Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της
Πράξης

«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές –
κύκλος Β’»
στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου
Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ).

Άρθρο 1: Στόχος
Στο παρόν κάλεσμα προσδιορίζεται η διαδικασία προ-επιλογής των ερευνητικών προτάσεων που θα
χρηματοδοτηθούν μέσω σχετικής Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του ΕΠ
ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ προς τους Φορείς Υποδοχής όπως αυτοί προσδιορίζονται στο Άρθρο 2 του παρόντος
καλέσματος. Ο προϋπολογισμός των προτάσεων που θα προ-επιλεγούν καθορίζεται στα είκοσι
εκατομμύρια ευρώ (20.000.000,00€) και θα καλυφθεί από πόρους του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.
Άρθρο 2 : Ορισμοί
α) «Διαδικασία προ-επιλογής»: η διαδικασία αξιολόγησης, μοριοδότησης, κατάταξης και
επιλογής των ερευνητικών προτάσεων για τις οποίες θα εκδοθεί πρόσκληση
χρηματοδότησης προς τους φορείς υποδοχής από την ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.
β) «Φορέας υποδοχής»: Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ερευνητικοί φορείς του
άρθρου 12 του ν. 4386/2016.
γ) «Ερευνητική Ομάδα»: το σύνολο των μελών που αποτελούν την ομάδα, δηλαδή των
υποτρόφων ερευνητών, του ακαδημαϊκού συμβούλου και του αναπληρωτή ακαδημαϊκού
συμβούλου όπου αυτός προβλέπεται.
δ) «Υπότροφοι ερευνητές»: Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας, υποψήφιοι διδάκτορες ή
κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, που δεν είναι μέλη ΔΕΠ/ΕΠ (εν ενεργεία ή ομότιμα) των ΑΕΙ ή
Ερευνητές (εν ενεργεία ή ομότιμοι) ή συνεργαζόμενα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των Ερευνητικών
Φορέων του άρθρου 12 του ν. 4386/2016 ή ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ σε οποιοδήποτε ίδρυμα της
χώρας.
ε) «Νέοι Ερευνητές»: οι Υπότροφοι Ερευνητές που είναι υποψήφιοι διδάκτορες ελληνικών
ΑΕΙ ή/και διδάκτορες για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει εξήντα (60) μήνες από τη λήψη
του διδακτορικού τους. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την
οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή. Το χρονικό διάστημα των εξήντα
(60) μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής των
ερευνητικών προτάσεων.
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στ) «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος»: μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (εν ενεργεία ή ομότιμο) των ΑΕΙ ή ο
Ερευνητής (εν ενεργεία ή ομότιμος) ή το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ/ΕΠ των Ερευνητικών
Φορέων του άρθρου 12 του ν. 4386/2016. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος αναλαμβάνει τα
καθήκοντα του Υπεύθυνου Πράξης/Επιστημονικού Υπευθύνου.
ζ) «Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος»: μέλος ΔΕΠ/ΕΠ (εν ενεργεία ή ομότιμο) των ΑΕΙ
ή ο Ερευνητής (εν ενεργεία ή ομότιμος) ή το συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ/ΕΠ των Ερευνητικών
Φορέων του άρθρου 12 του ν. 4386/2016.
η) «ΕΥΔ», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.
Άρθρο 3: Σύνθεση ερευνητικής ομάδας
1.

Κάθε ερευνητική ομάδα αποτελείται από δύο (2) Υπότροφους Ερευνητές και έναν (1)
Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στη σύνθεση της ομάδας, δύναται να μετέχει και ένας (1)
Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των μελών της
ερευνητικής ομάδας δύναται να ανέλθει στα τέσσερα (4) άτομα.

2.

Τουλάχιστον ένας εκ των Υποτρόφων Ερευνητών πρέπει να είναι νέος ερευνητής βάσει του
Άρθρου 2(ε).

3.

Κάθε μέλος της ερευνητικής ομάδας –συμπεριλαμβανομένων του ακαδημαϊκού συμβούλου
και του αναπληρωτή ακαδημαϊκού συμβούλου– έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε μία (1)
μόνο ερευνητική ομάδα, τόσο κατά τη διαδικασία υποβολής της πρότασης όσο και κατά την
υλοποίησης της πρότασης.

4.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ερευνητική ομάδα υπότροφοι που έχουν
χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση
στους νέους ερευνητές».

5.

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του
παρόντος άρθρου, αποκλείονται από την διαδικασία προ-επιλογής όλες οι ομάδες στις
οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.

6.

Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση του οποιοδήποτε μέλους της ερευνητικής ομάδας από
την ημερομηνία λήξης υποβολής των ερευνητικών προτάσεων έως και την ημερομηνία
ανακοίνωσης του οριστικού πίνακα των ενισχυόμενων ομάδων.

7.

Μετά την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα των ομάδων που προκρίνονται για
χρηματοδότηση και μέχρι την ολοκλήρωση της Πράξης είναι δυνατή (α) μόνο μία (1)
αντικατάσταση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου
από καθηγητή/ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας και (β) μόνο μία (1) αντικατάσταση
υπότροφου ερευνητή από άτομο αντίστοιχων προσόντων υπό την αίρεση ότι πληρούνται οι
όροι των παραγράφων ένα (1) έως τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου. Η αντικατάσταση
γίνεται βάσει τεκμηριωμένης αίτησης υπογεγραμμένης από όλα τα μέλη της ερευνητικής
ομάδας που υποβάλλεται προς την ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός
των μελών της ερευνητικής ομάδας δε δύναται να τροποποιηθεί.

8.

Περεταίρω λεπτομέρειες αναφορικά με τις διαδικασίες αντικατάστασης καθορίζονται από
την Πρόσκληση της ΕΥΔ προς τους Φορείς Υποδοχής που θα ακολουθήσει τη διαδικασία
προ-επιλογής.
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Άρθρο 4: Ερευνητική πρόταση
1.

Δε δύνανται να χρηματοδοτηθούν προτάσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται ήδη ή έχουν
χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από άλλα εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα ή
άλλη δημόσια πηγή εθνική ή ευρωπαϊκή.

2.

Κάθε πρόταση μπορεί να κατατεθεί σε ένα μόνο από τα ακόλουθα Επιστημονικά πεδία:
Επιστημονικό Πεδίο 1. Μαθηματικά & Φυσικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Επιστημονικό Πεδίο 3. Γεωργικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 4. Ιατρικές & Βιολογικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 5. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 6. Κοινωνικές Επιστήμες
Επιστημονικό Πεδίο 7. Οικονομικές & Νομικές επιστήμες

3.

Τα ως άνω πεδία εξειδικεύονται περαιτέρω σε Επιστημονικούς Τομείς (υποπεδία) και
Επιστημονικές Εξειδικεύσεις βάσει του συστήματος κατανομής που ακολουθεί η «Ενιαία
Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ και η
«Ηλεκτρονική Εφαρμογή Μητρώου Αξιολογητών» αυτής.

4.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης κάθε πρότασης είναι δεκαπέντε (15) μήνες. Όλα τα μέλη της
Ερευνητικής Ομάδας συμμετέχουν στο σύνολο της διάρκειας του έργου.

5.

Ύστερα από τεκμηριωμένη έκθεση της ερευνητικής ομάδας, η οποία υπογράφεται από τον
Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και διαβιβάζεται στην ΕΥΔ από το Φορέα Υποδοχής, δύναται να
δοθεί παράταση με στόχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πρότασης χωρίς
μεταβολή του οικονομικού αντικειμένου της.

Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες
1.

Η συνολική αμοιβή των υποτρόφων ερευνητών έχει τη μορφή υποτροφίας αριστείας η
οποία καλύπτει τα τροφεία καθώς και ενδεχόμενες δαπάνες που απαιτούνται για την
υλοποίηση της έρευνας και το ύψος της οποίας, συμπεριλαμβανόμενων των νόμιμων
κρατήσεων, ορίζεται:
α) Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια
ευρώ (19.500,00€) ανά άτομο.
β) Για τους υποψήφιους διδάκτορες σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€) ανά
άτομο.

2.

Ως ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας (υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας)
λαμβάνεται αυτή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της ερευνητικής πρότασης.
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3.

Η αμοιβή του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε κατ’ αποκοπή ποσό επτά χιλιάδων ευρώ
(7.000,00€) και η αμοιβή του Αναπληρωτή Ακαδημαϊκού Συμβούλου ορίζεται σε τέσσερεις
χιλιάδες (4.000,00€).

4.

Οι αμοιβές των αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων (εβδομήντα ευρώ (70€) ανά
αξιολόγηση) θα καλυφθούν από πόρους της Τεχνικής Βοήθειας, Υποπρόγραμμα Α΄, των
Αξόνων Προτεραιότητας 10, 11,και 12 του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο
«Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007616, ΣΑΕ
2017ΣΕ31910000.

Άρθρο 6 : Παραδοτέα
1.

