
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

 

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 185 & Σάρδεων 2, 171 21 Ν. Σμύρνη 

Ιστοσελίδα: www.elidek.gr 

Τμήμα Ερευνητικών Έργων 

Πληροφορίες: researchdepartment@elidek.gr  

Τηλ. Επικ.: 210 6412410-420, Φαξ: 210 6412429 

 

Αθήνα, 03.02.2021 

    Α.Π. 33138  

 

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

σχετικά με την 

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.  

για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών 

(Α.Π. 32000/28.12.2020, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) 

Έκδοση 1.0 

 

(Απόφαση Α.Π. 33137/03.02.2021 του Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ΑΔΑ: ΩΔΗΙ46Μ77Γ-0ΩΒ) 

 

  

  

http://www.elidek.gr/
mailto:researchdepartment@elidek.gr


ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις  

3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών                                    2│9 

Α. Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής 

Ερώτηση 1: Ποιοι/ες δύνανται να υποβάλουν προτάσεις ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες 

(ΕΥ) έργου; 

Δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες έργων έχουν όσοι/όσες 

Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό. 

Ερώτηση 2: Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμη η Πρόταση; 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να είναι επιλέξιμη η Πρόταση είναι οι κάτωθι: 

• Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την 1.1 του έτους 

αναγόρευσης του/της ΕΥ σε διδάκτορα, δηλαδή όσοι/όσες ΜΕ έχουν αναγορευθεί σε 

διδάκτορες από 1.1.2011 και μετά. 

• Ο/Η ΜΕ-ΕΥ να μην έχει απασχοληθεί για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών κατά 

τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής Προτάσεων 

σε ερευνητικό έργο στην ίδια ερευνητική ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική στον 

ΦΥ του έργου με οποιαδήποτε ιδιότητα και αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης 

υποτροφίας από οποιονδήποτε Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

Οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω 

προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα της Πρότασης προς αξιολόγηση. 

Ερώτηση 3: Τι ισχύει σχετικά με την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του έργου είναι αυτό να 

μην έχει χρηματοδοτηθεί και να μην χρηματοδοτείται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε άλλο 

φορέα για ολόκληρο το αντικείμενό του ή μέρος αυτού. 

Ερώτηση 4: Πώς υπολογίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος από τη λήψη του 

διδακτορικού τίτλου προκειμένου να είναι επιλέξιμη η Πρόταση; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, για να είναι επιλέξιμη η Πρόταση, θα πρέπει να μην έχουν παρέλθει δέκα 

(10) έτη από το έτος απόκτησης του διδακτορικού τίτλου σπουδών. Συνεπώς, επιλέξιμοι/ες είναι οι ΜΔ 

οι οποίοι/ες έχουν λάβει το διδακτορικό τους μετά την 01.01.2011, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης 

του ως άνω χρονικού διαστήματος λόγω στρατιωτικής θητείας ή κύησης, όπως προβλέπεται αναλυτικά 

στην Προκήρυξη. 

Ερώτηση 5: Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου από τη 

λήψη των τίτλων σπουδών λόγω στρατιωτικής θητείας ή κύησης; 

Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών προσαυξάνει λόγω 

στρατιωτικής θητείας ή κύησης ως ακολούθως: 

Αν ο ΜΔ υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία μετά τη λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών, τότε 

προσαυξάνει αναλόγως ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη λήψη του (10 έτη). Κατ’ αντιστοιχία, το ίδιο 

ισχύει και για τις γυναίκες υποψήφιες που έχουν κυοφορήσει μετά την κτήση του διδακτορικού τίτλου 

σπουδών. Επομένως, για τον υπολογισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου χρόνου από τη λήψη του 

διδακτορικού τίτλου σπουδών θα πρέπει να προστεθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα (κύησης ή 

στρατιωτικής θητείας) στις 31.12 του έτους κτήσης του διδακτορικού τίτλου.  
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Ερώτηση 6: Τι ισχύει σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων των 

ανδρών υποψηφίων; 

Οι Έλληνες άνδρες υποψήφιοι ΜΕ-ΕΥ πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης. Η διάρκεια της αναβολής 

κατάταξης θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του ερευνητικού 

Έργου. Οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται κατά τη στιγμή έκδοσης της 

Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης και όχι κατά την υποβολή. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσής 

τους, η ερευνητική Πρόταση δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί. 

