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1. Πώς και πότε θα γίνουν οι υποβολές των ερευνητικών προτάσεων;
Οι ερευνητικές ομάδες υποβάλλουν τις προτάσεις τους ηλεκτρονικά στο «Σύστημα
Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων», το οποίο αποτελεί τμήμα της «Ενιαίας
Πλατφόρμας Αξιολόγησης Ερευνητικών Προτάσεων» της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ,
βάσει του Τυποποιημένου Έντυπου Υποβολής Ερευνητικής Πρότασης που
διαμορφώνει η ΕΥΔ.
Η υποβολή ερευνητικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού
«Συστήματος Υποβολής»:
https://edbm.grnet.gr/SubmissionPlatform/
το οποίο θα είναι ανοικτό για την υποδοχή των ερευνητικών προτάσεων από την
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου και ώρα 12:00 έως και την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019
και ώρα 23:59.
Πριν την έναρξη της υποβολής είναι σημαντικό να διαβάσετε την «Πρόκληση» τις
«Οδηγίες Υποβολής» και τις «Συχνές Ερωτήσεις». Όλες οι σχετικές πληροφορίες
αναρτώνται στο: https://empedu.gov.gr/
2. Μπορεί στην ερευνητική ομάδα να συμμετέχουν επιστήμονες του εξωτερικού;
Στην ερευνητική ομάδα ο «Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» και ο «Αναπληρωτής
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος» θα πρέπει να προέρχονται από Φορέα του εσωτερικού.
Επίσης, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα πρέπει να εκπονούν το διδακτορικό τους σε
Ελληνικό Ίδρυμα ή Ερευνητικό φορέα.
Οι διδάκτορες που κατέχουν διδακτορικό ιδρύματος εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να
διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ και αναγνωρισμένο τίτλο από το ΔΟΑΤΑΠ, προκειμένου η
ερευνητική ομάδα στην οποία ανήκουν να μπορεί να χρηματοδοτηθεί.
3. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός και ποιά η δυνατή σύνθεση των ερευνητικών
ομάδων;
Ο συνολικός προϋπολογισμός περιγράφεται στο Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών
ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες. Επισημαίνεται ότι δαπάνες για
αγορά υλικών, συμμετοχή σε συνέδρια κλπ για την υλοποίηση της έρευνας έχουν
ενσωματωθεί στις αμοιβές των μελών της ερευνητικής ομάδας.
Οι ερευνητικές ομάδες αποτελούνται υποχρεωτικά είτε από τρία άτομα
(Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και δύο ερευνητές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας «νέος
ερευνητής»), είτε από τέσσερα άτομα (Ακαδημαϊκός Σύμβουλος, Αναπληρωτής
Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και δύο ερευνητές εκ των οποίων τουλάχιστον ένας «νέος
ερευνητής»).
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4. Τι συμβαίνει αν ένας από τους υποτρόφους ερευνητές αλλάξει ιδιότητα;
Η ιδιότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας λαμβάνεται ως εκείνη που έχουν
κατά την ολοκλήρωση της υποβολής της πρότασης στο «Σύστημα Υποβολής».
Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που κάποιος ερευνητικός υπότροφος
γίνει μέλος ΔΕΠ προκύπτει αδυναμία παροχής της υποτροφίας. Σε αυτή την
περίπτωση και μόνο, ο συγκεκριμένος ερευνητής θα μπορεί να συμμετάσχει στην
ερευνητική ομάδα και στα παραδοτέα της ως άμισθο μέλος.
5. Είναι δυνατή η αλλαγή του αριθμού των μελών της ερευνητικής ομάδας κατόπιν
της ολοκλήρωσης της υποβολής;
Δεν είναι δυνατό να αλλάξει ο αριθμός των μελών της ερευνητικής ομάδας μετά την
υποβολή της πρότασης. Αντικαταστάσεις επιτρέπονται σύμφωνα με το Άρθρο 3:
Σύνθεση ερευνητικής ομάδας παράγραφοι 6, 7 και 8 της «Διαδικασίας προεπιλογής».
6. Μπορεί ο υπότροφος ερευνητής να έχει κάποια άλλη απασχόληση;
Ναι, δεδομένου ότι δεν παραβιάζονται διατάξεις και οι όροι της «Διαδικασίας προεπιλογής» και της σχετικής Πρόσκλησης.
7. Ποιοι αποκλείονται/επιτρέπονται να συμμετάσχουν στις ερευνητικές ομάδες της
πράξης;
Δεν μπορούν να συμμετάσχουν ως υπότροφοι ερευνητές σε ερευνητική ομάδα,
όσοι/ες είχαν χρηματοδοτηθεί ως υπότροφοι ερευνητές στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές Α’ κύκλος». Υποψήφιοι διδάκτορες ή διδάκτορες που χρηματοδοτούνται από άλλες
πηγές εθνικές ή ευρωπαϊκές, μπορούν να συμμετάσχουν ως υπότροφοι ερευνητές
υπό την προϋπόθεση ότι δε χρηματοδοτούνται ή δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για την
ίδια ερευνητική πρόταση.
