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Το παρόν αποτελεί προσχέδιο για το «Παραδοτέο 1.6 – Συνολική Έκθεση Aποτίμησης της 

Δράσης ‘Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού’» του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» της Πράξης 

«Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010794.  

Η Πράξη «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» υλοποιείται από το Εθνικό 

Κέντρο Τεκμηρίωσης για λογαριασμό της Ειδικής Γραμματείας  Διαχείρισης  Τομεακών 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. H Πράξη 

συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». 
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Εισαγωγή  

 

Το παρόν αποτελεί προσχέδιο του Παραδοτέο 1.6 «Συνολική έκθεση αποτίμησης της 

Δράσης ‘Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες 

κατόχους διδακτορικού» του έργου «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (στο εξής, ΕΚΤ) 

στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Μηχανισμός Αποτίμησης 4 δράσεων του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020» 

της Πράξης «Αξιολόγηση δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 

(MIS) 5010794, για λογαριασμό της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 

Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (στο εξής, ΕΥΔ).  

Το παρόν προσχέδιο αφορά στη συγκριτική παράθεση στοιχείων για τους δυο 

κύκλους της σχετικής Δράσης που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής, δηλαδή τους 

κύκλους που υλοποιήθηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-20171 και 2017-2018. 

Σημειώνεται ότι κατά τον χρόνο που έχει προσδιοριστεί η συμβατική υποχρέωση εκ 

μέρους του ΕΚΤ παράδοσης στην ΕΥΔ του παραδοτέου 6 (άνοιξη 2020), στο 

συγκεκριμένο παραδοτέο θα ενσωματωθούν και τα δεδομένα από την υλοποίηση της 

Δράσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Ως προς το περιεχόμενο, το παρόν 

προσχέδιο αποτυπώνει με συγκριτικό τρόπο τον πληθυσμό των ωφελούμενων που 

συμμετείχαν στους δυο κύκλους της Δράσης και αποτιμά την υλοποίηση της Δράσης 

συνολικά, με βάση τις αποκρίσεις των ωφελούμενων, ως προς τις ακόλουθες 

παραμέτρους: 

- Προσωπικός βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη Δράση. 

- Εκτίμηση των συνεπειών της Δράσης για τη μόνιμη εγκατάσταση 

εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain). 

- Προτάσεις για τη βελτίωση της Δράσης, προτάσεις που θα μπορούσαν να 

ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των επόμενων κύκλων της προκήρυξης. 

Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση έχουν προκύψει από 

επεξεργασία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν και υπέβαλαν 

οι ωφελούμενοι, ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι, που συμμετείχαν στους δύο 

κύκλους διδακτικής εμπειρίας (Α κύκλος: ΕΔΒΜ20 για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 

και Β κύκλος: ΕΔΒΜ45 για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018), στο πλαίσιο της 

πρωτογενούς έρευνας που διεξήγαγε το ΕΚΤ για τους σκοπούς της μελέτης 

αποτίμησης της Δράσης. Στην παρούσα έκθεση, το επίπεδο της ανάλυσης είναι 

                                                           
1 Η αποτύπωση του πρώτου κύκλου της Δράσης (ΕΔΒΜ20) που αφορούσε το ακαδημαϊκό έτος 2016-
2017 πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο διακριτής, προηγούμενης ανάθεσης έργου της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προς το Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης. 
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ολόκληρος ο κάθε κύκλος, ανά ακαδημαϊκό έτος και όχι κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 

(πλην των διαγραμμάτων 22, 23 και 24 όπου η ανάλυση είναι ανά εξάμηνο),  ενώ η 

παράθεση των στοιχείων γίνεται είτε σε απόλυτους αριθμούς, είτε –συχνότερα– ως 

ποσοστό, κυρίως, επί του αριθμού των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων, δηλαδή 

ως ποσοστό των αποκρίσεων.  

Τέλος, ορισμένοι δείκτες αφορούν μόνο την ΕΔΒΜ45, ως αποτέλεσμα προσθηκών 

που κρίθηκαν αναγκαίες στην κατάρτιση των ερωτηματολογίων, κατόπιν 

συνεννοήσης με την ΕΥΔ. Αυτό σημειώθηκε στην προσπάθεια της καλύτερης δυνατής 

συνεισφοράς της παρούσας εργασίας στην εξυπηρέτηση του στόχου άσκησης 

πολιτικής και λήψης αποφάσεων στη βάση συγκεκριμένων στοιχείων και τεκμηρίων 

(evidence-based policy), συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πραγματικά καλή και 

άρτια συνεργασία του ΕΚΤ με την ΕΥΔ. 
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1. Έρευνα πεδίου του ΕΚΤ και εισαγωγικά στοιχεία για τις Δράσεις 

ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 

1.1. Στοιχεία έρευνας πεδίου 

Στο πλαίσιο των πρωτογενών ερευνών του ΕΚΤ απεστάλησαν ερωτηματολόγια στο 

σύνολο των πανεπιστημιακών υποτρόφων των δυο κύκλων (ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45) 

ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (χειμερινό και εαρινό). Τα αναλυτικά δεδομένα για τη 

συμμετοχή των ωφελούμενων πανεπιστημιακών υποτρόφων στις έρευνες του ΕΚΤ 

και τα σχετικά ποσοστά απόκρισης, ανά κύκλο και ακαδημαϊκό εξάμηνο, 

αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Δεδομένα συμμετοχής ωφελούμενων στις πρωτογενείς έρευνες του 

ΕΚΤ  

Κύκλοι ΕΔΒΜ20 ΕΔΒΜ45 

2016-2017 2017-2018 

Ακαδημαϊκά 
εξάμηνα 

Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο 

     

Σύνολο 
απαντήσεων 

583 763 559 757 

Σύνολο 
ωφελούμενων 

641 883 665 917 

Ποσοστό 
απόκρισης 

91,0% 86,4% 84,1% 82,6% 

Και στις τέσσερις παραπάνω περιπτώσεις, η συλλογή των στοιχείων επικοινωνίας των 
ωφελούμενων των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 πραγματοποιήθηκε μέσω των 

Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ιδρυμάτων που φιλοξένησαν 
τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους. Η διαδικασία συλλογής και συγκέντρωσης 
στοιχείων είναι εναρμονισμένη με το σχετικό με τη λειτουργία του στατιστικού 
συστήματος νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 για την Εμπιστευτικότητα και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 
(Κανονισμός GDPR). Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΤ, ως παραγωγός των επίσημων εθνικών 
στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία είναι φορέας του Ελληνικού 
Στατιστικού Συστήματος και δεσμεύεται στην τήρηση του Στατιστικού Νόμου Ν. 
3832/2010 όπως ισχύει από τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/97), καθώς και από τους ισχύοντες νόμους του 
εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου για την προστασία του ατόμου από την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό, η συλλογή και 
επεξεργασία των πληροφοριών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις και τις 
εγγυήσεις του ως άνω πλαισίου, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στατιστικούς 
σκοπούς και τηρείται το απόρρητο των στοιχείων. Τα στοιχεία κοινοποιούνται 

αποκλειστικά στο πιστοποιημένο προσωπικό του ΕΚΤ στο οποίο έχει ανατεθεί η 
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διεξαγωγή της συλλογής και επεξεργασίας και δεσμεύεται από ρητές υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας και επιπρόσθετα από πρωτόκολλο απορρήτου. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου, το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να συλλέξει 
στοιχεία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται 
σε τρίτους, ενώ ουδέποτε θα δημοσιευτούν σε μορφή που επιτρέπει τον 
προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών προσώπων. Επίσης, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία οι ωφελούμενοι των Δράσεων δικαιούνται οποτεδήποτε να 
ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, καθώς και να 
κάνουν χρήση των άλλων δικαιωμάτων που προβλέπει η οικεία νομοθεσία (άρθρα 
12-13 Ν. 2472/97, όπως ισχύει) και φυσικά  διατηρούν το δικαίωμα διαγραφής των 

προσωπικών τους δεδομένων μετά την αποστολή σχετικού αιτήματος στο 
privacy@ekt.gr. Η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση διαχειρίζεται όλα τα αιτήματα 
πρόσβασης, διαγραφής και ό,τι άλλο αφορά σε προσωπικά δεδομένα φυσικών 
προσώπων. Επιπλέον, τα δεδομένα κάθε συμμετέχοντα θα διατηρούνται για το 
διάστημα που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Έργου 
αποτίμησης. Για όλα τα παραπάνω λαμβάνουν γνώση και οι ωφελούμενοι κατά την 
έναρξη συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου που τους αποστέλλεται2.  

