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H Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας,  

έχοντας υπόψη: 

 

1. τον 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. 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, 

και ιδίως τα άρθρα 33 έως 39 αυτής, 

3. την υπ’ αριθ. 63434 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «α) 

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 69615-3/5/2018 υπουργικής απόφασης β) Έγκριση ετήσιου 

προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2022» (Β’ 3369), 

4. την υπ’ αριθ. 38750/21.04.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την 

οποία διορίστηκε ως Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας η Δρ 

Αικατερίνη Κουραβέλου (ΥΟΔΔ 335), 

5. τον N. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130), και 

ιδίως τα άρθρα 189 έως 204 αυτού, 

6. τον N. 4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει, 

7. τον Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει, 

8. τον Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της 

ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 

διατάξεις» (Α΄ 141), όπως ισχύει, 

9. τον Ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄ 233), όπως 

ισχύει, 

10. τo άρθρο 35 παρ. 9 Ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13), όπως ισχύει, 

11. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(2016/C 262/01), 

12. την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την 

έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (C(2022) 7388 final 19-10-2022), 
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13. τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθμό 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 

ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (O.J ΕΕ L 187 της 26.6.2014),  

14. τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την 

εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 

ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (O.J ΕΕ L 352 της 24.12.2013), 

15. τη με Α.Π. 13954-14-02-2023/14.02.2023 γνωμοδότηση (ΓΝ 183/2023) της Ειδικής Υπηρεσίας 

Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ) για το Σχέδιο της 2ης 

Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας σε απάντηση 

του από 07.02.2023 σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., 

16. το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Δράσης βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και 

ειδικότερα καλύπτεται από πόρους προερχόμενους από την από 15.07.2016 Σύμβαση της 

Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 

17. 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 τη 

13η τροποποίησή της με τη Α.Π. 60966/23.01.2023 Απόφαση της 140ής Συνεδρίασης του Ε.Σ. του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: 656Α46Μ77Γ-3ΥΨ), 

18. τη με Α.Π. 125385-22-12-22/22.12.2022 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

περί έγκρισης του προϋπολογισμού του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: ΨΤΩΞ46ΜΤΛΡ-

Ζ7Ε), 

19. τη με Α.Π. 61583/03.02.2023 Απόφαση της 141ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί 2ης 

αναμόρφωσης αναλυτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 (ΑΔΑ: Ψ2Ζ546Μ77Γ-Λ89) 

και 

20. τη με Α.Π. 61655/06.02.2023 Απόφαση της 140ής Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί 

έγκρισης σχεδίου 2ης Προκήρυξης ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης 

αξίας. 

 

ΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της Προκήρυξης 

με τίτλο «2η Προκήρυξη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω. 
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1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Στόχος της παρούσας είναι η ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας μέσω της 

προμήθειας ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, ήτοι συνολικού κόστους κατ’ ελάχιστον 200.000€ 

(με εξαίρεση την περίπτωση εξοπλισμού στις Επιστημονικές Περιοχές 6, 7 και 9). 

Ως ερευνητικός εξοπλισμός νοείται ένα όργανο ή μια συστοιχία οργάνων, καθώς και η πρόσβαση σε 

πόρους όπως αποθετήρια επιστημονικής γνώσης που επιτρέπουν τη διάχυση της πληροφορίας, 

δίκτυα/πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά απαραίτητα για την ερευνητική δραστηριότητα στα 

αντίστοιχα επιστημονικά πεδία.  

Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι (ΕΥ) των Έργων δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 140 του Ν. 4957/2022) 

των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας, καθώς και Ερευνητές/τριες των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 

(ΕΚ-I, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014) και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ) της 

Χώρας. 

Ο ερευνητικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι στρατηγικής σημασίας, και αφενός να ενισχύει ή να 

επεκτείνει/συμπληρώνει τις υφιστάμενες ερευνητικές δομές του Φορέα Υποδοχής και αφετέρου να 

συνδέεται με τις ερευνητικές δραστηριότητες του/της ΕΥ.  

Υποχρεωτικό παραδοτέο των Έργων θα αποτελεί η παραλαβή, εγκατάσταση και καλή λειτουργία του 

εξοπλισμού. 

Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) των Έργων δύναται να είναι τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), τα 

Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-Ι.), τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) και τα 

Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας. 

Τα προτεινόμενα Έργα («Προτάσεις») θα εντάσσονται σε μία από τις δύο (2) κάτωθι κατηγορίες 

ανάλογα με τον χρόνο που έχει παρέλθει από το διορισμό του/της ΕΥ του Έργου στη βαθμίδα την οποία 

κατέχει.  

Κατηγορία Ι: Έργα νεοδιορισμένων μελών ΔΕΠ ή Ερευνητών/τριών οιασδήποτε βαθμίδας σε ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, 

ΕΚ-Ι και ΕΠΙ, αντίστοιχα, που έχουν διοριστεί στην αντίστοιχη θέση τα τελευταία πέντε (5) έτη.  

Κατηγορία ΙΙ: Έργα μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών οιασδήποτε βαθμίδας σε ΑΕΙ, ΑΣΕΙ, ΕΚ-Ι και ΕΠΙ, 

αντίστοιχα, που δεν εμπίπτουν στην Κατηγορία Ι. 

