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1. Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος  
 

Στο πλαίσιο της εθνικής πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και με σκοπό την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της διαρροής εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (brain drain) στο εξωτερικό και τη 

μετουσίωσή του σε παράγοντα ανάπτυξης για την Ελλάδα δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Βραβείων “Bridges 

Awards”, που επιδιώκει να αποτελέσει θεσμό για την επιβράβευση και ανάδειξη συνεργασιών μέσω απονομής 

χρηματικών επάθλων. 

 

Οι «Γέφυρες επιστημονικών δικτύων», η κατηγορία βραβείων στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, 

αφορά στη βράβευση δικτύων με αντικείμενο τη συνεργασία των μελών τους σε ένα ή περισσότερα 

επιστημονικά πεδία και στα οποία συμμετέχουν τόσο Έλληνες, ή συνδεόμενοι με την Ελλάδα ξένοι υπήκοοι 

που διαμένουν στη χώρα, όσο και Έλληνες ή συνδεόμενοι με την Ελλάδα διαμένοντες στο εξωτερικό. 

 

Οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:  

 

 εντοπισμός, ενθάρρυνση και αναγνώριση πετυχημένων επιστημονικών/ερευνητικών και 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς και του εγχώριου και απόδημου ανθρώπινου δυναμικού της 

Ελλάδας 

 ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και εμπειριών μεταξύ του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας που βρίσκεται εντός και εκτός αυτής, με αμοιβαία οφέλη για τα 

εμπλεκόμενα μέρη  

 δημιουργία και διατήρηση δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με τη χώρα και μεταφορά σε αυτήν των 

καλών πρακτικών και της τεχνογνωσίας που αποκομίζουν κατά τη διαμονή και δραστηριοποίησή τους 

στο εξωτερικό  

 αύξηση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιστημονικής δραστηριότητας 

 ενθάρρυνση επενδύσεων στην Ελλάδα και διασύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με τομείς της 

οικονομίας με υψηλή ζήτηση 

 διεύρυνση των ευκαιριών επιστημονικής και επαγγελματικής διασύνδεσης και προόδου των 

απανταχού Ελλήνων και συνακόλουθη συμβολή στη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν την 

αναχαίτιση της μετανάστευσης εκτός Ελλάδας και την επιστροφή των Ελλήνων του εξωτερικού. 

 

Το Πρόγραμμα των Βραβείων προκηρύσσεται το 2019 για πρώτη φορά με την παρούσα Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που απευθύνει δημόσια το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θέτει η υπ’ αριθμό 54540/2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1870).  

2. Φορείς υλοποίησης 

 
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμό 54540/2019 Υπουργικής 
Απόφασης. 
 
Ειδικότερα, το ΕΚΤ αναλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών και δράσεων προκειμένου να 
υποστηριχθεί με επάρκεια το πρόγραμμα, αποτελώντας τον κύριο Φορέα Υλοποίησης αυτού.   
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3. Προϋποθέσεις συμμετοχής 
 

Δικαίωμα συμμετοχής στην κατηγορία βραβείων «Γέφυρες επιστημονικών δικτύων» έχουν υφιστάμενα ή νέα 

δίκτυα, μεμονωμένα ή σε συνεργασία, που πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

1. Αφορούν τη συνεργασία των μελών τους σε ένα ή περισσότερα επιστημονικά πεδία με σκοπό 

την υλοποίηση κοινών δράσεων που, ενδεικτικά, προάγουν την επιστημονική συνέργεια, την 

ανταλλαγή πληροφοριών, την εξεύρεση νέων λύσεων για την αντιμετώπιση σημαντικών 

κοινωνικών ή ερευνητικών ζητημάτων ή και τη βελτιστοποίηση και περαιτέρω αξιοποίηση 

ερευνητικών, επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων. 

2. Είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τυπικής ή άτυπης νομικής μορφής και διέπονται από 

καταστατικό ή άλλο ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας, στο οποίο ορίζονται κατ’ ελάχιστον 

ο σκοπός, τα μέλη και η αντιπροσώπευση του δικτύου. 

