ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
στο πλαίσιο της
«2ης Προκήρυξης Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους Διδάκτορες»

Ι.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΡ. 1. Ποιο είναι το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιτρέπεται να έχει παρέλθει από την
ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής
των αιτήσεων (15/6/2018);
ΑΠ. 1. Το χρονικό αυτό διάστημα (μεταξύ έγκρισης της εγγραφής και της 15/6/2018) δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
ΕΡ. 2. Ποιο είναι το χρονικό σημείο μέχρι το οποίο δεν πρέπει να έχουν παρέλθει 3 έτη από
το έτος απόκτησης (31/12/) του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών;
ΑΠ. 2. Το χρονικό αυτό σημείο είναι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων (15/6/2018).
Επομένως, δύνανται να υποβάλουν αίτηση ΥΔ που έχουν λάβει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μετά
την 31/12/2014, αφού ως χρονικό σημείο έναρξης της 3ετίας ορίζεται η 31/12 του έτους
απόκτησης του τίτλου, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης της προθεσμίας λόγω στρατιωτικής
θητείας ή κύησης.
ΕΡ. 3. Επιτρέπεται υποβολή αίτησης χορήγησης χρηματοδότησης, αν έχει υποβληθεί μεν
πρόταση για εκπόνηση διδακτορικού αλλά εκκρεμεί η αξιολόγησή της και συνεπώς η
έγκριση εγγραφής του/της ΥΔ;
ΑΠ. 3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης χορήγησης χρηματοδότησης είναι η
έγκριση της εγγραφής του/της ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος.
ΕΡ. 4. Σε περίπτωση που η κύηση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού
προγράμματος, και συνεχίστηκε μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου, πώς
υπολογίζεται η παράταση του χρόνου (3 έτη) που έχει παρέλθει από την απόκτηση του
μεταπτυχιακού τίτλου;
ΑΠ. 4. Σε αυτή την περίπτωση, ο μέγιστος χρόνος από τη λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών θα προσαυξηθεί κατά χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της κυοφορίας μετά τη λήψη του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
ΕΡ. 5. Τι γίνεται σε περίπτωση αναβολής κατάταξης στον στρατό για λόγους υγείας;
ΑΠ. 5. Ο ΥΔ που έχει τύχει αναβολής κατάταξης στον στρατό μπορεί να υποβάλει αίτηση
χορήγησης χρηματοδότησης, αρκεί να πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις συμμετοχής. Η
προϋπόθεση αυτή πρέπει να συντρέχει κατά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
ΕΡ. 6. Αν κάποιος/α ΥΔ έχει γίνει δεκτός/-ή κατ’ εξαίρεση ως ΥΔ, χωρίς να έχει λάβει
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μπορεί να υποβάλει αίτηση; Και αν ναι, πώς βαθμολογείται;
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ΑΠ. 6. Όσοι και όσες έχουν γίνει δεκτοί κατ’ εξαίρεση ως ΥΔ χωρίς να έχουν στην κατοχή τους
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποτροφία. Κατά την αξιολόγηση
του επιστημονικού προφίλ του/της ΥΔ δεν θα βαθμολογηθεί το εν λόγω κριτήριο.
ΕΡ. 7. Τι ισχύει σχετικά με τον Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου
(ΕΑΤΣΜΕ);
ΑΠ. 7. Σε περίπτωση που ο/η ΥΔ κατέχει Αδιάσπαστο Τίτλο Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου
(ΕΑΤΣΜΕ), μπορεί να υποβάλει αίτηση για υποτροφία, αρκεί να έχει εγκριθεί η εγγραφή του/της
ως ΥΔ από τη Γενική Συνέλευση ή το αρμόδιο όργανο του Τμήματος, και κατά την αξιολόγηση του
επιστημονικού προφίλ του/της ο εν λόγω τίτλος θα βαθμολογηθεί (ανάλογα με τον βαθμό) τόσο
ως πτυχίο όσο και ως μεταπτυχιακός τίτλος (παρ. 7.1, σελ. 10 της Προκήρυξης).
ΕΡ. 8. Μπορεί να υποβάλει αίτηση για υποτροφία ΥΔ που είναι εργαζόμενος/η στο
δημόσιο τομέα, αλλά έχει λάβει ή θα λάβει για την εκπόνηση της διδακτορικής του/της
διατριβής άδεια άνευ αποδοχών;
ΑΠ. 8. Σύμφωνα με την Προκήρυξη κρίσιμη είναι η ύπαρξη σχέσης εργασίας με το Ελληνικό
Δημόσιο ή φορέα του δημοσίου τομέα και όχι η πραγματική ή μη απασχόληση στο Ε.Δ. ή σε φορέα
του δημοσίου τομέα ή η λήψη αμοιβής ή μισθού από αυτούς τους φορείς ή το Ε.Δ.
ΕΡ. 9. Πώς ορίζεται το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης του/της ΥΔ;
ΑΠ. 9. Το εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης αναγράφεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα
κάθε φορολογικού έτους σε διακριτή θέση ως ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ. Η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ και για την
επιβολή της λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την
άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από
κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό
ή τεκμαρτό. Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς
τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, η αποζημίωση για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής
σχέσης της περίπτωσης ε` της παρ. 3 του άρθρου 12 ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και της περίπτωσης στ`
της παρ. 1 του άρθρου 14 ΚΦΕ. Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής
εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς
και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το έτος της
βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.