Η έναρξη της συλλογής δεδομένων πραγματοποιήθηκε με την αποστολή 
ηλεκτρονικής πρόσκλησης προς τους αποδέκτες του ερωτηματολογίου, δηλαδή τους 
πανεπιστημιακούς υποτρόφους. Αναλυτικότερα:  

 Απεστάλη αρχικό ηλεκτρονικό μήνυμα προς τον πληθυσμό του ερωτηματολογίου 
με την χρήση μοναδικού κουπονιού ανά χρήστη με σχετική επιστολή της 
Διευθύντριας του ΕΚΤ. 

 Επιβεβαιώθηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μέσω της αποστολής 
ηλεκτρονικού μηνύματος επιβεβαίωσης στο email του χρήστη. 

 Απεστάλησαν υπενθυμίσεις συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σε περιπτώσεις 
ημιτελών απαντήσεων  

 Πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένη μεταφορά των συλλεχθέντων δεδομένων 
και μετά-δεδομένων σε κατάλληλο ηλεκτρονικό περιβάλλον για περαιτέρω 
επεξεργασία. 
 

1.2 Κατανομή ωφελούμενων ανά ΑΕΙ 

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει την κατανομή του συνόλου των πανεπιστημιακών 
υποτρόφων ανά Ίδρυμα διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΕΔΒΜ20) 
και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΕΔΒΜ45), όπου φαίνεται ότι το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών (ΕΚΠΑ) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις.  

 

                                                           
2 Περισσότερες και αναλυτικές Πληροφορίες για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων που τηρεί το ΕΚΤ μπορείτε να βρείτε στους Διαδικτυακούς Ιστοτόπους του 
Φορέα πχ. http://www.ekt.gr/el/privacy. 
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Διάγραμμα 1: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ανά Ίδρυμα διδασκαλίας στο πλαίσιο των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 (συνολικός 
αριθμός ωφελούμενων Δράσεων, ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και 2017-2018) 
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2. Προφίλ των συμμετεχόντων 
 

2.1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων στις Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 

Το ανθρώπινο δυναμικό κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018 

αποτελούνταν κατά 60% περίπου από άνδρες και 40% από γυναίκες (Διάγραμμα 2).  

Διάγραμμα 2: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
φύλο (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Η πλειονότητα των πανεπιστημιακών υποτρόφων που απασχολήθηκαν στην ΕΔΒΜ20 

και την ΕΔΒΜ45 ανήκε στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ 35-44 ετών (Διάγραμμα 3). 

Διάγραμμα 3: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
ηλικιακή ομάδα (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Σχεδόν καθολικά, σε ποσοστό σχεδόν 95%, οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι που 

απασχολήθηκαν στους δυο κύκλους της Δράσης έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα 
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(Διάγραμμα 4). Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο ποσοστό, η πλειονότητα των υποτρόφων 

έχουν γεννηθεί σε χώρες της ΕΕ.  

Διάγραμμα 4: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
χώρα γέννησης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Διερευνώντας την επαγγελματική κατάσταση των υποτρόφων, το 15%-16% όσων 

δίδαξαν στους δυο κύκλους της Δράσης δήλωσε ότι δεν είχε άλλη παράλληλη 

απασχόληση (Διάγραμμα 5).  

Διάγραμμα 5: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, 

ανάλογα με το  καθεστώς απασχόλησής τους πέραν της συμμετοχής τους στη Δράση 

(ως % των συμμετεχόντων) 
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Η επαγγελματική απασχόληση των πανεπιστημιακών υποτρόφων που συμμετείχαν 

στους δυο κύκλους της Δράσης απεικονίζονται στα Διαγράμματα 6 και 73. Κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (ΕΔΒΜ20) οι περισσότεροι ωφελούμενοι εργάζονταν σε 

φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (ΕΔΒΜ45) το 

μεγαλύτερο ποσοστό των αποκρίσεων αφορούσε αυτοαπασχολούμενους. 

Διάγραμμα 6: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20, ανά φορέα 

απασχόλησής τους σε χρόνο παράλληλο με την διάρκεια της Δράσης ΕΔΒΜ20 (ως % 

των συμμετεχόντων) 

 

Διάγραμμα 7: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανά φορέα 

απασχόλησής τους σε χρόνο παράλληλο με την διάρκεια της Δράσης ΕΔΒΜ45 (ως % 

των συμμετεχόντων) 

  

                                                           
3 Η παράθεση δυο διαγραμμάτων στην περίπτωση αυτού του δείκτη γίνεται διότι στο συγκεκριμένο 
πεδίο διαφοροποιήθηκε το περιεχόμενο των πιθανών απαντήσεων στις πρωτογενείς έρευνες πεδίου 
που πραγματοποίησε το ΕΚΤ, κατόπιν συνεννόησης με την ΕΥΔ. 
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Εξειδικεύοντας περαιτέρω την ανάλυση για το κατά πόσο οι πανεπιστημιακοί 

υπότροφοι συμμετείχαν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης4 τα δυο 

τελευταία έτη πριν τη συμμετοχή τους στους δυο κύκλους της Δράσης «Απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού», 

προκύπτει ότι τόσο για την ΕΔΒΜ20 όσο και για την ΕΔΒΜ45 ποσοστό πάνω από το 

50% δήλωσε ότι είχε ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο της επαγγελματικής 

τους απασχόλησης, ενώ πάνω από το 40% είχε αυτόνομη ερευνητική παρουσία και 

δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του θέση (Διάγραμμα 8).  

Διάγραμμα 8: Ποσοστό πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 με 

δραστηριότητα Ε&Α τα τελευταία 2 έτη πριν την Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 9 παρουσιάζει τα δεδομένα για το μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό 

εισόδημα των ωφελούμενων της Δράσης ΕΔΒΜ45 κατά τα τελευταία 2 έτη. Σύμφωνα 

με τις απαντήσεις που αφορούν τους ωφελούμενους που συμμετείχαν το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-185, η πλειονότητα (56,5%) δήλωσε ότι είχε εισόδημα κατ’ 

έτος έως 15.000€, ενώ το 20,2% των υποτρόφων επέλεξε να μην απαντήσει στη 

συγκεκριμένη ερώτηση. 

