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υχνζσ Ερωτιςεισ – Απαντιςεισ
1.
Σι ζγγραφα χρειάηεται να προετοιμάςω για να υποβάλω τθν αίτθςι μου (προπαραςκευαςτικζσ
ενζργειεσ);
Για τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ κα χρειαςτοφν πλθροφορίεσ που περιζχονται ςτα δικαιολογθτικά που
αναγράφονται ςτο ΚΕΦ. Β τθσ οικείασ πρόςκλθςθσ. Επιπροςκζτωσ, μετά τθν υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ
κα ακολουκιςει θ υποβολι ςε ζντυπθ μορφι των δικαιολογθτικϊν που αναγράφονται ςτο ανωτζρω κεφάλαιο,
οριςμζνα από τα οποία κα πρζπει να αναηθτθκοφν ςτισ Γραμματείσ χολϊν/Σμθμάτων ι ςε άλλουσ φορείσ.
Επιπλζον, οι υποψιφιοι κα πρζπει να ηθτιςουν από τον επιβλζποντα τθσ μεταδιδακτορικισ (εφόςον είναι
εγγεγραμμζνοσ ςτο μθτρϊο εκλεκτόρων ΑΠΕΛΛΑ) τον πενταψιφιο κωδικό χριςτθ του (ΑΠΕΛΛΑ_ID) και να τον
ζχουν διακζςιμο.
Οι υποψιφιοι οφείλουν, πριν προβοφν ςτθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, να ζχουν διαβάςει προςεκτικά το κείμενο τθσ
ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ αιτιςεων και το παρόν ζγγραφο.
2.
Πϊσ ορίηεται θ διάρκεια τθσ υποτροφίασ; Σο χρονοδιάγραμμα ςχετίηεται με τθν αιτοφμενθ διάρκεια
και αν ναι με ποια θμερομθνία ζναρξθσ;
Σο χρονοδιάγραμμα αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ πρόταςθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ θ οποία
αξιολογείται και μοριοδοτείται και δεν ςχετίηεται άμεςα με τθν αιτοφμενθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ. Σο
χρονοδιάγραμμα αφορά τον απαιτοφμενο χρόνο υλοποίθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ και ξεκινάει, είτε
από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των αιτιςεων για τισ ζρευνεσ που ζχουν ιδθ
ξεκινιςει, είτε από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ για τισ περιπτϊςεισ που αυτι κα
ξεκινιςει, το αργότερο, εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων. Η αιτοφμενθ
διάρκεια τθσ υποτροφίασ αφορά το χρόνο χρθματοδότθςθσ από το ΙΚΤ, αρχομζνθσ εντόσ τριμινου από τθν
ανακοίνωςθ του πίνακα επιλεγζντων και ανζρχεται ςε 24 μινεσ κατά ανϊτατο όριο. Επιςθμαίνεται ότι, θ
αιτοφμενθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ δεν αξιολογείται και ςε κάκε περίπτωςθ δεν επθρεάηει τθν αξιολόγθςθ τθσ
πρόταςθσ με κανζναν τρόπο. Λόγω του ότι θ αιτοφμενθ διάρκεια υποτροφίασ δεν είναι δυνατόν να
τροποποιθκεί μετά τθν οριςτικι υποβολι τθσ αίτθςθσ, ςυνιςτάται ςτουσ υποψιφιουσ να αιτθκοφν τθ μζγιςτθ
διάρκεια τθσ υποτροφίασ, ιτοι 24 μινεσ.
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3.
το επιςυναπτόμενο ζγγραφο τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ με τίτλο «Περίλθψθ (abstract)» τι κα πρζπει
να αναρτθκεί;
Σο αρχείο που κα αναρτιςετε κα περιλαμβάνει μόνο τθν περίλθψθ (abstract) τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ
ακριβϊσ όπωσ εμφανίηεται ςτθν «Πρόταςθ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ» θ οποία κα αναρτθκεί ςε ξεχωριςτό pdf
αρχείο. ε κάκε περίπτωςθ δεν κα πρζπει να αναγράφεται το ονοματεπϊνυμο του υποψθφίου ςτο εν λόγω
αρχείο με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ ανωνυμίασ ςτθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επιλογισ των αξιολογθτϊν.
4.

