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ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Ομάδα Α. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ερώτηση 1: Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στους/στις Επιστημονικούς/ές Υπεύθυνους/ες 

Έργου (ΕΥ) και στους/στις Συντονιστές/τριες Έργου (ΣΕ); 

Ο/Η ΕΥ  του έργου είναι ο/η αποκλειστικά αρμόδιος/α για την υποβολή της πρότασης και δύναται να 

είναι μέλος ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ (άρθρο 2 στοιχ. ια Ν. 4485/2017) και ΑΣΕΙ (άρθρο 

8 Ν. 3187/2003) ή ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 

Ν. 4310/2014), ή να ανήκει με οποιαδήποτε ιδιότητα στο προσωπικό των εν λόγω Φορέων, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει.  

Ο/Η ΣΕ του έργου δύναται να είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ανήκει στον Φορέα Υποδοχής. Ως ΣΕ 

μπορεί να συμμετέχει και προσωπικό του ΦΥ, όπως ορίζεται παραπάνω. Οι ρόλοι και τα καθήκοντα του 

ΕΥ και του ΣΕ καθορίζονται στην πρόταση. Σημειώνεται ότι ο/η ΕΥ και ο/η ΣΕ δύναται να ταυτίζονται 

ή να είναι διαφορετικά μέλη. 

 

Ερώτηση 2: Ποιοι δύνανται να υποβάλουν προτάσεις ως ΕΥ έργου;  

Προτάσεις δύνανται να υποβάλουν ως ΕΥ μέλη ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ (άρθρο 2 στοιχ. 

ια Ν. 4485/2017) και ΑΣΕΙ (άρθρο 8 Ν. 3187/2003) και το ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών 

Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 Ν. 4310/2014), καθώς και κάθε κατηγορία προσωπικού των 

εν λόγω Φορέων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, 

όπως ισχύει. 

 

Ερώτηση 3: Τι ισχύει για τις Επιστολές Προθέσεων; 

Οι Επιστολές Προθέσεων συνεργασίας επιβεβαιώνουν την πρόθεση συνεργασίας του Φορέα Υποδοχής 

(ΦΥ) ή/και των Συνεργαζόμενων Φορέων (ΣΦ) με τον/την ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου έργου. 

Η υποβολή Επιστολής Πρόθεσης συνεργασίας από τον ΦΥ είναι υποχρεωτική και μη προσκόμισή της 

καθιστά την Πρόταση μη επιλέξιμη, ενώ οι Επιστολές Προθέσεων από τους ΣΦ υποβάλλονται μόνο εάν 

περιγράφονται σχετικές συνεργασίες στο προτεινόμενο έργο. Για να θεωρείται πλήρης η Επιστολή 

Πρόθεσης συνεργασίας πρέπει να χρησιμοποιείται το επίσημο επιστολόχαρτο (με το λογότυπο) του 

Φορέα, να φέρει την υπογραφή του αρμόδιου εκπροσώπου και τη σφραγίδα (εφόσον υφίσταται) του 

Φορέα και να διατυπώνεται σαφώς η πρόθεση συνεργασίας του Φορέα στη συγκεκριμένη πρόταση 

(αναφορά στον τίτλο, το ακρωνύμιο της πρότασης και το ονοματεπώνυμο του/της ΕΥ) που 

υποβάλλεται στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Επισημαίνεται ότι η γλώσσα σύνταξης των 

επιστολών προθέσεων συνεργασίας είναι η Ελληνική και σε περίπτωση αδυναμίας σύνταξης των 

επιστολών πρόθεσης συνεργασίας στην Ελληνική, επιλέξιμες θεωρούνται και οι επιστολές που 

συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα. (O τίτλος της Προκήρυξης στην αγγλική γλώσσα είναι ο εξής: 

"Research, Innovation and Dissemination Hubs".)  

