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ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την Πρόσκληση με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» και κωδικό ΕΔΒΜ20 για την 

υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση».  
Σχετ.:    -  Η με αρ. πρωτ. 3315/15-03-2016 Πρόσκληση (κωδ. ΕΔΒΜ20), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

- Το με αρ. πρωτ. 4188/31-03-2016 έγγραφο της ΕΥΔ 
- Το με αρ. πρωτ. 4895/15-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔ 
- Το με αρ. πρωτ. 5317/26-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔ 

Σε συνέχεια νέων ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας από Ιδρύματα Ανώτατης 
Εκπαίδευσης – Δυνητικούς Δικαιούχους σχετικά με την ως άνω Πρόσκληση, σας κοινοποιούμε τις 
ακόλουθες διευκρινίσεις:  

ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Στο με αριθμό πρωτ. 4895/15-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔ, στην απάντηση του 

ερωτήματος 13 επισημαίνεται ότι «Ως αυτοδύναμη δύναται να πιστοποιηθεί η 

διδασκαλία για την οποία ο διδάσκων φέρει την υποχρέωση και ευθύνη της τελικής 

βαθμολόγησης των φοιτητών, υπό την έννοια ότι υπογράφει το βαθμολόγιο».  

Περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του διδάκτορα η διεξαγωγή 

εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο 

του Σεπτεμβρίου; 

 

http://www.edulll.gr/
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική 

Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του 

ωφελούμενου. Σχετικός όρος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα 

υπογραφεί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2. Στα κριτήρια επιλογής των νέων ερευνητών, αναφέρεται σε προηγούμενες 

διευκρινίσεις, ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες που ορίζει ο  νόμος για την 

πρόσληψη των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων, επομένως θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η επιλογή των νέων ερευνητών θα πραγματοποιηθεί βάσει των προβλέψεων των 

κείμενων διατάξεων.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3. Σχετικά με το θέμα αυτοδύναμης διδασκαλίας και τις διευκρινιστικές απαντήσεις 

σας που παραπέμπουν στους Ν. 4310/14 & 4009/11, θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε 

ότι είναι αποδεκτές οι αποφάσεις των Τμημάτων για συνανάθεση της διδασκαλίας 

με μέλος ΔΕΠ του Τμήματος,  που ουσιαστικά σημαίνει γενική επίβλεψη της 

διαδικασίας και συνυπογραφή του Βαθμολογίου. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Από το σχετικό ανωτέρω αναφερθέν νομοθετικό πλαίσιο δεν απορρέει θέμα 

συνανάθεσης ή συνδιδασκαλίας τουναντίον σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.4009/11 

μία εκ των προϋποθέσεων προσδιορισμού του διδακτικού έργου είναι η αυτοτελής 

διδασκαλία. 

Επιπροσθέτως επισημαίνεται ότι ο όρος συνανάθεση παραπέμπει σε χρηματοδότηση 
περισσότερων της μίας πηγής προσκρούοντας στο κανονιστικό πλαίσιο επιλεξιμότητας  
των συγχρηματοδοτούμενων δαπανών. Συγκεκριμένα δαπάνη η οποία αφορά 
παραδοτέο που χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή δεν καθίσταται επιλέξιμη για το 
συγχρηματοδοτούμενο σκέλος. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Στο με αριθμό πρωτ. 4044/29-03-2016 έγγραφο της ΕΥΔ, στην παράγραφο 1.2.3 

διευκρινίζεται ότι: «Η πρόσκληση, υπό τους περιορισμούς των παραγράφων 1.3. και 

1.4., δύναται να αφορά - «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», 

«μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα», 

«σεμιναριακά μαθήματα».   

Σε Τμήματα του Ιδρύματος που περιλαμβάνουν στο Πρόγραμμα Σπουδών τους 

αρκετά μαθήματα που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, συμβαίνει συχνά 

ορισμένα από αυτά να μην διδάσκονται τελικά σε κάποιο ακαδημαϊκό εξάμηνο 

λόγω πολύ μικρής ή μηδενικής ζήτησης από τους φοιτητές.  
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Τι προβλέπεται σε περίπτωση που κάποια από τα μαθήματα των οποίων η 

διδασκαλία θα έχει ανατεθεί σε διδάκτορες για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, δεν 

επιλεγούν τελικά από τους φοιτητές του Τμήματος;  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εκάστοτε σύμβαση αφορά στη διδασκαλία ενός μαθήματος. Σε περίπτωση μη 

υλοποίησης του μαθήματος δεν είναι επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη και η σύμβαση 

λύεται. Ως εκ τούτου, σχετικός όρος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύμβαση που 

θα υπογραφεί. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5. Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης ενός διδάκτορα σε περίπτωση που δεν 

δύναται να υλοποιήσει τη διδασκαλία του μαθήματος; 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης στις εξής περιπτώσεις:  

α) περίπτωση ανωτέρας βίας. 

