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ΠΡΟΣ: - ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
-ΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου
12, ν.4386/2016

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους
νέους ερευνητές» και κωδικό ΕΔΒΜ34 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 17254/05-12-2016 Πρόσκληση (κωδ. ΕΔΒΜ34), όπως ισχύει.

Σε συνέχεια ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση,
σας κοινοποιούμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:
ΕΡΩΤΗΣΗ 1.

Μπορούν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν σε ερευνητική
ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2.

Μπορούν ερευνητές που εργάζονται σε ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα ή σε
ιδρύματα που δεν είναι Δικαιούχοι της Πρόσκλησης, να συμμετάσχουν σε
ερευνητική ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3.

Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν ως ερευνητές άτομα που
δουλεύουν εκτός Ελλάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Μπορούν δεδομένων των προϋποθέσεων και των περιορισμών της Πρόσκλησης και
των διευκρινίσεων που έχουν δημοσιευθεί (π.χ. να έχουν ελληνικό ΑΦΜ, να είναι
υποψήφιοι διδάκτορες σε ελληνικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό φορέα, αν είναι διδάκτορες
να έχουν αναγνωρισμένο τίτλο από το ΔΟΑΤΑΠ κλπ.)

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.

Μπορεί κάποιος "νέος ερευνητής" (υποψήφιος διδάκτωρ) που συμμετέχει στην
ομάδα και λαμβάνει υποτροφία στα πλαίσια του έργου, να απασχοληθεί στον ίδιο
φορέα υποδοχής κατά την ίδια περίοδο και σε κάποιο άλλο έργο ΕΣΠΑ με σύμβαση
εργασίας ή έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, δεδομένου ότι στην παρούσα Πρόσκληση αξιολογούνται μόνο ερευνητικές
προτάσεις που δεν αποτελούν συνέχεια άλλων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.

Τι ισχύει για τις αμοιβές της ερευνητικής ομάδας και του Ακαδημαϊκού Συμβούλου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ενίσχυση έχει τη μορφή της υποτροφίας για τους ερευνητές και κατ’ αποκοπή αμοιβή
για τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Γενικότερα για θέματα που άπτονται των αμοιβών και
των δαπανών θα ενημερώνεστε από τους ΕΛΚΕ.
ΕΡΩΤΗΣΗ 6.

Οι υποψήφιοι ερευνητές που είναι κάτοχοι διδακτορικού θα πρέπει να είναι
ενταγμένοι μεταδιδάκτορες στο τμήμα του Πανεπιστημίου που θα τους δεχτεί ως
δυνητικός Δικαιούχος;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στην Πρόσκληση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.

Δίνεται κάποια προτεραιότητα ανά περιφέρεια στην οποία ανήκει το τμήμα, οι
ερευνητές, ή η κατεύθυνση-εφαρμογή της ερευνητικής πρότασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν υπάρχει θέμα προτεραιότητας. Ο προϋπολογισμός κάθε ομάδας περιφερειών
κατανέμεται στους Δικαιούχους (Ίδρυμα ή Ερευνητικός Φορέας) με βάση την έδρα
τους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.

Για την περίπτωση διδακτόρων που κατέχουν δύο διδακτορικούς τίτλους πως
υπολογίζεται ο χρόνος απόκτησης σε σχέση με τα κριτήρια της Πρόσκλησης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην ερευνητική πρόταση θα πρέπει να δηλώνεται μόνο το διδακτορικό το οποίο είναι
συναφές με την πρόταση που κατατίθεται και μόνο για αυτό το διδακτορικό θα
υπολογίζεται ο χρόνος απόκτησής του.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 9.

Μέλος ΔΕΠ που συνεργάζεται με Ερευνητικό Κέντρο (ως συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ
βάσει της σχετικής νομοθεσίας) μπορεί να υποβάλλει πρόταση ως Ακαδημαϊκός
Σύμβουλος με δικαιούχο το Ερευνητικό Κέντρο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορεί τηρουμένων των προϋποθέσεων της Πρόσκλησης και των διευκρινίσεων που
έχουν δοθεί σχετικά με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο και το όριο συμμετοχής μελών ΔΕΠ
στην ερευνητική ομάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.

