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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «ΘΑΛΗΣ» 

1) ∆ιαδικασίες αντικατάστασης µελών Κ.Ε.Ο. και πρόσληψης ή αντικατάστασης 

µελών  Ε.Ο.Σ. «ΘΑΛΗ»  

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης  µελών της Κ.Ε.Ο. εφόσον συντρέχει σπουδαίος 

λόγος που τεκµηριώνεται και εφόσον η αντικατάσταση γίνεται από άτοµα αντίστοιχων 

προσόντων. Προϋπόθεση είναι να έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις από το ίδιο Όργανο 

που είχε εγκρίνει αρχικά την πρόταση (Επιτροπή Ερευνών, Σύγκλητος). Το σχετικό αίτηµα 

του Συντονιστή και οι αντίστοιχες αποφάσεις κοινοποιούνται στη ∆ιαχειριστική Αρχή, η οποία 

δύναται να διατυπώσει αντιρρήσεις. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα αποχώρησης χωρίς 

αντικατάσταση, εφόσον δεν παραβιάζεται ο περιορισµός του ελάχιστου αριθµού µελών της 

Κ.Ε.Ο.  Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει στη διαχειριστική Αρχή 

σχετική τεκµηρίωση. 

 Τα µέλη της Οµάδας των Εξωτερικών Συνεργατών (Ε.Ο.Σ) που είναι ερευνητές 

αυξηµένων προσόντων  συγκροτούνται σε Οµάδα υπό τους ίδιους όρους που συγκροτείται 

και η Κ.Ε.Ο, δεδοµένου ότι οι ερευνητές της Κ.Ε.Ο και της Ε.Ο.Σ πρέπει να αντιµετωπίζονται 

ισότιµα. Εποµένως για την προσθήκη ή την αντικατάσταση µέλους της Ο.Ε.Σ., όταν 

πρόκειται για ερευνητές αυξηµένων προσόντων, δεν απαιτείται ανοιχτή διαδικασία και αρκεί 

η εισήγηση του επιστηµονικού υπευθύνου και η συνακόλουθη αποδοχή της από την 

Επιτροπή Ερευνών. 

 Για την πρόσληψη µελών της Ε.Ο.Σ. που δεν έχουν αυξηµένα προσόντα, 

απαιτείται ανοικτή διαδικασία σε κάθε περίπτωση. 

 

2) Ποιοι θεωρούνται ερευνητές αυξηµένων προσόντων; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 
 α) Μέλη ∆ΕΠ/ΕΠ 

 β) ερευνητές ή Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες Ερευνητικού Κέντρου  

 γ) µετακαλούµενοι ερευνητές εξωτερικού 

 δ) Μεταδιδάκτορες 

  ε) Υποψήφιοι διδάκτορες µε εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που το θέµα της έχει 

άµεση σχέση µε το ερευνητικό αντικείµενο της εγκεκριµένης προς χρηµατοδότηση 

πρότασης και εφόσον: i) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος έχει κρίνει 

θετικά την υποψηφιότητα του διδάκτορα και έχει οριστεί η τριµελής συµβουλευτική του 

επιτροπή και ii) η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία µε τον Υ.∆. έχει 

καθορίσει το θέµα της διδακτορικής έρευνας, 

  στ) Μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραµµα µεταπτυχιακών 

σπουδών και βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής διατριβής τους. Το 
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θέµα της Μεταπτυχιακής διατριβής θα πρέπει να σχετίζεται άµεσα µε το συγκεκριµένο 

ερευνητικό έργο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει: i) Βεβαίωση της 

Γραµµατείας του Τµήµατος ότι ο φοιτητής ολοκλήρωσε επιτυχώς τα µαθήµατα του 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών και βρίσκεται στο στάδιο εκπόνησης της 

∆ιπλωµατικής εργασίας. ii) Βεβαίωση του Συντονιστή ή Επιστηµονικού Υπευθύνου ότι το 

θέµα της έρευνας του µεταπτυχιακού φοιτητή έχει άµεση σχέση µε το αντικείµενο της 

εγκεκριµένης έρευνας «ΘΑΛΗΣ». 

