ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» - ΕΔΒΜ 34
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.

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;

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.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 17.

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 18.

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 19.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 20.

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 21.

Σε τι αφορούν οι νόμιμες κρατήσεις στα τροφεία;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Πρόκειται για το τέλος
τροφείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ 22.

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.

χαρτοσήμου που ανέρχεται στο 3,6% του συνόλου των

ΕΡΩΤΗΣΗ 23.

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 24.

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 25.

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 26.

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
προβλεπόμενων τροφείων ανάλογα με την ιδιότητά του (διδάκτορας ή υποψήφιος
διδάκτορας).

ΕΡΩΤΗΣΗ 27.

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 28.

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.

ΑΕΙ

ΕΡΩΤΗΣΗ 29.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 30.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των τροφείων και των έμμεσων
δαπανών για τις προτάσεις που θα εγκριθούν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των ερευνητικών ομάδων
η χρηματοδότηση θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερεις (4) δόσεις. Η πρώτη δόση, ίση με
το 40% των τροφείων θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των ΕΛΚΕ αμέσως μετά την
Απόφαση Ένταξης. Η δεύτερη δόση (40%) θα καταβληθεί μετά την υποβολή της
πρώτης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου η οποία προβλέπεται να κατατεθεί μετά το
πρώτο εξάμηνο. Η τρίτη δόση (10%) θα καταβληθεί με την υποβολή της δεύτερης
Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου η οποία προβλέπεται να κατατεθεί στον 12ο μήνα της
έρευνα. Τέλος, η τέταρτη δόση (10%) θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της
έρευνας και την υποβολή των τελικών παραδοτέων.
ΕΡΩΤΗΣΗ 31.

Μπορεί κατά την υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης να συμμετέχουν άλλοι
ερευνητές, μέλη ΔΕΠ κλπ χωρίς αμοιβή αλλά να είναι επιλέξιμη δαπάνη τα έξοδα
μετακίνησής τους για εργασίες πεδίου, στατιστική ανάλυση, συμμετοχές σε
συνέδρια κλπ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Η σύνθεση της ερευνητικής ομάδας περιγράφεται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Άλλα
μέλη ΔΕΠ δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Ωστόσο, είναι επιλέξιμη η δαπάνη που
αφορά στην απασχόληση εργαστηριακού ή υποστηρικτικού προσωπικού για την
διενέργεια υποστηρικτικών εργασιών αναγκαίων για την έρευνα («λοιπές άμεσες
δαπάνες»). Τονίζεται ότι η κάλυψη δαπανών μετακινήσεων και η συμμετοχή σε
συνέδρια του εργαστηριακού/υποστηρικτικού προσωπικού δεν είναι επιλέξιμη. Σε
κάθε περίπτωση, συστήνεται οι Ερευνητικές Ομάδες να απευθύνουν τα ερωτήματα
αυτά στον οικείο ΕΛΚΕ ο οποίος αναλαμβάνει την επικοινωνία με την Διαχειριστική
Αρχή.

ΕΡΩΤΗΣΗ 32.

Ποιοι πρέπει να συμμετέχουν στην «κοινή» δημοσίευση μιας ερευνητικής ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Θα πρέπει όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να περιλαμβάνονται στην κοινή
δημοσίευση ενώ δεν μπορεί να συμμετέχουν άτομα εκτός ερευνητικής ομάδας.

ΕΡΩΤΗΣΗ 33.

Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν άτομα τα οποία πρόκειται να
γίνουν υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες μετά την κατάθεση της ερευνητικής
πρότασης;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας (υποψήφιος διδάκτορας ή διδάκτορας)
λαμβάνεται αυτή που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της ερευνητικής
πρότασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 34.

Μπορεί ένα μέλος της Ερευνητικής Ομάδας να αποχωρήσει για ένα διάστημα π.χ.
λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων και να επιστρέψει αργότερα ή πρέπει να
αντικατασταθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν είναι εφικτή η αποχώρηση για κάποιο διάστημα από την ερευνητική ομάδα. Είναι
εφικτή ωστόσο η αντικατάσταση μέλους της Ερευνητικής Ομάδας υπό τους
περιορισμούς της παραγράφου 1.25-1.26 της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 35.

Αν ένα μέλος της Ερευνητικής Ομάδας/ Κάτοχος Διδακτορικού κατά τη διάρκεια του
έργου διοριστεί ως Μέλος ΔΕΠ, μπορεί να παραμείνει μέχρι το τέλος του έργου και
να λάβει το σύνολο της υποτροφίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης τα μέλη της ερευνητικής ομάδας
αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ιδιότητα που είχανε κατά την υποβολή της
πρότασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 36.