3. Αποτελούνται από τουλάχιστον δεκαπέντε (15) φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων τουλάχιστον 

τρία (3) διαμένουν και απασχολούνται στην Ελλάδα και τουλάχιστον οκτώ (8) διαμένουν και 

απασχολούνται στο εξωτερικό (μία ή περισσότερες χώρες). Η χώρα διαμονής θεωρείται και 

χώρα εκπροσώπησης. 

4. Το σύνολο του ελάχιστου αριθμού μελών (15) συγκεντρώνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

o Είναι Έλληνες/ίδες υπήκοοι ή ξένοι/ες υπήκοοι ελληνικής καταγωγής ή ξένοι/ες υπήκοοι 

με τουλάχιστον τρία (3) έτη προηγούμενης συνεχούς ή μη, νόμιμης διαμονής στην 

Ελλάδα.  

o Είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

o Διαμένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν (Ελλάδα ή εξωτερικό) για 

τουλάχιστον ένα (1) συνεχές έτος.  

 

Ως απασχόληση ορίζεται η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αυτοαπασχόληση, οποιαδήποτε 

μορφή εξαρτημένης ή μη εργασίας, η φοίτηση σε προπτυχιακά (2ο πτυχίο), μεταπτυχιακά, διδακτορικά ή 

μεταδιδακτορικά προγράμματα σπουδών, καθώς και κάθε μορφή απασχόλησης σε ερευνητικά κέντρα και 

προγράμματα εθελοντικής εργασίας, μαθητείας και πρακτικής, αμειβόμενης ή μη. 

 

Σε περίπτωση συνεργαζόμενων δικτύων, ο ελάχιστος αριθμός των δεκαπέντε (15) μελών με τα εν λόγω 

χαρακτηριστικά δύναται να προκύπτει αθροιστικά από τα μέλη τους και δεν απαιτείται να συντρέχει για κάθε 

ένα από τα συνεργαζόμενα δίκτυα.    

 

Αποκλείεται η συμμετοχή: 

 

o Φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα δίκτυα με το ρόλο του εκπροσώπου 

του δικτύου. 

o Φυσικών προσώπων που εργάζονται στην επιχειρησιακή ομάδα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης 

και Συνεργασίας». 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η υποβολή υποψηφιοτήτων που εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα 

ανωτέρω κωλύματα, η πρόταση απορρίπτεται και δεν αξιολογείται. 

 

Για το αποδεκτό της αίτησης συμμετοχής, είναι υποχρεωτικό να γίνει, πριν την οριστικοποίηση υποβολής της 

αίτησης, εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» 

(https://www.knowledgebridges.gr/el/partnerships) 15 μελών του δικτύου κατ’ ελάχιστον. 

 

https://www.knowledgebridges.gr/el/partnerships
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Οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

4. Αίτηση συμμετοχής 
 

Οι αιτήσεις βράβευσης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου του 

Προγράμματος http://awards.knowledgebridges.gr σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που παρέχονται από 

το σύστημα.   

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Μέρος 1: Γενικά στοιχεία ταυτότητας αιτούντος δικτύου 

o Τίτλος Δικτύου/Συνεργατικής πρότασης. 

o Το επιστημονικό πεδίο (ή επιστημονικά πεδία όταν πρόκειται για διεπιστημονική πρόταση) στο οποίο 
δραστηριοποιείται το δίκτυο.  

o Πρόσωπο επικοινωνίας της συνεργασίας. 

o Νόμιμος εκπρόσωπος του δικτύου, ο/η οποίος/α είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή της πρότασης, έχει 
δικαίωμα να παραλάβει το βραβείο και να εισπράξει το αντίστοιχο χρηματικό έπαθλο για λογαριασμό του 
δικτύου.  

Στην περίπτωση συνεργασίας δικτύων, το πρόσωπο επικοινωνίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι κοινό για 
τα συμμετέχοντα δίκτυα. 

