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Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού  

 του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  

Έχοντας υπόψιν:  

1) Τις διατάξεις του Ν.2552/1997 (ΦΕΚ Α’ 266/24.12.1997) «Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 14 του 

Ν.2817/2000, από το άρθ. 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθ. 13 του 

Ν.3260/2004, από το άρθ. 19 του Ν.3577/2007, από το άρθ. 6 του Ν.4366/2016 

και από το άρθ. 28 του Ν.4368/2016. 

2) Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της 

διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 

23 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α’ 254/21.11.2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 

διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’ 

159/10.08.2012) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

και άλλες διατάξεις», το Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24/30.01.2013) «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες 

διατάξεις», το Ν.4310/2014 (ΦΕΚ Α’ 258/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», το Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 

33/27.02.2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και 

επιλογής προϊστάμενος (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της 

Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», το Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α’ 

83/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και το 

Ν.4452/2017 (ΦΕΚ Α’ 17/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού 

Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 

άλλες διατάξεις». 

Χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π. και 

υποψήφιους διδάκτορες του Ε.Α.Π.  

Η χορήγηση υποτροφίας προβλέπεται εφόσον επιτρέπεται από το Έργο και από το 

Φορέα Χρηματοδότησης. Η Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού έχει την 

εποπτεία της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησης.  

Τα ελάχιστα κριτήρια επιλογής είναι αυτά που αναφέρονται αναλυτικά σε κάθε 

κατηγορία υποτροφίας. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ύψος του χρηματικού ποσού 

καθορίζονται τόσο από το έργο όσο και από τον εκάστοτε χρηματοδότη.   
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Α. Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του Ε.Α.Π. και υποψήφιοι/ες διδάκτορες του 

Ε.Α.Π. 

Α.1. Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων.   

Προϋποθέσεις για κατάθεση υποψηφιοτήτων είναι: 

α) Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν τόσο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όσο και οι 

υποψήφιοι διδάκτορες ανάλογα με την εκάστοτε πρόσκληση ενδιαφέροντος.  

β) Οι υποψήφιοι να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα και 

να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.  

γ) Αποκλείονται οι υποψήφιοι που τα έσοδά τους από άλλες πηγές υπερβαίνουν σε 

ετήσια βάση το 100% της παρούσας υποτροφίας.  

δ) Να μην λαμβάνουν άλλη υποτροφία με την ιδιότητα μεταπτυχιακών φοιτητών ή 

υποψηφίων διδακτόρων. 

Α.2.1. Κριτήρια Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών  του Ε.Α.Π.  

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:  

 Βαθμολογία πτυχίου.  

 Σειρά εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

 Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις)  

 Η συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης υποτροφίας, σε περίπτωση 

που αυτό προσδιορίζεται.  

 Άλλο ειδικό κριτήριο ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του έργου.  

Α.2.2. Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Διδακτόρων του Ε.Α.Π.  

Κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων είναι:  

 Βαθμολογία πτυχίου.  

 Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και αντίστοιχες βαθμολογίες.  

 Ο αριθμός και η ποιότητα των εργασιών που έχουν συγγράψει, δημοσιεύσει 

ή/και ανακοινώσει σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια οι υποψήφιοι.  

 Πρόσφατες ακαδημαϊκές επιδόσεις (π.χ. βραβεία και τιμητικές διακρίσεις)  

 Η συνάφεια με το αντικείμενο της υπό προκήρυξης υποτροφίας, σε περίπτωση 

που αυτό προσδιορίζεται. 

 Άλλο ειδικό κριτήριο ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες του έργου.  

Α.3. Διαδικασία Επιλογής  

Οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα καταθέτουν στο Τμήμα «Προκηρύξεων-

Προμηθειών-Συμβάσεων» της ΕΔΕΛ εντός του διαστήματος από την ημερομηνία 

προκήρυξης:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας (θα διατίθεται στο δικτυακό τόπο της ΕΔΕΛ του ΕΑΠ)  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.  

3. Αντίγραφα πτυχίων.  
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4. Βεβαίωση εγγραφής τους ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ή Υποψήφιοι 

Διδάκτορες.  

5. Συστατικές Επιστολές. 

Σε περίπτωση επιλογής ο «Υπότροφος» θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσει:  

6. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν λαμβάνει υποτροφία από τον 

ίδιο ή άλλο φορέα ως μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/-τρια ή υποψήφιος/α 

διδάκτορας, ότι δεν κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα 

και ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελμα. 

