
 
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΡΑΣΗ 

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» 
 
 
1. Η υποβολή του Τεχνικού ∆ελτίου για την Πράξη, των συνημμένων 

εγγράφων και των υπολοίπων δελτίων (π.χ. υποέργα) μέσω του ΟΠΣ 
θα γίνει μόνο από τον κύριο δικαιούχο της Πράξης; Πώς θα 
αποτυπωθεί το έργο κάθε δικαιούχου και πώς θα γίνει η διαχείριση 
των κονδυλίων στο συνεργατικό αυτό σχήμα; 
 

Απάντηση: Η ηλεκτρονική υποβολή στο ΟΠΣ γίνεται από τον συντονιστή της 
πράξης. Θα υπάρχουν διαφορετικά υποέργα ανά εταίρο (συνδικαιούχο) και ανά 
περιφέρεια. Η χρηματοδότηση θα αποδίδεται σε κάθε συνδικαιούχο. 
 
2. Τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση έγγραφα θα πρέπει να 

υποβληθούν από όλους τους συνδικαιούχους / εταίρους; 
 
Απάντηση: Στην Αίτηση χρηματοδότησης που θα υποβληθεί στο ΟΠΣ θα πρέπει 
να επισυναφθούν για κάθε δικαιούχο τα στοιχεία τεκμηρίωσης της αρμοδιότητας, η 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου για την υποβολή πρότασης, τα απαιτούμενα για 
την τεκμηρίωση της διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας, η τεκμηρίωση της 
δυνατότητας διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων και 
σχετική διαδικασία και η Έκθεση τεκμηρίωσης για μη ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης  
Επίσης για κάθε υποέργο αυτεπιστασίας θα πρέπει να υποβληθεί Παράρτημα Τ∆Π – 
Τμήμα Η Χρηματοδοτικό σχέδιο εκτέλεσης υποέργου με ίδια μέσα και σχέδιο 
Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα.  

 
3. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε αν υπάρχει υπόδειγμα Σχεδίου 

Προτεινόμενων Ενεργειών, το οποίο περιλαμβάνεται στα απαιτούμενα 
Λοιπά έγγραφα. 

 
Απάντηση: Για το Σχέδιο Προτεινόμενων Ενεργειών δεν υπάρχει υπόδειγμα.  
Θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
Πρόσκληση και για τη σύνταξή του θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κριτήρια 
αξιολόγησης πράξεων. 
 
4. Μπορούν να συμπεριληφθούν μέλη του τακτικού προσωπικού στην 

ομάδα έργου με τον αριθμό ΑΜ που πραγματικά θα αφιερώσουν στο 
έργο, χωρίς αντίστοιχη αμοιβή; Επίσης μπορούν να συμπεριληφθούν 
με τον αριθμό ΑΜ που πραγματικά θα αφιερώσουν στο έργο, αλλά με 
μικρή πρόσθετη αμοιβή που αντιστοιχεί σε μικρότερο χρόνο 
απασχόλησης; 

 
Απάντηση: Μπορούν να συμπεριληφθούν μέλη τακτικού προσωπικού στην Ομάδα 
Έργου είτε με μηδενική αμοιβή, είτε με αμοιβή εφόσον πρόκειται για υπερωριακή 
απασχόληση.  
 
5. Στην περίπτωση τακτικού προσωπικού φορέων της Γενικής 

κυβέρνησης και ειδικότερα των εποπτευόμενων από τη ΓΓΕΤ 
Ερευνητικών Κέντρων μπορεί να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης 
των συμμετεχόντων στην Ομάδα Έργου επιστημόνων και λοιπών 
υπαλλήλων, παρότι δεν προβλέπεται αμοιβή αυτών στο έργο;  
 

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΠΑΣΥ∆ δαπάνες μετακίνησης 
προσωπικού του δικαιούχου, του οποίου το κόστος απασχόλησης προσδιορίζεται 



ως μηδενικό δεν είναι επιλέξιμες. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να καλυφθούν από 
τις έμμεσες δαπάνες (25%). 

 
6. Στην παράγραφο 7 του Άρθρου 12 αναφέρεται: «Το ακαδημαϊκό 

προσωπικό του δικαιούχου ή τρίτων που η συμμετοχή του στην πράξη 
θεωρείται ουσιώδης για την εκτέλεση της και αξιολογείται στο πλαίσιο 
της διαδικασίας επιλογή για την χρηματοδότηση της πράξης από το 
πρόγραμμα, συμμετέχει σε αυτή χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής».  
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας ποιο προσωπικό θεωρείται ακαδημαϊκό 
(π.χ. αν το «ακαδημαϊκό» προσωπικό αναφέρεται μόνο στα μέλη ∆ΕΠ 
ή συμπεριλαμβάνεται σ’ αυτό και το ερευνητικό και εν γένει 
επιστημονικό προσωπικό των ερευνητικών φορέων). 
 

