
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  
Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα 
Ιστοσελίδα : www.elidek.gr 

Τμήμα Ερευνητικών Έργων 
Πληροφορίες: askelidekdep@elidek.gr  
Τηλ. Επικ.: 210-6412410-420, Φαξ: 210 6412429 
 

 
 

Α.Π. 7556 
 

 

 

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1η Προκήρυξη  

Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και 

Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας 

(2η Τροποποίηση) 
 

 

 

10 Δεκεμβρίου 2018 

Έκδοση 1.0 

 

  

  

http://www.elidek.gr/
mailto:askelidekdep@elidek.gr


ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.- Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 

προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (2η Τροποποίηση, Α.Π. 6195/07.11.18) 2│8 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ 

Έκδοση Α.Π. Ημ/νία 

δημοσίευσης 

 Σελίδα 

1.0 7556 10.12.2018 Αρχική έκδοση  

 

 

 

  



ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.- Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις 

1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την 

προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας (2η Τροποποίηση, Α.Π. 6195/07.11.18) 3│8 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Ερώτηση 1: Η βαθμολογία που έλαβαν οι προτάσεις κατά την α΄ φάση αξιολόγησης έχει κάποια 

βαρύτητα κατά τη β΄ φάση αξιολόγησης; 

Κατά τη β΄ φάση της αξιολόγησης των προτάσεων, αυτές αξιολογούνται πλήρως εκ νέου σύμφωνα με τα 

κριτήρια που περιγράφονται αναλυτικά στην Προκήρυξη (2η Τροποποίηση, Α.Π. 6195/07.11.2018) και 

στον Οδηγό Αξιολόγησης (1η τροποποίηση, Α.Π. 6210/07.11.2018), χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 

βαθμολογία της α’ φάσης αξιολόγησης.  

Ερώτηση 2: Υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης του θέματος μελέτης στην αναλυτική παρουσίαση 

της πρότασης, προκειμένου να συμπεριλαμβάνει και νέα δεδομένα που ενδεχομένως να έχουν 

προκύψει κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την α΄ φάση υποβολής; 

Η αναλυτική παρουσίαση της Πρότασης (Μέρος 6) καθώς και κάθε Μέρος που θα υποβληθεί κατά τη β΄ 

φάση πρέπει να είναι συνεπή και συμβατά και σε κάθε περίπτωση να μην έχουν ουσιώδεις διαφορές με ό,τι 

υποβλήθηκε στην α΄ φάση και αποτελούσε αντικείμενο της διαδικασίας αξιολόγησης. 

Ερώτηση 3: Κατά τη β΄ φάση θα υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης της χρονικής διάρκειας του 

έργου; 

Η χρονική διάρκεια του έργου δεν δύναται να τροποποιηθεί κατά τη β΄ φάση. 

Ερώτηση 4: Εάν κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την α΄ φάση υποβολής 

προτάσεων ο/η ΕΥ αλλάξει βαθμίδα (π.χ. από Επίκουρος/η σε Αναπληρωτή/τρια Καθηγητή/τρια 

ή από Ερευνητής/τρια Γ’ σε Ερευνητή/τρια Β’), κατά τη β΄ φάση υποβολής σε ποια Κατηγορία θα 

πρέπει να υποβάλει την πρότασή του/της; 

Σε αυτή την περίπτωση η Πρόταση θα υποβληθεί στην ίδια κατηγορία που είχε δηλωθεί κατά την α΄ φάση. 

Ερώτηση 5: Τι συμβαίνει σε περίπτωση συνταξιοδότησης του/της ΕΥ;  

Αν ο/η ΕΥ του προτεινόμενου ερευνητικού έργου ο οποίος/η οποία κατά την α΄ φάση υποβολής κατείχε 

οποιαδήποτε εκ των προβλεπόμενων στο Κεφ. 6.1 της Προκήρυξης θέσεων έχει συνταξιοδοτηθεί έως και 

την ημερομηνία υποβολής της πρότασης στη β΄ φάση ή συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε μετά το πέρας της 

ημερομηνίας της β΄ φάσης υποβολής, μπορεί να παραμείνει ΕΥ του έργου, είτε χωρίς να λαμβάνει αμοιβή 

είτε με αμοιβή, υπό τους όρους των παραγράφων 12α και 12β του άρθρου 24 Ν.4386/2016. Επισημαίνεται 

ότι στην περίπτωση της συνταξιοδότησης προ της υποβολής της Πρότασης στη β΄ φάση, πρέπει στη β΄ 

φάση να υποβληθεί εκ νέου η βεβαίωση αποδοχής του Φορέα Υποδοχής (Μέρος 4).  