 
3) Αναδροµικότητα συµβάσεων. 

AΠΑΝΤΗΣΗ 
 Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία αποτελεί ειδικότερη έκφανση της 

αρχής της νοµιµότητας, οι συστατικές ατοµικές διοικητικές πράξεις δεν αναπτύσσουν 

αναδροµική ισχύ, δηλαδή τα έννοµα αποτελέσµατά τους δε δύνανται να ανατρέχουν σε 

χρόνο προγενέστερο της έκδοσής τους (ή της κοινοποίησης τους, όπου αυτή απαιτείται) και 

τούτο προεχόντως διότι η διοικητική ενέργεια προκαλείται και προσδιορίζεται µε βάση την 

επικαιρότητα, τόσο από πλευράς τυπικής νοµιµότητας (αρµοδιότητα οργάνου, τύπος, 

διαδικασία), όσο και από πλευράς ουσιαστικής νοµιµότητας, µε την έννοια ότι η συνδροµή 

των προϋποθέσεων εφαρµογής του νόµου πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο της ενέργειας.  

Αν από την φύση του αντικειµένου που ρυθµίζουν, λαµβανοµένων υπόψη και των αρχών 

της χρηστής και εύρυθµης διοίκησης επιβάλλεται η αναδροµική ισχύς τους για εύλογο 

χρονικό διάστηµα, γεγονός που κρίνεται κατά περίπτωση (Πρακτικό Ολοµέλειας Ε.Σ. 

24η συν 30/5/1983, Ι Τµήµα 168/1997, 15/2003 39/2006). 

 Εφόσον στα έργα Θαλή θα προκύψουν συµβάσεις που στον έγγραφο τύπο τους θα 

υπάρχει αναφορά σε αναδροµική ισχύ θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι  η φύση της πράξης 

αλλά και η χρηστή και εύρυθµη διοίκηση επιτρέπουν τη δυνατότητα αναδροµικής ισχύος. Η 

∆ιαχειριστική Αρχή εξετάζει τις συµβάσεις αυτές κατά περίπτωση λαµβάνοντας υπόψη: (α) 

την πρόβλεψη βάσει πρόσκλησης ή την αντίστοιχη πρόβλεψη κατά την ανακοίνωση των 

αποτελεσµάτων αναφορικά µε την ηµεροµηνία έναρξης επιλεξιµότητας της πράξης, (β) την 

εισήγηση του Ε.Υ. στην επιτροπή ερευνών / ∆Σ ερευνητικού Κέντρου για την έναρξη του 

ερευνητικού προγράµµατος και προ της απόφασης ένταξης, δεδοµένου ότι η ανακοίνωση 

αποτελεσµάτων εξασφαλίζει στο ίδρυµα τη χρηµατοδότηση της πράξης και δεδοµένου ότι η 

έρευνα πρέπει να ξεκινήσει άµεσα λόγω συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, (γ) την 

απόφαση της επιτροπής ερευνών / του ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου που θα αναφέρει τον 

χρόνο έναρξης υλοποίησης του ΘΑΛΗ και τη δυνατότητα κατάρτισης συµβάσεων, των 

οποίων ο έγγραφος τύπος θα συνταχθεί µετά  την απόφαση ένταξης. Σηµειώνεται ότι στην 

απόφαση της επιτροπής ερευνών θα υπάρχει σαφής αναφορά και στη φύση του ερευνητικού 

προγράµµατος που εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ µε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα 

υλοποίησης. Η αναδροµική ισχύς της σύµβασης δεν µπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο 

απόφασης της Επιτροπής Ερευνών.  