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. 

β) περίπτωση οικειοθελούς λύσης της σύμβασης. 

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

που του έχει καταβληθεί για τις ήδη παρεχόμενες υπηρεσίες. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6. Στο με αριθμό πρωτ. 4895/15-04-2016 έγγραφο της ΕΥΔ, στην απάντηση του 

ερωτήματος 4 επισημαίνεται ότι «Με τον όρο υποχρεωτικά μαθήματα / μαθήματα 

κορμού νοούνται εκείνα τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση Τμημάτων με 

κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και τα μαθήματα των οποίων 

η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου στη 

συγκεκριμένη κατεύθυνση και άρα δεν είναι επιλέξιμα» 

Σε Τμήματα με κατευθύνσεις υπάρχουν δύο ενδεχόμενα για τον τίτλο (πτυχίο ή 

δίπλωμα) που αυτά απονέμουν: (α) η Κατεύθυνση δεν αναγράφεται και συνεπώς ο 

τίτλος είναι ενιαίος για όλους τους αποφοίτους του Τμήματος (συνεπώς δεν 
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υπάρχει κάποια διαφοροποίηση βάσει του τίτλου αλλά η κατεύθυνση 

αποτυπώνεται μόνο στο παράρτημα διπλώματος) και (β) η Κατεύθυνση 

αναγράφεται στον τίτλο. Ο παραπάνω περιορισμός που αποκλείει τα Υποχρεωτικά 

Μαθήματα Κατεύθυνσης ισχύει και στην περίπτωση που η κατεύθυνση ΔΕΝ 

αναγράφεται στον απονεμόμενο τίτλο;   

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε περίπτωση Τμημάτων με κατευθύνσεις, ως υποχρεωτικά μαθήματα λογίζονται και 

τα μαθήματα των οποίων η επιτυχής ολοκλήρωση συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση 

για τη λήψη πτυχίου στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, ανεξάρτητα από την αναγραφή ή 

μη της κατεύθυνσης στον τίτλο.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7. Ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες προκήρυξης γνωστικού αντικειμένου και 

σύναψης συμβάσεων διδακτόρων. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η έκδοση των προσκλήσεων προς τους διδάκτορες εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 

Ε.Λ.Κ.Ε. και έπεται των προβλεπόμενων διαδικασιών προκηρύξεων των γνωστικών 

αντικειμένων, οι οποίες διενεργούνται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 95 του Ν. 

4310/2014, όπως ισχύει.  

Σύμφωνα με αυτό ο Τομέας, ή οι Τομείς εκάστου εκ των Τμημάτων, εισηγείται στην 

ΓΣΕΣ του αντίστοιχου Τμήματος, η ΓΣΕΣ εγκρίνει και ακολούθως προωθεί τις σχετικές 

αποφάσεις προς  έγκριση και από τη Σύγκλητο.  

Οι προδιαγραφές των προσόντων των διδακτόρων καθώς και η αξιολόγηση αυτών 

πραγματοποιείται από τα αρμόδια Τμήματα.  

Πλέον των ανωτέρω αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων, υπενθυμίζεται η 

υποχρέωση των τελικών δικαιούχων τήρησης των όρων του με αρ. πρωτ. 15891/23-

07-2013 εγγράφου της ΕΥΔ (http://www.edulll.gr/wp-

content/uploads/2013/07/SEED_answer2.pdf). 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8. Σε περίπτωση που κάποιο Τμήμα δεν εκδηλώσει ενδιαφέρον για απασχόληση νέων 

επιστημόνων, θα γίνει αναπροσαρμογή του συνολικού αριθμού των θέσεων που 

αντιστοιχούν στο Ίδρυμα;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η κατανομή των θέσεων των νέων επιστημόνων στα Ιδρύματα αφορά στο μέγιστο 

αριθμό θέσεων που μπορεί κάθε Ίδρυμα να συμπεριλάβει στην αίτησή 

χρηματοδότησή του προς τη ΕΥΔ. Η κατανομή τους στα επιμέρους Τμήματα είναι 

αποκλειστική αρμοδιότητα του Ιδρύματος.  

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

Γ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2013/07/SEED_answer2.pdf
http://www.edulll.gr/wp-content/uploads/2013/07/SEED_answer2.pdf
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Εσωτερική Διανομή:       

 Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης ΕΠ του ΕΚΤ, 

 Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 

 Γραφείο Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης Τομέα Εκπαίδευσης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, 
 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝΣ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., 
 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, 
 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ, 
 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, 
 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, 
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 
 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ, 
 Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ, 
 Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, 
 Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, 
 Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
 Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 

 


