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Γραφείο Διαμεσολάβησης Π.Θ. - Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ειδικό Πρόγραμμα 
«ΑΝΘΡΩΠΟΙ»  

 

Τ
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»  
 

 
Εισαγωγή  
Η Ε.Ε. αναγνωρίζει ότι ο πιο κρίσιμος και πολύτιμος παράγοντας για την ανάπτυξη της έρευνας στην Ευρώπη είναι το 
ανθρώπινο δυναμικό της. Για τον λόγο αυτό διαθέτει ήδη από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και ιδιαίτερα σήμερα με το 7ο 

ΠΠ ένα πολύ μεγάλο κονδύλιο για την βελτίωση και την αύξηση των ανθρώπινων πόρων στον Ευρωπαϊκό Χώρο 
Έρευνας (ΕΧΕ). Οι «δράσεις Marie Curie» του 6ου ΠΠ υπήρξαν το εργαλείο για την δόμηση του ΕΧΕ. Αυτές οι δράσεις 
σήμερα με το 7ο ΠΠ ανάγονται σε «κλειδί» για την ανάδειξη του ΕΧΕ σε μία ελκυστική ευρωπαϊκή «αγορά εργασίας» 

δις για την περίοδο 2007-2013. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 50% σε σχέση με τους 

μα 

 περίπου για το 
ν. 

h/people.html  απ’ όπου μπορείτε και να 
υποβάλετε κάθε ερώτησή σας μέσω της φόρμας επικοινωνίας (helpdesk).   

(labor market) για τους καλύτερους ερευνητές.  
Οι πόροι που διαθέτει η Ε.Ε. για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την κινητικότητα μέσω του 7ου ΠΠ για την επίτευξη του 
σκοπού είναι σημαντικοί: € 4,7 
πόρους που διέθεσε στο 6ο ΠΠ.  
Το «εργαλείο» που χρησιμοποιεί η ΕΕ στο 7ο ΠΠ για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την Κινητικότητα είναι το Ειδικό 
Πρόγραμμα «Άνθρωποι». Το ΕΙΕ με απόφαση του Γ.Γ./ΓΓΕΤ κ. Ι. Τσουκαλά, το Γραφείο Διαμεσολάβησης του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ορισθεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ-NCP) για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, 
Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου. Με την ίδια απόφαση ο Γ.Γ./ΓΓΕΤ έχει ορίσει ΕΣΕ για το ίδιο ειδικό 
ρόγραμμα το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών-ΕΙΕ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης-ΕΚΕΤΑ , το ΊδρυΠ

Τεχνολογίας & Έρευνας-ΙΤΕ, τον Ελληνικό Σύλλογο Επιστημόνων Marie Curie-MCFA και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 
 
Ο Γ.Γ./ΓΓΕΤ καθ. Ι. Τσουκαλάς , στη συνάντηση που συγκάλεσε στη ΓΓΕΤ με τα Εθνικά Σημεία Επαφής έθεσε σαν 
τόχο την προσέλκυση του 5% επί του συνόλου του 7σ ου ΠΠ. Αυτό σημαίνει €200 εκατομμύρια

Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» που μεταφράζονται σε ανάλογες ώρες εργασίας όλων των εμπλεκομένω
 
Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση του Ειδικού Προγράμματος «Άνθρωποι» όπως έχει ψηφισθεί. 
 
Χρήσιμες πληροφορίες και εξελίξεις για το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ειδική ιστοσελίδα του Γραφείου 
Διαμεσολάβησης ΠΘ για το ΕΠ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»: http://liaison.uth.gr/ncput
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Τι είναι το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»;  
Το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» αποτελεί έναν από τους τέσσερις βασικούς άξονες του 7ου Προγράμματος 
Πλαισίου (ΠΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), με κύριο σκοπό τη χρηματοδότηση 
της Έρευνας & Ανάπτυξης. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και ευρείας ανταπόκρισης 
προγράμματα του ΠΠ καθώς απευθύνεται στο Ερευνητικό Ανθρώπινο Δυναμικό παρέχοντας χρηματοδότηση 
κυρίως υπό μορφή υποτροφιών για την ανάπτυξη της ερευνητικής τους δραστηριότητας σε άλλες χώρες (τόσο εντός 
όσο και εκτός Ευρώπης).  
Ουσιαστικά, το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» αποτελείται από πλήθος επιμέρους δράσεων, «Δράσεις Marie-
Curie», οι οποίες έχουν σχεδιαστεί κατάλληλα προκειμένου να ανταποκρίνονται πλήρως στις πολύ απαιτητικές 
ανάγκες της επιστημονικής κοινότητας για:  

 • ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
 • ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  
 • ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ  

 
Ποιός είναι ο στόχος του Ειδικού Προγράμματος;  
Στρατηγικός στόχος του προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» είναι να συνδράμει καθοριστικά στην υποστήριξη της 
κινητικότητας των ερευνητών εντός και εκτός των ορίων της ΕΕ ενισχύοντας το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται 
στον τομέα της έρευνας & τεχνολογίας τόσο σε αριθμό όσο και σε επίπεδο κατάρτισης. Αυτό επιτυγχάνεται με τους εξής 
τρόπους:  

α)  προσελκύοντας νέους να ακολουθήσουν τη σταδιοδρομία του «ερευνητή»  
β)  ενθαρρύνοντας τους ερευνητές να παραμείνουν στην Ευρώπη δημιουργώντας έναν ελκυστικό χώρο έρευνας  
γ)  βοηθώντας τους ερευνητές να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σε άλλα πεδία σε άλλες χώρες 

στην Ευρώπη και στον κόσμο & ενθαρρύνοντάς τους να συνεργαστούν με τη βιομηχανία  
δ)  προσελκύοντας στην Ευρώπη υψηλού επιπέδου ερευνητές από όλον τον κόσμο  

 
Σε ποιούς κλάδους της επιστήμης απευθύνεται το πρόγραμμα;  
Το πρόγραμμα είναι «ανοικτό» για ΟΛΟΥΣ τους κλάδους της επιστήμης. Το ερευνητικό αντικείμενο επιλέγεται 
ελεύθερα από τον ερευνητή σε συνεργασία με οργανισμό της χώρας (εντός ή εκτός ΕΕ) στην οποία θα «φιλοξενηθεί» 
για την υλοποίηση της έρευνας.  
Ποιές δράσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα;  
Ο συνολικός προβλεπόμενος προϋπολογισμός των 4,72 δισ. ευρώ για τα έτη 2007-2013 αναμένεται να καλύψει 
δράσεις, οι κυριότερες από τις οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:  
 

ΔΡΑΣΗ 1: «ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ»  
(Ιnitial Training Networks, ITN)  

 
Στόχος: Η βελτίωση των προοπτικών καριέρας των ΝΕΩΝ ερευνητών1, κυρίως από την ΕΕ ή από συνδεδεμένες 

χώρες που προέρχονται τόσο από τον δημόσιο ή/και από τον ιδιωτικό τομέα, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα για 
απόκτηση νέων ερευνητικών εμπειριών, γνώσεων και δεξιοτήτων και δίνοντάς τους την ευκαιρία για επιπλέον 
κατάρτιση σε ένα οργανισμό (πανεπιστήμιο, ερευνητικό κέντρο, επιχείρηση) της ΕΕ ή των συνδεδεμένων χωρών.  

                                                 
1 Στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στους νέους & στους έμπειρους ερευνητές.  
«ΝΕΟΙ ερευνητές» θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται στην αρχή ακόμη της καριέρας τους, δηλαδή ερευνητές με ή χωρίς Διδακτορικό για τους οποίους δεν έχουν περάσει 4 
χρόνια από την στιγμή που απέκτησαν πτυχίο που να τους επιτρέπει να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές.  
«ΕΜΠΕΙΡΟΙ ερευνητές» θεωρούνται εκείνοι οι οποίοι είτε έχουν: α) 4 χρόνια αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία πλήρους απασχόλησης μετά την απόκτηση πτυχίου που να τους 

