Απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομιλητές από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΚΤ στο πλαίσιο της
Διαδικτυακής Ημερίδας "Ευκαιρίες χρηματοδότησης και
σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές"
ERC:
Ερώτηση:
Για μεταδιδακτορική έρευνα στην Αγγλία ως αρχαιολόγος, έχω βρει μόνο την υποτροφία
MSCA. Τι άλλο έχετε να προτείνετε?
Απάντηση:
Μπορείτε να δείτε πληροφορίες για τις επιχορηγήσεις ERC (StG, CoG, AdG) στην ιστοσελίδα
του ERC και στο ERC Work Programme. Οι επιχορηγήσεις ERC παρέχουν ανταγωνιστική
χρηματοδότηση μακράς διάρκειας σε μεμονωμένους ερευνητές για την εκτέλεση "υψηλού
κινδύνου/υψηλού κέρδους" έρευνα σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο.
Ερώτηση:
Οι υποτροφίες του ERC είναι ατομικές; ή μπορείς να προτείνεις ομάδα;
Απάντηση:
Οι επιχορηγήσεις StG, CoG and AdG υποστηρίζουν μεμονωμένους ερευνητές και τις ομάδες
τους για να εκτελέσουν πρωτοποριακό ερευνητικό έργο. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους
μεμονωμένους ερευνητές. Στην πρότασή του (ενότητα "Resources") ο υποψήφιος
αιτιολογεί την ομάδα (διδακτορικούς/μεταδιδακτορικούς φοιτητές κ.α.) που απαιτείται για
την εκτέλεση του έργου. Για την επιχορήγηση Synergy μπορεί να υποβάλλει αίτηση μία
μικρή ομάδα από 2 έως 4 ερευνητές.
Ερώτηση:
Αίτηση για ERC grants μπορούν να υποβληθούν και από μέλη ΔΕΠ; Για στελέχωση
ερευνητικής ομάδας, αγορά εξοπλισμού κλπ (με το μέλος ΔΕΠ άμισθο συνεργάτη)
Απάντηση:
Για τις επιχορηγήσεις ERC μπορούν να υποβάλουν όλοι οι ερευνητές συμπεριλαμβανομένου
των Μελών ΔΕΠ. Στον προϋπολογισμό του έργου δεν είναι υποχρεωτικό να περιλαμβάνεται
ο μισθός του ερευνητή (μέλους ΔΕΠ). Ο προϋπολογισμός του έργου μπορεί να καλύπτει
μισθούς των μελών της ομάδας (διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί κλπ), εξοπλισμό κλπ.
Ερώτηση:
Επίσης για το synergy grant μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές όλων των βαθμίδων
(διδακτορικοί, μεταδιδακτορικοί, μέλη ΔΕΠ, κλπ.);
Απάντηση:
Για την επιχορήγηση SyG μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ερευνητές που βρίσκονται σε
διαφορετικά στάδια της καριέρας τους (π.χ. συνδυασμός προφίλ StG/CoG/AdG)
Ερώτηση:
Βλέπουμε και στο MSCA και στο ERC (έως τώρα) πως η προϋπόθεση για να λάβεις κάποια
χορηγία είναι να είσαι υποψήφιος για... ή κάτοχος διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού. Θα
μπορούσε κάποιος ιδιώτης ερευνητής που δεν είναι κάτοχος ή υποψήφιος για Phd, να
χρηματοδοτηθεί, εφόσον έχει εξασφαλίσει ένα Host Institutiion;
Απάντηση:
Για τις ERC επιχορηγήσεις StG και CoG είναι απαραίτητο ο υποψήφιας να έχει PhD ή
ισοδύναμο διδακτορικό τίτλο (Annex 2 του ετήσιου προγράμματος εργασίας). Για τις ERC
επιχορηγήσεις AdG και SyG δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση για την κατοχή
διδακτορικού διπλώματος.
Ερώτηση:
Σχετικά με τα starting grants του ERC, πρέπει να έχουν μεσολαβήσει απλά δύο χρόνια από τη
λήψη του διδακτορικού ή δύο χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας; Το site μιλάει απλά για
experience και δεν είναι πολύ σαφές τι από τα δύο ισχύει; Τα starting grands δεν ισχύουν για
0-2 χρόνια μετά το διδακτορικό (γιατί 2-7);
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Απάντηση:
Αίτηση χρηματοδότησης για Starting grant μπορούν να υποβάλλουν οι υποψήφιοι που
απέκτησαν το πρώτο διδακτορικό τους δίπλωμα 2 με 7 χρόνια πριν από την 1η Ιανουαρίου
του έτους της προκήρυξης. Για παράδειγμα για την προκήρυξη StG2020, οι υποψήφιοι
έπρεπε να έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι και 31
Δεκεμβρίου του 2017. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας για όλες τις ERC επιχορηγήσεις ορίζονται
από το επιστημονικό συμβούλιο του ERC και περιγράφονται στο ετήσιο πρόγραμμα
εργασίας (ERC Work Programme).
Ερώτηση:
Πότε βγαίνει η προκήρυξη του ERC και πότε είναι το deadline; Πότε θα γίνει η προκήρυξη για
Starting Grants για το 2021 και 2022;
Απάντηση:
Στην ιστοσελίδα του ERC (europa.eu.ec) ανακοινώνονται οι προθεσμίες υποβολής
προτάσεων για όλα τα ERC grants. Αυτήν την στιγμή υπάρχει ένα ενδεικτικό ημερολόγιο των
προσκλήσεων για το 2021. Οι τελικές ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν μετά την
έγκριση του προγράμματος Horizon Europe και την δημοσίευση του ετήσιου προγράμματος
εργασίας του ERC για το 2021.