Μπορούν στην ερευνητική πρόταση να αναφερθούν και άλλα ερευνητικά ιδρύματα
τα οποία θα συνεργαστούν με τον φορέα υποδοχής για την διεξαγωγή
διεπιστημονικής έρευνας και συνεπώς μέρος των άμεσων δαπανών που θα
διαχειρίζεται ο φορέας υποδοχής θα διατεθούν και σε αυτά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ποσό ίσο με το 40% των μισθολογικών δαπανών μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη έμμεσων και λοιπών δαπανών σύμφωνα με τις
προβλέψεις της μεθόδου απλοποιημένου κόστους (ΥΠΑΣΥΔ). Οι ΕΛΚΕ του κάθε
Δικαιούχου είναι υποχρεωμένοι να διασφαλίσουν τη νομιμότητα των επιλέξιμων
δαπανών. Συνεπώς, αντίστοιχα ερωτήματα θα πρέπει να απευθύνονται στους ΕΛΚΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.

Είναι δυνατόν οι ερευνητικές προτάσεις να υποβάλλονται σε διαφορετικές
Περιφέρειες, σε περίπτωση που ένα Ίδρυμα ή Ερευνητικός Φορεάς διαθέτει
παραρτήματα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, οι προτάσεις πρέπει να υποβάλλονται μόνο στην ομάδα περιφερειών, στην οποία
ανήκει η κύρια έδρα του Δικαιούχου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.

Σε ποιο ποσό αναφέρονται οι δόσεις της χρηματοδότησης των ερευνητικών
προτάσεων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η πρώτη δόση (40%) αναφέρεται στα τροφεία ενώ οι επόμενες δόσεις (40%-10%-10%)
αναφέρονται στο σύνολο του προϋπολογισμού.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.

Μπορεί υποψήφιος διδάκτορας που εκπονεί την διατριβή του εξ' ολοκλήρου ή εν
μέρει σε ελληνικό ερευνητικό φορέα αλλά είναι εγγεγραμμένος σε φορέα του
εξωτερικού (εκεί από όπου θα λάβει το διδακτορικό τίτλο) να συμμετέχει σε
ερευνητική ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα θα πρέπει να
πάρουν τον τίτλο τους από ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα.

3

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.

Μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
αν έχουν παρέλθει 60 μήνες από την λήψη του διδακτορικού του;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορεί εφόσον το 50% των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι νέοι ερευνητές
(υποψήφιοι διδάκτορες ή 60 μήνες από την απόκτηση διδακτορικού).

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.

Σε τι αφορούν και πως υπολογίζονται οι επιλέξιμες δαπάνες (έμμεσες και λοιπές
άμεσες δαπάνες) που αφορούν το 40% του προϋπολογισμού των μελών της
ερευνητικής ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν υλικοτεχνικές υποδομές, δαπάνες βοηθητικού
προσωπικού, έξοδα μετακίνησης κλπ. οι οποίες τεκμηριωμένα απαιτούνται για τη
διεξαγωγή της ερευνητικής πρότασης. Όλες οι επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να
καταγραφούν και να κοστολογηθούν ενδεικτικά και σε περίπτωση έγκρισης και
χρηματοδότησης της ερευνητικής πρότασης να υπάρχουν τα αντίστοιχα παραστατικά.
Οι λοιπές επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στην Πρόσκληση είναι ενδεικτικές και
είναι αυτές που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης. Για τον
υπολογισμό των λοιπών επιλέξιμων δαπανών (εξαιρουμένων των άμεσων δαπανών
προσωπικού), που απαιτούνται για την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης,
εφαρμόζεται η επιλογή απλοποιημένου κόστους το οποίο υπολογίζεται με την
εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού ύψους 40% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών
προσωπικού (τροφεία και αμοιβή ΑΣ)

ΕΡΩΤΗΣΗ 16.

Τι θεωρείται παραδοτέο όσον αφορά στην κοινή δημοσίευση σε επιστημονικό
περιοδικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως παραδοτέο για την κοινή δημοσίευση θεωρείται δημοσίευση που έχει γίνει δεκτή
προς δημοσίευση (accepted paper).

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.