 

Ερώτηση 4: Ποιος είναι αρμόδιος να υπογράψει την Επιστολή Πρόθεσης συνεργασίας του 

Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) και του Συνεργαζόμενου Φορέα (ΣΦ); 

Αρμόδιος να υπογράψει την Επιστολή Πρόθεσης συνεργασίας του ΦΥ και του ΣΦ είναι ο νόμιμος 

εκπρόσωπος του Φορέα. 
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Ερώτηση 5: Ποιος είναι αρμόδιος να υπογράψει τη βεβαίωση/επιστολή πρόθεσης συνεργασίας 

της σχολικής μονάδας;  

Αρμόδιος/α να υπογράψει τη βεβαίωση/επιστολή πρόθεσης συνεργασίας της σχολικής μονάδας είναι 

ο/η διευθυντής/ντριά της.  

 

Ερώτηση 6: Σε περίπτωση που προϋπάρχουν επιστολές πρόθεσης συνεργασίας από ΣΦ, 

μπορούν αυτές να υποβληθούν ή πρέπει να επικαιροποιηθούν; 

Ναι, σε περίπτωση που προϋπάρχουν επιστολές πρόθεσης συνεργασίας από ΣΦ, αυτές πρέπει να 

επικαιροποιηθούν και να αφορούν τη συγκεκριμένη δράση.  

 

Ερώτηση 7: Ποιοι φορείς μπορούν να λειτουργήσουν ως ΦΥ στο πλαίσιο της παρούσας δράσης; 

Στην προκήρυξη (Ενότητα  3.2) ορίζεται ρητά ότι ως Φορείς Υποδοχής μπορούν να λειτουργήσουν οι 

κάτωθι φορείς: 

 τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας όπως ορίζονται στο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α΄/2017) και το Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α’/2019). 

 τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.) του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/2014), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

 τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, 

που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α΄/1992) και 3685/2008 

(ΦΕΚ 148/Α΄/2008). 

 τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003). 

 

Ερώτηση 8: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προτάσεων που δύνανται να υποβληθούν 

με τον ίδιο ΦΥ;  

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό των προτάσεων που δύνανται να υποβληθούν με 

τον ίδιο ΦΥ σε κάθε Θεματική. 

 

Ερώτηση 9: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ΣΦ που δύνανται να συμμετέχουν σε μια 

πρόταση; 

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό των Συνεργαζόμενων Φορέων που δύναται να 

συμμετέχουν σε μια πρόταση. 

 

Ερώτηση 10: Μπορούν μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ (π.χ. Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π.) να οριστούν 

ως ΕΥ; 

Μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ δύναται να οριστούν ως ΕΥ πρότασης υπό την προϋπόθεση 

ότι έχουν εξασφαλίσει επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τον ΦΥ και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην παράγραφο 9 του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει. 
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Ερώτηση 11: Μπορεί ένας Ομότιμος Καθηγητής να συμμετέχει ως ΕΥ; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ο/η ΕΥ ή/και ο/η ΣΕ καθώς και τα Αμειβόμενα μέλη της Ομάδας Έργου 

δεν δύναται να είναι συνταξιούχοι (το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των ομότιμων 

καθηγητών/ερευνητών). 

 

Ερώτηση 12: Δύναται μία πρόταση να έχει περισσότερους του ενός ΦΥ;  

Όχι, η πρόταση μπορεί να υποβληθεί μόνο από έναν Φορέα Υποδοχής. Κάθε άλλος Φορέας συμμετέχει 

στο έργο ως Συνεργαζόμενος Φορέας. 

 

Ερώτηση 13: Τι προβλέπεται σε περίπτωση συνταξιοδότησης του/της ΕΥ,  ΣΕ ή και μέλους της 

ΟΕ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ή της υλοποίησης του έργου;  

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του/της ΕΥ ή του/της ΣΕ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ή της 

υλοποίησης του έργου θα πρέπει να οριστεί αντικαταστάτης και ο/η συνταξιούχος δύναται να 

συνεχίσει να συμμετέχει στο έργο ως μη αμειβόμενο μέλος της ΟΕ. Αν μέλος της ΟΕ συνταξιοδοτηθεί 

κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης ή της υλοποίησης του έργου, τότε δύναται να συνεχίσει να 

απασχολείται στο έργο ως μη αμειβόμενο μέλος. 