ΕΡ. 10. Μπορεί ΥΔ που λαμβάνει επίδομα ανεργίας να υποβάλει αίτηση για υποτροφία;
ΑΠ. 10. ΥΔ επιτρέπεται να λαμβάνει επίδομα ανεργίας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
χορήγησης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής του/της και προκειμένου ο/η ΥΔ
να λάβει την υποτροφία, θα πρέπει να διακοπεί η χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.
ΙΙ.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΕΡ. 1. Πώς υπολογίζεται η μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης/χορήγησης υποτροφίας;
ΑΠ. 1. Η χρηματοδότηση (χορήγηση υποτροφίας) δύναται να διαρκέσει από 12 έως 36 μήνες και
συναρτάται/καθορίζεται από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει μεταξύ της ημερομηνίας
έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ από το αρμόδιο όργανο του Τμήματος και της ημερομηνίας
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έναρξης υποβολής των αιτήσεων (15/6/2018). Το χρονικό αυτό διάστημα (μεταξύ έγκρισης της
εγγραφής και της 15/6/2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες. Αν στις 15/6/2018 δεν
έχουν παρέλθει 30 ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ, ο/η ΥΔ δύναται
να αιτηθεί χρηματοδότησης μέγιστης διάρκειας 36 μηνών, αν έχουν παρέλθει 12 μήνες, δύναται να
αιτηθεί χρηματοδότησης μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, αν έχουν παρέλθει 15 μήνες, δύναται να
αιτηθεί χρηματοδότησης μέγιστης διάρκειας 21 μηνών κ.ο.κ. (το μέγιστο δυνατό άθροισμα αφενός
της χρονικής απόστασης μεταξύ της ημερομηνίας έγκρισης της εγγραφής του/της ΥΔ και της
15/6/2018 και αφετέρου της μέγιστης διάρκειας της χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει
τους 36 μήνες). Ως ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης θεωρείται η ημερομηνία ένταξης της
υποτροφίας στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή του Ειδικού Λογαριασμού, ανάλογα με την
περίπτωση.
ΕΡ. 2. Πώς επηρεάζεται η διάρκεια της χρηματοδότησης από το χρόνο που μεσολαβεί
μεταξύ της υποβολής της αίτησης και της έκδοσης των αποτελεσμάτων;
ΑΠ. 2. Ως ημερομηνία έναρξης της χρηματοδότησης ορίζεται η ημερομηνία ένταξης της
υποτροφίας στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ ή του Ειδικού Λογαριασμού, αντίστοιχα. Επομένως, ο
χρόνος της αξιολόγησης των αιτήσεων δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της χρηματοδότησης και
δεν μεταβάλλει το χρονικό διάστημα χορήγησης της υποτροφίας.
ΕΡ. 3. Στην υποτροφία περιλαμβάνονται και ασφαλιστικές εισφορές;
ΑΠ. 3. Το ποσό που χορηγείται είναι αμιγώς υποτροφία και δεν καλύπτει οποιαδήποτε
υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών οποιουδήποτε είδους. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΙΙΙ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕΡ. 1. Σε περίπτωση που η γλώσσα σύνταξης της διδακτορικής διατριβής δεν είναι η
ελληνική, είναι δυνατή η σύνταξη της περίληψης του θέματος της διδακτορικής διατριβής
σε αυτή τη γλώσσα;
ΑΠ. 1. Σύμφωνα με την Προκήρυξη η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι αποκλειστικά η
ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, ΥΔ που έχουν λάβει έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
(Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματός τους για συγγραφή της διατριβής σε άλλη γλώσσα μπορούν να
συμπληρώσουν το τμήμα της αίτησης που αφορά το θέμα της διδακτορικής διατριβής (Τμήμα Β)
στη γλώσσα σύνταξης της διατριβής.
ΕΡ.2. Επιτρέπεται να δηλωθούν στην αίτηση τα στοιχεία μέλους/μελών της τριμελούς
επιτροπής, προκειμένου να αναζητηθούν συστάσεις;
ΑΠ.2. Η Προκήρυξη αναφέρει ότι θα πρέπει να δηλωθούν τα στοιχεία δύο επιστημόνων, από τους
οποίους θα μπορούν να αναζητηθούν συστατικές επιστολές, χωρίς να αποκλείει την περίπτωση
αυτός/αυτοί να είναι μέλος/μέλη της τριμελούς επιτροπής.
ΕΡ. 3. Σε περίπτωση απόκτησης του βασικού τίτλου σπουδών ή του μεταπτυχιακού
διπλώματος σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η
βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας;
ΑΠ. 3. Σύμφωνα με την Προκήρυξη, σε περίπτωση απόκτησης του βασικού ή/και του
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η
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αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας/αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ κατά την ηλεκτρονική υποβολή
των αιτήσεων (παρ. 5, σελ. 7 της Προκήρυξης).
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