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Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, έχοντας υπόψη:
1.

το Ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 2 έως 9, 8 παρ. 9 και 10 και 9 παρ. 7 αυτού,

2.

το Ν. 4685/2020 (Α’ 92) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση των
Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει,

3.

την υπ’ αριθ. 195245/15.11.2018 Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β’ 5252), όπως ισχύει,

4.

τη με Α.Π. 59/17.09.2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. περί ορισμού του κ. Κωνσταντίνου
Τριάντη (Δ/ντος Συμβούλου Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) ως διατάκτη του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. (ΑΔΑ: Ω0ΥΦ46ΜΑΖΤ2Υ2),

5.

τη με Α.Π. 35627/31.03.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα
«Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας» (ΥΟΔΔ 246),

6.

την υπ’ αριθ. 38750/21.04.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί
διορισμού της Δρος Αικατερίνης Κουραβέλου ως Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΥΟΔΔ 335),

7.

την υπ’ αριθ. 1878/10.06.2021 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το
τριετές Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής των Προστατευόμενων Περιοχών του άρθρου 42
του Ν. 4685/2020 (Α΄ 92),

8.

τη με Α.Π. 42325/21.12.2021 Απόφαση της 118ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί
έγκρισης σύναψης προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του Οργανισμού
Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.),

9.

την από 24.3.2022 Απόφαση της 19ης Συνεδρίασης της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί έγκρισης
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος
και Κλιματικής Αλλαγής,

10. την υπ’ αριθ. 3000/30-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
(ΑΔΑ:Ψ8Ρ546ΜΑΖΤ-ΤΝΗ),
11. την από 05.04.2022 προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ και του Οργανισμού Φυσικού
Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής,
12. την υπ’ αριθ. 63434/21.06.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄
3369) περί έγκρισης του ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομής των πόρων του
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για το έτος 2022,
13. την υπ’ αριθ. 141582-24-12-2021/24.12.2021 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και
Επενδύσεων «Έγκριση προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
(ΕΛΙΔΕΚ), οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: 6Ρ5546ΜΤΛΡ-Υ5Β),
14. τη με Α.Π. 50306/08.06.2022 Απόφαση της 126ης Συνεδρίασης (έκτακτης) του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
περί 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2022 (ΑΔΑ:
ΩΖΦΠ46Μ77Γ-ΕΝΞ),
15. τη με Α.Π. 7886/21.12.2018 Απόφαση της 39ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα
«Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης» (ΑΔΑ: 78ΞΘ46Μ77Γ-Φ37), όπως ισχύει μετά και
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την 8η τροποποίησή της με τη με Α.Π. 50343/08.06.2022 Απόφαση της 126ης Συνεδρίασης
(έκτακτης) του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 6ΤΘΙ46Μ77Γ-ΦΩΕ),
16. τη με Α.Π. 50456/13.06.2022 Απόφαση της 126ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα
την έγκριση της Προκήρυξης «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της
βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας ειδών της
Ελλάδας» (ΑΔΑ: ΨΓΛΑ46Μ77Γ-ΘΡΚ),
17. τη με Α.Π. 50865/22.06.2022 έγγραφο του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. κ.
Κωνσταντίνου Τριάντη περί έγκρισης της Προκήρυξης «Δράσεις προστασίας, διατήρησης και
ανάδειξης της βιοποικιλότητας. Μελέτες πεδίου ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής σημασίας
ειδών της Ελλάδας».

KΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν Προτάσεις στο πλαίσιο της παρούσας
Προκήρυξης, η οποία χρηματοδοτείται από τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.), με Φορέα Υλοποίησης το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη της υλοποίησης στοχευμένων μελετών πεδίου, με
Επιστημονικούς/ες Υπεύθυνους/ες (ΕΥ) κάτοχους διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της
Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, με επιστημονική εμπειρία
στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και
απειλουμένων ειδών της Ελλάδας.
Οι προτεινόμενες μελέτες δύναται να είναι είτε αυτοτελείς, είτε να υλοποιηθούν στο πλαίσιο
υφιστάμενων ερευνητικών Έργων, με αντικείμενο τη μελέτη ενδημικών, απειλούμενων και εθνικής
σημασίας ειδών.
Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) δύναται να είναι Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.), Ερευνητικά
Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) ή το
Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
Οι μελέτες που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν κατόπιν αξιολόγησης από Επιτροπή/ές
Αξιολόγησης (ΕΑ), η/οι οποία/ες θα αποτελείται/ούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς
στα πεδία της έρευνας που καλύπτει η Προκήρυξη, και από ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες, αν
κριθεί αναγκαίο και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ.6 Ν.4429/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει. Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα
μέρη που συμμετέχουν.
Η παρούσα προκήρυξη υλοποιείται στο πλαίσιο της από 05.04.2022 προγραμματικής συμφωνίας
μεταξύ του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ. και του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
Κάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί αποκλειστικά σε ένα (1) από τα ακόλουθα πεδία/υποπεδία,
όπως έχουν οριστεί από τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.:
Π.1.

