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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. Πότε ξεκινάει η χρηματοδότηση των μελών της ερευνητικής ομάδας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Μετά την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων ακολουθούν οι Αποφάσεις Ένταξης 
των προτάσεων (πράξεων) που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης σηματοδοτεί και την 
ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Υπάρχει ηλικιακό όριο για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ή όριο στα έτη που 
κάποιος είναι υποψήφιος διδάκτορας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια όρια. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Σε πόσες προτάσεις μπορεί να λάβει μέρος ένας Ακαδημαϊκός Σύμβουλος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να λάβει μέρος σε δύο Ερευνητικές Ομάδες κατά το 
στάδιο υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση παραβίασης της ρήτρας αυτής ισχύουν 
τα όσα ορίζονται στην Πρόσκληση ΕΔΒΜ34, παράγραφος 1.12. 

http://www.edulll.gr/
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Υπάρχουν ειδικοί όροι υπολογισμού του 60μηνου από την απόκτηση διδακτορικού 
για στράτευση ή μητρότητα;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Δεν προβλέπονται ειδικοί όροι για την απαλλαγή του διαστήματος στράτευσης, άδειας 
μητρότητας κλπ. Υπενθυμίζεται ότι το 50% των μελών της ερευνητικής ομάδας πρέπει 
να είναι νέοι ερευνητές (υποψήφιοι διδάκτορες ή 60 μήνες από την απόκτηση 
διδακτορικού). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Σε τι αφορούν οι νόμιμες κρατήσεις στα τροφεία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Πρόκειται για το τέλος  χαρτοσήμου που ανέρχεται στο 3,6% του συνόλου των 
τροφείων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Μπορεί ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος να είναι ομότιμος καθηγητής; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:    Βάσει του άρθρου 26 του Ν. 4429/2016 μπορεί ομότιμος καθηγητής να οριστεί ως 
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Απαιτείται έγκριση των ερευνητικών ομάδων από το Τμήμα, τη Σχολή ή τη 
Σύγκλητο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Όχι, απαιτείται μόνο απόφαση από την Επιτροπή Ερευνών για την υποβολή της 
ερευνητικής πρότασης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των προτάσεων; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Οι ερευνητικές ομάδες υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς τον ΕΛΚΕ του 
Ιδρύματος/Φορέα από τον οποίο προέρχονται (βλ. παράγραφο 5.4.2 της Πρόσκλησης: 
Δικαιολογητικά για κάθε πρόταση Ερευνητικής Ομάδας ).  Στη συνέχεια ο ΕΛΚΕ 
υποβάλλει τις προτάσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΥΔ (βλ. 
παράγραφο 5.4.1. της Πρόσκλησης: Δικαιολογητικά για το Δικαιούχο). Σημειώνεται 
ότι οι Δικαιούχοι (Ιδρύματα και Φορείς) οφείλουν να διασφαλίσουν επαρκή χρόνο 
(τουλάχιστον 60 ημερών από την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης) στους 
δυνητικούς ωφελούμενους της πράξης (μέλη των ερευνητικών ομάδων) προκειμένου 
αυτοί να υποβάλουν στο Ίδρυμα/Φορέα την ερευνητική τους πρόταση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9.  Μπορεί άλλα ιδρύματα (π.χ. ΕΣΔΑ, ΕΣΔΥ, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΑ) να είναι Δικαιούχοι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Φορείς Υποδοχής/Δικαιούχοι με βάση την Πρόσκληση είναι αποκλειστικά  ΑΕΙ 
(ν.4009/2011) ή ερευνητικοί φορείς του άρθρου 12, ν.4386/2016. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 10. Μπορούν κάποια μέλη της ερευνητικής ομάδας να συμμετάσχουν για λιγότερο από 
15 μήνες στην έρευνα και να λάβουν αντίστοιχα τροφεία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:   Κάθε μέλος θα πρέπει να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα για το σύνολο του 
χρόνου διεξαγωγής της έρευνας (15 μήνες) και να λάβει το σύνολο των 
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προβλεπόμενων τροφείων ανάλογα με την ιδιότητά του (διδάκτορας ή υποψήφιος 
διδάκτορας).  

ΕΡΩΤΗΣΗ 11. Μπορούν να συμμετέχουν στην ερευνητική ομάδα  μεταπτυχιακοί φοιτητές; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:    Όχι, μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορεί να είναι μόνο διδάκτορες και υποψήφιοι 
διδάκτορες, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Πρόσκληση (βλ. 
παραγράφους 1.1-1.12 της Πρόσκλησης). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 12. Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν διδάκτορες που έχουν αποκτήσει 
τον τίτλο τους στο εξωτερικό ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:    Στην περίπτωση που κάποιος διαθέτει διδακτορικό από ίδρυμα της αλλοδαπής θα 
πρέπει είτε να έχει αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, είτε κατά την υποβολή της πρότασης 
της ερευνητικής πρότασης να καταθέσει αντίγραφο της αίτησης αναγνώρισης τίτλου 
σπουδών προς τον ΔΟΑΤΑΠ. Ωστόσο,  στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να 
προσκομιστεί η αναγνώριση του διδακτορικού από τον ΔΟΑΤΑΠ μέχρι και την 
επομένη της έκδοσης της προσωρινής λίστας των εγκεκριμένων ερευνητικών 
προτάσεων.  

ΕΡΩΤΗΣΗ 13. Τι γίνεται αν κατά την διάρκεια του έργου αποχωρήσει κάποιο ερευνητικό μέλος; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Η Πρόσκληση προβλέπει διαδικασίες αντικατάστασης (βλ. παραγράφους 1.25 και 1.26 
της Πρόσκλησης). Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η λειτουργία της 
ερευνητικής ομάδας χωρίς αντικατάσταση σε περίπτωση αποχώρησης, καθώς οι 
προτάσεις αξιολογούνται και με βάση τη σύνθεση της ερευνητικής ομάδας.  

 

 

 

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 

 