Ερώτηση 7: Πόσες προτάσεις μπορεί να υποβάλει ο/η ΜΕ-ΕΥ;  

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ο/η ΜΕ-ΕΥ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση. 

Ερώτηση 8: Μπορεί ο/η ΜΕ-ΕΥ να συμμετέχει ως μέλος Ερευνητικής Ομάδας (ΕΟ) σε άλλη 

Πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης; 

Όχι, ο/η ΜΕ-ΕΥ δεν μπορεί να συμμετέχει ως μέλος ΕΟ σε καμία άλλη Πρόταση στο πλαίσιο της 

παρούσας Προκήρυξης. 

Ερώτηση 9: Μπορεί ΜΕ-ΕΥ που η Πρότασή του/της χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της 1ης ή 

της 2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μεταδιδακτορικών 

Ερευνητών/τριών να υποβάλει Πρόταση και στην παρούσα Προκήρυξη ή να συμμετέχει στην 

ΕΟ ως αμειβόμενο ή μη μέλος; 

Όχι. ΜΕ-ΕΥ των οποίων η Πρόταση έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της 1ης ή της 2ης Προκήρυξης 

Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών δεν έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη, είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη της ΕΟ. 

Ερώτηση 10: Μπορεί ο/η ΜΕ-ΕΥ να διατηρεί και άλλη απασχόληση κατά τη διάρκεια της 

χρηματοδότησης της Πρότασης;  

Στο πλαίσιο της σύμβασης του/της ME-EY με τον ΦΥ, ο/η ΜΕ-ΕΥ θα είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης, εξαιρουμένης της παροχής διδακτικού έργου. Επιπλέον, ο/η ΜΕ-ΕΥ δεν μπορεί να 

κατέχει οποιαδήποτε θέση εργασίας που δεν του/της επιτρέπει να εκτελέσει το έργο που τους έχει 

ανατεθεί σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του Έργου. 

Ερώτηση 11: Υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των μελών που 

συμμετέχουν στην ΕΟ; 

Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό όσον αφορά τον αριθμό των μελών της ΕΟ. 

Ερώτηση 12: Μπορεί ο ΜE-ΕΥ να είναι το μόνο μέλος της ΕΟ; 

Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον σχετικό περιορισμό. 

Ερώτηση 13: Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη Συμβουλευτικής Επιτροπής στην ερευνητική 

Πρόταση; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, η σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι προαιρετική και δεν είναι 

κριτήριο αξιολόγησης [Ενότητα 4.1 (σελ. 9) και Ενότητα 7.2.2 (σελ. 20) της Προκήρυξης]. 

Ερώτηση 14: Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των Προτάσεων στις οποίες μπορεί να 

συμμετέχει ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής; 

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στον αριθμό των Προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένα 

μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι μη 

αμειβόμενα και δύναται να λαμβάνουν μόνο αποζημίωση για μετακινήσεις. 
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Ερώτηση 15: Τι γίνεται στην περίπτωση που ο/η ΜΕ-ΕΥ διοριστεί ως μέλος ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι. ή ως 

Ερευνητής/τρια σε ερευνητικό/τεχνολογικό φορέα της χώρας κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης ή της υλοποίησης του ερευνητικού Έργου; 

Στην περίπτωση που ο/η ΜΕ-ΕΥ διοριστεί ως μέλος ΔΕΠ σε Α.Ε.Ι. ή ως ερευνητής/τρια σε 

ερευνητικό/τεχνολογικό φορέα της χώρας, μπορεί να συνεχίσει την υλοποίηση του έργου ως ΕΥ, 

χωρίς να λαμβάνει αμοιβή και κατατάσσεται στη λίστα των Μη-αμειβόμενων μελών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού του/της στο ΦΕΚ, με επιλέξιμες δαπάνες μετακίνησης και 

διάχυσης για δράσεις που σχετίζονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο του έργου. 

