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Ο Διευθυντής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, έχοντας υπόψη:
1. το Ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις», όπως
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 2 έως 9, 8 παρ. 9 και 10 και 9 παρ. 7 αυτού,
2. τη με αριθμό 2195245/15.11.2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» (Β’ 5252), όπως ισχύει,
3. τη με αριθμό 133182/20.12.2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το έτος 2020» (Β’ 4885),
4. τη με Α.Π. 288/03.04.2017 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων περί συγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΥΟΔΔ 173),
όπως αυτή ισχύει μετά και την τροποποίησή της από τη με αριθμό 6933/22.01.2020 Απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΟΔΔ 48),
5. τη με Α.Π. 301/04.08.2017 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., με την οποία
διορίστηκε Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ο Δρ. Νεκτάριος Νασίκας (ΥΟΔΔ 436),
6. τη με Α.Π. 565/16.01.2018 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Διευθυντή του Ιδρύματος,
7. τη με Α.Π. 24630/27.04.2020 απόφαση της 77ης Συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί
προκήρυξης νέας Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» με τίτλο ««Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση
των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19»,
8. το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της Δράσης βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.,
9. τη με Α.Π. 7886/21.12.2018 απόφαση της 39ης συνεδρίασης του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. περί ανάληψης
πολυετούς υποχρέωσης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

KΑΛΕΙ
Τα ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της
Εμβληματικής Δράσης «Παρεμβάσεις προς αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19», που εντάσσεται στη Δράση «Επιστήμη και Κοινωνία»,
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.
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1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Στόχος της παρούσας Δράσης είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών
επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 και στην ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων τεχνολογιών
που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων. Ειδικότερα, η Δράση αφορά
ανάπτυξη ή/και εφαρμογές τεχνολογίας/τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της
πανδημίας COVID-19 και/ή των επιπτώσεών της (πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αντιμετώπιση
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων κ.ά.).
Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι (ΕΥ) των Έργων δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 2 στοιχ. ια του Ν.
4485/2017) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και των Ανωτάτων Στρατιωτικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της Χώρας, καθώς και Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και
Ινστιτούτων (ΕΚ-I, άρθρο 18 του Ν. 4310/2014) και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
(ΕΠΙ) της Χώρας.
Το προτεινόμενο Ερευνητικό Έργο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε Φορέα Υποδοχής (ΦΥ) ο οποίος μπορεί
να είναι ΑΕΙ ή Ερευνητικό Κέντρο – Ινστιτούτο (ΕΚ-Ι) ή Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (ΕΠΙ)
ή Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΣΕΙ) της χώρας. Για τη χρηματοδότηση των
επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων ο ΦΥ θα παρέχει βεβαίωση αποδοχής του Έργου και θα
συμβάλλεται με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για τη διαχείρισή του.
Τα έργα που θα τύχουν χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουν άμεσα αποτελέσματα τα οποία να
μπορούν να αξιοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
ή/και των επιπτώσεών της και θα επιλεγούν από Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ) αποτελούμενης από
καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στους τομείς έρευνας της Προκήρυξης, και επικουρούμενης, αν
αυτό κριθεί αναγκαίο, από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 Ν.
4429/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες
εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν.

2. ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο πλαίσιο της Προκήρυξης θα χρηματοδοτηθούν έργα στους ακόλουθους τομείς:
1. Οικονομία: Μελέτη επιμέρους πεδίων της οικονομίας και πτυχών της οικονομικής πολιτικής
υπό το πρίσμα της εμπειρίας και των επιπτώσεων της πανδημίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται: Η διερεύνηση των επιπτώσεων της πανδημίας στο δημόσιο και το
ιδιωτικό χρέος των χωρών και οι συνέπειες για την εμφάνιση μελλοντικών χρηματοοικονομικών
κρίσεων. Η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών και οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομική
αρχιτεκτονική. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας βασισμένες στην
ψηφιακή οικονομία. Η διαμόρφωση των οικονομικών αξιών που καθορίζουν τα βασικά κοινωνικά
αγαθά, όπως είναι η υγεία, η παιδεία και οι υπηρεσίες κοινωνικής οργάνωσης. Στο πλαίσιο των
μακροχρόνιων μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της εξάπλωσης της πανδημίας του
κορωνοϊού προκύπτει η ανάγκη να μελετηθεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση κατάλληλων
στρατηγικών προστασίας του περιβάλλοντος μέσω πολιτικών περιορισμού της ατμοσφαιρικής
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ρύπανσης, καλύτερου σχεδιασμού χρήσεων γης, πολιτικών προστασίας της βιοποικιλότητας. Το
κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή το δίκτυο των σχέσεων που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τις
κοινωνίες, ως παράγοντας αντιστάθμισης των συνεπειών της κρίσης και ο προσδιορισμός των
αναγκαίων πολιτικών για την ενίσχυσή του, προκειμένου να δράσει συμπληρωματικά με το
ανθρώπινο, το χρηματοοικονομικό και το φυσικό κεφάλαιο.
2. Παραγωγή: Τεχνολογίες για την ανάπτυξη της παραγωγής στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ενδεικτικά αναφέρονται: διατήρηση και ενίσχυση της παραγωγής, σε ό,τι αφορά το φυτικό και
ζωικό κεφάλαιο, με μεθόδους φιλικές στο περιβάλλον, με σεβασμό στα ζώα και έχοντας ως στόχο
την επάρκεια της χώρας σε προϊόντα διατροφής· επίδραση επιδημικής κρίσης στην παραγωγή,
μεταποίηση και εφοδιαστική αλυσίδα εγχώριων ή και εισαγόμενων αγροτικών προϊόντων.
ανάπτυξη εναλλακτικών αγροδιατροφικών συστημάτων που στηρίζονται σε χαμηλά
«τροφομίλια» και άμεση σύνδεση με τον γεωργό-παραγωγό. επιπτώσεις στην αγορά εργασίας
του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς αγροδιατροφικού τομέα. διαχείριση του
εργατο-υπαλληλικού προσωπικού που εμπλέκεται στη γεωργική παραγωγή, διακίνηση και
εμπορία τροφίμων.
3. Κοινωνία: Η πανδημία και τα μέτρα περιορισμού έχουν συνέπειες που εντοπίζονται στα
άτομα και στις κοινωνικές ομάδες, στους θεσμούς και στη διασφάλιση της Δημοκρατίας και της
ιδιωτικής ζωής καθώς και στην κοινωνική συνοχή.
Ενδεικτικά αναφέρονται: ψυχολογικές συνέπειες του φόβου, του εγκλεισμού και της
αναγκαστικής συμβίωσης ή της μοναξιάς ή φαινόμενα ενδο-οικογενειακής βίας. Επιπλέον, ομάδες
που ζουν σε διαφορετικά κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, σε συνθήκες κοινωνικού
αποκλεισμού, βιώνουν διαφορετικά αυτές τις συνέπειες. Η πανδημία και η διαχείρισή της
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή σε διαφορετικά επίπεδα (τοπικό, εθνικό,
ευρωπαϊκό), καθώς μάλιστα έρχεται να εντείνει την ύφεση μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό πώς οι κοινωνίες επινοούν και επεξεργάζονται τα νέα
δεδομένα (περιοριστικά μέτρα, τηλε-εργασία, τηλε-εκπαίδευση, κοινωνική αποστασιοποίηση),
πώς επικοινωνούν, πώς νοηματοδοτούν τα δημόσια αγαθά και χαράσσουν δημόσιες πολιτικές και
πώς διασφαλίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και την κοινωνική συνοχή.
4. Ιατρική Τεχνολογία: Ανάπτυξη ιατρικών/ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ενδεικτικά θέματα: ανάπτυξη οικονομικά εκμεταλλεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και
υπηρεσιών που σχετίζονται με τις πρακτικές κατά του κορωνοϊού (π.χ. ειδικός ρουχισμός, μέσα
προστασίας) και των επιπτώσεων της πανδημίας· ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ για την
ανίχνευση αντισωμάτων, με έμφαση στην ανάπτυξη αισθητήρων μεγάλης ευαισθησίας και
σύντομου χρόνου απόκρισης· παροχή απομακρυσμένης κοινωνικής περίθαλψης, για την
αποτελεσματική αξιοποίηση εθελοντών, για τη βελτίωση της υποστήριξης ψυχικής υγείας, ταχεία
προτυποποίηση, έξυπνες δομές / ταχείες κατασκευές.
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ / ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η συνολική αρχική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στο 1.500.000€ με ενδεχόμενη αύξηση σε
περίπτωση συμπληρωματικής δημόσιας χρηματοδότησης ή/και ιδιωτικών δωρεών.
Το ανώτατο όριο της χρηματοδότησης για κάθε Ερευνητικό Έργο ανέρχεται στο ύψος των 100.000€
και για συνεργατικά έργα δύο ή περισσοτέρων δικαιούχων (ΑΕΙ, ΕΚ) στις 150.000 ευρώ.
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι από 12 έως 15 μήνες.
Αποφυγή Διπλής Χρηματοδότησης
Δεν επιτρέπεται το φυσικό αντικείμενο του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου να έχει
χρηματοδοτηθεί ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από οποιονδήποτε άλλο φορέα.

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

4.1.

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Ερευνητική Ομάδα έργου

Κάθε πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (ΕΥ), o/η οποίος/α
είναι μέλος ΔΕΠ ή Ερευνητής/τρια, ανήκει στο τακτικό προσωπικό του ΦΥ και έχει τεκμηριωμένη
εμπειρία στο αντικείμενο της πρότασης.
Στην παρούσα δράση δύνανται να συμμετέχουν ως ΕΥ και Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες
/Ερευνητές/τριες.
Επισημαίνεται ότι ο/η ΕΥ μπορεί να υποβάλει μόνο μία (1) ερευνητική Πρόταση ως ΕΥ και δεν
μπορεί να συμμετέχει ως μέλος Ερευνητικής Ομάδας σε καμία άλλη Πρόταση.
Στην Ερευνητική Ομάδα (ΕΟ) του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου, εκτός από τον/την ΕΥ,
μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό, Μεταδιδακτορικοί/ές
Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό
του ΦΥ που εργάζεται σε αυτό με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση ΙΔΑΧ (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί
Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό κ.λπ.)
ή/και άλλο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του
προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου.
Στην ΕΟ μπορούν επίσης να συμμετέχουν μέλη από άλλους Φορείς της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής.
Σημειώνεται ότι προσωπικό που εργάζεται με οιαδήποτε σχέση εργασίας σε Φορείς του Ιδιωτικού ή
ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκτός από τους Φορείς-Δικαιούχους που αναφέρονται στην ενότητα 4.2)
ή σε Φορείς της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, τα Αμειβόμενα μέλη της EO δεν δύναται
να αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε άλλη δράση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της
αμειβόμενης απασχόλησής τους στο Έργο και για καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
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Κάθε μέλος της ΕΟ δύναται να συμμετέχει μόνο σε μία (1) πρόταση.

4.2.

Φορέας Υποδοχής – Συντονιστής Έργου

Ως Φορείς Υποδοχής (ΦΥ) του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου, οι οποίοι θα λειτουργούν και ως
Συντονιστές του Έργου στην περίπτωση Συνεργατικών Έργων, ορίζονται:
• τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Χώρας όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.
4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/2017),
• τα Ερευνητικά Κέντρα – Ινστιτούτα (ΕΚ-Ι) του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/2014),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
• τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου,
που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159/Α΄/1992) και
3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/2008),
• τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) του Ν. 3187/2003 (ΦΕΚ 233/Α΄/2003).
Ο/Η ΕΥ θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να δηλώσει τα στοιχεία του ΦΥ.
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).
Σε περίπτωση χρηματοδότησης ο/η ΕΥ οφείλει να υποβάλει Βεβαίωση Αποδοχής του Έργου
από τον ΦΥ (Letter of Commitment).
Η μη προσκόμιση της Βεβαίωσης Αποδοχής Έργου από τον ΦΥ καθιστά την Πρόταση μη επιλέξιμη προς
χρηματοδότηση.

