ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1 Ποια πρέπει να είναι η έκταση της ερευνητικής πρότασης?
Η έκταση της ερευνητικής πρότασης μπορεί συνολικά να είναι περίπου έως 2.000 λέξεις.
2. Πώς υπολογίζονται οι 24 μήνες χρηματοδότησης ως διάρκεια στα ερευνητικά
προγράμματα?
Οι 24 μήνες ισχύουν μόνο για τα προγράμματα που έχουν ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του
2015 και σε αυτή την περίπτωση η χρηματοδότηση θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα για το
διάστημα που έχει παρέλθει. Προγράμματα που ξεκινούν τώρα, δηλαδή από το Μάρτιο του
2016 και μετά, μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση για το μέγιστο διάστημα των 18
μηνών, έως 31/8/2017.
3. Τι εννοείται με τον όρο «η ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης του ερευνητικού
προγράμματος καθορίζεται σε δύο μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ»
Η καταβολή του ποσού της υποτροφίας είτε έχει αναδρομικό χαρακτήρα, είτε όχι, θα γίνει
μετά από δύο μήνες από τη δημοσίευση του προγράμματος σε ΦΕΚ. Συνεπώς, ο εν λόγω
όρος αφορά στην χρονική τοποθέτηση της καταβολής της χρηματοδότησης και όχι στην
ημερομηνία πραγματοποίησης μιας δαπάνης.
4. Μπορεί ένας διδάκτορας να είναι υποψήφιος σε δύο ερευνητικά προγράμματα?
Όχι δεν μπορεί.
5. Υπότροφος του προγράμματος υποτροφιών αριστείας για εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής μπορεί να κάνει αίτηση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης ερευνητικών
προγραμμάτων?
Όχι δεν μπορεί.
6. Πώς αναλύονται οι Οικονομικές Παροχές Επιστημονικού Υπευθύνου;
Το ανώτερο ποσό χρηματοδότησης για λοιπά έξοδα στο πλαίσιο της ερευνητικής πρότασης
ορίζεται στα 16.600€ κατ’ έτος. Όταν στο πρόγραμμα απασχολείται ένας υποψήφιος
διδάκτορας, το ποσό για λοιπά έξοδα είναι έως 16.600€ κατ΄έτος. Όταν στο πρόγραμμα
απασχολούνται δύο υποψήφιοι διδάκτορες, το ανωτέρω ποσό ορίζεται έως 8.200€ κατ΄
έτος. Σκοπός είναι η συνολική δαπάνη για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα (τροφεία και λοιπά
έξοδα) να μην υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Για το λόγο αυτό, το ποσό για λοιπές δαπάνες
είναι μικρότερο, σε περίπτωση που το πρόγραμμα απασχολεί δύο διδάκτορες.

7. Η περιγραφή της πρότασης και το χρονοδιάγραμμα θα αναφέρονται στη χρονική
περίοδο από την υποβολή της αίτησης και μετά;
Όχι. Η περιγραφή της πρότασης και το χρονοδιάγραμμα αφορούν όλη τη χρονική περίοδο
για την οποία ο υποψήφιος αιτείται χρηματοδότησης. Πχ. Εάν ο αιτών ζητήσει η υποτροφία
να ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο του 2015 (αναδρομικά), τότε η περιγραφή για το
συγκεκριμένο ερευνητικό πρόγραμμα, καθώς και το χρονοδιάγραμμα του θα πρέπει να
καλύπτουν όλο το διάστημα από το Σεπτέμβριο του 2015, έως και την ολοκλήρωση του
προγράμματος.

