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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώτηση 1: Ποιοι οργανισμοί, κέντρα και ινστιτούτα μπορούν να λειτουργήσουν ως Φορείς
Υποδοχής (ΦΥ) Έργων στη Δράση;
Σύμφωνα με τη «2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018), που μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο
http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/ (Ενότητα 4.2, σελ. 10), ορίζεται ότι ως Φορείς
Υποδοχής μπορούν να λειτουργήσουν: α) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, όπως
ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017), β) τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα
του άρθρου 13α του Ν.4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, γ) τα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που
έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων του Ν.2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α΄/1992) και του Ν.3685/2008
(ΦΕΚ 148/Α΄/2008) [άρθ. 2 παρ. 18 του Ν.4386/2016] και δ) τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, ΑΣΕΙ, του Ν.3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003).
Οι παραπάνω ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό τη
μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down menu).
Ερώτηση 2: Μπορεί να συμμετέχει στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) ως αμειβόμενο μέλος
προσωπικό το οποίο ανήκει σε άλλο Φορέα εκτός του ΦΥ;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ του έργου πρέπει είτε να ανήκουν στον ΦΥ
είτε να συμβληθούν με τον ΦΥ για την υλοποίηση του έργου. Συγκεκριμένα, οι Υποψήφιοι/ες
Διδάκτορες και οι Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες πρέπει να ανήκουν στον ΦΥ, ενώ οι
Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες και επιστημονικοί συνεργάτες και τεχνικοί μπορούν είτε ήδη να
ανήκουν στον ΦΥ ή να συμβληθούν με αυτόν κατά την υλοποίηση του έργου.
Προσωπικό που ανήκει σε άλλο Φορέα πέραν του ΦΥ δύναται να συμμετέχει στην Ερευνητική Ομάδα
μόνο ως Μη-αμειβόμενο μέλος όπως οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, οι Υποψήφιοι/ες
διδάκτορες και Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες των Συνεργαζόμενων Φορέων (ΣΦ). Επίσης,
δύναται να συμμετέχει ως Μη-αμειβόμενο μέλος λοιπό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Ε.Κ.-Ι., των Ε.Π.Ι ή
των Α.Σ.Ε.Ι. που εργάζεται σε αυτά με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
(Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Τεχνικοί Επιστήμονες, κτλ.) (σελ. 8, Πίνακας 3 της Προκήρυξης). Σημειώνεται ότι για
όλους τους ΣΦ ζητείται Επιστολή Πρόθεσης.
Ερώτηση 3: Τι ισχύει για τις Επιστολές Προθέσεων;
Οι Επιστολές Προθέσεων επιβεβαιώνουν την πρόθεση συνεργασίας του Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ή/και
των Συνεργαζόμενων Φορέων (ΣΦ) με τον/την ΜΕ-ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού
έργου. Η υποβολή Επιστολής Πρόθεσης από τον ΦΥ είναι υποχρεωτική και μη προσκόμισή της καθιστά
την Πρόταση μη επιλέξιμη, ενώ οι Επιστολές Προθέσεων από τους ΣΦ υποβάλλονται μόνο εάν
περιγράφονται σχετικές συνεργασίες στο προτεινόμενο ερευνητικό έργο.
Για να θεωρείται πλήρης η Επιστολή Πρόθεσης, πρέπει να χρησιμοποιείται το επίσημο επιστολόχαρτο
(με το λογότυπο και την αγγλική ονομασία) του Φορέα, να φέρει την υπογραφή του αρμόδιου
εκπροσώπου για το είδος της συγκεκριμένης συνεργασίας που αναφέρεται στο προτεινόμενο
ερευνητικό έργο και τη σφραγίδα (εφόσον υφίσταται) του Φορέα και να διατυπώνεται σαφώς η
πρόθεση συνεργασίας του Φορέα στη συγκεκριμένη πρόταση (αναφορά στον τίτλο, το ακρωνύμιο της
πρότασης και το ονοματεπώνυμο του/της ΜΕ-ΕΥ) που υποβάλλεται στο πλαίσιο της Προκήρυξης του
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ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο αρχείο «Πρότυπα έγγραφα» της παρούσας
δράσης στον σύνδεσμο http://www.elidek.gr/call/second_call_postdoc/.
