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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΧΝΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
για το Υποέργο 1 «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας»

(Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)

A. Γενικά για τη Δράση (Υποδράσεις 1 και 2)

Α.1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Ερώτηση 1: Ποιος είναι ο στόχος της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας 
(Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)» (ID 16618 – Υποέργο 1);

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση της Βασικής Έρευνας που διεξάγεται στα Ακαδημαϊκά και 
Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας μέσω δύο (2) διακριτών Υποδράσεων στο πλαίσιο των οποίων θα 
χρηματοδοτηθούν πρωτότυπα ερευνητικά Έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

Ερώτηση 2: Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης;

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 58.226.253,03€ και 
κατανέμεται στις δύο Υποδράσεις ως ακολούθως:

 Υποδράση 1: 14.477.475,03€ 
 Υποδράση 2: 43.748.778,00€

Ερώτηση 3: Ποια δύναται να είναι η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών έργων;

Η διάρκεια των προτεινόμενων ερευνητικών Έργων στο πλαίσιο και των δύο Υποδράσεων δύναται 
να κυμαίνεται από 18 έως 24 μήνες. Επισημαίνεται ότι τα Έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει 
να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30.06.2025.

Ερώτηση 4: Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να υποβάλουν 
πρόταση ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ);

Όχι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.2. της Προκήρυξης, Ομότιμοι/ες ή αφυπηρετήσαντες/σασες 
Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στη Δράση μόνο ως μέλη της 
Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ). 

Ερώτηση 5: Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι. δύνανται να 
υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ;

Όχι. Σύμφωνα με τις Ενότητες 9.1. και 9.2. της Προκήρυξης, τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. δύνανται να 
συμμετέχουν στη Δράση μόνο ως μέλη της ΕΟ. 
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Ερώτηση 6: Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες που συνεργάζονται με Α.Ε.Ι. ή ΕΚ-Ι 
δύνανται να υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ;

Όχι. Σύμφωνα με τις Ενότητες 9.1. και 9.2. της Προκήρυξης, οι Μεταδιδακτορικοί/ές 
ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στη Δράση μόνο ως μέλη της ΕΟ. 

Ερώτηση 7: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Προτάσεων που μπορεί να υποβάλει 
ή/και να συμμετέχει ένας/μία ΕΥ; 

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1. της Προκήρυξης ένας/μία ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) 
Πρόταση και να συμμετέχει ως μέλος της ΕΟ σε μια ακόμη Πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης.

Ερώτηση 8: Μπορεί ένα μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια που τελεί σε άδεια να υποβάλει 
Πρόταση ως ΕΥ;

Ναι. Μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες που τελούν σε άδεια δύνανται να υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ. 
Σε περίπτωση που η Πρότασή τους εγκριθεί για χρηματοδότηση, θα πρέπει να διακόψουν την άδεια 
τους προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα ΕΥ Έργου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.

Ερώτηση 9: Μπορεί ΕΥ Έργου που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο άλλης Δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 
να υποβάλει Πρόταση ως ΕΥ; 

Ναι. ΕΥ Έργων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο οιασδήποτε από τις προηγούμενες Δράσεις του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δύνανται να υποβάλουν Πρόταση και στην παρούσα Δράση.

Ερώτηση 10: Ποιοι δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ);

Στην ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) μπορούν να συμμετέχουν: Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό 
του ΦΥ και των Συνεργαζόμενων Φορέων (ΣΦ), μεταδιδακτορικοί/ες ερευνητές/τριες, 
υποψήφιοι/ες διδάκτορες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ και 
του/των ΣΦ που εργάζονται με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, 
Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό 
προσωπικό, κ.λπ.) ή τυχόν έκτακτο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ (ή με τους ΣΦ-
Δικαιούχους στην περίπτωση της Υποδράσης 2) αποκλειστικά για την υλοποίηση του έργου.

Νέα! Ερώτηση 11: Μπορούν προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες να συμμετέχουν ως μέλη της 
ΕΟ;

Όχι. Οι προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δεν δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη σε ΕΟ.
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Ερώτηση 12: Μπορεί μέλος της Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) να συμμετέχει σε δύο Προτάσεις; 

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.2 της Προκήρυξης κάθε μέλος της ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) 
δύναται να συμμετέχει (ως μέλος) κατά μέγιστον σε δύο (2) Προτάσεις στο πλαίσιο της Δράσης.