Ερώτηση:
Τα ERC έχουν ως προαπαιτούμενο την μετακίνηση σε άλλη χώρα (όπως τα MSCA) ή μπορεί
να χορηγηθεί ακόμα και αν ο ερευνητής παραμείνει στην χώρα που πήρε το διδακτορικό
του;
Απάντηση:
To ERC δεν έχει προαπαιτούμενο την μετακίνηση σε άλλη χώρα. Για το Host Institution
μοναδικό απαιτούμενο είναι να βρίσκεται σε μία χώρα της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα.
Ερώτηση:
Μπορούμε να έχουμε περισσότερες πληροφορίες για τα ERC Starting Grants, (αναλυτικά
κριτήρια αξιολόγησης); Πως ακριβώς γίνεται η αξιολόγηση του επιστήμονα για τα erc grants;
Απάντηση:
Μοναδικό κριτήριο αξιολόγησης είναι η αριστεία (της ερευνητικής πρότασης και του/της
ερευνητής/τρία).
Ερώτηση:
Βρίσκομαι στη Χιλή και θα υποβάλω πρόταση στο επόμενο call για Starting Grant του ΕRC. Αν
το host institution είναι στην Ισπανία, ποιό είναι το σημείο επαφής στο οποίο θα πρέπει να
απευθυνθώ για περαιτέρω υποστήριξη;
Απάντηση:
Πρέπει να απευθυνθείς στο Εθνικό Σημείο Επαφής της Ισπανίας αλλά αν είσαι
Έλληνας/Ελληνίδα μπορείς να απευθυνθείς και στο Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδος.
Ερώτηση:
Πόσο ρόλο παίζει το status του hosting institution; Ως προς το funding από MSCA κ ERC,
υπάρχει συσχέτιση του host institution ranking με το ποσοστό επιτυχίας των υποψήφιων;
Απάντηση:
Το Host Institution δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης για τις επιχορηγήσεις ERC.
Ερώτηση
Θα μπορούσαμε σας παρακαλώ να μας δώσετε κάποια στοιχεία (ίσως κάποια links) για πόσα
ERC grants (σε όλα τα επίπεδα) έχουν πάει σε έλληνες ερευνητές και μέλη ΔΕΠ που εδρεύουν
σε Ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τα τελευταία 5-10 χρόνια; Τα ERC grants
θεωρούνται άλλα και είναι τα πιο δύσκολα grants με πολύ μικρό ποσοστό επιτυχίας σε
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σχέση με τον αριθμό συμμέτοχων και αιτήσεων. Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ λίγα ERC
grants έχουν απονεμηθεί σε Ελληνικά πανεπιστήμια τα τελευταία 10 χρόνια. Μπορείτε σας
παρακαλώ να μας δώσετε κάποια στοιχεία;
Απάντηση Δείτε τα στατιστικά στοιχεία για την Ελλάδα στην έκδοση του ΕΚΤ
https://metrics.ekt.gr/publications/429
Ερώτηση:
Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχημένων ERC προτάσεων για κάθε κατηγορία τα τελευταία
χρόνια; Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας του ERC consolidator grant;
Απάντηση:
Κατά μέσο όρο το ποσοστό επιτυχίας στα ERC grants είναι 12%
Ερώτηση:
Όταν κάποιος πάρει κάποιο ERC Starting grant και έχει διπλό affiliation, περνώντας
τουλάχιστον 6 μήνες στην Ευρώπη στο host institution και τον υπόλοιπο χρόνο σε τρίτη
χώρα, όσο ο ερευνητής ΔΕ βρίσκεται στην Ευρώπη, μπορεί να κάνει χρήσει του
προϋπολογισμού; Για παράδειγμα, να πληρώσει προσωπικό, φοιτητές κτλ σε πανεπιστήμιο
της τρίτης χώρας στην οποία εργάζεται ως μέλος ΔΕΠ. Ή τα χρήματα είναι προσβάσιμα
ΜΟΝΟ για δραστηριότητα εντός της Ευρώπης;
Απάντηση:
Το Host Institution πρέπει να βρίσκεται σε χώρα της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα. Αναμένεται
ότι το ερευνητικό έργο θα εκτελεστεί στην επικράτεια των κρατών μελών ή των
συνδεδεμένων χωρών. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει την επιτόπια εργασία ή άλλες
ερευνητικές δραστηριότητες σε περιπτώσεις όπου αυτές πρέπει αναγκαστικά να
διεξάγονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των συνδεδεμένων χωρών προκειμένου να
επιτευχθούν οι επιστημονικοί στόχοι του έργου / δραστηριότητας. Νομικές οντότητες που
είναι εγκατεστημένες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένων χωρών είναι
επιλέξιμες για χρηματοδότηση, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή τους θεωρείται
απαραίτητη για την εκτέλεση της δράσης και εάν αυτές δεν καλύπτονται από κυρώσεις του
Συμβουλίου, όπως ορίζονται στο παράρτημα 3 του προγράμματος εργασίας.
MSCA
Ερώτηση:
Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις υποτροφίες marie curie και ειδικά για διδακτορικά σε
πλαίσιο διεθνών μελετών.
Απάντηση:
Από τις δράσεις MSCA οι πιο σχετικές είναι τα ITNs και το COFUND . Υπενθυμίζουμε ότι όλοι
οι τομείς έρευνας μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Οι ερευνητές που ενδιαφέρονται για
εκπαίδευση σε διδακτορικό επίπεδο, θα πρέπει να αναζητήσουν τις προκυρήξεις των
οργανισμών.