Η Δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής προσπάθειας σε καθεμία 

από τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει και δεν τίθενται οποιουδήποτε είδους θεματικοί ή 

γεωγραφικοί περιορισμοί. 



 2η Προκήρυξη για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
 

 

7/23  
 

Ειδικότερα, κατά τον καθορισμό των κατώτατων και ανώτατων ορίων Προϋπολογισμού στις 

διαφορετικές Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ) λήφθηκε υπόψη το είδος και η αξία του εξοπλισμού που είναι 

απαραίτητος για την ερευνητική δραστηριότητα στις αντίστοιχες ΕΠ. 

Τα Έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης. Οι Προτάσεις θα 

κριθούν από Επιτροπή/ές Αξιολόγησης (ΕΑ), η/οι οποία/ες θα αποτελούνται από καταξιωμένους 

επιστήμονες, ειδικούς στις ΕΠ 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. Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 9 Ν.4589/2019, για τη 

χρηματοδότηση εξοπλισμού μεγάλης αξίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας 

Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). 

Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σύμφωνα με τη με 

αριθμό 63434 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα «α) Τροποποίηση της υπ’ 

αρ. 69615-3/5/2018 υπουργικής απόφασης β) Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και 

κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για το έτος 2022» (Β’ 

3369). 

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΠ) 

Κάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί σε μία (1) από τις ακόλουθες ευρείες Επιστημονικές Περιοχές: 

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες  

ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας  

ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής  

ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα  

ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 

ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια 

ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 



 2η Προκήρυξη για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
 

 

8/23  
 

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 7.560.000,00€.  

Τα όρια χρηματοδότησης κάθε Έργου ορίζονται ανάλογα με την Επιστημονική Περιοχή στην οποία 

υποβάλλεται, σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1: 

Πίνακας 1. Όρια χρηματοδότησης Έργου ανά Επιστημονική Περιοχή 

Επιστημονική Περιοχή (ΕΠ) Όρια χρηματοδότησης (€) 

ΕΠ.1. Φυσικές Επιστήμες 250.000€ – 450.000€  

ΕΠ.2. Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας 250.000€ – 450.000€  

ΕΠ.3. Επιστήμες Ζωής  250.000€ – 450.000€  

ΕΠ.4. Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα 250.000€ – 450.000€  

ΕΠ.5. Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας 250.000€ – 450.000€  

ΕΠ.6. Κοινωνικές Επιστήμες 50.000€ – 80.000€ 

ΕΠ.7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες 50.000€ – 80.000€ 

ΕΠ.8. Περιβάλλον και Ενέργεια 250.000€ – 450.000€ 

ΕΠ.9. Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας 50.000€ – 80.000€ 

Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία (Ι και ΙΙ) και ανά Επιστημονική Περιοχή 

θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 Τα προτεινόμενα Έργα δύναται να έχουν διάρκεια έως 24 μήνες. 

 Η πραγματοποίηση των δαπανών για κάθε Έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξής του. 

5. ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του Έργου είναι να μην έχει χρηματοδοτηθεί και να μην 

χρηματοδοτείται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε άλλο φορέα για ολόκληρο το αντικείμενό 

του ή μέρος αυτού. Η συνέργεια με άλλα Έργα επιτρέπεται μόνο στη βάση της συμπληρωματικότητας 

και του σαφώς καθορισμένου και διακριτού ρόλου αναφορικά με το αντικείμενο των αντίστοιχων 

Έργων, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.  
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6. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης του προτεινόμενου Έργου, καθώς και χρηματοδότησης 

και υλοποίησης αυτού, ο/η ΕΥ και τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας πρέπει να επιδεικνύουν 

συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και με σεβασμό στην επιστημονική 

αλήθεια, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το περιβάλλον, την πνευματική και 

βιομηχανική ιδιοκτησία. Κάθε περίπτωση αντιδεοντολογικής επιστημονικής συμπεριφοράς θα 

ελέγχεται και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης ή σε ανάκληση της 

Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης. Ειδικότερα, απαγορεύεται η ιδιοποίηση, η παραποίηση, η 

λογοκλοπή και η παραπλανητική παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων και επιτευγμάτων τρίτων. 

7. ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και ανέρχεται σε 

ποσοστό 100% όταν οι ΦΥ των έργων είναι «Ερευνητικοί Οργανισμοί» και ασκούν δραστηριότητες μη 

οικονομικής φύσης κατά τα ειδικώς αναφερόμενα κατωτέρω: 

Σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 1.3 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά 

με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01), σημείο 

(λβ) ως «οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων» ή «ερευνητικός οργανισμός» νοείται φορέας 

(όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι 

καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ή/και εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από 

το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, 

πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας 

ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη 

διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 2.1.1 σημείο 19 της ανωτέρω Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, ένας Ερευνητικός Οργανισμός ασκεί δραστηριότητες μη οικονομικής φύσης υπό τις εξής 

προϋποθέσεις: 

Οι κύριες δραστηριότητές του είναι μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες: 

- δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων 

ανθρώπινων πόρων, 

- ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση, 

- ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις 

βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού 

ανοικτής πρόσβασης,  
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είτε/και 

δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης, όταν αυτές διενεργούνται είτε από τμήμα είτε από τον ερευνητικό 

οργανισμό ή την ερευνητική υποδομή (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων ή των θυγατρικών τους) 

είτε από κοινού με ή εξ ονόματος άλλων τέτοιων φορέων και όταν το σύνολο των κερδών από τις 

δραστηριότητες αυτές επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του ερευνητικού οργανισμού ή της 

ερευνητικής υποδομής. Η μη οικονομική φύση αυτών των δραστηριοτήτων δεν θίγεται από την ανάθεση 

βάσει σύμβασης της παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε τρίτους μέσω ανοικτών διαδικασιών. 