Ερώτηση 13: Οι ως άνω (υπό 7 και 12) περιορισμοί στον αριθμό των Προτάσεων στις οποίες 
μπορεί να συμμετέχει ο/η ΕΥ και τα μέλη της ΕΟ αφορούν μόνο τις Προτάσεις που 
υποβάλλονται στην ίδια Υποδράση;

Όχι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη οι εν λόγω περιορισμοί ισχύουν συνολικά για τη Δράση, δηλαδή 
ανεξάρτητα εάν οι Προτάσεις υποβάλλονται στην ίδια ή σε διαφορετική Υποδράση.

Νέα! Ερώτηση 14: Μπορεί να συμμετέχουν στην ΕΟ φυσικά πρόσωπα (π.χ. 
Μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες ή επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό) που έχουν 
την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου, αλλά δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ;

Ναι. Φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου σε φορέα του δημόσιου τομέα 
[άρθρο 14 παρ. 1 περ. α) Ν. 4270/2014] μπορεί να απασχοληθεί στο ερευνητικό Έργο με σύμβαση 
έργου. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4957/2022 (άρθρα 127 και 243 παρ. 6) 
εφόσον η συμμετοχή του/της δημοσίου/ας υπαλλήλου στο Έργο αφορά πρόσθετο έργο επ’ αμοιβή 
το οποίο εκτελείται εκτός ωραρίου εργασίας δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου από τον 
φορέα του δημοσίου τομέα. Σε αντίθετη περίπτωση, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 31 του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) περί 
της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Το εν λόγω προσωπικό θα αμείβεται με πρόσθετη αμοιβή έως 500,00€ μηνιαίως για πρόσθετο έργο, 
πέραν του ωραρίου του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Στην περίπτωση που ο/η δημόσιος/α υπάλληλος τελεί σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών, δύναται 
να συμμετέχει στο Έργο και να αμείβεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 10.1.1 και τον 
Πίνακα 4 της Προκήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει λάβει άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου 
από τον φορέα του δημοσίου τομέα.

Επισημαίνεται ότι Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται με οιασδήποτε φύσης 
σχέση εργασίας σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει 
στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

Ερώτηση 15: Ποιοι Φορείς δύναται να λειτουργήσουν ως Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) στο πλαίσιο 
της Δράσης;

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.3 της Προκήρυξης, ως ΦΥ δύναται να οριστούν:
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 τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 
4957/2022 (Α’ 141), όπως ισχύει. 

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

 τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 3685/2008 
(Α’ 148).

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

 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).

Ερώτηση 16: Ποιοι Φορείς δύναται να συμμετέχουν στο πλαίσιο της Δράσης ως 
Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ);

Σύμφωνα με την Ενότητα 9.4 της Προκήρυξης, ως ΣΦ, πέραν των Φορέων που μπορούν να 
λειτουργήσουν ως ΦΥ, δύνανται να συμμετέχουν κάθε είδους Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Ερώτηση 17: Υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό Προτάσεων στις οποίες 
μπορεί να συμμετέχει ένα Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Ίδρυμα ως ΦΥ ή/και ως 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 ως ΣΦ.

Ερώτηση 18: Είναι απαραίτητο να είναι ονοματισμένα όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την 
υποβολή της Πρότασης;

Όχι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.2. της Προκήρυξης, δεν είναι απαραίτητο να έχουν ορισθεί 
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 στο Ν. 4957/2022 
και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία. 

Ερώτηση 19: Οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και οι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες 
πρέπει να έχουν πλήρη απασχόληση στο Έργο;

Όχι. Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σε σχέση με τον χρόνο απασχόλησης των μελών 
της ΕΟ στο Έργο.
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Α.2. Προϋπολογισμός και Κατηγορίες Δαπανών

Ερώτηση 20:  Υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσοστό στο οποίο μπορούν να ανέλθουν οι 
διαφορετικές κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού;

Οι ποσοστιαίοι περιορισμοί ανά κατηγορία δαπάνης αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία 
δαπάνης στον Πίνακα 3 (Ενότητα 10) της Προκήρυξης. 

Νέα! Ερώτηση 21: Υπάρχει ανώτερο όριο στον συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό της 
πρότασης;

Ναι. Ο συνολικός αιτούμενος προϋπολογισμός εξαρτάται από την Υποδράση και την 
επιστημονική/θεματική περιοχή που θα υποβληθεί η Πρόταση και δύναται να ανέλθει έως τα ποσά 
που αναγράφονται στους Πίνακες 1 και 2 (Ενότητα 4) της Προκήρυξης.

