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 ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΦΥ)
ΕΡ. 1. Μέλη ΔΕΠ που εκτελούν ερευνητικό έργο σε Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) ως
συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό (άρθρο 18 του Ν. 4310/2014) ή σε
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), μπορούν αντίστοιχα να ορίσουν το
ΕΚ ή το ΕΠΙ με το οποίο 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 ή το ΕΠΙ με το οποίο 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
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), [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 ανωτέρω αποτελούν επιλέξιμες επιλογές στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα στο πεδίο ΦΥ.
ΕΡ. 3. Μπορούν να συμπεριληφθούν στους Φορείς Υποδοχής 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.
ΕΡ. 4. Σε προτάσεις των κατηγοριών ΙΙΙ.β και ΙΙΙ.α (κατά το μέρος που αναφέρεται στην
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας), μπορούν στο πλαίσιο της
υποστήριξης της πρότασης που ζητείται στο μέρος 1, να υποβληθούν «επιστολές
υποστήριξης» (“Letter of Support”) από Φορείς οι οποίοι δεν συμμετέχουν ως
Συνεργαζόμενοι Φορείς και επομένως δεν μπορούν να υποβάλλουν «επιστολή
προθέσεων» (“Letter of Intent”);
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ΑΠ.4. Ναι, στο πλαίσιο της υποστήριξης και στοιχειοθέτησης της πρότασης (όπως περιγράφεται
στο τμήμα 8.2.1 της προκήρυξης) μπορούν να υποβληθούν (αλλά δεν είναι υποχρεωτικές)
επιστολές υποστήριξης (“Letter of Support”) από Δημόσιους ή και Ιδιωτικούς Φορείς οι
οποίοι δεν συμμετέχουν ως Συνεργαζόμενοι Φορείς, αλλά προτίθενται να αποτελέσουν
μελλοντικούς χρήστες του εν λόγω εξοπλισμού. Σημειώνεται ότι οι Φορείς αυτοί δεν
δικαιούνται καμίας μορφής χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρότασης. Η αναφορά στις, εν
λόγω, επιστολές είναι απαραίτητη στο Μέρος 1 της πρότασης. Για να ληφθούν υπ΄ όψιν κατά
την αξιολόγηση της πρότασης οι «επιστολές υποστήριξης» (“Letter of Support”) πρέπει να
αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην φόρμα «Μέρη πρότασης Α΄ φάσης» και
συγκεκριμένα στο Μέρος 1. Σημειώνεται ότι η υποβολή «επιστολής υποστήριξης» δεν
υπολογίζεται ως συμμετοχή σε πρόταση και επομένως δεν προσμετράται στο υπολογισμό
του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού συμμετοχών σε προτάσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας
κάποιου Φορέα να χορηγήσει στον ΕΥ την «Επιστολή υποστήριξης» εντός της προθεσμίας
της α΄ φάσης, είναι αποδεκτό να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ με αντίστοιχο
περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι η επιστολή/οι επιστολές υποβάλλεται/υποβάλλονται
υποχρεωτικώς στη υποβολή κατά την β΄ φάση μαζί με τα Μέρη 6 και 7 (όπως ορίζεται στην
προκήρυξη, τμήμα 8).
ΕΡ. 5. Μπορούν να συμπεριληφθούν στους Φορείς Υποδοχής, Φορείς όπως ο ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.) ;
ΑΠ. 5. Οι παραπάνω Φορείς δεν συμπεριλαμβάνονται στους Φορείς Υποδοχής όπως αυτοί
ορίζονται στο τμήμα 4 της προκήρυξης. Ωστόσο, οι εν λόγω Φορείς 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
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).
ΕΡ. 3. Μπορούν να συμμετέχουν ως Συνεργαζόμενοι Φορείς, Ανεξάρτητες Αρχές;
ΑΠ.3. Ναι, συνταγματικά και νομοθετικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές μπορούν να
συμμετέχουν ως Συνεργαζόμενοι Φορείς.
ΕΛΙΔΕΚ
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ΕΡ. 4. Μπορεί το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας, ΕΛΙΝΥΑΕ,
(φορέας των κοινωνικών εταίρων, μη κερδοσκοπικός, ΝΠΙΔ μη εποπτευόμενο από
Υπουργείο) να λειτουργήσει ως Συνεργαζόμενος Φορέας, στα πλαίσια της παρούσας
προκήρυξης και οι δαπάνες για την πρόσβαση σε εξοπλισμό και χώρους του από τον
ΦΥ για τις ανάγκες του έργου να γίνουν στην βάση της τιμολόγησης που ήδη έχει και
να είναι επιλέξιμες;
ΑΠ.4. Ναι, το ΕΛΙΝΥΑΕ μπορεί να λειτουργήσει σαν Συνεργαζόμενος Φορέας. Πρέπει να υποβληθεί
σχετική επιστολή προθέσεων στην οποία πρέπει να ακολουθηθούν τα οριζόμενα στο
τμήματα 6.3 και 8.2.5 της προκήρυξης. Στην επιστολή πρέπει βεβαιώνεται από το νόμιμο
εκπρόσωπο του ΕΛΙΝΥΑΕ, η πρόθεση του για συνεργασία με τον ΕΥ στο πλαίσιο του
προτεινόμενου ερευνητικού έργου και να περιγράφεται επαρκώς το είδος της συνεργασίας,
δηλ. το εμπλεκόμενο προσωπικό, ο εξοπλισμός , οι υποδομές ή οι ειδικοί πόροι που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συνεργασίας. Οι δαπάνες
για την υλοποίηση όλων των παραπάνω μπορούν να κοστολογηθούν στην βάση της
τιμολόγησης που έχει το ΕΛΙΝΥΑΕ και θεωρούνται επιλέξιμες.
ΕΡ.5.

