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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.

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 2.

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;
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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 3.

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 4.

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 5.

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 6.

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 7.

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.
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ΕΡΩΤΗΣΗ 8.

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 9.

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 10.

Μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα μετακίνησης σε συνέδριο, στο οποίο η
ερευνητική ομάδα δεν παρουσιάζει μεν κάποια δημοσίευση, αλλά η συμμετοχή
(ενός η 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 έμμεσες δαπάνες.

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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