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-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. 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, καθώς η κατ’ αποκοπή αμοιβή προορίζεται για αυτές τις δαπάνες. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. 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 
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διδακτορικού επαρκεί για την υποβολή υποψηφιότητας στην ερευνητική πρόταση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Για τους άνδρες νέους ερευνητές απαιτούνται κάποια δικαιολογητικά σχετικά με 
την στρατολογική τους κατάσταση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:       Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στην Πρόσκληση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. 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 5. 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 6. 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 7. Ποιος θεωρείται υποψήφιος διδάκτορας για να μπορεί να συμμετάσχει σε 
ερευνητική ομάδα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βλέπε παράγραφο 5.4.2 της Πρόσκλησης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8. 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 9. 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. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 10. 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 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 1.6-
1.12). 

ΕΡΩΤΗΣΗ 15. 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. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 16. 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 17. 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 18. Μπορούν να συμμετέχουν ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Ομότιμοι Ερευνητές; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:     Ναι, μπορούν. 

 

 

 

 

 

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 

 


