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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

ΜΟΝΑ∆Α Α2 

 

 

Αθήνα,  17/10/2014 

Α.Π.:     20761 

 

Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών 

 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την Πρόσκληση (κωδ. 184) που αφορά την υποβολή 
προτάσεων για τις Πράξεις µε τίτλο «Ανάδειξη καινοτόµων ιδεών της 
Ακαδηµαϊκής Κοινότητας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ΑΕΙ» του 
Άξονα Προτεραιότητας 4: «Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής 
επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της 
εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» 

Σχετ.: Η µε αρ. πρωτ. 18228/24-09-2014 Πρόσκληση (κωδ. 184), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

 

Σε συνέχεια ερωτηµάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία µας από Ιδρύµατα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης – ∆υνητικούς ∆ικαιούχους σχετικά µε την ως άνω Πρόσκληση, σας 
κοινοποιούµε τις ακόλουθες διευκρινίσεις:  

Ερώτηση 1: 

Οι Οµότιµοι καθηγητές µπορούν να συµµετέχουν ως Υπεύθυνοι Έργου ή Συντονιστές στην 
Οµάδα Έργου;  

Απάντηση: 

Οι Οµότιµοι Καθηγητές δεν µπορούν να είναι Υπεύθυνοι Έργου.  

Ερώτηση 2: 

Ποια ηµεροµηνία θα δηλώσουµε κατά την υποβολή της προτεινόµενης πρότασης ως 
έναρξη υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου του έργου?  

Απάντηση: 

Η ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης που καταχωρείται  στο υποβαλλόµενο Έντυπο 
Υποβολής & το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης, είναι εκτιµώµενη, και σε καµία 
περίπτωση δε σηµατοδοτεί και την έναρξη των επιλέξιµων δαπανών. Η έναρξη του 
φυσικού αντικειµένου του έργου και των αντίστοιχων δαπανών θα ταυτίζεται µε την 
ηµεροµηνία Ένταξης της Πράξης. 

Ερώτηση 3: 

Είναι παραδεκτή η υποβολή προτάσεων από τµήµατα για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί 
οι διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης (π.χ. Τµήµατα που προέκυψαν από Συγχωνεύσεις 
σχεδίου Αθηνά);  
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Απάντηση: 

Τµήµατα για τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης 
δύνανται να υποβάλουν πρόταση. Ωστόσο, εντός πέντε ηµερολογιακών ηµερών από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης των τελικών αποτελεσµάτων αξιολόγησης και πριν την έκδοση 
της απόφασης ένταξης πρέπει να προσκοµιστεί η έγγραφη βεβαίωση της Α∆ΙΠ την οποία 
προβλέπει για κάθε περίπτωση το θεσµικό πλαίσιο των ΑΕΙ, όπως κάθε φορά ισχύει.  

Ερώτηση 4: 

Μπορεί το τεχνικό παράρτηµα ή/και το συµφωνητικό συνεργασίας να κατατεθεί στην 
αγγλική γλώσσα;  

Απάντηση: 

Το τεχνικό παράρτηµα για την υποβολή της πρότασης προς αξιολόγηση κατατίθεται στα  
ελληνικά. Το συµφωνητικό συνεργασίας, η λίστα ανακοινώσεων, δηµοσιεύσεων, κ.λπ. που 
τεκµηριώνει προϋπάρχουσα ακαδηµαϊκή έρευνα της Οµάδας Έργου δύναται να είναι στα 
αγγλικά. 

Ερώτηση 5: 

Η έδρα της ιδιωτικής επιχείρησης που θα συµµετέχει στο σχήµα πρέπει να είναι στις 8 
περιφέρειες σύγκλισης; 

Απάντηση: 

Στο σχήµα της πρότασης δύναται να συµµετέχουν εταιρείες των οποίων η έδρα είναι σε 
οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό.  