4.3.

Συνεργαζόμενοι Φορείς (ΣΦ)

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου είναι δυνατή η συνεργασία με ερευνητικά και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάθε είδους Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής. Αν ο ΣΦ ανήκει στους φορείς που αναφέρονται στην ενότητα 4.2 («Φορείς-Δικαιούχοι»),
τότε δικαιούται να λάβει μέρος του προϋπολογισμού. Η συνεργασία με τους φορείς αυτούς αφορά την
υποστήριξη/υποβοήθηση της υλοποίησης του έργου και ανάλογα με τον τομέα έρευνας και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου δύναται να αφορά (ενδεικτικά) διεξαγωγή πειραμάτων,
πρόσβαση σε αρχεία, συλλογές και βιβλιοθήκες, εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού κ.ά. και
προϋποθέτει (προκειμένου να αξιολογηθεί) την ύπαρξη σχετικής επιστολής πρόθεσης συνεργασίας
(Letter of Intent) από τον Συνεργαζόμενο Φορέα (ΣΦ). Στην επιστολή πρόθεσης συνεργασίας
βεβαιώνεται από τον/τη νόμιμο εκπρόσωπο του ΣΦ η πρόθεσή του/της για συνεργασία με τον/την
ΕΥ στο πλαίσιο του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου και περιγράφεται επαρκώς το είδος της
συνεργασίας, δηλαδή το εμπλεκόμενο προσωπικό, ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή οι ειδικοί πόροι που θα
χρησιμοποιηθούν καθώς και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συνεργασίας. Σε περίπτωση που δεν
είναι δυνατή η προσκόμιση επιστολής πρόθεσης συνεργασίας, τότε ο/η ΕΥ θα πρέπει να υποβάλει αντ’
αυτής υπεύθυνη δήλωση με αντίστοιχο περιεχόμενο.
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5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Ο προϋπολογισμός του ερευνητικού Έργου αναλύεται στις άμεσες και έμμεσες δαπάνες.
Κάθε δαπάνη για να είναι επιλέξιμη πρέπει να εμπίπτει στα οριζόμενα στο παρόν τμήμα και να
προβλέπεται στην Πρόταση. Η πραγματοποίηση των επιλέξιμων δαπανών για κάθε
χρηματοδοτούμενη Πρόταση ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης του Έργου.

5.1.

Άμεσες Δαπάνες

Στις άμεσες δαπάνες του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου περιλαμβάνονται οι αμοιβές
προσωπικού, οι δαπάνες αναλωσίμων, μετακινήσεων, διάχυσης, χρήσης ή πρόσβασης σε εξοπλισμό,
υποδομές ή άλλους πόρους, για αγορά εξοπλισμού καθώς και οι λοιπές δαπάνες.

5.1.1. Αμοιβές προσωπικού
Περιλαμβάνονται οι αμοιβές του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ, ως ακολούθως:

5.1.1.1.Αμοιβή ΕΥ
Η αμοιβή του/της ΕΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800,00€ μηνιαίως και υπόκειται στο ανώτατο όριο
αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 σε συνδυασμό
με τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 (άρθρα 13 και 28) και 4472/2017 (άρθρα 130-135 και 156).

5.1.1.2.

Αμοιβή μελών της Ερευνητικής Ομάδας

Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη.
Τα αμειβόμενα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας μπορεί να είναι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες,
Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό
προσωπικό.
Οι ΜΕ που θα απασχολούνται στην Ερευνητική Ομάδα θα συμβάλλονται με τον ΦΥ είτε με σχέση
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) είτε με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Για τους Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες που συμμετέχουν στο έργο οι μηνιαίες μεικτές
αποδοχές για πλήρη απασχόληση υπολογίζονται ως εξής:
1.

Στην περίπτωση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές πρέπει να είναι ίσες με
τα κατώτερα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.

2.

Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης έργου οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές πρέπει να είναι ίσες με
τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές που θα λάμβανε ο/η ΜΕ βάσει σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ κατά τα
ανωτέρω (υπό 1) οριζόμενα (πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ).

Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, τους/τις Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες και το
λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό της ΕΟ οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές για πλήρη
απασχόληση υπολογίζονται ως εξής:
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1.

Στην περίπτωση σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές είναι ίσες με τις
οριζόμενες στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει, μεικτές αποδοχές για
πλήρη απασχόληση.

2.

Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης έργου, οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές πρέπει να είναι ίσες με
τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές που θα λάμβανε το εν λόγω μέλος της Ερευνητικής Ομάδας βάσει
σύμβασης εργασίας ΙΔΟΧ κατά τα ανωτέρω (υπό 1) οριζόμενα (πλέον του αναλογούντα ΦΠΑ).

Τα μέλη της ΕΟ που ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ ή του/των ΣΦ-Δικαιούχων (με σχέση Δημοσίου
Δικαίου ή εργασίας ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ) δύναται να αμειφθούν με πρόσθετη αμοιβή έως 400,00€ μηνιαίως για
πρόσθετο έργο, πέραν του ωραρίου τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη της αμοιβής υποστηρικτικού προσωπικού για διοικητικά/οικονομικά
ζητήματα στο Ερευνητικό Έργο.
Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν δύνανται να
αμείβονται στο πλαίσιο άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της
αμειβόμενης απασχόλησής τους σε Έργο που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της παρούσας
δράσης και για καθεστώς πλήρους απασχόλησης.
Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ανωτέρω όροι και τα όρια αμοιβής.
Πίνακας 1. Αποζημίωση αμειβόμενων μελών ΕΟ
Κατηγορίες Αμειβόμενων
μελών ΕΟ
1. Μεταδιδακτορικός/ή
Ερευνητής/τρια

Προσδιορισμός Μεικτών αποδοχών
Μηνιαίες μεικτές αποδοχές:
α) για σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ: ίσες με τα κατώτερα όρια που
τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.
β) για σύμβαση έργου: ίσες με τα κατώτερα όρια που τίθενται
στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν.4310/2014 (πλέον ΦΠΑ).