Ερώτηση 16: Τι γίνεται στην περίπτωση που ο/η ΜΕ-ΕΥ καταλάβει θέση ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας 

στο εξωτερικό;  

Αν ο/η ΜΕ-ΕΥ καταλάβει θέση ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας σε οιονδήποτε φορέα της αλλοδαπής 

οποτεδήποτε πριν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης χορήγησης χρηματοδότησης, η 

Πρόταση δεν δύναται να χρηματοδοτηθεί. Σε περίπτωση που καταλάβει θέση μετά την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης χορήγησης χρηματοδότησης, η δυνατότητα ή μη συνέχισης χρηματοδότησης 

του έργου καθώς και οι σχετικοί όροι θα οριστούν στον Οδηγό Διαχείρισης-Υλοποίησης. 

Β. Μέλη Ερευνητικής Ομάδας 

Ερώτηση 1: Μπορεί να συμμετέχει ως αμειβόμενο μέλος της ΕΟ κάποιος/α που δεν έχει 

την ελληνική υπηκοότητα; 

Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιον περιορισμό σχετικά με την υπηκοότητα του/της ΕΥ ή των αμειβόμενων 

μελών της ΕΟ. Σημειώνεται ότι κατά τη χρηματοδότηση όλα τα μέλη της ΕΟ και ο/η ΜΕ-ΕΥ θα πρέπει 

να είναι κάτοχοι ελληνικού ΑΦΜ.  

Ερώτηση 2: Τι προβλέπεται στην περίπτωση που μέλος της ΕΟ αμείβεται στο πλαίσιο 

άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.;  

Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, τα αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν δύναται να αμείβονται από 

άλλη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της αμειβόμενης απασχόλησής τους στο έργο που 

χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας δράσης και για καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Ερώτηση 3: Μπορούν να συμμετέχουν ως αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δημόσιοι υπάλληλοι 

ή εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. στον Δημόσιο ή στον ευρύτερο 

Δημόσιο Τομέα [άρθρο 14 παρ. 1 περ. α) Ν.4270/2014] ή στον ιδιωτικό τομέα;  

Όχι. Μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη.  

Ερώτηση 4: Μπορεί να συμμετέχει στην ΕΟ κάποιος/α που εργάζεται στον ιδιωτικό 

τομέα; 

Ναι, εργαζόμενοι/ες στην ιδιωτικό τομέα μπορούν να συμμετέχουν στην ΕΟ ως αμειβόμενα μέλη με 

εξαίρεση όσους/ες εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., που μπορούν να συμμετέχουν 

στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη.  

Ερώτηση 5: Μπορεί να συμμετέχει στην ΕΟ προσωπικό που δεν ανήκει στον ΦΥ; 

Ναι, άτομα που δεν ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη της ΕΟ σε 

οιαδήποτε από τις κατηγορίες προσωπικού που αναγράφονται στον πίνακα 2 της Προκήρυξης.  
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Ερώτηση 6: Πώς ορίζεται η έννοια του/της Μεταδιδακτορικού/ής Ερευνητή/τριας 

στην Προκήρυξη; 

Ως Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια νοείται όποιος/α κατέχει διδακτορικό δίπλωμα, ανεξάρτητα 

από το εάν έχει ήδη εργασιακή σχέση με κάποιον οργανισμό/ίδρυμα. 

Ερώτηση 7: Είναι απαραίτητο να είναι ονοματισμένα όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την 

υποβολή της Πρότασης; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, δεν είναι απαραίτητο να έχουν οριστεί ονομαστικά όλα τα μέλη της ΕΟ 

κατά την υποβολή της Πρότασης. Τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ που δεν έχουν οριστεί ονομαστικά κατά 

την υποβολή της Πρότασης θα επιλεγούν κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για τις αντίστοιχες θέσεις από τον ΦΥ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4386/2016 και 

4485/2017).  