Ερώτηση 6: 

Υπάρχουν κάποια περιορισµοί ή ελάχιστα προαπαιτούµενα για την εταιρεία που θα 
πλαισιώσει το πανεπιστήµιο (και την οµάδα έργου) στην υποβολή της πρότασης? Π.χ. 
ελάχιστος αριθµός υπαλλήλων, εξαγωγικός χαρακτήρας, ελάχιστος τζίρος ή κερδοφορία, 
κ.λπ.; 

Απάντηση: 

Η πρόσκληση δεν αναφέρει περιορισµούς ή ελάχιστα προαπαιτούµενα για την εταιρεία που 
θα πλαισιώσει το πανεπιστήµιο (και την οµάδα έργου). Ωστόσο η συνάφεια του 
αντικειµένου της συµµετέχουσας εταιρείας µε το αντικείµενο της Πράξης και η σχετική 
εµπειρία της,  όπως αποδεικνύεται από τα έργα που έχει υλοποιήσει και την εν γένει 
δραστηριότητά της, αποτελούν στοιχείο αξιολόγησης.  

Ερώτηση 7: 

Ο συνεργαζόµενος επιχειρηµατικός φορέας µπορεί να είναι ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, ΟΤΑ, Επιχείρηση 
των ΟΤΑ φυσικό πρόσωπο (ιδιώτης – ελεύθερος επαγγελµατίας, ασκών επιχειρηµατική 
δραστηριότητα), µη κερδοσκοπικός οργανισµός, ΝΠΙ∆ που δεν ασκεί εµπορική 
δραστηριότητα; 

Απάντηση: 

Ο συνεργαζόµενος φορέας µπορεί να είναι ΝΠΙ∆ που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Ερώτηση 8: 

Σε ποια διεύθυνση υποβάλλεται το Τεχνικό ∆ελτίο Προτεινόµενης Πράξης; 

Απάντηση: 
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Στη διεύθυνση http://logon.mnec.gr. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς 
πρόσβασης, θα πρέπει να υποβάλετε Αίτηση ∆ηµιουργίας Νέου Χρήστη Ηλεκτρονικής 
Υποβολής ΕΣΠΑ.  

Ερώτηση 9: 

Μπορούν να συµµετέχουν δύο επιχειρήσεις στο σχήµα; 

Απάντηση: 

Ναι.  

Ερώτηση 10: 

Στην Οµάδα έργου µπορούν να συµµετέχουν µέλη ∆ΕΠ από ΑΕΙ του εξωτερικού ή 
επιστήµονες (π.χ. ∆ιευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου στο εξωτερικό) ως φυσικά 
πρόσωπα; 

Απάντηση: 

Στην Οµάδα έργου µπορούν να συµµετέχουν µέλη ∆ΕΠ από ΑΕΙ του εξωτερικού ή 
επιστήµονες (π.χ. ∆ιευθυντής ερευνητικού εργαστηρίου στο εξωτερικό) ως φυσικά 
πρόσωπα σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην Πρόσκληση. 

Ερώτηση 11: 

Ποιο είναι το πλαφόν για την υποτροφία προς τους φοιτητές; 

Απάντηση: 

Στους φοιτητές/τριες και υποψήφιους διδάκτορες της Οµάδας Έργου είναι δυνατόν να 
χορηγηθεί υποτροφία για τη συµµετοχή τους στην ανάπτυξη και δοκιµή του πρωτότυπου 
προϊόντος/υπηρεσίας. Η υποτροφία χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου Οργάνου του 
ΑΕΙ και κατά τους όρους των σχετικών διατάξεων για χορήγηση υποτροφιών σε 
προγράµµατα ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (άρθρο 242 του ν. 4072/2012).  

Ερώτηση 12: 

Ποιο είναι το αρµόδιο όργανο του ∆ικαιούχου που θα εκδώσει την προβλεπόµενη στην 
παράγραφο 4.2., στοιχείο (v) απόφαση; 

Απάντηση: 

Το αρµόδιο όργανο του ∆ικαιούχου που θα εκδώσει την ως άνω απόφαση είναι η 
συνέλευση του Τµήµατος. 

Ερώτηση 13: 

Τι γίνεται στην περίπτωση που το Ίδρυµα – ∆υνητικός δικαιούχος δεν επιθυµεί να 
κατοχυρώσει δικαιώµατα διανοητικής ιδιοκτησίας;  

Απάντηση: 

Σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης, στην οικονοµική εκµετάλλευση των ∆∆Ι, 
υποχρεωτικά θα συµµετέχουν το ΑΕΙ και τα φυσικά πρόσωπα της ακαδηµαϊκής κοινότητας 
που συµµετείχαν στην ανάπτυξη του ερευνητικού προϊόντος. Στην περίπτωση που 
προβλέπεται η παραχώρηση εκµετάλλευσης των ∆∆Ι, υποχρεωτική είναι και η υποβολή 
έγγραφης συµφωνίας στη Φάση 2 σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Πρόσκληση.  