 

 

                                                           
4 Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Frascati,  η έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) αφορά στη δημιουργική και 
συστηματική εργασία που αναλαμβάνεται προκειμένου να αυξηθεί το απόθεμα της γνώσης - 
συμπεριλαμβανομένης της γνώσης της ανθρωπότητας, του πολιτισμού και της κοινωνίας - και να 
επινοηθούν νέες εφαρμογές της διαθέσιμης γνώσης. Ως έννοια περιλαμβάνει τη βασική και την 
εφαρμοσμένη έρευνα, καθώς και την πειραματική ανάπτυξη. 
5 Η συγκεκριμένη ερώτηση αφορούσε μόνο στους ωφελούμενους της Δράσης ΕΔΒΜ45, κατόπον 
συνεννόησης με την ΕΥΔ. 
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Διάγραμμα 9: Μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα πανεπιστημιακών υποτρόφων 

ΕΔΒΜ45, τα τελευταία 2 έτη πριν την Δράση ΕΔΒΜ45 (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

2.2. Στοιχεία εκπαίδευσης συμμετεχόντων στις Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 

Το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 10) παραθέτει την κατανομή των υποτρόφων 

ανά χώρα απονομής του Διδακτορικού τους τίτλου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 

ποσοστό 85% των ωφελούμενων και στους δυο κύκλους της Δράσης «Απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» 

έλαβε Διδακτορικό από ελληνικό ίδρυμα, ενώ με διαφορά ακολουθούν εκείνοι που 

αναγορεύθηκαν σε διδάκτορες από Ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου (Διάγραμμα 

14). 

Διάγραμμα 10: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 

χώρα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου σπουδών (ως % των συμμετεχόντων) 
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Το Διάγραμμα 11 αναλύει περαιτέρω τα στοιχεία αναφορικά με την κτήση του 

Διδακτορικού τίτλου σπουδών των ωφελούμενων των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και 

ΕΔΒΜ45, κατανέμοντάς τους ανά έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα. Η πλειονότητα (σε 

ποσοστά γύρω στο 70%) αναγορεύτηκε σε διδάκτορες την τρέχουσα δεκαετία.  

Διάγραμμα 11: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 12 παρουσιάζει την κατανομή των ωφελούμενων των Δράσεων 

ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά Ίδρυμα απονομής του Διδακτορικού τίτλου. Το υψηλότερο 

ποσοστό απονεμηθέντων Διδακτορικών τίτλων σπουδών καταγράφεται και τους δυο 

κύκλους της Δράσης στο ΑΠΘ, ενώ ακολουθούν στην δεύτερη θέση, αθροιστικά, τα 

ιδρύματα του εξωτερικού. 
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Διάγραμμα 12: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά εκπαιδευτικό Ίδρυμα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου 
σπουδών (ως % των συμμετεχόντων) 
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2.3. Στοιχεία υποβολής αιτήσεων συμμετεχόντων στις Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 
 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι διδάκτορες δεν 

αποκλείονταν του δικαιώματος υποβολής αίτησης για παραπάνω από μία θέσεις 

διδακτικής εμπειρίας. Σύμφωνα με το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 13) που 

αναφέρεται στη Δράση ΕΔΒΜ45 για την οποία υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, κατόπιν 

υπόδειξης της ΕΥΔ, το 62,9% των υποτρόφων κατέθεσε μια μόνο αίτηση. Το 20,7% 

κατέθεσε περισσότερες από μια αιτήσεις σε διαφορετικά, ωστόσο, ακαδημαϊκά 

ιδρύματα, το 10,2% κατέθεσε περισσότερες από μια αιτήσεις στο ίδιο ίδρυμα και το 

ίδιο τμήμα, ενώ το 6,2% υπέβαλε επίσης περισσότερες από μια αιτήσεις στο ίδιο 

τμήμα αλλά σε άλλο τμήμα. 

Διάγραμμα 13: Υποβολή αιτήσεων από πανεπιστημιακούς υποτρόφους στη Δράση 

ΕΔΒΜ45, ανά αριθμό αιτήσεων και ιδρυμάτων υποδοχής (ως % συμμετεχόντων) 

 

Αντίστοιχα, δεν υπήρχε ρητή εξαίρεση συμμετοχής των υποτρόφων της Δράσης 

ΕΔΒΜ45 σε άλλες δράσεις χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προκήρυξε η ΕΥΔ. Σε αυτή 

τη βάση και σύμφωνα με τα δεδομένα της πρωτογενούς έρευνας για τη Δράση 

ΕΔΒΜ45, για την οποία υπάρχουν δεδομένα, το 13,3% των ωφελούμενων του 

ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 συμμετέχουν στη Δράση «Υποστήριξη ερευνητών με 

έμφαση στους νέους ερευνητές» (ΕΔΒΜ34) και το 10,0% στη Δράση «Ενίσχυση 

μεταδιδακτόρων ερευνητών-ερευνητριών» (ΕΔΒΜ11) (Διάγραμμα 14). 
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Διάγραμμα 14: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανά πιθανή 

συμμετοχή τους σε άλλη Δράση της ΕΥΔ (ως % συμμετεχόντων) 
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3. Διδακτική Εμπειρία των ωφελούμενων πριν τη συμμετοχή τους 

στις Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 

 

3.1. Πρότερη διδακτική εμπειρία (Ίδρυμα και διάρκεια) 

 

Από το σύνολο των ωφελούμενων που συμμετείχαν στους δυο κύκλους της Δράσης 

«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού», το 40,5% των υποτρόφων του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 δήλωσε 

ότι είχε πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση, 

ποσοστό το οποίο αυξήθηκε στο 52,8% για τους υπότροφους του ακαδημαϊκού έτους 

2017-2018  (Διάγραμμα 15). 

 

Διάγραμμα 15: Μερίδιο πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 με 

πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία πριν τη συμμετοχή στη Δράση (ως % 

συμμετεχόντων) 

 

Διερευνώντας περαιτέρω την πρότερη διδακτική εμπειρία των πανεπιστημιακών 

υποτρόφων και συγκεκριμένα τα είδη αυτής, τα συγκριτικά στοιχεία που προκύπτουν 

από τη Δράση ΕΔΒΜ45 και τη Δράση ΕΔΒΜ20 αποτυπώνονται στο Διάγραμμα 16. 

Καταγράφεται η μείωση όσων δήλωσαν ότι δεν είχαν πρότερη διδακτική εμπειρία 

στην ανώτατη εκπαίδευση, αφού από 59,5% (ΕΔΒΜ20) το σχετικό ποσοστό μειώθηκε 

σε λιγότερο από 10% (9,7%) στην διάδοχη Δράση (ΕΔΒΜ45), καθώς και αυξήθηκαν 

αυτοί που δήλωσαν ότι απέκτησαν αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία πριν τη 

συμμετοχή τους σε κάθε κύκλο της Δράσης (από 40,% για την ΕΔΒΜ20 σε 52,8% για 

την ΕΔΒΜ45). Τα παραπάνω αποτελούν ευρήματα των θετικών επιπτώσεων που είχε 

η Δράση «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες 

κατόχους διδακτορικού» στην προσπάθεια ικανοποίησης του βασικού της στόχου, 
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δηλαδή στον εμπλουτισμό του βιογραφικού των ωφελούμενων με διδακτική 

εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Διάγραμμα 16: Είδος πρότερης εμπειρίας πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ 20 

και ΕΔΒΜ45 (ως % συμμετεχόντων) 

 

 

Από το σύνολο των πανεπιστημιακών υποτρόφων των δυο κύκλων της Δράσης 

«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού», με πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία, η πλειονότητα των 

ωφελούμενων της Δράσης ΕΔΒΜ20 (47,0%) δήλωσε ότι διέθετε διδακτική εμπειρία 

χρονικής διάρκειας που κυμαίνεται μεταξύ 3 και 10 εξαμήνων, το 31,7% δήλωσε ότι 

διέθετε διδακτική εμπειρία μεγαλύτερη των 11 εξαμήνων και 21,3% μεταξύ 1 και 2 

ακαδημαϊκών εξαμήνων. Αντίστοιχα, στην περίπτωση της ΕΔΒΜ45 η πλειονότητα των 

ωφελούμενων της Δράσης (54,6%) δήλωσε ότι διέθετε διδακτική εμπειρία χρονικής 

διάρκειας που κυμαίνεται μεταξύ 1 και 2 εξαμήνων, το 31,7% διέθετε διδακτική 

εμπειρία μεταξύ 3 και 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων και το 13,8% των υποτρόφων 

