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1. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των ωφελούμενων; 

Δεν απαιτείται από την Πρόσκληση της ΕΥΔ προς τα ιδρύματα η υποβολή σχεδίου 
μαθήματος από τους ωφελούμενους. Ωστόσο, κάθε Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο στις 
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ωφελούμενους να αποτυπώνει σαφώς 
την ακολουθούμενη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων. Επισημαίνεται 
ότι στις σχετικές προσκλήσεις είναι αναγκαία η αναφορά: α) των βασικών κριτηρίων και 
των βαθμονομημένων υποκριτηρίων αυτών, β) της αντιστοιχούσας σε αυτά βαθμολογίας, 
γ) του δικαιώματος υποβολής ένστασης και της προθεσμίας ασκήσεως του και δ) του 
δικαιώματος πρόσβασης των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους  των υπολοίπων 
υποψηφίων καθώς και των προϋποθέσεων ασκήσεως του. Τα στοιχεία της πλήρους 
διαδρομής της αξιολόγησης θα πρέπει να τηρούνται από τον Τελικό Δικαιούχο και να είναι 
διαθέσιμα σε κάθε επίπεδο ελέγχου.  

2. Απαιτείται να υποβάλλονται κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης από τους 

ΕΛΚΕ προς την ΕΥΔ τα μαθήματα που θα ανατεθούν; 

Όχι, δεν απαιτείται κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης να περιλαμβάνονται τα 

μαθήματα προς ανάθεση. Ωστόσο, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας η τελική 

αμοιβή ανά ωφελούμενο θα προκύπτει από τον αριθμό μαθημάτων που του ανατέθηκαν. 

3. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης ενός διδάκτορα; 

 Δύναται να υπάρξει αντικατάσταση σε περίπτωση ανωτέρας βίας όπου ως ανωτέρα 
βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου 
του διδάκτορα που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή 
περισσότερες από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν 
μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας 
επιμέλειας και σύνεσης. 

Επίκληση ανωτέρας βίας κρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος κατόπιν 

έγκαιρης και τεκμηριωμένης με δικαιολογητικά αίτησης του διδάκτορα, ο οποίος 

φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης. 

Στην περίπτωση αυτή, ο διδάκτορας δεν υποχρεούται να επιστρέψει στο Ίδρυμα το 

ποσό που του έχει καταβληθεί για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 Σε περίπτωση οικειοθελούς λύσης της σύμβασης ο διδάκτορας υποχρεούται να 
επιστρέψει στο Ίδρυμα το ποσό που του έχει καταβληθεί για τις ήδη παρεχόμενες 
υπηρεσίες. 

 Στην περίπτωση που ένας ωφελούμενος αναλάβει καθήκοντα των θέσεων της παρ. 
1.3.1.2 της οικείας Πρόσκλησης, οφείλει να ενημερώσει το Τμήμα προκειμένου να 
υπάρξει αντικατάστασή του με άλλο ωφελούμενο. Η αντικατάσταση δεν απαιτείται 
εάν έχει ήδη ξεκινήσει το ακαδημαϊκό εξάμηνο.  
 

 



4. Μετά την επιλογή ωφελούμενων μπορεί να τους ανατεθεί είτε διαφορετικός αριθμός 

μαθημάτων είτε διαφορετικά μαθήματα από αυτά που περιγράφονταν στην προκήρυξη 

των ιδρυμάτων προς ωφελούμενους;  

Ο αριθμός και το είδος των μαθημάτων που προκηρύσσονται ανά θέση συνιστούν 

ουσιώδεις όρους της προκήρυξης θέσεων προς τους ωφελούμενους και πρέπει να 

τηρούνται απαρέγκλιτα. Σε περίπτωση απόκλισης για λόγους που δεν εμπίπτουν στην 

περίπτωση ανωτέρας βίας η σχετική δαπάνη δεν είναι επιλέξιμη. 

5. Οι θέσεις που προκηρύσσουν τα ιδρύματα προς τους ωφελούμενους αφορούν και σε 

μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών; 

Ναι, η Πρόσκληση της ΕΥΔ αφορά και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών υπό τον 

περιορισμό ότι αυτά δεν που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής 

(βλ.1.2.3.5 της Πρόσκλησης). 

 