Τελικά παραδοτέα είναι:
(α) η παρουσίαση μιας κοινής, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευσης σε
τουλάχιστον ένα (1) διεθνές συνέδριο με διαδικασία επιλογής από οργανωτική επιτροπή και
(β) τουλάχιστον μία (1) κοινή, όλων των μελών της ερευνητικής ομάδας, δημοσίευση σε
διεθνές επιστημονικό περιοδικό. Αναφορικά με τη δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό
περιοδικό, αρκεί η αποδοχή του προς δημοσίευση (accepted paper).

2.

Σε περίπτωση που η έρευνα δεν μπορεί να καταλήξει σε αποτέλεσμα για επιστημονικούς
λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας:
(α) συντάσσεται έκθεση η οποία περιγράφει αναλυτικά τους λόγους αδυναμίας
ολοκλήρωσης της έρευνας. Η έκθεση υπογράφεται από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και τα
μέλη της ερευνητικής ομάδας και υποβάλλεται στην ΕΥΔ. Από την υποβολή της έκθεσης
προς την ΕΥΔ αναστέλλεται η πραγματοποίηση πληρωμών προς τα μέλη της ερευνητικής
ομάδας.
(β) Η ΕΥΔ διαβιβάζει την έκθεση σε δύο αξιολογητές που αντλούνται από το Μητρώο της
Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης. Στην περίπτωση αποδοχής των λόγων που
παρουσιάζονται στην έκθεση, η εν λόγω έκθεση λογίζεται ως τελικό παραδοτέο και οι
δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη στιγμή υποβολής της γίνονται αποδεκτές.
(γ) Στην περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, το έργο χαρακτηρίζεται ως «μη ολοκληρωμένο»
και οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως τη στιγμή υποβολής της λογίζονται ως
αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται.
Ως «ανωτέρα βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του
ελέγχου του υποτρόφου, που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή
περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορεί,
στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και
σύνεσης.

3.

Τα ενδιάμεσα παραδοτέα θα καθοριστούν από τη σχετική Πρόσκληση της ΕΥΔ.

Άρθρο 7: Εποπτεία της διαδικασίας προ-επιλογής και κατανομή ρόλων των εμπλεκόμενων μερών.
1.

Για την εποπτεία της διαδικασίας προ-επιλογής (αξιολόγησης) συγκροτείται, με απόφαση
του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ,
τετραμελής Επιτροπή Εποπτείας, η οποία αποτελείται από τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ που
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προτείνει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στις συνεδριάσεις της
Επιτροπής Εποπτείας συμμετέχουν, δίχως δικαίωμα ψήφου, ο Ειδικός Γραμματέας
Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΚΤ και ο Επιστημονικός
Υπεύθυνος λειτουργίας της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων της
ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.
2.

Η Επιτροπή Εποπτείας υποστηρίζεται διοικητικά από στελέχη της ΕΥΔ μετά από σχετική
απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ.

3.

Αντικείμενο της Επιτροπής Εποπτείας είναι η γενική εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης
και η χορήγηση κατευθύνσεων για κάθε ζήτημα που προκύπτει κατά την αξιολόγηση και
βάσει των αρχών της αδιάβλητης και ισότιμης αξιολόγησης όλων των προτάσεων.

4.

Κατά τη διαδικασία της προ-επιλογής, η ΕΥΔ έχει την ευθύνη:
(α) παραμετροποίησης της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων και
τεχνικής υποστήριξης των χρηστών αυτής,
(β) προσθήκη νέων λειτουργιών στην Ενιαία Πλατφόρμα Αξιολόγησης Ερευνητικών
Προτάσεων,
(γ) έκδοσης δημόσιας πρόσκλησης επικαιροποίησης του μητρώου αξιολογητών της
Πλατφόρμας πριν την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης,
(δ) έκδοσης δημόσιας Πρόσκλησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας, για
την επικαιροποίηση του μητρώου αξιολογητών πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας
αξιολόγησης
των
προτάσεων
προκειμένου
να
καλυφθούν
κενά
σε
ειδικότητες/επιστημονικές εξειδικεύσεις,
(ε) εισήγησης προς την Επιτροπή Εποπτείας για την ανάγκη σύστασης υπό την εποπτεία
αυτής, ειδικής ομάδας αξιολόγησης (Panel) προκειμένου να αξιολογήσει προτάσεις οι
οποίες δεν κατέστη εφικτό να αντιστοιχηθούν με αξιολογητές του μητρώου μετά τις δύο
δημόσιες προσκλήσεις επικαιροποίησής του,
(στ) έκδοσης των προσωρινών και των οριστικών αποτελεσμάτων,

Άρθρο 8: Υποβολή προτάσεων- Διαδικασία προ-επιλογής/ αξιολόγησης.
1.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της
παρ. 7 του παρόντος άρθρου, από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων, ομότιμους, Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, και από Ερευνητές, οι οποίοι
είναι εγγεγραμμένοι στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αξιολογητών» της «Ενιαίας Πλατφόρμας
Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ.