δήλωσε πως διέθετε εμπειρία αυτοδύναμης διδασκαλίας που ξεπερνούσε τα 11 

εξάμηνα (Διάγραμμα 17). Και σε αυτή την περίπτωση, η διαφοροποίηση της 

σύνθεσης και κατανομής των απαντήσεων μεταξύ των ωφελούμενων των Δράσεων 

ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 και η σημαντική αύξηση των απαντήσεων που αφορούσαν σε 

πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία διάρκειας 1-2 εξαμήνων (από 21,3% στην 

ΕΔΒΜ20 σε 54,6% στην ΕΔΒΜ45) αποτελεί μία ένδειξη της συμβολής της Δράσης 
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«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού» στην ανανέωση του διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ, στην ύπαρξη 

νεοεισερχόμενων ωφελούμενων και στην ύπαρξη νέων διαθέσιμων θέσεων 

διδασκαλίας στα Ιδρύματα υποδοχής. 

Διάγραμμα 17: Διάρκεια πρότερης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας 

πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 στην ανώτατη εκπαίδευση (ως % 

συμμετεχόντων με αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση) 

 

Όσον αφορά τη χρονική περίοδο της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής 

εμπειρίας των πανεπιστημιακών υποτρόφων σε ελληνικό ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ), 

η πλειονότητα των υποτρόφων της ΕΔΒΜ45 (78,1%) δήλωσε ότι είχε αναλάβει την 

παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά για τους ωφελούμενους της Δράσης ΕΔΒΜ20 εμφανίζουν τις υψηλότερες 

συγκεντρώσεις μεταξύ των ακαδημαϊκών ετών: α) 2010-2011 και 2013-2014 (25,1%), 

β) 2015-2016 (36,9%) και γ) 2016-2017 (23,1%)6. Και σε αυτή την περίπτωση, η 

σημαντική αύξηση των απαντήσεων που αφορούσαν σε πιο πρόσφατη αυτοδύναμη 

διδακτική εμπειρία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (από 23,1% για την ΕΔΒΜ20 

σε 78,1% για την ΕΔΒΜ45) αποτελεί μία ένδειξη της συμβολής της Δράσης «Απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» 

στην απόκτηση αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας εκ μέρους των υποτρόφων. 

(Διάγραμμα 18). 

 

 

 

                                                           
6 Το συγκεκριμένο ποσοστό αφορά τις απαντήσεις που έδωσαν οι ωφελούμενοι που συμμετείχαν στη 
Δράση ΕΔΒΜ20 και συγκεκριμένα αυτοί που συμμετείχαν στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαΪκού έτους 
2016-2017. Αυτοί οι υπότροφοι δήλωσαν ότι η πιο πρόσφατη αυτοδύναμη διδακτική τους εμπειρία 
έλαβε χώρα το χειμερινό εξάμηνο του ίδιου ακαδημαϊκού έτους. 



 

 

22 
 

 

Διάγραμμα 18: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 

ημερομηνία λήξης της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας σε 

ελληνικό ΑΕΙ (ως % συμμετεχόντων με αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία) 

 

Το Διάγραμμα 19 παρουσιάζει την κατανομή των υποτρόφων με αυτοδύναμη 

διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση ανά εκπαιδευτικό ίδρυμα της πιο 

πρόσφατης αυτοδύναμης διδασκαλίας. Από τους ωφελούμενους της Δράσης 

ΕΔΒΜ45, το 12,5% των υποτρόφων πραγματοποίησε το πιο πρόσφατο διδακτικό 

έργο του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ ακολουθούν το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών (αμφότερα 

με 6,6%).  Με βάση όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, δηλαδή την αύξηση των ποσοστών 

που εμφανίζουν τα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας (με πιο χαρακτηριστική την αύξηση 

που σημειώθηκε στο ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Πειραιά), αλλ και το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι είχαν 

πραγματοποιήσει την πιο πρόσφατη διδακτική τους εμπειρία σε ίδρυμα του 

εξωτερικού στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ20 μειώθηκαν από 8,3% σε 2,7% στην ΕΔΒΜ45, 

αποδεικνύεται έμμεσα ότι η Δράση «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας 

σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» συνέβαλε σημαντικά στην ανανέωση 

του διδακτικού προσωπικού στα εγχώρια ΑΕΙ και στην ύπαρξη νέων διαθέσιμων 

θέσεων διδασκαλίας στα Ιδρύματα αυτά. 
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Διάγραμμα 19: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά εκπαιδευτικό Ίδρυμα της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης 

διδακτικής εμπειρίας (ως % συμμετεχόντων με αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία) 
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Το Διάγραμμα 20 παρουσιάζει την συμμετοχή των υποτρόφων στη Δράση ΕΔΒΜ45 

(ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) σε σχέση με ενδεχόμενη συμμετοχή τους στον 

προηγούμενο κύκλο της Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» στο πλαίσιο της ΕΔΒΜ20 (ακαδημαϊκό 

έτος 2016-2017). Σύμφωνα με τα δεδομένα, το 61,6% των υποτρόφων συμμετείχε 

στον προηγούμενο κύκλο της Δράσης, ενώ το 38,4% δεν συμμετείχε. Ποσοστό 45,9% 

συμμετείχε διδάσκοντας ένα μάθημα σε ένα εξάμηνο ενώ, αθροιστικά, ποσοστό 

15,7% συμμετείχε διδάσκοντας περισσότερα από ένα μαθήματα σε ένα ή 

περισσότερα ιδρύματα υποδοχής. 

Διάγραμμα 20: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανά είδος 

συμμετοχής τους στη ΕΔΒΜ20 (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

3.2. Επιστημονικό πεδίο 

Το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 21) παρουσιάζει την κατανομή των 

πανεπιστημιακών υποτρόφων σύμφωνα με το κύριο επιστημονικό πεδίο της πιο 

πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής τους εμπειρίας σε ΑΕΙ. Το υψηλότερο ποσοστό 

καταλαμβάνουν και στους δυο κύκλους της Δράσης οι Κοινωνικές Επιστήμες (σε 

ποσοστά περίπου 27%-28%), ενώ παρεμφερή ποσοστά (23%-25%) σημειώνονται για 

τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και τις Επιστήμες Μηχανικού. Ακολουθούν οι Φυσικές 

επιστήμες, οι Γεωργικές Επιστήμες και Κτηνιατρική και η Ιατρική και οι Επιστήμες 

Υγείας.  
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Διάγραμμα 21: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 

κύριο επιστημονικό πεδίο της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας 

(ως % συμμετεχόντων με αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία) 
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4. Συμμετοχή στις Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 
 

4.1. Μοναδικοποίηση των ωφελούμενων, διάρκεια διδασκαλίας και σχέση με 

τόπο κατοικίας  

Σε αυτή την ενότητα εστιάζουμε στην ανάλυση πτυχών της υλοποίησης των δύο 

κύκλων της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους 

επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» που αφορούν στον εντοπισμό των μοναδικά 

ωφελούμενων ατόμων που συμμετείχαν στη Δράση, στη διάρκεια της διδασκαλικής 

απασχόλησης των υποτρόφων, καθώς και στον τόπο κατοικίας τους. Το ΕΚΤ, στο 

πλαίσιο της ανάλυσης των δεδομένων για την παρούσα έκθεση, προχώρησε σε 

μοναδικοποίηση των ωφελούμενων που συμμετείχαν στις πρωτογενείς έρευνες του 

ΕΚΤ και στους δύο κύκλους της Δράσης. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν, 

καταγράφονται 3.106 ωφελούμενοι που συμμετείχαν στη Δράση (1.524 στην 

ΕΔΒΜ20 και 1.582 στην ΕΔΒΜ45), καλύπτοντας διαθέσιμες θέσεις διδασκαλίας. 