Ερώτηση 8: Τι γίνεται στην περίπτωση που ονοματισμένο μέλος της ΕΟ διοριστεί ως 

μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια ή διοριστεί στον ευρύτερο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα;   

Στην ως άνω περίπτωση, το μέλος δύναται να συνεχίσει να απασχολείται στο ερευνητικό Έργο ως Μη 

αμειβόμενο μέλος της ΕΟ. 

Ερώτηση 9: Τι ισχύει για τον τίτλο κτήσης;  

Έκτακτο προσωπικό που θα συμμετέχει στην ΕΟ δυνάμει σύμβασης έργου δύναται να αμειφθεί με 

τίτλο κτήσης εφόσον δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και δεν υποχρεούνται στην τήρηση 

βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Σημειώνεται ότι το 

ύψος της ετήσιας αμοιβής του προσωπικού που αμείβεται με τίτλο κτήσης πρέπει να είναι εντός των 

ορίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ερώτηση 10: Τι ισχύει για τη συμμετοχή ΥΔ ή/και Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών 

στην ΕΟ; 

ΥΔ ή/και Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΟ ως επιστημονικό ή 

τεχνικό προσωπικό το οποίο συμβάλλεται με τον ΦΥ και αμείβεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Ερώτηση 11: Μπορούν μέλη του επιστημονικού ή τεχνικού προσωπικού του ΦΥ ή ΣΦ 

να συμμετέχουν στην ΕΟ ως αμειβόμενα μέλη; 

Επιστημονικό ή τεχνικό προσωπικό του ΦΥ ή ΣΦ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δύνανται να 

συμμετέχουν στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη. 

 

Γ. Φορέας Υποδοχής και Συνεργαζόμενοι Φορείς 

Ερώτηση 1: Ποιος μπορεί να είναι ο Φορέας Υποδοχής; 

Ως Φορείς Υποδοχής του Ερευνητικού Έργου ορίζονται τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της 

Χώρας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει, τα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) του Ν. 3187/2003 (Α’ 233), τα Ερευνητικά Κέντρα–Ινστιτούτα (Ε.Κ.-

Ι.) του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει, τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 

(Ε.Π.Ι.), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων 

των Ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 3685/2008 (Α’ 148), και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και 

Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ). Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής 

(drop-down menu). 
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Ερώτηση 2: Μπορεί να είναι Συνεργαζόμενος Φορέας ένα εκπαιδευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα 

της αλλοδαπής; 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού Έργου είναι δυνατή η συνεργασία με 

εκπαιδευτικά/ερευνητικά ιδρύματα και κάθε είδους και μορφής φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού 

τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η συνεργασία με τους φορείς αυτούς πρέπει να αφορά την 

ενίσχυση της υλοποίησης του έργου και να συνίσταται (ενδεικτικά) σε διεξαγωγή πειραμάτων, 

πρόσβαση σε αρχεία κ.ο.κ. και προϋποθέτει (προκειμένου να αξιολογηθεί) την ύπαρξη σχετικής 

Επιστολής Πρόθεσης Συνεργασίας από τον Φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται η πρόθεση αυτού 

για συνεργασία με τον/την ΜΕ-ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου ερευνητικού Έργου. 

Ερώτηση 3: Τι περιλαμβάνει η Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας με τον ΦΥ και τον ΣΦ; 

Οδηγίες για τη σύνταξη της επιστολής πρόθεσης συνεργασίας με τον ΦΥ και τον ΣΦ δίνονται στα 

πρότυπα έγγραφα που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (link) και στην πλατφόρμα 

υποβολής (link). 

Ερώτηση 4: Απαιτείται Επιστολή Πρόθεσης Συνεργασίας από τα Μέλη της Συμβουλευτικής 

Επιτροπής;  

Όχι. Δεν απαιτείται από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής να προσκομίσουν Επιστολή Πρόθεσης 

Συνεργασίας από τον Φορέα τους. 