Μια
από
τις
πηγές
είναι
το
EURAXESS
https://euraxess.ec.europa.eu/funding/search . Στο site της EURAXESS υπάρχουν και
βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των διαφορετικών δράσεων
Ερώτηση:
Την Υποτροφία MSCA - IF που θα την βρω;
Απάντηση:
H ημερομηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις Ατομικές Υποτροφίες έχει
παρέλθει. Η νέα πρόσκληση θα δημοσιευθεί το 2021 μετά την υιοθέτηση του νέου
προγράμματος.
Ερώτηση:
Η Υποτροφία MSCA - IF είναι κατάλληλη και για τη Μουσική Έρευνα;
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Απάντηση:
Υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι τομείς έρευνας μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Επίσης, θα πρέπει
να σημειωθεί ότι η ημερομηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις Ατομικές
Υποτροφίες έχει παρέλθει. Η νέα πρόσκληση θα δημοσιευθεί το 2021 μετά την υιοθέτηση
του νέου προγράμματος.
Ερώτηση:
Ως πρώην research fellow του προγράμματος Marie Curie Cofund το διάστημα 2014-2016
(Κροατία) και έχοντας πλέον από το 2016 επιστρέψει στην Ελλάδα, τι χρονικό διάστημα θα
πρέπει να έχει παρέλθει για να συμμετάσχει κάποιος στις δράσεις Reintegration; To
επιστημονικό μου πεδίο είναι: Πυρηνική Φυσική.
Απάντηση:
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ημερομηνία για την κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις
Ατομικές Υποτροφίες έχει παρέλθει. Η νέα πρόσκληση θα δημοσιευθεί το 2021 μετά την
υιοθέτηση του νέου προγράμματος. Ωστόσο, ενδέχεται ορισμένα στοιχεία του
προγράμματος να αλλάξουν στο νέο πρόγραμμα (π.χ. η ύπαρξη του συγκεκριμένου panel)
συνεπώς δεν μπορούμε να παράσχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες πριν την υιοθέτηση
του νέου προγράμματος.
Ερώτηση:
Να αναμένουμε τα πρώτα MSCA calls μέσα στο 2021 ή αργότερα;
Απάντηση:
Μέσα στο 2021, θα γίνει η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη.
ΙδΕΚ
Ερώτηση:
Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Γαβριέλα Δαυίδ υποψήφια διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο
Σαλαμάνκας, Ισπανία, στη γλωσσολογία και τεχνολογία. Είμαι κύπριος πολίτης. Αυτές οι
ευκαιρίες για νέους ερευνητές αφορά και τους κυπρίους η μόνο τους Έλληνες;
Απάντηση:
Οι ευκαιρίες που παρουσιάσθηκαν από τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου, δηλαδή τα
Προγράμματα του European Research Council (ERC) και Marie Skłodowska-Curie actions
(MSCA), είναι Ευρωπαϊκά Προγράμματα και αφορούν τόσο Έλληνες, όσο και Κύπριους
ερευνητές.
Ερώτηση:
Προσφέρετε τη βοήθειά σας και σε Έλληνες ερευνητές ή μόνο Κυπρίους;
Απάντηση:
Τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου, υποστηρίζουν ερευνητές ανεξαρτήτως εθνικότητας,
που θα φιλοξενηθούν σε φορείς στην Κύπρο. Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε
τα Εθνικά Σημεία Επαφής της κάθε χώρας:
https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/support/ncp
ΕΚΤ
Ερώτηση:
Μπορείτε να κάνετε επιγραμματική αναφορά στους τρόπους που το ΕΚΤ στηρίζει τις
επιχειρήσεις στο κομμάτι της έρευνας;
Απάντηση:
Μέσω του Δικτύου EEN, ως συντονιστής του ΕΙΤ health RIS Hub (για νεοφυείς επιχειρήσεις
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στον τομέα της ΥΓΕΙΑΣ) & ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Έρευνας & Καινοτομίας. Δίνουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την στρατηγική ανάπτυξη
της εταιρίας από την αρχική ιδέα έως την υλοποίηση του έργου (ενημέρωση,
συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες δικτύωσης).
Ερώτηση:
Έχει το ΕΚΤ παρόμοιες υπηρεσίες για προετοιμασία ERC όπως οι το Κυπριακό CY NCP; Mock
interviews, personalized reviews etc; Προσφέρετε τη βοήθειά σας και σε Έλληνες ερευνητές ή
μόνο Κυπρίους;
Απάντηση:
Το Εθνικό Σημείο Επαφής της Ελλάδος για το Πρόγραμμα του ERC κάνει και proofreading
των προτάσεων (personalised reviews), συμβάλει στην προετοιμασία της συνέντευξης του
ερευνητή (συμβουλεύει τον ερευνητή & mocks interviews σε συνεργασία με τον ερευνητή
και τον οργανισμό υποδοχής.
ΙΚΥ
Ερώτηση:
Το ΙΚΥ δίνει υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο εξωτερικό μόνο αν παραιτηθείς
από τη δουλειά σου;
Απάντηση Αυτό είναι μια παρανόηση. Το ΙΚΥ δίνει υποτροφία και εκείνο που ζητάει είναι να
μην έχεις και άλλη υποτροφία την ίδια χρονική περίοδο. Δηλαδή άλλα τροφεία. Δεν
αποκλείει το να έχεις μία σύμβασή έργου είτε στη δουλειά σου είτε σε κάποιο ερευνητικό
πρωτόκολλο και να αμείβεσαι με σύμβαση έργου.
Ερώτηση:
Η χρηματοδότηση ώριμων διδακτορικών σπουδών που αναφέρθηκε πότε προβλέπεται να
προκηρυχθεί; και επίσης ποιό θα είναι το χρονικό όριο παρόδου από τον ορισμό της 3
μελούς επιτροπής; Το σημαντικό είναι να μην αφήνονται εκτός των δυνατοτήτων που
παρέχει τόσο το ΙΚΥ όσο και το ΕΛΙΔΕΚ υποψήφιοι διδάκτορες μόνο λόγω του χρονικού
σημείου έγκρισης της αίτησης τους από την ΓΣ του Τμήματος τους.