Ερώτηση 6: Στην περίπτωση που η ιδιότητα ενός μέλους της ΕΟ έχει μεταβληθεί στο διάστημα 

που μεσολάβησε από την α΄ φάση υποβολής, μπορεί να γίνει η σχετική τροποποίηση στην ΕΟ; 

Στην περίπτωση που η ιδιότητα μέλους της ΕΟ έχει μεταβληθεί (π.χ. Υποψήφιος/α Διδάκτορας 

ανακηρύχθηκε σε Διδάκτορα) κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την α΄ φάση στη β΄ φάση 

υποβολής, επιτρέπεται να γίνει η σχετική τροποποίηση στη σύνθεση της ΕΟ, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή 
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η αλλαγή αφενός τεκμηριώνεται στο Μέρος 6Β και αφετέρου αποτυπώνεται στην κατάρτιση του 

αναλυτικού προϋπολογισμού (Μέρος 7). 

Ερώτηση 7: Μπορεί κατά τη β΄ φάση υποβολής να αντικατασταθεί μέλος της ΕΟ που είχε 

ονοματιστεί κατά την α΄ φάση και δεν δύναται/επιθυμεί πλέον να συμμετέχει στην ΕΟ; 

Στην περίπτωση που κάποιο μέλος της ΕΟ το οποίο είχε δηλωθεί κατά την α΄ φάση δεν δύναται/επιθυμεί 

πλέον να συμμετέχει στην ΕΟ του Έργου, μπορεί να αντικατασταθεί με μέλος αντίστοιχης κατηγορίας, 

εφόσον η εν λόγω αντικατάσταση τεκμηριώνεται επαρκώς στο Μέρος 6Β.  

Ερώτηση 8: Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια-μέλος της 

ΕΟ έχει εκλεγεί ως μέλος ΔΕΠ/ερευνητής/τρια στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την α΄ 

φάση; 

Εάν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση διορισμού έως τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής της β΄ φάσης, τότε το εν λόγω μέλος της ΕΟ θα πρέπει να δηλωθεί με τη νέα ιδιότητα (μέλος 

ΔΕΠ/ερευνητής/τρια), με αντίστοιχη τεκμηρίωση στο Μέρος 6Β. Η σχετική αλλαγή θα πρέπει να 

αποτυπώνεται και στο Μέρος 7 (Αναλυτικός Προϋπολογισμός), τηρουμένων και των σχετικών 

περιορισμών. Εάν η απόφαση διορισμού δεν έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως τη λήξη 

της προθεσμίας υποβολής της β΄ φάσης, το μέλος διατηρεί την ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή. 

Εάν το έργο χρηματοδοτηθεί, μπορεί να γίνει η αντίστοιχη τροποποίηση κατόπιν σχετικού αιτήματος του 

ΕΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης και Υλοποίησης. 

Ερώτηση 9: Μπορεί να συμμετέχει στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) Υποψήφιος/α Διδάκτορας ο 

οποίος/ η οποία λαμβάνει υποτροφία/χρηματοδότηση από άλλο Φορέα για την εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής; 

Στην ερευνητική ομάδα του Έργου μπορεί να συμμετέχει Υποψήφιος/α Διδάκτορας ο οποίος/ η οποία 

λαμβάνει υποτροφία/χρηματοδότηση από άλλο Φορέα για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, υπό 

την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης της απαγόρευσης διπλής χρηματοδότησης, της τήρησης των 

οιωνδήποτε σχετικών περιορισμών της άλλης σύμβασης χρηματοδότησης και βεβαίως της τήρησης των 

περιορισμών των υφιστάμενων συμβάσεων εργασίας. 