Ερώτηση 5: Θα είναι επιλέξιμος/η ΜΕ ο/η οποίος/α θα υποβάλει Πρόταση για έργο που θα 

υλοποιηθεί στο ίδιο Τμήμα/Σχολή ΑΕΙ στο οποίο απασχολείται στο πλαίσιο προγράμματος 

απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας, ή με σύμβαση διδασκαλίας Π.Δ.407/80 ή οιουδήποτε 

είδους σύμβαση για την παροχή διδακτικού έργου; 

Ναι, εφόσον ο/η ΜΕ-ΕΥ δεν έχει απασχοληθεί σε ερευνητικό έργο για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 3 μηνών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής 

Προτάσεων στην ίδια ερευνητική ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική στον ΦΥ του 

έργου. 

Ερώτηση 6: Μπορεί ένας/μία ΜΕ να υποβάλει Πρόταση για έργο το οποίο πρόκειται να 

υλοποιηθεί με την ίδια ερευνητική ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική που εκπονεί 

έρευνα ως μεταδιδακτορικός υπότροφος (ανεξάρτητα από τον Φορέα χορήγησης 

υποτροφίας); 

Όχι, εφόσον ο/η ΜΕ-ΕΥ έχει απασχοληθεί σε ερευνητικό έργο για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 
3 μηνών κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής 
Προτάσεων στην ίδια ερευνητική ομάδα/εργαστήριο/σπουδαστήριο/κλινική στον ΦΥ του έργου με 
οποιαδήποτε ιδιότητα και αμοιβή, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφίας από 
οποιονδήποτε Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 

Δ. Προϋπολογισμός και Κατηγορίες Δαπανών 

Ερώτηση 1: Υπάρχει περιορισμός ως προς το ποσοστό στο οποίο μπορούν να ανέλθουν οι 

διαφορετικές κατηγορίες δαπανών σε σχέση με το σύνολο του προϋπολογισμού; 

Οι ποσοστιαίοι περιορισμοί αναφέρονται αναλυτικά ανά κατηγορία δαπάνης στον Πίνακα 5 (Ενότητα 

7) της Προκήρυξης.  

https://www.elidek.gr/call/3i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-metadidaktorikon-ereyniton-trion/
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Ερώτηση 2: Η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκό ή Ερευνητικό Φορέα ή εταιρεία της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής μπορεί να θεωρηθεί ως επιλέξιμη δαπάνη;  

Ναι, η παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες 

προβλέπεται στην ενότητα 7.1.4 της Προκήρυξης «Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, 

υποδομές ή άλλους πόρους», όπου ορίζεται ότι μπορούν να προβλεφθούν δαπάνες που απαιτείται να 

καταβληθούν για τη χρήση ή πρόσβαση σε ερευνητικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ερευνητικές υποδομές 

ή άλλους πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του ερευνητικού Έργου. Για παράδειγμα, 

μπορούν να προβλεφθούν δαπάνες παροχής υπηρεσιών από ιδιωτικές εταιρείες για διεξαγωγή 

πειραμάτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου. 

Ερώτηση 3: Το κόστος χρήσης υποδομών Συνεργαζόμενου Φορέα (ΣΦ) της ημεδαπής ή/και της 

αλλοδαπής είναι επιλέξιμη δαπάνη; 

Ναι, η δαπάνη χρήσης υποδομών/πόρων των ΣΦ είναι επιλέξιμη δαπάνη (Ενότητα 7.1.4 της 

Προκήρυξης). 

Ερώτηση 4: Τι προβλέπεται για τις αμοιβές του επιστημονικού (ΥΔ, Μεταπτυχιακοί/ές 

Φοιτητές/τριες) και του τεχνικού προσωπικού της ΕΟ που θα συμβληθεί με τον ΦΥ; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Ενότητα 7.1.1.2), οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση 

υπολογίζονται ως εξής: 

α) για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ): ίσες με τις οριζόμενες στις 

διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, μεικτές αποδοχές για πλήρη απασχόληση. 

β) για σύμβαση έργου: ίσες με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως 

ισχύει, για πλήρη απασχόληση (πλέον εργοδοτικών εισφορών, εφόσον συντρέχει, και του αναλογούντα 

ΦΠΑ). 