 Επισηµαίνεται και πάλι ότι η αναδροµικότητα στις συµβάσεις είναι εξαιρετική 

διαδικασία, κρίνεται κατά περίπτωση από κάθε ελεγκτικό όργανο και πρέπει να είναι πλήρως 

αιτιολογηµένη.       
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4) Έναρξη επιλεξιµότητας δαπανών για µετακινήσεις προϋποθέτει υπογραφή 

σύµβασης για το άτοµο που θα ταξιδέψει; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 
 Για να δοθεί εντολή µετακίνησης από τον Συντονιστή της Πράξης θα πρέπει να έχει 

προηγηθεί η υπογραφή σύµβασης µε τον ερευνητή που θα µετακινηθεί. Στην περίπτωση µη 

αµειβόµενου ερευνητή, η εντολή του Συντονιστή δεν µπορεί να προηγείται της απόφασης 

της Επιτροπής Ερευνών για την έναρξη των εργασιών του έργου που αυτός έχει αναλάβει. 

 

5) Εφαρµογή ν. 4093/2012 και Πολ. 1004/4-1-2013 περί µη υποχρέωσης 

απεικόνισης συναλλαγών (έναρξη επιτηδεύµατος – απεικόνισης δαπάνης). 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. 

Μη υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (υποχρέωση έκδοσης Α.Π.Υ. ή τιµολογίου) είναι: 

• Ο συγγραφέας και ο εισηγητής δηµόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, 

εφόσον βέβαια δεν είναι υπόχρεος εφαρµογής του Κ.Φ.Α.Σ. για άλλη 

δραστηριότητα.  

• Φυσικά πρόσωπα, ήτοι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, 

φοιτητές, άνεργοι, κλπ, που µετέχουν, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή µη σύµβασης 

έργου, σε ερευνητικά προγράµµατα επιχορηγούµενα  ή µη, θεωρείται ότι δεν είναι 

ερευνητές,  και ως εκ τούτου για την περιστασιακή συµµετοχή τους  στα 

προγράµµατα αυτά, δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, εφόσον βέβαια 

δεν είναι υπόχρεα από άλλη αιτία . 

• Τα προαναφερόµενα  αναλογικά ισχύουν  και για τις κατηγορίες εργαζοµένων, οι 

οποίοι συµµετέχουν σε καινοτόµες δράσεις εκπαίδευσης που υλοποιούν φορείς 

εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Παιδείας και προσφέρουν ως επιµορφωτές, 

δηµιουργοί εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, υπηρεσίες 

υποστήριξης καινοτόµων εκπαιδευτικών δράσεων. 

• φυσικά πρόσωπα (µε εξαίρεση αυτούς που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα 

κατονοµαζόµενο στην παράγραφο 1 του 48 του ν. 2238/1994, όπως γιατροί, 

δικηγόροι, λογιστές, µηχανικοί, ερευνητές κ.λπ.) και υπό την προϋπόθεση ότι ασκεί 

«ευκαιριακή άσκηση παρεπόµενης δραστηριότητας» παροχής υπηρεσιών και δεν 

είναι υπόχρεος εφαρµογής του Κ.Φ.Α.Σ. για άλλη δραστηριότητα 

 

6) Απαλλαγή από ΦΠΑ των Ερευνητών.  

 AΠΑΝΤΗΣΗ 

• «δεν υπόκεινται σε καθεστώς ΦΠΑ µισθωτοί και άλλα φυσικά πρόσωπα τα οποία 

συνδέονται µε τον εργοδότη τους µε σύµβαση εργασίας ή µε οποιαδήποτε άλλη 
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νοµική σχέση που δηµιουργεί δεσµούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή 

την καταβαλλόµενη  αµοιβή». 