Στη περίπτωση που ο διδάκτορας εργάζεται σε κάποιο πανεπιστήμιο του
εξωτερικού (πχ. ως assistant professor) μπορεί να συμμετέχει στην ερευνητική
ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Κατ’ αναλογία του αποκλεισμού από την Ερευνητική Ομάδα των μελών ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ,
ΕΔΙΠ, ΕΤΕ, ΕΛΕ δεν μπορεί να συμμετάσχει σε αυτή πρόσωπο που κατέχει ανάλογη
θέση σε Ίδρυμα της αλλοδαπής.

ΕΡΩΤΗΣΗ 37.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Μπορεί κάποιο μέλος ΔΕΠ που βρίσκεται σε εκπαιδευτική
άδεια να υποβάλει πρόταση στο ρόλο Ακαδημαϊκού Συμβούλου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, μπορεί μέλος ΔΕΠ που βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια (sabbatical) να είναι
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σε ερευνητική πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 38.

Με ποιο κριτήριο έχουν διαμορφωθεί οι θεματικές για ερευνητικές προτάσεις;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι θεματικές που αναφέρονται στην Πρόσκληση είναι εκείνες βάσει των οποίων έχουν
κατανεμηθεί οι αξιολογητές του Μητρώου της ΓΓΕΤ. Κάθε Ερευνητική Ομάδα πρέπει
να επιλέξει εκείνη που θεωρεί ότι είναι περισσότερο συναφής με την πρότασή της.

ΕΡΩΤΗΣΗ 39.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα μετακίνησης σε συνέδριο,
στο οποίο η ερευνητική ομάδα δεν παρουσιάζει μεν κάποια δημοσίευση, αλλά η
συμμετοχή (ενός ή περισσοτέρων μελών της ομάδας) απαιτείται για την
εξυπηρέτηση των σκοπών της ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μπορεί, αρκεί να έχει περιγραφεί στην πρόταση και αξιολογηθεί θετικά. Τα έξοδα αυτά
εμπίπτουν στις λοιπές άμεσες δαπάνες.
ΕΡΩΤΗΣΗ 40.

Μπορούν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχουν σε ερευνητική
ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, δεδομένου ότι πληρούν τα κριτήρια της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 41.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 42.

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 43.

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 44.

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 45.

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 46.

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 47.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 48.

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 49.

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 50.

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 51.

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 52.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 53.

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 54.

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 55.

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 56.

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

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 57.

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
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 58.

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 59.

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 60.

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 61.

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.

ΕΡΩΤΗΣΗ 62.

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).

ΕΡΩΤΗΣΗ 63.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι υποχρεωτικό να λάβει την
κατ’ αποκοπή αμοιβή (2.000€) ή μπορεί να συμμετέχει αμισθί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, μπορεί να συμμετέχει αμισθί. Ωστόσο, έξοδα μετακίνησης, συμμετοχής σε
συνέδριο κλπ. δεν είναι επιλέξιμα για την συγκεκριμένη περίπτωση Ακαδημαϊκού
Συμβούλου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 64.

Πως επιβεβαιώνεται η ημερομηνία υποστήριξης διδακτορικού για επιστήμονες που
έχουν λάβει το διδακτορικό τους είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό (με
αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο επιβεβαιώνει την ημερομηνία υποστήριξης του
διδακτορικού επαρκεί για την υποβολή υποψηφιότητας στην ερευνητική πρόταση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 65.

Για τους άνδρες νέους ερευνητές απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά σχετικά με
την στρατολογική τους κατάσταση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην Πρόσκληση.

ΕΡΩΤΗΣΗ 66.

Μπορούν υποψήφιοι διδάκτορες σε αναστολή να αποτελέσουν μέλος ερευνητικής
ομάδας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι υπό τις προϋποθέσεις ότι η αναστολή δεν σημαίνει αναίρεση της ιδιότητας του
υποψηφίου διδάκτορα και ότι σε περίπτωση έγκρισης της πράξης η αναστολή αίρεται.

ΕΡΩΤΗΣΗ 67.

Μπορεί να αποτελέσει παραδοτέο η συγγραφή και δεύτερου άρθρου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Τα παραδοτέα ορίζονται στις παραγράφους 1.22-1.24 της Πρόσκλησης. Επιπλέον
παραδοτέα δεν αποτελούν αντικείμενο αξιολόγησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 68.