Οικολογία, Εξέλιξη, Πληθυσμιακή και Περιβαλλοντική Βιολογία

1.1.

Εξελικτική Βιολογία

1.2.

Πληθυσμιακή, βιοκοινοτική και οικοσυστημική οικολογία

1.3.

Συμπεριφορά των ζώων

1.4.

Βιοποικιλότητα

1.5.

Βιογεωγραφία

1.6.

Θαλάσσια Βιολογία

1.7.

Οικοτοξικολογία

1.8.

Μικροβιακή οικολογία

Π.2.

Οικολογία

2.1.

Μοριακή Οικολογία

2.2.

Οικολογία οργανισμών

2.3.

Οικολογία Πληθυσμών

2.4.

Οικολογία των βιοκοινοτήτων

2.5.

Ανθρώπινη Οικολογία

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ
Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στις 300.000€.
Η διάρκεια της προτεινόμενης μελέτης δύναται να είναι έξι (6) ή δώδεκα (12) μήνες.
Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για κάθε μελέτη εξαρτάται από τη διάρκεια αυτής και ανέρχεται
σε 5.000€ για μελέτες διάρκειας 6 μηνών και 10.000€ για μελέτες διάρκειας 12 μηνών.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

4.1

Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η και Ερευνητική Ομάδα

Κάθε Πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (ΕΥ), ο/η οποίος/α
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Βιολογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε
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συναφές επιστημονικό αντικείμενο και είτε ανήκει στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ [Μέλη
ΔΕΠ/Επιστημονικό Προσωπικό των ΑΕΙ (άρθρο 2 στοιχ. ια Ν. 4485/2017) και ΑΣΕΙ (άρθρο 8 Ν.
3187/2003), ερευνητικό προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ-Ι, άρθρο 18 Ν.
4310/2014)] είτε είναι Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια.
Στην περίπτωση που η προτεινόμενη μελέτη συμπληρώνει έργο το οποίο
χρηματοδοτείται/υλοποιείται, τότε ο/η ΕΥ θα πρέπει να είναι και ο/η ΕΥ του έργου αυτού.

ήδη

Ο/Η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση. Επίσης μπορεί να συμμετέχει με
οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε μια (1) επιπλέον πρόταση.
Στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) της προτεινόμενης μελέτης, εκτός από τον/την ΕΥ, μπορούν να
συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες,
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ που
εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί
Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί κ.λπ.) ή/και άλλο τυχόν έκτακτο
προσωπικό.
Συνταξιούχοι και Ομότιμοι Καθηγητές δύνανται να συμμετέχουν μόνο ως μέλη της
Ερευνητικής Ομάδας.
Είναι δυνατόν ορισμένα μέλη της ΕΟ να μην έχουν οριστεί ονομαστικά κατά την υποβολή της
πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει στην υποβληθείσα πρόταση να ορισθούν τα
απαιτούμενα προσόντα για την κάθε θέση. Η επιλογή των μη ονοματισμένων μελών της ΕΟ θα γίνεται
κατόπιν εισήγησης του/της ΕΥ προς τον ΦΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017.

4.2

Φορέας Υποδοχής – Δικαιούχος χρηματοδότησης

Ως Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) της προτεινόμενης μελέτης ορίζονται:
 τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017).
 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).
 το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
Ο/Η ΕΥ θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να δηλώσει τα στοιχεία του ΦΥ.
Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό
τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down menu).
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Σε περίπτωση χρηματοδότησης ο/η ΕΥ οφείλει να υποβάλει Βεβαίωση Αποδοχής του
Έργου από τον ΦΥ (Letter of Commitment).
Η μη προσκόμιση της Βεβαίωσης Αποδοχής Έργου από τον ΦΥ καθιστά την Πρόταση μη επιλέξιμη
προς χρηματοδότηση.