επιτρέπει να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές,β) Διδακτορικό Δίπλωμα.  
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Μηχανισμός υλοποίησης: Η δράση υλοποιείται μέσω ενός μηχανισμού υπερ-εθνικής ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ. Συγκεκριμένα, 
για την υποβολή πρότασης είναι συνήθως απαραίτητη η συμμετοχή στο Δίκτυο τουλάχιστον 3 εταίρων 
(πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις) από τουλάχιστον 3 κράτη-μέλη της ΕΕ ή από Συνδεδεμένες Χώρες 
(τουλάχιστον 2 από τους 3 εταίρους του Δικτύου πρέπει να βρίσκονται σε κράτη-μέλη της ΕΕ). Το δίκτυο ορίζει 
κοινό πρόγραμμα ερευνητικής κατάρτισης, απασχόλησης και φιλοξενίας νέων ερευνητών από τα μέλη του 
Δικτύου , το οποίο θα βασίζεται στις ανάγκες των ερευνητών για εκπαίδευση σε παρεμφερή ή διαφορετικά 
ερευνητικά ή τεχνολογικά πεδία. Η κατάρτιση των ερευνητών θα βασίζεται σε συγκεκριμένα ατομικά ερευνητικά 
έργα καθώς και περαιτέρω εκπαίδευσή τους σε άλλα οριζόντια θέματα (π.χ. θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
επικοινωνίας, κλπ.). Το δίκτυο θα υλοποιεί εκτός των άλλων και κοινές δράσεις επικοινωνίας, υλοποίησης 
εκδηλώσεων, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και θέσπισης μικρού αριθμού θέσεων έμπειρων ερευνητών ως 
«επισκεπτών».  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: έως 4 χρόνια (3 μήνες έως 3 χρόνια πρόγραμμα κατάρτισης για κάθε ερευνητή)  
Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες μηνιαίας απασχόλησης και επιπλέον επίδομα κινητικότητας νέων ερευνητών καθώς και 
έμπειρων ερευνητών «επισκεπτών», επίδομα διεύρυνσης καριέρας ερευνητών2 (2000€/ερευνητή/χρόνο), ταξίδια, 
δαπάνες συντονισμού, διαχείρισης Δικτύου και υλοποίησης επιστημονικής κατάρτισης & εκπαίδευσης, οργάνωσης 
συναντήσεων εργασίας, σεμιναρίων, καλοκαιρινών μαθημάτων, συνεδρίων, άλλα λειτουργικά έξοδα οργανισμών.  
Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 22/12/2006, Προθεσμία υποβολής: 8/5/2007.  

Η υποβολή πρότασης γίνεται σε δύο στάδια. Αποτελέσματα αξιολόγησης: α΄στάδιο: Ιούλιος 07, β’ στάδιο: 25/9/07. 
Υπογραφή συμβολαίου: Μάρτιος 2008.  

Προϋπολογισμός για 2007: 240 εκ. Ευρώ  
 

ΔΡΑΣΗ 2: «ΔΙΑ-ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ»  
(Life-long training & career development)  

 
Στόχος: Η υψηλού επιπέδου κατάρτιση των ΕΜΠΕΙΡΩΝ ερευνητών & ο εμπλουτισμός & η διαφοροποίηση των 
γνώσεών τους με νέες εμπειρίες & δεξιότητες  
α) Eυρωπαϊκές Υποτροφίες για ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές από την ΕΕ (ή από συνδεδεμένες χώρες) για έρευνα σε 

άλλες χώρες της ΕΕ ή σε συνδεδεμένες χώρες (Intra-European Fellowships, IEF)  
Μηχανισμός Υλοποίησης: Υλοποίηση ατομικών ερευνητικών έργων από ΕΜΠΕΙΡΟ ερευνητή υπηκοότητας κράτους-

μέλους της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών, σε οργανισμό άλλης χώρας της ΕΕ ή άλλης συνδεδεμένης χώρας κατόπιν 
υποβολής πρότασης στην ΕΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα του ερευνητή είναι να μην έχει 
διαμείνει ή διεξάγει κύρια ερευνητική δραστηριότητα στην επιλεγμένη χώρα για περισσότερο από 1 χρόνο τα 
τελευταία 3 χρόνια.  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: 1-2 χρόνια  
Επιλέξιμες δαπάνες: : δαπάνες μηνιαίας απασχόλησης και επιπλέον επίδομα κινητικότητας ερευνητών, υλοποίησης 

έρευνας & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, επίδομα διεύρυνσης καριέρας ερευνητών (2000€/ερευνητή/χρόνο), 
ταξιδιών, διαχείρισης έργου, άλλα λειτουργικά έξοδα οργανισμού  

Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 28/2/2007, Προθεσμία υποβολής: 14/8/2007.  
Αποτελέσματα αξιολόγησης: τέλη 2007. Υπογραφή συμβολαίου: Άνοιξη 2008.  
Προϋπολογισμός για 2007: 72 εκ. Ευρώ  
 

                                                 
2 

 
Career exploratory allowance  
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β) Eυρωπαϊκές Υποτροφίες για ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές από την ΕΕ (ή από συνδεδεμένες χώρες) για τον 
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ τους σε ευρωπαϊκό οργανισμό ή στην χώρα προέλευσής τους στην ΕΕ κατόπιν υποτροφίας 
Marie-Curie3  (European Reintegration Grants, ERG)  