Ερώτηση 14: 

Στη σελ. 7, στην παράγραφο 2 και 3, δεν είναι σαφές εάν τα µέλη της Ο.Ε. τα οποία 
µετέχουν µόνο στις δραστηριότητες επιχειρηµατικής ανάπτυξης τυγχάνουν ή όχι αµοιβής. 
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Απάντηση: 

Οι φοιτητές - µέλη της Ο.Ε. που µετέχουν µόνο στις δραστηριότητες επιχειρηµατικής 
ανάπτυξης δεν τυγχάνουν αµοιβής. 

Ερώτηση 15: 

Μπορεί να συµµετέχει ως συνεργαζόµενος φορέας ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού; 

Απάντηση: 

Στους συνεργαζόµενους φορείς δεν περιλαµβάνονται ερευνητικά κέντρα.  

Ερώτηση 16: 

Μπορούν να είναι µέλη της Οµάδας Έργου προπτυχιακοί / µεταπτυχιακοί φοιτητές από ΑΕΙ 
µε έδρα εκτός των 8 περιφερειών σύγκλισης; 

Απάντηση: 

Προπτυχιακοί / µεταπτυχιακοί φοιτητές από ΑΕΙ µε έδρα εκτός των 8 περιφερειών 
σύγκλισης µπορούν να µετέχουν στις δραστηριότητες επιχειρηµατικής ανάπτυξης.  

Ερώτηση 17: 

Ποιος µπορεί να υλοποιήσει τη διακριτή δράση της αξιολόγησης της πρότασης; Μέλος της 
οµάδας εργασίας ή/ και εξωτερικός συνεργάτης?  

Απάντηση: 

Η δράση της εσωτερικής αξιολόγησης της Πράξης αναφέρεται στην Πρόσκληση ως 
ενδεικτική και µπορεί να ανατεθεί σε µέλος της Οµάδας Έργου ή σε εξωτερικό συνεργάτη 
µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις.  

Ερώτηση 18: 

Ο Υπεύθυνος Έργου και ο Συντονιστής, οι οποίοι πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ του δικαιούχου 
ΑΕΙ, θα αµείβονται για τις υπηρεσίες τους πέραν της αµοιβής τους από το ΑΕΙ, ή θα πρέπει 
να γίνει χρονοδιάγραµµα µε τις ώρες απασχόλησής τους, και έτσι µέρος της µισθοδοσίας 
τους να καλυφθεί από το ΑΕΙ και µέρος (ανάλογα µε τις ώρες απασχόλησης για το 
πρόγραµµα) να καλυφθεί από τον προϋπολογισµό του προγράµµατος της πρόσκλησης 
184; 

Απάντηση: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 32 της µε αρ. πρωτ. 14053/ Ε.Υ.Σ 1749/27.03.08 Υπουργικής 
Απόφασης Συστήµατος ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Ερώτηση 19: 

Με τον όρο «λοιπό επιστηµονικό προσωπικό που δύναται να συµµετέχει στην Οµάδα 
Έργου» νοούνται και άτοµα που προέρχονται από την αγορά, εκτός της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας; 

Απάντηση: 

Ναι.  

Ερώτηση 20: 
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Για τις έµµεσες δαπάνες θα χρειαστούν παραστατικά για να αποδείξουµε την ύπαρξή τους 
(π.χ τιµολόγια Α’ υλών, υλικά άµεσης ανάλωσης, κ.λπ.) ή καλύπτονται ντε φάκτο ως 
ποσοστό των άµεσων δαπανών? 

 

Απάντηση: 

Από το σύνολο του διαθέσιµου προϋπολογισµού κάθε Πράξης, ποσοστό 17% κατ’ αποκοπή 
(flat rate) επί των άµεσων δαπανών των υποέργων που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα θα 
καλύψει έµµεσες δαπάνες.  