Αυτοί οι ωφελούμενοι αντιστοιχούν σε 1.997 διαφορετικά άτομα.  

Επιμεριζόμενο αυτό το σύνολο ως προς τα τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα των δύο 

κύκλων της Δράσης, προκύπτουν τα εξής αριθμητικά σύνολα των μοναδικά 

ωφελούμενων:  

-1.267 άτομα συμμετείχαν σε ένα εξάμηνο,  

-526 άτομα συμμετείχαν σε δύο εξάμηνα,  

-131 άτομα συμμετείχαν σε τρία εξάμηνα, ενώ  

-73 άτομα συμμετείχαν και στα τέσσερα εξάμηνα των δύο κύκλων της Δράσης των 

ετών 2016-2017 και 2017-2018.  

Το Διάγραμμα 24 παρουσιάζει τα παραπάνω στοιχεία σε ποσοστιαία βάση. 

Συγκεκριμένα, το 63,4% όλων των μοναδικών ατόμων που συμμετείχαν στους δυο 

κύκλους της Δράσης δίδαξε σε ένα μόνο εξάμηνο, το 26,3% εντοπίζεται ότι 

συμμετείχε σε δυο εξάμηνα, το 6,6% σε τρία, ενώ το 3,7% συμμετείχε και στα τέσσερα 

εξάμηνα (Διάγραμμα 22). 

 

 

 

 



 

 

27 
 

Διάγραμμα 22: Κατανομή μοναδικών ωφελούμενων ΕΔΒΜ45 στο πλαίσιο της 

Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Σε ό,τι αφορά στη διάρκεια διδασκαλίας, η πλειονότητα των πανεπιστημιακών 

υποτρόφων, τόσο στο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 όσο και στο 2017-2018, δήλωσε 

ότι ανέλαβε την παροχή διδακτικού έργου μόνο για το εαρινό εξάμηνο (48,1% και 

43,1%, αντίστοιχα). Ακολουθούν όσοι δίδαξαν μόνο το χειμερινό εξάμηνο (35,4% και 

31,1%, αντίστοιχα), ενώ σχετικά λιγότεροι ανέλαβαν διδασκαλία και στα δυο 

εξάμηνα σε κάθε κύκλο της Δράσης (Διαγράμματα 23 και 24).  

 

Διάγραμμα 23: Κατανομή χρόνου συμμετοχής πανεπιστημιακών υποτρόφων 

ΕΔΒΜ20 στο πλαίσιο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 
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Διάγραμμα 24: Κατανομή εξαμήνου/ων συμμετοχής πανεπιστημιακών υποτρόφων 

ΕΔΒΜ45 στο πλαίσιο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 25 παρουσιάζει την κατανομή των υποτρόφων ως προς τον τόπο 

διαμονής τους σε σχέση με τον τόπο διδασκαλίας στο πλαίσιο της Δράσης7.  Οι 

περισσότεροι πανεπιστημιακοί υπότροφοι της ΕΔΒΜ20 και της ΕΔΒΜ45 δίδαξαν σε 

ιδρύματα που βρίσκονται σε διαφορετικό νομό από τον τόπο διαμονής τους.  

 

Διάγραμμα 25: Κατανομή τόπου διαμονής σε σχέση με τόπο διδασκαλίας των 
πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, στο πλαίσιο της Δράσης (ως % 
των συμμετεχόντων) 

 

 

 

                                                           
7 Γεωγραφικό κριτήριο ταύτισης μεταξύ του τόπου διαμονής και της πανεπιστημιακής διδασκαλίας 
ορίστηκε το επίπεδο του νομού. 
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4.2. Επιστημονικό πεδίο 

Όσον αφορά την κατανομή των επιστημονικών πεδίων των μαθημάτων που δίδαξαν 

οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι στο πλαίσιο των δυο κύκλων της Δράσης, η 

πλειονότητα των συμμετεχόντων και στα δυο ακαδημαϊκά έτη (2016-2017 και 2017-

2018) δίδαξε μαθήματα που εμπίπτουν στο επιστημονικό πεδίο των Κοινωνικών 

Επιστημών. Στη δεύτερη θέση, βρίσκονται οι Επιστήμες Μηχανικού στην ΕΔΒΜ45, 

ενώ στην ΕΔΒΜ20 οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στην τρίτη θέση και για τις δύο 

Δράσεις βρίσκονται οι Φυσικές Επιστήμες, και ακολουθούν η Ιατρική και οι Γεωργικές 

Επιστήμες (Διάγραμμα 26). 

 

Διάγραμμα 26: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 

επιστημονικό πεδίο του μαθήματος που δίδαξαν στο πλαίσιο της Δράσης (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

 

4.3. Είδος επαγγελματικής σχέσης και αμοιβή 

Στο Διάγραμμα 27 παρουσιάζεται η κατανομή των πανεπιστημιακών υποτρόφων ανά 

είδος σχέσης εργασίας που συνήψαν με το ίδρυμα υποδοχής για τη διδασκαλία στο 

πλαίσιο των δυο κύκλων της Δράσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία, προκύπτει ότι η 

πλειονότητα των πανεπιστημιακών υποτρόφων σύναψε επαγγελματική σχέση 

σύμβασης έργου.  
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Διάγραμμα 27: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
είδος σχέσης εργασίας για τη διδασκαλία στη συγκεκριμένη Δράση (ως % των 
συμμετεχόντων) 

 

Το Διάγραμμα 28 παραθέτει τις απαντήσεις στην ερώτηση κατά πόσο η αμοιβή των 

υποτρόφων της Δράσης ΕΔΒΜ45 (για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) 

αποτελούσε το κύριο εισόδημά τους (οριζόμενο ως το ποσοστό του εισοδήματος άνω 

του 50% του συνολικού εισοδήματος) για το 2018. Το 66,1% των πανεπιστημιακών 

υποτρόφων απάντησε αρνητικά, ενώ το 33,9% καταφατικά. 

 

Διάγραμμα 28: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ως προς το κατά 

πόσο η αμοιβή από τη Δράση κάλυπτε το 50% του συνολικού εισοδήματος 2018 (ως % 

των συμμετεχόντων) 
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4.4. Στοιχεία διδαχθέντος μαθήματος στο πλαίσιο των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και 

ΕΔΒΜ45  

Το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 29) παρουσιάζει την κατανομή των μαθημάτων 

ανά επίπεδο σπουδών (διδασκαλία σε προπτυχιακό ή/και μεταπτυχιακό επίπεδο) 

που δίδαξαν οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι στο πλαίσιο των δύο κύκλων της Δράσης, 

τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018. Στην συντριπτική τους πλειονότητα, η 

διδασκαλία των μαθημάτων αφορούσε σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 

 

Διάγραμμα 29: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
είδος μαθήματος που δίδαξαν στο πλαίσιο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Το Διάγραμμα 30 παρουσιάζει την κατανομή των υποτρόφων των δυο κύκλων της 