Περαιτέρω, σε περίπτωση που ένας Ερευνητικός Οργανισμός χρησιμοποιείται τόσο για οικονομικές όσο 

και για μη οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότησή του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά το μέρος που καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις 

οικονομικές δραστηριότητές του. Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου η δημόσια χρηματοδότηση των 

μη οικονομικών δραστηριοτήτων να μην θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση, πρέπει τα δύο είδη 

δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η χρηματοδότηση και τα έσοδά τους από παροχή υπηρεσιών ή 

πώληση αγαθών να διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση, ώστε η επιδότηση της 

οικονομικής δραστηριότητας να αποφεύγεται ουσιαστικά να καλύπτεται από την επιδότηση της μη 

οικονομικής (σταυροειδής επιδότηση). 

Τέλος, εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική 

δραστηριότητα, η χρηματοδότησή του μπορεί να μην εμπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρμογής των 

κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα είναι αμιγώς επικουρική, 

δηλαδή συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα του Ερευνητικού Οργανισμού και είναι απαραίτητη για 

αυτήν ή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική χρήση του, και είναι περιορισμένου πεδίου 

εφαρμογής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι όντως πρόκειται για την ως άνω περίπτωση, 

όταν οι οικονομικές δραστηριότητες καταναλίσκουν ακριβώς τους ίδιους πόρους (όπως υλικό, 

εξοπλισμό, εργασία και σταθερό κεφάλαιο) με τις μη οικονομικές δραστηριότητες και η δυναμικότητα 

που διατίθεται κάθε έτος για τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει το 20% της 

συνολικής ετήσιας δυναμικότητας του φορέα (σημείο 20 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

2014/C 198/01). 

Σε περίπτωση που η υπό χρηματοδότηση ερευνητική υποδομή χρησιμοποιηθεί για την άσκηση τόσο μη 

οικονομικών όσο και οικονομικών δραστηριοτήτων, τότε οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να 

προσκομίσουν στο φορέα χορήγησης της ενίσχυσης επιχειρησιακό σχέδιο από το οποίο να προκύπτει η 

χρήση της υποδομής έπειτα από την ανάπτυξη/ αναβάθμιση/ επέκτασή της και στο σχέδιο αυτό να 

αναφέρονται τα ποσοστά χρήσης της για μη οικονομικές και οικονομικές δραστηριότητες σε ετήσια 

βάση από την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου και μετά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, στη 

βάση των ετήσιων προβλέψεων του επιχειρησιακού σχεδίου, ότι υπάρχει ενδεχόμενο σε δεδομένη 

χρονική στιγμή οι οικονομικές δραστηριότητες να υπερβούν το 20% της συνολικής ετήσιας 

δυναμικότητας, τότε πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή, από τον φορέα χορήγησης της ενίσχυσης, 
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μηχανισμός παρακολούθησης και ανάκτησης (claw – back mechanism) με τον οποίο θα μπορεί να 

ανακτάται το τμήμα της δημόσιας χρηματοδότησης το οποίο αφορά σε οικονομική δραστηριότητα, 

καθώς εφόσον η οικονομική δραστηριότητα υπερβαίνει το 20% τότε παύει να θεωρείται επικουρική και 

υπόκειται πλέον στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και μπορεί να ενισχυθεί είτε με το άρθρο 26 του 

Καν. Ε.Ε. 651/2014 «Επενδυτικές Ενισχύσεις για ερευνητικές υποδομές» σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου αυτού.  

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι κάτωθι: 

8.1 Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η (ΕΥ) 

Κάθε Πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η Έργου (ΕΥ), o/η 

οποίος/α ανήκει στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ.  

Ειδικότερα: 

Για τις Προτάσεις Κατηγορίας Ι, ο/η ΕΥ πρέπει να κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ (δυνάμει της παρ. 1 του 

άρθρου 140 του Ν. 4957/2022) ή Ερευνητή/τριας (δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014) 

οιασδήποτε βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των 

Προτάσεων δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ετών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πράξης αρχικού διορισμού στον ΦΥ.  

Για τις Προτάσεις Κατηγορίας ΙΙ, ο/η ΕΥ πρέπει να κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ (δυνάμει της παρ. 1 του 

άρθρου 140 του Ν. 4957/2022) ή Ερευνητή/τριας (δυνάμει του άρθρου 18 του Ν. 4310/2014) 

οιασδήποτε βαθμίδας και να μην εμπίπτει στην Κατηγορία Ι. 

Όσοι/ες έχουν εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση αλλά δεν έχει εκδοθεί η απόφαση διορισμού τους 

δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη ως ΕΥ. 

Μέλη ΔΕΠ που εκτελούν ερευνητικό έργο σε ΕΚ-Ι ως συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό ή σε ΕΠΙ 

μπορούν να ορίσουν ως ΦΥ το ΕΚ-Ι ή το ΕΠΙ, αντίστοιχα, με το οποίο συνεργάζονται. 