Δεν ζχω ξεκινιςει ακόμθ τθ μεταδιδακτορικι μου ζρευνα. Μπορϊ να υποβάλω αίτθςθ;

Για τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο πρόγραμμα κα πρζπει να υπάρχει επίςθμθ βεβαίωςθ ΑΕΙ ι Ερευνθτικοφ Κζντρου
με υπογραφι του επιβλζποντοσ ςτθν οποία κα αναφζρεται το κζμα τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ, ο
επιςτθμονικόσ τομζασ, ο επιςτθμονικόσ κλάδοσ και θ εξειδίκευςθ ςτθν οποία εμπίπτει το κζμα τθσ, ςφμφωνα με
τθν οικεία πρόςκλθςθ και τθν αίτθςθ- υπεφκυνθ διλωςθ του υποψθφίου, κακϊσ και θ θμερομθνία ζναρξθσ ι θ
εκτιμϊμενθ θμερομθνία, θ οποία κα πρζπει να είναι το αργότερο εντόσ τριϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία
ανακοίνωςθσ των αποτελεςμάτων. Οποιαδιποτε προπαραςκευαςτικι ενζργεια πριν από τθν θμερομθνία αυτι
δεν κα καλυφκεί από τθν υποτροφία.
5.
Είμαι κάτοχοσ διδακτορικοφ διπλϊματοσ τθσ αλλοδαπισ με θμερομθνία κτιςθσ πριν από τισ
31/12/2011. Η αναγνϊριςθ του ΔΟΑΣΑΠ ζγινε μετά τισ 31/12/2011, κα είναι επιλζξιμθ θ αίτθςι μου;
Όχι. Η θμερομθνία κτιςθσ του διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςτθν αλλοδαπι (θ/και θ υποςτιριξθ τθσ διδακτορικισ
διατριβισ) πρζπει να ζχει λάβει χϊρα μετά τισ 31/12/2011. ε περίπτωςθ που δεν υπάρχει βεβαίωςθ ιςοτιμίασ
του ΔΟΑΣΑΠ, κα πρζπει να προςκομιςτεί βεβαίωςθ υποβολισ φακζλου-αίτθςθσ αναγνϊριςθσ ςτο ΔΟΑΣΑΠ και
υπεφκυνθ διλωςθ ότι κα προςκομίςουν τθν βεβαίωςθ ιςοτιμίασ εντόσ εξαμινου από τθν καταλθκτικι
προκεςμία υποβολισ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων.
6.
Μπορϊ να υποβάλλω ςτισ επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ και δθμοςιεφςεισ που ζχουν κατατεκεί αλλά
δεν ζχουν ακόμθ εγκρικεί προσ δθμοςίευςθ;
Όχι. Οι δφο επιςτθμονικζσ δθμοςιεφςεισ κα πρζπει να ζχουν δθμοςιευκεί ι να ζχουν εγκρικεί προσ δθμοςίευςθ
και να είναι ςυναφείσ με τθ μεταδιδακτορικι ζρευνα του υποψθφίου.
7.

Ζχω κάνει οριςτικι υποβολι, αλλά ξζχαςα να ςυμπλθρϊςω κάποια πεδία ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ.

