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Έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 

το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005),

2. Το  ν.  2690/1999  (ΦΕΚ45/Α/09-03-1999)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Διοικητικής  Διαδικασίας  και  άλλες 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

3. Το ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει

4. Το ν. 2919/01 (ΦΕΚ 128/Α/25.6.2001) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες 

διατάξεις»

5. Το Ν.3653/08 «Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, και την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ268/Α’/31-12-11) με την οποία αναστέλλεται 

η ισχύς των διατάξεων του ν3653/2008(ΦΕΚ49/Α) έως 31/12/2013



6. Το άρθρο 5 του ν. 2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/16.12.1999) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις»,

7. Το  Π.Δ.  85/2012  (ΦΕΚ  141-21/06/2012)  «Ίδρυση  και  μετονομασία  Υπουργείων,  μεταφορά  και 

κατάργηση υπηρεσιών», Άρθρο 1

8. Το  Π.Δ.  86/2012  (ΦΕΚ  141-21/06/2012)  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και 

Υφυπουργών», Άρ.1

9. To  ΠΔ  98/2012  (ΦΕΚ  160/Α/10-08-2012)  «Τροποποίηση  ΠΔ  85/2012  “Ίδρυση  και  μετονομασία 

Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών” (A’/141)».

10. Την  υπ’  αριθμ.  10599(ΔΚΗ/Α)1079/30.7.2012  (ΦΕΚ362/ΥΟΔΔ/30-07-2012)  κοινή  απόφαση  του 

Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών  και 

Δικτύων,  με  την  οποία   διορίζεται  ως  μετακλητός  Γενικός  Γραμματέας,  Προϊστάμενος  της  Γενικής 

Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων, ο Μάγκλαρης Βασίλειος» 

11. Την με αρ.πρωτ.17049(ΔΚΗ/Α)/1784 (ΦΕΚ 3546/Β’/31-12-2012) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας 

και  Τεχνολογίας,  και  στους  Προϊσταμένους  Διευθύνσεων  και  Τμημάτων  της  Γενικής  Γραμματείας 

Έρευνας  και  Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ)  του  Υπουργείου  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και 

Αθλητισμού στον Προϊστάμενο και στους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του δικαιώματος 

να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού»».

12. Την  με  αρ.  7725/28.3.2007  Απόφαση  της  Ε.Ε.  περί  έγκρισης  του  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου 

Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).

13. Τον  Ν.3614/2007  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  για  την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

14. Τους κανονισμούς (ΕΚ):

  αριθμ.  1081/2006  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  5ης  Ιουλίου  2006 

σχετικά  με  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  την  κατάργηση  του  κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ. 

1784/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον  κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαϊου 2009.

 αριθμ. 1083/2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  και  την  κατάργηση  του 

κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999», όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του από τους κανονισμούς (ΕΚ) 

αριθ. 1341/2008, 284/2009, 437/2010 και 539/2010, 

 αριθμ. 1828/2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1083/2006  του  Συμβουλίου  περί  καθορισμού  γενικών  διατάξεων  για  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο 

Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  το  Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  και  το  Ταμείο  Συνοχής  και  του 

κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.  1080/2006  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  για  το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,  όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του από τους 

Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 846/2009, και 832/2010. 

15. Το Κοινοτικό  Πλαίσιο  σχετικά  με  τις  κρατικές  ενισχύσεις  για  την  έρευνα  και  ανάπτυξη  και  την 

καινοτομία (2006/C 323/01)

16. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ1749/27.03.2008) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης» (ΦΕΚ 

540/Β/27.03.2008),  και  τις  με  αρ.  πρωτ.  43804/ΕΥΘΥ  2041/07.09.2009  (ΦΕΚ1957/Β/09-09-2009), 

28020/ΕΥΘΥ1212/30.06.2010 (ΦΕΚ1088/Β/19-07-2010) και 5058/ΕΥΘΥ 138/5-2-13 (ΦΕΚ 292/Β/13-2-

2013) τροποποιήσεις αυτής
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17. O  υπ’αριθμ.  800/2008  της  Επιτροπής  της  6ης  Αυγούστου  2008  για  την  κήρυξη  ορισμένων 

κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της 

Συνθήκης (Γενικός κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία)-ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008

18. Το  ΠΔ  274/2000  (ΦΕΚ  225/Α/17-10-2000)  “Όροι,  προϋποθέσεις  και  διαδικασία  χρηματοδότησης 

(επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες 

παραγωγικές μονάδες" ", όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

19. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό Ε/2007/5634/16.11.2007 που αφορά στην έγκριση του 

Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 

20. Την  υπ’αριθμ.  20550/10-12-12  (ΦΕΚ  3523/Β/31-12-2012)  Απόφαση  εκχώρησης  αρμοδιοτήτων 

Διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

21. Την  απόφαση  2006/972/ΕΚ  του  Συμβουλίου,  της  19ης  Δεκεμβρίου  2006,  σχετικά  με  το  ειδικό 

πρόγραμμα «Ιδέες» με το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων 

έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)

22. Τα  αποτελέσματα  αξιολόγησης  των  προκηρύξεων  του  European  Research  Council  –ERC  με  OJ 

Reference C213 of 20 July 2011 (ERC-2012-StG_20111012, ERC-2012-StG_20111124, ERC-2012-

StG_20111109)  και  OJ Reference C335 of  16 November 2011 (ERC-2012-ADG_20120314,  ERC-

2012-ADG_20120411, ERC-2012-ADG_20120216)..

                                     ΚΑ Λ Ε Ι

Τους δυνητικούς Δικαιούχους (Φορείς Υποδοχής) να υποβάλουν προτάσεις σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις  που  παρουσιάζονται  στην  παρούσα  πρόσκληση  καθώς  και  στον  συνημμένο  Οδηγό 

Εφαρμογής ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής, για την ένταξη πράξεων στο πλαίσιο της δράσης

«Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η 

προκήρυξη των ERC Grant Schemes»

η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας: 

- 10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 
περιφέρειες Σύγκλισης»

- 11 Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 
περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

- 12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 
περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»
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1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ  

1.1 Εισαγωγή – Στόχοι
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού / Γενική Γραμματεία Έρευνας 

και  Τεχνολογίας  καλεί  τους  δυνητικούς  Δικαιούχους  –  Φορείς  Υποδοχής  να  υποβάλουν  προτάσεις  σε 

συνεργασία με τους  ενδιαφερόμενους  Ερευνητές,  στο πλαίσιο της  Δράσης με τίτλο  «Χρηματοδότηση 

προτάσεων αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes».

Η Δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του 4ου Στρατηγικού Στόχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ), με τίτλο  «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την 

προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας», ο οποίος  αποτελεί το κύριο εργαλείο του ΕΠΕΔΒΜ για τη  

στήριξη  του  εγχώριου  ερευνητικού  δυναμικού,  αλλά  και  την  ενίσχυση  της  εξωστρέφειας  και  την 

προσέλκυση  ερευνητών  από  το  εξωτερικό,  μέσω  της  υλοποίησης  προγραμμάτων   βασικής   και 

εφαρμοσμένης  έρευνας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης θα χρηματοδοτηθούν  προτάσεις  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο 

της  5ης Προκήρυξης των ERC Grant Schemes (Starting StG2012 & Advanced Adv2012)1  από Έλληνα 

Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία  με Φορέα Υποδοχής της χώρας και αξιολογήθηκαν θετικά, δηλαδή με 

βαθμολογία  2, που αποτελεί την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία (quality threshold), στο 2ο στάδιο 

αξιολόγησης  της ανωτέρω προκήρυξης, αλλά δεν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση λόγω περιορισμών 

στο διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή 

και η επιβράβευση προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα  που διακρίθηκαν για την ποιότητα τους στο 

πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης.