Επισημαίνεται ότι ενώ η πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους
ερευνητές - Β΄ κύκλος» δεν αποκλείει τη χρηματοδότηση των ερευνητών από άλλη
πηγή για άλλο ερευνητικό αντικείμενο, αυτό δεν ισχύει για τη χρηματοδότηση
άλλων φορέων (π.χ. ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ), οι οποίοι πιθανόν να αποκλείουν αυτή τη
δυνατότητα.
Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να γνωρίζουν τους όρους
χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων των άλλων φορέων και να διασφαλίζουν
ότι δεν προκύπτει σύγκρουση πριν προχωρήσουν στην υποβολή προτάσεων, καθώς
υπάρχει ενδεχόμενο να μην μπορούν να λάβουν τη χρηματοδότηση από την
παρούσα πράξη εξαιτίας των περιορισμών που θέτουν άλλοι φορείς.
Επισημαίνεται, ότι οι υπότροφοι ερευνητές δεν μπορούν να συμμετάσχουν αμισθί
στις ερευνητικές ομάδες της παρούσας πράξης.
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Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ34
μπορούν να συμμετάσχουν στο νέο κύκλο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή
Αναπληρωτές Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι, αλλά μόνο σε μία ερευνητική πρόταση.
Τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ ή Ερευνητές των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας καθώς και των
Ερευνητικών, Κέντρων-Ινστιτούτων-Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 12,
ν.4386/2016, δύναται να συμμετέχουν μόνο ως Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή
Αναπληρωτές 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.
Όσον αφορά στους Δημόσιους Υπάλληλους απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού
έργου που χορηγείται από το σχετικό υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι ενδιαφερόμενοι
θα πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η ακριβής διαδικασία του φορέα τους
προκειμένου να αναλάβουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.
8. Μπορεί να αλλάξει ο Φορέας Υποδοχής μιας ερευνητικής πρότασης;
Η αλλαγή του Φορέα Υποδοχής είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση που διατυπωθεί
το σχετικό αίτημα από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο πριν την συμβασιοποίηση με τον
οικείο ΕΛΚΕ. Μετά την συμβασιοποίηση, για διαχειριστικούς λόγους, δεν μπορεί να
αλλάξει ο Φορέας Υποδοχής.
9. Οι υπότροφοι δικαιούνται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή άλλες ασφαλιστικές
παροχές;
Οι υπότροφοι δε δικαιούνται άλλη παροχή πέραν των αμοιβών που ορίζονται στο
Άρθρο 5: Αμοιβές ερευνητικών ομάδων, αξιολογητών και άλλες επιλέξιμες δαπάνες
της «Διαδικασίας προ-επιλογής».
10. Υπάρχουν ειδικοί όροι υπολογισμού του 60μηνου από την απόκτηση
διδακτορικού για στράτευση ή μητρότητα;
Δεν προβλέπονται ειδικοί όροι για την απαλλαγή του διαστήματος στράτευσης,
άδειας μητρότητας κλπ.
11. Μπορεί η ερευνητική πρόταση και τα βιογραφικά σημειώματα να υποβληθούν
σε άλλη γλώσσα εκτός των ελληνικών;
Όχι, τόσο οι ερευνητικές προτάσεις όσο και τα βιογραφικά σημειώματα των μελών
της ομάδας υποβάλλονται μόνο στην ελληνική γλώσσα.
12. Υπάρχει ηλικιακό όριο για τα μέλη της ερευνητικής ομάδας ή όριο στα έτη που
κάποιος είναι υποψήφιος διδάκτορας;
Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια όρια.
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13. Πως υπολογίζονται οι 60 μήνες από την απόκτηση του διδακτορικού;
Το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) μηνών υπολογίζεται από την ημερομηνία
έναρξης της περιόδου υποβολής των ερευνητικών προτάσεων (16.01.2019). Το
τεκμήριο που υποβάλλεται είναι ο κωδικός (ND) της διδακτορικής διατριβής στη
βάση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (το σύστημα πραγματοποιεί
αυτόματα έλεγχο). Εναλλακτικά, υποβάλλεται έγγραφο/βεβαίωση που αποδεικνύει
την ημερομηνία απόκτησης του διδακτορικού τίτλου.
14. Επιτρέπεται στο τελικό παραδοτέο δημοσίευση και ανακοίνωση σε συνέδριο να
συμμετέχουν και άτομα εκτός της Ερευνητικής Ομάδας;
Όχι, μόνο τα μέλη της ερευνητικής ομάδας μπορούν να συμμετάσχουν στην κοινή
δημοσίευση και στην κοινή ανακοίνωση σε συνέδριο.
15. Μπορούν οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι ή οι ερευνητές να συμμετέχουν σε
περισσότερες από μια ερευνητικές προτάσεις;
Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σε περισσότερες από μια ερευνητικές ομάδες βλ.