4.3

Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της προτεινόμενης μελέτης είναι δυνατή η συνεργασία με Ακαδημαϊκά και
Ερευνητικά Ιδρύματα και κάθε είδους και μορφής Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της
ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής. Η συνεργασία με τους Φορείς αυτούς πρέπει να συμβάλλει στην
υλοποίηση της προτεινόμενης μελέτης, και κατά την υποβολή ο ΕΥ θα πρέπει να υποβάλει σχετική
επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τον Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ) στην οποία θα περιγράφεται η
πρόθεση συνεργασίας στο πλαίσιο της προτεινόμενης μελέτης ή Υπεύθυνη Δήλωση του/της ΕΥ περί
προσκόμισης της εν λόγω επιστολής πριν από την έναρξη της χρηματοδότησης.

4.4

Αποφυγή διπλής χρηματοδότησης

Η προτεινόμενη μελέτη (ή μέρος αυτής) δεν πρέπει να έχει τύχει χρηματοδότησης από οποιαδήποτε
άλλη πηγή. Η συνέργεια με άλλα έργα επιτρέπεται μόνο στη βάση της συμπληρωματικότητας και του
σαφώς καθορισμένου και διακριτού ρόλου, τόσο όσον αφορά το αντικείμενο καθώς και όσον αφορά
τις παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις από άλλους Φορείς με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους
αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ο προϋπολογισμός της προτεινόμενης μελέτης αναλύεται σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες.
Κάθε δαπάνη για να είναι επιλέξιμη πρέπει να εμπίπτει στα οριζόμενα στο παρόν τμήμα και να
προβλέπεται στην Πρόταση. Η πραγματοποίηση των επιλέξιμων δαπανών για κάθε
χρηματοδοτούμενη Πρόταση ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης του Έργου.
Στις άμεσες δαπάνες περιλαμβάνονται οι δαπάνες μετακινήσεων, προμήθειας αναλωσίμων καθώς και
φορητού εξοπλισμού πεδίου.
Τα επιτρεπόμενα όρια ανά δαπάνη παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1.
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Πίνακας 1: Κατηγορίες και όρια επιλέξιμων δαπανών

Κατηγορίες Δαπανών

Ποσοστιαίοι περιορισμοί

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

≥ 95 %

Δαπάνες μετακινήσεων

≥ 60 %

Δαπάνες αναλωσίμων
≤ 35 %
Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5.1

≤5%
του συνόλου των άμεσων δαπανών

Δαπάνες μετακινήσεων

Αφορούν μετακινήσεις (δηλαδή έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση) του/της
ΕΥ και των μελών της ΕΟ στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο υλοποίησης της μελέτης πεδίου.
Οι δαπάνες μετακινήσεων θα πρέπει να αποτελούν κατ’ ελάχιστον το 60% του συνολικού
προϋπολογισμού.

5.2

Δαπάνες αναλωσίμων

Οι δαπάνες για αναλώσιμα είναι επιλέξιμες εάν αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση της
προτεινόμενης μελέτης και καταγράφονται ξεχωριστά. Αφορούν, ενδεικτικά, την αγορά υλικών
άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα, αντιδραστήρια κτλ.) που είναι απαραίτητα για την
υλοποίηση της μελέτης.

5.3

Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα αγοράς εξοπλισμού πεδίου που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση της
μελέτης.

5.4

Έμμεσες Δαπάνες

Ως έμμεσες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες διαχείρισης του Έργου, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα του
ΦΥ. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. ή στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΦΥ. Στα έξοδα
αυτά συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης, δαπάνες για προμήθειες
γραφείου (γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, κτλ.) και βασικές παροχές (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός,
πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.). Οι Έμμεσες Δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των
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αντίστοιχων παραστατικών και μπορούν να ανέλθουν έως το 5% του συνόλου των δαπανών
όλων των υπολοίπων κατηγοριών.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όλα τα στοιχεία της Πρότασης υποβάλλονται από τον/την ΕΥ ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής
Πύλης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/).
Κατά την υποβολή των Προτάσεων συμπληρώνονται τα ακόλουθα δύο Τμήματα:

6.1

Τμήμα Α: Γενικά στοιχεία Πρότασης

Το Τμήμα Α περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία της Πρότασης, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του
ακρωνυμίου και της (σύντομης) περίληψής της, καθώς και τα στοιχεία του/της ΕΥ. Η περίληψη πρέπει
να παρέχει μια σαφή παρουσίαση των στόχων της μελέτης καθώς και του τρόπου επίτευξής τους. Σε
περίπτωση χρηματοδότησης της μελέτης, η περίληψη αυτή πιθανόν να δημοσιευθεί (γεγονός που ο/η
ΕΥ και τα λοιπά μέλη της ΕΟ αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα διά της υποβολής της Πρότασης)
και επομένως, πρέπει να είναι σύντομη και ακριβής και να μην περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.
Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Α συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 Γενικά Στοιχεία Πρότασης
- Τίτλος (στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)
-

