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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 οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκπονούν
το διδακτορικό τους στο εξωτερικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι υπότροφοι των ομάδων που είναι υποψήφιοι διδάκτορες πρέπει να εκπονούν το
διδακτορικό τους σε οποιοδήποτε ελληνικό ΑΕΙ ή ερευνητικό φορέα. Υποψήφιοι
διδάκτορες σε Ιδρύματα της αλλοδαπής δεν μπορούν να συμμετέχουν στην
Ερευνητική Ομάδα. Αλλοδαποί που εκπονούν το διδακτορικό του στην Ελλάδα,
μπορούν να συμμετάσχουν στην ερευνητική ομάδα. Επισημαίνεται ότι τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2.

Μπορούν οι υποψήφιοι διδάκτορες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα να εκπονούν
το διδακτορικό τους σε διαφορετικό φορέα από αυτόν που κατατίθεται η πρόταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορούν υπό την προϋπόθεση ότι ο φορέας αυτός έχει την έδρα του στην Ελλάδα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σε ποιο ίδρυμα πρέπει να ανήκει;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος νοείται μέλος ΔΕΠ / ΕΠ ή Ερευνητής των Ερευνητικών
Φορέων του άρθρου 12, ν.4386/2016. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος πρέπει να ανήκει
στον Φορέα Υποδοχής / Δικαιούχο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4.

Τα μέλη της ερευνητικής ομάδας (διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν
να έχουν και άλλη απασχόληση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι υπότροφοι των ερευνητικών ομάδων δύναται να έχουν και άλλη απασχόληση υπό
τους περιορισμούς των παραγράφων 1.1 έως 1.12 της Πρόσκλησης. Ειδικότερα, τα
μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή Ερευνητές των Φορέων Υποδοχής του άρθρου 12, ν.4386/2016,
δύναται να συμμετέχουν μόνο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι. Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ
δύναται να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα ως υπότροφοι υπό την προϋπόθεση
ότι δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι ή δεν διαθέτουν σύμβαση αορίστου χρόνου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5.

Πως υποβάλλονται οι ερευνητικές προτάσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι ερευνητικές ομάδες πρέπει να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στον Φορέα
Υποδοχής/Δικαιούχο, ο οποίος στη συνέχεια υποβάλλει τις προτάσεις στην ΕΥΔ. Οι
ερευνητικές προτάσεις δεν υποβάλλονται απευθείας στην ΕΥΔ από τις ερευνητικές
ομάδες. Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις δεν υποβάλλονται ατομικά.

ΕΡΩΤΗΣΗ 6.

Πως υπολογίζονται οι 60 μήνες από την απόκτηση του διδακτορικού;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Το χρονικό διάστημα των 60 μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία λήψης του
διδακτορικού έως την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης (5/12/2016).

ΕΡΩΤΗΣΗ 7.

Οι υπότροφοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή άλλες ασφαλιστικές
παροχές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι υπότροφοι δε δικαιούνται άλλη παροχή πέραν των τροφείων που ορίζονται στην
Πρόσκληση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 8.

Μπορούν να λάβουν την υποτροφία ερευνητές που λαμβάνουν ήδη υποτροφία
από άλλο φορέα;
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, αν η υποτροφία που λαμβάνουν ήδη δεν έχει δοθεί για την ίδια ερευνητική
πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.

Μπορεί η πρόταση να υποβληθεί σε άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, οι ερευνητικές προτάσεις υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10.

Μπορεί κάποιος δημόσιος υπάλληλος να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετεί ως μέλος ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 11.

Ποια μπορεί να είναι η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βλέπε Παράρτημα V της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 12.

Τι γίνεται αν ένας υποψήφιος διδάκτορας ολοκληρώσει το διδακτορικό του κατά τη
διάρκεια της υποτροφίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βλέπε παράγραφο 1.16.2 της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 13.

Τι δηλώνεται στην ερευνητική πρόταση που κατατίθεται όταν το αντικείμενο είναι
διεπιστημονικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε περίπτωση που το αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης είναι διεπιστημονικό
δηλώνεται στο τυποποιημένο έντυπο υποβολής της πρότασης το κύριο επιστημονικό
πεδίο και προτείνονται δύο ειδικότητες αξιολογητών συναφείς με την πρόταση που
υποβάλλεται. Επίσης, στο πεδίο «επιστημονική εξειδίκευση» του εντύπου υποβολής,
μπορούν να δηλωθούν αντικείμενα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV.

ΕΡΩΤΗΣΗ 14.

Μπορούν οι υποψήφιοι υπότροφοι να συμμετέχουν σε περισσότερες της μία
ερευνητικές προτάσεις στην ίδια πρόσκληση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βλέπε παράγραφο 1.10 της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 15.

Σε περίπτωση που το τμήμα/σχολή είναι σε διαφορετική περιφέρεια από τον
φορέα (ΑΕΙ ή ερευνητικό κέντρο) που υποβάλλονται οι ερευνητικές προτάσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι ερευνητικές προτάσεις συναγωνίζονται με τις προτάσεις του αντίστοιχου
επιστημονικού πεδίου της ομάδας περιφερειών στην οποία ανήκει η έδρα του Φορέα
Υποδοχής.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16.

Επιτρέπεται στο τελικό παραδοτέο δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο να
συμμετέχουν και άτομα εκτός της Ερευνητικής Ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινή
δημοσίευση και στην κοινή ανακοίνωση σε συνέδριο.

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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