2. Επιστημονικό
προσωπικό
(Υποψήφιοι/ες
Διδάκτορες,
Μεταπτυχιακοί/ές
Φοιτητές/τριες),
Τεχνικό και Λοιπό
προσωπικό

Μηνιαίες μεικτές αποδοχές:
α) για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(ΙΔΟΧ) 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, μεικτές αποδοχές
για πλήρη απασχόληση (πλέον ΦΠΑ).

3. Προσωπικό των
δικαιούχων της
Ενότητας 4.2 (ΦΥ και
ΣΦ-Δικαιούχοι) που
εργάζεται σε αυτό με
σχέση Δημοσίου
Δικαίου ή ΙΔΑΧ /ΙΔΟΧ

Σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία ως πρόσθετη
αμοιβή για πρόσθετο έργο με ανώτατο όριο τα 400€ μηνιαίως.
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Τα ανωτέρω αποτελούν μεικτά ποσά επί των οποίων υπολογίζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι
εισφορές εργαζομένου που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού
αμοιβών προσωπικού που χρεώνεται στο Έργο, 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), ο οποίος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του Έργου.
Τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας που εργάζονται στο εξωτερικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή
ανήκουν στο προσωπικό ΣΦ που δεν ανήκουν στους δικαιούχους φορείς του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ενότητα 4.2.)
είναι μη αμειβόμενα.
Τα μη-αμειβόμενα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας του έργου δύνανται να λάβουν, για τις
ανάγκες του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα
μετακίνησης για τις μετακινήσεις που συνδέονται άμεσα με το φυσικό αντικείμενο αυτού.
Τα αμειβόμενα μέλη της ΕΟ που δεν έχουν οριστεί ονομαστικά κατά την υποβολή του προτεινόμενου
Ερευνητικού Έργου θα επιλεγούν από τον ΦΥ κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για τις αντίστοιχες θέσεις και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.1.2. Δαπάνες αναλωσίμων
Οι δαπάνες για αναλώσιμα είναι επιλέξιμες εάν αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση του Έργου και
καταγράφονται στην Πρόταση ξεχωριστά. Αφορούν ενδεικτικά την αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης
(π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα, αντιδραστήρια κτλ.) που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του
Έργου. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για γενικές προμήθειες γραφείου, όπως
έντυπα, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ κτλ., καθώς αυτές υπάγονται στα γενικά λειτουργικά έξοδα και
δύναται να είναι επιλέξιμες μόνο όταν τα χαρακτηριστικά του Έργου απαιτούν μη συνηθισμένης
έκτασης σχετικές δαπάνες για την υλοποίησή του. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική επαρκής
τεκμηρίωση στον προϋπολογισμό του Έργου.

5.1.3. Δαπάνες μετακινήσεων
Αφορούν μετακινήσεις του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ του Έργου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
για συμμετοχή σε συνέδρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου, για
έρευνα πεδίου ή για ερευνητική συνεργασία με μέλη της ΕΟ που ανήκουν σε άλλους Φορείς της
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση ερευνητικής συνεργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση για
την επιλεξιμότητα των δαπανών αποτελεί η υποβολή της σχετικής επιστολής προθέσεων από τον
Συνεργαζόμενο Φορέα, στο στάδιο της χρηματοδότησης.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης ως επιλέξιμες οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους
μετακίνησης των μη-αμειβόμενων μελών της ΕΟ τα οποία ανήκουν σε ΣΦ της αλλοδαπής.

5.1.4. Δαπάνες διάχυσης
Ενδεικτικά περιλαμβάνουν δαπάνες δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, δαπάνες εγγραφής σε
συνέδρια με ομιλία/ανακοίνωση ή αφίσα (poster), δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων
ή/και συνεδρίων, δαπάνες για έκδοση μονογραφιών και βιβλίων, δαπάνες για την παραγωγή
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οπτικοακουστικού υλικού, για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και την προβολή σε μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Επιπλέον, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται δαπάνες για την υποβολή διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας σε φορείς της ημεδαπής και σε αντίστοιχους φορείς της αλλοδαπής, καθώς και δαπάνες
άλλου είδους για την κατοχύρωση των ερευνητικών αποτελεσμάτων κτλ. Όλα τα παραπάνω για να
είναι επιλέξιμα πρέπει να συνδέονται με την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου.

5.1.5. Δαπάνες για χρήση ή πρόσβαση σε εξοπλισμό, υποδομές ή άλλους
πόρους
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι 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. Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή μπορούν
να ενταχθούν ως επιλέξιμες, πέραν των δαπανών για τη χρήση ή πρόσβαση σε ερευνητικό
εργαστηριακό εξοπλισμό ή υποδομές, δαπάνες για την πρόσβαση σε πόρους που είναι απαραίτητοι
για τη υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου όπως: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, συνδρομές σε
βιβλιοθήκες, αρχεία και συλλογές Φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού, προμήθεια
προγραμμάτων λογισμικού εξειδικευμένου ερευνητικού σκοπού, επικαιροποίηση υφιστάμενων
προγραμμάτων λογισμικού (software updates), μετατροπή έντυπων και οπτικοακουστικών αρχείων
σε ψηφιακά αρχεία και αξιοποίησή τους, δαπάνες για απόκτηση δορυφορικών δεδομένων κτλ. Τέλος,
σε αυτή την Κατηγορία εντάσσονται και είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν παροχή
υπηρεσιών από Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου.