 

Ερώτηση 14: Σε πόσες Θεματικές δύναται να υποβληθεί μία πρόταση; 

Μία πρόταση δύναται να υποβληθεί σε μία και μόνο Θεματική της Δράσης. 

 

Ερώτηση 15: (Θεματική 1) Στην Ομάδα Έργου πρέπει να συμμετέχει απαραίτητα 

εκπαιδευτικός από το σχολείο στο οποίο θα φιλοξενηθεί ο Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας; 

Όχι, δεν είναι απαραίτητη η συμμετοχή στην Ομάδα Έργου εκπαιδευτικού/ών του σχολείου στο οποίο 

θα φιλοξενηθεί ο Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας.  

 

Ομάδα Β. Προϋπολογισμός και Κατηγορίες Δαπανών 

Ερώτηση 16: Μπορεί να αμείβεται μέλος της ΟΕ που είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας και 

διαμένει στο εξωτερικό;  

Μέλος της ΟΕ που διαμένει στο εξωτερικό και είναι ελεύθερος/η επαγγελματίας μπορεί να αμείβεται 

υπό την προϋπόθεση ότι θα συμβληθεί με τον Φορέα Υποδοχής στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Ερώτηση 17: Πώς αμείβονται τα μέλη της ΟΕ που δεν απασχολούνται στον ΦΥ; 

Τα αμειβόμενα μέλη της ΟΕ που δεν απασχολούνται στον ΦΥ συμβάλλονται με τον ΦΥ για την 

υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.  

 

Ερώτηση 18: Τι προβλέπεται για την πληρωμή των ΥΔ;  

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές για 

πλήρη απασχόληση υπολογίζονται ως εξής: 
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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. 

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

τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ο/η Υποψήφιος/α Διδάκτορας ή ο/η 

Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια βάσει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

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

 

Ερώτηση 19: Μπορούν να συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη στην ΟΕ υποψήφιοι διδάκτορες 

που λαμβάνουν υποτροφία από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή άλλο Φορέα;  

Στην ΟΕ μπορούν  να συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οι οποίοι/ες 

λαμβάνουν υποτροφία/χρηματοδότηση από άλλο Φορέα για την εκπόνηση της διδακτορικής τους 

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 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 το αντίστοιχο 

εισοδηματικό όριο. 

 

Ερώτηση 20: Μετά το πέρας του έργου, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες συντήρησης του Κόμβου;   

Όχι, μετά το πέρας του έργου, οι δαπάνες συντήρησης του Κόμβου δεν είναι επιλέξιμες. 

 

Ερώτηση 21: Τι προβλέπεται για την αμοιβή ενός μέλους της ΟΕ που εργάζεται στον ιδιωτικό 

τομέα με καθεστώς μερικής απασχόλησης και με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ); 

Η αμοιβή ενός μέλους της ΟΕ που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα με καθεστώς μερικής απασχόλησης 

και με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) μπορεί να ανέλθει έως του ποσού που θα αντιστοιχούσε σε 

ποσό ίσο με αυτό που θα λάμβανε αν είχε σύμβαση πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

 

Ερώτηση 22: (Θεματική 3) Είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα για τη σύνταξη μελέτης 

σκοπιμότητας; Αν ναι, σε ποια κατηγορία δαπάνης μπορεί να ενταχθούν; 

Ναι, τα έξοδα για τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας είναι επιλέξιμη δαπάνη και εντάσσεται στην 

κατηγορία δαπανών για τη σύναψη συμβάσεων για παροχή υπηρεσιών (Ενότητα 5.1.7) 

 