2.

Η ανάθεση της αξιολόγησης κάθε πρότασης σε αξιολογητές πραγματοποιείται
αυτοματοποιημένα βάσει ειδικού αλγορίθμου, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη συνάφεια της
πρότασης με το ακαδημαϊκό/ερευνητικό υπόβαθρο κάθε αξιολογητή στον συγκεκριμένο
επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση.

3.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης, με ευθύνη της ΕΥΔ, πρέπει να είναι γνωστή στους ερευνητές
κατά την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης.

4.

Οι ερευνητικές ομάδες, μέσω του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, υποβάλλουν τις προτάσεις τους
ηλεκτρονικά στο «Σύστημα Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων», το οποίο αποτελεί τμήμα
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της «Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. βάσει του Τυποποιημένου Έντυπου Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης που
διαμορφώνει η ΕΥΔ.
5.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ερευνητικών προτάσεων, η περίοδος υποβολής, η
ηλεκτρονική διεύθυνση του «Συστήματος Υποβολής», οι απαραίτητες οδηγίες για την
υποβολή των προτάσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθορίζονται με απόφαση του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ.

6.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ερευνητικών προτάσεων, κάθε μια από τις
υποβληθείσες προτάσεις αξιολογείται από δύο αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο
μητρώο αξιολογητών της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων.

7.

Η τελική βαθμολογία και ο βαθμός κάθε κριτηρίου κυμαίνεται από μηδέν (0) έως εκατό
(100). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:
-

«Α. Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της πρότασης» με συντελεστή
βαρύτητας επί της τελικής βαθμολογίας σαράντα τοις εκατό (40%). Ειδικότερα
εξετάζονται: (α) η σαφής περιγραφή του αντικειμένου της έρευνας και των ερωτημάτων
που θέτει, (β) η μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας, (γ) η επάρκεια του εννοιολογικού
πλαισίου, (δ) η συνεισφορά στη θεωρητική ή/και εφαρμοσμένη επιστημονική γνώση.

-

«Β. Καινοτομία της ερευνητικής πράξης» με συντελεστή βαρύτητας επί της τελικής
βαθμολογίας δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ειδικότερα εξετάζεται ο βαθμός καινοτομίας
της προτεινόμενης Πράξης, ο οποίος, ενδεικτικά και μεταξύ άλλων, μπορεί να
τεκμηριώνεται με βάση την εφαρμογή νέων ερευνητικών προσεγγίσεων, μεθοδολογίας
ή/και εννοιολογικών πλαισίων

-

«Γ. Ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος» με συντελεστή βαρύτητας επί της τελικής
βαθμολογίας δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Ειδικότερα αξιολογείται: (α) πόσο
στοιχειοθετημένη είναι η προοπτική ολοκλήρωσης της έρευνας στο προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα που διαρκεί η πράξη, (β) εάν οι ανάγκες της προτεινόμενης
μεθοδολογίας συνάδουν με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

-

«Δ. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας και κατανομή ρόλων των μελών της ομάδας» με
συντελεστή βαρύτητας επί της τελικής βαθμολογίας είκοσι τοις εκατό (30%). Ειδικότερα
αξιολογείται (α) το προφίλ των μελών της ερευνητικής ομάδας βάσει του βιογραφικού
τους, (β) η ακαδημαϊκή τους εμπειρία, (γ) η ποιότητα των δημοσιεύσεων, (δ) η
ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία σε συναφές ερευνητικό πεδίο, (ε) η συνολική
επάρκεια της ομάδας να υλοποιήσει την προτεινόμενη έρευνα, (στ) ο τρόπος με τον
οποίο έχουν καταμεριστεί οι ρόλοι στο εσωτερικό της ερευνητικής ομάδας σε σχέση με
το προφίλ του κάθε μέλους, (ζ) η ικανότητά του Ακαδημαϊκού Συμβούλου να
ανταποκριθεί στο ρόλο του.

8.

Σε περίπτωση που η τελική βαθμολογία των δύο εξωτερικών αξιολογητών διαφέρει κατά
περισσότερο από είκοσι (20,00) μονάδες, καλείται τρίτος αξιολογητής να βαθμολογήσει και
τελικά εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο κοντινότερων βαθμολογιών. Σε περίπτωση που η
βαθμολογία του τρίτου αξιολογητή ισαπέχει από τις βαθμολογίες των δύο πρώτων
αξιολογητών, εφαρμόζεται ο μέσος όρος των δύο ευνοϊκότερων βαθμολογιών.

