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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
A. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Ερώτηση 1: Ποιοι/ες δύνανται να υποβάλουν προτάσεις ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες
(ΕΥ) έργου;
Ως ΕΥ έργου δύνανται να υποβάλουν προτάσεις μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια Ν. 4485/2017) των ΑΕΙ
και ΑΣΕΙ καθώς και ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 Ν.
4310/2014) της χώρας.
Ερώτηση 2: EY που υπέβαλαν πρόταση Κατηγορίας ΙΙΙ στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης
ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την
προμήθεια εξοπλισμού μεγάλης αξίας» για την οποία εκκρεμεί η ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μπορούν να υποβάλουν πρόταση ως ΕΥ στην παρούσα
Προκήρυξη;
ΕΥ που υπέβαλαν πρόταση Κατηγορίας ΙΙΙ.β στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια εξοπλισμού μεγάλης
αξίας» μπορούν να υποβάλουν πρόταση ως ΕΥ και στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και να
χρηματοδοτηθούν και από τις δύο δράσεις.
ΕΥ που υπέβαλαν πρόταση Κατηγορίας ΙΙΙ.α στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια εξοπλισμού μεγάλης
αξίας μπορούν μεν να υποβάλουν πρόταση ως ΕΥ και στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, αλλά η
πρόταση αυτή θα κριθεί ως μη επιλέξιμη σε περίπτωση χρηματοδότησης της πρότασης Κατηγορίας ΙΙΙα
που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης.
Ερώτηση 3: Εάν ο/η ΕΥ είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασης εν ενεργεία μέλος
ΔΕΠ ή ερευνητής/τρια και αφυπηρετήσει οποτεδήποτε πριν την ολοκλήρωση του έργου,
μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ;
Εφόσον ο/η ΕΥ είναι εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής/τρια κατά την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης, μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ και να παραμείνει ΕΥ ακόμη και αν αφυπηρετήσει πριν
την ολοκλήρωση του έργου. Ο ΕΥ δεν μπορεί να λαμβάνει αμοιβή μετά τη συνταξιοδότησή του.
Ερώτηση 4: Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να υποβάλουν
πρόταση ως ΕΥ;
Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα
προκήρυξη μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ). O/H ΕΥ καθώς και τα
αμειβόμενα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας δεν δύναται να είναι συνταξιούχοι ή/και Ομότιμοι
Καθηγητές.
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Ερώτηση 5: Καθηγητής/τρια του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) δύναται να
υποβάλει πρόταση ως ΕΥ;
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) συμπεριλαμβάνεται στους Φορείς Υποδοχής όπως αυτοί
ορίζονται στην Ενότητα 5.3 της Προκήρυξης. Συνεπώς, Καθηγητής/τρια του ΕΑΠ δύναται να υποβάλει
πρόταση ως ΕΥ υπό την προϋπόθεση τήρησης και των λοιπών όρων/προϋποθέσεων συμμετοχής της
Προκήρυξης.
Ερώτηση 6: Μόνιμο Ακαδημαϊκό/ερευνητικό προσωπικό Ιδρύματος της αλλοδαπής το οποίο
ταυτόχρονα έχει σχέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) σε Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει, μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ;
Όχι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ΕΥ των έργων δύνανται να είναι μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες που
ανήκουν στο τακτικό προσωπικό των ΦΥ που ορίζονται στην ενότητα 5.3 της Προκήρυξης. Ακαδημαϊκό
και Ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Ιδρύματα της αλλοδαπής
δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.
Ερώτηση 7: Μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής/τρια που συμμετέχει ως μέλος της ΕΟ πρότασης που
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ για την
ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» μπορεί
να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ στην Προκήρυξη;
Ναι. Μέλος ΔΕΠ ή ερευνητής/τρια που συμμετέχει ως μέλος σε ΕΟ πρότασης που χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και
ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» δύναται να υποβάλει ως
ΕΥ πρόταση στην Προκήρυξη. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην Προκήρυξη, είτε ως ΕΥ είτε ως
μέλη ερευνητικής ομάδας, ΕΥ των οποίων οι πρόταση έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της «1ης
Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την
προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». Από τον εν λόγω περιορισμό εξαιρούνται ΕΥ οι
οποίοι υπέβαλαν πρόταση Κατηγορίας ΙΙΙ.β στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού
εξοπλισμού μεγάλης αξίας», όπως αναλύεται παραπάνω (ερώτηση 2 του παρόντος Καταλόγου).