Ερώτηση 4: Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που πρέπει να έχει παρέλθει από την
ημερομηνία αναγόρευσης του Μεταδιδακτορικού Ερευνητή (ΜΕ) σε Διδάκτορα για να έχει
δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικός Υπεύθυνος (ΕΥ) του έργου;
Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ έχουν οι ΜΕ για τους οποίους δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο από δέκα (10) έτη από την ημερομηνία αναγόρευσής τους σε Διδάκτορες, δηλαδή από
01.01.2009 και μετά.
Ερώτηση 5: Πώς προσαυξάνει η στρατιωτική θητεία το μέγιστο χρονικό διάστημα που πρέπει
να έχει παρέλθει από την ημερομηνία αναγόρευσης του ΜΕ-ΕΥ σε Διδάκτορα;
Το χρονικό διάστημα των 10 ετών από την ημερομηνία αναγόρευσης του ΜΕ-ΕΥ σε Διδάκτορα
προσαυξάνεται κατά διάστημα ίσο με αυτό της στρατιωτικής θητείας του υποψήφιου, εφόσον αυτή
έχει εκπληρωθεί μετά την αναγόρευση του υποψηφίου σε Διδάκτορα.
Ερώτηση 6: Σε περίπτωση κυοφορίας και γέννησης τέκνου, πώς προσαυξάνεται το μέγιστο
χρονικό διάστημα που πρέπει να έχει παρέλθει από την ημερομηνία αναγόρευσης της ΜΕ-ΕΥ
σε Διδάκτορα;
Σε περίπτωση κυοφορίας και γέννησης τέκνου, το χρονικό διάστημα των 10 ετών από την ημερομηνία
αναγόρευσης της ΜΕ-ΕΥ σε Διδάκτορα προσαυξάνεται κατά έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο, εφόσον η
γυναίκα έχει κυοφορήσει και γεννήσει μετά την αναγόρευσή της σε Διδάκτορα.
Ερώτηση 7: Εκτός από τις περιπτώσεις στρατιωτικής θητείας και κυοφορίας και γέννησης
τέκνου, δικαιολογείται προσαύξηση για άλλους λόγους ;
Σύμφωνα με τη «2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 7121/29.11.2018), το χρονικό διάστημα των 10 ετών από την ημερομηνία
αναγόρευσης του/της ΜΕ-ΕΥ σε Διδάκτορα προσαυξάνεται μόνο λόγω της εκπλήρωσης της
στρατιωτικής θητείας (για τους άνδρες υποψήφιους) και της κυοφορίας και γέννησης τέκνου για τις
γυναίκες υποψήφιες.
Ερώτηση 8: Μπορεί ένας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής να είναι μέλος της Ερευνητικής
Ομάδας (ΕΟ) εάν έχουν παρέλθει 10 έτη από την αναγόρευσή του σε Διδάκτορα;
Εάν έχει παρέλθει το όριο των 10 ετών, ο ΜΕ μπορεί να συμμετέχει μόνο ως μέλος της ΕΟ.
Ερώτηση 9: Μπορεί ο ΜΕ-ΕΥ να είναι μη αμειβόμενος;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη επιλεγμένων ερευνητικών έργων
υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στα οποία ΕΥ είναι Μεταδιδακτορικοί/ές
Ερευνητές/τριες (ΜΕ-ΕΥ). Η δράση έχει σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίξει Μεταδιδακτορικούς
Ερευνητές για να κατευθύνουν την υλοποίηση του ερευνητικού έργου ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι και
να διαμορφώσουν τη δική τους ανεξάρτητη Ερευνητική Ομάδα. Ο ΜΕ-ΕΥ συμβάλλεται με τον ΦΥ με
σχέση πλήρους απασχόλησης και δεν μπορεί να είναι μη αμειβόμενο μέλος του έργου.
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Ερώτηση 10: Μπορούν τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) (πέραν του ΜΕ-ΕΥ) να είναι
μερικής απασχόλησης στο έργο ή/και να συμμετέχουν για ορισμένο χρονικό διάστημα;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, μόνο ο ΜΕ-ΕΥ πρέπει να συμμετέχει στο έργο με σύμβαση πλήρους
απασχόλησης. Για τα υπόλοιπα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας υπάρχει η δυνατότητα μερικής
απασχόλησης στο έργο ή/και συμμετοχής τους για χρονικό διάστημα μικρότερο από τη συνολική
διάρκεια του έργου.