Ερώτηση 22: Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Φορέα ή εταιρεία της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη; 

Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες υπάγεται 
στην κατηγορία Δαπάνης «Δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων» κατά τα οριζόμενα στην Ενότητα 10.1.5 
της Προκήρυξης. 

Ερώτηση 23: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Υποψηφίων Διδακτόρων;

Σύμφωνα με την Ενότητα 10.1.1 της Προκήρυξης, οι ΥΔ εντάσσονται στο Επιστημονικό προσωπικό 
του Έργου και συνεπώς οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές τους στο Έργο υπολογίζονται ως εξής:

α) για σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ): διαμορφώνονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει,

β) για σύμβαση μίσθωσης έργου: μπορούν να ανέρχονται σε ποσό έως 1.500,00€ 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών) πλέον ΦΠΑ.

Ερώτηση 24: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών;

Σύμφωνα με την Ενότητα 10.1.1 της Προκήρυξης, οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές των 
Μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών στο Έργο υπολογίζονται ως εξής:

α) για σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ): κατ’ ελάχιστον ίσες με τα 
κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν.4310/2014 και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει,

β) για σύμβαση μίσθωσης έργου οι μηνιαίες αποδοχές μπορούν να ανέρχονται σε ποσό έως 
2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών), πλέον ΦΠΑ, και πρέπει να είναι κατ’ 
ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.
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Νέα! Ερώτηση 25: Τα ποσά για σύμβαση μίσθωσης έργου που αναφέρονται στον Πίνακα 4 
της Προκήρυξης αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση;

Όχι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, τα ανώτατα ποσά μηνιαίας αποζημίωσης για σύμβαση μίσθωσης 
έργου δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε πλήρη απασχόληση. Ειδικότερα, μέλος της ΕΟ που θα 
συμβληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου δύναται να αποζημιωθεί με το αντίστοιχο ποσό για ποσοστό 
(και όχι το σύνολο) του συμβατικού του χρόνου.

Νέα! Ερώτηση 26: Στα ποσά που αναφέρονται στον Πίνακα 4 της Προκήρυξης 
συμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές;

Σύμφωνα με την Ενότητα 10.1.1 (σελ. 19) της Προκήρυξης στα ανώτατα ποσά μηνιαίας 
αποζημίωσης των επιστημονικών συνεργατών (π.χ. Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες) και 
Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών που θα συμβληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες εισφορές. Στην περίπτωση που τα εν λόγω μέλη της ΕΟ 
συμβληθούν με σύμβαση εργασίας (Ι.Δ.Ο.Χ.), στα αντίστοιχα ποσά προστίθενται και οι νόμιμες 
εργοδοτικές εισφορές.

Ερώτηση 27: Μπορούν οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και Μεταδιδακτορικοί/ές 
Ερευνητές/τριες να αμείβονται με ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο της Προκήρυξης;

Όχι, δεν προβλέπεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ή 
Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες 
και Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες αμείβονται βάσει συμβάσεων έργου ή εργασίας 
ορισμένου χρόνου και για την αμοιβή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 10.1.1 αυτής. 

Ερώτηση 28: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών/τριών και των 
Ε.Λ.Ε. που συμμετέχουν ως μέλη της ΕΟ και δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ;

Σύμφωνα με την Ενότητα 10.1.1 της Προκήρυξης, η αμοιβή των μελών ΔΕΠ,των Ερευνητών/τριών 
και των Ε.Λ.Ε., ανεξάρτητα αν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ ή άλλου Φορέα της ημεδαπής, δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως και υπόκειται στο ανώτατο όριο αποδοχών 
και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 Ν. 3833/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των Ν. 4354/2015 (άρθρα 13 και 28) και 4472/2017 (άρθρα 130-135 και 156), όπως ισχύουν.

Ερώτηση 29: Μπορούν μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ να συμμετέχουν στην ΕΟ ως 
αμειβόμενα μέλη;

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 10.1.1 της Προκήρυξης, μέλη του τακτικού προσωπικού του ΦΥ και 
του/των ΣΦ-Δικαιούχων (όπου εφαρμόζεται) που εργάζονται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή 
με σχέση δημοσίου δικαίου ή εργασίας ΙΔΑΧ δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΟ και να αμείβονται με 
πρόσθετη αμοιβή έως 500,00€ μηνιαίως για πρόσθετο έργο, πέραν του ωραρίου τους και σύμφωνα 
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με την κείμενη νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του τακτικού προσωπικού των ΣΦ.