• Η απαλλαγή  χορηγείται από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αναφέρεται ρητά στη «Βεβαίωση 

Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευµατία» 

Στον παρακάτω πίνακα  αποτυπώνονται οι κατηγορίες φυσικών προσώπων σε συνδυασµό µε 

το καθεστώς ΦΠΑ  και το παραστατικό δαπάνης 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΤΗΣΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟ 

ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ 

Ερευνητής Κανονικό , εκτός αν 

υπάρχει απαλλαγή 

από τη ΔΟΥ 

Α.Π.Υ ή 

Τιμολόγιο  

Συμβατικό τίμημα 

Συγγραφέας και  εισηγητής-

επιμορφωτής ιδιωτικός υπάλληλος ή 

συνταξιούχος 

Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

Συμβατικό τίμημα  

Συγγραφέας και  εισηγητής-

επιμορφωτής δημόσιος υπάλληλος  

Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

Συμβατικό τίμημα 

μέχρι το διπλάσιο 

των μηνιαίων 

τακτικών 

αποδοχών 

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι που 

συμμετέχουν σε ερευνητικά 

προγράμματα 

Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

7.000 € 

Υποψήφιοι διδάκτορες Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

7.000 € 

Φοιτητές – Μεταπτυχιακοί φοιτητές Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

7.000 € 

Άνεργοι Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

7.000 € 

Εργαζομένοι, οι οποίοι συμμετέχουν σε 

καινοτόμες δράσεις εκπαίδευσης που 

υλοποιούν φορείς εποπτευόμενοι από 

το Υπουργείο Παιδείας και 

προσφέρουν ως, δημιουργοί 

εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική μορφή, υπηρεσίες 

υποστήριξης καινοτόμων 

εκπαιδευτικών δράσεων. 

Απαλλασσόμενο Απόδειξη 

Δαπάνης 

7.000 € 
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7) Απαιτούνται φύλλα χρονοχρέωσης για όλους τους αµειβόµενους από ΘΑΛΗ; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

     Εφαρµόζεται το άρθρο 32 της ΥΠ.Α.ΣΥ.∆. (ΦΕΚ 392 Β/2013) 

 

8) Η Προκήρυξη για πρόσληψη βοηθητικού προσωπικού (προπτυχιακών ή 

µεταπτυχιακών φοιτητών) µπορεί να περιοριστεί στο πλαίσιο του Ιδρύµατος; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

∆ύναται να γίνει ανοικτή διαδικασία  στο πλαίσιο του Ιδρύµατος εφόσον η σχετική δαπάνη 
δεν υπερβαίνει το ποσό  των 1.000€ το χρόνο. 

 

9) Εξαίρεση από διαδικασίες Προµηθειών (εργαστηριακά αναλώσιµα). 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Σχετικά στον Οδηγό διαχείρισης του Ερευνητικού Προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ», σελ. 15, 16). 
 
 
10) Κάλυψη εξόδων (µετακίνησης, διαµονής): α) ερευνητών που δεν αµείβονται 

από το έργο (συµµετοχή µε µηδενική αµοιβή),  β) ατόµων µη σχετικών µε το 

έργο (εκπρόσωποι φορέων, δήµαρχοι κ.λ.π) που µετέχουν σε ένα συνέδριο ή 

σύσκεψη στο πλαίσιο του έργου. 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Για τα µη αµειβόµενα µέλη της Κ.Ε.Ο. καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής, 

συνεδρίων, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονται ή µε την υποβολή των αντίστοιχων 

παραστατικών ή µε την καταβολή ηµερήσιας αποζηµίωσης. 

Για τα µη αµειβόµενα µέλη της Ε.Ο.Σ. καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής, 

κόστους συµµετοχής (fees) συνεδρίων, ενώ τα υπόλοιπα έξοδα καλύπτονται µε την υποβολή 

των αντίστοιχων παραστατικών. 

Στην περίπτωση ατόµων που δεν ανήκουν στην Κ.Ε.Ο. ή την Ε.Ο.Σ. και µετέχουν ως 

εισηγητές ή οµιλητές σε συνέδρια ή ηµερίδες καλύπτονται τα έξοδα µετακίνησης/διαµονής.  

 

11) Επιλεξιµότητα δαπανών για επισκευή οργάνων. 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Η δαπάνη για επισκευές/συντηρήσεις οργάνων είναι επιλέξιµη εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη στο περιεχόµενο του έργου.   

