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ΕΣΠΑ 2014-2020: Ένταξη της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες και Κατόχους Διδακτορικού» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο 

Υπογράφηκε στις 29-06-2016 από τον Γιώργο Ιωαννίδη, Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & 
Τουρισμού), η πρώτη ένταξη της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες και Κατόχους Διδακτορικού» με δικαιούχο το ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας. Έως τα τέλη Ιουλίου θα εκδοθούν και οι υπόλοιπες 33 αποφάσεις που 
αφορούν τα υπόλοιπα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας. 

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από 1.861 
κατόχους διδακτορικού διπλώματος ανά έτος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης 
διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Στο πλαίσιο της δράσης, τα Ιδρύματα καλούν 
τους κατόχους διδακτορικού να καταθέσουν σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για συγκεκριμένα 
μαθήματα που επιλέγουν τα Τμήματα. Η πρόσκληση δύναται να αφορά μαθήματα 
επιλογής, προαιρετικά μαθήματα, μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής, κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά μαθήματα, σεμιναριακά μαθήματα, μαθήματα που προσφέρονται σε 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα και των δύο εξαμήνων (εαρινό, 
χειμερινό). Δεν επιτρέπεται η έκδοση πρόσκλησης για διδασκαλία μαθημάτων κορμού 
(υποχρεωτικά) ή για διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα 
Σπουδών που προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων. 

Ωφελούμενοι της δράσης είναι όλοι οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την 
προϋπόθεση ότι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ ή συμβασιούχου διδάσκοντα (Π.Δ. 
407/80) στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και/ή δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού 
Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. Δεν 
επιτρέπεται η διδασκαλία περισσότερων του ενός μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά 
το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής. 
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