Δράσης, ανάλογα με το εάν είχαν διδάξει κατά το παρελθόν το ίδιο μάθημα. Στην 

περίπτωση της ΕΔΒΜ20, η πλειονότητα των υποτρόφων (73,7%) δεν είχε διδάξει ξανά 

το μάθημα. Το είχαν διδάξει μόνο το 26,3%. Αυτό ανατρέπεται στην περίπτωση της 

ΕΔΒΜ45. Εδώ, η πλειονότητα (52,0%) δήλωσε ότι το μάθημε που δίδαξε το είχε 

διδάξει ξανά, είτε στα πλαίσια της ΕΔΒΜ20 (38,8%), είτε και εκτός αυτής (13,3%). 
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Διάγραμμα 30: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, 

ανάλογα με το εάν έχουν διδάξει ξανά το μάθημα κατά το παρελθόν ή όχι (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 31) απεικονίζεται η κατανομή των υποτρόφων 

των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και 2017-2018 ανάλογα με το κατά πόσο το 

μάθημα που δίδαξαν προϋπήρχε ή όχι στον Οδηγό Σπουδών του πανεπιστημιακού 

τμήματος στο οποίο υλοποίησαν τη διδασκαλία. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, τα μαθήματα προϋπήρχαν σε μεγάλο βαθμό στους Οδηγούς 

Σπουδών (σε ποσοστό 77,5% και 83,9% στην ΕΔΒΜ20 και την ΕΔΒΜ45, αντίστοιχα).  

 

Διάγραμμα 31: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, 
ανάλογα με το εάν το μάθημα που δίδαξαν προϋπήρχε ή όχι (ως % των 
συμμετεχόντων) 
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Το Διάγραμμα 32 παρουσιάζει την κατανομή των φοιτητών που α) ήταν 

εγγεγραμμένοι και β) εξετάστηκαν στα μαθήματα που διδάχθηκαν από τους 

πανεπιστημιακούς υποτρόφους στους δυο κύκλους της Δράσης. Συγκρίνοντας τα 

στοιχεία των Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, τα ποσοστά που καταγράφονται μεταξύ 

των πληθυσμιακών κατηγοριών είναι παρεμφερή κυρίως ως προς τον αριθμό των 

εξετασθέντων φοιτητών, ενώ ορισμένες διαφοροποιήσεις καταγράφονται ως προς 

τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών. 

 

Διάγραμμα 32: Κατανομή αριθμού φοιτητών που εξετάστηκαν και που ήταν 
εγγεγραμμένοι στο μάθημα που δίδαξαν οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι στο πλαίσιο 
της ΕΔΒΜ20 και της ΕΔΒΜ45 (αριθμός φοιτητών)  

 

 

4.5. Στοιχεία σχετικά με τη διδασκαλία των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 

 

Στο ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 33) παρουσιάζεται η κατανομή του είδους του 

εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

πανεπιστημιακών υποτρόφων κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 και 2017-2018. Η 
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πλειονότητα των συμμετεχόντων προετοίμασε παρουσιάσεις, πανεπιστημιακές 

σημειώσεις και έντυπο υποστηρικτικό υλικό. 

 

Διάγραμμα 33: Ποσοστό πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 

είδος νέου εκπαιδευτικού υλικού που ανέπτυξαν (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Αντίστοιχα, στο Διάγραμμα 34 παρουσιάζεται η κατανομή των καινοτόμων μεθόδων 

διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διδακτικού έργου των υποτρόφων 

στους δυο κύκλους της Δράσης. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα ανέθεσε εργασίες 

ή/και έργα στους φοιτητές, αξιοποίησε ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης 

ηλεκτρονικών μαθημάτων, και προχώρησε σε συνεργατική μάθηση8 και στα δυο 

ακαδημαϊκά έτη (2016-2017 και 2017-2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ομαδοσυνεργατική ονομάζεται η διδασκαλία κατά την οποία οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, όπου 
εργάζονται συνεργαζόμενοι μεταξύ τους, χωρίς την άμεση καθοδήγηση του διδάσκοντος. 
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Διάγραμμα  34: Ποσοστό πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, ανά 
είδος καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που αξιοποίησαν (ως % των 
συμμετεχόντων) 

 

 

Το Διάγραμμα 35 παρουσιάζει την κατανομή των απαντήσεων των υποτρόφων στο 

κατά πόσο αξιολογήθηκαν τα μαθήματα που δίδαξαν. Η πλειονότητα των μαθημάτων 

που διδάχθηκαν από πανεπιστημιακούς υποτρόφους στο πλαίσιο των Δράσεων 

ΕΔΒΜ20 και ΕΒΜ45 αξιολογήθηκαν, βάσει των εσωτερικών διαδικασιών 

αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ των οικείων Ιδρυμάτων.  
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Διάγραμμα 35: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, 
ανάλογα με το εάν πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των μαθημάτων που δίδαξαν 
(ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

 

4.6. Συμμετοχή σε άλλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες ως συνέπεια της 

συμμετοχής στις Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 

Η συμμετοχή των πανεπιστημιακών υποτρόφων των δυο κύκλων της Δράσης σε 

ακαδημαϊκές ή/και ερευνητικές δραστηριότητες πέρα από την διδασκαλία 

απεικονίζεται στο Διάγραμμα 36. Συγκεκριμένα, η πλειονότητα των υποτρόφων 

δήλωσε πως συμμετείχε στην προετοιμασία υποβολής πρότασης για την ανάληψη 

ερευνητικού έργου, συμμετείχε σε συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος επιστημονικό συνέδριο, αλλά και προχώρησε σε κάποια συναφή 

επιστημονική δημοσίευση.  
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Διάγραμμα 36: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 
ανάλογα με την συμμετοχή σε άλλες ακαδημαϊκές/ερευνητικές δραστηριότητες 
(ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

 

 

  

14.3%

22.9%

24.4%

38.6%

16.7%

32.7%

32.1%

36.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Συμμετοχή σε ερευνητικό έργο

Συμμετοχή σε επιστημονικό συνέδριο

Επιστημονική δημοσίευση

Προετοιμασία πρότασης για ερευνητικό έργο

ΕΔΒΜ45 ΕΔΒΜ20



 

 

38 
 

5. Αποτίμηση των κύκλων της Δράσης 
 

5.1. Αξιολόγηση των Δράσεων από τους συμμετέχοντες σε αυτές 

5.1.1. Βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις, ο βαθμός ικανοποίησης των συμμετεχόντων στις 

Δράσεις ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα, καθώς πάνω από το 

75% των υποτρόφων τόσο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, όσο και το 2017-2018 

αξιολόγησε τη συμμετοχή του σε αυτή ως πολύ ικανοποιητική ή ικανοποιητική 

(Διάγραμμα 37). Μικρό μέρος των υπότροφων (ποσοστά της τάξης του 19%-20%) 

έκρινε πως η εμπειρία του στο πλαίσιο της Δράσης ήταν σχετικά ικανοποιητική, ενώ 

μόλις το 3%-4% αξιολόγησε αρνητικά τη συμμετοχή του.  