Μέρος 2: Στοιχεία μελών του δικτύου/ των δικτύων 

o Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, υπηκοότητα, χώρα και διάρκεια διαμονής, τίτλος σπουδών και στοιχεία 
επικοινωνίας των ελάχιστων (15) μελών του δικτύου. 

Μέρος 3: Περιγραφή της πρότασης 

o Περίληψη της πρότασης βράβευσης (έως 300 λέξεις). 
o Ιδέα: συνοπτική περιγραφή της ιδέας και του αντικειμένου της συνεργασίας, των στόχων, του οράματος και 

της αποστολής της (έως 1000 λέξεις). 
o Επιτεύγματα: αναλυτική περιγραφή του πεδίου δραστηριοποίησης και των αποτελεσμάτων που έχουν 

προκύψει ή αναμένεται να προκύψουν από τη συνεργασία (έως 1000 λέξεις).   
o Ομάδα & Οργάνωση: περιγραφή του προφίλ των μελών του δικτύου, του ρόλου, της συμβολής τους στην 

ανάπτυξη της συνεργασίας. Περιγραφή του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας των 
επιστημόνων σε επίπεδο συνεργαζόμενων δικτύων ή σε επίπεδο μεμονωμένου δικτύου (έως 2000 λέξεις). 

o Αντίκτυπος & Συνέργειες: περιγραφή της συμβολής της συνεργασίας στην αντιμετώπιση κοινωνικών ή 
επιστημονικών ζητημάτων, καθώς και στην επαύξηση των σχέσεων μεταξύ του εγχώριου και απόδημου 
Ελληνισμού και στην αντιμετώπιση πτυχών του φαινομένου brain drain. Αναφορά σε τυχόν συνέργειες 
μεταξύ υφιστάμενων δικτύων Ελλήνων ή/και έγκριτων ξένων επιστημονικών δικτύων (έως 1000 λέξεις).  

o Βιωσιμότητα: περιγραφή του πλάνου δραστηριοτήτων για τους επόμενους 12 μήνες, των ανθρώπινων πόρων 
και των μέσων υλοποίησης, καθώς και της προοπτικής επέκτασης της συνεργασίας (π.χ. γεωγραφικής ή/και 
αριθμού μελών ή/και πεδίου δραστηριοποίησης) και του τρόπου επίτευξής της (έως 1000 λέξεις).   

Συνημμένα έγγραφα  

o Βιογραφικά Σημειώματα του συνόλου των μελών του δικτύου (έως 2 σελίδες για κάθε βιογραφικό). 

o Τυχόν τεκμηριωτικό υλικό που αφορά στη δράση του δικτύου και κρίνεται ότι δύναται να ενισχύσει την 

αξιολόγηση της αίτησης 
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Μέρος 4: Υπεύθυνη Δήλωση 

Για τη συμπλήρωση της αίτησης ισχύουν οι κάτωθι όροι: 

1. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. 

2. Η αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία βράβευσης ενέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 

ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η υποβολή της αίτησης συνιστά επίσης 

δήλωση των συμμετεχόντων ότι: 

α) γνωρίζουν πλήρως και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, 

β) η αίτηση υποβάλλεται νομίμως και έχουν λάβει τις αναγκαίες προς τούτο εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις 

ή/και άδειες, 

γ) δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά 

απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 

φέρουν δε πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης τυχόν δικαιωμάτων που σχετίζονται με την 

υποβαλλόμενη πρόταση, 

δ) σε περίπτωση βράβευσης, αποδέχονται να προβληθεί η συνεργατική τους πρόταση από τους φορείς 

υλοποίησης με κάθε τρόπο και μέσο ήθελε κριθεί πρόσφορο στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του 

Προγράμματος των Βραβείων και της προώθησής του. 

3. Η υποβολή αίτησης για συμμετοχή στη διαδικασία βράβευσης συνιστά εξουσιοδότηση προς τον φορέα 

υλοποίησης του Προγράμματος των Βραβείων για την περαιτέρω επεξεργασία των αναφερόμενων σε αυτήν 

προσωπικών δεδομένων, η οποία διενεργείται σε συμφωνία με την εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ενωσιακή 

νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων. 

Στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος των Βραβείων, οι υποψήφιοι ενημερώνονται για τους ειδικότερους 

όρους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, για τα δικαιώματα που διαθέτουν, καθώς και την ενάσκηση 

αυτών.   

5. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
 

Συστήνεται μη αμειβόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης ειδικής σύνθεσης, με σκοπό την αξιολόγηση των 

υποβαλλόμενων αιτήσεων, αποτελούμενη από εκπροσώπους των κάτωθι φορέων με τους αναπληρωτές τους:  

 

 Γενική Γραμματεία Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΓΓΣΙΕ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης 

 Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) 

 Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών 

 Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων  

 Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

 Σύνοδος Προέδρων Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων 

 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.) 
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Η προεδρία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ασκείται από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Χρέη Γραμματείας 

εκτελεί οριζόμενο μέλος της Ομάδας υποστήριξης του Προγράμματος των Βραβείων που συστήνει το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης. 

Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνεδριάζει μετά από 

γραπτή πρόσκληση του/της Προέδρου της, στην οποία ορίζεται η ημέρα, ο χρόνος και ο τόπος συνεδρίασης 

και λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των μελών της. 

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και τα αναπληρωματικά μέλη τους ορίζονται από τους 

συμμετέχοντες φορείς σύμφωνα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Οι φορείς θα πρέπει να ορίσουν τους 

εκπροσώπους τους μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων. 

Οι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, κατόπιν 

εγγράφου ενημέρωσης. 

Τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης οφείλουν να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής στην αξιολόγηση 

προτάσεων από τις οποίες προκύπτει περίπτωση σύγκρουσης συμφέροντος κατά αναλογική εφαρμογή των 

οριζομένων στο άρθρο 24 του νόμου 4412/2016 (Α’ 147). Στην περίπτωση αυτή, ο φορέας υλοποίησης του 

Προγράμματος των Βραβείων φροντίζει για την αντικατάστασή του από τον/την αναπληρωτή/ώτρια του. Τα 

μέλη της Επιτροπής δεσμεύονται με εχεμύθεια ως προς τα προς αξιολόγηση στοιχεία που τίθενται υπόψη 

τους. 

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να προσδιορίζει  ειδικότερα θέματα που τυχόν απαιτούνται για τη 

λειτουργία της, με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου της  σε συμφωνία με τους όρους 

της παρούσας. 

6. Διαδικασία Αξιολόγησης 

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων βράβευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

Στάδιο 1: Έλεγχος πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής 

Διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθούμενη από την ομάδα υποστήριξης του 

Προγράμματος των Βραβείων  και αφορά στον έλεγχο πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής που 

αναφέρονται στην ενότητα 3 στη βάση των στοιχείων που υποβάλλονται στο 1ο μέρος της αίτησης, κατά τα 

αναφερόμενα στην ενότητα 4.  

Μόνο οι αιτήσεις βράβευσης που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής μπορούν να προχωρήσουν 

στο στάδιο 2 της αξιολόγησης, σύμφωνα με Πρακτικό της Επιτροπής που αποτυπώνει τα αποτελέσματα του 

ελέγχου του παρόντος σταδίου αξιολόγησης.  

Στάδιο 2: Αξιολόγηση των αιτήσεων  

Διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι αιτήσεις αξιολογούνται βάσει των υποβαλλόμενων 

στοιχείων στο 3ο μέρος της αίτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα συνημμένα βιογραφικά των μελών και τυχόν 

τεκμηριωτικό υλικό της δράσης των υποψηφίων.   