Απάντηση: Για την επιλεξιμότητα των αμοιβών έκτακτου προσωπικού της ομάδας 
έργου πρέπει να τηρηθούν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της απόφασης με αριθ. 
81986/ΕΥΘΥ/72, και ειδικότερα της παρ. 7 και της παρ. 18, σημείο Β1, στις οποίες 
ορίζεται ότι η επιλογή τυχόν έκτακτου προσωπικού γίνεται τηρώντας την ισχύουσα 
νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας, σε 
συνέχεια ανοικτής διαδικασίας, εκτός των περιπτώσεων που τα φυσικά πρόσωπα 
έχουν αξιολογηθεί κατά την επιλογή της πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 7, δηλαδή η εξαίρεση αφορά μόνο στο ακαδημαϊκό προσωπικό του 
δικαιούχου ή τρίτων και πιο συγκεκριμένα στα μέλη ∆ΕΠ και τους μόνιμους 
ερευνητές που απασχολούνται σε κάποιον ερευνητικό φορέα. 

 
7. Μπορούν τα άτομα που απασχολούνται αποκλειστικά στο έργο ως 

συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, να έχουν και 
πρόσθετη απασχόληση σε αυτό (βάσει και του Ν. 4386/2016, Άρθρο 
24, παρ. 9γ); 

 
Απάντηση: Εφόσον οι συμβασιούχοι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
δύνανται να έχουν και πρόσθετη απασχόληση στο έργο βάσει του  Ν. 4386/2016, 
Άρθρο 24, παρ. 9γ, ισχύουν γι’ αυτούς τα οριζόμενα στις παρ. 14, 15 και 17, του 
Άρθρου 12 της απόφασης με αριθ. 81986/ΕΥΘΥ/712/31.07.2016, σε συνδυασμό 
και με τα οριζόμενα στην παρ. 4.7.i της τροποποιημένης Πρόσκλησης, σύμφωνα με 
την οποία, το μικτό κόστος απασχόλησης κατ' άτομο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό των 3.000 € μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών, 
εφόσον απαιτούνται. 
 
8. Τυχόν έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση της 

πράξης και απασχολείται από το δικαιούχο είτε με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου (πλήρους ή μερικής απασχόλησης), είτε με 
σύμβαση μίσθωσης έργου θα αποκλείονται από τη συμμετοχή τους σε 
άλλα προγράμματα ή είναι επιτρεπτή η συμμετοχή σε περισσότερα 
έργα; 

 
Απάντηση: Στην περίπτωση συμμετοχής προσωπικού (τακτικού ή έκτακτου με 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου) σε περισσότερα έργα, θα πρέπει να 
τηρούνται μηνιαία συνολικά απολογιστικά φύλλα χρονοχρέωσης (global 
timesheets), στα οποία θα αποτυπώνονται για κάθε μήνα οι ώρες που έχει 
απασχοληθεί σε κάθε μία πράξη ή έργο. Επιπλέον για το έκτακτο προσωπικό 
απαιτούνται και ξεχωριστές συμβάσεις ανά Πράξη. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να τηρούνται οι διατάξεις της νέας ΥΠΑΣΥ∆ (ΦΕΚ1822/24 Αυγούστου 2015-
81986/ΕΥΘΥ712, Άρθρο 12). 

 



9. Πώς ακριβώς υπολογίζονται οι έμμεσες δαπάνες; Ποιες είναι οι άμεσες 
δαπάνες οι οποίες δεν λαμβάνουν μέρος για τον υπολογισμό του 25% 
των έμμεσων; Πχ οι δαπάνες για εξοπλισμό σε ποια κατηγορία του 
Τμήματος Η (Χρηματοδοτικό σχέδιο εκτέλεσης υποέργου με ίδια μέσα) 
εντάσσονται; 

 
Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 25, παρ. Α.1.β) της ΥΠΑΣΥ∆, οι έμμεσες 
δαπάνες υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό 25% επί συνόλου των άμεσων 
δαπανών του υποέργου της αυτεπιστασίας, εξαιρουμένων των άμεσων επιλέξιμων 
δαπανών για υπεργολαβική ανάθεση και των δαπανών για πόρους που διατίθενται 
από τρίτους, οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις του 
δικαιούχου καθώς και της χρηματοδοτικής στήριξης σε τρίτους. 

Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού που εντάσσονται στις αποφάσεις 
αυτεπιστασίας, δύνανται να συμπεριληφθούν στις άμεσες δαπάνες που παράγουν 
απλοποιημένο κόστος. Η κάθε περίπτωση εξετάζεται κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης της Πράξης. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο ΦΠΑ στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δε δύναται να 
ανακτηθεί, περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες άμεσες δαπάνες των κατηγοριών 
δαπανών που αποτελούν τη βάση υπολογισμού για το 25% έμμεσων δαπανών. 

Σε κάθε περίπτωση το πραγματικό ποσό χρηματοδότησης έμμεσων δαπανών που 
θα λάβει κάθε ∆ικαιούχος θα προκύψει μετά από επαλήθευση των άμεσων 
δαπανών που θα δηλώσει και θα είναι επιλέξιμες. 

 