Ερώτηση 10: Τι προβλέπεται στην περίπτωση που ο/η ΕΥ ή κάποιο μέλος της ΕΟ διοριστεί σε άλλο 

Φορέα στο διάστημα που μεσολάβησε από την α΄ φάση υποβολής; 

Εάν ο ΕΥ έχει διοριστεί ή κατέχει θέση σε Φορέα διαφορετικό από αυτόν που είχε δηλωθεί κατά την α΄ 

φάση υποβολής, στη β΄ φάση πρέπει να δηλωθεί ο νέος ΦΥ και να επικαιροποιηθεί, αντίστοιχα, το Μέρος 

4 (Βεβαίωση αποδοχής από τον ΦΥ) και το βιογραφικό του/της ΕΥ (Μέρος 2). 

Εάν μέλος της ΕΟ διοριστεί σε άλλο Φορέα από αυτόν που είχε δηλωθεί κατά την α΄ φάση, θα πρέπει να 

τροποποιηθούν αντίστοιχα τα Μέρη 4 (αν η αλλαγή αφορά προσωπικό του ΦΥ) ή/και 5 (Επιστολές 

Προθέσεων από τους ΣΦ). 
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Ερώτηση 11: Μπορεί να προστεθεί στην ΕΟ μέλος το οποίο δεν είχε προβλεφθεί κατά την α΄ φάση 

υποβολής; 

Κατά την Προκήρυξη δεν επιτρέπεται, και επιφέρει την απόρριψη της πρότασης, η προσθήκη μελών ΔΕΠ 

ή ερευνητών/τριών που δεν είχαν προβλεφθεί κατά την α΄ φάση υποβολής, καθώς και η αντικατάσταση 

μέλους της Ερευνητικής Ομάδας με άλλο μέλος που ανήκει σε άλλη κατηγορία, πέραν των περιπτώσεων 

ανωτέρας βίας. Εάν ο/η ΕΥ της Πρότασης κρίνει ως απαραίτητη για την υλοποίηση του προτεινόμενου 

έργου την προσθήκη κάποιου μέλους (π.χ. υποψήφιου/ας διδάκτορα, μεταδιδάκτορα κ.λπ.), αυτή θα 

πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς στο Μέρος 6 και θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση της Πρότασης. 

Ερώτηση 12: Υπάρχει δυνατότητα κατά τη β΄ φάση υποβολής να προστεθεί ένα μέλος κατηγορίας 

υποστηρικτικού προσωπικού σε διοικητικά/οικονομικά ζητήματα, εάν δεν είχε προβλεφθεί η 

αντίστοιχη θέση στην α΄ φάση; 

Κατά τη β΄ φάση υποβολής επιτρέπεται η προσθήκη στην ΕΟ μέλους για διοικητική/οικονομική 

υποστήριξη του έργου, ακόμη κι αν αυτό δεν είχε προβλεφθεί στην α΄ φάση, υπό την προϋπόθεση ότι η εν 

λόγω προσθήκη θα τεκμηριώνεται επαρκώς στο Μέρος 6Β. Όλες οι αλλαγές στη σύνθεση της ΕΟ θα 

ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της Πρότασης.  

Ερώτηση 13: Εάν μέλος ΔΕΠ/ερευνητής της ΕΟ έχει λάβει άδεια άνευ αποδοχών μπορεί να 

συνεχίσει να συμμετέχει ως μέλος της ΕΟ; 

Μέλος ΔΕΠ/ερευνητής που βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει στην ΕΟ 

ως μη αμειβόμενο μέλος.  

Ερώτηση 14: Μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΟ ως αμειβόμενα μέλη δημόσιοι υπάλληλοι; 

Στην ΕΟ μπορούν να συμμετέχουν και δημόσιοι υπάλληλοι, εφόσον λάβουν άδεια παράλληλης 

απασχόλησης από τον Φορέα τους κατά τα προβλεπόμενα στην οικεία νομοθεσία, η οποία ρυθμίζει και τον 

τρόπο αμοιβής τους. 

Ερώτηση 15: Κατά τη β΄ φάση υποβολής πρέπει να ονοματιστούν όλα τα μέλη της ΕΟ; 

Κατά τη β΄ φάση δεν είναι απαραίτητο να ονοματιστούν όλα τα μέλη της ΕΟ. Επισημαίνεται ότι τα 

βιογραφικά όλων των ονοματισμένων μελών της ΕΟ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Μέρος 6Β. Για κάθε 

μία από τις μη ονοματισμένες θέσεις της Ερευνητικής Ομάδας παρατίθενται τα απαιτούμενα προσόντα 

των προσώπων που θα επιλεγούν για τις αντίστοιχες θέσεις, κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΦΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν.4386/2016 και 4485/2017. 