5.1.6. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού
Δίνεται η δυνατότητα αγοράς μικροεξοπλισμού νέου ή μεταχειρισμένου που είναι αναγκαίος για την
υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου. Για να θεωρηθεί ως επιλέξιμη η δαπάνη, απαιτείται ειδική
τεκμηρίωση της χρησιμότητας του εξοπλισμού για την υλοποίηση του Έργου και απαιτείται η αγορά
του να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του πρώτου μισού της χρονικής διάρκειας της υλοποίησης του
Έργου.

5.1.7. Λοιπές Δαπάνες
Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται έξοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες.
Ενδεικτικά έξοδα που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι: ειδικές τηλεπικοινωνιακές δαπάνες
(όπως χρήση δορυφορικής επικοινωνίας), δαπάνες για επισκευή σημαντικού εξοπλισμού κ.ά.
Τα έξοδα είναι επιλέξιμα υπό την προϋπόθεση της ειδικής αναφοράς τους στην Πρόταση και της
σχετικής ειδικής αιτιολόγησης της ανάγκης τους για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου.
Ειδικά για την περίπτωση δαπανών επισκευής και επιδιόρθωσης ερευνητικού εξοπλισμού πέραν των
παραπάνω, η πρόβλεψή τους πρέπει να τεκμηριώνεται με μία απλή ανάλυση κόστους-οφέλους και να
αφορά σημαντικό εξοπλισμό για την υλοποίηση του Ερευνητικού Έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες
για τα απαραίτητα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, το κόστος της εργασίας και πιθανά έξοδα
μεταφοράς.
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5.2.

Έμμεσες Δαπάνες

Ως έμμεσες δαπάνες ορίζονται οι δαπάνες διαχείρισης του Έργου, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα του
ΦΥ. Οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται στους Ε.Λ.Κ.Ε. ή στην αντίστοιχη υπηρεσία του ΦΥ. Στα έξοδα
αυτά συμπεριλαμβάνονται η υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης, δαπάνες για προμήθειες
γραφείου (γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ κτλ.) και βασικές παροχές (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός,
πρόσβαση στο διαδίκτυο κτλ.). Οι Έμμεσες Δαπάνες μπορούν να ανέλθουν έως το 8% του
συνόλου των δαπανών όλων των υπολοίπων κατηγοριών και συμπεριλαμβάνονται στον
προϋπολογισμό του Ερευνητικού Έργου.

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Για την υποβολή των Προτάσεων απαιτούνται τα ακόλουθα:
- Γενικά στοιχεία προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου (Τμήμα Α),
- Ερευνητικό Έργο (Τμήμα Β)

6.1.

Τμήμα Α: Γενικά στοιχεία Έργου

Συμπληρώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής και περιλαμβάνουν τις παρακάτω γενικές
πληροφορίες σχετικά με τον/την ΕΥ και το προτεινόμενο Ερευνητικό Έργο:
Γενικά Στοιχεία προτεινόμενου Έργου
-

Τομέας Έρευνας
Τίτλος πρότασης
Ακρώνυμο πρότασης
Περίληψη πρότασης (έως 2.000 χαρακτήρες, στην Αγγλική γλώσσα)
Λέξεις κλειδιά (έως 10)
Χρονική Διάρκεια έργου (σε μήνες)
Προϋπολογισμός έργου (σε €)

▪ Στοιχεία ΕΥ (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ κ.ά.)
▪ Φορέας Υποδοχής (Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο κτλ.)
▪ Συνεργαζόμενοι Φορείς (Σχολή, Τμήμα ή Ερευνητικό Κέντρο-Ινστιτούτο ή Οργανισμός/Φορέας,
Χώρα κτλ.)
Ο/Η ΕΥ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αναφέρει έως δύο (2) ονόματα επιστημόνων προκειμένου
να εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της Πρότασης που υποβάλλει.
Τα στοιχεία του Τμήματος Α υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα (εκτός από την περίληψη της
Πρότασης, η οποία θα υποβληθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα).
Η περίληψη πρέπει να παρέχει μια σαφή παρουσίαση των στόχων του προτεινόμενου Έργου, τον
τρόπο επίτευξής τους, την ωριμότητά του και τον αναμενόμενο αντίκτυπο. Επισημαίνεται ότι σε
περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου η περίληψη αυτή πιθανόν να δημοσιευθεί και επομένως,
πρέπει να είναι σύντομη και ακριβής και να μην περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες.
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6.2. Τμήμα Β: Ερευνητική Πρόταση
Το Τμήμα Β αποτελείται από δύο (2) επιμέρους τμήματα, το Τμήμα Β1 και το Τμήμα Β2, τα οποία
υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.
Πρότυπα για αυτά τα δύο επιμέρους Τμήματα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.,
www.elidek.gr/call/, όπου αναγράφονται οι ενότητες και τα πεδία που πρέπει να συμπεριληφθούν
αντίστοιχα στα Τμήματα Β1 και Β2 της Πρότασης.
Στην αρχική σελίδα (εξώφυλλο) της πρότασης θα πρέπει να αναγράφονται: i) το ονοματεπώνυμο
του/της ΕΥ, ii) ο τίτλος, iii) το ακρώνυμο, iv) ο Τομέας Έρευνας (ΤΕ), v) η διάρκεια του Έργου (σε
μήνες), vi) ο προϋπολογισμός του Έργου (σε €), vii) ο Φορέας Υποδοχής του Έργου και viii) οι
Συνεργαζόμενοι Φορείς (εφόσον υπάρχουν).
Σε κάθε σελίδα της πρότασης θα πρέπει να περιλαμβάνεται κεφαλίδα (header) με το ονοματεπώνυμο
του/της ΕΥ, το ακρώνυμο της πρότασης, τον αντίστοιχο Τομέα Έρευνας, καθώς και υποσέλιδο
(footer) με αναφορά στο σύνολο των σελίδων.
Στον Πίνακα 2 αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται να ακολουθηθούν για όλα
τα υποβαλλόμενα έγγραφα. Τα όρια στην έκταση των σελίδων κάθε τμήματος θα πρέπει να
εφαρμοστούν αυστηρά. Οι πληροφορίες και τα κείμενα εκτός των εν λόγω ορίων δεν θα αξιολογηθούν.
Πίνακας 2. Τεχνικές προδιαγραφές κειμένων
Μέγεθος
Σελίδας
Α4

