
                                                                                                                                                                                                                                   

 
  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Εθνική Οδός Παλ/τσας – Αλυκές Ποταμού (κτίρια Μαρκεζίνη),  491 00 
Κέρκυρα 

Τηλ.: 26613 60000      Fax : 26613 60060      e-mail: ionia@mou.gr 

Προς  :    ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα ΠΙΝ 

Από 

Πληρ. 

: ΕΥΔ ΕΠ ΠΙΝ 

: Θ. Σπίγγος 

Ημερ.         :   14/2/2017                                                  Αριθμ. Πρωτ. 432 

 
ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων σχετικά με την Πρόσκληση ΙΟΝ40 του 

ΠΕΠ Ι.Ν. 2014-2020. 
  
ΣΧΕΤ: 1.το α.π. 310/8-2-2017 έγγραφό Πρόσκλησης ΙΟΝ40. 
           2. το α.π. 316/8-2-2017 α’ έγγραφο διευκρινήσεων . 
 
Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και με αφορμή την υποβολή και άλλων 
ερωτημάτων και αιτημάτων για την παροχή διευκρινήσεων από μέρους δυνητικών 
δικαιούχων της Πρόσκλησης ΙΟΝ40 - «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της 
αγροδιατροφής», παραθέτουμε συνημμένα τα στοιχεία αυτά υπό τη μορφή ερωτο- 
απαντήσεων. 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν αναγκαίες διευκρινήσεις. 
 
 
 
 
Ο Προϊστάμενος 

 

 

Πέτρος Οικονόμου 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΟΝ40  

1. Εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση της πράξης, μπορεί  να γίνει προκήρυξη  

για:  

- διοικητικό προσωπικό που δεν εργάζεται στο Ίδρυμα ; 

 

Η εργασία διαχείρισης ενός ερευνητικού έργου μπορεί να αντιμετωπιστεί από το 

υπάρχον προσωπικό του ΑΕΙ-ΤΕΙ-Ερευνητικού Κέντρου και ΔΕΝ συνιστάται 

πρόσκληση (μέσω προκήρυξης) διοικητικού προσωπικού. 

 

2. Eφόσον  κάποιος (μέλος ΔΕΠ κλπ) συμμετάσχει αμισθί σε μια ομάδα έργου, 

μπορεί να παρακαμφθεί ο περιορισμός της συμμετοχής του μόνο σε δύο έργα; 

 

Ο περιορισμός έχει τεθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο συμμετέχων μπορεί 

να είναι αποδοτικός και με ουσιαστική συμμετοχή στην διεκπεραίωση του 

ερευνητικού έργου. Αυτό αποτελεί τον ΚΑΝΟΝΑ. Μόνο σε εξαιρετική 

περίπτωση θα μπορούσε σε ΜΙΑ ερευνητική πρόταση να γίνει αποδεκτή η 

εξαίρεση για ένα άτομο και  με πλήρη αιτιολόγηση. 

 

 

3. Στο έντυπο Δ3 χρησιμοποιείται ο όρος «Ενότητα Εργασία» ενώ στο έντυπο της 

αυτεπιστασίας ο όρος «Πακέτο Εργασίας». Μπορείτε να μας επιβεβαιώσετε ότι οι 

δύο όροι είναι ταυτόσημοι; 

 

Γενικά, είναι ταυτόσημοι όροι 

 

4. Στον  πίνακα 5.1.του Δ3 στο σημείο που αναγράφεται «Ενότητες Εργασιών 

(Ε.Ε.)» εννοείται «ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ»; 

 

Στόχος είναι η απεικόνιση του ερευνητικού έργου μέσω των Εντύπων ΤΔΠ, Δ3 

και Έντυπο Αυτεπιστασίας, να είναι ευκρινής, λεπτομερής και ουσιαστική, και 

να ακολουθεί την ίδια λογική στα 3 βασικά έντυπα. Επομένως, εφόσον αυτά 

τηρούνται, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες παραλλαγές, όπως ως 

παράδειγμα αυτές που αναφέρονται στη συνέχεια: 

 

Α. Οι Ενότητες Εργασίας εκλαμβάνονται ως «Πακέτα Εργασίας»  τα οποία θα είναι 

αντίστοιχα και με αυτά του «Σχεδίου Αυτεπιστασίας». Έτσι μπορεί να έχουμε το 

Σχήμα: 

 



ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. Παραδοτέο 1

Ενότητα Εργασίας (Πακέτο Εργασίας) Παραδοτέο 2

ΠΕ1 - Προσωπικό κλπ

ΠΕ2-Προμήθεια Εξοπλισμού

ΠΕ3-Εξωτερικές υπηρεσίες 

κλπ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2.

Κατηγορία Δαπάνης 1.1.

Κατηγορία Δαπάνης 1.2.

Κατηγορία Δαπάνης 2.1

 
 

 

Εναλλακτικά 

 

Β. όπως ο τρόπος τον οποίο προτείνει  το ΤΕΙ, αρκεί να διασφαλίζεται αντιστοίχιση 

με το Σχέδιο Αυτεπιστασίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1. Παραδοτέο 1

Ενότητα Εργασίας (Πακέτο Εργασίας) Παραδοτέο 2

ΠΕ1 - Έρευνα για νέα ποικιλία οίνου κλπ

ΠΕ2-

ΠΕ3- 

κλπ

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1.2.

Κατηγορία Δαπάνης 1:Προσωπικό

Κατηγορία Δαπάνης 2:Γενικά Έξοδα

Κατηγορία Δαπάνης 3: λοιπά

 
 

 

5. Στη σελ. 7 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει το έγγραφο 33 - 

Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ, ενώ 

παρόμοια αναφορά υπάρχει και στο Έντυπο Δ3. Απαιτείται να συμπληρωθεί και 

ξεχωριστή έκθεση βάσει του παραρτήματος ΙΙ;  

 

Σκοπός είναι να υπάρχει μία κατατοπιστική και περιεκτική αναφορά για τα 

θέματα των ΑμεΑ, όπως αυτά θίγονται στο Παράρτημα της Πρόσκλησης και στο 

βαθμό που αφορούν στο έργο. Αυτή η αναφορά μπορεί να είναι κοινή και για τις 

2 περιπτώσεις (Πρόσκληση και Έντυπο Δ3) 

 

 