Η  χρηματοδότηση  τέτοιου  τύπου  προτάσεων  εντάσσεται  στο  γενικότερο  στόχο  υποστήριξης  των 

«άριστων» επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών 

πεδίων και μακροπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων των ανώτατων 

εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων  και  των  ερευνητικών  φορέων  και  στην  ενίσχυση  της  διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού συστήματος της χώρας. 

ERC Grant Schemes:

Το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council), στο εξής ERC, αποτελεί  το κύριο 

όργανο εφαρμογής του ειδικού προγράμματος «ΙΔΕΕΣ» στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου 

δραστηριοτήτων  έρευνας,  τεχνολογικής  ανάπτυξης  και  επίδειξης  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (2007-

2013).

Στόχος  του  ειδικού  προγράμματος  «ΙΔΕΕΣ»  είναι  να  ενισχύσει  την  αριστεία,  το  δυναμισμό  και  τη 

δημιουργικότητα  της  ευρωπαϊκής  έρευνας,  καθιερώνοντας  έναν  ευρωπαϊκής  κλίμακας  μηχανισμό 

ανταγωνιστικής  χρηματοδότησης  της  έρευνας  αιχμής  που  αναλαμβάνονται  κατ’  έμπνευση  και 

1OJ  Reference  C213  of  20  July  2011  (ERC-2012-StG_20111012,  ERC-2012-StG_20111124,  ERC-2012-

StG_20111109)  και OJ  Reference  C335  of  16  November  2011  (ERC-2012-ADG_20120314,  ERC-2012-

ADG_20120411, ERC-2012-ADG_20120216).
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πρωτοβουλία ερευνητών και διεξάγονται από μεμονωμένες εθνικές ή διεθνικές ομάδες, ανταγωνιζόμενες 

μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο.

Ο Κύριος Ερευνητής υποβάλλει την πρόταση από κοινού με τον Φορέα Υποδοχής (applicant legal entity) 

στις εγκαταστάσεις του οποίου πρόκειται να υλοποιηθεί το προτεινόμενο ερευνητικό έργο. 

Το  ERC παρέχει δύο ειδών υποτροφίες (Grants) για όλα τα ερευνητικά πεδία, χωρίς προκαθορισμένες 

προτεραιότητες:

•  Οι Υποτροφίες Εκκίνησης για Ανεξάρτητο Ερευνητή (ERC Starting Grants) με στόχο τη στήριξη 

της επαγγελματικής εξέλιξης εξεχόντων ερευνητών που βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης της πρώτης 

τους ερευνητικής ομάδας ή του πρώτου ερευνητικού τους προγράμματος.

•  Οι Υποτροφίες Έμπειρου Ερευνητή (ERC Advanced Grants) με στόχο τη στήριξη έργων έρευνας 

αιχμής από πρωτοπόρους αναγνωρισμένους ερευνητές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες  

χώρες, όποια κι αν είναι η εθνικότητά τους.

Οι  προτάσεις  για  τις  παραπάνω  υποτροφίες,  αξιολογούνται  με  αποκλειστικό  κριτήριο  την  υψηλή 

επιστημονική τους ποιότητα  («αριστεία»), όπως αυτή κρίνεται από ομότιμους (peer review) και κατά την 

αξιολόγηση  δίνεται  ιδιαίτερη  προσοχή  στις  προτάσεις  έντονα  πρωτοποριακού  χαρακτήρα και  υψηλού 

συνεπώς επιστημονικού κινδύνου. 

Η ανωτέρω αξιολόγηση πραγματοποιείται  από Θεματικές Επιτροπές Αξιολόγησης (review panels),  σε 

δύο  στάδια,  με  κριτήρια  την  «αριστεία  της  ερευνητικής  πρότασης»  και  την  «αριστεία  του  κύριου 

ερευνητή». Κάθε πρόταση βαθμολογείται σε κλίμακα από 1-4 για κάθε ένα από τα ανωτέρω κριτήρια. Σε 

κάθε  στάδιο  της  αξιολόγησης  η  πρόταση  η  πρόταση  αποκλείεται  από  την  περαιτέρω  διαδικασία  αν 

βαθμολογήθηκε με βαθμό κατώτερο του «2» στο ένα ή και στα δύο κριτήρια.

Στο τέλος του Β’ Σταδίου της αξιολόγησης καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και λαμβάνει 

χώρα κοινή συνεδρίαση των Προέδρων των Θεματικών Επιτροπών με τα μέλη του ERC προκειμένου να 

εξετασθούν  οι  προτάσεις  με  διεπιστημονικό  χαρακτήρα  και  να  προσδιορισθεί  ο  τελικός  διαθέσιμος 

προϋπολογισμός κάθε panel για τη χρηματοδότηση προτάσεων.

Βάσει της ανωτέρω διαδικασίας διαμορφώνονται (για κάθε Θεματική Επιτροπή) οι ακόλουθοι πίνακες:

 Ο πίνακας με τις προτάσεις που προτείνονται για χρηματοδότηση (retained), 

 Ο πίνακας με τις προτάσεις που έλαβαν βαθμολογία ( 2) και στα δύο κριτήρια αλλά ο διαθέσιμος  
προϋπολογισμός της Θεματικής Επιτροπής δεν επαρκεί για τη χρηματοδότησή τους.

 Ο πίνακας με τις προτάσεις που απορρίπτονται.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υποτροφίες ERC  παρέχονται στην ιστοσελίδα: http://erc.europa.eu/

1.2 Βασικές αρχές
Η υλοποίηση της Δράσης διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές: 

α) Τα ερευνητικά έργα θα εκτελεσθούν από ερευνητικές ομάδες που θα καθοδηγούνται από έναν Κύριο 

Ερευνητή (ΚΕ).

β)  Κάθε  ερευνητικό  έργο  θα  υλοποιηθεί  σε  Φορέα  Υποδοχής  της  Ελλάδας  (ιδρύματα  ανώτατης 

εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς και  φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν 3297/23.12.2004), ο 
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οποίος θα ταυτίζεται με τον φορέα που συνυπέβαλε την πρόταση με τον ΚΕ στην 5η προκήρυξη των ERC 

Grants (applicant legal entity).

γ)  Η δημόσια χρηματοδότηση θα καταβάλλεται  στον Δικαιούχο - Φορέα Υποδοχής ο οποίος θα είναι  

υπεύθυνος  για  τη  διαχείριση  της  χρηματοδότησης  (π.χ.  τη  διενέργεια  των  πληρωμών,  τη  λογιστική 

παρακολούθηση των δαπανών, την πραγματοποίηση των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την 

απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου κ.λ.π.). 

ε) Ο Κύριος Ερευνητής  θα είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη  διεξαγωγή της 

έρευνας και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων  πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού 

έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας χρηματοδότησης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης  δεν θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις με ερευνητικά αντικείμενα 

που εμπίπτουν στους περιορισμούς της ηθικής δεοντολογίας όπως αυτά ορίζονται στην Απόφαση αριθμ. 

1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με 

το  έβδομο  Πρόγραμμα  Πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  (2007-2013)  (Άρθρο  6  Αρχές  ηθικής 

δεοντολογίας). 

Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπ’ όψη το εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο έχει εκδοθεί για το  

7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) «Ethics for  researchers». Στοιχεία παρέχονται στην ιστοσελίδα του FP7: 

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

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

2.1 Ερευνητικές Προτάσεις
Οι προτάσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από  Έλληνα Κύριο Ερευνητή 

(ΚΕ) στο πλαίσιο της 5ης Προκήρυξης των ERC Grant Schemes (Starting Grants 2012 και Advanced 

Grants 2012) και επιπλέον να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  Η  πρόταση  αξιολογήθηκε  θετικά,  δηλαδή  με  βαθμολογία   2  που  αποτελεί  την  ελάχιστη 

απαιτούμενη βαθμολογία (quality threshold)  στο 2ο στάδιο αξιολόγησης της  ανωτέρω προκήρυξης, 

αλλά δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό. 

β) Η πρόταση υποβλήθηκε σε συνεργασία με Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας, ο οποίος εμπίπτει σε μία  

από τις επιλέξιμες κατηγορίες Φορέων Υποδοχής (Δικαιούχων) της Ενότητας 3.2.

γ) Το αντικείμενο της πρότασης πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω στην Ενότητα 3.4.

2.2 Δικαιούχοι (Φορείς Υποδοχής)
Δικαιούχοι  της  δράσης είναι  οι  Φορείς  Υποδοχείς  των  ερευνητικών προτάσεων.  Ο Φορέας  Υποδοχής 

αποτελεί το φορέα στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο, ταυτίζεται με τον 

φορέα που συνυπέβαλε την πρόταση με τον ΚΕ (applicant legal entity)  και εντάσσεται σε μία από τις 

ακόλουθες κατηγορίες φορέων:
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 Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της  χώρας (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής)  

Ερευνητικοί φορείς της χώρας

Οι φορείς που σύμφωνα με  το άρθρο 12 του ν. 3297/23.12.2004  δύνανται να χρηματοδοτούνται 

μέσω των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ, με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα 

A.E.I, και τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικά κέντρα.2  

Σύμφωνα με τον  ορισμό που παρατίθεται στο σημείο 2.2.δ του Κοινοτικού Πλαισίου για την Έρευνα και 

την Ανάπτυξη (ΕΕ 2006 C 323/01), ερευνητικός θεωρείται ο φορέας ο οποίος, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς του (δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πληροί σωρευτικά τα  

ακόλουθα κριτήρια :

α)  έχει  σαν πρωταρχικό  σκοπό τη  διεξαγωγή βασικής  έρευνας,  βιομηχανικής  έρευνας  ή  πειραματικής 
έρευνας (βλ. Παράρτημα Ι για τους αντίστοιχους ορισμούς) και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της με τη 
διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά τεχνολογίας, 

β)  όλα  τα  κέρδη  που  προκύπτουν  επανεπενδύονται  στις  δραστηριότητες  αυτές,  τη  διάδοση  των 
αποτελεσμάτων τους ή τη διδασκαλία, 

γ) οι επιχειρήσεις που μπορούν να επηρεάσουν έναν τέτοιο φορέα, π.χ. με την ιδιότητα μετόχων ή μελών,  
δεν έχουν προνομιακή πρόσβαση στο ερευνητικό δυναμικό του ή στα ερευνητικά του αποτελέσματα.

2.3 Ερευνητική ομάδα
Στην ερευνητική ομάδα συμμετέχουν, εκτός από τον Κύριο Ερευνητή (ΚΕ), ερευνητές που ανήκουν στο 

επιστημονικό  προσωπικό του  Φορέα  Υποδοχής,  μεταδιδάκτορες  ερευνητές,  υποψήφιοι  διδάκτορες  και 

μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Ανάλογα με το αντικείμενο του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, η ερευνητική ομάδα μπορεί επίσης να 

συμπεριλαμβάνει  και  μέλη  από  άλλους  ακαδημαϊκούς  ή  ερευνητικούς  φορείς  της  Ελλάδας  ή  του 

εξωτερικού. Επίσης, στην περίπτωση ερευνητικών αντικειμένων στα οποία η έρευνα διεξάγεται συνήθως 

σε  ατομικό  επίπεδο  (π.χ.  ανθρωπιστικές  επιστήμες,  μαθηματικά),  η  ερευνητική  «ομάδα»  μπορεί  να 

απαρτίζεται μόνο από τον ΚΕ και αν είναι απαραίτητο μπορεί να συμπεριλαμβάνει έναν ή περισσότερους  

μεταδιδάκτορες ερευνητές ή/και υποψήφιους διδάκτορες ή/και μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Αν η προτεινόμενη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας περιλαμβάνει μέλη προερχόμενα από άλλους φορείς, 

η συμμετοχή τους θα πρέπει να δικαιολογείται πλήρως από την προστιθέμενη αξία που συνεισφέρουν στο 

προτεινόμενο ερευνητικό έργο. 

2Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3297/2004 «Η επιστημονική έρευνα που διεξάγεται από τα Ιδρύματα της Ακαδημίας  
Αθηνών, το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, το Ίδρυμα Ευγενίδου, «το Ιερό Κοινόβιον Ευαγγελισμού της  
Θεοτόκου (Ι.Κ.Ε.Θ.)», το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και 
το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας εντάσσεται στη συνολική ερευνητική προσπάθεια της χώρας και τα Ιδρύματα 
αυτά  δύνανται  να  χρηματοδοτούνται  και  μέσω  των  προγραμμάτων  της  ΓΓΕΤ,  με  τους  ίδιους  όρους  και  τις  
προϋποθέσεις που χρηματοδοτούνται τα A.E.I, και τα εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Ε.Τ. ερευνητικά κέντρα.»
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3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η  ημερομηνία  έναρξης  της  υλοποίησης  του  φυσικού  αντικειμένου  του  κάθε  έργου  (πράξης)  και 

ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, θα ορίζεται στην Απόφαση Χρηματοδότησής του.

Ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων (πράξεων) που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της  

δράσης ορίζεται η 30/9/2015. 

Η διάρκεια των προτεινόμενων έργων δύναται να είναι έως 30 μήνες αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 

να υπερβαίνει την ανωτέρω ημερομηνία ολοκλήρωσης των έργων.

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Η  συνολική  δημόσια  δαπάνη  της  παρούσας  πρόσκλησης  ανέρχεται  στα 2.500.000€ και 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ). 

4.1 Ένταση (ποσοστό) Ενίσχυσης
Η  ένταση  (ποσοστό)  της  ενίσχυσης  μπορεί  ανέρχεται  στο  100%  των  επιλέξιμων  δαπανών  εφόσον 

προκύπτει  σωρευτικά από το υποβαλλόμενο έργο ότι η συγχρηματοδοτούμενη δραστηριότητα εμπίπτει 

στις  συνήθεις  πρωτογενείς  δραστηριότητες του Δικαιούχου Φορέα Υποδοχής,  οι  οποίες δεν αποτελούν 

οικονομική δραστηριότητα3. 

Αυτό  ισχύει  ιδιαίτερα  στην  περίπτωση  που  το  προτεινόμενο  ερευνητικό  έργο  αφορά  στην 

πραγματοποίηση ανεξάρτητης έρευνας για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση και επιπλέον τα 

αποτελέσματα που θα προκύψουν διαδίδονται ευρέως (π.χ.  σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια κ.λ.π.) 

και γενικότερα καθίστανται προσιτά και προσβάσιμα στην οικεία επιστημονική κοινότητα4.