Γραμματοσειρά
Times New Roman, Arial,
Calibri ή παρεμφερή

Μέγεθος
Διάστιχο
Περιθώρια
Γραμματοσειράς
Σελίδας
11 pt
Μονό
Top-Bottom: 1,5 cm
(τουλάχιστον)
(τουλάχιστον) Left-Right: 2 cm

Τα όρια (σελίδες) της έκτασης του κειμένου εφαρμόζονται αυστηρά. Μόνο το εντός των ως άνω ορίων
κείμενο θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

6.2.1. Τμήμα Β1: Βιογραφικά ΕΥ και μελών ΕΟ
Το Τμήμα Β1 αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους τμήματα:
Β1.1. Βιογραφικό ΕΥ (μεγ. όριο: 6 σελίδες)
Το Τμήμα Β1.1. συμπεριλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται μεταξύ άλλων και τα
επιστημονικά επιτεύγματα του/της ΕΥ των τελευταίων 10 ετών που σχετίζονται με το προτεινόμενο
έργο.
Το Τμήμα Β1.1. υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα, ως PDF αρχείο, και μπορεί να έχει έκταση έως
έξι (6) σελίδες. Το κείμενο εκτός των ορίων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.
Τμήμα B1.2. Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (1/2 σελίδα ανά μέλος )
Στο Τμήμα Β1.2 υποβάλλονται σύντομα βιογραφικά όλων των ονοματισμένων μελών της Ερευνητικής
Ομάδας, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά που σχετίζονται με το αντικείμενο του Έργου.
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Για την κάθε μία από τις μη ονοματισμένες θέσεις της Ερευνητικής Ομάδας παρατίθενται τα προσόντα
που πρέπει να κατέχει το άτομο που θα συμβληθεί με τον ΦΥ.
Η υποβολή του συγκεκριμένου τμήματος γίνεται στην Αγγλική γλώσσα και δύναται να έχει έκταση
έως μισή (1/2) σελίδα ανά μέλος της ΕΟ. Το Τμήμα Β1.2 υποβάλλεται αποκλειστικά ως ένα ενιαίο PDF
αρχείο.

6.2.2. Τμήμα Β2: Αναλυτική παρουσίαση Πρότασης
Τμήμα Β2. Αναλυτική παρουσίαση Πρότασης (μεγ. όριο: 10 σελίδες)
Στην αναλυτική παρουσίαση της Πρότασης θα πρέπει να περιγράφονται οι επιστημονικές, τεχνικές
και/ή ακαδημαϊκές πτυχές του Έργου καθώς και η μεθοδολογία και το σχέδιο εργασίας. Θα πρέπει
επίσης να τεκμηριώνεται ο βαθμός ωριμότητας του έργου καθώς και ο αναμενόμενος αντίκτυπός του.
Στο Τμήμα Β2 θα πρέπει να περιλαμβάνεται επιπλέον μια πλήρης εκτίμηση του πραγματικού κόστους
του Έργου καθώς και ο ρόλος του/της ΕΥ και όλων των μελών της Ερευνητικής Ομάδας στην
υλοποίηση του Έργου.
Ενδεικτικά, στην παρουσίαση της Πρότασης θα πρέπει να περιγράφονται τα ακόλουθα:
•

Επιστημονική πρωτοτυπία και στόχοι (Excellence, State-of-the-art and Objectives)

Στην ενότητα αυτή θα καθορίζονται σαφώς οι στόχοι του έργου και η συνάφειά τους με το αντικείμενο
της παρούσας πρόσκλησης, που είναι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19. Κατά την περιγραφή του προτεινόμενου Έργου θα πρέπει να τεκμηριώνεται η ωριμότητα
του Έργου και να αναφέρεται με ποιον τρόπο το Έργο θα συμβάλει σημαντικά στον επιστημονικό
τομέα στον οποίο εφαρμόζεται, καθώς και την προστιθέμενη αξία που αυτό θα προσφέρει και τον
ευρύτερο αντίκτυπό του στην οικονομία, ή/και την τεχνολογία ή/και στην κοινωνία πάντα σε σχέση
με την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και των επιπτώσεών της. Στην ενότητα αυτή θα
προσδιοριστούν (εάν υπάρχουν) οι ιδιαιτέρως καινοτόμες ή μη συμβατικές πτυχές του προτεινόμενου
Έργου.
Ενδεικτικές ενότητες που μπορούν να περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι:
-

Στόχοι και αναγκαιότητα της Πρότασης (Proposal objectives and challenges)

-

Επιστημονική/Τεχνολογική αιχμή και καινοτομία (State-of-the-art & Innovation)

-

Προστιθέμενη αξία και αντίκτυπος (Added Value and impact)
•

Μεθοδολογία και Υλοποίηση (Methodology and Implementation)

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται λεπτομερώς η προτεινόμενη μεθοδολογία, συμπεριλαμβάνοντας,
κατά περίπτωση, βασικούς ενδιάμεσους στόχους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να
περιγραφεί και να αιτιολογηθεί σε συνάρτηση με το επίπεδο της παρούσας επιστημονικής στάθμης
(state-of-the-art), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιδιαίτερα καινοτόμων ή μη συμβατικών πτυχών που
αφορούν την ισορροπία “high risk/high gain” («υψηλού κινδύνου/σημαντικού οφέλους»). Επιπλέον,
θα πρέπει να αναφερθούν τυχόν ενδιάμεσα στάδια όπου τα αποτελέσματα ενδέχεται να απαιτούν
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προσαρμογές στον προγραμματισμό του έργου. Η συμμετοχή όλων των μελών της Ερευνητικής
Ομάδας, καθώς και η συμμετοχή των Συνεργαζόμενων Φορέων που πιθανά προτείνονται, πρέπει να
είναι πλήρως αιτιολογημένη, δίνοντας έμφαση στην επιστημονική προστιθέμενη αξία που φέρνουν
στο έργο.
Ενδεικτικές ενότητες που μπορούν να περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι:
-

Ερευνητική μεθοδολογία (Research Methodology).