Η αίτθςθ υποβάλλεται άπαξ και είναι μοναδικι. υνεπϊσ, κα πρζπει πριν τθν οριςτικοποίθςι τθσ να τθν
ελζγξετε προςεκτικά και να επιβεβαιϊςετε τθν ακρίβεια και τθν εγκυρότθτα των ςτοιχείων. Διευκρινίηεται ότι
δεν είναι δυνατόν να υποβλθκεί δεφτερθ αίτθςθ.
8.
Είναι δυνατόν, κατά τθν διάρκεια τθσ υποτροφίασ, να χρθματοδοτθκϊ παράλλθλα και από άλλο
φορζα/πρόγραμμα τθσ Ελλάδασ ι του εξωτερικοφ, για τθν υλοποίθςθ (ατομικά ι ωσ μζλοσ ερευνθτικισ
ομάδασ)τθσ ίδιασ ι άλλθσ ζρευνασ(ςυναφοφσ ι μθ ςυναφοφσ αντικειμζνου);
Οι επιλεγζντεσ υποψιφιοι, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ, δεν επιτρζπεται:
α) να χρθματοδοτθκοφν για τθν προτεινόμενθ μεταδιδακτορικι ζρευνα από οποιαδιποτε άλλθ πθγι (δθμόςια,
ιδιωτικι, ευρωπαϊκι, διεκνι).
β) να λαμβάνουν, κατά το χρονικό διάςτθμα που λαμβάνουν τθν παροφςα υποτροφία, οποιαδιποτε άλλθ
υποτροφία.
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Επιπροςκζτωσ, οι υπότροφοι οφείλουν να αφιερωκοφν πλιρωσ και ουςιαςτικά ςτθν υλοποίθςθ τθσ
μεταδιδακτορικισ ζρευνασ για τθν οποία ζχουν επιλεγεί και να ολοκλθρϊςουν τθν ζρευνά του εντόσ τθσ
προβλεπόμενθσ προκεςμίασ. Ωσ εκ τοφτου, θ ανάλθψθ δραςτθριοτιτων οι οποίεσ, ενδεχομζνωσ, κα
επθρεάςουν αρνθτικά το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ μεταδιδακτορικισ ζρευνασ
πραγματοποιείται με ευκφνθ των υποτρόφων.
9.

Μζχρι πότε μπορϊ να εργάηομαι αν λάβω τθν υποτροφία;

Δεδομζνου ότι, οι υποψιφιοι δεν κα πρζπει να εργάηονται κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ υποτροφίασ, ςτο δθμόςιο
με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου ι ωσ μόνιμοι υπάλλθλοι, ι ςε ΑΕΙ ωσ μζλθ ΔΕΠ επί κθτεία, ι ςτον ιδιωτικό
τομζα με ςχζςθ εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ αορίςτου χρόνου και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ζχουν τθ
δυνατότθτα παραίτθςθσ μετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων , οι ςυγκεκριμζνοι υποψιφιοι είναι δυνατόν
να εργάηονται το αργότερο ζωσ τθν ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ΙΚΤ-υποτρόφου (ςυνάπτεται εντόσ προκεςμίασ που
κζτει το ΙΚΤ).
10.

Ποιο είναι το κακαρό ποςό τθσ υποτροφίασ μετά τθν παρακράτθςθ των νόμιμων κρατιςεων;

Σο ποςό τθσ υποτροφίασ ανζρχεται ςε 1.100€ μθνιαίωσ (κακαρό ποςό) και δεν υπόκειται ςε κρατιςεισ,
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11.
Ζχει οριςτεί θ Επταμελισ Εξεταςτικι Επιτροπι μου για υποςτιριξθ του Διδακτορικοφ, θ οποία κα
ςυνζλκει ζωσ τισ 31 Ιουλίου 2019. Μπορϊ να υποβάλλω αίτθςθ;
Μπορείτε κατ’ εξαίρεςθ να υποβάλλετε αίτθςθ, επιςυνάπτοντασ τθ βεβαίωςθ οριςμοφ Επταμελοφσ Εξεταςτικισ
Επιτροπισ και με τθν υποχρζωςθ να προςκομίςετε το αργότερο ζωσ 31 Ιουλίου 2019 τθ Βεβαίωςθ Επιτυχοφσ
Τποςτιριξθσ.

--------------------Νζα Ιωνία, 22/5/2019
Ο Πρόεδροσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του ΙΚΤ

Κυριάκοσ Ακαναςίου
Ομότιμοσ κακθγθτισ ΕΚΠΑ
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