Ειδικά στην περίπτωση που ο ερευνητικός φορέας διεξάγει έργο βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής  

ανάπτυξης  κατά  το  οποίο  προκύπτουν  αποτελέσματα,  για  να  μη  θεωρηθεί  το  τελευταίο  ως  άσκηση 

οικονομικής  δραστηριότητας  θα  πρέπει  τα  αποτελέσματα  αυτά  να  μην  είναι  άμεσα  οικονομικά 

αξιοποιήσιμα και, σε κάθε περίπτωση, να διατίθενται στο ευρύ κοινό5. 

3 Σε περίπτωση παράλληλης άσκησης  η χρηματοδότηση δραστηριοτήτων μη οικονομικού χαρακτήρα δεν συνιστά 
ενίσχυση  εφόσον  τα  δύο  είδη  δραστηριοτήτων,  οι  δαπάνες  και  η  χρηματοδότησή  τους   μπορούν  σαφώς  να 
διαχωριστούν. 
4 Τυχόν  δικαιώματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  που  προκύπτουν  από  τη  δραστηριότητα  του  ερευνητικού  φορέα 
ανήκουν αποκλειστικά σε αυτόν, ή ακόμη και αν παρέχονται τα αποτελέσματα στη συνεργαζόμενη επιχείρηση, από  
την αξιοποίησή τους δεν παράγονται άμεσα εμπορικά προϊόντα και οφέλη στην επιχείρηση.
Το ίδιο ισχύει αν τα έσοδα από οικονομικές δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα όπως έσοδα από παραχώρηση  
αδειών  εκμετάλλευσης,  δημιουργίας  τεχνοβλαστών  και  άλλων  μορφών  αξιοποίησης  της  παραγόμενης  γνώσης,  
επανεπενδύονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες του ερευνητικού φορέα.

5 Βλ. Γνωμοδότηση ΜοΚΕ 525/05-03-2009, 814/14-1-2013
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή αν το έργο που υλοποιείται από τον Φορέα Υποδοχής (Δικαιούχο)  

θεωρείται ως οικονομική δραστηριότητα και δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις, τότε οι Δικαιούχοι θα 

μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ανώτατη ένταση ενίσχυσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα 7 

«Ενισχύσεις για Έρευνα και ανάπτυξη και την Καινοτομία» του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά 

Κατηγορία – ΓΑΚ ( Κανονισμός υπ’αριθμ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 -ΕΕ L 214/3 

της  9.8.2008)  ανάλογα  με  το  είδος  της  ενισχυόμενης  δραστηριότητας.  Συγκεκριμένα,  ο  ερευνητικός 

φορέας θα ενισχύεται κατ’ ανώτατο με βάση το ποσοστό που προβλέπεται για το είδος της επιχείρησης 

(μικρή, μεσαία ή μεγάλη), η οποία ωφελείται από τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του ή/και από το 

είδος της έρευνας ή/και από το σταθμισμένο μέσο όρο αυτών. 

4.2 Επιλέξιμες Δαπάνες
Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.

1)  Αμοιβές προσωπικού  

Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας μπορεί να περιλαμβάνουν:

1Α) Αποζημίωση  του Κύριου Ερευνητή (ΚΕ) ή/και άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας 

Η αποζημίωση του ΚΕ ή/και μελών της ερευνητικής ομάδας που είναι μέλη ΔΕΠ/ΑΕΙ ή μέλη ΕΠ/ΤΕΙ 

ή Ερευνητές ερευνητικού φορέα υπόκεινται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που 

προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν.3833/2010. 

Η αποζημίωση επιστημονικών συνεργατών που εργάζονται στο εξωτερικό δεν είναι επιλέξιμη. 

1Β) Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών που θα προσληφθούν από τον Φορέα Υποδοχής, με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

ερευνητικού έργου. 

Η  αμοιβή  ανά  ανθρωπομήνα  (πληρωτέο  ποσό  ή  καθαρή  αξία  μετά  την  αφαίρεση  του  φόρου 

εισοδήματος ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησης) δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.600€.  

1Γ) Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων  που συμμετέχουν στην υλοποίηση του 

συγκεκριμένου ερευνητικού έργου

1Δ) Αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού του οποίου η συμμετοχή είναι 

απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου. 

Η  μηνιαία  αποζημίωση  πρέπει  να  αντιστοιχεί  στα  ισχύοντα  στην  ελληνική  αγορά  για  παρόμοια 

απασχόληση.

Σημειώνεται  ότι  επιλέξιμη  δαπάνη  της  κατηγορίας  ‘Αμοιβές’  αποτελεί  το  σύνολο  του  εργοδοτικού 

κόστους, όπως αυτό προκύπτει από την μικτή αμοιβή προσαυξανόμενη είτε με τον αναλογούντα ΦΠΑ (εάν 

αποτελεί  επιλέξιμη δαπάνη για το Φορέα Υποδοχής) είτε με τις  εργοδοτικές  εισφορές,  ανάλογα με το 

καθεστώς απασχόλησης.
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2) Δαπάνες Μετακινήσεων

Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας θα περιλαμβάνουν:

α)  Μετακινήσεις    στο  εσωτερικό  ή στο εξωτερικό  του ΚΕ και  των υπόλοιπων μελών της  ερευνητικής   

ομάδας,  συμπεριλαμβανομένων των  μεταδιδακτόρων  ερευνητών,  των  υποψήφιων διδακτόρων  και  των 

μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου, δηλαδή ενδεικτικά για :

 συμμετοχή σε συνέδρια, workshops, special schools κ.λ.π. 

 έρευνα πεδίου, μετρήσεις, επιτόπια συλλογή δεδομένων κ.λ.π.

β) Δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών  από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, 

είτε όχι. 

3)  Αποσβέσεις 

Αφορούν «Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού» και «Αποσβέσεις Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 

και εξόδων πολυετούς απόσβεσης» που σχετίζονται με τη συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής 

υποδομής  και  εξοπλισμού/λογισμικού,  ώστε  να  καταστεί  δυνατή  η  εκπόνηση  του  προτεινόμενου 

ερευνητικού έργου. 

Οι αποσβέσεις  μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμες μόνο για την περίοδο της χρηματοδότησης του έργου  

εφόσον τα εν λόγω στοιχεία πάγιου ενεργητικού δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο εθνικής ή κοινοτικής 

επιχορήγησης.

Επιλέξιμο θεωρείται και το κόστος εξειδικευμένου λογισμικού που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την 

υλοποίηση (όχι τη διαχείριση) του έργου.

4) Δαπάνες Δημοσιότητας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων 

Μπορούν  να  περιλαμβάνουν  δημοσιεύσεις  σε  έγκριτα  επιστημονικά  περιοδικά,  posters,  δαπάνες 

προετοιμασίας των δημοσιεύσεων, οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων, δημιουργία ιστοσελίδας κ.λ.π. 

Επισημαίνεται ότι η διάχυση αποτελεσμάτων αποτελεί υποχρεωτική δραστηριότητα.

5) Συμπληρωματικές δαπάνες     

Η  κατηγορία  αυτή  περιλαμβάνει  συμπληρωματικές  δαπάνες  που  δεν  εντάσσονται  στις  ανωτέρω 

κατηγορίες, και συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του ερευνητικού έργου.

Μπορούν ενδεικτικά να αφορούν στην αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα και 

αντιδραστήρια), εντύπων, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ, καθώς και άλλες δαπάνες που υποστηρίζουν 

την υλοποίηση του ερευνητικού έργου. 