Ερώτηση 30: Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μέλος της ΕΟ αμείβεται στο πλαίσιο 
άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.; 

Σύμφωνα με την Ενότητα 10.1.1 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 ΕΟ 
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. 

Ερώτηση 31: Είναι επιλέξιμο το κόστος κτήσης εξοπλισμού;

Στο πλαίσιο της Δράσης επιλέξιμες είναι οι δαπάνες απόσβεσης (βλ. σχετικά Ερώτηση 32) και όχι οι 
δαπάνες αγοράς του επιστημονικού εξοπλισμού. 

Νέα! Ερώτηση 32: Τι ισχύει για την απόσβεση του ερευνητικού εξοπλισμού που αποκτάται 
στο πλαίσιο του έργου;

Σύμφωνα με το άρθρ. 256 παρ. 3 Ν. 4957/2022: «ο επιστημονικός και λοιπός εξοπλισμός, καθώς και 
τα επιστημονικά όργανα, που αποκτώνται από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο 
έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται και από τις Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της 
Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που χρησιμοποιούνται από τα Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής 
και τεχνολογικής έρευνας, αποσβένονται στο σύνολό τους, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας 
κτήσης τους, κατά την ημερομηνία λήξης του έργου/προγράμματος, στο πλαίσιο του οποίου 
έχουν αποκτηθεί». Η ως άνω διάταξη εφαρμόζεται και στους Ε.Λ.Κ.Ε. των Ερευνητικών Κέντρων – 
Ινστιτούτων και των Τεχνολογικών Φορέων του άρθρ. 13α του Ν. 4310/2014 (άρθρ. 473 Ν. 
4957/2022). Ο συντελεστής της απόσβεσης θα οριστεί στον Οδηγό Διαχείρισης και Υλοποίησης της 
Δράσης.

Α.3. Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης

Ερώτηση 33: Σε πόσες φάσεις υποβολής και αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί η παρούσα 
Προκήρυξη;

Η υποβολή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο και των δύο Υποδράσεων θα γίνει 
σε μία (1) φάση. Ομοίως, η αξιολόγηση των υποβληθεισών Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε μία (1) 
φάση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ενότητα 12 της Προκήρυξης. 
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Ερώτηση 34: Ποιος/α είναι αρμόδιος/α 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://portal.hfri.gr/).

Ερώτηση 35:   Τι ισχύει σχετικά με την επιλογή Επιστημονικής/Θεματικής Περιοχής; 

Η επιλογή Επιστημονικής/Θεματικής Περιοχής είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ΕΥ και η αλλαγή 
αυτής μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής προτάσεων ή/και μεταφορά Πρότασης από μια 
Επιστημονική/Θεματική Περιοχή σε άλλη κατά την αξιολόγηση δεν είναι δυνατή. Επισημαίνεται ότι 
η συνάφεια της Πρότασης με την Επιστημονική/Θεματική Περιοχή στην οποία υποβάλλεται 
αποτελεί αντικείμενο αξιολόγησης (υπό το Κριτήριο 2Α της Προκήρυξης). 

Ερώτηση 36: Πού εφαρμόζεται η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία προκειμένου να 
καταστεί μια Πρόταση ικανή για χρηματοδότηση (αξιολόγηση Α);

Σύμφωνα με την Ενότητα 12.4. της Προκήρυξης, για να καταστεί μια Πρόταση ικανή για 
χρηματοδότηση θα πρέπει να λάβει κατ’ ελάχιστον βαθμολογία 3,5 σε κάθε ένα από τα δύο κύρια 
Κριτήρια («1. Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η και Επικεφαλής ΣΦ-Δικαιούχων» και 2. «Ερευνητική 
Πρόταση»), καθώς και συνολικά. 

Ερώτηση 37: Πώς προκύπτει η τελική αξιολόγηση των Προτάσεων σε Α και Β;

Οι Προτάσεις κατατάσσονται σε Α και Β με βάση τη βαθμολογία των Προτάσεων σε συνδυασμό με 
την ελάχιστη βαθμολογία.  

Ερώτηση 38: Πώς κοινοποιούνται τα αποτελέσματα στους υποψήφιους δικαιούχους;

Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην ΕΥ των Προτάσεων μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπου οι ΕΥ μπορούν να έχουν πρόσβαση στην έκθεση αξιολόγησης με τα σχόλια της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατάταξη της Πρότασής τους (Α ή Β). 