Ερώτηση 11: Έχει δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ Μεταδιδακτορικός Ερευνητής που συμμετέχει
ως μέλος Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) σε ερευνητικό έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την «1η
Προκήρυξη ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων
Ερευνητών/τριών»;
Ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής που συμμετέχει ως μέλος της ΕΟ έργου που χρηματοδοτείται από την
«1η Προκήρυξη ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών»
δύναται να συμμετέχει ως ΜΕ-ΕΥ στην παρούσα Προκήρυξη. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η
Πρόταση χρηματοδοτηθεί, ο ΜΕ-ΕΥ και τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν δύναται να αμείβονται από άλλη
δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της αμειβόμενης απασχόλησής τους στην παρούσα
δράση.
Ερώτηση 12: Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των μελών που
συμμετέχουν στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ);
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό των μελών της ΕΟ.
Ερώτηση 13: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Συμβουλευτικής Επιτροπής στην ερευνητική
πρόταση;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι προαιρετική (Ενότητα 4.1
[σελ. 9] και Ενότητα 7.2.2 [σελ. 20] της Προκήρυξης).
Ερώτηση 14: Τι ισχύει για τη συμμετοχή Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών στα προτεινόμενα
ερευνητικά έργα;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Ερευνητική
Ομάδα του έργου (είτε ως αμειβόμενα είτε ως μη αμειβόμενα μέλη). Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές μπορούν
να συμμετέχουν μόνο στη Συμβουλευτική Επιτροπή του ερευνητικού έργου. Σημειώνεται ότι τα μέλη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής δεν δύναται να λάβουν κανενός είδους χρηματοδότηση ή κάλυψη
εξόδων από τον προϋπολογισμό του έργου.
Ερώτηση 15: Μπορεί να συμμετέχει ως ΜΕ-ΕΥ ή ως Αμειβόμενο μέλος κάποιος που δεν έχει την
ελληνική υπηκοότητα;
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σχετικό με την υπηκοότητα του ΜΕ-ΕΥ ή των μελών της
Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ). Σημειώνεται ότι κατά τη χρηματοδότηση όλα τα μέλη της ΕΟ και ο ΜΕ-ΕΥ
θα πρέπει να είναι κάτοχοι ελληνικού ΑΦΜ.
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Ερώτηση 16: Μπορεί κάποιος που κατέχει θέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)
να είναι ΕΥ ή να συμμετέχει ως Αμειβόμενο μέλος της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του έργου;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ο ΜΕ-ΕΥ του έργου και τα Aμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν πρέπει να είναι
δημόσιοι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ΙΔΑΧ στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα, ακόμη και στην περίπτωση άδειας άνευ αποδοχών.
Ερώτηση 17: Μπορεί κάποιος που κατέχει θέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) να είναι ΕΥ ή να συμμετέχει ως Αμειβόμενο μέλος της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) του
έργου;
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό για τη συμμετοχή ατόμων που κατέχουν θέση εξαρτημένης
εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη της ΕΟ. Σημειώνεται ότι ο ΜΕ-ΕΥ του έργου
θα πρέπει να είναι πλήρους απασχόλησης στο έργο.
Ερώτηση 18: Με τι σχέση εργασίας μπορούν να συμμετέχουν στο έργο τα μέλη της
Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ);
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα μέλη της ΕΟ μπορούν να συμμετέχουν στο έργο είτε με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Ερώτηση 19: Yπάρχει κάποια δέσμευση σχετικά με τις δημοσιεύσεις που θα προκύψουν από το
έργο και τους συγγραφείς τους;
Στις επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και συμμετοχές σε συνέδρια, συμπόσια κ.λπ. είναι δυνατό να
υπάρχουν στους συγγραφείς και άλλα άτομα πλην του ΜΕ-ΕΥ και μελών της Ερευνητικής Ομάδας του
έργου που χρηματοδοτείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί υποχρέωση να
συμπεριλαμβάνεται σε κάθε είδους δράση διάχυσης και δημοσιότητας που αφορά το
χρηματοδοτούμενο έργο αναφορά στη χρηματοδότηση (Acknowledgments) από το Ελληνικό Ίδρυμα
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI) με το
κατάλληλο λεκτικό και με τη χρήση του λογοτύπου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας
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