Ερώτηση 21: 

Η εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας και του επιχειρηµατικού πλάνου (business plan) 
µπορεί να γίνει από εξωτερικό συνεργάτη – Φυσικό πρόσωπο ή/ και από εταιρεία 
διαφορετική από αυτή που θα συµµετέχει στο σχήµα µε το πανεπιστήµιο;  

Απάντηση: 

Η εκπόνηση της µελέτης σκοπιµότητας και του επιχειρηµατικού πλάνου (business plan) 
µπορεί να γίνει από εξωτερικό συνεργάτη – Φυσικό πρόσωπο ή/ και από εταιρεία 
διαφορετική από αυτή που θα συµµετέχει στο σχήµα µε το πανεπιστήµιο. Η ανάθεση θα 
πρέπει να γίνει µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσίων συµβάσεων και η δαπάνη 
βαρύνει τον προϋπολογισµό του έργου.  

Ερώτηση 22: 

Πώς θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί η εκπαίδευση πάνω στην εργασία (αναφορά γίνεται 
στην σελ. 6 της Πρόσκλησης); Μέσω πρακτικής άσκησης στην εταιρεία που θα συµµετέχει 
στο σχήµα µε το πανεπιστήµιο; 

Απάντηση: 

Η εκπαίδευση πάνω στην εργασία πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή των φοιτητών στην 
Οµάδα Έργου και από την εν γένει υλοποίηση του προγράµµατος.  

Ερώτηση 23: 

Οι δράσεις mentoring, προβολή, διαφήµιση κ.λπ. µπορούν να πραγµατοποιηθούν από 
εξωτερικούς συνεργάτες, όπως Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελµατίες ή εταιρείες;  

Απάντηση: 

Οι δράσεις mentoring, προβολή, διαφήµιση κ.λπ. µπορούν να πραγµατοποιηθούν από 
εξωτερικούς συνεργάτες, όπως Φυσικά πρόσωπα, ελεύθεροι επαγγελµατίες ή εταιρείες, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.  

Ερώτηση 24: 

Στην Οµάδα Έργου απαιτείται να ορισθούν ονοµαστικά όλα τα µέλη της;  

Απάντηση: 

Σχετικά µε την ως άνω ερώτηση, παραθέτουµε τα αναφερόµενα στο Τεχνικό Παράρτηµα 
(σελ. 13): Κάθε µέλος της Οµάδας Έργου αναφέρεται ονοµαστικά στο Παράρτηµα A. Τα 
µέλη που δεν ονοµατίζονται πρέπει να προσληφθούν κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Είναι δυνατό να περιγράφονται στην πρόταση τα απαραίτητα 
προσόντα που θα ζητηθούν στην πρόσκληση. 

Ερώτηση 25: 
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Το ποσοστό 17% επί των άµεσων δαπανών των υποέργων που θα υλοποιηθούν µε ίδια 
µέσα θα καλύψει έµµεσες δαπάνες. Είναι δυνατόν οι έµµεσες δαπάνες να είναι λιγότερες 
από το 17% των άµεσων δαπανών των υποέργων που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα;  

 

 

Απάντηση: 

Οι έµµεσες δαπάνες δεν µπορούν να είναι λιγότερες από το 17% των άµεσων δαπανών 
των υποέργων που θα υλοποιηθούν µε ίδια µέσα.  

Ερώτηση 26: 

Υπάρχει κάποιο πρότυπο συµφωνητικό συνεργασίας;  

Απάντηση: 

∆εν διατίθεται κάποιο πρότυπο. Για την ανάπτυξη του συµφωνητικού συνεργασίας 
µπορούν να ληφθούν υπόψη οι βασικές κατευθυντήριες γραµµές και τα υποδείγµατα 
συµφωνητικών από αντίστοιχες δράσεις της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.  

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος 
της ΕΥ∆/ΕΠΕ∆ΒΜ 

 

 

Χρύσανθος Κόνταρης 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

o Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα 

o Γραφείο Προϊσταµένου ΕΥ∆ 

o Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταµένου ΕΥ∆ 

o Μονάδα Α1, B4 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 

1. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

2. ΕΑΠ 

3. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  

9. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

10. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

11. ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

12. ΤΕΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

13. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
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14. ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

15. ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

16. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  

17. ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 