Δεν είναι επιλέξιμες, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες δαπάνες:

Δαπάνες προσωπικού άλλες πλην αυτών που αναφέρονται ανωτέρω 

Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κτλ, διαμόρφωση 

χώρων, υπηρεσίες καθαρισμού, έξοδα διαχείρισης κτλ) και λοιπές έμμεσες δαπάνες
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Δαπάνες αποσβέσεων για εξοπλισμό που δεν συνδέεται άμεσα και εξειδικευμένα με την υλοποίηση 

του  συγκεκριμένου  ερευνητικού  έργου  (π.χ.  γενικής  χρήσης  εργαστηριακός  εξοπλισμός,  συνήθης 

εξοπλισμός για Η/Υ, δαπάνες σύνδεσης στο Internet, δαπάνες βιβλιοθήκης κ.ά.)  

Οποιοδήποτε κέρδος, οι τόκοι, γενικά διατυπωμένα έξοδα όπως κρατήσεις Ειδικών Λογαριασμών κλπ

Επισημαίνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει επιπλέον να επικαιροποιηθεί με βάση 

τόσο την επιλεξιμότητα των δαπανών όπως αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο, όσο και με βάση το γεγονός 

ότι η διάρκεια του έργου περιορίζεται πλέον στους 30 μήνες το μέγιστο. 

Τέλος, οι προβλεπόμενες δαπάνες κάθε ερευνητικού έργου δεν θα πρέπει να έχουν χρηματοδοτηθεί ήδη ή 

να  τύχουν  χρηματοδότησης  στο  μέλλον,  από  άλλα  κοινοτικά  ή  εθνικά  χρηματοδοτικά  μέσα  ή  άλλη 

δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.  Προηγούμενη ή μελλοντική χρηματοδότηση άλλων δαπανών είναι 

αποδεκτή. 

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Η αίτηση συνυποβάλλεται από τον  ΚΕ και τον Δικαιούχο (Φορέα Υποδοχής) και  είναι δυνατή από την 

επόμενη ημερομηνία της έκδοσης της πρόσκλησης ως και την 10η Απριλίου 2013 και ώρα 15:30. 

Η υποβολή γίνεται  σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

1) Την Αίτηση χρηματοδότησης και το Έντυπο Υποβολής (βλ. Παράρτημα Β).

2) Την  πλήρη  πρόταση  του  έργου  όπως  αυτή  υποβλήθηκε  στο  πλαίσιο  στο  πλαίσιο  της  5ης 

προκήρυξης  των  ERC Grants,  σύμφωνα  με  την  αντίστοιχη  φόρμα  υποβολής  (ERC grant 

application: Parts A,B and supporting documentation) 

3) To Δελτίο  αξιολόγησης  της  πρότασης  και  λοιπά  δικαιολογητικά  που  τεκμηριώνουν  τη  θετική 

αξιολόγηση κατά τη διάρκεια του 2ου Σταδίου της αξιολόγησης στο πλαίσιο της 5ης προκήρυξης 

των ERC Grants.

4) Υπεύθυνη δήλωση ότι τυχόν προσαρμογή στην διάρκεια εκτέλεσης του έργου σε σχέση με την 

αρχική  δηλωθείσα  στην  πρόταση  προς  το  ERC,  δεν  επιφέρει  ουσιαστική  τροποποίηση  του 

Φυσικού Αντικειμένου της πρότασης.

Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική Γλώσσα, με εξαίρεση την περίληψη 

της πρότασης η οποία θα γίνεται υποχρεωτικά στα Ελληνικά.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ΓΓΕΤ στη διεύθυνση: 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων 

Μεσογείων 14-18, 115 10, Αθήνα

με την ένδειξη: Δράση: «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη 

των ERC Grant Schemes».

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή παράδοση με εταιρεία ταχυμεταφοράς, η πρόταση θα πρέπει να 
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έχει  παραδοθεί  στην  ΓΓΕΤ μέχρι  την ανωτέρω καταληκτική  ημερομηνία  και  ώρα.  Προτάσεις  που θα 

παραληφθούν μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δε θα γίνουν αποδεκτές.

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  προμηθευτούν  τα  έντυπα  υποβολής  σε  ηλεκτρονική  μορφή  από  τον 

δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: http  ://   www  .  gsrt  .  gr  .

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της Δράσης περιέχονται στον Οδηγό Εφαρμογής 

ο οποίος θα αναρτηθεί επίσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

Τονίζεται  ότι  τυχόν  ψευδή στοιχεία  κατά την υποβολή  θα έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη της  

υποβληθείσας αίτησης σε οποιοδήποτε στάδιο κι αν βρίσκεται.  Ακόμη και αν αυτή η διαπίστωση γίνει 

μετά την αξιολόγηση και έγκριση της αίτησης η ΓΓΕΤ δύναται να διακόψει τη χρηματοδότηση και να 

ζητήσει την επιστροφή του μέρους αυτής που πιθανόν έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.  

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η  διαδικασία  αξιολόγησης  περιλαμβάνει  τον  Προκαταρκτικό  Έλεγχο  και  την  κυρίως  διαδικασία 

αξιολόγησης.  Και στα δύο στάδια ο έλεγχος διενεργείται από  Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) η οποία θα 

ορισθεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Η ΕΑ θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες των οποίων το επιστημονικό αντικείμενο, η εμπειρία και η 

εξειδίκευση συνάδουν με το περιεχόμενο της πρότασης. Αν κριθεί αναγκαίο, στην Επιτροπή είναι δυνατό 

να συμμετέχουν και στελέχη της ΓΓΕΤ υπό οποιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης.

Τα μέλη της ΕΑ δηλώνουν εκ των προτέρων ότι:

α) θα χειριστούν το περιεχόμενο των προτάσεων εμπιστευτικά,

β) δεν συνδέονται με ενεργό επιστημονική συνεργασία, ή συγγενική σχέση ή άλλο ιδιαίτερο δεσμό με  
τους συμμετέχοντες στις αιτήσεις  που υποβλήθηκαν, 

γ) δεν ανήκουν σε Φορέα Υποδοχής (Δικαιούχο)  που έχει υποβάλει πρόταση 

1. Προκαταρκτικός έλεγχος (έλεγχος επιλεξιμότητας)  

Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων οι 

οποίες δεν είναι πλήρεις ή δεν ικανοποιούν τις τυπικές απαιτήσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους 

της  παρούσας  πρόσκλησης  και  τα  κριτήρια  πληρότητας  που  παρουσιάζονται  στον  Πίνακα  1  του 

Παραρτήματος Α.

Το παραδεκτό της πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης 

των  Πράξεων.  Η  εκπλήρωση  των  κριτηρίων  βαθμολογείται  με  ΝΑΙ  /  ΟΧΙ.  Για  όλα  τα  κριτήρια 

πληρότητας, η απάντηση πρέπει να είναι θετική (ΝΑΙ), αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται και ενημερώνεται  

σχετικά ο δικαιούχος. Ο έλεγχος διενεργείται βάσει των στοιχείων που δηλώθηκαν κατά την υποβολή της 

αίτησης. 

Η αίτηση χαρακτηρίζεται ως μη επιλέξιμη αν στο παρόν ή σε μεταγενέστερο στάδιο διαπιστωθεί ότι δεν 

πληροί έναν ή περισσότερους από τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
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2. Αξιολόγηση προτεινόμενων πράξεων.  

Κάθε Πράξη που προτείνεται  για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ αξιολογείται  με  βάση τέσσερις 

ομάδες κριτηρίων, οι οποίες αφορούν στην: 

α) Πληρότητα και σαφήνεια της Πράξης. 