Οι υποψηφιότητες θα παραπέμπονται στις Επιτροπές Αξιολόγησης και οι οποίες θα 

αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και την κατάταξη των υποψηφίων. Η τελική έγκριση θα 

γίνεται από το συλλογικό όργανο της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού 

(ΕΔΕΛ) με βάση τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης.  

Ο «Υπότροφος» καταθέτει υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση 

διακοπής της φοίτησης ή αλλαγής των ανωτέρω περιγραφέντων οικονομικών 

στοιχείων, θα ενημερώνει την ΕΔΕΛ και η υποτροφία θα διακόπτεται.  

Β. Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι  

Η διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 29 

του Ν. 4009/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως (άρθρο 19 του 

Ν.4452/2017, ΦΕΚ Α 17/15.2.2017):  

«α. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να 

απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του 

Προέδρου του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού 

έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 

υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο δεν υπάγονται στις διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β’ και Γ’ του ν. 

2190/1994, αλλά υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α’280). Η προκήρυξη του 

γνωστικού αντικειμένου γίνεται ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 

και έγκριση από Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό 

διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του 

Τομέα, μπορεί δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός 

χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. 

β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων 

μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του 

ευρύτερου δημόσιου φορέα.  

γ. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική. Σε περίπτωση πλήρους 

απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το υφιστάμενο κάθε φορά όριο των ωρών της 

εβδομαδιαίας απασχόλησης για το διδακτικό έργο που παρέχουν οι Καθηγητές και οι 

υπηρετούντες Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ενώ στην περίπτωση μερικής απασχόλησης η 

υποχρέωση παροχής διδακτικού έργου μειώνεται ανάλογα με το ποσοστό της 

απασχόλησης. Η κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που 
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εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων 

προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής 

επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα». 

Β.1. Κριτήρια Επιλογής Πανεπιστημιακών Υποτρόφων   

Μετά από πρόταση του μέλους ΔΕΠ και έγκριση της Κοσμητείας προκηρύσσεται η θέση 

του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο με 

προκαθορισμένα κριτήρια (ανάλογα με τις ανάγκες της υπό προκήρυξης θέσης), για τη 

διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή 

κλινικού έργου. Τα ανωτέρα θα περιγράφονται με σαφήνεια στην προκήρυξη.  

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ένα 

(1) ακαδημαϊκό έτος με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, πλην όμως ο συνολικός 

χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.  

Η απασχόληση των Πανεπιστημιακών Υποτρόφων δύναται να είναι πλήρης ή μερική.  

 Μισθωτοί του Δημοσίου δεν μπορούν να προσλαμβάνονται ως Πανεπιστημιακοί 

Υπότροφοι  

Η μηνιαία αποζημίωση θα ορίζεται κατά περίπτωση με βάση το εκάστοτε μισθολόγιο 

που διέπει τις συγκεκριμένες συμβάσεις εργασίας και θα εξασφαλίζεται από 

πρόγραμμα (Φ.Κ.) στην ΕΔΕΛ στο οποίο μέλος ΔΕΠ θα είναι «Επιστημονικός 

Υπεύθυνος» (ίδιοι πόροι).  

Β.2. Διαδικασία Επιλογής Πανεπιστημιακών Υποτρόφων  

Οι υποψήφιοι καταθέτουν στο Τμήμα «Προκηρύξεων-Προμηθειών- Συμβάσεων» της 

ΕΔΕΛ:  

 Αίτηση υποψηφιότητας.  

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

Με την ανακοίνωση της προκήρυξης της θέσης του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, η 

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.)  καθορίζει Τριμελή Επιτροπή 

Επιλογής αποτελούμενη από Καθηγητές πρωτίστως του ιδίου ή του πλέον συναφούς 

αντικειμένου για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων.  

Η Επιτροπή Επιλογής, μετά τη λήξη προθεσμίας κατάθεσης υποψηφιοτήτων συντάσσει 

λεπτομερή Εισηγητική Έκθεση που θα περιλαμβάνει και πίνακα κατάταξης των 

υποψηφίων αξιολογώντας το διδακτικό, ερευνητικό και συνολικό επιστημονικό τους 

έργο με βάση το αντικείμενο της προκήρυξης. Η τελική επιλογή θα γίνεται από την 

Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού (Ε.Δ.Ε.Λ.)  

 