Η δαπάνη για επισκευές/συντηρήσεις οργάνων που ανήκουν στο Ίδρυµα και 

χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες του έργου µπορούν να καλυφθούν από τις έµµεσες 

δαπάνες (flat rate). 
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12) Επιλεξιµότητα ενοικίασης εξοπλισµού (συµφερότερη από αγορά). 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

∆εν προβλέπεται η δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού. 

 

13) Πώς αποτυπώνεται η τυχόν συνεισφορά σε Ανακοινώσεις / ∆ηµοσιεύσεις  
Ερευνητών ή άλλων συντελεστών οι οποίοι δεν είχαν προβλεφθεί στον 
επισυναπτόµενο Πίνακα της ΕΟΣ; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

Η συνεισφορά τους αποτυπώνεται µε τους ακόλουθους τρόπους:  

• αναφορά της συνεισφοράς τους στις σχετικές ευχαριστίες (acknowledgements) των 

ανακοινώσεων/δηµοσιεύσεων. 

• αναφορά των σχετικών ονοµάτων στη συγγραφική οµάδα της 

ανακοίνωσης/δηµοσίευσης δεδοµένης της προϋπάρχουσας τεκµηρίωσης του 

υπευθύνου για την αναγκαιότητα εµπλοκής τους στην εν λόγω 

ανακοίνωση/δηµοσίευση. 

 

14) Πώς αποτυπώνεται η τυχόν συνεισφορά σε Ανακοινώσεις / ∆ηµοσιεύσεις  
Ερευνητών ή άλλων συντελεστών  που χρηµατοδοτούνται από άλλη πηγή; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

   Η συνεισφορά τους αποτυπώνεται µε αναφορά των σχετικών ονοµάτων στη συγγραφική 

οµάδα της ανακοίνωσης/δηµοσίευσης, µε την προϋπόθεση ότι αυτή καθίσταται απολύτως 

διακριτή στις σχετικές ευχαριστίες (acknowledgements) , µε ξεχωριστή αναφορά στο 

φυσικό/οικονοµικό αντικείµενο.  

 

15) Ποιες είναι οι απαιτούµενες αναφορές για την δηµοσιότητα στις 
Ανακοινώσεις/ ∆ηµοσιεύσεις; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

    Υπενθυµίζεται ότι ελάχιστο λεκτικό µήνυµα για τις ανακοινώσεις/δηµοσιεύσεις είναι η 

αναφορά στη συγχρηµατοδότηση του προγράµµατος «ΘΑΛΗΣ» από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από εθνικούς πόρους, ενώ ελάχιστο οπτικό µήνυµα είναι 

το έµβληµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. άρθρο 9 ΕΚ 1828/2006).  

 

16) Όταν δεν προλάβει να ολοκληρωθεί ένα διδακτορικό τότε τι γίνεται µε τους 

δείκτες; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
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 Σε περίπτωση που κάποια έρευνα δεν µπορεί να καταλήξει στα δηλωµένα παραδοτέα, 

για επιστηµονικούς, ερευνητικούς ή ακαδηµαϊκούς λόγους, συντάσσεται Επιστηµονική 

Έκθεση από τον επιστηµονικό Υπεύθυνο σε συνεργασία µε την κύρια ερευνητική οµάδα, η 

οποία υποβάλλεται µέσω της Επιτροπής Ερευνών στην  ΕΥ∆/ΕΠ∆ΒΜ προς αξιολόγηση της 

ερευνητικής προσπάθειας και των ενδιάµεσων παραδοτέων καθώς και για εξέταση της 

έγκρισης των δαπανών που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί. 

 Το συγκεκριµένο παραδοτέο δεν προσµετράται στους δείκτες του έργου. 