Ομότιμοι/ες ή συνταξιούχοι Καθηγητές/τριες και Ερευνητές/τριες δεν δύναται να συμμετέχουν στην 

παρούσα Προκήρυξη. 

Ο/Η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση.  

Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη ΕΥ Έργων Κατηγορίας ΙΙΙα και ΙΙΙβ 

που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για 
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την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 

εξοπλισμού μεγάλης αξίας».  

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα προς αξιολόγηση της 

Πρότασης. 

8.2 Φορέας Υποδοχής (ΦΥ) – Δικαιούχος Χρηματοδότησης  

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης, ως Φορείς Υποδοχής των Έργων ορίζονται: 

 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). 

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). 

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. 

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ο προϋπολογισμός των Έργων αναλύεται στις παρακάτω άμεσες και έμμεσες δαπάνες. 

Κάθε δαπάνη για να είναι επιλέξιμη πρέπει να εμπίπτει στα οριζόμενα στην παρούσα Ενότητα και να 

προβλέπεται στην Πρόταση. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης του 

Έργου. 

Τα επιτρεπτά όρια προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης για τα έργα στις ΕΠ 1, 2, 3, 4, 5 και 8 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2, ενώ στις ΕΠ 6, 7 και 9 στον Πίνακα 3. 
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Πίνακας 2. Χρηματοδότηση ανά κατηγορία δαπάνης για Έργα στις ΕΠ 1, 2, 3, 4, 5, 8 

Κατηγορία Δαπάνης Περιορισμοί 

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Δαπάνες εξοπλισμού ≥ 200.000€ 

Λοιπές δαπάνες ≤ 5% των Δαπανών Εξοπλισμού 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
= 5% 

των άμεσων δαπανών 

Πίνακας 3. Χρηματοδότηση ανά κατηγορία δαπάνης για Έργα στις ΕΠ 6, 7, 9 

Κατηγορία Δαπάνης Περιορισμοί 

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  

Δαπάνες εξοπλισμού ≥ 30.000€ 

Λοιπές δαπάνες ≤ 5% των Δαπανών Εξοπλισμού 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
= 5% 

των άμεσων δαπανών  

 

9.1 Άμεσες Δαπάνες 

Στις άμεσες δαπάνες του Έργου περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας του εξοπλισμού και οι λοιπές 

δαπάνες. 

9.1.1. Δαπάνες εξοπλισμού 

Στην κατηγορία αυτή επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για προμήθεια νέου ή για αναβάθμιση υπάρχοντος 

εξοπλισμού καθώς και οι δαπάνες συντήρησης ή/και δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για τη 

διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού. 

Ως ερευνητικός εξοπλισμός μεγάλης αξίας θεωρείται είτε ένα όργανο είτε μια συστοιχία οργάνων και τα 

παρελκόμενα αυτών, τα οποία είναι άκρως απαραίτητα για τη λειτουργία του/των οργάνου/οργάνων. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση συστοιχίας οργάνων θα πρέπει να αποδεικνύεται η συνέργεια και 

συμπληρωματικότητα των διαφορετικών οργάνων. Τέλος, ο εν λόγω εξοπλισμός (όργανο ή συστοιχία 

οργάνων) πρέπει να έχει συνολικό κόστος κατ’ ελάχιστον ίσο με 200.000€. Ειδικά στην περίπτωση των 

Προτάσεων που θα υποβληθούν στις Επιστημονικές Περιοχές 6, 7 και 9, το ως άνω κατώτατο όριο στο 

συνολικό κόστος του εξοπλισμού δεν εφαρμόζεται και το κόστος του εξοπλισμού δύναται να είναι κατ’ 

ελάχιστον 30.000€.  
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Περαιτέρω, ως εξοπλισμός νοείται και η πρόσβαση σε πόρους όπως αποθετήρια επιστημονικής γνώσης, 

δίκτυα/πληροφοριακά συστήματα και λογισμικά (ή/και άδειες χρήσης αυτών) απαραίτητα για την 

ερευνητική δραστηριότητα στις αντίστοιχες Επιστημονικές Περιοχές. 

Σε αυτή την κατηγορία δύναται να είναι επιλέξιμες και δαπάνες που αφορούν τη συντήρηση του 

ερευνητικού εξοπλισμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 10% της αξίας του εξοπλισμού, 

καθώς επίσης και οιεσδήποτε δαπάνες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ορθής και 

ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών 

μεταφοράς/εγκατάστασης εξοπλισμού και εκπαίδευσης του προσωπικού). 

9.1.2. Λοιπές Δαπάνες 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δαπάνες για βασικές τροποποιήσεις (ηλεκτρολογικές, κ.λπ.) της 

κτιριακής υποδομής στην οποία θα εγκατασταθεί ο ερευνητικός εξοπλισμός μεγάλης αξίας υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητες για την ορθή και ασφαλή λειτουργία και χρήση του. Περαιτέρω στην 

Κατηγορία αυτή εντάσσονται οι δαπάνες υπηρεσιών ορκωτού λογιστή, οι οποίες είναι υποχρεωτικές. 

Το ποσό σε αυτή την κατηγορία δαπάνης δύναται να ανέλθει έως το 5% των Δαπανών Εξοπλισμού.  