β) Σκοπιμότητα της Πράξης. 

γ) Τήρηση των εθνικών και κοινοτικών κανόνων.

δ) Ωριμότητα της Πράξης.

Αναλυτικότερα, η εξειδίκευση των κριτηρίων ένταξης Πράξεων ανά ομάδα κριτηρίων παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 2 του Παρατήματος Α.

Η  εκπλήρωση  αυτών  των  κριτηρίων  βαθμολογείται  με  ΝΑΙ  /  ΟΧΙ  και  προϋπόθεση  θετικής 

αξιολόγησης της Πράξης είναι να λαμβάνει θετική τιμή (ΝΑΙ) σε όλα τα κριτήρια. 

Η τιμή ΝΑΙ  δύναται  να δοθεί υπό προϋποθέσεις ή αναπροσαρμογές της προτεινόμενης Πράξης 

(ερευνητικού έργου), που αποφασίζει ο ΕΦΔ. 

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις που έχουν ήδη 

αξιολογηθεί  θετικά  από τις  επιτροπές  του  ERC και  συνεπώς  διακρίθηκαν  για  την  ποιότητα  τους  στο 

πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, δεν θα επανεξεταστούν 

ως προς την επιστημονική τους αρτιότητα. 

Ως εκ τούτου τα παρακάτω κριτήρια θα θεωρείται καλύπτονται από το αντίστοιχο κριτήριο «Ground-

breaking nature and potential impact of the research & Methodology» του  ERC  για το οποίο οι 

προτάσεις έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά:

Α1 Σαφήνεια περιγραφής της πρότασης

Α2 Πληρότητα περιγραφής της πρότασης

Β3.Κρισιμότητα του προβλήματος που αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης 

και βαθμός κάλυψης των αναγκών

Β8.Καινοτομικότητα της πράξης.

Ιδιαίτερη  βαρύτητα  ωστόσο,  θα  δοθεί  στα  κριτήρια  Α3  –   “Πληρότητα  και  ρεαλιστικότητα   του   

προϋπολογισμού  της  πράξης  σε  σχέση  με  το  φυσικό  της  αντικείμενο” και   Α4  –   “Ρεαλιστικότητα   

χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης”, καθώς α) η χρονική διάρκεια των έργων θα προσαρμοστεί 

από  τα  5  χρόνια  που  προβλεπόταν  στην  υποβληθείσα  πρόταση  στο  ERC στους  30  μήνες, και  β)  οι 

επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών στο πλαίσιο της παρούσας δράσης (βλ. Κεφάλαιο 4) διαφέρουν από τις  

προβλεπόμενες στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του ERC. 

Συγκεκριμένα, κατά την εξέταση του κριτηρίου Α3 θα αξιολογηθεί  η καταλληλότητα, αναγκαιότητα και 

τεκμηρίωση  των  αιτούμενων  πόρων  (αιτούμενος  προϋπολογισμός  και  επιμερισμός  του  ανά  ενότητα 

εργασίας,  παραδοτέο  και  κατηγορία επιλέξιμης  δαπάνης)  καθώς  και  η  ορθότητα  των  εκτιμήσεων που 

αφορούν  στην  κοστολόγηση  των  διακριτών  τμημάτων  του  φυσικού  αντικειμένου  της  ερευνητικής 

πρότασης.  Επιπλέον, ο προϋπολογισμός των προτάσεων θα προσαρμοστεί, ώστε να καλυφθούν από την 

διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης όλες οι επιλέξιμες προτάσεις, λαμβάνοντας υπόψη 

τα  σχόλια  των  αξιολογητών  του  ERC  καθώς  και  το  γεγονός  ότι  η  διάρκεια  του  ερευνητικού  έργου 

περιορίζεται στους 30 μήνες.
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Τέλος, στο πλαίσιο του κριτηρίου Α4, θα αξιολογηθεί η προσαρμογή του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 

του Φυσικού Αντικειμένου της ερευνητικής πρότασης στο νέο χρονικό πλαίσιο. Υπενθυμίζεται ότι καθώς 

η θετική αξιολόγηση από το  ERC  αποτελεί  κριτήριο επιλεξιμότητας  των προτάσεων,  τα στοιχεία  που 

αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του  ERC  (Φυσικό Αντικείμενο, Κύριος Ερευνητής, Φορέας Υποδοχής) δεν 

δύνανται  να  μεταβληθούν.  Κατά  συνέπεια,  η  προσαρμογή  του  χρονοδιαγράμματος  δεν  θα  πρέπει  να 

επιφέρει αλλαγές στο Φυσικό Αντικείμενο της πρότασης.   

7.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης  των  αιτήσεων  και  την  έγκριση  του  καταλόγου  των  προς 

χρηματοδότηση έργων ο πίνακας με τα εγκεκριμένα ερευνητικά έργα  αναρτάται  στην ιστοσελίδα της 

ΓΓΕΤ.  

Ακολουθεί η  διαπραγμάτευση μεταξύ στελεχών της ΓΓΕΤ και  του ΚΕ για την οριστική διαμόρφωση του 

Τεχνικού Παραρτήματος του ερευνητικού έργου και η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης –Ένταξης 

Πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής της δράσης. 

8.  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Για  αναλυτικότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  την  υποβολή  των  προτάσεων,  τη  συμπλήρωση  των 

απαιτούμενων  εντύπων  και  άλλες  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στο 

Αυτοτελές  Τμήμα  Διαχείρισης  Διαρθρωτικών  Προγραμμάτων  της  Γενικής  Γραμματείας  Έρευνας  και 

Τεχνολογίας, στις κ.κ.:  

α) Πολυτίμη  Σακελλαρίου, τηλέφωνο: 210-7458125, e-mail: psak  @  gsrt  .  gr  

β) Χριστίνα Μαργαρίτη,  τηλέφωνο: 210-7458126, e-mail: cmarga  @  gsrt  .  gr   

Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ (www  .  gsrt  .  gr  ) και του ΕΣΠΑ 

(www.  espa  .  gr  ). 

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη Δράση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας  

Έρευνας και Τεχνολογίας (www  .  gsrt  .  gr  ).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΘΗΓ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ

Συνημμένα:
1) Παράρτημα Α: Κριτήρια Ένταξης Πράξεων. 

2) Παράρτημα Β: Αίτηση χρηματοδότησης και έντυπο υποβολής. 

3) Οδηγός Εφαρμογής Δράσης ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π1. Ο δικαιούχος που υποβάλλει την πρόταση 

έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της Πράξης

Εξετάζεται εάν ο δικαιούχος έχει την αρμοδιότητα 

εκτέλεσης  της  Πράξης,  όπως  προκύπτει  από 

σχετική  νομοθετική  ή  άλλη  διοικητική  πράξη.  Η 

αρμοδιότητα  του  δικαιούχου  τεκμηριώνεται  με 

στοιχεία που υποβάλλονται κατά την υποβολή της 

πρότασης.

Π2. Πληρότητα υποβαλλόμενης πρότασης. Εξετάζεται  αν,  για  την  υποβολή  της  πρότασης, 

χρησιμοποιήθηκαν  τα  τυποποιημένα  έντυπα  και 

έχουν  επισυναφθεί  όλα  τα  συνοδευτικά  έγγραφα 

σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στη  σχετική 

πρόσκληση

Π3.  Τα  τυποποιημένα  έντυπα  της  πρότασης 

και  τα  συνοδευτικά  έγγραφα  είναι 

συμπληρωμένα  σωστά  και  υπογεγραμμένα 

από τους αρμόδιους

Εξετάζεται  αν  τα  έντυπα  της  πρότασης  έχουν 

υπογραφεί  από  τους  αρμόδιους  και  αν  έχουν 

συμπληρωθεί όλα τα πεδία τους.