Ποια είναι η μορφή και το περιεχόμενο της «επιστολής προθέσεων» από τους
Συνεργαζόμενους Φορείς;

ΑΠ.5. Η μορφή και το περιεχόμενο της «επιστολής προθέσεων» περιγράφονται στα τμήματα 6.3
και 8.2.5 της προκήρυξης. Σχετικές Οδηγίες για την διασφάλιση της πληρότητας της
«επιστολής προθέσεων» είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στην φόρμα «Μέρη
πρότασης Α΄ φάσης» και συγκεκριμένα στο Μέρος 5. Δεν απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου
προτύπου.
ΕΡ.6.

Η «επιστολή προθέσεων» πρέπει να είναι η πρωτότυπη ή σκαναρισμένο αρχείο;

ΑΠ.6. Κατά την υποβολή της α΄ φάσης υποβάλλεται είτε το πρωτότυπο ηλεκτρονικό έγγραφο (PDF
με ηλεκτρονική υπογραφή), είτε το σκαναρισμένο αρχείο.
ΕΡ.7.

Η Υ.Δ. που μπορεί να υποβληθεί (σύμφωνα με την ανακοίνωση της 21 Δεκ 2017 στην
ιστοσελίδα του ΕΛΙΔΕΚ) κατά την υποβολή πρότασης α΄ φάσης αντί της «επιστολής
προθέσεων» από τους Συνεργαζόμενους Φορείς, συμπληρώνεται στην ελληνική ή
στην αγγλική γλώσσα;

ΑΠ.7. Το έντυπο της Υ.Δ. που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής προτάσεων
α΄ φάσης συμπληρώνεται στην Ελληνική. Ο ΕΥ μπορεί να συμπεριλάβει στην ίδια ΥΔ τις
«επιστολές προθέσεων» από όλους τους Συνεργαζόμενους Φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες
που έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Σημειώνεται, ότι οι όλες «επιστολές
προθέσεων» πρέπει να υποβληθούν κατά την β΄ φάση, εάν η πρόταση αξιολογηθεί ότι
προχωρά από την α΄ φάση.
ΕΡ. 8. Στα ερευνητικά έργα των κατηγοριών Ι και ΙΙ μπορεί ο μικροεξοπλισμός (κατηγορία
δαπανών 7.4 της προκήρυξης) να μην εγκατασταθεί στον ΦΥ αλλά σε Συνεργαζόμενο
Φορέα στο πλαίσιο της πρότασης ;
ΑΠ.8. Ναι, είναι επιτρεπτό εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου, αλλά μόνο για
Συνεργαζόμενο Φορέα της ημεδαπής που ανήκει στους ΦΥ που αναφέρονται στο τμήμα 4
ΕΛΙΔΕΚ
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της προκήρυξης. Σημειώνεται ότι πρέπει να αναφέρεται σαφώς στην πρόταση. Η
ακολουθητέα διαδικασία αποτελεί θέμα συνεννοήσεως μεταξύ του ΦΥ και του εν λόγω
Συνεργαζόμενου Φορέα και πρέπει επίσης να καθορίζεται στην πρόταση.
ΕΡ. 9. Στις προτάσεις των κατηγοριών ΙΙΙ.β και ΙΙΙ.α (κατά το μέρος που αναφέρεται στην
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας) μπορεί αυτός ο εξοπλισμός
(κατηγορία δαπανών 7.4 της προκήρυξης) να μην εγκατασταθεί στον ΦΥ, αλλά σε
Συνεργαζόμενο Φορέα στο πλαίσιο της πρότασης;
ΑΠ.9. Ναι, ο εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί σε Συνεργαζόμενο Φορέα υπό τις προϋποθέσεις
ότι α) αυτός είναι Δημόσιος Φορέας και β) ο ΦΥ και ο Συνεργαζόμενος Φορέας συμφωνούν και
στοιχειοθετούν την επιλογή τους στο πλαίσιο των αναφερόμενων στο τμήμα 8.2.1 της
προκήρυξης.
ΕΡ. 10. Στις προτάσεις των κατηγοριών ΙΙΙ.β και ΙΙΙ.α (κατά το μέρος που αναφέρεται στην
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας) μπορεί ο εξοπλισμός (κατηγορία
δαπανών 7.4 της προκήρυξης) να μην εγκατασταθεί μόνο στον ΦΥ αλλά και σε ένα
Συνεργαζόμενο Φορέα στο πλαίσιο της πρότασης;
ΑΠ.10. Όχι, ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί σε έναν και μόνο Φορέα.