9.2 Έμμεσες Δαπάνες 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του 

Έργου. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. ή στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΦΥ.  

Οι Έμμεσες Δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και  

είναι ίσες με το 5% του συνόλου των υπολοίπων (άμεσων) δαπανών.  

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  

Κατά την υποβολή των Προτάσεων συμπληρώνονται τα ακόλουθα: 

- Γενικά στοιχεία (Τμήμα Α) 

- Πρόταση (Τμήμα Β1 και Τμήμα Β2) 

- Συμπληρωματικά έγγραφα (όπου εφαρμόζεται). 

10.1 Τμήμα Α: Γενικά στοιχεία 

Το Τμήμα Α περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της ΕΥ και πληροφορίες σχετικά με την Πρόταση, 

συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του ακρωνυμίου, της διάρκειας του έργου και της (σύντομης) 

περίληψης της Πρότασης. Η περίληψη πρέπει να παρέχει μια σαφή παρουσίαση των στόχων της 

Πρότασης και τον τρόπο επίτευξής τους. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου η περίληψη αυτή 
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ενδέχεται να δημοσιευθεί (γεγονός που ο/η ΕΥ αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα διά της υποβολής 

της Πρότασης) και επομένως, πρέπει να είναι σύντομη και ακριβής και να μην περιέχει εμπιστευτικές 

πληροφορίες.  

Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα, ο/η ΕΥ της Πρότασης επιλέγει την Επιστημονική Περιοχή (ΕΠ) στην 

οποία εμπίπτει η Πρόταση.  

Ειδικότερα, στο Τμήμα Α συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 Γενικά Στοιχεία Πρότασης 

- Επιστημονική Περιοχή (ΕΠ) 

- Τίτλος (στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα) 

- Ακρωνύμιο  

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

- Λέξεις-κλειδιά (μέχρι 10) 

- Χρονική Διάρκεια (σε μήνες) 

- Αναλυτικός Προϋπολογισμός (σε €) 

- Ενότητες Εργασίας  

- Παραδοτέα  

- Ορόσημα 

 Στοιχεία ΕΥ (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, κ.ά.) 

 ΦΥ (Σχολή, Τμήμα, Ινστιτούτο, κτλ.) 

Ο/Η ΕΥ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αναφέρει έως δύο (2) ονόματα επιστημόνων που επιθυμεί να 

εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της Πρότασης που υποβάλλει. 

Τα στοιχεία του Τμήματος Α υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα (εκτός από τον τίτλο και την περίληψη 

της Πρότασης, η οποία θα υποβληθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα). 

10.2 Τμήμα Β: Πρόταση 

Το Τμήμα Β αποτελείται από δύο (2) επιμέρους Τμήματα, το Τμήμα Β1 και το Τμήμα Β2, τα οποία 

υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.  
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Πρότυπα για αυτά τα δύο επιμέρους Τμήματα με τις ενότητες και τα πεδία που πρέπει να 

συμπεριληφθούν αντίστοιχα στα Τμήματα Β1 και Β2 της Πρότασης είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. https://www.elidek.gr/call/2i_prokiriksi_erevnitikou_exoplismou/. 

Σε κάθε σελίδα της Πρότασης προτείνεται να εμπεριέχεται κεφαλίδα (header) με το ονοματεπώνυμο 

του/της ΕΥ, το ακρωνύμιο της Πρότασης και το αντίστοιχο Τμήμα της Πρότασης (Τμήμα Β1, Τμήμα Β2), 

καθώς και υποσέλιδο (footer) με αναφορά στην αντίστοιχη Επιστημονική Περιοχή (ΕΠ1, ΕΠ2, κτλ.) και 

στο σύνολο των σελίδων. 

Στον Πίνακα 4 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 4. Τεχνικές προδιαγραφές κειμένων 

10.2.1 Τμήμα Β1: Βιογραφικό και Επιστημονικά Επιτεύγματα ΕΥ (μέγ. όριο 5 σελίδες) 

Το Τμήμα Β1 περιλαμβάνει το βιογραφικό σημείωμα του/της ΕΥ στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων 

και τα επιστημονικά επιτεύγματά του/της που σχετίζονται με το προτεινόμενο Έργο.  

Το Τμήμα Β1 υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα ως PDF («Portable Document Format») αρχείο και 

μπορεί να έχει έκταση έως πέντε (5) σελίδες. Το κείμενο εκτός των ορίων αυτών δεν θα λαμβάνεται 

υπόψη κατά την αξιολόγηση.  