Απάντηση:
Αυτό που θα γίνει είναι πως όσοι είναι ήδη μέσα σε διαδικασία λήψης διδακτορικού, είναι
δηλαδή υποψήφιοι διδάκτορες, και έχουν κλείσει και το δεύτερο χρόνο, είναι δηλαδή στον
τρίτο και παρά πέρα χρόνο της εκπόνησης του διδακτορικού τους, μπορούν να υποβάλλουν
αιτήσεις σε αυτό που λέμε ώριμα διδακτορικά. Αυτές οι υποτροφίες, θα είναι για 16 μήνες,
ούτως ώστε να προκηρυχθούν στις αρχές του 2021 και να έχουν ολοκληρωθεί ως τον
Δεκέμβριο του 2022. Δηλαδή τα παραδοτέα να υπάρχουν το Δεκέμβριο του 2022. Άρα, θα
είναι για υποψήφιους διδάκτορες που θα βρίσκονται μετά τον δεύτερο χρόνο της
διδακτορικής τους διατριβής.
Ερώτηση:
Ποια θα είναι τα κριτήρια;
Απάντηση:
Θα είναι τα κριτήρια αριστείας. Θα αφορούν τη μέχρι τότε εξέλιξη του διδακτορικού (τα
πρώτα δύο χρόνια),όπως για παράδειγμα, αν έχει κάνει δημοσιεύσεις και θα παίξει ρόλο και
το διδακτορικού του μέλους ΔΕΠ καθώς και η δική του ερευνητική και ακαδημαϊκή πορεία.
Ερώτηση:
Παρακαλώ πείτε μας πως θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε το γεγονός ότι προγράμματα
όπως οι Νέοι Ερευνητές, είναι υπό μορφή υποτροφίας, που σημαίνει δεν περιλαμβάνεται
ασφάλιση ΙΚΑ. Η αυτασφάλιση κοστίζει το μισό ποσό της υποτροφίας.
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομιλητές από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΚΤ στο πλαίσιο της
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Απάντηση:
Οι υποτροφίες του ΙΚΥ είναι τροφεία. Δεν είναι φορολογούμενες, δηλαδή εκπίπτουν της
φορολογίας, αλλά δεν ενέχουν ασφάλιση. Ασφάλιση παίρνουνε οι συμβάσεις έργου. Άρα
ένας υπότροφος μπορεί παράλληλα να έχει σύμβαση έργου, ώστε να εξασφαλίζει μέσα από
ένα άλλο πρόγραμμα, την ασφάλισή του στο ΙΚΑ.
Ερώτηση:
Η έρευνα μου εμπλέκει πλήθος πειραμάτων και επομένως απαιτεί φυσική παρουσία στο
εργαστήριο η οποία λόγω του covid-19 είναι περιορισμένη. Το αποτέλεσμα είναι μια μη
προβλέψιμη καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή της. Ως υπότροφος του 2ου Κύκλου
διδακτορικών Υποτροφιών του ΙΚΥ θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει άμεση πρόβλεψη για την
χρονική παράταση των τελικών παραδοτέων της υποτροφίας σε περιπτώσεις σαν την δική
μου;
Απάντηση:
Στα προγράμματα τα ώριμα που θα προκηρυχθούν υπάρχει το όριο του Δεκεμβρίου του
2022. Οποιεσδήποτε συνέπειες υπάρχουν εξαιτίας του Covid-19, εφόσον θα είναι ώριμα
διδακτορικά, απ’ τον τρίτο χρόνο και μετά, αυτοί που θα πάρουν την υποτροφία, θα έχουν
την υποχρέωση, να έχουν έτοιμο το παραδοτέο τους το αργότερο ως τον Δεκέμβρη του
2022.
Ερώτηση:
To ΙΚΥ πάντως στα χρόνια της κρίσης είχε σταματήσει τις υποτροφίες εσωτερικού για
Υποψήφιους Διδάκτορες. Έδινε μόνο υποτροφίες εξωτερικού.
Απάντηση:
Υποτροφίες για διδακτορικά εσωτερικού είναι αλήθεια πως δεν έχουν δοθεί από το 2016 έως
σήμερα. Είναι λάθος αυτό που έγινε και πρόκειται να αλλάξει. Άρα υποτροφίες ώριμων
διδακτορικών θα προκηρυχθούν αρχές του 2021.
Ερώτηση:
Οι υποτροφίες IKY για υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες περιλαμβάνουν
ασφάλιση;
Απάντηση:
Οι υποτροφίες του ΙΚΥ είναι τροφεία, δεν είναι συμβάσεις έργων. Είναι αφορολόγητες μεν
αλλά δεν προβλέπουν ασφάλιση. Ο υποψήφιος όμως έχει κάθε δικαίωμα να έχει σύμβαση
έργου σε άλλο ερευνητικό πρόγραμμα ή και εκτός ερευνητικού προγράμματος, να έχει
δηλαδή κάποια εργασία που θα του εξασφαλίζει την ασφάλιση. Δεν προβλέπεται να έχει
δεύτερη υποτροφία.
Ερώτηση:
Γιατί post doc μόνο στην Ελλάδα από το ΙΚΥ; Δεν μπορούμε να κάνουμε στην Ελλάδα
εξειδικευμένη έρευνα.
Απάντηση:
Εξειδικευμένη έρευνα σε post-doc στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται, και θα προβλεφθεί άμεσα,
στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2021-2027. Δυστυχώς από το 2016 και μετά δεν υπήρξαν τέτοια
προγράμματα, παρά μόνο μέσω κληροδοτημάτων και του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας,
ο οποίος αριθμός των θέσεων των υποτροφιών αυτών είναι ελάχιστος. Αριθμεί σε δύο τρεις
θέσεις το περισσότερο.