Ερώτηση 8: Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ του οποίου δεν έχει δημοσιευτεί η απόφαση διορισμού
μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ;
Σύμφωνα με την Ενότητα 5.1 της Προκήρυξης, «Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ έχουν και όσοι/ες έχουν
εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ανεξαρτήτως εάν έχει
εκδοθεί η απόφαση διορισμού τους μέχρι αυτή την ημερομηνία. Με την υποβολή της πρότασης
υποχρεούνται να υποβάλουν τη σχετική απόφαση περί εκλογής τους στον ΦΥ και έως και την ημερομηνία
έναρξης του έργου οφείλουν να προσκομίσουν την απόφαση διορισμού τους».
Ερώτηση 9: Μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια ο οποίος/η οποία έχει εκλεγεί ή/και εξελιχθεί σε
ανώτερη βαθμίδα (π.χ. Επίκουρος Καθηγητής σε Αναπληρωτή Καθηγητή) αλλά δεν έχει
δημοσιευτεί το ΦΕΚ διορισμού του/της σε ποια κατηγορία υποβάλλει πρόταση;
Σε αυτή την περίπτωση, το Μέλος ΔΕΠ ή ο/η Ερευνητής/τρια υποβάλλει την πρόταση με βάση τη
βαθμίδα στην οποία έχει εκλεγεί ανεξαρτήτως αν έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η απόφαση διορισμού
του/της.
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Ερώτηση 10: Μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια ο/η οποίος/α 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;
Ο/η ΕΥ οφείλει να υποβάλει την πρότασή του στην κατηγορία που αντιστοιχεί στη βαθμίδα που κατέχει
κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής του/της.
Ερώτηση 11: Μεταδιδάκτορας-ΕΥ πρότασης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της «2ης
Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών» και έχει στο μεταξύ εκλεγεί ως μέλος ΔΕΠ μπορεί να υποβάλει πρόταση
στην Προκήρυξη ως ΕΥ;
Ναι, μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ στην Προκήρυξη. Για τη συμμετοχή του/της στη «2η
Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών»
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ενότητα 4.1 αυτής: «Αν ο/η ΜΕ-ΕΥ διοριστεί και υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ
ή ερευνητής κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της ερευνητικής Πρότασης ή της υλοποίησης του
ερευνητικού Έργου, μπορεί να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου ως ΕΥ χωρίς να λαμβάνει αμοιβή και
κατατάσσεται στη λίστα των Μη-αμειβόμενων μελών από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού
του στο ΦΕΚ, με επιλέξιμες δαπάνες μετακίνησης και διάχυσης για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το
φυσικό αντικείμενο του έργου».
Ερώτηση 12: Μπορεί μέλος της ΕΟ να συμμετέχει σε δύο προτάσεις;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, κάθε μέλος της ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) δύναται να συμμετέχει (ως
μέλος) κατά μέγιστον σε δύο (2) προτάσεις οποιασδήποτε κατηγορίας.
Ερώτηση 13: Μπορούν μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ να συμμετέχουν στην ΕΟ;
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ που εργάζονται σε
αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΟ
και να αμείβονται με πρόσθετη αμοιβή έως 400,00€ μηνιαίως για πρόσθετο έργο, πέραν του ωραρίου
τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ερώτηση 14: Μπορούν μέλη του τακτικού προσωπικού άλλου Φορέα εκτός του ΦΥ να
συμμετέχουν στην ΕΟ;
Μέλη του τακτικού προσωπικού άλλου Φορέα εκτός του ΦΥ δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΟ υπό
την προϋπόθεση ότι έχει προσκομισθεί επιστολή πρόθεσης συνεργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ενότητα 5.4. της Προκήρυξης. Η αποζημίωσή τους ρυθμίζεται από τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία
ως πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο με ανώτατο όριο τα 400,00€ μηνιαίως.
Ερώτηση 15: Μπορεί να συμμετέχει ως αμειβόμενο μέλος της ΕΟ κάποιος που δεν έχει την
ελληνική υπηκοότητα;
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σχετικό με την υπηκοότητα των αμειβόμενων μελών της
ΕΟ. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης οι σχετικές συμβάσεις θα πρέπει να συνάπτονται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ομοίως σύμφωνα με την Προκήρυξη, μέλη της ΕΟ τα οποία έχουν
οιαδήποτε σχέση εργασίας με φορέα της αλλοδαπής δεν δύνανται να αμείβονται, ανεξάρτητα από την
υπηκοότητά τους.