Ερώτηση 5: Τι προβλέπεται για την αμοιβή των Μεταδιδακτόρων που θα συμβληθούν με τον 

ΦΥ; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη (Ενότητα 7.1.1.2), για τους/τις Μεταδιδάκτορες οι μηνιαίες μεικτές 

αποδοχές υπολογίζονται ως εξής: 

α) για σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.: Οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσες με 

τα κατώτερα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014. Το ανώτατο όριο 

προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, για πλήρη 

απασχόληση.  

β) για σύμβαση έργου: οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές πρέπει να είναι ίσες με τις μεικτές μηνιαίες 

αποδοχές που θα λάμβανε ο/η ΜΕ βάσει σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. κατά τα ανωτέρω (υπό α) 

οριζόμενα (πλέον εργοδοτικών εισφορών, εφόσον συντρέχει, και του αναλογούντα ΦΠΑ). 

Ερώτηση 6: Τα ποσά των αμοιβών του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ είναι καθαρά ή μεικτά; 

Τα ποσά των αμοιβών που προβλέπονται αποτελούν μεικτά ποσά επί των οποίων υπολογίζονται όλες 

οι νόμιμες κρατήσεις και οι εισφορές εργαζομένου/ης, που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Για τον 

υπολογισμό του συνολικού ποσού αμοιβών προσωπικού (κόστος), στα ανωτέρω ποσά προστίθενται 

και οι νόμιμες εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του έργου. Στις 

συμβάσεις μίσθωσης έργου, στα ανωτέρω ποσά προστίθεται, εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία, 

και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), οποίος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του έργου. 
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Ερώτηση 7: Μπορούν οι Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες να αμείβονται με 

ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο της Προκήρυξης; 

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης δεν προβλέπεται η χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε 

Υποψήφιους/ες Διδάκτορες ή Μεταδιδάκτορες. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, οι Υποψήφιοι/ες 

Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες αμείβονται βάσει συμβάσεων έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου και 

για την αμοιβή τους ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Ενότητα 7.1.1.2 της Προκήρυξης.  

Ερώτηση 8: Τι συμβαίνει στην περίπτωση που Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια ή 

Υποψήφιος/α διδάκτορας μέλος της ΕΟ ολοκληρώσει τις σπουδές του/της κατά τη διάρκεια 

υλοποίησης του έργου; 

Σε περίπτωση που Μεταπτυχιακός/ή Φοιτητής/τρια της ΕΟ του έργου ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές 

σπουδές του/της και εγγραφεί ως Υποψήφιος/α Διδάκτορας κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, 

είναι δυνατή η ένταξή του/της στην κατηγορία των Υποψηφίων Διδακτόρων με αντίστοιχη αύξηση της 

μηνιαίας αμοιβής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έργου. Αντίστοιχα, 

μπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία των Μεταδιδακτόρων ένας/μία Υποψήφιος/α Διδάκτορας που έχει 

ανακηρυχθεί σε διδάκτορα, με αντίστοιχη αύξηση της μηνιαίας αμοιβής, εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του έργου. 

Ερώτηση 9: Μπορεί ο/η ΜΕ-ΕΥ να είναι μη αμειβόμενος/η στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, ο/η ΜΕ-ΕΥ συμβάλλεται με τον ΦΥ με σχέση πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης και δεν δύναται να είναι μη αμειβόμενος/η. 

Ερώτηση 10: Μπορούν τα μέλη της ΕΟ (πέραν του/της ΜΕ-ΕΥ) να είναι μερικής απασχόλησης 

στο έργο ή/και να συμμετέχουν για ορισμένο χρονικό διάστημα; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, μόνο ο/η ΜΕ-ΕΥ πρέπει να συμμετέχει στο έργο με σύμβαση πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. Για τα υπόλοιπα μέλη της ΕΟ υπάρχει η δυνατότητα μερικής 

απασχόλησης στο έργο ή/και συμμετοχής τους για χρονικό διάστημα μικρότερο από τη συνολική 

διάρκεια του έργου. 

 

Ε. Διάρκεια Έργου 

Ερώτηση 1: Ποια είναι η διάρκεια των ερευνητικών Έργων; 

Η διάρκεια των ερευνητικών Έργων δύναται να είναι από 12 έως 24 μήνες. 