Ερώτηση 23: Μπορούν οι Συνεργαζόμενοι Φορείς να λάβουν άμεσα χρηματοδότηση; 

Όχι, οι ΣΦ δεν δύναται να λάβουν άμεσα χρηματοδότηση. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συμβάλλεται μόνο με τον ΦΥ ο 

οποίος λαμβάνει το σύνολο της χρηματοδότησης και μέσω του οποίου οι ΣΦ μπορούν να αποζημιωθούν 

για τυχόν υπηρεσίες που παρέχουν στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου (π.χ. Δαπάνες για χρήση ή 

πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους πόρους, Δαπάνες για τη σύναψη συμβάσεων για παροχή 

υπηρεσιών κλπ.). 
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Ερώτηση 24: Μπορούν να οριστούν κατά την υποβολή της πρότασης οι δυνητικοί ανάδοχοι 

για την ανάθεση σύμβασης για παροχή υπηρεσιών;  

Για την ανάθεση σύμβασης για παροχή υπηρεσιών θα πρέπει να τηρηθεί η οριζόμενη στην κείμενη 

νομοθεσία διαδικασία.   

 

Ερώτηση 25: Ο προϋπολογισμός του προτεινόμενου Έργου πρέπει να είναι αναλυτικός;  

Ο προϋπολογισμός του έργου θα πρέπει να  καλύπτει το σύνολο των αναγκών του έργου και σύμφωνα 

με τις Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών και τις προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Ομάδα Γ. Υποβολή προτάσεων 

Ερώτηση 26: Υπάρχει διαθέσιμο πρότυπο για την υποβολή προτάσεων σε κάθε μία από τις 

Θεματικές; 

Δεν παρέχεται πρότυπο για την υποβολή των προτάσεων σε καμία από τις Θεματικές. 

 

Ερώτηση 27: (Θεματική 3) Υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη της μελέτης 

σκοπιμότητας;  

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη της μελέτης σκοπιμότητας. 

Πρέπει να τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές κειμένων που αναφέρονται στον Πίνακα 1 στη σελ. 15 

της Προκήρυξης και να περιγραφούν οι βασικοί άξονες που αναφέρονται στη σελ. 16 της Προκήρυξης. 

 

Ερώτηση 28: Κατά την υποβολή της πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. πώς 

καταχωρίζονται τα σχολεία/οι διευθύνσεις εκπαίδευσης; 

Κατά την υποβολή της πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., τα στοιχεία των σχολείων ή των 

διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμπληρώνονται στο πεδίο 

«Συνεργαζόμενος Φορέας» και ειδικότερα στα υποπεδία «Άλλος φορέας» και «Είδος φορέα». 

 

Ερώτηση 29: Από ποιον γίνεται η 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. 

 

Ερώτηση 30: Δύναται ο/η ΣΕ να μην οριστεί ονομαστικά κατά την υποβολή της πρότασης;  

Όχι, ο/η ΣΕ, ανεξαρτήτως φορέα προέλευσης, πρέπει να οριστεί ονομαστικά κατά την υποβολή της 

πρότασης, διαφορετικά ταυτίζεται με τον/την ΕΥ της πρότασης. 

Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΟΕ δύναται να μην οριστούν ονομαστικά κατά την υποβολή της 

πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει στην υποβληθείσα πρόταση να ορισθούν τα απαιτούμενα 

προσόντα για την κάθε θέση. Βάσει αυτών των προσόντων θα επιλεγούν τα αντίστοιχα μέλη της ΟΕ 

κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΦΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην κείμενη νομοθεσία. 
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Ερώτηση 31:  Η περίληψη της πρότασης δύναται να είναι μόνο στα Ελληνικά; 

Όχι, η περίληψη της πρότασης πρέπει να υποβληθεί και στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Η 

έκτασή της είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα θα πρέπει να είναι μέχρι 2.000 χαρακτήρες. 