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.
ΕΡ.5.

ΕΛΙΔΕΚ

Εάν ένα μέλος ΔΕΠ είναι εν ενεργεία την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, αλλά
επίκειται η συνταξιοδότησή του, μπορεί να συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα, και
υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να τεθεί ως ΕΥ;
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ΑΠ.5. Εφόσον είναι εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, μπορεί
να συμμετέχει στην ερευνητική πρόταση ως ΕΥ. Μετά τη συνταξιοδότηση του θα πρέπει να
υποβάλει αίτημα τροποποίησης για την αλλαγή ΕΥ και να ολοκληρώσει το έργο ως μη
αμειβόμενο μέλος (όπως αναφέρεται στον Οδηγό Διαχείρισης Ερευνητικών Έργων-ΟΔΕΕ).
ΕΡ.6.

Ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/Ερευνήτρια που ενδέχεται να κριθεί από την ειδική
επιτροπή κρίσης λίγο πριν την υποβολή ή αμέσως μετά την υποβολή προτάσεων, σε
ποια κατηγορία οφείλει να υποβάλει την πρόταση;

ΑΠ.6. Ο ΕΥ οφείλει να υποβάλει την πρόταση του στην κατηγορία που αντιστοιχεί στην βαθμίδα
που κατέχει κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης κατά την α’ φάση.
ΕΡ. 7. Μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής ο οποίος/α έχει εκλεγεί ή/και εξελιχθεί σε ανώτερη βαθμίδα
(π.χ. επίκουρος καθηγητής σε αναπληρωτή καθηγητή), αλλά δεν έχει δημοσιευτεί το
ΦΕΚ διορισμού του, στη βάση ποίας βαθμίδας επιλέγει κατηγορία προτάσεων;
ΑΠ. 7. Υποβάλλει την πρόταση με βάση την βαθμίδα στην οποία έχει εκλεγεί ανεξαρτήτως αν έχει
δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση διορισμού του.

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;
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.
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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.
ΕΡ.9.

Τι νοείται ως Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια ;