10.2.2 Τμήμα Β2: Αναλυτική παρουσίαση Πρότασης (μέγ. όριο 10 σελίδες) 

Στο Τμήμα Β2 θα πρέπει να περιγράφεται αναλυτικά ο εξοπλισμός και το εύρος των ερευνητικών 

δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των οποίων θα δύναται να χρησιμοποιηθεί καθώς και η δυναμική που 

ενδέχεται να προσδώσει σε αυτές. Επιπλέον, θα πρέπει να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα προμήθειάς 

του ως μέρους στρατηγικού σχεδίου στο πλαίσιο της ενίσχυσης, αναβάθμισης και επέκτασης ή/και 

ολοκλήρωσης της ερευνητικής δραστηριότητας του/της ΕΥ. Τέλος, θα πρέπει να προσδιορίζεται η 

γενικότερη προστιθέμενη αξία που εκτιμάται ότι θα προκύψει. Ειδικά στην περίπτωση που ο εξοπλισμός 

αφορά πρόσβαση σε πόρους (αποθετήρια επιστημονικής γνώσης/βάσεις δεδομένων, 

δίκτυα/πληροφοριακά συστήματα, άδειες λογισμικών κλπ.) θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο αριθμός 

Μέγεθος 

Σελίδας 

Γραμματοσειρά Μέγεθος 

Γραμματοσειράς 

Διάστιχο Περιθώρια 

Σελίδας  

Α4 Times New Roman, Arial, 

Calibri, Cambria ή 

παρεμφερής γραμματοσειρά 

11 pt  

(τουλάχιστον) 

Μονό 

(τουλάχιστον) 

Top-Bottom: 1,5 cm 

Left-Right: 2 cm 

https://www.elidek.gr/call/2i_prokiriksi_erevnitikou_exoplismou/
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των ερευνητών/τριών στον ΦΥ που θα ωφεληθούν από τον εν λόγω εξοπλισμό. Περαιτέρω, θα πρέπει 

να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στους ως άνω πόρους θα ανήκουν στον ΦΥ (Institutional licenses). 

Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια πλήρης εκτίμηση του πραγματικού κόστους του 

Έργου. 

Αναλυτικά, στο Τμήμα Β2 θα πρέπει να περιγράφονται τα ακόλουθα: 

 Στόχοι και αναγκαιότητα (Objectives and challenges) 

Στην ενότητα αυτή θα καθορίζονται σαφώς οι στόχοι και οι προκλήσεις της Πρότασης σε συνάρτηση με 

την παρούσα επιστημονική στάθμη. 

Ενδεικτικές ενότητες που μπορούν να περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι: 

- Στόχοι του έργου, περιγραφή του εξοπλισμού (καθώς και τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού) και 

της αναγκαιότητας προμήθειας αυτού σε σχέση με τις ερευνητικές δραστηριότητες του/της ΕΥ 

και του ΦΥ. 

- Επιστημονική/Τεχνολογική αιχμή του εξοπλισμού (State-of-the-art). 

- Επιστημονικός αντίκτυπος, προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού (Expected impact and Added 

value). 

 Μελέτη σκοπιμότητας, πολιτική πρόσβασης και σχέδιο για τη λειτουργία του 

ερευνητικού εξοπλισμού (Feasibility study, access policy and implementation plan for the 

operation of the research equipment) 

Ενδεικτικές Ενότητες: 

- Μελέτη βιωσιμότητας και μακροχρόνιας λειτουργίας του εξοπλισμού και μετά το πέρας του 

έργου. 

- Σχέδιο υλοποίησης για τη διαθεσιμότητα/προσβασιμότητα του εξοπλισμού μετά το πέρας του 

έργου. 

- Σχέδιο ενσωμάτωσης και δικτύωσης του ερευνητικού εξοπλισμού σε εθνικά και διεθνή δίκτυα 

εξοπλισμών ή υποδομών. 

 

 Πλάνο υλοποίησης (Implementation plan) 

Ενδεικτικά στοιχεία που μπορούν να περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι: 

- Σχέδιο εργασίας: Ενότητες Εργασίας (Work Packages), Χρονοδιάγραμμα του έργου (Gantt 

Chart), Πίνακας Παραδοτέων-Οροσήμων (Deliverables and Milestones Table), Πίνακας πιθανών 

ρίσκων υλοποίησης του έργου και σχέδιο αντιμετώπισής τους (Table of Risks and Contingency 

plan). 
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 Προϋπολογισμός (Budget) 

Ο προϋπολογισμός του έργου περιλαμβάνει: 

 Άμεσες δαπάνες 

- Αγορά εξοπλισμού – Purchase of equipment 

- Λοιπές – Others  

 Έμμεσες δαπάνες 

Στην αρχική σελίδα (εξώφυλλο) της ερευνητικής Πρότασης (Τμήμα Β2) προτείνεται να αναγράφονται: 

i) το ονοματεπώνυμο του/της ΕΥ, ii) ο τίτλος, iii) το ακρωνύμιο, iv) η Επιστημονική Περιοχή, v) η 

διάρκεια του έργου (σε μήνες), vi) ο προϋπολογισμός (σε €) και vii) ο Φορέας Υποδοχής του έργου.  

Το Τμήμα Β2 υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα και δύναται να έχει έκταση έως δέκα (10) σελίδες, 

συμπεριλαμβανομένων του εξωφύλλου και των βιβλιογραφικών αναφορών. Το κείμενο εκτός των 

ορίων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Το Τμήμα Β2 υποβάλλεται αποκλειστικά 

ως PDF αρχείο. 

 

Η υποβολή της Πρότασης γίνεται από τον/την ΕΥ  

αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. 

(https://portal.hfri.gr/)  

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023, 12.00 (ώρα Ελλάδας) 

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Πέμπτη 06 Απριλίου 2023, 13.00 (ώρα Ελλάδας) 

Ο/Η ΕΥ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής. 

