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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

στο πλαίσιο της 

1ης Προκήρυξης Δράσης «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 

«200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» 

 

Ι.  ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

ΕΡ. 1. Ποιοι φορείς μπορούν να λειτουργήσουν ως Φορείς Υποδοχής (ΦΥ); 

ΑΠ. 1. Σύμφωνα με την  Προκήρυξη (παρ. 4, σελ. 5) ΦΥ των έργων μπορούν να είναι: 

α) τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4485/2017 
(Α’ 114),  

β) τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει, 
γ) τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 18 Ν. 

4310/2014 (Α’ 258), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει 
των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 3685/2008 (Α’ 148), και  

δ) τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΑΣΕΙ, του Ν. 3187/2003 (Α’ 233).  
 

ΕΡ. 2. Μπορεί να συμμετέχει στο έργο ως ΣΦ ιδιωτική εταιρεία; 
 
ΑΠ. 2. Ιδιωτικές εταιρείες δεν μπορούν να συμμετέχουν στην ΟΕ ως συνεργαζόμενοι φορείς. Η 
Προκήρυξη (παρ. 6, σελ. 7) προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων για παροχή προϊόντων 

και υπηρεσιών. 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
ΕΡ. 1. Μπορεί ο Συντονιστής του Έργου (ΣΕ) να είναι υποψήφιος διδάκτορας; 

ΑΠ.1. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ΣΕ μπορεί να είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, με την 

προϋπόθεση ότι η πρότασή του έχει γίνει αποδεκτή από αντίστοιχο Τμήμα ΑΕΙ ή Ινστιτούτο ΕΚ 

(παρ. 1, σελ. 4). Προτάσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη χρηματοδότηση υλοποίησης 

νέων ερευνητικών έργων (π.χ. εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) και επομένως δεν υποστηρίζουν 

τον στόχο της δράσης (παρ. 1, σελ. 3) δεν είναι επιλέξιμες. 

ΕΡ. 2. Στην Ομάδα Έργου (ΟΕ) μπορεί να συμμετέχει και προσωπικό από άλλα Ερευνητικά 
ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής πέραν του ΦΥ;  

ΑΠ. 2.  Σύμφωνα με την Προκήρυξη, στην ΟΕ μπορεί να συμμετέχει και προσωπικό από 

Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εκτός του ΦΥ. Σε αυτή την 

περίπτωση τα Ιδρύματα αυτά ορίζονται ως ΣΦ και καταC  την α  ́ φάση υποβολής προτάσεων 

απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση από τον ΣΕ στην οποία να αναφέρεται ο ΣΦ, η φύση της 

συνεργασίας και τα συνεργαζόμενα μέλη.   

ΕΡ. 3.  Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να δεχτεί ένα  ΑΕΙ ή 
ένα Ερευνητικό Κέντρο ως ΦΥ; 
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ΑΠ. 3.  Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που μπορεί να δεχθεί ένα ΑΕΙ ή 

Ερευνητικό Κέντρο ως ΦΥ. 

ΕΡ. 4. Υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για 
την επιλογή των μελών της ΟΕ που ορίζονται ονομαστικά στην πρόταση; 

ΑΠ.4. Η διαδικασία της πρόσληψης των μελών της ΟΕ από τον ΦΥ ρυθμίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

ΕΡ. 5. Υπάρχει κάποιος περιορισμός ως προς τη συμμετοχή των μελών της ΟΕ και σε άλλα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα/έργα; 

ΑΠ. 5. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους περιορισμός στην Προκήρυξη, υπό την προϋπόθεση της 

αυστηρής τήρησης της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης, της τήρησης των οιωνδήποτε σχετικών 

περιορισμών των άλλων χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων και βεβαίως της τήρησης 

των περιορισμών των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας του προσωπικού. 

 
ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
ΕΡ. 1.  Όταν υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικά ή Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της αλλοδαπής, 
τότε το προσωπικό του Συνεργαζόμενου Φορέα δικαιούται αμοιβή για το έργο/υπηρεσίες 
του; 

ΑΠ. 1.  Σύμφωνα με την Προκήρυξη (παρ. 6, σελ. 7): «Η αμοιβή /μισθοδοσία μελών της ΟΕ που 

εργάζονται στο εξωτερικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη». Οι δαπάνη 

μετακίνησης των μη αμειβόμενων μελών είναι επιλέξιμη.  

ΕΡ. 2.  Πώς αμείβονται τα μέλη της ΟΕ που ανήκουν στο προσωπικό Συνεργαζόμενου 
Φορέα της ημεδαπής; 

ΑΠ. 2. Το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου μπορεί να είναι είτε 

τακτικό προσωπικό του ΦΥ είτε μόνιμο είτε συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

πλήρους/μερικής απασχόλησης είτε έκτακτο προσωπικό συνδεόμενο με τον ΦΥ με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου, ανεξάρτητα από τη σχέση του προσωπικού αυτού με 

συνεργαζόμενο ή άλλο φορέα. 

ΕΡ.3. Σε ποιο είδος δαπάνης εντάσσονται οι υπο-αναθέσεις υλοποίησης τμημάτων του 
έργου που δεν μπορούν να υλοποιηθούν αυτοτελώς από την ΟΕ; Ποιο είναι το μέγιστο 
ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού που δύναται να δοθεί σε αυτές τις υπο-
αναθέσεις;  

ΑΠ. 3.   Οι υπο-αναθέσεις υλοποίησης τμημάτων του έργου εντάσσονται στις δαπάνες για τη 

σύναψη συμβάσεων για παροχή προϊόντων και υπηρεσιών (παρ.  6, σελ. 7).  Λόγω του χαρακτήρα 

και της φύσης του αντικειμένου της Δράσης, η Προκήρυξη δεν καθορίζει το μέγιστο ποσοστό του 

συνολικού προϋπολογισμού στο οποίο δύνανται να ανέλθουν οι δαπάνες. Εξαίρεση αποτελούν 

μόνο οι έμμεσες δαπάνες (έξοδα διαχείρισης και γενικά λειτουργικά έξοδα), οι οποίες δύνανται να 

ανέλθουν έως το 5% του συνόλου των άμεσων πραγματοποιηθεισών δαπανών των λοιπών 

κατηγοριών (παρ. 6, σελ. 8). 