Ερώτηση:
Γιατί τo ΙΚΥ στα χρόνια της κρίσης είχε σταματήσει τις υποτροφίες εσωτερικού για
Υποψήφιους Διδάκτορες και έδινε μόνο υποτροφίες εξωτερικού; Για το 2021-27 θα
προκηρύξει το ΙΚΥ post doc; Το ΙΚΥ δεν ανέφερε για τις προκηρύξεις που θα τρέξουν (έχουν
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομιλητές από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΚΤ στο πλαίσιο της
Διαδικτυακής Ημερίδας "Ευκαιρίες χρηματοδότησης και
σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές"
προγραμματίσει) για το επόμενο έτος για μεταδιδακτορική έρευνα; Ποιος είναι ο σχεδιασμός
για αυτήν την χρονιά;
Απάντηση:
Οι υποτροφίες θα προβλεφθούν στο πακέτο του ΕΣΠΑ 2021-2027, από μέρος του ΙΚΥ, οπότε
δυστυχώς για το 2021 και το 2022 θα υπάρξουν μόνο οι προκηρύξεις για τα ώριμα
διδακτορικά και ενδεχομένως και για ωρίμων μεταπτυχιακών. Να έχει κάποιος
ολοκληρώσει το πρώτο χρόνο των μεταπτυχιακών του σπουδών, και να τρέχει το τρίτο
εξάμηνο και η διπλωματική του.
Ερώτηση:
Ερώτηση για το πρόγραμμα IKYDA: Τα χρήματα αφορούν εξ' ολοκλήρου για μετακινήσεις
μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας. Προβλέπεται παράταση του προγράμματος πέρα των 2 ετών σε
περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης των ταξιδιών λόγω του COVID-19;
Απάντηση:
Επειδή πρόκειται για ατομικές μεταβάσεις σε κέντρα του εξωτερικού στη Γερμανία, δεν
υπάρχει περιορισμός και οι μεταβάσεις αυτές θα γίνουνε. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο
κηρυχτεί lock – down, τότε, δυστυχώς, αυτό το πρόγραμμα δεν θα τρέξει. Δυστυχώς οι
Γερμανοί συνάδελφοι ως συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δεν θέλουν να αλλάξουνε τη
σύμβαση, οπότε σε περίπτωση που υπάρξει lock-down και μόνο τότε, θα υπάρξει πρόβλημα.
Το οποίο δεν προβλέπεται για την ώρα να γίνει. Άρα οι ατομικές μεταβάσεις στη Γερμανία, οι
οποίες θα είναι ένα άτομο σε διαφορετικό κέντρο, μπορούν να γίνουν και να γίνουν
αποδεκτές από το ίδρυμα στο οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν χωρίς πρόβλημα.
Ερώτηση:
Είμαι Υπ.Διδάκτορας Γεωλογίας, ΑΠΘ και ήδη είμαι στα 2 χρόνια και κάτι του PhD μου. Όταν
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, λέει "ώριμα" διδακτορικά, τι εννοεί; Αν οι υποτροφίες
ανοίξουν το 2021, ελπίζω ότι θα λάβουν υπόψη και τους Υπ. Διδάκτορες που θα έχουν
ξεπεράσει τους 36 μήνες. Έχουμε και εμείς δικαίωμα στις υποτροφίες, εφόσον έχει τρία
χρόνια να ανοίξουν υποτροφίες.
Απάντηση:
Έχει ήδη απαντηθεί ως προς το τι εννοούμε με τον όρο «ώριμα» διδακτορικά.
Ερώτηση:
Υπάρχει κάποιο έστω προσεγγιστικό χρονοδιάγραμμα για το πότε αναμένονται οι αιτήσεις
για υποτροφίες διδακτορικών διατριβών για το 2021- από το ΙΚΥ;
Απάντηση:
Το αργότερο μέχρι το Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2021
Ερώτηση:
Ερώτηση για το ΙΚΥ για μεταδιδάκτορες: Πιστεύετε ότι με μισθό 1100 EUR/μήνα για με μορφή
υποτροφίας χωρίς ασφαλιστική κ συνταξιοδοτική κάλυψη και χωρίς επιπλέον κάλυψη για
συνέδρια ή λάπτοπ μπορείτε να προσελκύσετε επιστήμονες ειδικά από το εξωτερικό;
Απάντηση:
Προσπαθούμε να αυξήσουμε το ποσό στα 1400 EUR/μήνα και φυσικά η υποτροφία είναι
τροφεία όπως έχει ήδη ειπωθεί παραπάνω, είναι αφορολόγητη, δεν περιλαμβάνει
ασφαλιστικές ή συνταξιοδοτικές καλύψεις, τις οποίες όμως έχει το δικαίωμα ο υποψήφιος
να τις καλύπτει με άλλο τρόπο.
Ερώτηση:
Έχω Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και είμαστε φορέας υποδοχής σε προγράμματα Erasmus
plus! Για να έρθουν μαθητές από το εξωτερικό για πρακτική εδώ χρειάζεται κάποιο
πρωτόκολλο; Π.χ. να κάνουν τεστ κορονοϊού η οτιδήποτε άλλο;
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Απάντηση:
Εφαρμόζονται οι κατά τόπους οδηγίες των αντίστοιχων ΕΟΔΥ, παρακαλούμε να
απευθυνθείτε στον ΕΟΔΥ για διευκρινίσεις.