B. Υποδράση 1

Ερώτηση 39: Ποιοι/ες δύνανται να υποβάλουν προτάσεις ως Επιστημονικοί/ές 
Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) έργου στην Υποδράση 1;

Ως ΕΥ Έργου στην Υποδράση 1 δύνανται να υποβάλουν προτάσεις: α) επί θητεία μέλη ΔΕΠ (δυνάμει 
της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011) και β) επί θητεία Ερευνητές/τριες και Ειδικοί 
Λειτουργικοί Επιστήμονες (ΕΛΕ) (δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014), υπό την προϋπόθεση 
ότι κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των Προτάσεων δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο των τριών (3) ετών από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων τους.

https://portal.hfri.gr/
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Ερώτηση 40: Εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ του οποίου δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση διορισμού 
μπορεί να υποβάλει πρόταση ως ΕΥ; 

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1 της Προκήρυξης: «Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ έχουν και όσοι/ες 
έχουν εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης, ανεξαρτήτως 
εάν έχουν κάνει ανάληψη καθηκόντων. Στην περίπτωση αυτή, με την υποβολή της πρότασης 
υποχρεούνται να υποβάλουν το πρακτικό ή την απόφαση εκλογής τους και στη συνέχεια οφείλουν να 
προσκομίσουν την πράξη ανάληψης καθηκόντων ή αντίστοιχη πράξη, προκειμένου να εκδοθεί η 
Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης. Η αδυναμία να εκπληρώσουν την εν λόγω προϋπόθεση θα έχει 
ως αποτέλεσμα τη μη πληρότητα και επομένως τη μη επιλεξιμότητα της πρότασης για 
χρηματοδότηση». 

Ερώτηση 41: Τι θα συμβεί εάν αλλάξει η υπηρεσιακή κατάσταση του/της ΕΥ οποτεδήποτε 
πριν από την ολοκλήρωση του Έργου; 

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 μονιμοποιηθεί 
πριν από την ολοκλήρωση του Έργου. Στην περίπτωση που η θητεία του/της ΕΥ λήξει αυτοδικαίως 
πριν από την ολοκλήρωση του Έργου (λόγω αρνητικής κρίσης), τότε δίνεται η δυνατότητα 
συνέχισης και ολοκλήρωσης του Έργου, εφόσον υποβληθεί σχετική βεβαίωση από τον ΦΥ. 

Ερώτηση 42: Μπορεί να υποβληθεί Πρόταση για συνεργατικό Έργο στο πλαίσιο της 
Υποδράσης 1;

Όχι. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, στο πλαίσιο της Υποδράσης 1 δεν προβλέπεται η χρηματοδότηση 
συνεργατικών έργων.

Γ. Υποδράση 2

Ερώτηση 43: Ποιοι/ες δύνανται να υποβάλουν προτάσεις ως Επιστημονικοί/ές 
Υπεύθυνοι/ες (ΕΥ) Έργου στην Υποδράση 2;

Ως ΕΥ Έργου δύνανται να υποβάλουν Προτάσεις μέλη ΔΕΠ (άρθρο 140 παρ. 1 Ν. 4957/2022) των 
ΑΕΙ και ΑΣΕΙ καθώς και μέλη του ερευνητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 Ν. 4310/2014) της χώρας.

Ερώτηση 44: Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) των Ερευνητικών Κέντρων-
Ινστιτούτων μπορούν να υποβάλουν Πρόταση ως ΕΥ στην Υποδράση 2;

Ναι. Σύμφωνα με την Ενότητα 9.1. και 9.2. της Προκήρυξης, οι Ε.Λ.Ε. δύνανται να υποβάλουν 
Πρόταση ως ΕΥ στο πλαίσιο της Υποδράσης 2.
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Ερώτηση 45: Μπορεί επί θητεία μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια να υποβάλει Πρόταση ως ΕΥ 
στην Υποδράση 2;

Ναι. Επί θητεία μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια δύναται να υποβάλει Πρόταση ως ΕΥ στην Υποδράση 
2, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στις Ενότητες 9.1 και 
9.2 της Προκήρυξης.

Νέα! Ερώτηση 46: Μπορεί ΕΥ Πρότασης να συμμετέχει σε δεύτερη Πρόταση ως επικεφαλής 
Συνεργαζόμενου Φορέα (ΣΦ)-Δικαιούχου;

Ναι. Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον σχετικό περιορισμό.