Π4.  περίοδος υλοποίησης της  προτεινόμενης 

προς  συγχρηματοδότηση  Πράξης  εμπίπτει 

εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ.

Εξετάζεται  αν  η  περίοδος  υλοποίησης  της 

προτεινόμενης  προς  συγχρηματοδότηση  Πράξης 

εμπίπτει εντός της περιόδου επιλεξιμότητας του ΕΠ, 

η οποία αρχίζει την 1/1/2007 και περατώνεται στις 

31/12/2015.  Ειδικά  για  τους  σκοπούς  της 

παρούσας  πρόσκλησης  ως  καταληκτική 

ημερομηνία  των  προτεινόμενων  πράξεων 

ορίζεται η 30/9/2015 

Π6.  Η  Πράξη  ικανοποιεί  τα  κριτήρια 

διαχωρισμού των Ταμείων.

Εξετάζεται η επιλεξιμότητα της Πράξης με βάση τα 

Κριτήρια  Διαχωρισμού  των  παρεμβάσεων  των 

Διαρθρωτικών Ταμείων, κατά τα προβλεπόμενα στο 

κεφάλαιο  "Συμπληρωματικότητα  παρεμβάσεων  με 

αυτές που χρηματοδοτούνται από ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ – 

Κριτήρια  διαχωρισμού  των  παρεμβάσεων  με  το 

ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΑ " του ΕΠ

Η εκπλήρωση των κριτηρίων βαθμολογείται με ΝΑΙ / ΟΧΙ. Για όλα τα ανωτέρω κριτήρια πληρότητας, η 

απάντηση πρέπει  να είναι  θετική (ΝΑΙ),  αλλιώς η πρόταση απορρίπτεται  και ενημερώνεται  σχετικά ο 

δικαιούχος.  Για  την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας,  η Διαχειριστική Αρχή δύναται  να ζητήσει 

συμπληρωματικά στοιχεία από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να υποβληθούν πριν από την έναρξη της 

διαδικασίας αξιολόγησης της Πράξης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α.  ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΣΑΦΗΝΕΙΑ  ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ

Α1  Σαφήνεια  περιγραφής  της 

πρότασης

Εξετάζεται αν η περιγραφή της Πράξης περιλαμβάνει σαφώς 

περιγεγραμμένο  και  επαρκώς  ποσοτικοποιημένο  φυσικό 

αντικείμενο.  Η  ποσοτικοποίηση  του  φυσικού  αντικειμένου 

της Πράξης γίνεται  με την χρήση κατάλληλων ποσοτικών 

δεικτών  εκροών  που  περιλαμβάνουν  συγκεκριμένους 

ποσοτικούς στόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία το ΕΠ 

περιλαμβάνει  δείκτη ή δείκτες  που συνδέονται  ευθέως με 

αυτή την Πράξη, χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον οι δείκτες 

αυτοί.  (Βλέπε ποσοτικούς  δείκτες  του σχετικού θεματικού 

Άξονα  Προτεραιότητας,  όπως  αυτοί  προσδιορίζονται  στον 

σχετικό  πίνακα  δεικτών  που  περιλαμβάνεται  ανά  Άξονα 

Προτεραιότητας στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2007-13»).

Α2  Πληρότητα  περιγραφής  της 

πρότασης

Αξιολογείται  η  πληρότητα  της  περιγραφή ς  του  φυσικού 

αντικειμένου της Πράξης όσον αφορά: α) την μεθοδολογία 

υλοποίησης  και  β)  τα  τεχνικά,  λειτουργικά  ή  άλλα 

χαρακτηριστικά της.

Α3.  Πληρότητα  και  ρεαλιστικότητα 

του  προϋπολογισμού  της  πράξης  σε 

σχέση με το φυσικό της αντικείμενο

Αξιολογείται  η  πληρότητα  και  η  ρεαλιστικότητα  του 

προτεινόμενου  προϋπολογισμού  της  Πράξης,  με  βάση 

κυρίως τα ακόλουθα κριτήρια:

α) την πληρότητα του προτεινόμενου π/υ (αν περιλαμβάνει 

όλα τα αναγκαίες δαπάνες για την υλοποίηση του φυσικού 

αντικειμένου)

β) το κατά πόσο τα προβλεπόμενα μοναδιαία  κόστη είναι 

ρεαλιστικά (στις περιπτώσεις που αυτά δεν προκύπτουν από 

κανονιστικές πράξεις)

γ) την ορθή κατανομή στις επιμέρους κατηγορίες δαπανών 

σε  σχέση  με  το  προτεινόμενο  φυσικό  αντικείμενο,  τους 

κανόνες επιλεξιμότητας ή και τους ειδικότερους όρους της 

πρόσκλησης.

Α4. Ρεαλιστικότητα χρονοδιαγράμ-

ματος ολοκλήρωσης της Πράξης.

Εξετάζεται  η  ρεαλιστικότητα  του  χρονοδιαγράμματος  της 

πράξης σε σχέση με:

α) το φυσικό αντικείμενο, 

β)  την  επιλεγμένη  μέθοδο  υλοποίησης  (αυτεπιστασία, 

ανάθεση κλπ),

γ)  τους  ενδεχόμενους  κινδύνους  που  συνδέονται  με  την 

υλοποίηση του έργου
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Β. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β1.Συμβολή της πράξης στην επίτευξη 

των  στόχων  /δεικτών  του 

αντίστοιχου  άξονα  προτεραιότητας  - 

Αποτελεσματικότητα πράξης

Εξετάζεται  η  συμβολή  της  Πράξης  στους  στόχους  του 

αντίστοιχου θεματικού Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ. Στις 

περιπτώσεις  όπου  η  Πράξη  συμβάλλει  άμεσα  στους 

ποσοτικούς  δείκτες  του  σχετικού  θεματικού  Άξονα 

Προτεραιότητας(όπως  αυτοί  προσδιορίζονται  στον  σχετικό 

πίνακα  δεικτών  που  περιλαμβάνεται  ανά  Άξονα 

Προτεραιότητας στο ΕΠ), καταγράφεται ποσοτική εκτίμηση 

αυτής της συμβολής.

Β2. Αποδοτικότητα Πράξης Εξετάζεται η καταλληλότητα του οικονομικού μεγέθους της 

προτεινόμενης Πράξης για  την αντιμετώπιση των αναγκών 

που προορίζεται να καλύψει (βλ. επόμενο κριτήριο). Προς 

τον σκοπό αυτό,  εξετάζονται  οι  αναμενόμενες εκροές της 

Πράξης  σε  σχέση  με  τον  αντίστοιχο  προϋπολογισμό  και 

υπολογίζεται το μοναδιαίο κόστος ανά ωφελούμενο από την 

υλοποίησή τη.

Β3.Κρισιμότητα του προβλήματος που 

αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση της 

προτεινόμενης  πράξης  και  βαθμός 

κάλυψης των αναγκών

Εξετάζεται ο βαθμός κάλυψης των αναγκών και αξιοποίησης 

των δυνατοτήτων των άμεσα (ή και έμμεσα) ωφελουμένων, 

σε  συνδυασμό  με  την  κρισιμότητα  του  προβλήματος  που 

αντιμετωπίζεται από την υλοποίηση της Πράξης. Προς τον 

σκοπό  αυτό,  η  προτεινόμενη  Πράξη  θα  πρέπει  να 

περιλαμβάνει επαρκή ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του 

πληθυσμού-στόχου  στον  οποίο  απευθύνεται  και  επαρκή 

προσαρμογή της στόχευσης και του τρόπου υλοποίησής της 

στις ανάγκες αυτές.

