ΕΛ.Ι∆.Ε.Κ. 09/05/2022
Α. Π.: 48786

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 185 & Σαρδέων 2, 17121 Ν. Σμύρνη
Ιστοσελίδα: www.elidek.gr
Τμήμα Ερευνητικών Έργων
Τηλ.: 210-6412410, 420
Ηλ. Διεύθυνση: grants.pd3@elidek.gr

Προς: EY των προτάσεων που περιλαμβάνονται στη με Α.Π. 48495/29.04.2022 Απόφαση
Χρηματοδότησης της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (Κατάλογος με τις προς χρηματοδότηση προτάσεις)
στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών
Ερευνητών/τριών»

ΘΕΜΑ: Εγκριτική Επιστολή – Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή των απαραίτητων
δικαιολογητικών για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης

Αξιότιμε/η Επιστημονικέ/ή Υπεύθυνε/η,
Η πρόταση που υποβάλατε στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την
ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 32000/28.12.2020, όπως ισχύει)
περιλαμβάνεται στους Καταλόγους των προς χρηματοδότηση προτάσεων για τις Επιστημονικές
Περιοχές «Φυσικές Επιστήμες», «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας», «Επιστήμες Ζωής (Ιατρική
και Επιστήμες Υγείας)», «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα», «Μαθηματικά και Επιστήμες της
Πληροφορίας», «Κοινωνικές Επιστήμες», «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες», «Περιβάλλον και
Ενέργεια» και «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας», που εκδόθηκαν με τη με Α.Π.
48495/29.04.2022 Απόφαση Χρηματοδότησης της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (ΑΔΑ: Ω50846Μ77Γ4ΕΟ).
Κατόπιν τούτου και κατ’ εφαρμογή του Οδηγού Διαχείρισης και Υλοποίησης της Δράσης (Α.Π.
48489/29.04.2022), το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σας καλεί να υποβάλετε στη Διαδικτυακή του Πύλη
(https://portal.hfri.gr/Projects/#/projects) τα ακόλουθα έγγραφα σε ψηφιακή μορφή:
1. Βεβαίωση Αποδοχής του Έργου από τον Φορέα Υποδοχής (ΦΥ), υπογεγραμμένη από
τον/την νόμιμο εκπρόσωπό του.
2. Υπεύθυνη Δήλωση η οποία θα πρέπει να συμπληρωθεί και να εκδοθεί ηλεκτρονικά από την
Πύλη Ψηφιακών Υπηρεσιών (gov.gr), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Παράρτημα 1) και
τα οριζόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης-Υλοποίησης της Δράσης (Α.Π. 48489/29.04.2022).
3. Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρωθούν ηλεκτρονικά, στα αντίστοιχα πεδία της Διαδικτυακής
Πύλης, τα στοιχεία του έργου και η κατανομή του τελικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού ανά
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κατηγορία δαπάνης. Τέλος, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του σημείου
επαφής/υπεύθυνου στον Ε.Λ.Κ.Ε. ή της αρμόδιας υπηρεσίας του ΦΥ.
Σε περίπτωση που ο/η ΕΥ έχει ήδη συνάψει σύμβαση χορήγησης χρηματοδότησης οποιασδήποτε
μορφής (συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης υποτροφίας) για το αναφερόμενο στην πρότασή του
ερευνητικό έργο με άλλο Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβάλει
συμπληρωματικά, ως παράρτημα της Υπεύθυνης Δήλωσης (σε ένα ενιαίο .pdf αρχείο), έγγραφο ή
έγγραφα που να τεκμηριώνουν τη λύση της σχετικής σύμβασης. Αν κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η λύση της σύμβασης χρηματοδότησης, υποβάλλεται
σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, συνοδευόμενη από την αίτηση λύσης της σύμβασης προς τον Φορέα
Χρηματοδότησης με τον Αριθμό Πρωτοκόλλου αυτής.
Τα
ανωτέρω
υποβάλλονται
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(https://portal.hfri.gr/Projects/#/projects) εντός 20 ημερολογιακών
κοινοποίηση της παρούσης.
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Προς διευκόλυνσή σας, στην παρούσα επισυνάπτονται οδηγίες για την πρόσβασή σας στη Διαδικτυακή
Πύλη και την υποβολή/συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων και δικαιολογητικών εγγράφων
(Παράρτημα 2).
Μετά την υποβολή όλων των ανωτέρω θα ακολουθήσει ο σχετικός έλεγχος από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
Εφόσον η Πρόταση κριθεί επιλέξιμη, εκδίδεται η σχετική Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης από
την Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία θα κοινοποιηθεί στον/στην ΕΥ και στον ΦΥ.
Με απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η Πρόταση κρίνεται ως μη επιλέξιμη για χρηματοδότηση,
αν διαπιστωθεί ότι δεν πληροί έναν ή περισσότερους από τους όρους της Προκήρυξης ή/και του
Οδηγού Διαχείρισης – Υλοποίησης της Δράσης.

H Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας

Δρ Αικατερίνη Κουραβέλου

Συνημμένα: Παραρτήματα 1 και 2
Εσωτ. Διανομή:
Τμήμα Ερευνητικών Έργων
Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών
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