γηα εμνπιηζκφ πνπ δελ ζπλδέεηαη άκεζα θαη εμεηδηθεπκέλα κε ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ (π.ρ. γεληθήο ρξήζεο εξγαζηεξηαθφο 

εμνπιηζκφο, ζπλήζεο εμνπιηζκφο γηα Η/Υ, δαπάλεο ζχλδεζεο ζην Internet, δαπάλεο βηβιηνζήθεο 

θ.ι.π.)   

 Οπνηνδήπνηε θέξδνο, νη ηφθνη, γεληθά δηαηππσκέλα έμνδα φπσο θξαηήζεηο Δηδηθψλ Λνγαξηαζκψλ 

θ.ι.π. 

 

Τέινο, νη πξνβιεπφκελεο δαπάλεο θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ήδε ή 

λα ηχρνπλ ρξεκαηνδφηεζεο ζην κέιινλ, απφ άιια θνηλνηηθά ή εζληθά ρξεκαηνδνηηθά κέζα ή άιιε 

δεκφζηα πεγή εζληθή ή επξσπατθή. Πξνεγνχκελε ή κειινληηθή ρξεκαηνδφηεζε άιισλ δαπαλψλ είλαη 

απνδεθηή.  

 

 

 

6. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

 

Η αίηεζε ζπλππνβάιιεηαη απφ ηνλ  ΚΔ θαη ηνλ Φνξέα Υπνδνρήο θαη είλαη δπλαηή απφ ηελ επφκελε 

εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηεο πξφζθιεζεο σο και ηην 20
η
 Γεκεμβπίος 2011 και ώπα 14:00.  

Η ςποβολή γίνεηαι  ζε ένηςπη και ηλεκηπονική μοπθή και πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα ζηοισεία: 

1) Τελ Αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην Έληππν Υπνβνιήο (βι. Παξάξηεκα ΙΙ). 

2) Τελ πιήξε πξφηαζε ηνπ έξγνπ φπσο απηή ππνβιήζεθε ζην πιαίζην ζην πιαίζην ηεο 3εο 

πξνθήξπμεο ησλ ERC Grants, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε θφξκα ππνβνιήο (ERC grant 

application: Parts A,B and supporting documentation)  

3) To Γειηίν αμηνιφγεζεο ηεο πξφηαζεο θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηε ζεηηθή 

αμηνιφγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Σηαδίνπ ηεο αμηνιφγεζεο ζην πιαίζην ηεο 3εο πξνθήξπμεο 
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ησλ ERC Grants. 

4) Υπεχζπλε δήισζε φηη ηπρφλ πξνζαξκνγή ζηελ δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηελ 

αξρηθή δεισζείζα ζηελ πξφηαζε πξνο ην ERC, δελ επηθέξεη νπζηαζηηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Φπζηθνχ Αληηθεηκέλνπ ηεο πξφηαζεο. 

 

Οι αιηήζειρ θα ςποβληθούν ζηην ΓΓΔΣ ζηη διεύθςνζη:  

Υπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ  

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο 

Απηνηειέο Τκήκα Γηαρείξηζεο Γηαξζξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ  

Μεζνγείσλ 14-18, 115 10, Αζήλα 

κε ηελ έλδεημε: Γξάζε: «Υπημαηοδόηηζη πποηάζευν πος αξιολογήθηκαν θεηικά ζηην 3
η
 πποκήπςξη 

ηυν ERC Grant Schemes». 

Σε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή παξάδνζε κε εηαηξεία ηαρπκεηαθνξάο, ε πξφηαζε ζα πξέπεη λα 

έρεη παξαδνζεί ζηελ ΓΓΔΤ κέρξη ηελ αλσηέξσ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα. Πξνηάζεηο πνπ ζα 

παξαιεθζνχλ κεηά ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δε ζα γίλνπλ απνδεθηέο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα έληππα ππνβνιήο ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν ηεο ΓΓΔΤ: http:// www.gsrt.gr. 

Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο Γξάζεο πεξηέρνληαη ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο 

ν νπνίνο ζα αλαξηεζεί επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΔΤ. 

Τνλίδεηαη φηη ηπρφλ  ςεπδή ζηνηρεία θαηά ηελ ππνβνιή  ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απφξξηςε ηεο 

ππνβιεζείζαο αίηεζεο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θη αλ βξίζθεηαη.  Αθφκε θαη αλ απηή ε δηαπίζησζε γίλεη 

κεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη έγθξηζε ηεο αίηεζεο ε ΓΓΔΤ δχλαηαη λα δηαθφςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη λα 

δεηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ κέξνπο απηήο πνπ πηζαλφλ έρεη δνζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή.   

 

 

7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν θαη ηελ θπξίσο δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο.  

Καη ζηα δχν ζηάδηα ν έιεγρνο δηελεξγείηαη απφ  Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο (ΔΑ) ε νπνία ζα νξηζζεί απφ ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο.  