Β4. Συνέργεια & συμπληρωματικότητα 

με άλλες πράξεις

Εξετάζεται ο βαθμός συνέργειας και συμπληρωματικότητας 

με  άλλες  Πράξεις  που  είναι  είτε  ολοκληρωμένες  είτε  σε 

εξέλιξη στο παρόν ή και σε άλλα ΕΠ, ώστε να εξασφαλίζεται 

το  μέγιστο  δυνατό  πολλαπλασιαστικό  αποτέλεσμα  στην 

επίτευξη  των  στόχων  των  ΕΠ  από  την  υλοποίηση  της 

Πράξης.

Β8.Καινοτομικότητα της πράξης. Εξετάζεται  ο  βαθμός  καινοτομικότητας  της  προτεινόμενης 

Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να 

τεκμηριώνεται με βάση ότι:

1.  Η ίδια η προτεινόμενη Πράξη, ως εκ του περιεχομένου 

της, προάγει ευθέως την έρευνα και την καινοτομία. 

2.  Η προτεινόμενη Πράξη θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα. 

3.  Η  Δράση  στην  οποία  υπάγεται  η  προτεινόμενη  Πράξη 

είναι στην σύλληψη και την στόχευσή της καινοτομική για 

τα Ελληνικά δεδομένα. 
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Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Γ1.  Συνέπεια  με  τις  Εθνικές  και 

Κοινοτικές πολιτικές

Εξετάζεται η συνέπεια  και  συνεκτικότητα της προτεινόμενης 

Πράξης  με  το  Εθνικό  Πρόγραμμα  Μεταρρυθμίσεων  και  τις 

Ολοκληρωμένες  Κατευθυντήριες  Γραμμές  για  την  Ανάπτυξη 

και την Απασχόληση (Στρατηγική της Λισσαβόνας).

Γ2.Τήρηση  των  εθνικών  και 

κοινοτικών  κανόνων  που  αφορούν 

τις  δημόσιες  συμβάσεις  έργων, 

μελετών,  προμηθειών  και 

υπηρεσιών.

Εξετάζεται, ανάλογα με το στάδιο εξέλιξης της Πράξης, αν ο 

δικαιούχος  έχει  τηρήσει  μέχρι  τη  στιγμή  της  υποβολής της 

αίτησης  χρηματοδότησης,  τους  κατά  περίπτωση  ισχύοντες 

εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες που αφορούν τις δημόσιες 

συμβάσεις  έργων,  μελετών,  προμηθειών  και  υπηρεσιών.  Η 

εξέταση  γίνεται  με  βάση  τις  προβλεπόμενες  στο  σύστημα 

διαχείρισης  και  ελέγχου λίστες ελέγχου για  την προέγκριση 

των  σταδίων  εξέλιξης  όλων  των  δημοσίων  συμβάσεων  της 

Πράξης.

Γ4.  Προαγωγή  της  ισότητας  των 

φύλων

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις  διαδικασίες  υλοποίησης 

και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των 

ωφελουμένων,  εφαρμόζει  κανονιστικό  πλαίσιο  που  δεν 

αντίκειται την αρχή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 

και προάγει την καταπολέμηση των στερεοτύπων για την θέση 

της γυναίκας στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.

Γ5.  Προαγωγή  της  ισότητας  των 

ευκαιριών και μη διάκριση.

Εξετάζεται αν ο δικαιούχος κατά τις  διαδικασίες  υλοποίησης 

και λειτουργίας της Πράξης, και ιδίως κατά την επιλογή των 

ωφελουμένων,  εφαρμόζει  κανονιστικό  πλαίσιο  που  δεν 

αντίκειται στις αρχές της ισότητας των ευκαιριών και της μη 

διάκρισης εξαιτίας της φυλής ή της εθνικής καταγωγής, της 

θρησκείας  ή/και  των πεποιθήσεων,  της ύπαρξης αναπηρίας, 

της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.

Γ6.  Εξασφάλιση  της  ισότιμης 

συμμετοχής  των  ατόμων  με 

αναπηρία.

Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η Πράξη ικανοποιεί,  όπως 

κατά περίπτωση αρμόζει, τις απαιτήσεις της μη διάκρισης, της 

ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες και στην πληροφόρηση και 

της ισότιμης συμμετοχής στην Πράξη όλων των κατηγοριών 

των ατόμων με αναπηρία.

Γ7.  Πρόβλεψη για  την τήρηση των 

Κοινοτικών  κανόνων  για  την 

πληροφόρηση, την δημοσιότητα και 

την διάχυση των αποτελεσμάτων.

Εξετάζεται  εάν  η  πρόταση  περιλαμβάνει  σαφείς  και 

συγκεκριμένες  δεσμεύσεις  ως προς  την διαδικασία  (και  την 

κάλυψη του κόστους) τήρησης των Κοινοτικών κανόνων περί 

δημοσιότητας και ενημέρωσης των δυνητικών ωφελουμένων 

και  της  κοινής  γνώμης  για  την  προτεινόμενη 

συγχρηματοδοτούμενη  Πράξη.  Εξετάζεται  επίσης  αν  οι 

προβλεπόμενες  στην  πρόταση  ενέργειες  ενημέρωσης  είναι 

κατάλληλα  προσαρμοσμένες  στις  ανάγκες  και  τις 

ιδιαιτερότητες  του  πληθυσμού-στόχου  στον  οποίο 

απευθύνεται η προτεινόμενη Πράξη. Τέλος, εξετάζεται εάν η 

πρόταση περιλαμβάνει  σαφείς  και συγκεκριμένες  δεσμεύσεις 

ως προς την διαδικασία (και την κάλυψη του κόστους) που 

αφορά  στην  δημοσιοποίηση  και  στην  διάχυση  των 

αποτελεσμάτων  από  την  υλοποίηση  της  προτεινόμενης 

Πράξης.
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Δ. ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ

Δ1.  Στάδιο  εξέλιξης  απαιτούμενων 

ενεργειών ωρίμανσης της Πράξης.

Εξετάζεται ο βαθμός ωριμότητας της Πράξης από την άποψη 

του  σταδίου  εξέλιξης  των  απαιτούμενων 

προπαρασκευαστικών  ενεργειών,  μελετών  κλπ.  για  την 

έναρξη υλοποίησής της.

Δ2.  Βαθμός  προόδου  διοικητικών  ή 

άλλων ενεργειών. 

Εξετάζεται  ο  βαθμός  προόδου  των  συγκεκριμένων 

νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων ενεργειών, πέραν αυτών 

που εξετάζονται  στο  πλαίσιο  του κριτηρίου  Δ1,  που είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης. 

Προς  τον  σκοπό  αυτό,  εξετάζεται  πρώτιστα  η  ύπαρξη 

κατάλληλου και  επαρκούς  νομικού  και  θεσμικού  πλαισίου 

για  την υλοποίηση της Πράξης,  όπως π.χ.  η ύπαρξη των 

απαραίτητων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων που διέπουν 

την  υλοποίηση  και  την διαχείριση  της  Πράξης,  η  ύπαρξη 

νομικού  πλαισίου  καθορισμού  και  εσωτερικής  οργάνωσης 

του δικαιούχου κλπ.
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