Ακρωνύμιο

-

Περίληψη (έως 2.000 χαρακτήρες, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα)

-

Λέξεις κλειδιά (έως 10)
Χρονική Διάρκεια (σε μήνες)
Προϋπολογισμός ανά Κατηγορία Δαπάνης (σε €)

 Στοιχεία ΕΥ (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, κ.ά.)
 Φορέας Υποδοχής
 Συνεργαζόμενοι Φορείς (Σχολή, Τμήμα, Ινστιτούτο, κτλ.) [όπου εφαρμόζεται]
Στο Τμήμα αυτό συμπληρώνεται και o πίνακας θεμάτων δεοντολογίας που χρησιμεύει για τον
εντοπισμό πιθανών ηθικών πτυχών της μελέτης. Ο πίνακας αυτός πρέπει να συμπληρωθεί ακόμη και
αν δεν υπάρχουν ζητήματα.
Τα στοιχεία του Τμήματος Α υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα (εκτός από την περίληψη και τον
τίτλο της Πρότασης, τα οποία υποβάλλονται και στην Ελληνική γλώσσα).
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6.2

Τμήμα Β: Αναλυτική παρουσίαση Πρότασης

Το Τμήμα Β αποτελείται από δύο (2) επιμέρους τμήματα, το Τμήμα Β1 και το Τμήμα Β2, τα οποία
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
Σε κάθε σελίδα της Πρότασης πρέπει να εμπεριέχεται κεφαλίδα (header) με το ονοματεπώνυμο
του/της ΕΥ, το ακρωνύμιο της Πρότασης και το αντίστοιχο Τμήμα της (Τμήμα Β1, Τμήμα Β2), καθώς
και υποσέλιδο (footer) με αναφορά στο σύνολο των σελίδων.
Στον Πίνακα 2 αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται να ακολουθηθούν για όλα
τα υποβαλλόμενα έγγραφα. Τα όρια στην έκταση των σελίδων κάθε Τμήματος θα πρέπει να
εφαρμοστούν αυστηρά. Οι πληροφορίες και τα κείμενα εκτός των εν λόγω ορίων δεν θα αξιολογηθούν.
Πίνακας 2. Τεχνικές προδιαγραφές κειμένων

Μέγεθος
Σελίδας
Α4

Γραμματοσειρά
Times New Roman, Arial,
Calibri ή παρεμφερή

Μέγεθος
Διάστιχο
Περιθώρια
Γραμματοσειράς
Σελίδας
11 pt
Μονό
Top-Bottom: 1,5 cm
(τουλάχιστον)
(τουλάχιστον) Left-Right: 2 cm

Τμήμα B1. Βιογραφικό ΕΥ (μέγ. όριο: 3 σελίδες)
Στο Τμήμα Β1 υποβάλλεται σύντομο βιογραφικό του/της ΕΥ.
Η υποβολή του συγκεκριμένου Τμήματος δύναται να έχει έκταση έως τρεις (3) σελίδες. Το Τμήμα Β1
υποβάλλεται αποκλειστικά ως ένα ενιαίο PDF αρχείο.
Τμήμα Β2. Προτεινόμενη Μελέτη (μέγ. όριο: 5 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιογραφικών
αναφορών και του εξωφύλλου)
To Τμήμα Β2 αποτελεί ένα αυτόνομο και αυτοτελές κείμενο και περιέχει όλες τις βασικές πληροφορίες
της προτεινόμενης μελέτης και υποβάλλεται αποκλειστικά ως ένα ενιαίο PDF αρχείο.
Στην αναλυτική παρουσίαση της μελέτης θα πρέπει να περιγράφονται τα ακόλουθα:


Στόχοι και σκοπιμότητα

Αναφέρονται οι στόχοι/το αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης και τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα
και η πρωτοτυπία της (αν υφίσταται).


Αντίκτυπος

Παρουσιάζεται η αναμενόμενη απήχηση/αντίκτυπος της μελέτης σε επιστημονικό ή/και κοινωνικό
επίπεδο ως αποτέλεσμα του σχεδίου διάχυσης και δημοσιότητας της μελέτης.