 

Διάγραμμα 37: Γενικός βαθμός ικανοποίησης των πανεπιστημιακών υποτρόφων 
ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45 από τη συμμετοχή τους στη Δράση (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Το Διάγραμμα 38 παραθέτει τις αξιολογήσεις επιμέρους παραμέτρων από τους 

πανεπιστημιακούς υπότροφους των δυο κύκλων της Δράσης, ως προς τον βαθμό 

ικανοποίησής τους. Οι υπότροφοι δήλωσαν ικανοποιημένοι ή πολύ ικανοποιημένοι 

σε ποσοστά που ξεπερνούσαν το 70% και έφταναν το 90% τόσο στη Δράση ΕΔΒΜ20, 

όσο και στην ΕΔΒΜ45, ως προς: 

 τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού 

 την προοπτική απόκτησης περαιτέρω δεξιοτήτων 

 τον εμπλουτισμό του βιογραφικού τους 

 τη δικτύωση με άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.  
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Ο βαθμός ικανοποίησης ήταν σχετικά χαμηλότερος (γύρω στο 55%-60%) για 

παραμέτρους, όπως το ύψος της αμοιβής, η προοπτική επαγγελματικής 

αποκατάστασης και η έγκαιρη πληρωμή. 
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Διάγραμμα 38: Βαθμός ικανοποίησης των πανεπιστημιακών υποτρόφων από τη συμμετοχή τους στη Δράση ως προς συγκεκριμένες επιμέρους 

παραμέτρους (ως % των συμμετεχόντων)  
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Σε σχέση με όσα καταγράφηκαν στον προηγούμενο κύκλο της Δράσης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» 

(ΕΔΒΜ20), οι ωφελούμενοι στη Δράση ΕΔΒΜ45 δήλωσαν ότι η Δράση βελτιώθηκε ως 

προς το ύψος της αμοιβής, ενώ σε παραμέτρους, όπως τα κριτήρια επιλογής 

προσωπικού, η διαδικασία και ο χρόνος πληρωμής, οι συνθήκες διενέργειας των 

μαθημάτων, η συνέργεια με άλλα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, και άλλα διοικητικά θέματα (με 

ΕΛΚΕ, Γραμματείες κ.λπ.) δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή των συνθηκών 

(Διάγραμμα 39). 

Διάγραμμα 39: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45 ως προς τις 

διαφορές  που εντόπισαν μεταξύ του 1ου κύκλου της Δράσης (ακαδημαϊκό έτος 2016-

2017) και του 2ου κύκλου της Δράσης (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) (ως % των 

συμμετεχόντων) 

 

 

 

5.1.2. Επιπτώσεις ως προς τη μετακίνηση στο εξωτερικό 

Από το σύνολο των πανεπιστημιακών υποτρόφων που συμμετείχαν στη Δράση κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (για την οποία υπάρχουν σχετικά στοιχεία), η 

πλειονότητα αυτών (81,5%) δεν διέμεινε στο εξωτερικό κατά τα τελευταία 5 έτη9. Την 

τελευταία πενταετία, το 6,6% των υπότροφων διέμεινε στο εξωτερικό για περίοδο 

μεταξύ 1-6 μηνών και για πάνω από 24 μήνες (Διάγραμμα 40). 

 

                                                           
9 Η συγκεκριμένη πληροφορία ισχύει για περιπτώσεις στις οποίες ο χρόνος παραμονής είναι 
μεγαλύτερος από 2 μήνες και για οποιονδήποτε λόγο εκτός τουρισμού. 
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Διάγραμμα 40: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανάλογα με το εάν 

διέμειναν στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Ως προς τον λόγο της παραμονής όσων πανεπιστημιακών υποτρόφων της ΕΔΒΜ45 

διέμειναν κατά το παρελθόν στο εξωτερικό (εκτός λόγων τουρισμού), το 58,8% 

αφορούσε επαγγελματικούς λόγους, το 41,6% αφορούσε σε σπουδές και το 13,6% 

σχετιζόταν με την γενικότερη οικονομική συγκυρία στη χώρα (Διάγραμμα 41). 

 

Διάγραμμα 41: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανάλογα με τον 

λόγο μετεγκατάστασής τους στο εξωτερικό (ως % των συμμετεχόντων που διέμειναν 

στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη) 
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Όσον αφορά τους λόγους της επιστροφής στην Ελλάδα από το εξωτερικό για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία υποτρόφων, το 23,3% επέστρεψε για να συμμετάσχει στο 

συγκεκριμένο έργο, το 16,9% θα επέστρεφε ούτως ή άλλως στη χώρα και το 66,7% 

είχε ήδη επιστρέψει πριν την προκήρυξη της Δράσης (Διάγραμμα 42). 

Διάγραμμα 42: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων της ΕΔΒΜ45, ανάλογα με 

τον λόγο επιστροφής τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό (ως % των συμμετεχόντων 

που διέμειναν στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη) 

 

 

Ως προς την προοπτική μετεγκατάστασης στο εξωτερικό, το Διάγραμμα 43 

παρουσιάζει τις απαντήσεις των υποτρόφων και των δυο ακαδημαϊκών ετών (2016-

2017 και 2017-2018), σχετικά με την επίδραση τη Δράσης ως προς την (πρόθεση για) 

μετακίνηση ή μη των ιδίων σε χώρες του εξωτερικού, για αναζήτηση επαγγελματικής 

αποκατάστασης. Σχεδόν οι μισοί υπότροφοι και στους δυο κύκλους της Δράσης δεν 

σκέφτονταν ούτως ή άλλως την περίπτωση εγκατάστασης εκτός Ελλάδας, ένα 

ποσοστό μεταξύ 26% και 32% συνεχίζει την αναζήτηση για επαγγελματική 

δραστηριότητα στο εξωτερικό παρά την συνδρομή της Δράσης, ενώ για ένα ποσοστό 

μεταξύ 20% και 25% η Δράση λειτούργησε αποτρεπτικά ως προς το ενδεχόμενο 

μετεγκατάστασης. 
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Διάγραμμα 43: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, 

ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη Δράση τους απέτρεψε από την αναζήτηση 

επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Αν από το σύνολο των υποτρόφων των δυο κύκλων της Δράσης απομονωθούν εκείνοι 

που δεν σκέφτονται την περίπτωση μετεγκατάστασης στο εξωτερικό, προκύπτει το 

Διάγραμμα 44. Σύμφωνα με τα ευρήματα, περισσότεροι από τους μισούς 

υπότροφους που ενδιαφέρονταν να μετεγκατασταθούν στο εξωτερικό δήλωσαν ότι 

συνεχίζουν την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό παρά τη συμμετοχή τους στη 

Δράση  (51,1% στην ΕΔΒΜ20 και 61,7% στην ΕΔΒΜ45), ενώ για τους υπόλοιπους 

(48,9% στην ΕΔΒΜ20 και 38,3% στην ΕΔΒΜ45) η συμμετοχή στη Δράση λειτούργησε 

αποτρεπτικά ως προς την αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. 
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Διάγραμμα 44: Κατανομή πανεπιστημιακών υποτρόφων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, 

ανάλογα με το εάν η συμμετοχή τους στη Δράση τους απέτρεψε από τη 

μετεγκατάσταση στο εξωτερικό (ως % των συμμετεχόντων που 

σκέφτονταν/σκέφτονται τη μετεγκατάσταση στο εξωτερικό) 

 

Διερευνώντας το ζήτημα της αντιμετώπισης της φυγής του ανθρώπινου δυναμικού 

υψηλής εκπαίδευσης στο εξωτερικό, το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 45) 

παρουσιάζει τους παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πιο 

αποτελεσματικά το φαινόμενο, όπως αυτοί επιλέχθηκαν από τους πανεπιστημιακούς 

υποτρόφους των δυο κύκλων της Δράσης. Σύμφωνα με τις αποκρίσεις, ως 

σημαντικότεροι παράγοντες αναδικνύονται: 

 η προκήρυξη μόνιμων θέσεων 

 η αύξηση της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας 

 η αύξηση του φυσικού αντικειμένου  

 η σταθερή και γνωστή επαναληψιμότητα των συναφών προκηρύξεων. 
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Διάγραμμα 45: Παράγοντες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής 
εγκεφάλων» από παρεμφερείς Δράσεις, σύμφωνα με τους ωφελούμενους της 
ΕΔΒΜ45 (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

5.2. Προτάσεις Βελτίωσης της Δράσης 

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε από τους πανεπιστημιακούς υποτρόφους της 