 

ΣΤ. Υποβολή προτάσεων  

Ερώτηση 1: Σε πόσες φάσεις υποβολής και αξιολόγησης θα ολοκληρωθεί η παρούσα 

Προκήρυξη;  

Η υποβολή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών στο πλαίσιο της Προκήρυξης καθώς και η 

αξιολόγηση θα πραγματοποιηθούν σε μία (1) φάση.  

Ερώτηση 2: Θα υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα έγγραφα για την υποβολή; 

Πρότυπα έγγραφα για την υποβολή έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (link) και είναι 

διαθέσιμα στην πλατφόρμα υποβολής (link). Η χρήση των πρότυπων εγγράφων είναι υποχρεωτική. 

https://www.elidek.gr/call/3i-prokiryxi-ereynitikon-ergon-el-id-e-k-gia-tin-enischysi-metadidaktorikon-ereyniton-trion/
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Ερώτηση 3: Ποιος/α είναι αρμόδιος/α για την υποβολή της Πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη 

του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.; 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ο/η ΕΥ του έργου είναι ο/η αποκλειστικά αρμόδιος/α για 

την υποβολή της Πρότασης στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (https://hfri.grnet.gr/). 

Ερώτηση 4: Τι ισχύει σχετικά με την επιλογή Επιστημονικής Περιοχής;  

Η επιλογή Επιστημονικής Περιοχής είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ΕΥ και αλλαγή της 

Επιστημονικής Περιοχής μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεν είναι δυνατή. Εάν για την 

αξιολόγηση συγκεκριμένης Πρότασης δεν επαρκούν οι ειδικοί επιστήμονες της Επιτροπής Αξιολόγησης, 

με απόφαση του Ε.Σ. ορίζονται ως ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής που να καλύπτουν το επιστημονικό αντικείμενο των υπό αξιολόγηση προτάσεων. 

Ερώτηση 5: Τι ισχύει για όσους/ες έχουν υποστηρίξει επιτυχώς τη διατριβή τους αλλά δεν 

έχουν αναγορευτεί ακόμα σε διδάκτορες; 

Σύμφωνα με την Προκήρυξη, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσοι/όσες κατά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής της Πρότασης έχουν αποδεδειγμένα υποστηρίξει επιτυχώς τη διδακτορική τους 

διατριβή, αλλά δεν έχουν ακόμα αναγορευθεί σε διδάκτορες, εφόσον υποβάλουν σχετική βεβαίωση 

της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου Ιδρύματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επιτυχούς 

υποστήριξης της διατριβής από φορέα της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση της σχετικής 

βεβαίωσης. 

Ερώτηση 6: Τι ισχύει για όσους/ες έχουν διδακτορικούς τίτλους σπουδών από πανεπιστήμιο 

της αλλοδαπής; 

Διδακτορικά διπλώματα από φορείς της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από την αναγνώριση του 

τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ. Αν ο διδακτορικός τίτλος δεν έχει αναγνωρισθεί κατά την υποβολή της 

Πρότασης, μπορεί να υποβληθεί αντί αυτού η σχετική αίτηση προς τον ΔΟΑΤΑΠ. Σημειώνεται ότι για 

τη χρηματοδότηση του Έργου είναι αναγκαία η προσκόμιση του Διδακτορικού Διπλώματος και της 

πράξης αναγνώρισης αυτού από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

 

Ζ. Αξιολόγηση και χρηματοδότηση 

Ερώτηση 1: Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η έναρξη της 

χρηματοδότησης; 

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η αξιολόγηση των προτάσεων αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Νοέμβρη του 2021, ενώ η έναρξη της χρηματοδότησης αναμένεται τον Μάρτη του 

2022. Επισημαίνεται πως οι ημερομηνίες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές και δύναται να 

αλλάξουν σε συνάρτηση με τη ροή των εργασιών του Ιδρύματος. 

Ερώτηση 2: Πώς μπορώ να πληροφορηθώ για τα αποτελέσματα; 

Οι ΜΕ-ΕΥ θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα τις αξιολόγησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία εγγράφηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για να υποβάλουν την πρότασή τους. 

https://hfri.grnet.gr/