9.

Προτάσεις που αξιολογούνται κάτω της βάσης πενήντα (50,00), σε οποιοδήποτε
βαθμολογούμενο κριτήριο, δεν δύναται να χρηματοδοτηθούν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
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της τελικής βαθμολογίας προκρίνονται για χρηματοδότηση οι προτάσεις που έχουν
υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο με τη μεγαλύτερη στάθμιση.
10. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων, η ΕΥΔ εκδίδει:
(α) Προσωρινό πίνακα των προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση και
επιλαχουσών προτάσεων βάσει της παρακάτω μεθοδολογίας:
(α1) Εκτίμηση διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Επιστημονικό Τομέα. Η εκτίμηση
του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Επιστημονικό Τομέα διαμορφώνεται βάσει
του αλγόριθμου:
(Xi/Y)*Ζ
όπου:
Χi: ο προϋπολογισμός των προτάσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν
και υπάγονται στο επιστημονικό πεδίο i,
Υ: ο προϋπολογισμός του συνόλου των προτάσεων (όλων των
επιστημονικών πεδίων) που δύνανται να χρηματοδοτηθούν,
Ζ: ο διαθέσιμος προϋπολογισμός (20.000.000,00€).
(α2) Επιλογή προτάσεων που προκρίνονται για χρηματοδότηση. Μετά την
ολοκλήρωση της κατανομής του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά επιστημονικό
τομέα επιλέγονται οι προτάσεις με την υψηλότερη βαθμολογία μέχρις εξάντλησης
του προϋπολογισμού έκαστου επιστημονικού τομέα.
Για τις προτάσεις που προκρίνονται για χρηματοδότηση ανακοινώνονται ο κωδικός της
πρότασης, η βαθμολογία κάθε αξιολογητή ανά κριτήριο, ο τελικός βαθμός, ο τίτλος της
πρότασης, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας και ο φορέας υποδοχής. Για τις προτάσεις που
περιλαμβάνονται στον πίνακα των επιλαχουσών ανακοινώνονται ο κωδικός της πρότασης, η
βαθμολογία κάθε αξιολογητή ανά κριτήριο, ο τελικός βαθμός και ο τίτλος της πρότασης.
(β) Προσωρινό πίνακα προτάσεων που αποκλείστηκαν από τον προσωρινό πίνακα
προτάσεων που προκρίνονται προς χρηματοδότηση και από τον προσωρινό πίνακα
επιλαχουσών προτάσεων. Στον πίνακα των αποκλεισθεισών προτάσεων αναφέρονται ο
κωδικός της πρότασης, καθώς και ο λόγος αποκλεισμού.
Τα στοιχεία των αξιολογητών δεν ανακοινώνονται. Η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ έχει την
υποχρέωση διατήρησης των στοιχείων αυτών βάσει των όσων ορίζει το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ωστόσο, κάθε ερευνητική ομάδα έχει
δικαίωμα να λάβει τα (ανώνυμα) φύλλα αξιολόγησης της.
11. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων ασκούνται ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας εντός
επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων. Τα
σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή μέσω συστημένης επιστολής στα
γραφεία της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, οπότε το εμπρόθεσμό τους διαπιστώνεται βάσει της
ημερομηνίας που αναφέρεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι ενστάσεις δεν δύναται
να αφορούν τη βαθμολογία.
12. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή
Εποπτείας σε ειδική συνεδρίαση στην οποία δεν μετέχει ο Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του
ΕΚΤ και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Ενιαίας Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών
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Προτάσεων της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, και εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, και
κατόπιν αυτής η ΕΥΔ ανακοινώνει τους οριστικούς πίνακες.
13. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η ΕΥΔ προχωρά στην έκδοση σχετικής Πρόσκλησης
προς τους Φορείς Υποδοχής για περαιτέρω ενέργειες.
14. Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής ερευνητικών ομάδων από τους πίνακες
χρηματοδότησης, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από τον ίδιο επιστημονικό
κλάδο και τον ίδιο επιστημονικό τομέα.

Άρθρο 9: Πληροφόρηση
Ερωτήσεις σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, και άλλες διευκρινίσεις υποβάλλονται
αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση research@epeaek.gr.
Περαιτέρω πληροφορίες και χρήσιμα έγγραφα αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://empedu.gov.gr/
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