Που υπάρχουν τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης και το Τυποποιημένο
Έντυπο Υποβολής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βρίσκονται στον υπερσύνδεσμο http://www.edulll.gr/?p=31436.

ΕΡΩΤΗΣΗ 18.

Μέχρι πότε θα πρέπει να κατατεθεί το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής
Ερευνητικής Πρότασης από την ομάδα στον Δικαιούχο; Η ημερομηνία ορίζεται από
τον Φορέα Υποδοχής;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το κάθε ίδρυμα ορίζει εσωτερικά τις ημερομηνίες. Ωστόσο, σύμφωνα με την
παράγραφο 5.3 της Πρόσκλησης, οι Δικαιούχοι (Ιδρύματα και Φορείς) οφείλουν να
διασφαλίσουν επαρκή χρόνο τουλάχιστον 60 ημερών από την έκδοση της
Πρόσκλησης (5 Δεκεμβρίου 2016), δηλαδή τουλάχιστον μέχρι της 5 Φεβρουαρίου
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2017, στους δυνητικούς ωφελούμενους της πράξης (μέλη των ερευνητικών ομάδων)
προκειμένου αυτοί να υποβάλουν στο Ίδρυμα/Φορέα την ερευνητική τους πρόταση.
Η μη τήρηση του παραπάνω όρου συνιστά παραβίαση ουσιώδους όρου της
Πρόσκλησης και συνεπάγεται την απόρριψη όλων των προτάσεων που έχουν
κατατεθεί από τον Δικαιούχο (Ίδρυμα ή Φορέα).
ΕΡΩΤΗΣΗ 19.

Δύναται να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα διδάσκοντες του ΠΔ 407/1980; Αν
ναι, με ποια ιδιότητα; Ως υπότροφοι ή ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Συμβασιούχοι διδάσκοντες που υπάγονται στο ΠΔ 407/1980 μπορούν να
συμμετέχουν ως μέλη της ερευνητικής ομάδας (ως υπότροφοι) υπό τους
περιορισμούς των παραγράφων 1.6-1.12 της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20.

Πρέπει όσοι καταθέσουν προτάσεις να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ –
ΕΣΠΑ, τόσο αυτοί όσο και τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η υποβολή προτάσεων προς τον Φορέα Υποδοχής, δηλαδή την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, πραγματοποιείται από τους ΕΚΛΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 21.

Οι Καθηγητές Εφαρμογών των ΤΕΙ (με μόνιμη απασχόληση που ανήκουν στο
εκπαιδευτικό προσωπικό) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ως
υποψήφιοι διδάκτορες;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, η περίπτωση αυτή αποκλείεται από τη συμμετοχή ως υπότροφος στην ερευνητική
ομάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22.

Τι θα συμβεί με τα ονόματα ερευνητών στη δημοσίευση, στην περίπτωση που κατά
τη διάρκεια του έργου αντικατασταθεί κάποιος ερευνητής με έναν άλλον;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε ενδεχόμενη αντικατάσταση ερευνητή βάσει των παραγράφων 1.25 και 1.26 της
Πρόσκλησης, είναι δυνατή η συμμετοχή του μέλους της ερευνητικής ομάδας που
αντικαταστάθηκε στην κοινή δημοσίευση.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 23.

Τι σημαίνει ότι «εάν ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας είναι μονός, ο
αριθμός των Νέων Ερευνητών στρογγυλοποιείται προς τα πάνω»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

H Πρόσκληση ορίζει την ερευνητική ομάδα ως το σύνολο των ερευνητών μαζί με τον
Ακαδημαϊκό Σύμβουλο. Στην περίπτωση της τριμελούς ερευνητικής ομάδας
(μικρότερη δυνατή ομάδα) για να πληρείται το κριτήριο του 50% θα πρέπει και οι δύο
υπότροφοι να ικανοποιούν τα κριτήρια των «νέων ερευνητών». Διαφορετικά, αν ένας
εκ των δύο υποτρόφων είναι «νέος ερευνητής» και ο άλλος όχι, θα πρέπει να
προστεθεί ένας ακόμα «νέος ερευνητής» (στρογγυλοποίηση προς τα πάνω).

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης ΕΠ του ΕΚΤ,
 Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ,
 Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης
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