 

Ερώτηση 32: Πού συμπληρώνεται ο πίνακας θεμάτων δεοντολογίας; 

Ο πίνακας θεμάτων δεοντολογίας συμπληρώνεται κατά την υποβολή της πρότασης στη Διαδικτυακή 

Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Τμήμα Α, πεδίο «Πίνακας Θεμάτων Δεοντολογίας»). 

 

Ομάδα Δ. Άλλα Θέματα 

 

Ερώτηση 33:  Μπορεί να είναι επιλέξιμη πρόταση που αφορά σε επαναλειτουργία κόμβου που 

είχε λειτουργήσει στο παρελθόν και πλέον δεν βρίσκεται σε λειτουργία; 

Ναι, μπορεί να είναι επιλέξιμη πρόταση η οποία αφορά σε επαναλειτουργία κόμβου που είχε 

λειτουργήσει στο παρελθόν και πλέον δεν βρίσκεται σε λειτουργία, στο πλαίσιο αναβάθμισής του, υπό 

την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Ερώτηση 34: (Θεματική 1) Για πόσο χρονικό διάστημα πρέπει να παραμένει διαθέσιμο το 

παραδοτέο στον Φορέα στον οποίο θα εγκατασταθεί; 

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να παραμείνει διαθέσιμο 

το παραδοτέο στον Φορέα στον οποίο θα εγκατασταθεί. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η 

βιωσιμότητα του προτεινόμενου έργου αποτελεί βασικό κριτήριο αξιολόγησης του προτεινόμενου 

έργου.   

 

Ερώτηση 35: (Θεματική 1) Μπορεί η διάχυση της δράσης να αφορά μαθητές σε ελληνικά 

σχολεία της Διασποράς; 

Ναι, μπορεί η διάχυση της δράσης να αφορά μαθητές σε ελληνικά σχολεία της Διασποράς. 

Επισημαίνεται ότι ο Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας θα πρέπει να βρίσκεται σε φορέα της ημεδαπής. 

 

Ερώτηση 36: (Θεματική 1) Μπορεί ένας Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας να μην έχει φυσική 

υπόσταση;  

Ναι, μπορεί ένας Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας να μην έχει φυσική υπόσταση με την τυπική έννοια 

του όρου. Παραδείγματος χάριν, θα μπορούσε να είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά σε κάθε 

περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ευρεία πρόσβαση των μαθητών/τριών στον Κόμβο αυτό. 

Ερώτηση 37: Ο Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση δύναται μετά την 

ολοκλήρωση του έργου να φιλοξενεί/περιλαμβάνει και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις; 

Ναι, ο Κόμβος Έρευνας και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση δύναται μελλοντικά να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές του, φιλοξενώντας άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και σε αντιστοιχία με τους σκοπούς 

και τους στόχους της Δράσης και του έργου. 
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Ερώτηση 38: Πώς ορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου; 

Ως ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης του προτεινόμενου Έργου ορίζεται η ημερομηνία ένταξής του 

στον προϋπολογισμό του ΦΥ. Επισημαίνεται ότι η έναρξη του προτεινόμενου έργου είναι δυνατή μόνο 

μετά την έκδοση της απόφασης χορήγησης χρηματοδότησης του προτεινόμενου έργου. 

 

Ερώτηση 39:  Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων που προτείνονται στις 

προτάσεις απαιτείται η  έγκρισή τους από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ); 

Για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων, απαιτείται η έγκριση του ΙΕΠ. Ωστόσο, δεν είναι 

προαπαιτούμενο στη φάση της υποβολής των προτάσεων και της αξιολόγησης. Με την ανακοίνωση 

των οριστικών αποτελεσμάτων και του καταλόγου των προς χρηματοδότηση προτάσεων, οι ΕΥ των 

προτάσεων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προς χρηματοδότηση προτάσεων και αφορούν 

την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα στο 

ΙΕΠ.  

 

 

 

 

 

 

 

 


