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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 υποκριτηρίων αυτών, β) της αντιστοιχούσας σε αυτά βαθμολογίας, γ) του δικαιώματος 
υποβολής ένστασης και της προθεσμίας ασκήσεως του. Τα στοιχεία της πλήρους διαδρομής 
της αξιολόγησης θα πρέπει να τηρούνται από τον Τελικό Δικαιούχο και να είναι διαθέσιμα 
για ενδεχόμενο έλεγχο.  

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 προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής (βλ. 

παράγραφο 1.2.3.5 της Πρόσκλησης). Σε συνέχεια των παραπάνω εξυπακούεται ότι τα 

μαθήματα που ανατίθενται μπορούν να αποτελούν συνδυασμό προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών μαθημάτων δεδομένου ότι τα μεταπτυχιακά μαθήματα υπάγονται στο ίδιο 

Τμήμα με τα προπτυχιακά μαθήματα. 

6. H προϋπόθεση κατοχής διδακτορικής διατριβής ισχύει και για την περίπτωση 

γνωστικών αντικειμένων τα οποία υπάγονται στο Προεδρικό Διάταγμα υπʼ αριθμ. 34, το 

οποίο καθορίζει τα γνωστικά αντικείμενα για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 

εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής;  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.3, ο/η ωφελούμενος/η πρέπει να είναι κάτοχος 

διδακτορικού προκειμένου να συμμετάσχει στην Πράξη.  

7. Έστω ότι για κάποια από τις θέσεις που αντιστοιχεί στο Τμήμα, ορίζεται μία τριάδα 

μαθημάτων. Μπορεί στη συνέχεια αυτό να αλλάξει; Δηλαδή μπορεί ένα Τμήμα να 

αποφασίσει να αναθέσει στον υποψήφιο μόνο το ένα από τα τρία μαθήματα (με την 

προφανή αλλαγή στην αποζημίωση); 

Βλέπε ερώτηση 4. 

8. Ένα υποχρεωτικό μάθημα, του οποίου η διδασκαλία χωρίζεται σε ομάδες-τμήματα 

φοιτητών (λόγω του πλήθους των φοιτητών) και ένα Τμήμα εξ΄ αυτών πρόκειται να 

διατεθεί για διδασκαλία σε κάποιον ωφελούμενο, είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της 

Πράξης; 

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.2.3.1, 1.2.3.7 και 1.2.3.8: Το σύνολο των ανατιθέμενων 

μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία, δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία / 

συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος και δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε 

περισσότερους ωφελούμενους.  

9. Ένα μάθημα επιλογής, που πληροί τα κριτήρια της Πρόσκλησης ως προς την 

επιλεξιμότητά του, αλλά προσφέρεται και σε φοιτητές του Προγράμματος ERASMUS και 

ως εκ τούτου διδάσκεται στην Αγγλική, είναι επιλέξιμο στο πλαίσιο της Πράξης;  



Ναι, με δεδομένο ότι αναφέρεται στην προκήρυξη της θέσης η απαίτηση διδασκαλίας σε 

άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. 

10. Το Τμήμα Α αναλαμβάνει (προσφέρει) τη διδασκαλία του Μαθήματος Μ στο Τμήμα 

Β. Το μάθημα Μ είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Β κανονικά. 

Είναι δυνατόν να συμπεριληφθεί το μάθημα Μ σε πακέτο 3 μαθημάτων για την 

προκήρυξη μίας θέσης Μ/Δ στο Τμήμα Α; Η τριάδα συμπληρώνεται με άλλα δύο 

μαθήματα του Τμήματος Α;  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.3.2:  Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε 

ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, τα 

προς ανάθεση μαθήματα θα πρέπει να υπάγονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 

που προκηρύσσει τη θέση ανεξαρτήτως του αν αυτά διδάσκονται και σε άλλα Τμήματα. 

11. Για κάθε θέση υποψηφίου που θα προκηρυχθεί ανά Επιστημονικό Πεδίο, η οποία 

θέση μπορεί να αντιστοιχεί σε 1 μάθημα ή ομάδα 2 ή 3 μαθημάτων για το έτος 2018-19, 

οι συμβάσεις θα είναι ετήσιες ή εξαμηνιαίες ανά ωφελούμενο/η;  

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, παρ. 1.2.3.2.: Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά 

ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Ωστόσο, η διάρκεια της 

σύμβασης είναι αποκλειστική επιλογή του Τμήματος με δεδομένο ότι θα πρέπει να 

καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών που θα προσφέρει ο ωφελούμενος στο Τμήμα. 

12. Τί προβλέπεται στην περίπτωση όπου ο Ακαδημαϊκός Υπότροφος με 3 μαθήματα 

παραιτηθεί της θέσης του π.χ. το εαρινό εξάμηνο, ενώ έχει διδάξει ήδη το χειμερινό; 

Βλέπε ερώτηση 3.  