Σχέδιο εργασίας: Ενότητες Εργασίας (Work Packages), Χρονοδιάγραμμα του έργου (Gantt
Chart), Πίνακας Παραδοτέων-Οροσήμων (Deliverables and Milestones Table), Πίνακας πιθανών
ρίσκων υλοποίησης του έργου και σχέδιο αντιμετώπισής τους (Table of Risks and Contingency plan).
Διάρθρωση Ερευνητικής Ομάδας έργου: Ρόλοι και αρμοδιότητες των μελών της Ερευνητικής
Ομάδας (Research team) καθώς και των εμπλεκόμενων ΣΦ (ιδιαίτερα στην περίπτωση που πρόκειται
για ΣΦ-Δικαιούχους).
•

Προϋπολογισμός (Budget)

Στην ενότητα αυτή θα πρέπει να γίνει ανάλυση του προϋπολογισμού στις κατηγορίες δαπανών που
αναφέρονται στην Ενότητα 5 της Προκήρυξης καθώς και τεκμηρίωση αυτών. Σε περίπτωση
συνεργατικών έργων θα πρέπει να υποβάλεται ξεχωριστά η ανάλυση του προϋπολογισμού που
αναλογεί στον/στους ΣΦ-Δικαιούχο/ους.
Στην αρχική σελίδα (εξώφυλλο) της Πρότασης (Τμήμα Β2.1) θα πρέπει να αναγράφονται: i) το
ονοματεπώνυμο του/της ΕΥ, ii) ο τίτλος, iii) το ακρώνυμο, iv) ο Τομέας Έρευνας, v) η διάρκεια του
έργου (σε μήνες), vi) ο προϋπολογισμός του έργου (σε €), vii) ο Φορέας Υποδοχής του έργου και viii)
οι Συνεργαζόμενοι Φορείς (εφόσον υπάρχουν).
Το Τμήμα Β2 υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα και δύναται να έχει έκταση έως δώδεκα (12) σελίδες,
συμπεριλαμβανομένων του εξωφύλλου και των βιβλιογραφικών αναφορών. Το κείμενο εκτός των
ορίων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Το Τμήμα Β2 υποβάλλεται
αποκλειστικά ως PDF αρχείο.

Η υποβολή των προτάσεων γίνεται από τον/την ΕΥ του έργου
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ
(https://hfri.grnet.gr/)
Ημερομηνία έναρξης Υποβολής: 1 Ιουνίου 2020, 12:00 (ώρα Ελλάδας)
Ημερομηνία λήξης Υποβολής: 15 Ιουνίου 2020, 17:00 (ώρα Ελλάδας)
Ο/Η ΕΥ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής.
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7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση των Προτάσεων διενεργείται από Επιτροπή/ες Αξιολόγησης (ΕΑ) και ανεξάρτητους/ες
εμπειρογνώμονες, αν κριθεί αναγκαίο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 Ν. 4429/2016, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

7.1.

Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας

Οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την υποβολή και πληρότητα όλων των απαιτούμενων στοιχείων και
εγγράφων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών συμμετοχής καθώς και των άλλων όρων
της Προκήρυξης, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 4. Ανεξάρτητα από το γεγονός
ότι όλες οι προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την επιλεξιμότητά τους πριν από την
αξιολόγηση του περιεχομένου τους, εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης, μία πρόταση αποδειχθεί ότι δεν πληροί κάποιο από τα σχετικά κριτήρια αποκλείεται
από τη διαδικασία αξιολόγησης.

7.2.

Αξιολόγηση

Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων Ερευνητικών Έργων συστήνεται και συγκροτείται, με
απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., μία ή περισσότερες Επιτροπή/ές
Αξιολόγησης αποτελούμενη/ες από καταξιωμένους επιστήμονες. Εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω του
εξειδικευμένου αντικειμένου των προτεινόμενων Έργων, μπορεί, κατά την κρίση κάθε ΕΑ, να ζητηθεί
η διατύπωση μη δεσμευτικής αξιολόγησης επί ενός ή περισσότερων Έργων από έναν ή
περισσότερους/ες ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες. Η τελική απόφαση για την αξιολόγηση κάθε
προτεινόμενου Έργου λαμβάνεται από την Επιτροπή.
Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες, ανεξάρτητοι/ες ή μέλη της/των Επιτροπής/ών προέρχονται από το
Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του Ν. 4310/2014 και διαθέτουν τα προσόντα
που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση Έργου. Τα μέλη της ΕΑ και οι
εμπειρογνώμονες ορίζονται από το Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Εάν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι
απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι/ες δεν
καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης επιτρέπεται με απόφαση του Ε.Σ. να ορίζονται
ως μέλη ειδικοί επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Πιστοποιημένων Αξιολογητών, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των παρ. 6 και 7 του άρθρου 5 Ν.
4429/2016.

7.3.

Εμπιστευτικότητα

Η όλη διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα. Τα μέλη της/των ΕΑ και οι ανεξάρτητοι/ες
εμπειρογνώμονες υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων. Όλα τα
μέλη της/των ΕΑ και οι ανεξάρτητοι/ες εμπειρογνώμονες οφείλουν πλήρη εχεμύθεια πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά την αξιολόγηση ως προς όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης.

7.4.