Ερώτηση:
Έχω Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στη Θεσσαλονίκη! Είμαστε φορέας υποδοχής σε
προγράμματα Erasmus plus και ήθελα να ρωτήσω αν χρειάζεται να ασφαλίζουμε τα παιδιά
που έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα για πρακτική; Δηλαδή με το ΙΚΑ πώς θα
είμαστε καλυμμένοι ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με τους μαθητές;
Σας διευκρινίζουμε ότι σε ό,τι αφορά τυχόν υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ελληνική
εθνική νομοθεσία (λ.χ. ασφαλιστικά, θεώρησεις εισόδου, παραμονής κ.ά.) μόνες αρμόδιες
υπηρεσίες είναι οι οικείες Δημόσιες Αρχές ελέγχου και όχι το ΙΚΥ/ΕΜΣ ως διαχειριστική
μονάδα του Προγράμματος Erasmus+. Εφόσον η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα στην
Ελλάδα ισχύει, πέραν των κανόνων που διέπουν το Πρόγραμμα Erasmus+ και το εθνικό
θεσμικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επομένως, πρέπει οι
μετακινούμενοι Erasmus+ να δηλωθούν στο ΕΦΚΑ-ΙΚΑ στο οποίο ανήκει ο φορέας σας κατ’
ελάχιστον για επαγγελματικό κίνδυνο ή/και ασφάλιση υγείας. Το τοπικό ΕΦΚΑ-ΙΚΑ είναι και η
πλέον αρμόδια υπηρεσία να σας ενημερώσει ως φορέα πρακτικής άσκησής για τη
διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και ποια έγγραφα απαιτούνται καθώς και να δώσει
κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές τόσο για τα θέματα αρμοδιότητάς του όσο και για την
Εργάνη. Τούτων δοθέντων, ως Οργανισμός / Φορέας Υποδοχής οφείλετε να διερευνήσετε το
σχετικό θεσμικό πλαίσιο που σας αφορά και δεσμεύει καθώς και τις σχετικές υποχρεώσεις
σας.
Ερώτηση:
Γιατί δεν συμπεριλαμβάνετε και μεταδιδάκτορες στην κινητικότητα του Erasmus plus? Παλιά
δεν υπήρχε ούτε για διδάκτορες η δυνατότητα, αυτό θα έδινε τη δυνατότητα
εξειδικευμένων εργασιών-ερευνών και σε Ελληνικά Πανεπιστήμια.
Απάντηση:
Διευκρινίζεται ότι οι κανόνες του τρέχοντος Προγράμματος Erasmus+ και του επερχόμενου
προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τις εκάστοτε Εθνικές Μονάδες. Στο τρέχον πρόγραμμα
Erasmus+ οι μεταδιδάκτορες δεν είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν μέσω του Προγράμματος
Erasmus+, γιατί δεν έχουν πλέον φοιτητική ιδιότητα και δεν αποτελούν έμισθο ερευνητικό
προσωπικό του ιδρύματος. Στο Πρόγραμμα Erasmus+ ισχύει ότι ένας πρόσφατος
απόφοιτος, ανεξαρτήτως κύκλου σπουδών, μπορεί να μετακινηθεί για πρακτική άσκηση
μέσω του Προγράμματος Erasmus, εφόσον έχει υποβάλει αίτηση στο γραφείο Erasmus του
ιδρύματός του, όσο είναι ακόμα φοιτητής. Δηλαδή εάν υποβάλει αίτηση ένας φοιτητής όσο
είναι ακόμα υποψήφιος Διδάκτορας, μπορεί να μετακινηθεί αμέσως μετά την λήψη του
Διδακτορικού του για πρακτική άσκηση. Αναμένουμε τον Οδηγό του νέου Προγράμματος
για να γνωρίζουμε τους κανόνες που θα ισχύουν για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 20212027.
Ερώτηση:
Ερώτηση σχετική με Erasmus+: προβλέπονται δράσεις/κινητικότητα και για
μεταδιδακτορικούς;
Απάντηση:
Βλέπε προηγούμενη απάντηση.
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Απαντήσεις στις ερωτήσεις που τέθηκαν στους ομιλητές από
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΙΚΥ, ΕΛΙΔΕΚ, ΕΚΤ στο πλαίσιο της
Διαδικτυακής Ημερίδας "Ευκαιρίες χρηματοδότησης και
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Ερώτηση:
Που μπορούμε να βρούμε την αίτηση για το Erasmus + Covid 19;
Απάντηση:
Παρακαλούμε δείτε τη σχετική ανακοίνωση, στην οποία θα βρείτε και οδηγίες για την
ηλεκτρονική αίτηση: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3589-sympliromatiki-anakoinosi-tisems-iky-gia-tin-prosklisi-stratigikon-symprakseon-2020-me-skopo-tin-antimetopisi-tis-krisis-toucovid-19
Ερώτηση:
Πως μπορεί να υποστηριχθεί οικονομικά μια έρευνα Διδακτορικού επιπέδου με υποτροφία
Erasmus+;
Απάντηση:
Το Πρόγραμμα Erasmus+ δεν επιχορηγεί έρευνα. Επιχορηγείται ωστόσο η κινητικότητα
υποφήφιων διδακτόρων στο εξωτερικό, στο πλαίσιο του Προγράμματος, για σπουδές και
πρακτική άσκηση (από 3-12 μήνες για σπουδές, από 2-12 μήνες για πρακτική άσκηση,
συνολική διάρκεια μετακίνησης έως 12 μήνες). Αν μετακινηθεί ένας υποψήφιος διδάκτορας
για σπουδές, το διάστημα αυτό προσμετράται για το διδακτορικό του, μπορεί πχ να κάνει
βιβλιογραφική έρευνα, ενώ η πρακτική άσκηση συνδέεται με μια πρακτική εφαρμογή όσων
σπουδάζει, πχ σε μια επιχείρηση).