Άρθρο 3: Σύνθεση ερευνητικής ομάδας, παρ.3 της «Διαδικασίας προ-επιλογής». Σε
περίπτωση παραβίασης των όρων των παραγράφων ένα 1 έως τέσσερα 4 του
Άρθρου 3, αποκλείονται από την διαδικασία προ-επιλογής όλες οι ομάδες στις
οποίες συμμετέχει το πρόσωπο που την/τις παραβιάζει.
16. Είναι υποχρεωτικό ο Φορέας Υποδοχής να ταυτίζεται με τον Φορέα στον οποίο
υπάγεται ο/η Ακαδημαϊκός Σύμβουλος;
Ο Φορέας Υποδοχής ταυτίζεται με τον Φορέα που ανήκει ο/η Ακαδημαϊκός
Σύμβουλος.
17. Τί απαιτείται από έναν Υποψήφιο Διδάκτορα (ΥΔ) προκειμένου να συμμετάσχει
σε ερευνητική ομάδα και κατ’ επέκταση στην υποβολή της ερευνητικής
πρότασης.
Οι ΥΔ θα πρέπει να εκπονούν την διατριβή τους σε ίδρυμα του εσωτερικού.
Επισημαίνεται ότι στο Σύστημα Υποβολής απαιτείται να συμπληρώσουν τα μέλη
της τριμελούς επιτροπής τους. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τριμελής
επιτροπή απαιτείται έγγραφο που βεβαιώνει ότι ο ΥΔ είναι δεκτός σε διδακτορικό
πρόγραμμα σπουδών αλλά δεν έχει ακόμα οριστεί η τριμελής επιτροπή τους.
18. Τι ισχύει για ερευνητές ινστιτούτων ή κέντρων που δεν υπάγονται στο του
άρθρου 12, ν.4386/2016 και θέλουν να συμμετάσχουν ως υπότροφοι ερευνητικής
ομάδας;
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποστέλλεται υπογεγραμμένη υπεύθυνη
δήλωση του επικεφαλής/διευθυντή του ιδρύματος και του ίδιου του ερευνητή, η
οποία θα βεβαιώνει ότι η έρευνά του ερευνητή στο ινστιτούτο ή κέντρο δεν
ταυτίζεται με την ερευνητική πρόταση που κατατίθεται. Η υπεύθυνη δήλωση θα
πρέπει να αποστέλλεται ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη και υπογεγραμμένη) στο
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research@epeaek.gr με θέμα: «Υπεύθυνη Δήλωση για Μονάδα Α2.1» ή
ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Κοραή 4, Τ.Κ. 10564 Αθήνα Υπόψη Μονάδας Α2.1.
19. Είναι απαραίτητο όλα τα μέλη της ερευνητικής ομάδας να προέρχονται από τον
ίδιο Φορέα/ίδρυμα;
Δεν υπάρχει τέτοιος περιορισμός στους όρους της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι
ως Φορέας Υποδοχής μιας ερευνητικής πρότασης που θα προκριθεί για
χρηματοδότηση, λογίζεται ο Φορέας του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
20. Μπορεί μέλος ΔΕΠ σε εκπαιδευτική άδεια να είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ή
Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος;
Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη ΔΕΠ θα πρέπει να έχουν διασφαλίσει μέσω του
Φορέα Υποδοχής/ΕΛΚΕ τους ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε ερευνητική ομάδα
κάτι που συνεπάγεται τόσο τη δυνατότητά τους να υπογράφουν παραδοτέα και να
διενεργούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που προκύπτουν από το ρόλο τους ως
Ακαδημαϊκών Συμβούλων όσο και τη δυνατότητα να λάβουν την αμοιβή τους.
21. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος και ο Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος να
ανήκουν στον ίδιο Φορέα Υποδοχής;
Δεν είναι απαραίτητο να προέρχονται από τον ίδιο Φορέα Υποδοχής.
22. Υπάρχει τυποποιημένο έντυπο και περιορισμοί για τα βιογραφικά και την
κατανομή ρόλων της ερευνητικής ομάδας;
Τα βιογραφικά της ερευνητικής ομάδας μεταφορτώνονται στο Σύστημα Υποβολής
σε μορφή pdf και δεν υπάρχει κάποιο τυποποιημένο έντυπο, ούτε περιορισμός
στην έκτασή τους. Αντίστοιχα, δεν υπάρχει τυποποιημένο έντυπο για την κατανομή
των ερευνητικών ρόλων (μεταφορτώνονται στο σύστημα υποβολής σε μορφή pdf),
ωστόσο το συγκεκριμένο έγγραφο πρέπει να έχει μέγιστη έκταση μιας σελίδας.
23. Μπορεί μέλος ΔΕΠ ιδρύματος της αλλοδαπής να συμμετάσχει ως διδάκτορας
υπότροφος ερευνητής στην ομάδα;
Όχι, γιατί ο σκοπός της πράξης είναι να ενισχύσει το ακαδημαϊκό βιογραφικό
ερευνητών (διδακτόρων και υποψήφιων διδακτόρων) που δεν έχουν εξελιχθεί σε
τέτοιο βαθμό.
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