Στις λοιπές άμεσες και έμμεσες δαπάνες, μπορεί να περιλαμβάνεται κάποιου
είδους διοικητική υποστήριξη;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Οι λοιπές άμεσες και έμμεσες δαπάνες πρέπει να αιτιολογούνται και να σχετίζονται
άμεσα με την ερευνητική πρόταση. Αρμόδιοι για τις επιλέξιμες διοικητικές δαπάνες
είναι μόνο οι ΕΛΚΕ. (βλ. ερώτηση 54 των Διευκρινήσεων).

ΕΡΩΤΗΣΗ 69.

Ποιος θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας για να μπορεί να συμμετάσχει σε
ερευνητική ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Βλέπε παράγραφο 5.4.2 της Πρόσκλησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 70.

Μπορεί μέλος ΔΕΠ να συμμετέχει σε ερευνητική πρόταση ως Ακαδημαϊκός
Σύμβουλος ενώ είναι σε προσωρινή αναστολή καθηκόντων.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας
τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 71.

Σε περίπτωση που η βεβαίωση ή ο διδακτορικός τίτλος είναι σε άλλη γλώσσα
απαιτείται μετάφραση στην Ελληνική;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, οι τίτλοι των μελών της ερευνητικής ομάδας οφείλουν να είναι στην Ελληνική
γλώσσα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 72.

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος σταματήσει να ανήκει
στον Φορέα Υποδοχής κατά την διάρκεια εκπόνησης του έργου;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αντικατάσταση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου (βλ.
παράγραφο 1.26 της Πρόσκλησης).

ΕΡΩΤΗΣΗ 73.

Στο Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής αναγράφεται ότι το όριο των λέξεων για την
περιγραφή της πρότασης είναι 5000 λέξεις. Μπορούν να συμπεριληφθούν
γραφικές παραστάσεις, σχήματα, εξισώσεις κ.λ.π;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, εφόσον είναι απαραίτητα για την πλήρη και σαφή περιγραφή της ερευνητικής
πρότασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 74.

Είναι υποχρεωτικό η ερευνητική πρόταση να είναι μέρος της διδακτορικής
διατριβής των υποψηφίων;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, αντίθετα η ερευνητική πρόταση δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια άλλης. Οι τίτλοι
των μελών της ερευνητικής ομάδας θα πρέπει να έχουν συνάφεια με το αντικείμενο
της πρότασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 75.

Στην περίπτωση που ο Ακαδημαϊκός σύμβουλος έχει πάρει το διδακτορικό του σε
λιγότερο από 60 μήνες η σύνθεση της ομάδας μπορεί να έχει ένα «νέο ερευνητή»
υπότροφο, έναν παλαιό ερευνητή υπότροφο και τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ως
«νέο ερευνητή»;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, ο όρος «νέος ερευνητής» στην Πρόσκληση αναφέρεται σε διδάκτορες και
υποψήφιους διδάκτορες και όχι στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο.

ΕΡΩΤΗΣΗ 76.

Είναι δυνατό στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν άλλα μέλη ΔΕΠ, ερευνητές,
διδάκτορες, μεταπτυχιακοί φοιτητές κλπ, χωρίς αμοιβή;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Όχι, η Πρόσκληση ορίζει σαφώς τη σύσταση της ερευνητικής ομάδας (παράγραφοι 1.61.12).

ΕΡΩΤΗΣΗ 77.

Υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν το διδακτορικό τους σε πρόγραμμα
συνεργασίας Ελληνικού ΑΕΙ με ξένο Πανεπιστήμιο, υπό ποιες προϋποθέσεις
μπορούν να συμμετέχουν ως υπότροφοι στην ερευνητική ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

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

ΕΡΩΤΗΣΗ 78.

ΕΔΙΠ που είναι σε δοκιμαστική περίοδο (έχει διοριστεί αλλά δεν έχει
μονιμοποιηθεί) μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Μπορεί να συμμετάσχει στην ερευνητική ομάδα ως υποψήφιος διδάκτορας ή
διδάκτορας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, δεδομένου ότι ως
ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας λαμβάνεται αυτή που ίσχυε κατά την
ημερομηνία υποβολή της Πρότασης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 79.

Ποια ημερομηνία έναρξης της Πράξης θα συμπληρωθεί στο Τεχνικό Δελτίο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ως ημερομηνία έναρξης κατά τη συμπλήρωση του ΤΔΠ προτείνεται να συμπληρωθεί η
1/6/2017. Ωστόσο, κατά τη διαδικασία ένταξης θα συμπληρωθεί η πραγματική
ημερομηνία έναρξης της Πράξης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 80.

Μπορούν να συμμετέχουν ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Ομότιμοι Ερευνητές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Ναι, μπορούν.