Μεθοδολογία και Υλοποίηση

Περιγράφεται η προτεινόμενη μεθοδολογία/προσέγγιση, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση,
βασικούς ενδιάμεσους στόχους, παραδοτέα και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Η συμμετοχή όλων των
μελών της ΕΟ πρέπει να είναι αιτιολογημένη, με έμφαση στη συμπληρωματικότητα των ρόλων και
στην επιστημονική προστιθέμενη αξία που θα συνεισφέρουν στη μελέτη.
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Προϋπολογισμός

Περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτούμενων δαπανών για την υλοποίηση της μελέτης:


Άμεσες Δαπάνες
- Δαπάνες μετακινήσεων
- Δαπάνες αναλωσίμων
- Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού



Έμμεσες Δαπάνες

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον/την ΕΥ του Έργου
αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
https://portal.hfri.gr/

Έναρξη υποβολών: Τρίτη 5 Ιουλίου 2022, 12.00 (ώρα Ελλάδας)
Λήξη Υποβολών: Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022, 17.00 (ώρα Ελλάδας)

Ο/Η ΕΥ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στη
Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των Προτάσεων διενεργείται από Επιτροπή/ές Αξιολόγησης (ΕΑ) και ανεξάρτητους/ες
εμπειρογνώμονες, αν κριθεί αναγκαίο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 Ν. 4429/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

7.1

Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας

Οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την υποβολή και πληρότητα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και
εγγράφων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών συμμετοχής καθώς και των άλλων όρων
της Προκήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 4 της παρούσας. Ανεξάρτητα
από το γεγονός ότι όλες οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την επιλεξιμότητά τους
πριν από την αξιολόγηση του περιεχομένου τους, εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου
και αξιολόγησης μία πρόταση αποδειχθεί ότι δεν πληροί κάποιο από τα σχετικά κριτήρια, αποκλείεται
από τη διαδικασία αξιολόγησης.
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Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα της Πρότασης είναι
αφενός ο/η ΕΥ να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Βιολογίας,
Γεωπονίας, Δασολογίας ή σε συναφές επιστημονικό αντικείμενο, και αφετέρου να διαθέτει
επιστημονική εμπειρία στην αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση
και προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών της Ελλάδας. Περαιτέρω, η προτεινόμενη
μελέτη θα πρέπει να αφορά ενδημικό είδος ή απειλούμενο είδος ή εθνικού ενδιαφέροντος
είδος της Ελλάδας.

7.2

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των Προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων γίνεται από Επιτροπή/ές Αξιολόγησης
(ΕΑ), αποτελούμενη/ες από πέντε (5) έως είκοσι (20) μέλη. Εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω του
εξειδικευμένου αντικειμένου των προτάσεων, μπορεί, κατά την κρίση της/των Επιτροπής/ών, να
ζητηθεί η διατύπωση μη δεσμευτικής αξιολόγησης επί μίας ή περισσότερων Προτάσεων από έναν/μία
ή περισσότερους/ες ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες, οι οποίοι/ες ορίζονται με απόφαση του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η απόφαση για την αξιολόγηση κάθε πρότασης λαμβάνεται
από την/τις ΕΑ.
Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη επιτροπών αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 του Ν. 4429/2016 και έως τη δημιουργία αυτού
από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και
διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου.

7.3

Εμπιστευτικότητα

Η όλη διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα. Τα μέλη της/των ΕΑ και οι ανεξάρτητοι/ες
εμπειρογνώμονες υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων. Όλα τα
μέλη της/των ΕΑ και οι ανεξάρτητοι/ες εμπειρογνώμονες οφείλουν πλήρη εχεμύθεια πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την αξιολόγηση ως προς όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης.

7.4

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα διενεργηθεί σε μία Φάση από ΕΑ και εμπειρογνώμονες, εφόσον
κριθεί απαραίτητο (όπως ορίζεται στον Ν. 4429/2019), βάσει των ακόλουθων κριτηρίων (Πίνακας 3):

12│15

A∆A: 91ΒΜ46Μ77Γ-Μ0Σ
Δράσεις προστασίας, διατήρησης και ανάδειξης της
βιοποικιλότητας

Πίνακας 3: Κριτήρια και Συντελεστές Βαρύτητας

Κριτήρια Αξιολόγησης
1.Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η

Συντελεστής
βαρύτητας
30%

A. Επιστημονικό έργο (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή
σε συνέδρια, διακρίσεις, βραβεύσεις) σχετικό με την αξιολόγηση
του κινδύνου εξαφάνισης, τη διατήρηση, διαχείριση και
προστασία ενδημικών και απειλουμένων ειδών, ή/και την
οικολογία και την ταξινομική