ΕΛΙΔΕΚ- «3η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»
Ερώτηση:
Οι όροι και οι προϋποθέσεις της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες
Διδάκτορες δημιουργούν αποκλεισμούς για όσους/ες απέκτησαν εργασιακή εμπειρία πριν
ξεκινήσουν το διδακτορικό, δεν έχουν επιστημονική αιτιολόγηση, δεν αποτελούν όρους αριστείας
ή ακαδημαϊκών προσόντων, δε λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει 2 χρόνια
από την προηγούμενη προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για ΥΔ, είναι άδικοι, απαράδεκτοι και
ασφυκτικοί, δεν ακολουθούν όσα γίνονται σε άλλες χώρες, δε λαμβάνουν υπόψη τα
χαρακτηριστικά των ΥΔ στην Ελλάδα, δε λαμβάνουν υπόψη την πανδημία, δε λαμβάνουν υπόψη
τις οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα που αναγκάζουν πολλούς/ές να εργασθούν προκειμένου
να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Ποια είναι η λογική αυτών των όρων; Υπάρχει περίπτωση να
αλλάξουν; Προβλέπονται άλλες δράσεις για να καλύψουν όσους/ες αποκλείονται από τους όρους
της παρούσας προκήρυξης;
Απάντηση:
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των Προκηρύξεων εξειδικεύονται από το Επιστημονικό
Συμβούλιο του Ιδρύματος το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει σχετικά με γνώμονα τους
στρατηγικούς στόχους και τις αξίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Επιπλέον, πέρα από τις Υποτροφίες για Υποψήφιους Διδάκτορες, τα τελευταία 2 χρόνια το
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έχει προκηρύξει και χρηματοδοτεί μια σειρά από δράσεις για ερευνητικά έργα στα
οποία υπάρχει η δυνατότητα αμειβόμενης συμμετοχής Υποψηφίων Διδακτόρων σε
ερευνητικές ομάδες με Επιστημονικούς Υπεύθυνους μέλη ΔΕΠ, Ερευνητές/ριες καθώς και
Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές/ριες. Στο σύνδεσμο «Μελλοντικές δράσεις» στην ιστοσελίδα
του Ιδρύματος μπορείτε να πληροφορηθείτε για προηγούμενες καθώς και μελλοντικές
δράσεις.
Ερώτηση:
Με βάση το Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η υποβολή για την «3η Προκήρυξη Υποτροφιών
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες» οριζόταν για τον Σεπτέμβρη. Μένω εκτός για 1 μήνα!
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Απάντηση:
Το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ιδρύματος είναι ενδεικτικό και όχι δεσμευτικό και δύναται να
τροποποιηθεί ανάλογα με τη ροή των εργασιών του Ιδρύματος.
Ερώτηση:
Τι εισοδηματικά κριτήρια προβλέπονται για τη συμμετοχή στην «3η Προκήρυξη Υποτροφιών
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες»; Υπάρχει κάποιος περιορισμός σε σχέση με την
εργασία που είχε ο/η ΥΔ πριν υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση;
Απάντηση:
Η Προκήρυξη δεν θέτει κάποιο περιορισμό που να σχετίζεται με εισοδηματικά κριτήρια για τη
συμμετοχή στην 3η Προκήρυξη Υποτροφιών για ΥΔ.
Ομοίως σύμφωνα με την Προκήρυξη, κατά τη διάρκεια της καταβολής της υποτροφίας, ο/η ΥΔ
δεν θα πρέπει να έχει σχέση εργασίας: α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας
πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου ή έμμισθης εντολή.
Επιπλέον, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος
κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία, μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο
έτος, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).
Ερώτηση:
Η υποτροφία καλύπτει ασφάλιση; Ποιο είναι το καθαρό ποσό που λαμβάνει ο/η ΥΔ;
Απάντηση:
Το ποσό που χορηγείται είναι αμιγώς υποτροφία και δεν καλύπτει οποιαδήποτε υποχρέωση
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οποιουδήποτε είδους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι
οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στα 900 ευρώ.
Ερώτηση:
Μπορώ να συμμετέχω ως ΥΔ στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών για ΥΔ αν συγχρόνως
λαμβάνω ανταποδοτική υποτροφία από άλλο φορέα;
Απάντηση:
Στην Προκήρυξη ρητά αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται το φυσικό αντικείμενο της πρότασης της
διδακτορικής διατριβής να έχει χρηματοδοτηθεί ή να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει
από οποιονδήποτε άλλο φορέα.
Καθώς επίσης σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται
για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα (για το σύνολο ή και για τμήμα αυτής) από
οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) κατά τη διάρκεια της
υποτροφίας.
Τέλος, το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ για κάθε φορολογικό έτος κατά
το οποίο χορηγείται η υποτροφία μαζί με το ποσό της υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος δεν
θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€).
Ερώτηση:
Μπορεί ο/η ΥΔ να εργάζεται με συμβάσεις έργου ή part-time ενώ λαμβάνει την υποτροφία;
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Απάντηση:
Ναι μπορεί, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ
για κάθε φορολογικό έτος κατά το οποίο χορηγείται η υποτροφία μαζί με το ποσό της
υποτροφίας για το συγκεκριμένο έτος δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000,00€).
Ερώτηση: Είναι απαραίτητο να πληρούνται όλα τα κριτήρια για να είναι κάποιος/α επιλέξιμος/η
στα πλαίσια της 3ης Προκήρυξης Υποτροφιών για ΥΔ;
Απάντηση: Για να είναι ένας/μία ΥΔ επιλέξιμος/η θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια σωρευτικά.
