ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
(Έκδοση 27/9)
(Σημειώνεται ότι οι συχνές ερωτήσεις ενδέχεται να εμπλουτιστούν στη συνέχεια)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ KΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ»
1Ο Σ ΚΥΚΛΟΣ

1) Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι τα μηνιαία τροφεία (1.089,21 ευρώ)
συμπεριλαμβάνουν τυχόν νόμιμες κρατήσεις. Ποιες είναι αυτές;
Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται μηνιαία στο ύψος των 1.089,21 ευρώ, το οποίο
συμπεριλαμβάνει και τις νόμιμες κρατήσεις, όπως π.χ. το χαρτόσημο.
2)

Συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της υποτροφίας και η ασφάλιση του υποτρόφου;

Το ποσό της υποτροφίας προορίζεται να καλύψει όποια ανάγκη κρίνει ο υπότροφος στο
πλαίσιο της μεταδιδακτορικής του έρευνας. Δεν χορηγείται πρόσθετο ποσό για ασφάλιση.
Το ΙΚΥ δεν καταβάλει επιπλέον χρήματα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
συνταξιοδοτικά κ.τ.λ
3)

θα πάρω κάποιο επιπλέον ποσό αν θέλω να πάω σε ένα συναφές με το
μεταδιδακτορικό συνέδριο και να αγοράσω αναλώσιμα για την έρευνα μου;

Όχι. Το ποσό που θα πάρετε είναι αυτό που αναγράφεται στην προκήρυξη. Από αυτό το
ποσό μπορείτε να χρηματοδοτήσετε οποιεσδήποτε ενέργειες αφορούν στην έρευνά σας.
4) Εκπονώ μεταδιδακτορική έρευνα η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στον Οκτώβριο.
Έχω δικαίωμα να κάνω αίτηση;
Ναι. Μπορείτε να κάνετε κανονικά αίτηση εφόσον η προηγούμενη μεταδιδακτορική έρευνα
έχει λήξει μέχρι την έναρξη της υποτροφίας από το ΙΚΥ.
5) Έχω πάρει υποτροφία για διδακτορικό από το πρόγραμμα της Siemens. Μπορώ
να κάνω αίτηση στο πρόγραμμα για τη μεταδιδακτορική έρευνα;
Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τις συμβατικές σας εκκρεμότητες με το ΙΚΥ, στο πλαίσιο
παλαιότερης υποτροφίας για διδακτορικές σπουδές, τότε μπορείτε να κάνετε κανονικά
αίτηση.
6) Δημόσιος υπάλληλος μπορεί να κάνει αίτηση;
Οι δημόσιοι υπάλληλοι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου δεν είναι επιλέξιμοι να συμμετάσχουν
στο πρόγραμμα ανεξαρτήτως εάν είναι σε άδεια (οποιασδήποτε μορφής).

7) Σε ποια γλώσσα πρέπει να είναι η πρόταση της μεταδιδακτορικής έρευνας;
Η πρόταση της μεταδιδακτορικής έρευνας όπως επίσης και η αίτηση θα πρέπει να είναι στα
ελληνικά.
8) Έχω διδακτορικό τίτλο από το εξωτερικό αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον
ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να κάνω αίτηση;
Ναι, επιπλέον θα προσκομίσετε αντίγραφο της απόδειξης υποβολής αίτησης σας και
κατάθεσης δικαιολογητικών στο ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση του πτυχίου σας και υπό τον
όρο ότι θα προσκομίσετε τη Βεβαίωση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ εντός εξαμήνου από την
καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
9) Ποια θα πρέπει να οριστεί ως ημέρα έναρξης της μεταδιδακτορικής έρευνας;
Η μεταδιδακτορική έρευνα θα πρέπει να ξεκινήσει έως και 6 μήνες μετά την καταληκτική
προθεσμία, ήτοι 5/4/2017.
10) Μπορεί να είναι επιβλέπων της μεταδιδακτορικής έρευνας Ομότιμος Καθηγητής;
Ναι, εφόσον επιτρέπεται από το ΑΕΙ όπου εκπονεί τη έρευνα.
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Ομότιμοι
καθηγητές των Α.Ε.Ι. δύναται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν
γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σημειώνεται
ότι δεν πρόκειται για τη περίπτωση όπου συμμετέχουν σε ερευνητικά
προγράμματα ή παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων
μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν από
την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους.

11) Η υποτροφία για τη μεταδιδακτορική έρευνα μπορεί να συνδυαστεί με
Ερευνητικό Πρόγραμμα πχ HORIZON;
Όχι, εάν η μεταδιδακτορική έρευνα χρηματοδοτείται από πρόγραμμα ORIZON σύμφωνα με
το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά στα κριτήρια
επιλεξιμότητας/ προϋποθέσεις συμμετοχής, δεν θα πρέπει η μεταδιδακτορική έρευνα να
χρηματοδοτείται από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή)
καθ’όλη της διάρκεια της υποτροφίας.

12) Την υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να ξεκινήσω την μεταδιδακτορική διατριβή
εντός εξαμήνου από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων πρέπει
να την υπογράψει ο επιβλέπων;
Όχι την υπεύθυνη δήλωση την υπογράφει ο υποψήφιος διδάκτορας.

13) Στις προϋποθέσεις αναφέρεται πως δεν πρέπει να εκπονούν άλλη
μεταδιδακτορική έρευνα. Σε ποιο ακριβώς χρονικό σημείο; Όταν γίνει η
αίτηση ή όταν και αν γίνει έναρξη της υποτροφίας;
Από την έναρξη της υποτροφίας και καθ’ όλη τη διάρκειά της ο υπότροφος δεν θα πρέπει
να εκπονεί άλλη μεταδιδακτορική έρευνα.

14) Εάν στην πορεία προκύψει άλλη πηγή χρηματοδότησης απαιτείται
επιστροφή του συνόλου της υποτροφίας ή διακόπτεται από τη στιγμή εκείνη
και μετά;
Απαιτείται επιστροφή του συνόλου της καταβληθείσας υποτροφίας.
15) Έχω τελειώσει το διδακτορικό μου τον Μάρτιο του 2009. Μπορώ να κάνω αίτηση
για τις μεταδιδακτορικές υποτροφίες;
Μπορείτε να κάνετε αίτηση εφόσον έχετε αποκτήσει το διδακτορικό από την 1-1-2009 και
μετά.
16) Στο χρονικό διάστημα των 7 ετών από το έτος αναγόρευσής τους ή από το έτος
επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής προσμετρούνται ή
εξαιρούνται τυχόν χρονικές περίοδοι επαγγελματικού διαλείμματος π.χ. λόγω
στρατιωτικής θητείας για άνδρες ή εγκυμοσύνης για γυναίκες;
Στο χρονικό διάστημα των 7 ετών συνυπολογίζονται και δεν εξαιρούνται οι χρονικές
περίοδοι επαγγελματικού διαλείμματος κατ’ εφαρμογή των Κανονιστικών Διατάξεων του
προγράμματος όπως εγκρίθηκαν με την αριθμ. ΚΥΑ 125659/γδ6/28-07-2016 και
αναφέρονται στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