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι συντελεστές βαρύτητας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α Κριτήριο Συντελεστής 

Βαρύτητας 

i. Ιδέα 20% 

ii. Επιτεύγματα 15% 

iii. Ομάδα & Οργάνωση 20% 

iv. Αντίκτυπος & Συνέργειες 25% 

v. Βιωσιμότητα 20% 

 

Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται στη βάση της παρακάτω κλίμακας: 

Άριστη (9-10 βαθμοί) 

Πολύ καλή (7-8 βαθμοί) 

Καλή (5-6 βαθμοί) 

Μέτρια (2-4 βαθμοί) 

Ανεπαρκής (1 βαθμός) 

 

Η τελική βαθμολογία της κάθε αίτησης προκύπτει ως άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας του κάθε 

κριτηρίου επί του συντελεστή βαρύτητάς του.  

Δεν δύναται να βραβευθεί πρόταση που συγκεντρώνει συνολική βαθμολογία μικρότερη των πέντε (5) βαθμών. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πίνακα με τη 

βαθμολογική κατάταξη του συνόλου των προτάσεων κατά φθίνουσα σειρά, με τη συνδρομή της ομάδας 

υποστήριξης του Προγράμματος των Βραβείων. 

  

Στάδιο 3: Έλεγχος δικαιολογητικών 

 

Διενεργείται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθούμενη από την ομάδα υποστήριξης του 

Προγράμματος. Ο φορέας υλοποίησης καλεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος τα πρόσωπα επικοινωνίας των έξι 

(6) προτάσεων που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης, να υποβάλουν εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερολογιακών ημερών σαρωμένα τα δικαιολογητικά πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων 

συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 10. Στην περίπτωση που από τον διεξαγόμενο έλεγχο 

διαπιστωθεί ότι μία πρόταση δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή δεν έχει υποβάλει τα αντίστοιχα 

δικαιολογητικά, απορρίπτεται και επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία για την επόμενη στη σειρά κατάταξης 

αίτηση έως ότου συμπληρωθεί ο αριθμός των προβλεπόμενων βραβείων.  

 

Με την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων του συγκεκριμένου σταδίου, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 

συντάσσει σχετικό Πρακτικό που περιλαμβάνει την οριστικοποίηση του Πίνακα Κατάταξης και την ανάδειξη 

των επικρατέστερων υποψηφίων προς βράβευση. Ο οριστικός Πίνακας εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων και αναρτάται στους δικτυακούς τόπους του Προγράμματος 

των Βραβείων, της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» και του ΕΚΤ.  
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Επιπρόσθετα, όλοι οι υποψήφιοι (διακριθέντες και μη) ενημερώνονται σχετικά με τα αποτελέσματα του 

Προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.   

Διευκρινήσεις επί υποβληθέντων στοιχείων και δικαιολογητικών ή συμπλήρωση ελλειπόντων στοιχείων και 

δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τους υποψηφίους μόνο κατά τα στάδια αξιολόγησης 1, 3 και μόνον 

εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως. 

Ο φορέας υλοποίησης του Προγράμματος των Βραβείων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην Αίτηση βράβευσης ή/και στα υποβληθέντα 

Δικαιολογητικά. 

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να εκδώσει ένα ενιαίο Πρακτικό για όλα τα προαναφερθέντα στάδια 

της διαδικασίας. 

7. Χρηματικά έπαθλα  
 
Το Πρόγραμμα των Βραβείων θα αναδείξει και θα βραβεύσει συνολικά έως έξι προτάσεις (τρία βραβεία και 
τρεις διακρίσεις). Η βράβευση συνίσταται σε βεβαίωση διάκρισης και χρηματικό έπαθλο, το ύψος του οποίου 
ανέρχεται σε:  
 
1ο Βραβείο:  15.000 ευρώ 
2ο Βραβείο:  12.000 ευρώ 
3ο Βραβείο:  10.000 ευρώ 
3 Διακρίσεις: 5.000 ευρώ (ανά διάκριση) 
 
Η ημερομηνία και ο τόπος απονομής των βραβείων ανακοινώνεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης εντός 
τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης. 
 