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Ερώτηση 16: Υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό προτάσεων στις οποίες μπορεί
να συμμετέχει ένα Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Ίδρυμα ως ΦΥ ή/και ως Συνεργαζόμενος Φορέας
(ΣΦ);
Όχι, η Προκήρυξη δεν θέτει κανέναν περιορισμό ως προς τον αριθμό των προτάσεων στις οποίες μπορεί
να συμμετέχει κάποιος Φορέας ως ΦΥ ή/και ΣΦ.
Ερώτηση 17: Οι Υποψήφιοι/ες διδάκτορες και οι μεταδιδάκτορες πρέπει να έχουν πλήρη
απασχόληση στο έργο;
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σε σχέση με το χρόνο απασχόλησης των μελών της ΕΟ στο
έργο.
Ερώτηση 18: Μπορούν να συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη στην ΕΟ υποψήφιοι/ες
διδάκτορες που λαμβάνουν ήδη υποτροφία από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή άλλο Φορέα;
Στην ΕΟ μπορούν να συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη υποψήφιοι/ες διδάκτορες οι οποίοι/ες
λαμβάνουν υποτροφία από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή άλλο Φορέα για την εκπόνηση της διδακτορικής τους
διατριβής, υπό την προϋπόθεση της τήρησης της απαγόρευσης διπλής χρηματοδότησης, της τήρησης
των οιωνδήποτε σχετικών περιορισμών της υπάρχουσας σύμβασης χρηματοδότησης και βεβαίως της
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι ειδικά στην
περίπτωση υποψήφιων διδακτόρων που λαμβάνουν υποτροφία στο πλαίσιο της 1ης και 2ης
Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για υποψήφιους διδάκτορες θα πρέπει να τηρείται και το
αντίστοιχο εισοδηματικό όριο.
Ερώτηση 19: Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μέλος της ΕΟ αμείβεται στο πλαίσιο άλλης
δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 6.1.1.2 της Προκήρυξης, «Σε περίπτωση χρηματοδότησης
του Έργου, τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν δύνανται να αμείβονται στο πλαίσιο άλλης δράσης του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της αμειβόμενης απασχόλησής τους σε Έργο που χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο της παρούσας δράσης και για καθεστώς πλήρους απασχόλησης». Συνεπώς τα αμειβόμενα μέλη
της ομάδας δύνανται να αμείβονται στο πλαίσιο άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. υπό την προϋπόθεση ότι
για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους στο χρηματοδοτούμενο έργο δεν γίνεται υπέρβαση του
συμβατικού χρόνου που αντιστοιχεί σε πλήρη απασχόληση. Ο ως άνω περιορισμός δεν αφορά
υποψήφιους/ες διδάκτορες οι οποίοι/ες λαμβάνουν υποτροφία στο πλαίσιο της 1ης και 2ης
Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για υποψήφιους διδάκτορες.
Ερώτηση 20: Μπορεί να συμμετέχει ως αμειβόμενο μέλος της ΕΟ προσωπικό που εργάζεται στο
Δημόσιο (αλλά όχι στο ΦΥ);
Δημόσιος υπάλληλος μπορεί να συμμετέχει στην ΕΟ ως αμειβόμενο μέλος εφόσον λάβει τη σύμφωνη
γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (άδεια άσκησης πρόσθετου έργου) από το Φορέα του. Η
αποζημίωσή τους καταβάλλεται σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία ως πρόσθετη αμοιβή για
πρόσθετο έργο με ανώτατο όριο τα 400,00€ μηνιαίως.
Ερώτηση 21: Μπορεί να συμμετέχει στην ΕΟ κάποιος/α που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα;
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σχετικά με τη συμμετοχή στην ΕΟ προσώπων που
εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.
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Ερώτηση 22: Μπορεί να συμμετέχει στην ΕΟ προσωπικό που δεν ανήκει στον ΦΥ;
Ναι, άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της ΕΟ σε
οιαδήποτε από τις κατηγορίες προσωπικού που αναγράφονται στην Ενότητα 5.2 της Προκήρυξης.
Ερώτηση 23: Πώς ορίζεται η έννοια του/της Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τρια στην
Προκήρυξη;
Ως Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια νοείται όποιος/α κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, ανεξάρτητα
από το εάν έχει ήδη εργασιακή σχέση με κάποιον οργανισμό/ίδρυμα.
Ερώτηση 24: Είναι απαραίτητο να είναι ονοματισμένα όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την υποβολή
της πρότασης;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, δεν είναι απαραίτητο να έχουν οριστούν ονομαστικά όλα τα μέλη της ΕΟ
κατά την υποβολή της πρότασης. Εάν κάποιο μέλος της ΕΟ δεν έχει ονοματιστεί, θα πρέπει κατά την
υποβολή της πρότασης να ορισθούν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση του, ώστε να γίνει η επιλογή
βάσει αυτών των προσόντων και κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από
τον ΦΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 4386/2016 και 4485/2017.