Ερώτηση 16: Κατά τη β΄ φάση υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης του συνολικού ποσού του 

δηλωθέντος κατά την α΄ φάση υποβολής «ενδεικτικού προϋπολογισμού»; 

Οποιαδήποτε αλλαγή στον συνολικό προϋπολογισμό πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη και σε κάθε 

περίπτωση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν πρέπει να διαφοροποιείται σημαντικά από τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό που δηλώθηκε κατά την α΄ φάση. 
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Ερώτηση 17: Κατά τη β΄ φάση υπάρχει δυνατότητα αλλαγών στην κατανομή του 

προϋπολογισμού στις διάφορες κατηγορίες δαπανών, χωρίς να αλλάζει το ποσό του συνολικού 

προϋπολογισμού; 

Κατά τη β΄ φάση επιτρέπεται η ανακατανομή επιμέρους κονδυλίων του προϋπολογισμού στις 

διαφορετικές κατηγορίες δαπανών, τηρουμένων όλων των σχετικών περιορισμών της Προκήρυξης. 

Ερώτηση 18: Τα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης τα οποία αναγράφονται στον Πίνακα 2 [«Αμοιβές 

Λοιπών Μελών Ερευνητικής Ομάδας», σελ. 15 της Προκήρυξης (Α.Π. 6195/07.11.2018)] σε τι 

ποσοστό απασχόλησης αντιστοιχούν; 

Τα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης που αναγράφονται στον Πίνακα 2 της Προκήρυξης αντιστοιχούν σε πλήρη 

απασχόληση. 

Ερώτηση 19: Η πρόσθετη αμοιβή (επιμίσθιο) των μελών ΔΕΠ υπόκειται σε ασφαλιστικές 

εισφορές;  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ10042/οικ.13567/329 (8/06/2018) «Συμπληρωματικές οδηγίες για τον 

προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και 

λειτουργών» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η πρόσθετη 

αμοιβή (επιμίσθιο) για την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων του αρ. 

135 παρ. 3 του Ν. 4472/2017 και του αρ. 64 παρ. 1 του Ν. 4485/17 «δεν υπόκεινται σε εισφορές κλάδου 

κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης». 

Ερώτηση 20: Πώς υπολογίζονται τα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης για τους/τις 

Μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες, τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες και τους/τις 

Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο έργο; 

Για τους Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες που συμμετέχουν στο έργο οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές 

για πλήρη απασχόληση υπολογίζονται ως εξής: 

1. Στην περίπτωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι μηνιαίες 

μεικτές αποδοχές μπορεί να είναι κατά μέγιστον ίσες με τα όρια που τίθενται στον Πίνακα 2 της 

Προκήρυξης και σε κάθε περίπτωση κατ’ ελάχιστον ίσες με τα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 

περ. α) Ν. 4310/2014.  

2. Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης έργου, οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές μπορεί να είναι κατά 

μέγιστον ίσες με τα οριζόμενα ποσά του Πίνακα 2 (πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ) και κατ’ ελάχιστον 

ίσες με τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ο ΜΕ βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου κατά τα ανωτέρω (υπό 1) οριζόμενα (πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ).  

Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες και τους/τις Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες, οι μηνιαίες 

μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση υπολογίζονται ως εξής: 

1. Στην περίπτωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι μηνιαίες 

μεικτές αποδοχές είναι ίσες με τις οριζόμενες στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως 

ισχύει, μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση. 
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2. Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης έργου, οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές μπορεί να είναι ίσες με τα 

οριζόμενα ποσά του Πίνακα 2 (πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ).  

Ερώτηση 21: Στο τμήμα που αφορά τις δαπάνες προσωπικού, πώς συμπληρώνεται ο Πίνακας 2 

(Table 2) (Πρότυπα έγγραφα); 

Στον Πίνακα 2 (Table 2) συμπληρώνεται το συνολικό κόστος ανά κατηγορία προσωπικού και ανά ενότητα 

εργασίας και όχι για το κάθε μέλος της ΕΟ ξεχωριστά. 