Το ΕΚΤ καλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας όλους τους συμμετέχοντες 
και τις συμμετέχουσες να παραβρεθούν στην τελετή απονομής των βραβείων. Σε συνεργασία με την Γενική 
Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων καλεί στην τελετή βράβευσης επιφανή και 
αναγνωρισμένου κύρους πρόσωπα με σημαντική συμβολή στην ισχυροποίηση των δεσμών των Ελλήνων της 
διασποράς με την Ελλάδα, καθώς και πρόσωπα με σημαντικό ρόλο στο πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και 
επιστημονικό πεδίο στην Ελλάδα και διεθνώς, προκειμένου να απονείμουν τα βραβεία στους διακριθέντες. Τα 
έξοδα μετακίνησης όλων των ανωτέρω, πλην των συμμετεχόντων που δεν διακρίθηκαν, καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Προγράμματος των Βραβείων.  
 
Το χρηματικό έπαθλο καταβάλλεται στον/η νόμιμο/η εκπρόσωπο των διακριθέντων δικτύων που δηλώνεται 
στην υποβληθείσα αίτηση. Οι φορείς υλοποίησης του Προγράμματος δεν φέρουν καμιά ευθύνη για τον τρόπο 
διαχείρισης του χρηματικού επάθλου που πραγματοποιεί ο/η εκάστοτε εκπρόσωπος. 
 
Το Πρόγραμμα των Βραβείων χρηματοδοτεί δαπάνες ταξιδιών, διαμονής και εσωτερικών μετακινήσεων για τη 
συμμετοχή στην τελετή απονομής εκπροσώπου/ων των διακριθεισών προτάσεων, έως το ύψος των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων φόρων κλπ. ανά δίκτυο, με την προσκόμιση σχετικών 
παραστατικών στον φορέα οργάνωσης και υλοποίησης του Προγράμματος. 
 
Τα συγκεκριμένα χρηματικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση 
εισφορών ή φόρων, δεν φορολογούνται και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του κάθε δικαιούχου προς 
το Ελληνικό Δημόσιο. 
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8. Υποχρεώσεις διακριθέντων 
 

Σε περίπτωση διάκρισης, οι συμμετέχοντες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 
o Ένα (1) τουλάχιστον μέλος του επιστημονικού δικτύου να παραβρεθεί στην τελετή βράβευσης. 
o Ένα (1) έτος μετά τη διενέργεια της βράβευσης να υποβάλουν στο ΕΚΤ απολογιστική αναφορά για την 

πορεία υλοποίησης της συνεργασίας, καθώς και για το κατά πόσο η βράβευση βοήθησε στην επίτευξη 
των στόχων της. 

o Να προβάλλουν στα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτουν τη διάκρισή τους, με αναφορά στους φορείς 
υλοποίησης και στον τίτλο βράβευσής τους. 

o Να συνεργάζονται με το ΕΚΤ προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε μελλοντικές 
εκδηλώσεις προβολής του Προγράμματος των βραβείων που θα διοργανωθούν, καθώς και η εν γένει 
συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας». 

9. Δημοσιότητα-επικοινωνία 

Δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στους δικτυακούς τόπους της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες 

Γνώσης και Συνεργασίας» και του ΕΚΤ και στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος 

http://awards.knowledgebridges.gr. 

 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα: 2107273-
918, 968, 924 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00- 17:00.  

10. Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής 
 

Για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, υποβάλλονται (μόνο για τις προτάσεις 

που έχουν προκριθεί από το στάδιο 2 της αξιολόγησης) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα εξής δικαιολογητικά 

σε ηλεκτρονική μορφή: 

 

Α/Α Στοιχεία πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής 

Α. Δικαιολογητικά εγκυρότητας της σύστασης του δικτύου 

Α.1 Καταστατικό ή ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας ανεξάρτητα αν το δίκτυο 

διαθέτει νομική προσωπικότητα, στο οποίο ορίζεται κατ’ ελάχιστον ο σκοπός, τα 

μέλη και η αντιπροσώπευση του δικτύου. 