 

17) Πού αναρτώνται τα παραδοτέα του ΘΑΛΗ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 Τα παραδοτέα του έργου µε την ολοκλήρωσή τους θα πρέπει να αναρτηθούν από την 

ερευνητική οµάδα στον υπό διαµόρφωση κεντρικό δικτυακό τόπο του Προγράµµατος, ο 

οποίος θα έχει δηµόσια πρόσβαση. Με την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και την 

κατάθεση της σχετικής ∆ήλωσης Ολοκλήρωσης Πράξης, τα παραδοτέα – εάν δεν έχουν 

αναρτηθεί στον κεντρικό διαδικτυακό τόπο του Προγράµµατος – θα παραδοθούν στη 

∆ιαχειριστική Αρχή σε ηλεκτρονικό φορέα αποθήκευσης (cd-rom). 

 

18) Κάθε Ίδρυµα έχει τη δική  του βάση υπολογισµού χρονοχρέωσης (rate) µε 

αποτέλεσµα ο ίδιος Καθηγητής να εµφανίζεται ότι χρεώνεται διαφορετικά η ώρα 

του σε κάθε Ίδρυµα. Είναι επιτρεπτό αυτό; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Οι κανόνες για την απασχόληση και τις δαπάνες προσωπικού στα υποέργα 

αυτεπιστασίας ορίζονται στο άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥ∆ 

 

19) Ένας υπάλληλος Ι∆ΑΧ που είναι και Ερευνητής πληρώνεται µε την αντίστοιχη 

βάση υπολογισµού χρονοχρέωσης (rate) του Ι∆ΑΧ που είναι πολύ χαµηλότερο 

από εκείνο του Ερευνητή. Μπορεί να πληρώνεται µε την βάση υπολογισµού 

χρονοχρέωσης (rate) του Ερευνητή αφού στο ΘΑΛΗ θα πληρωθεί για 

ερευνητικό έργο; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Όχι. Οι κανόνες για την απασχόληση και τις δαπάνες προσωπικού στα υποέργα 

αυτεπιστασίας ορίζονται στο άρθρο 32 της ΥΠΑΣΥ∆ 

 

20) Η κατ’ αποκοπή δήλωση εµµέσων δαπανών (flat rate) 17% πρέπει να 

δηλώνεται και να εκταµιεύεται σε µηνιαία βάση; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Κάθε φορά που δηλώνονται άµεσες δαπάνες θα πρέπει ταυτόχρονα να δηλώνονται και 

οι αντίστοιχες έµµεσες. 
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21) Σχετικά µε τις αµοιβές των Μελών ∆ΕΠ/ΕΠ των άλλων ΑΕΙ/ΤΕΙ και την 

παρακράτηση του 10% που επιστρέφει στο φορέα, στο ΕΣΠΑ είναι επιλέξιµη; 

Αν δεν θεωρείται επιλέξιµη στο ΕΣΠΑ για τους Καθηγητές του φορέα είναι 

επιλέξιµη για τα µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ που δεν ανήκουν στο φορέα;  

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Η παραπάνω δαπάνη δεν προβλέπεται και είναι µη επιλέξιµη (άρθρο 28 παρ 2β εδάφιο 

δεύτερο) ΥΠΑΣΥ∆. 

 

22) Για τις προµήθειες από το εξωτερικό καθίστανται επιλέξιµες οι δαπάνες 

εκτελωνισµού ή οι δασµοί; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Οι δαπάνες εκτελωνισµού ή οι δασµοί από χώρες εκτός Ε.Ε. αποτελούν µέρος του 

κόστους της Προµήθειας και εποµένως είναι επιλέξιµες. 

 

23) Τα έξοδα τραπεζικών εργασιών είναι επιλέξιµα; 

AΠΑΝΤΗΣΗ 

 Τα τραπεζικά έξοδα δεν είναι επιλέξιµα και δεν δηλώνονται στα ∆.∆.∆. Μπορούν να 

συµψηφιστούν µε τους πιστωτικούς τόκους κατά το κλείσιµο του έργου (άρθρο 30 παρ. 1 

ΥΠΑΣΥ∆).   

 