ΑΠ.9. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης με τον όρο Μεταδιδάκτορας Ερευνητής/τρια νοείται
όποιος κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, ανεξάρτητα από το εάν έχει ήδη εργασιακή σχέση με
κάποιο οργανισμό/ίδρυμα.
ΕΡ.10. Ένας υποψήφιος διδάκτορας που θα ασχοληθεί στο ερευνητικό έργο πρέπει να είναι
υποψήφιος διδάκτορας στον ΦΥ ή μπορεί να είναι υποψήφιος διδάκτορας σε άλλο
Πανεπιστήμιο.
ΑΠ.10. Οι υποψήφιοι διδάκτορες μπορούν να ανήκουν και σε άλλο φορέα πέραν του ΦΥ.
ΕΡ.11. Μπορούν οι Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές, τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές να
λαμβάνουν χαμηλότερη αποζημίωση από τα οριζόμενα στην προκήρυξη ή/και να
αμείβονται για μέρος μόνο της χρονικής διάρκειας του έργου;
ΑΠ.11. Η μηνιαία αποζημίωση ενός Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας πρέπει να ευρίσκεται εντός
των άνω και κάτω ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ (τμήμα 7.1.β της προκήρυξης). Οι
πρόσθετες αμοιβές που μπορούν λάβουν τα μέλη ΔΕΠ και οι Ερευνητές επιτρέπεται να είναι
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χαμηλότερες του ορίου που τίθεται στο τμήμα 7.1.α της προκήρυξης. Δεν υπάρχουν
περιορισμοί στο χρονικό διάστημα του έργου κατά το οποίο ο ΕΥ ή οιοδήποτε μέλος της Ε.Ο.
θα λαμβάνει αποζημίωση.
ΕΡ.12. Οι μηνιαίες αποζημιώσεις που δίδονται στον Πίνακα ΙΙ (τμήμα 7.1.β της προκήρυξης)
αναφέρονται σε ένα έργο ή αφορούν την μέγιστη αθροιστική αποζημίωση από όλα
τα έργα στα οποία συμμετέχει κανείς ;
ΑΠ.12. Όχι, οι αποζημιώσεις που αναφέρονται αφορούν ένα μόνο έργο της παρούσης προκήρυξης.
Πρέπει βεβαίως να τηρούνται οι περιορισμοί που ισχύουν για κάθε μέλος της Ε.Ο. σύμφωνα
με την εργασιακή του κατάσταση.
ΕΡ.13. Τί νοείται ως λοιπό προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την
υλοποίηση του έργου;
ΑΠ.13. Ως λοιπό προσωπικό νοείται διοικητικό, οικονομικό και ερευνητικό προσωπικό ή και άλλοι
ελεύθεροι επαγγελματίες (π.χ. νομικοί, τεχνικοί υπολογιστών, ειδικοί πληροφορικής, κ.λπ.)
που θεωρούνται απαραίτητοι για την υλοποίηση του έργου.
ΕΡ.14. Επιτρέπεται ο ΕΥ, ή οποιοδήποτε μέλος της ομάδας να συμμετέχει χωρίς αμοιβή στο
έργο;
ΑΠ.14. Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
ΕΡ.15. Τα Βιογραφικά Σημειώματα του Ε.Υ. και των μελών της ερευνητικής ομάδας
απαιτείται να υποβληθούν στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα ; Ποια πρέπει να
είναι η έκταση τους ;
ΑΠ.15. Όπως αναφέρεται στα τμήματα 8.2 και 8.2.2 της προκήρυξης όλα τα βιογραφικά
σημειώματα υποβάλλονται μόνο στην αγγλική. Η έκταση του βιογραφικού σημειώματος
είναι μέχρι έξι (6) σελίδες για τον ΕΥ και μέχρι δύο (2) σελίδες για κάθε μέλος της
Ερευνητικής ομάδας. Πρέπει να τηρούνται οι προδιαγραφές (τμήμα 8.2.7, σελ. 23 της
προκήρυξης) για τον έλεγχο της τήρησης των περιορισμών στην έκταση. Το κάθε βιογραφικό
σημείωμα υποβάλλεται σε ξεχωριστό αρχείο.

V. ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΡ.1.

Το ποσοστό που αφορά στις δαπάνες διαχείρισης του έργου & γενικά λειτουργικά
έξοδα (έμμεσες δαπάνες) υπολογίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού
προϋπολογισμού ή ως ποσοστό επί των υπολοίπων δαπανών του έργου.

ΑΠ. 1. Οι δαπάνες διαχείρισης του έργου & τα γενικά λειτουργικά έξοδα (έμμεσες δαπάνες)
υπολογίζονται επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και μπορεί να είναι έως 10%
(τμήμα 7.8 της προκήρυξης).
ΕΡ. 2. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου ο ΦΠΑ πρέπει να προστεθεί στο ποσό που ορίζεται
στον πίνακα ΙΙ ή συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το ποσό ;
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ΑΠ. 2. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου ο Φ.Π.Α προστίθεται στο ποσό που παρατίθεται στον
Πίνακα ΙΙ (τμήμα 7.1.β της προκήρυξης).
ΕΡ. 3. Οι δαπάνες για την αποζημίωση υποστηρικτικού προσωπικού σε διοικητικάοικονομικά ζητήματα εντάσσονται στις δαπάνες αποζημίωσης της ερευνητικής
ομάδας;
ΑΠ. 3. Ναι, με τους περιορισμούς του τμήματος 7.1.β της προκήρυξης.
ΕΡ. 4. Θεωρούνται ως επιλέξιμες οι δαπάνες για την μίσθωση ακινήτου για την
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου και σε ποια
κατηγορία δαπανών εντάσσονται ;
ΑΠ. 4. Όχι δαπάνες για την μίσθωση ακινήτου για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων στο
πλαίσιο του ερευνητικού έργου δεν είναι επιλέξιμες.
ΕΡ.5.