Ερώτηση 22: Στον Πίνακα 3.1. (Πρότυπα έγγραφα), για τον υπολογισμό των ανθρωπομηνών 

(person months) ανά Ενότητα εργασίας (Work package) προστίθενται ανθρωπομήνες και για τα 

μη αμειβόμενα μέλη; 

Για τον υπολογισμό των ανθρωπομηνών ανά Ενότητα εργασίας (Πίνακας 3.1, σελ. 8 στα Πρότυπα 

έγγραφα) λαμβάνονται υπόψη οι ανθρωπομήνες μόνο των Αμειβόμενων μελών. Επισημαίνεται ότι ο ρόλος 

των Μη-αμειβόμενων μελών πρέπει να περιγράφεται στην ενότητα 4 του Μέρους 6Α ή και στον αντίστοιχο 

Πίνακα του Μέρους 6Β.  

Ερώτηση 23: Σε ποια έγγραφα θα πρέπει να τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές κειμένου, όπως 

αυτές ορίζονται στην Προκήρυξη (2η Τροποποίηση, Α.Π. 6165/07.11.2018); 

Οι περιορισμοί στις τεχνικές προδιαγραφές κειμένου θα πρέπει να τηρούνται σε όλα τα έγγραφα που θα 

υποβληθούν κατά τη β΄ φάση υποβολής.  

Ερώτηση 24: Τα πρότυπα έγγραφα είναι δεσμευτικά; 

Τα πρότυπα έγγραφα είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με τη φύση και τις 

ανάγκες της κάθε ερευνητικής Πρότασης. 

Ερώτηση 25: Πρέπει να υποβληθούν εκ νέου τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της 

ερευνητικής ομάδας που είχαν υποβληθεί στο Μέρος 2 κατά την α΄ φάση υποβολής; 

Στη β’ φάση, στο Μέρος 6Β υποβάλλονται όλα τα βιογραφικά των μελών της ΕΟ σε ένα ενιαίο αρχείο. Το 

βιογραφικό του/της ΕΥ δεν υποβάλλεται στο Μέρος 6Β αλλά στο Μέρος 2 (σε περίπτωση που ο/η ΕΥ θέλει 

να επικαιροποιήσει το αρχείο που υπέβαλε κατά την α΄ φάση). 

Ερώτηση 26: Στο όριο της έκτασης των 20 σελίδων του προτεινόμενου έργου (Μέρος 6Α) 

συμπεριλαμβάνεται και η βιβλιογραφία; 

Στην έκταση των 20 σελίδων του προτεινόμενου έργου (Μέρος 6Α) συμπεριλαμβάνεται και η 

βιβλιογραφία. Τα όρια της έκτασης κάθε τμήματος θα πρέπει να τηρούνται, διότι θα αξιολογηθεί μόνο το 

εντός των ορίων κείμενο. 

Ερώτηση 27: Ποια είναι η γλώσσα σύνταξης του Μέρους 6 και του Μέρους 7; 

Η γλώσσα σύνταξης του Μέρους 6 (6Α και 6Β) είναι η Αγγλική. Το Μέρος 7 (Προϋπολογισμός) υποβάλλεται 

στα Ελληνικά και στα Αγγλικά σε δύο διαφορετικά έγγραφα. 
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Ερώτηση 28: Στη Λίστα των παραδοτέων (Πίνακας 3.2, Πρότυπα έγγραφα) αναφέρεται το 

επίπεδο Δημοσιότητας (Dissemination level). Πώς πρέπει να συμπληρωθεί το αντίστοιχο πεδίο; 

Για να περιγράψετε το επίπεδο δημοσιότητας χρησιμοποιήστε έναν από τους ακόλουθους κωδικούς: 

1. PU= PUBLIC (διαθέσιμο δημόσια), 

2. CO= CONFIDENTIAL (εμπιστευτικό, πρόσβαση έχει η Ερευνητική Ομάδα του Έργου και το 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.). 

Ερώτηση 29: Ποιο είναι μέγεθος που πρέπει να έχουν τα αρχεία του Μέρους 6Α και του Μέρους 6Β; 

Το αρχείο του Μέρους 6Α δύναται να έχει μέγεθος μέχρι 2Μb και αντίστοιχα για το Μέρος 6Β μέχρι 3Μb. 

 

 

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

 

 

 

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας 

 