Μηχανισμός Υλοποίησης: Υποβολή ερευνητικής πρότασης από οργανισμό της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών σε 
συνεργασία με ΕΜΠΕΙΡΟ ερευνητή υπηκοότητας ΕΕ ή συνδεδεμένης χώρας ο οποίος κατόπιν υλοποίησης 
προηγούμενης ερευνητικής δράσης Marie-Curie ενθαρρύνεται να συνεχίσει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στον 
Ευρωπαϊκό αυτό οργανισμό του κράτους-μέλους της ΕΕ ή της συνεδεμένης χώρα (συμπεριλαμβανομένης της 
χώρας προέλευσής του ερευνητή). Η υποβολή της πρότασης πρέπει να γίνει 1 έτος πριν τη λήξη της προηγούμενης 
υποτροφίας και μέσα σε 6 μήνες μετά το τέλος αυτής.  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: 2-3 χρόνια  
Επιλέξιμες δαπάνες: 15.000 € το χρόνο ανά ερευνητή για έξοδα σχετικά με την φιλοξενία του ερευνητή στον 

οργανισμό, δαπάνες διαχείρισης έργου και άλλα λειτουργικά έξοδα οργανισμού  
Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 22/12/2006, Συνεχής υποβολή με “cut-off dates” για αξιολόγηση στην ΕΕ: 25/4/2007, 

17/10/2007. Αποτελέσματα αξιολόγησης: ~3 μήνες μετά την cut-off date. Υπογραφή συμβολαίου: 5 μήνες μετά την 
cut-off date.  

Προϋπολογισμός για 2007: 9,5 εκ. Ευρώ  
γ) Δράσεις συγχρηματοδότησης (Co-funding scheme, COFUND)  
Κατόπιν ενημέρωσης από τη ΓΓΕΤ, το σχήμα συγχρηματοδότησης από την ΕΕ (με ποσοστό 35%) τοπικών, εθνικών ή 
διεθνών υποτροφιών δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο. Αναμένεται σχετική ενημέρωση σε δεύτερο χρόνο. Προσκλήσεις: 
Δημοσίευση: 19/6/2007, Προθεσμία Υποβολής: 17/10/2007. Υπογρ. Συμβολαίου: τέλη 2007  
Προϋπολογισμός: Δέν έχει οριστεί.  
 

ΔΡΑΣΗ 3: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»  
(Industry-Academia Partnerships & Pathways, IAPP)  

 
Στόχος: Η προώθηση και ενθάρρυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής ερευνητικού (νέοι ή/και έμπειροι ερευνητές) 

ή/και τεχνικού προσωπικού μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών / εμπορικών φορέων για την υλοποίηση 
δράσεων εκπαίδευσης και την διάχυση γνώσης.  

Μηχανισμός Υλοποίησης: Υποβολή πρότασης για κοινό πρόγραμμα συνεργασίας από τουλάχιστον 2 εταίρους 
(τουλάχιστον 1 Πανεπιστήμιο / ερευνητικό κέντρο και τουλάχιστον 1 επιχείρηση, κατά προτίμηση Μικρομεσαία, 
παραγωγικής ή εμπορικής φύσης). Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προέρχονται από τουλάχιστον 2 χώρες της ΕΕ ή 
συνδεδεμένων κρατών, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 από την ΕΕ. Για να είναι επιλέξιμο το προσωπικό κάθε 
οργανισμού θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης κατά τα 2 τελευταία χρόνια.  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: 3-4 χρόνια (2 μήνες – 2 χρόνια πρόγραμμα κατάρτισης για κάθε ερευνητή)  
Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες μηνιαίας απασχόλησης και επιπλέον επίδομα κινητικότητας ερευνητών, επίδομα 

διεύρυνσης καριέρας, δαπάνες οργανισμού για την υλοποίηση του έργου & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 
επίδομα διεύρυνσης καριέρας (μόνο για νεο-προσληφθέντες ερευνητές, 2000€/ερευνητή/χρόνο), ταξιδιών, 
διαχείρισης έργου, άλλα λειτουργικά έξοδα οργανισμού. Για τις επιχειρήσεις: 10% του συνολικού προϋπολογισμού 
για αγορά μικρού εξοπλισμού σχετικού με την υλοποίηση του έργου.  

Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 28/2/2007, Προθεσμία υποβολής: 31/5/2007. Αποτελέσματα αξιολόγησης: Σεπτέμβριος 
2007. Υπογραφή συμβολαίου: τέλη 2007.  

Προϋπολογισμός για 2007: 38,4 εκ. Ευρώ  

                                                 
3 Προηγούμενες υποτροφίες που θεωρούνται επιλέξιμες για το 6ο ΠΠ είναι: Marie-Curie Research Training Networks, Marie-Curie Host Fellowships for Early Stage Research 
Training (EST), Marie-Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge (ToK), Marie-Curie Intra-European Fellowships (IEF).  

Υποτροφίες που θεωρούνται επιλέξιμες για το 7
ο 
ΠΠ είναι: Initial Training Networks (ITN), Intra-Europan Fellowships for Career Development (IEF), Industry-

Academia Partnerships & Pathways (IAPP)  
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ΔΡΑΣΗ 4: «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ»  
(International Dimension)  

 
Στόχος: Η εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΕΜΠΕΙΡΩΝ ερευνητών αποκτώντας ερευνητική εμπειρία σε διεθνές επίπεδο.  
α) Διεθνείς Υποτροφίες ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ που απευθύνεται σε ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές από την ΕΕ ή από 

Συνδεδεμένες χώρες για έρευνα σε οργανισμό 3ης χώρας εκτός της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών  
(International Outgoing Fellowship, IOF)  
Μηχανισμός υλοποίησης: Υλοποίηση ατομικών ερευνητικών έργων για την απασχόληση ΕΜΠΕΙΡΟΥ ερευνητή σε 3η 

χώρα εκτός ΕΕ (ή συνδεδεμένων χωρών) και κατόπιν σύναψης συμφωνίας με ερευνητικό οργανισμό της 3ης χώρας 
και κατόπιν υποβολής πρότασης από Οργανισμό της ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών (ο τελευταίος θα υποδεχθεί τον 
ερευνητή στη «φάση επιστροφής» του)  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: 1-2 χρόνια διαμονή του Ευρωπαίου ερευνητή στην 3η χώρα εκτός ΕΕ και επιπλέον 1 
χρόνος ως «φάση επιστροφής» σε Ευρωπαϊκό οργανισμό.  

Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες μηνιαίας απασχόλησης και επιπλέον επίδομα κινητικότητας ερευνητών, υλοποίησης 
έρευνας & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ταξιδιών, διαχείρισης έργου, άλλα λειτουργικά έξοδα οργανισμού.  

Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 28/2/2007, Προθεσμία υποβολής: 14/8/2007.  
Αποτελέσματα αξιολόγησης: ~Φεβρουάριος 2008. Υπογραφή συμβολαίου: Άνοιξη 2008.  
Προϋπολογισμός για 2007: 24 εκ. Ευρώ  
β) Διεθνείς Υποτροφίες ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ που απευθύνεται σε ΕΜΠΕΙΡΟΥΣ ερευνητές που προέρχονται από 3ες 

χώρες εκτός ΕΕ για έρευνα σε οργανισμό κράτους-μέλους της ΕΕ ή σε Συνδεδεμένη χώρα  
(International Incoming Fellowship, IIF)  
Μηχανισμός υλοποίησης: Υλοποίηση ατομικών ερευνητικών έργων σε οργανισμό που βρίσκεται στην ΕΕ ή σε 

συνδεδεμένες χώρες κατόπιν υποβολής πρότασης από τον Οργανισμό αυτό ο οποίος θα φιλοξενήσει τον έμπειρο 
ερευνητή της 3ης χώρας (είναι πιθανή αλλά όχι απαραίτητη η συνεργασία με οργανισμό της 3ης χώρας / χώρας 
προέλευσης ο οποίος θα υποδεχθεί τον ερευνητή σε ενδεχόμενη «φάση επιστροφής» του).  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: 1-2 χρόνια σε ερευνητικό οργανισμό εντός ΕΕ & επιπλέον κατόπιν επιλογής 1 
επιπλέον χρόνος ως «φάση επιστροφής» σε ερευνητικό οργανισμό στην 3η χώρα από την οποία προέρχεται ο 
ερευνητής.  

Επιλέξιμες δαπάνες: δαπάνες μηνιαίας απασχόλησης και επιπλέον επίδομα κινητικότητας ερευνητών, υλοποίησης 
έρευνας & εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ταξιδιών, διαχείρισης έργου, άλλα λειτουργικά έξοδα οργανισμού.  

Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 28/2/2007, Προθεσμία υποβολής: 14/8/2007.  
Αποτελέσματα αξιολόγησης: ~Φεβρουάριος 2008. Υπογραφή συμβολαίου: Άνοιξη 2008.  
Προϋπολογισμός για 2007: 24 εκ. Ευρώ  
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γ) Διεθνείς Υποτροφίες ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ για ερευνητές υπηκόους της ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών που ζούν και 
εργάζονται για περισσότερα από 3 χρόνια σε 3ες χώρες εκτός ΕΕ και συνδεδεμένων χωρών (Ιnternational 
Reintegration Grants, IRG)  

Μηχανισμός υλοποίησης: Υποβολή ερευνητικής πρότασης από οργανισμό που βρίσκεται εντός της ΕΕ ή σε 
συνδεδεμένη χώρα για την υλοποίησή της από Ευρωπαίο ερευνητή (υπηκοότητα από κράτος-μέλος της ΕΕ ή από 
συνδεδεμένη χώρα) & ο οποίος εργάζεται και αποδεδειγμένα διαμένει ή διέμενε κατ’ ελάχιστον 3 χρόνια σε 3η χώρα 
εκτός ΕΕ ή συνδεδεμένων χωρών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ερευνητής να μην έχει διαμείνει για 
περισσότερο από 1 χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια στην χώρα στην οποία ενδιαφέρεται να απασχοληθεί και να μην 
εργάζεται για θέματα έρευνας εντός της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.  

Διάρκεια υλοποίησης ανά έργο: 2-4 χρόνια  
Επιλέξιμες δαπάνες: 25.000 € το χρόνο ανά ερευνητή για έξοδα σχετικά με την φιλοξενία του ερευνητή στον 

οργανισμό, δαπάνες υλοποίησης & διαχείρισης έργου, κόστος κατοχύρωσης πατεντών, δημοσιεύσεων, άλλα 
λειτουργικά έξοδα οργανισμού  

Προσκλήσεις: Δημοσίευση: 22/12/2006, Συνεχής υποβολή με “cut-off dates” για αξιολόγηση στην ΕΕ: 25/4/2007, 
17/10/2007. Αποτελέσματα αξιολόγησης: ~3 μήνες μετά την cut-off date. Υπογραφή συμβολαίου: 5 μήνες μετά την 
cut-off date.  

Προϋπολογισμός για 2007: 14,5 εκ. Ευρώ  
Ποιά διαδικασία ακολουθείται για τη συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ»;  
Aπαραίτητες προϋποθέσεις & διαδικασία για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα:  

 • Ο υποψήφιος ερευνητής να είναι επιλέξιμος για τη συγκεκριμένη προκύρηξη  
 • Η επικοινωνία με τον Ερευνητικό Οργανισμό (εντός ή εκτός Ευρώπης), η συμφωνία για το ερευνητικό πεδίο 

και η εγκριση της υποβολής πρότασης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο.  
 • Η υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στην αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

συμπληρώνοντας τις κατάλληλες φόρμες/πεδία, σύμφωνα με τους όρους και στα πλαίσια της προθεσμίας της 
σχετικής προκύρηξης.  

 • Η πρόταση αξιολογείται από την ΕΕ βάση των κατωθι κριτηρίων4:  
 

- Ποιότητα επιστημονικής έρευνας  
- Ποιότητα παρεχόμενης κατάρτισης ερευνητή (δεν ισχύει για τη δράση 2β, 2γ),  
- Ποιότητα Ερευνητή (δεν ισχύει για τις Δράσεις 1, 2γ, 3)  
- Πλάνο εργασίας για την εφαρμογή ερευνητικού έργου  
- Επίδραση της έρευνας στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Αριστείας στο επιστημονικό αντικείμενο και στην κατάρτιση 
& εξέλιξη του ερευνητή  
 

 
Περισσότερες πληροφορίες:  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Π.Θ. /  τηλ: 24210-74607,  φαξ: 24210-74606 
e-mail: liaison@uth.gr    URL: http://liaison.uth.gr/ncputh/people.html
Εθνικό Σημείο Επαφής Για το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» του 7ου ΠΠ της ΕΕ 
  

 
 
 

                                                 
4 Το ποσοστό «βαρύτητας» (weighting) κάθε κριτηρίου καθώς και η βαθμολογία που θεωρείται ως «βάση» (threshold) κάτω από την οποία απορρίπτονται οι 
υποβληθέντες προτάσεις, καθορίζονται ανά δράση.  
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