Η ΔΑ ζα απαξηίδεηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο ησλ νπνίσλ ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν, ε εκπεηξία θαη ε 

εμεηδίθεπζε ζπλάδνπλ κε ην πεξηερφκελν ηεο πξφηαζεο. Αλ θξηζεί αλαγθαίν, ζηελ Δπηηξνπή είλαη δπλαηφ 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζηειέρε ηεο ΓΓΔΤ ππφ νπνηνδήπνηε θαζεζηψο απαζρφιεζεο. 

http://www.gsrt.gr/
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Σα μέλη ηηρ ΔΑ δηλώνοςν εκ ηυν πποηέπυν όηι: 

α) ζα ρεηξηζηνχλ ην πεξηερφκελν ησλ πξνηάζεσλ εκπηζηεπηηθά, 

β) δελ ζπλδένληαη κε ελεξγφ επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία, ή ζπγγεληθή ζρέζε ή άιιν ηδηαίηεξν δεζκφ κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηηο αηηήζεηο  πνπ ππνβιήζεθαλ,  

γ) δελ αλήθνπλ ζηνλ Φνξέα Υπνδνρήο  πνπ ζπλππνβάιιεη ηελ αίηεζε κε ηνλ ΚΔ  

 

1. Πποκαηαπκηικόρ έλεγσορ (έλεγσορ επιλεξιμόηηηαρ) 

Ο έιεγρνο απηφο απνβιέπεη ζηελ απφξξηςε απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ νη 

νπνίεο δελ είλαη πιήξεηο ή δελ ηθαλνπνηνχλ ηηο ηππηθέο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  

ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

Ο έιεγρνο δηελεξγείηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δειψζεθαλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Η αίηεζε 

ραξαθηεξίδεηαη σο κε επηιέμηκε αλ ζην παξφλ ή ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην δηαπηζησζεί φηη δελ πιεξνί έλαλ 

ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 

2. Αξιολόγηζη αιηούμενυν πόπυν. 

Γεδνκέλνπ φηη νη επηιέμηκεο θαηεγνξίεο δαπαλψλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δξάζεο (βι. Κεθάιαην 5) 

δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ ηνπ ERC, ν αηηνχκελνο 

πξνυπνινγηζκφο θαη ν επηκεξηζκφο ηνπ αλά ελφηεηα εξγαζίαο, παξαδνηέν θαη θαηεγνξία επηιέμηκεο 

δαπάλεο απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ ζα αμηνινγεζεί ζην πιαίζην απηνχ ηνπ ζηαδίνπ.  

Σπγθεθξηκέλα νη αηηήζεηο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο επηιεμηκφηεηαο ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ  ζα αμηνινγεζνχλ 

ζε φηη αθνξά ηελ θαηαιιειφηεηα, αλαγθαηφηεηα θαη ηεθκεξίσζε ησλ αηηνχκελσλ πφξσλ θαζψο θαη ηελ 

νξζφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ δηαθξηηψλ ηκεκάησλ ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ηεο εξεπλεηηθήο πξφηαζεο.   

Τέινο, ν πξνυπνινγηζκφο ησλ πξνηάζεσλ ζα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα θαιπθζνχλ απφ ηελ δηαζέζηκε 

δεκφζηα δαπάλε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο φιεο νη επηιέμηκεο πξνηάζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα 

ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ ηνπ ERC. 

 

 

 

8.  ΔΓΚΡΙΗ  -  ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ έγθξηζε ηνπ θαηαιφγνπ ησλ πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ν πίλαθαο κε ηα εγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά έξγα  αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο  

ΓΓΔΤ.   
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Αθνινπζεί ε  δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ζηειερψλ ηεο ΓΓΔΤ θαη  ηνπ ΚΔ γηα ηελ νξηζηηθή δηακφξθσζε ηνπ 

Τερληθνχ Παξαξηήκαηνο ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαη ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Φξεκαηνδφηεζεο.  

Πέξαλ ηεο Απφθαζεο Φξεκαηνδφηεζεο ε ΓΓΔΤ ζπλάπηεη κε θάζε Αλάδνρν Φνξέα (Φνξέα Υπνδνρήο)  

Πξνγξακκαηηθή Σπκθσλία, γηα ην έξγν πνπ ζα πινπνηεζεί ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζηελ νπνία θαζνξίδεηαη 

ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο, παξαθνινχζεζεο θαη γεληθά εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

 

 

9.  ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ, ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

απαηηνχκελσλ εληχπσλ θαη άιιεο δηεπθξηλίζεηο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

Απηνηειέο Τκήκα Γηαρείξηζεο Γηαξζξσηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Τερλνινγίαο, ζηηο θ.θ.:   

α)Πνιπηίκε  Σαθειιαξίνπ, ηειέθσλν: 210-7458125, e-mail: psak@gsrt.gr 

β) Φξηζηίλα Μαξγαξίηε,  ηειέθσλν: 210-7458126, e-mail: cmarga@gsrt.gr  

 

         Η παξνχζα πξνθήξπμε ζα δεκνζηεπηεί ζηνπο δηθηπαθνχο ηφπνπο ηεο ΓΓΔΤ (www.gsrt.gr) θαη ηνπ ΔΣΠΑ 

(www.espa.gr).  

Οπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηε Γξάζε ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (www.gsrt.gr). 

 

                                                   Η ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  

 

 

 

                                                                                      ΑΝΝΑ ΓΙΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 

 

 

1) Παπάπηημα Ι: Καηηγοπίερ Έπεςναρ –Οπιζμοί (Σχκθσλα κε ην Κνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε, ΔΔ 2006 C 323/01 θαη ηνλ  Γεληθφ Απαιιαθηηθφ Καλνληζκφ 800/2008/ΔΚ, ΔΔ 

2008 L 214/3). 

2) Παπάπηημα ΙΙ: Αίηηζη σπημαηοδόηηζηρ και ένηςπο ςποβολήρ.  

 

mailto:psak@gsrt.gr
mailto:cmarga@gsrt.gr
http://www.gsrt.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι:  ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΔΡΔΤΝΑ - ΟΡΙΜΟΙ 

 

(Κνηλνηηθφ πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε, ΔΔ 2006 C 323/01 θαη Γεληθφο Απαιιαθηηθφο 

Καλνληζκφο 800/2008/ΔΚ, ΔΔ 2008 L 214/3). 

 

Α) «βαζική έπεςνα»: κηα πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή εξγαζία πνπ αλαιακβάλεηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή 

λέσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηα βαζηθά αίηηα θαηλνκέλσλ θαη παξαηεξήζηκσλ γεγνλφησλ, ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή ή ρξήζε.  

Β) «βιομησανική έπεςνα»: ε ζρεδηαζκέλε έξεπλα ή θξηηηθή δηεξεχλεζε πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε 

λέσλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή ππεξεζηψλ ή γηα ηε 

ζεκαληηθή βειηίσζε πθηζηάκελσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ ή ππεξεζηψλ. Πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία 

ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ πνιχπινθσλ ζπζηεκάησλ, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε βηνκεραληθή έξεπλα, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ επηθχξσζε ηερλνινγίαο πνιιαπιψλ εθαξκνγψλ εμαηξνπκέλσλ ησλ πξσηνηχπσλ 

Γ) «πειπαμαηική ανάπηςξη»: ε απφθηεζε, ν ζπλδπαζκφο, ε δηακφξθσζε θαη ε ρξήζε πθηζηακέλσλ,  

επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη άιισλ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή 

ζρεδίσλ θαη δηαηάμεσλ γηα λέα, ηξνπνπνηεκέλα ή βειηησκέλα πξντφληα, κεζφδνπο ή ππεξεζίεο. 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηνλ ελλνηνινγηθφ πξνζδηνξηζκφ, ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε λέσλ πξντφλησλ, κεζφδσλ θαη ππεξεζηψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ παξαγσγή ζρεδίσλ, ηερληθψλ ζρεδίσλ θαη άιιεο ηεθκεξίσζεο, εθφζνλ δελ 

πξννξίδνληαη γηα εκπνξηθή ρξήζε. 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε αλάπηπμε πξσηνηχπσλ πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εκπνξηθά θαη 

πηινηηθψλ ζρεδίσλ  πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξσηφηππα ζπληζηνχλ θαη’ αλάγθε ην 

ηειηθφ εκπνξηθφ πξντφλ θαη είλαη ππεξβνιηθά δαπαλεξφ λα παξαρζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα 

ζθνπνχο επίδεημεο θαη έγθξηζεο. Σηελ πεξίπησζε κεηαγελέζηεξεο εκπνξηθήο ρξήζεο ζρεδίσλ επίδεημεο ή 

πηινηηθψλ ζρεδίσλ, ηπρφλ έζνδα απφ ηέηνηα ρξήζε πξέπεη λα αθαηξεζνχλ απφ ην επηιέμηκν θφζηνο. 

Η πεηξακαηηθή παξαγσγή θαη δνθηκή πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ είλαη επίζεο επηιέμηκε, 

εθφζνλ δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ή λα κεηαπνηεζνχλ γηα βηνκεραληθέο εθαξκνγέο ή εκπνξία. Η 

πεηξακαηηθή αλάπηπμε δελ πεξηιακβάλεη ηηο ζπλήζεηο ηξνπνπνηήζεηο  ή  ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επέξρνληαη 

θαηά θαηξνχο ζε πξντφληα, γξακκέο παξαγσγήο, κεηαπνηεηηθέο κεζφδνπο, πθηζηάκελεο ππεξεζίεο θαη 

άιιεο ιεηηνπξγίεο  ζε εμέιημε, αθφκα θαη αλ απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο απνηεινχλ, ελδερνκέλσο, βειηηψζεηο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ: 

 

ΑΙΣΗΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΚΑΙ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ 

 