Β. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της σύνδεσης των μελών του δικτύου με την Ελλάδα 

Β.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ελληνικής υπηκοότητας: 

Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο 

Β.2 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της ελληνικής καταγωγής, όταν ο συμμετέχων 

είναι ξένος υπήκοος: 

Δελτίο ταυτότητας Ομογενούς ή βεβαίωση ελληνικής καταγωγής που χορηγείται 

από αναγνωρισμένη από την επιτόπια προξενική αρχή ένωση, σύνδεσμο ή 

κοινότητα ομογενών/αποδήμων, ή κάθε άλλο επίσημο έγγραφο (πχ. πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης, ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό βάπτισης, 

http://www.awards.knowledgebridges.gr/
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Α/Α Στοιχεία πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής 

εγγραφή στο δημοτολόγιο) βάσει του οποίου αποδεικνύεται ο συγγενικός δεσμός 

με ανιόντα συγγενή ελληνικής ιθαγένειας. 

Β.3 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα για 

τουλάχιστον τρία (3) έτη, όταν ο/η συμμετέχων/ουσα είναι ξένος/η υπήκοος: 

Βεβαιώσεις σπουδών όπου αναγράφεται η διάρκεια φοίτησης/εκπαίδευσης ή 

μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας/ επαγγελματικής στέγης με συμβαλλόμενο τον 

συμμετέχοντα ή βεβαίωση εργοδότη ή έγγραφα που αποδεικνύουν την καταβολή 

ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, εκκαθαριστικά σημειώματα 

φορολογίας, ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο βάσει του οποίου (ή των οποίων 

συνδυαστικά) αποδεικνύεται η κατ’ ελάχιστον τριετής διαμονή στην Ελλάδα με την 

ιδιότητα του εργαζόμενου ή/και φοιτητή. Σημειώνεται ότι για την εκπλήρωση του 

συγκεκριμένου κριτηρίου, κατά τον υπολογισμό του χρόνου διαμονής, τα τρία 

χρόνια μπορούν να μην είναι συνεχόμενα.  

Γ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης επιπέδου εκπαίδευσης  

Γ.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου της κτήσης τίτλου σπουδών: 

Πτυχίο τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης από 

αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή ερευνητικό κέντρο της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού.  

Δ. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του τόπου διαμονής και της κατάστασης απασχόλησης 

Δ.1 Για την εκπλήρωση του κριτηρίου που αφορά στην ιδιότητα του 

εργαζόμενου/απασχολούμενου, φοιτητή (στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για 

την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ή μεταπτυχιακών, διδακτορικών ή 

μεταδιδακτορικών σπουδών): 

Βεβαίωση εργοδότη ή σύμβαση/ συμβάσεις εργασίας αυταπασχόλησης, ή 

αποδεικτικό στοιχείο καταβολής ασφαλιστικών ή φορολογικών εισφορών, ή 

συμφωνητικά ή βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, 

πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, ή βεβαίωση φοίτησης σε αναγνωρισμένο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ερευνητικό οργανισμό, ή άλλο επίσημο έγγραφο, βάσει του 

οποίου αποδεικνύεται η ιδιότητα του εργαζόμενου, φοιτητή, μαθητευόμενου για 

το διάστημα του ενός (1) συνεχούς έτους πριν την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά αξιοποιούνται για την τεκμηρίωσης τόσο της 

κατάστασης απασχόλησης όσο και του τόπου διαμονής του μέλους του δικτύου.   

 

Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στις ενότητες Β, Γ, Δ υποβάλλονται μόνο για τον ελάχιστο αριθμό των 
δεκαπέντε (15) μελών είτε η πρόταση αφορά μεμονωμένο δίκτυο είτε δίκτυα σε συνεργασία. Για να γίνονται 
δεκτά δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και 
ισπανική γλώσσα, απαιτείται αντίστοιχη επίσημη μετάφραση, άλλως δεν λαμβάνονται υπόψη. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
 
W: awards.knowledgebridges.gr 
 
E: awards@knowledgebridges.gr  
 
T: 210.72.73.918 |210.72.73.924 | 

210.72.73.968 