Διαδικασία Αξιολόγησης
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Η αξιολόγηση των προτάσεων θα διενεργηθεί σε μία Φάση από Επιτροπή/ές Αξιολόγησης και
εμπειρογνώμονες, εφόσον κριθεί απαραίτητο (όπως ορίζεται στον Ν. 4429/2019), βάσει των
ακόλουθων κριτηρίων (Πίνακας 3):
Πίνακας 3. Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήρια αξιολόγησης

Συντελεστής
βαρύτητας

1. Ποιότητα
▪ Σαφήνεια και συνάφεια στόχων του προτεινόμενου έργου στο πλαίσιο της
πανδημίας του COVID-19 ή/και των συνεπειών της.
▪ Καινοτομία και πρωτοτυπία της ερευνητικής προσέγγισης/μεθοδολογίας (state
of the art).

30%

2. Ωριμότητα και Αντίκτυπος Έργου
• Ωριμότητα προτεινόμενου έργου.
• Αναμενόμενη συνεισφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και των
επιπτώσεών της, με έμφαση στη δυνατότητα άμεσης αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων του έργου.
• Αντίκτυπος σε επιστημονικό ή/και κοινωνικό επίπεδο. Αναμενόμενο
τεχνολογικό, οικονομικό ή/και κοινωνικό όφελος.
• Αποτελεσματικότητα σχεδίου διάχυσης και δημοσιότητας των αποτελεσμάτων
του προτεινόμενου έργου.

40%

3. Δυνατότητα υλοποίησης
3.1. Ερευνητική Ομάδα
• Ικανότητα και ρόλος του/της ΕΥ για την υλοποίηση του έργου.
• Ικανότητα, βαθμός εξειδίκευσης και συμπληρωματικότητα των μελών της ΕΟ
σε συνάρτηση με το προτεινόμενο έργο.
• Καταλληλότητα προτεινόμενης σύμπραξης φορέων (και μέσα επίτευξης αυτής)
[σε περίπτωση που υφίσταται σύμπραξη φορέων].

15%

3.2. Σχέδιο υλοποίησης
• Καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα του σχεδίου εργασίας του
προτεινόμενου έργου (καταλληλότητα κατανομής επιμέρους καθηκόντων και
πόρων).
• Καταλληλότητα των δομών και των διαδικασιών (σχέδιο αντιμετώπισης
πιθανών κινδύνων) [αν εφαρμόζεται].
• Ρεαλιστικότητα προτεινόμενου προϋπολογισμού.

15%

Οι προτάσεις θα βαθμολογηθούν ανάλογα με το πόσο ικανοποιούν τα επιμέρους κριτήρια, όπως
περιγράφονται παραπάνω.
Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0 – 100.
0-19. Η πρόταση δεν μπορεί να αξιολογηθεί λόγω ανεπαρκών ή ελλιπών πληροφοριών.
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20-39 Αδύναμη. Η πρόταση πληροί μερικώς τα κριτήρια ή υπάρχουν σοβαρές εγγενείς αδυναμίες.
40-59 Μέτρια. Ενώ η πρόταση γενικά πληροί τα κριτήρια, υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες.
60-79 Καλή. Η πρόταση πληροί σε καλό επίπεδο τα κριτήρια, αλλά υπάρχουν ορισμένες ελλείψεις.
80-89 Πολύ Καλή. Η πρόταση πληροί σε πολύ καλό επίπεδο τα κριτήρια, αλλά υπάρχει ένας μικρός
αριθμός ελλείψεων.
90-100 Άριστη. Η πρόταση πληροί με επιτυχία όλες τις σχετικές πτυχές των κριτηρίων. Όποιες
ελλείψεις είναι μικρές και χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας.
Η ελάχιστη αποδεκτή συνολική βαθμολογία για να καταστεί ικανή μια Πρόταση για
χρηματοδότηση είναι οι 70 μονάδες.

7.5.

Δυνατότητα μερικής έγκρισης προϋπολογισμού

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να αναθεωρήσει τον αιτούμενο
προϋπολογισμό του προτεινόμενου Ερευνητικού Έργου και να τον εγκρίνει μερικώς ή υπό την αίρεση
αναπροσαρμογών.

8. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στους/στις ΕΥ με
εξατομικευμένη επιστολή, η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία που έλαβε το προτεινόμενο
Ερευνητικό Έργο και την έκθεση αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης
Οι ΕΥ έχουν δικαίωμα υποβολής τεκμηριωμένης ένστασης για λόγους νομιμότητας της
απόφασης εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις κρίνονται από τριμελείς επιτροπές, οι οποίες αποφασίζουν σε αποκλειστική προθεσμία
δέκα (10) ημερών (άρθρο 5 παρ. 8 Ν. 4429/2016). Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων
γνωστοποιείται στον Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και κοινοποιείται στον/στην ενιστάμενο/η.
Μετά την αξιολόγηση των προτεινόμενων Ερευνητικών Έργων εκδίδεται η απόφαση
χρηματοδότησης (κατάλογος με τα προς χρηματοδότηση ερευνητικά έργα), σύμφωνα με τον
διαθέσιμο προϋπολογισμό, από τον Διευθυντή του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή
διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
Μετά την ανάρτηση των προς χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων, οι δυνητικοί δικαιούχοι ΕΥ
λαμβάνουν επιστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με την οποία θα καλούνται να υποβάλουν στο
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Χρηματοδότησης.
Ο/Η ΕΥ του έργου αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ειδικότερα στη διεύθυνση email που έχει δηλώσει κατά την
ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την
έναρξη όλων των νόμιμων διαδικασιών και προθεσμιών.
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9. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης της παρούσας Προκήρυξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα
του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ( www.elidek.gr) και της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

10.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα
Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
στο email: researchdepartment@elidek.gr
και στα τηλέφωνα 210-6412410, 210-6412420.

Ο Διευθυντής του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Δρ. Νεκτάριος Νασίκας
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