ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
«1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ
για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και
την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας»

Ι. ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ (ΦΥ)
ΕΡ. 1. Μπορούν μέλη ΔΕΠ που εκτελούν ερευνητικό έργο σε Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) ως
συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό (άρθρο 18 του Ν. 4310/2014), να ορίσουν
το ΕΚ που συνεργάζονται ως Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ;
ΑΠ.1. Ναι, τα παραπάνω μέλη ΔΕΠ μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις ως Επιστημονικοί
Υπεύθυνοι (ΕΥ) με Φορέα Υποδοχής το ΕΚ που συνεργάζονται.
ΕΡ. 2. Ποιοι οργανισμοί, κέντρα και ινστιτούτα μπορούν να λειτουργήσουν ως Φορείς
Υποδοχής;
ΑΠ.2. Η πρόσκληση (τμήμα 4 της προκήρυξης) ορίζει ότι ως Φορείς Υποδοχής μπορούν να
λειτουργήσουν α) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως ορίζονται στο
α3 ρθρο 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017), β) τα Ερευνητικα3 Κε3 ντρα – Ινστιτούτα του
α3 ρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/2014) ο3 πως ε3 χει τροποποιηθει3 και ισχυ3 ει, 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), [αρθ.2 παρα. 18 του Ν.
4386/2016] και δ) τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΑΣΕΙ, του Ν.
3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003). Όλα τα ανωτε3 ρω αποτελου3 ν επιλε3 ξιμες επιλογε3 ς στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα στο πεδίο ΦΥ.
ΕΡ. 3. Μπορούν να συμπεριληφθούν στους Φορείς Υποδοχείς οι Ανώτατες
Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (ΑΕΑ) οι οποίες έχουν ιδρυθεί με τον Ν. 3432/2006;
ΑΠ. 3. Οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες δεν συμπεριλαμβάνονται στους Φορείς Υποδοχής
όπως αυτοί ορίζονται στο τμήμα 4 της προκήρυξης. Ωστόσο, οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές
Ακαδημίες μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι Φορείς σε προτάσεις που
υποβάλλουν οι ΦΥ που ορίζονται στο τμήμα 4 της προκήρυξης.

ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΡ. 1. Ποιοι οργανισμοί μπορούν να συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι Φορείς σε μία
πρόταση;
ΑΠ. 1. Ως συνεργαζόμενοι Φορείς, πέραν των Φορέων που μπορούν να λειτουργήσουν ως ΦΥ
(τμήμα 4 της προκήρυξης), μπορούν να συμμετέχουν υπηρεσίες και οργανισμοί του
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Δημοσίου, ΟΤΑ και ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από Υπουργεία και κατέχουν πόρους ή
στοιχεία που ο ΕΥ εκτιμά ότι μπορεί να συμβάλουν στην υλοποίηση του έργου (π.χ.
Εφορίες Αρχαιοτήτων, Μουσεία, Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, κ.λπ.).
ΕΡ. 2. Είναι επιλέξιμη δαπάνη το κόστος χρήσης υποδομών συνεργαζόμενου Φορέα του
εξωτερικού;
ΑΠ. 2. Ναι, η δαπάνη χρήσης των υποδομών του συνεργαζόμενου φορέα εξωτερικού είναι
επιλέξιμη δαπάνη (τμήμα 7.3 της προκήρυξης).

III. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ (ΕΥ)
ΕΡ.1.

Ένας Ομότιμος Καθηγητής μπορεί να ορισθεί ως ΕΥ;

ΑΠ.1. Ένας Ομότιμος Καθηγητής μπορεί να ορισθεί ως ΕΥ χωρίς να λαμβάνει αποζημίωση. Τα
έξοδα μετακινήσεων του για το έργο θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες υπό τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων (ΟΔΕΕ).
ΕΡ.2.

Μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής να καταθέσει πρόταση ως ΕΥ όταν ευρίσκεται
σε άδεια άνευ αποδοχών;

ΑΠ.2. Ναι, ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής που ευρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών μπορεί να
καταθέσει πρόταση ως ΕΥ. Σε περίπτωση που το έργο χρηματοδοτηθεί, υποχρεούται να
διακόψει την άδεια άνευ αποδοχών και να επιστρέψει στον ΦΥ πριν την υπογραφή της
σύμβασης.
ΕΡ.3.

Μπορεί μέλος ΔΕΠ που έχει σχέση παράλληλης απασχόλησης να ορισθεί ως ΕΥ;

ΑΠ.3. Ναι, μπορεί υπό την προϋπόθεση ότι απασχολείται στο έργο κατά το χρονικό διάστημα που
εργάζεται στον ΦΥ.
ΕΡ. 4. Μπορεί ένας Καθηγητής πρώτης Βαθμίδας να συμμετέχει ως μέλος Ερευνητικής
Ομάδας με ΕΥ μέλος ΔΕΠ Επίκουρο Καθηγητή ή υπηρετούντα Λέκτορα.
ΑΠ. 4. Ναι, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος περιορισμός. Το ίδιο ισχύει και για τους Ερευνητές.