15%

B. Εμπειρία σχετική με την αξιολόγηση του κινδύνου εξαφάνισης,
τη διατήρηση, διαχείριση και προστασία ενδημικών και
απειλουμένων ειδών, ή/και την οικολογία και την
ταξινομική (π.χ. συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά
προγράμματα είτε ως ΕΥ είτε ως μέλος της ερευνητικής ομάδας)

15%

2. Ερευνητική Πρόταση/Μελέτη

70%

A. Ενδημισμός του υπό μελέτη είδους (στενότοπο ενδημικό1 ή
ενδημικό της Ελλάδας) με προτεραιότητα στο στενότοπο ενδημικό
ως ακολούθως:
 Στενότοπο ενδημικό: 100%
 Ενδημικό της Ελλάδας: 75%

30%

B. Χαρακτηρισμός του υπό μελέτη είδους2 σε παγκόσμιο επίπεδο
(κρισίμως κινδυνεύον, κινδυνεύον, ή τρωτό) με την ακόλουθη
προτεραιοποίηση:
 Κρισίμως κινδυνεύον: 100%
 Κινδυνεύον: 70%
 Τρωτό: 50%

30%

Γ. Μεθοδολογία και βαθμός στον οποίο το σχέδιο υλοποίησης, το
χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι
απαραίτητα και δικαιολογημένα

10%

Οι Προτάσεις κατατάσσονται με βάση την κλίμακα Α – Β, όπως εκτίθεται στον παρακάτω Πίνακα 4.

1Εξάπλωση

μικρότερη των 30 km
κατηγορία κινδύνου θα πρέπει να προκύπτει είτε από τον διεθνή κατάλογο της IUCN
(https://www.iucnredlist.org/) ή από τους Εθνικούς Κόκκινους Καταλόγους. Σε περίπτωση που υπάρχει
διαφοροποίηση στην αξιολόγηση της κατάστασης απειλής ενός είδους, λαμβάνεται υπόψη η αξιολόγηση της
IUCN.
2Η
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Πίνακας 4. Βαθμολογικός χαρακτηρισμός Προτάσεων

Βαθμολογία
Α
Β

7.5

Χαρακτηρισμός
Η πρόταση πληροί επιτυχώς τις πτυχές του συνόλου των κριτηρίων και
προτείνεται για χρηματοδότηση εάν υπάρχει επάρκεια προϋπολογισμού.
Η πρόταση δεν πληροί επαρκώς τις πτυχές του συνόλου των κριτηρίων και δεν
προτείνεται για χρηματοδότηση.

Δυνατότητα μερικής έγκρισης προϋπολογισμού

Η ΕΑ δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να εγκρίνει μερικώς ή να τροποποιήσει τον
προτεινόμενο προϋπολογισμό μελέτης λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και περιορισμούς της
Προκήρυξης.

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους/στις ΕΥ με
εξατομικευμένη αναφορά, η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία της Πρότασης και την έκθεση
αξιολόγησης.
Οι ΕΥ έχουν δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης για λόγους νομιμότητας της
απόφασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις κρίνονται από τριμελή επιτροπή ενστάσεων, η οποία αποφασίζει σε αποκλειστική
προθεσμία δέκα (10) ημερών (άρθρο 5 παρ. 8 Ν. 4429/2016). Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων
γνωστοποιείται στη Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και κοινοποιείται στον/στην ενιστάμενο/η.
Μετά την αξιολόγηση των Προτάσεων εκδίδεται η Απόφαση Χρηματοδότησης (κατάλογος με τις προς
χρηματοδότηση Προτάσεις), σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, από τη Διευθύντρια του
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση
ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
Μετά την ανάρτηση του καταλόγου με τις προς χρηματοδότηση Προτάσεις, οι δυνητικοί δικαιούχοι
ΕΥ λαμβάνουν επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν
στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης
Χρηματοδότησης.
Ο/Η ΕΥ του έργου αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την
έναρξη όλων των νόμιμων διαδικασιών και προθεσμιών.
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9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (www.elidek.gr), του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α (https://necca.gov.gr/) και της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Καινοτομίας (https://gsri.gov.gr/).

10. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα
Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο email: researchdepartment@elidek.gr
και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420.
Τεχνική υποστήριξη για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων θα παρέχεται αποκλειστικά στο
email: helpdesk@elidek.gr

H Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δρ Αικατερίνη Κουραβέλου
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