Ερώτηση:
Πως επιλέγεται η Επιστημονική Περιοχή και το Επιστημονικό Πεδίο στα πλαίσια της 3ης
Προκήρυξης Υποτροφιών για ΥΔ; Έχει να κάνει με το θέμα ή με το Φορέα Υποδοχής;
Απάντηση:
Η επιλογή της Επιστημονικής Περιοχής και του Επιστημονικού Πεδίου γίνεται με βάση το θέμα
και είναι αποκλειστική ευθύνη του/της ΥΔ που καταθέτει την πρόταση.
Ερώτηση:
Υπάρχει η δυνατότητα για μερική αλλαγή θέματος της διδακτορικής διατριβής μετά την έγκριση
της υποτροφίας από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Τι συμβαίνει σε περίπτωση διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής
ή υλοποίησης της έρευνας;
Απάντηση:
Δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του θέματος (εν μέρει ή εξ’ ολοκλήρου) της διδακτορικής
διατριβής μετά από την αξιολόγησή του. Η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ή υλοποίησης της
έρευνας δε συνιστά αλλαγή θέματος.
Ερώτηση:
Ποια είναι η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής;
Απάντηση:
Σύμφωνα με την Προκήρυξη, όλα τα πεδία καθώς και τα έγγραφα που αναρτώνται
συμπληρώνονται και συντάσσονται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελεί το
μέρος της αίτησης που αφορά το θέμα της διδακτορικής διατριβής (τίτλος, περίληψη, εκτεταμένη
σύνοψη) υποψηφίων οι οποίοι/ες έχουν την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός τους για συγγραφή της διατριβής τους σε άλλη γλώσσα. Σε αυτή την
περίπτωση ο/η ΥΔ θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική εγκριτική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. είτε
Υπεύθυνη Δήλωσή του/της περί της γλώσσας σύνταξης της διατριβής στο αντίστοιχο πεδίο στην
πλατφόρμα υποβολής. Επισημαίνεται ότι ο τίτλος και η περίληψη υποβάλλεται και στην Αγγλική
γλώσσα.
Ερώτηση:
Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων;
Απάντηση:
Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων/αιτήσεων υποτροφιών ενεργείται σύμφωνα με το
άρθρο 5 του Ν. 4429/2016 όπως ισχύει καθώς και τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού
Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Επιπλέον, η διαδικασία αξιολόγησης περιγράφεται σε διακριτό κεφάλαιο σε κάθε προκήρυξη
δράσης.
ΕΛΙΔΕΚΜελλοντικές
δράσεις,
αξιολόγηση
υποβληθεισών
προτάσεων,

προϋπολογισμός
Ερώτηση:
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Ποιες είναι οι δράσεις του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που αναμένονται; Ποια είναι η συχνότητα προκήρυξης
δράσεων που απευθύνονται σε ΥΔ ή ΜΔ; Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για τη δημοσίευση
αποτελεσμάτων των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί σε δράσεις;
Απάντηση:
Πληροφόρηση για το χρονοδιάγραμμα που αφορά τις μελλοντικές δράσεις αλλά και την
αξιολόγηση υποβληθεισών προτάσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ιδρύματος στο
σύνδεσμο «Μελλοντικές Δράσεις». Οι όροι και οι προϋποθέσεις εξειδικεύονται κάθε φορά με
απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου και περιγράφονται στη σχετική προκήρυξη. Οι όροι και
προϋποθέσεις εκφράζουν τους στρατηγικούς στόχους και τις αξίες του ιδρύματος.
Ερώτηση: Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. χρηματοδοτεί υποτροφίες και μεταδιδακτορική έρευνα μόνο στην
Ελλάδα;
Απάντηση:
Κύριοι δικαιούχοι χρηματοδότησης του Ιδρύματος είναι πανεπιστήμια που εδρεύουν στην
Ελλάδα, οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258)
και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα. Συνδικαιούχοι χρηματοδότησης δύνανται να είναι
επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και λοιποί φορείς, του δημοσίου ή του
ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής. Οι δυνητικοί δικαιούχοι (κύριοι και συνδικαιούχοι)
χρηματοδότησης ορίζονται στις εκάστοτε προκηρύξεις.
Σκοπός του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι η προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα. Επιπλέον,
το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δημιουργήθηκε από τη ζωτική ανάγκη υποστήριξης των νέων επιστημόνων και ως
αναγκαίο εργαλείο στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου εκροής σπουδαίων
επιστημόνων στο εξωτερικό. Πράγματι, ένας από τους βασικούς στόχους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. είναι να
αποτελέσει τροχοπέδη στην επιστημονική και οικονομική αιμορραγία που συνεπάγεται η
απώλεια ταλαντούχων Ελλήνων ερευνητών/ριών.
Ερώτηση:
Γιατί σε ορισμένες Επιστημονικές Περιοχές χρηματοδοτούνται λιγότερες προτάσεις;
Απάντηση:
H κατανομή του προϋπολογισμού μιας δράσης γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης του
Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. όπου λαμβάνεται υπόψιν το ποσοστό των προτάσεων
που υποβάλλονται σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο στο σύνολο των υποβολών. \
Ερώτηση:
Ο προϋπολογισμός των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μειώνεται στις μελλοντικές δράσεις. Γιατί
συμβαίνει αυτό; Μπορεί να αλλάξει;
Απάντηση:
Ο προϋπολογισμός των δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καταρτίζεται σύμφωνα με τον Επιχειρησιακό
Σχεδιασμό του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. λαμβάνοντας υπόψη τους διαθέσιμους πόρους.
Για οποιοδήποτε ερώτημα μπορείτε να απευθύνεστε με γραπτό μήνυμα στο
researchdepartment@elidek.gr και στο τηλεφωνικό κέντρο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καθημερινά 13:00 –
15:00 στο 2106412410-420.
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