IV. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΕΡ. 1. Στις προτάσεις που αφορούν στην Κατηγορία Ι, μπορεί να συμμετέχει στην
Ερευνητική Ομάδα ως μη αμειβόμενο μέλος, μέλος ΔΕΠ Ιδρύματος της αλλοδαπής
που κατέχει θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας;
ΑΠ. 1. Ναι, μέλος ΔΕΠ Ιδρύματος της αλλοδαπής οιασδήποτε βαθμίδας μπορεί να συμμετέχει στην
Ερευνητική Ομάδα αλλά μόνο ως μη αμειβόμενο μέλος (τμήμα 6.2 της προκήρυξης).
ΕΡ. 2. Ο περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει κάθε
μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/Ερευνήτρια, αφορά μόνο στις προτάσεις που εντάσσονται
στην ίδια επιστημονική περιοχή;
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ΑΠ. 2. ‘Ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/Ερευνήτρια δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από
δύο προτάσεις ανεξάρτητα εάν αυτές εμπίπτουν στην ίδια ή σε διαφορετικές επιστημονικές
περιοχές.
ΕΡ. 3

Εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες μπορούν να αναφέρονται ρητά και
ονομαστικά από την αρχή στην πρόταση χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση να
προκηρυχθούν μέσω του ΕΛΚΕ του ΦΥ οι εν λόγω θέσεις;

ΑΠ. 3. Ναι, μπορούν ν’ αναφέρονται εξαρχής ονομαστικά χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση
προκήρυξης των θέσεων.
ΕΡ. 4. Μπορεί να συμμετέχει σε πρόταση ως μέλος της Ερευνητικής Ομάδας προσωπικό
που δεν ανήκει στον ΦΥ;
ΑΠ. 4. Ναι, άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της
Ερευνητικής Ομάδας, σε οιαδήποτε από τις κατηγορίες προσωπικού που αναγράφονται
στο τμήμα 7.1 της προκήρυξης.
ΕΡ.5.

Πρέπει όλα τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας να ανήκουν είτε στις δύο εισαγωγικές,
είτε στις δύο ανώτερες βαθμίδες;

ΑΠ.5. Ως μέλη της Ερευνητικής Ομάδας επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ οποιασδήποτε
βαθμίδας σε οποιαδήποτε κατηγορία πρότασης.
ΕΡ.6.

Μπορεί να ενταχθεί στην προκήρυξη προσωπικό ΙΔΑΧ, κάτοχοι διδακτορικού,
υποψήφιοι διδάκτορες και τεχνικό προσωπικό που εργάζεται στο Δημόσιο, αλλά
όχι στο ΦΥ;

ΑΠ.6. Ναι, προσωπικό των παραπάνω κατηγοριών που ήδη εργάζεται στο Δημόσιο μπορεί να
απασχοληθεί στο ερευνητικό έργο εφόσον λάβει άδεια παράλληλης απασχόλησης από το
Φορέα του και αμείβεται όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
ΕΡ.7.

Στην περίπτωση που η ιδιότητα ενός μέλους της Ερευνητικής Ομάδας εκτιμάται ότι
θα αλλάξει μετά την υποβολή της πρότασης (π.χ. υποψήφιος διδάκτορας ο οποίος
εκτιμάται ότι θα λάβει το διδακτορικό του), με τί ιδιότητα πρέπει να δηλωθεί;

ΑΠ.7. Κάθε μέλος της Ερευνητικής Ομάδας συμμετέχει σ’ αυτήν με την ιδιότητα που κατέχει κατά
την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Στην περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε αλλαγή
μετά την έναρξη χρηματοδότησης της πρότασης, ο ΕΥ υποχρεούται να υποβάλλει σχετικό
αίτημα τροποποίησης.
ΕΡ.8.

Υπάρχει κάποιος περιορισμός που να τίθεται από την παρούσα προκήρυξη, ως προς
τη συμμετοχή των μελών της Ερευνητικής Ομάδας και σε άλλα επιδοτούμενα
προγράμματα ή υποτροφίες;

ΑΠ.8. Όχι, δεν υπάρχει υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης της αποφυγής διπλής
χρηματοδότησης, της τήρησης των οιοδήποτε σχετικών περιορισμών των άλλων
επιδοτούμενων έργων και βεβαίως της τήρησης των περιορισμών των υφιστάμενων
συμβάσεων εργασίας του προσωπικού.
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