Μπορούν οι Συνεργαζόμενοι Φορείς να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου;

ΑΠ.5. Ναι, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς μπορούν να αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου.
ΕΡ. 6. Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Φορέα ή εταιρεία της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη; Επί παραδείγματι,
μπορούν να ενταχθούν στις «δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές
ή άλλους πόρους» (κατηγορία δαπανών 7.3 της προκήρυξης), δαπάνες για αναλύσεις
-omics ή RNA sequencing, ή για σύνθεση ουσιών κ.λπ. οι οποίες κρίνονται
απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου και οι οποίες δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν ως μέρος συνεργασίας με κάποιο Φορέα ;
ΑΠ. 6: Ναι, στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με κάποιον Φορέα που να
μπορεί να πραγματοποιήσει τα παραπάνω και εφόσον αυτά τεκμηριώνονται ως απαραίτητα
για την επιτυχία/υλοποίηση του έργου, οι αντίστοιχες δαπάνες θα μπορούσαν να ενταχθούν
στις επιλέξιμες δαπάνες της κατηγορίας 7.3 της προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η
διαδικασία είναι αποδεκτή από τον ΕΛΚΕ ή την αντίστοιχη υπηρεσία του ΦΥ. Αυτό ισχύει
για Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς καθώς και για ιδιωτικές εταιρείες της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής. Σημειώνεται ότι τα παραπάνω πρέπει να τεκμηριώνονται με πληρότητα και
σαφήνεια στο μέρος 1 της πρότασης. Επίσης επισημαίνεται ότι αυτού του είδους η
δραστηριότητα δεν υπολογίζεται ως συμμετοχή σε πρόταση, δεν απαιτεί υποβολή
«επιστολής προθέσεων» και επομένως δεν προσμετράται στο υπολογισμό του μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού συμμετοχών σε προτάσεις.
ΕΡ. 7. Οι δαπάνες για την ανάπτυξη ή την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων
είναι επιλέξιμες ;
ΑΠ.7. Οι παραπάνω δαπάνες είναι επιλέξιμες και μπορούν να ενταχθούν είτε στην κατηγορία 7.4
είτε στην κατηγορία 7.3.
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ΕΡ.8.

Τα «παρελκόμενα» για τον εξοπλισμό μπορεί να περιλαμβάνουν και αναλώσιμα
υλικά απαραίτητα για την χρήση του εξοπλισμού;

ΑΠ.8. Όχι εξ ορισμού «παρελκόμενα» εξοπλισμού θεωρούνται εξαρτήματα που τον συνοδεύουν και
τον συμπληρώνουν συμβάλλοντας στη λειτουργία του. Οι δαπάνες για αναλώσιμα υλικά
καλύπτονται από την αντίστοιχη αυτοτελή κατηγορία δαπανών (τμήμα 7.2 της
προκήρυξης).

VI. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΕΡ.1.

Στην εκτεταμένη σύνοψη του έργου (μέρος 1), πρέπει να αναφέρονται και τα μέλη
της ερευνητικής ομάδας;

ΑΠ.1. Στην εκτεταμένη σύνοψη, στο τμήμα υλοποίησης του έργου, θα πρέπει να αναφέρεται η
ερευνητική ομάδα και πώς αυτή θα συμβάλλει στη υλοποίηση του έργου.
ΕΡ.2.

Σε ποιο επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL) θα πρέπει να βρίσκονται τα
ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν;

ΑΠ.2. Δεν υφίσταται σχετική προϋπόθεση.
ΕΡ.3.

Στις προτάσεις των κατηγοριών ΙΙΙ.β και ΙΙΙ.α (κατά το μέρος που αναφέρεται στην
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας) μπορεί να συμπεριληφθεί στο
αντικείμενο του έργου το πρόγραμμα για την πιστοποίηση, συμπεριλαμβανομένης
και της διαπίστευσης ενός Εργαστηρίου ή περισσοτέρων Εργαστηρίων ενός
Τμήματος Πανεπιστημίου.

ΑΠ.3. Ναι, οι δραστηριότητες για την πιστοποίηση και την διαπίστευση εργαστηρίων μπορούν να
ενταχθούν στο αντικείμενο του έργου και οι σχετικές δαπάνες είναι επιλέξιμες. Για την
στοιχειοθέτηση της πρότασης πρέπει να ακολουθηθούν τα οριζόμενα για το Μέρος 1 (τμήμα
8.2.1 της προκήρυξης).
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