Ερώτηση 47: Τι ισχύει για τα συνεργατικά Έργα;

Στο πλαίσιο της Υποδράσης 2, ως συνεργατικά ορίζονται τα Έργα στα οποία συμμετέχουν ένας ή 
περισσότεροι ΣΦ-Δικαιούχοι. Στα συνεργατικά Έργα ο ΦΥ λειτουργεί ως Συντονιστής Φορέας (ΦΥ-
ΣΕ) του Έργου και είναι υπεύθυνος για τη συνολική διαχείριση αυτού. Ο Συντονιστής Φορέας είναι 
υπεύθυνος τόσο για την επικοινωνία με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. όσο και για τη συνεχή ενημέρωση-συντονισμό 
των ΣΦ-Δικαιούχων. Στα συνεργατικά Έργα ο συνολικός προϋπολογισμός αποτελείται από το 
άθροισμα των επιμέρους προϋπολογισμών των συμμετεχόντων φορέων-δικαιούχων.

Σημειώνεται ότι μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της Απόφασης 
Χορήγησης Χρηματοδότησης ενός συνεργατικού Έργου είναι το συμφωνητικό συνεργασίας των 
συμμετεχόντων φορέων για την από κοινού υλοποίηση του Έργου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται 
και οι όροι της μεταξύ τους συνεργασίας.

Νέα! Ερώτηση 48: Οι διαφορετικές Σχολές του ίδιου ΑΕΙ μπορούν να θεωρηθούν ως 
διαφορετικοί Φορείς στο πλαίσιο των συνεργατικών έργων της Υποδράσης 2;

Όχι. Οι Σχολές και τα διαφορετικά Τμήματα Σχολής του ίδιου ΑΕΙ καθώς και τα διαφορετικά 
Τμήματα/Ινστιτούτα ή εργαστήρια του ίδιου Ερευνητικού Κέντρου-Ινστιτούτου στο πλαίσιο των 
συνεργατικών έργων δεν θεωρούνται ως διαφορετικοί Φορείς.

Ερώτηση 49: Ποιοι φορείς δύνανται να συμμετέχουν στην Υποδράση 2 ως Συνεργαζόμενοι 
Φορείς (ΣΦ)-Δικαιούχοι; Τι ισχύει για τους ΣΦ-Δικαιούχους;

Ως ΣΦ-Δικαιούχοι ορίζονται οι Συνεργαζόμενοι Φορείς του Έργου οι οποίοι, σύμφωνα με τον Ν. 
4429/2016, δύνανται να είναι κύριοι δικαιούχοι του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και συνεπώς δυνητικά μπορούν να 
οριστούν και ως ΦΥ. Οι ως άνω φορείς αναφέρονται αναλυτικά στην Ενότητα 9.3. της Προκήρυξης. 
Οι ΣΦ-Δικαιούχοι δικαιούνται προϋπολογισμό για τη συμμετοχή τους στο Έργο.

Νέα! Ερώτηση 50: Τι ισχύει σχετικά με τους ποσοστιαίους περιορισμούς ανά Κατηγορία 
Δαπάνης στα συνεργατικά έργα της Υποδράσης 2; 
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Οι ποσοστιαίοι περιορισμοί στις κατηγορίες δαπάνης των συνεργατικών έργων δεν αφορούν μόνο 
τον συνολικό προϋπολογισμό αλλά εφαρμόζονται και στον προϋπολογισμό του κάθε ΣΦ-
Δικαιούχου ξεχωριστά.

Ερώτηση 51: Εάν ο/η ΕΥ είναι κατά την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης εν ενεργεία 
μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια ή ΕΛΕ και αφυπηρετήσει οποτεδήποτε πριν από την 
ολοκλήρωση του Έργου, μπορεί να υποβάλει Πρόταση ως ΕΥ;

Εφόσον ο/η ΕΥ είναι εν ενεργεία μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια ή ΕΛΕ κατά την ημερομηνία υποβολής 
της Πρότασης, μπορεί να υποβάλει Πρόταση ως ΕΥ και να παραμείνει ΕΥ ακόμη και αν 
αφυπηρετήσει πριν από την ολοκλήρωση του Έργου. 

Νέα! Ερώτηση 52: Μπορεί Μεταδιδακτορικός/ή ερευνητής/τρια ή μέλος Ε.ΔΙ.Π. ή 
Ομότιμος/η Καθηγητής/τρια να αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής του ΣΦ-Δικαιούχου σε 
Συνεργατικό έργο;

Όχι. Στα Συνεργατικά Έργα οι επικεφαλής των ΣΦ–Δικαιούχων θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ ή 
Ερευνητές/τριες ή ΕΛΕ.
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