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Επιτροπή/ές Αξιολόγησης (ΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

5 παρ. 5 έως 8 Ν.4429/2016, όπως ισχύει. 

https://portal.hfri.gr/
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11.1 Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας  

Οι Προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα όλων των απαιτούμενων και αναγκαίων στοιχείων και 

εγγράφων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών συμμετοχής καθώς και των άλλων 

οριζόμενων στην παρούσα Προκήρυξη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 8 αυτής. 

Ο έλεγχος πληρότητας των υποβαλλομένων προτάσεων διενεργείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με βάση τυποποιημένο ερωτηματολόγιο ελέγχου πληρότητας, ώστε να διασφαλίζεται η 

προσήκουσα συμπλήρωση, σύνταξη και υποβολή της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της 

Προκήρυξης. Μόλις ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος, ενημερώνονται οι δυνητικοί δικαιούχοι των 

οποίων οι προτάσεις δεν είναι πλήρεις και ως εκ τούτου δεν προωθούνται προς αξιολόγηση. 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι όλες οι Προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την 

επιλεξιμότητά τους πριν από την ουσιαστική αξιολόγηση του περιεχομένου τους, εάν σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι μία Πρόταση δεν πληροί οποιοδήποτε 

από τα σχετικά κριτήρια, αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης. 

11.2 Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των Προτάσεων διενεργείται από ΕΑ, αποτελούμενη/ες από πέντε (5) έως είκοσι (20) 

μέλη. Εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των Προτάσεων, μπορεί, κατά την 

κρίση κάθε ΕΑ, να ζητηθεί η διατύπωση μη δεσμευτικής αξιολόγησης επί μίας ή περισσότερων 

Προτάσεων από έναν/μία ή περισσότερους/ες ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες. Η τελική απόφαση 

για την αξιολόγηση κάθε Πρότασης λαμβάνεται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα 

μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών/τριών 

της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του Ν.4429/2016 ή από το Μητρώο Πιστοποιημένων 

Αξιολογητών/τριών του άρθρου 27 του Ν.4310/2014 (Α’ 258) και διαθέτουν τα προσόντα που 

σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου. Τις ΕΑ και τους/τις ανεξάρτητους/ες 

εμπειρογνώμονες ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 

Ν.4429/2016. Αν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη 

περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης 

αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί 

επιστήμονες φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο 

Πιστοποιημένων Αξιολογητών. 

11.3 Εμπιστευτικότητα και Σύγκρουση Συμφερόντων 

Η όλη διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι 

ανεξάρτητοι/ες εμπειρογνώμονες υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης 

συμφερόντων. Όλα τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης και οι ανεξάρτητοι/ες εμπειρογνώμονες 
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οφείλουν πλήρη εχεμύθεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αξιολόγηση ως προς όλη τη διαδικασία 

της αξιολόγησης. 

11.4 Διαδικασία και Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η διαδικασία της αξιολόγησης των Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε μία (1) Φάση, κατά την οποία η 

Πρόταση θα αξιολογηθεί για κάθε ένα από τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησής της.  

Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί η πλήρης Πρόταση (Τμήμα Β1 και Τμήμα Β2) ως προς το επιστημονικό 

προφίλ του/της ΕΥ και την ικανότητά του/της για επιτυχή υλοποίηση του Έργου καθώς και ως προς 

την αναγκαιότητα και την προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται αναλυτικά στον Πίνακα 5. 

Πίνακας 5. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Κριτήρια 
Συντελεστής 

βαρύτητας 

Κριτήριο 1. Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η Έργου  0.3 

 Επιστημονικό έργο (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, διακρίσεις, 

βραβεύσεις, συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα κτλ.) 

 Βαθμός επιστημονικής εμβέλειας και απήχησης 

 Διακρίσεις, βραβεία 

Κριτήριο 2. Αναγκαιότητα και προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού 0.7 

 Βαθμός στον οποίο τεκμηριώνεται η ανάγκη για την προμήθεια του εξοπλισμού σε σχέση με 

την ερευνητική δραστηριότητα του/της ΕΥ και εντάσσεται στο πλαίσιο ενός στρατηγικού 

σχεδίου του ΦΥ 

 Βαθμός στον οποίο ο (τυχόν) υφιστάμενος εξοπλισμός είναι ακατάλληλος ή/και παρουσιάζει 

ελλείψεις, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας ή και 

το παραγόμενο ερευνητικό έργο 

 Βαθμός στον οποίο η προμήθεια του εξοπλισμού δημιουργεί τις προϋποθέσεις/δυνατότητες 

για υλοποίηση έργων στην υφιστάμενη επιστημονική αιχμή 

 Βαθμός στον οποίο η απόκτηση του εξοπλισμού υποστηρίζει άμεσα, αλλά και επεκτείνει τις 

τρέχουσες ερευνητικές δράσεις του/της ΕΥ και του ΦΥ 

 Τεκμηρίωση της καταλληλότητας των δομών και διαδικασιών διαχείρισης του ΦΥ να 

υποστηρίξουν και να διασφαλίσουν την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του εξοπλισμού 

 Ο βαθμός στον οποίο ο προϋπολογισμός είναι ρεαλιστικός και ισορροπημένος και 

τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάλυση κόστους – οφέλους (cost – benefit) για το προτεινόμενο 

έργο 



 2η Προκήρυξη για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 
 

 