Ερώτηση 25: Τι ισχύει για τον τίτλο κτήσης;
Έκτακτο προσωπικό που θα συμμετέχει στην ΕΟ δυνάμει σύμβασης έργου δύναται να αμειφθεί με
τίτλο κτήσης εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και δεν υποχρεούνται στην τήρηση
βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι το
ύψος της ετήσιας αμοιβής του προσωπικού που αμείβεται με τίτλο κτήσης πρέπει να είναι εντός των
ορίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

B. Προϋπολογισμός και Κατηγορίες Δαπανών
Ερώτηση 26: Υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσοστό στο οποίο μπορούν να ανέλθουν οι
διαφορετικές κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού;
Οι ως άνω ποσοστιαίοι περιορισμοί αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία δαπάνης στον Πίνακα 2
(Ενότητα 6) της Προκήρυξης.
Ερώτηση 27: Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Φορέα ή εταιρεία της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη; Επί παραδείγματι, είναι
δυνατή η παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας στο πλαίσιο διεξαγωγής
πειραμάτων απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου;
Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες εντάσσονται
στην ενότητα 6.1.5 της Προκήρυξης «Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους
πόρους».
Ερώτηση 28: Το κόστος χρήσης υποδομών Συνεργαζόμενου Φορέα (ΣΦ) της ημεδαπής ή/και
της αλλοδαπής είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ναι, η δαπάνη χρήσης υποδομών/πόρων των ΣΦ είναι επιλέξιμη δαπάνη (Ενότητα 6.1.5 της
Προκήρυξης).
Ερώτηση 29: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Υποψηφίων Διδακτόρων;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Ενότητα 6.1.1.2), για τους/τις ΥΔ οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές για πλήρη
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απασχόληση υπολογίζονται ως εξής:
α) για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ): ίσες με τις οριζόμενες στις
διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση.
β) για σύμβαση έργου: ίσες με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως
ισχύει, για πλήρη απασχόληση (πλέον ΦΠΑ).
Ερώτηση 30: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Μεταδιδακτόρων;
Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Ενότητα 6.1.1.2), για τους/τις μεταδιδάκτορες οι μηνιαίες μεικτές
αποδοχές υπολογίζονται ως εξής:
α) για σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.: ίσες με τα κατώτερα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α)
Ν. 4310/2014.
β) για σύμβαση έργου: ίσες με τα κατώτερα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α)
Ν.4310/2014 (πλέον ΦΠΑ).
Ερώτηση 31: Μπορούν οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες να αμείβονται με
ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο της Προκήρυξης;
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης δεν προβλέπεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε
Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ή Μεταδιδάκτορες. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Υποψήφιοι/ες
Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες αμείβονται βάσει συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου και για την
αμοιβή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 6.1.1.2.

Γ. Υποβολή προτάσεων
Ερώτηση 32:
Προκήρυξη;

Σε πόσες φάσεις υποβολής και αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί η παρούσα

Η υποβολή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Προκήρυξης θα γίνει σε μία (1)
φάση, ενώ η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο (2) φάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 8 της
Προκήρυξης.
Ερώτηση 33: Θα υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα έγγραφα για την υποβολή;
Πρότυπα έγγραφα για την υποβολή έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και είναι διαθέσιμα
στην πλατφόρμα υποβολής.
Ερώτηση 34: Ποιος είναι αρμόδιος για την υποβολή της Πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ο/η ΕΥ του έργου είναι ο/η αποκλειστικά αρμόδιος/α για
την υποβολή της πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (https://hfri.grnet.gr/).
Ερώτηση35: Τι ισχύει σχετικά με την επιλογή Επιστημονικής Περιοχής;
Η επιλογή επιστημονικής περιοχής είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ΕΥ και αλλαγή της
επιστημονικής περιοχής μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής ή/και μεταφορά πρότασης από μια
επιστημονική περιοχή σε άλλη κατά την αξιολόγηση δεν είναι δυνατή. Εάν για την αξιολόγηση
συγκεκριμένης πρότασης δεν επαρκούν οι ειδικοί επιστήμονες της επιτροπής αξιολόγησης, με απόφαση
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του ΕΣ ορίζονται ως μέλη των Επιτροπών ή ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ειδικοί επιστήμονες της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής που να καλύπτουν το επιστημονικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση
προτάσεων.
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