21/23  
 

 Ο βαθμός στον οποίο ο εξοπλισμός ενισχύει και αναβαθμίζει/επεκτείνει την τρέχουσα 

ερευνητική δραστηριότητα του/της ΕΥ 

 Ο βαθμός στον οποίο η προμήθεια του εξοπλισμού θα έχει την αναμενόμενη απήχηση σύμφωνα 

με αυτά που αναφέρονται στην Πρόταση 

 Πληρότητα μελέτης βιωσιμότητας και σχεδίου υλοποίησης για τη διαθεσιμότητα και τη 

συνέχιση της λειτουργίας του εξοπλισμού και μετά το πέρας του έργου σε βάθος χρόνου  

 Η προστιθέμενη αξία και η δυναμική που θα προκύψει για την ερευνητική ομάδα του/της ΕΥ 

 Επαρκές σχέδιο ενσωμάτωσης και δικτύωσης του ερευνητικού εξοπλισμού σε εθνικά και 

διεθνή δίκτυα εξοπλισμών ή υποδομών (αν εφαρμόζεται) 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί αρχικά τα κριτήρια αξιολόγησης στην κλίμακα 0 έως 5 (ανά 0,5 

μονάδες), ως ακολούθως: 

 0 – Ανεπαρκής: Η πρόταση αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στο κριτήριο είτε δεν είναι δυνατή η 

αξιολόγηση του κριτηρίου λόγω ανεπαρκούς ή ελλιπούς πληροφορίας. 

 (0,5 – 1) – Αδύναμη: Η πρόταση δεν πληροί επαρκώς το κριτήριο ή/και υπάρχουν εγγενείς 

αδυναμίες. 

 (1,5 – 2) – Μέτρια: Η πρόταση πληροί το κριτήριο σε γενικές γραμμές, αλλά υπάρχουν 

σημαντικές και ουσιαστικές αδυναμίες. 

 (2,5 – 3) – Καλή: Η πρόταση πληροί το κριτήριο σε καλό επίπεδο, αλλά σημειώνεται ένας 

αριθμός ατελειών. 

 (3,5 – 4) – Πολύ καλή: Η πρόταση πληροί όλες τις πτυχές και διαστάσεις του κριτηρίου σε πολύ 

καλό επίπεδο, αλλά σημειώνεται ένας μικρός αριθμός ατελειών. 

 (4,5 – 5) – Άριστη: Η πρόταση πληροί όλες τις σχετικές πτυχές και διαστάσεις του κριτηρίου. 

Τυχόν ατέλειες χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας. 

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες Προτάσεις λάβουν την ίδια συνολική βαθμολογία, στην 

κατάταξη προηγείται η Πρόταση που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 2 

«Αναγκαιότητα και προστιθέμενη αξία του εξοπλισμού». 

Για να καταστεί μια Πρόταση ικανή για χρηματοδότηση θα πρέπει να λάβει κατ’ ελάχιστον (threshold) 

βαθμολογία 3,5 σε κάθε ένα από τα δύο Κριτήρια ξεχωριστά καθώς και συνολικά. 

Με βάση την ως άνω βαθμολογία σε συνδυασμό με την ελάχιστη βαθμολογία (3,5) οι προτάσεις 

κατατάσσονται με βάση την κλίμακα Α – Β, όπως εκτίθεται στον παρακάτω Πίνακα 6. 
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Πίνακας 6. Βαθμολογικός χαρακτηρισμός Προτάσεων 

Βαθμολογία Χαρακτηρισμός 

Α 
Η Πρόταση πληροί επαρκώς όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και 

προτείνεται για χρηματοδότηση εάν υπάρχει επάρκεια προϋπολογισμού. 

Β 
Η Πρόταση δεν πληροί επαρκώς όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και δεν 

προτείνεται για χρηματοδότηση. 

11.5 Δυνατότητα μερικής έγκρισης προϋπολογισμού 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να εγκρίνει μερικώς ή να 

τροποποιήσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και 

περιορισμούς της Προκήρυξης. 

11.6 Εξακρίβωση αντιγράφων 

Για την εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (είτε στο στάδιο της υποβολής είτε στο στάδιο υλοποίησης) 

το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων 

που υποβάλλουν οι δικαιούχοι κατά το αμέσως επόμενο τρίμηνο, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών 

ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 

2690/1999, όπως ισχύει. 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Πρότασης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην ΕΥ 

με εξατομικευμένη αναφορά, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Πρότασης (Α ή Β) και την έκθεση 

αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Οι ΕΥ έχουν δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Οι 

ενστάσεις κρίνονται από τριμελείς Επιτροπές Ενστάσεων, οι οποίες αποφασίζουν 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 και τη διατύπωση σύμφωνης γνώμης από τη ΓΓΕΚ, σύμφωνα με 

το άρθρο 35 παρ. 9 Ν.4589/2019 (στην περίπτωση του εξοπλισμού μεγάλης αξίας), εκδίδεται η 

Απόφαση Χρηματοδότησης (Κατάλογος με τα προς χρηματοδότηση Έργα), 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.  
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Μετά την ανάρτηση των προς χρηματοδότηση Έργων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ΕΥ λαμβάνουν επιστολή 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία 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. 

13. 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. 

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. www.elidek.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ https://gsri.gov.gr/. 

 

 

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 

 

Δρ Αικατερίνη Κουραβέλου 
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