Δράσης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού» να υποδείξουν τα πεδία τα οποία κατά τη γνώμη τους 

επιδέχονται βελτίωση όσον αφορά την υλοποίησή της από την πλευρά των οικείων 

ΑΕΙ. Οι υπότροφοι και των δύο κύκλων εντόπισαν την διαδικασία και το χρόνο 

πληρωμής καθώς και την παρεχόμενη υποστήριξη από το Τμήμα (υποδομές, χώρος 

γραφείου κ.α.) ως τα σημαντικότερα θέματα που πρέπει να επιλυθούν από τα ΑΕΙ 

(Διάγραμμα 46). 
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Διάγραμμα 46: Πεδία κατά την υλοποίηση της Δράσης, τα οποία επιδέχονται 

βελτίωση από τα Ιδρύματα υποδοχής, σύμφωνα με τους υπότροφους της ΕΔΒΜ20 

και της ΕΔΒΜ45 (ως % των συμμετεχόντων) 

 
 

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της Δράσης, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ότι οι ωφελούμενοι 

της ΕΔΒΜ45 (για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) σε ποσοστό 71,7% 

θεωρούν ότι ο διακηρυγμένος στόχος της Δράσης, ο οποίος σύμφωνα με την 

προκήρυξη είναι να «…προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης διδακτικής εμπειρίας σε 

νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό 

χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων», ικανοποιείται πολύ από τον 

τρόπο υλοποίησής της. Αντίστοιχα, το 23,2% θεωρεί ότι ικανοποιείται με μέτριο 

τρόπο, ενώ μόλις το 4,3% κρίνουν ότι ο στόχος της Δράσης επιτυγχάνεται λίγο 

(Διάγραμμα 47). 

 

Διάγραμμα 47: Κατανομή υποτρόφων ΕΔΒΜ45 ανάλογα με το κατά πόσο οι ίδιοι 

θεωρούν ότι ο διακηρυγμένος στόχος της Δράσης (βάσει προκήρυξης) επιτυγχάνεται 

(ως % των συμμετεχόντων) 
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Στο πλαίσιο βελτίωσης πιθανών επόμενων κύκλων της Δράσης, οι πανεπιστημιακοί 

υπότροφοι της ΕΔΒΜ45 για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία έκριναν ότι 

πεδία τα οποία επιδέχονται βελτίωσης είναι:  

- ο χρόνος προκήρυξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το 

Ίδρυμα υποδοχής 

- η ύπαρξη αυστηρότερου πλαισίου υλοποίησης της Δράσης για τα 

εμπλεκόμενα ιδρύματα (π.χ. σε θέματα χρονοπρογραμματισμού, πληρωμών 

κ.λπ.) 

- ο συνυπολογισμός τυχόν δημοσιευμένου επιστημονικού έργου 

- ο συνυπολογισμός τυχόν προηγούμενης διδακτικής εμπειρίας (Διάγραμμα 

48).  

 

Διάγραμμα 48: Κατανομή υποτρόφων ΕΔΒΜ45 ανάλογα με τα πεδία που επιδέχονται 
βελτίωση κατά την υλοποίηση της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Ενόψει του μελλοντικού προγραμματισμού συναφών Δράσεων και δεδομένων των 

διαθέσιμων πόρων, οι υπότροφοι ρωτήθηκαν επίσης εάν κρίνουν σκόπιμη τη 

συνέχιση της συγκεκριμένης Δράσης ή θα θεωρούσαν σκοπιμότερη την προκήρυξη 

μιας Δράσης που θα καλύπτει λιγότερες θέσεις υποτρόφων με μεγαλύτερο, ωστόσο, 

οικονομικό αντικείμενο (ενδεχομένως κατ’ αντιστοιχία με τις θέσεις διδασκόντων 

ΠΔ407/Έκτακτου διδακτικού προσωπικού). Η πλειονότητα των υποτρόφων της 

ΕΔΒΜ45, στους οποίους τέθηκε η συγκεκριμένη ερώτηση, θεωρεί ότι το αντικείμενο 

της Δράσης πρέπει να διατηρηθεί ως έχει (65,2%), ενώ το 21,6% απάντησε πως 

προτιμά να προκηρύσσονται λιγότερες θέσεις με υψηλότερη αμοιβή. Σημειώνεται ότι 
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το 17,5% των υποτρόφων επέλεξε να μην απαντήσει στην συγκεκριμένη ερώτηση 

(Διάγραμμα 49). 

 

Διάγραμμα 49: Κατανομή υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανάλογα με το εάν προτιμούν να 

διατηρηθεί ή να μεταβληθεί το αντικείμενο της Δράσης (ως % των συμμετεχόντων) 

 

 

Τέλος, οι ωφελούμενοι της ΕΔΒΜ45 ρωτήθηκαν για τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης 

των νέων επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου 

δυναμικού. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, η προκήρυξη Δράσεων απασχόλησης 

Προσωπικού ΠΔ407/Έκτακτου διδακτικού προσωπικού είναι ο προσφορότερος 

τρόπος (39,8%), ενώ ακολουθεί η συμπερίληψη ερευνητικής δραστηριότητας στην 

υπάρχουσα Δράση (28,6%) και η πρόταση να παραμείνει η υφιστάμενη Δράση με τη 

σημερινή της μορφή (16,5%) (Διάγραμμα 50). 
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Διάγραμμα 50: Κατανομή υποτρόφων ΕΔΒΜ45, ανάλογα με το ποιον θεωρούν ως 

τον καλύτερο τρόπο για την υποστήριξη νέων επιστημόνων μέσα από συναφείς 

Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού (ως % των συμμετεχόντων) 
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6. Συμπεράσματα 
 

Στο παρόν προσχέδιο του παραδοτέου 6 έγινε η συγκριτική παράθεση των 

αποτελεσμάτων και των δεδομένων που προέκυψαν από τις πρωτογενείς έρευνες 

του ΕΚΤ για την αποτίμηση των δυο κύκλων της Δράσης «Απόκτηση ακαδημαϊκής 

διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» που έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί, τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 (ΕΔΒΜ20) και 2017-2018 

(ΕΔΒΜ45). Επισημαίνεται, ότι στον χρόνο που έχει προγραμματιστεί η συμβατική 

υλοποίηση του παραδοτέου 6 (άνοιξη 2020), στο παραδοτέο 6 θα ενσωματωθούν και 

τα δεδομένα από την υλοποίηση του τρίτου κύκλου της Δράσης, δηλαδή του 

ακαδημαϊκού έτος 2018-2019.  

Ως προς το περιεχόμενό του, το προσχέδιο αποτυπώνει με συγκριτικό τρόπο τον 

πληθυσμό των ωφελούμενων που συμμετείχαν στους δυο κύκλους της Δράσης 

(δημογραφικά και άλλα στοιχεία) και αποτιμά την υλοποίηση της Δράσης συνολικά, 

με βάση τις αποκρίσεις των ωφελούμενων, ως προς τις ακόλουθες παραμέτρους: α) 

Προσωπικός βαθμός ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη Δράση, β) Εκτίμηση των 

συνεπειών της Δράσης για τη μόνιμη εγκατάσταση εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain), γ) Προτάσεις για τη βελτίωση της Δράσης, 

προτάσεις που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των επόμενων 

κύκλων της προκήρυξης. 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε στις ενότητες της παρούσας έκθεσης 

φαίνεται ότι οι απαντήσεις των ωφελούμενων είναι παρεμφερείς για τους 

ακόλουθους δείκτες (κατανομή ωφελούμενων, ως προς): 

- Ίδρυμα διδασκαλίας στο πλαίσιο της Δράσης. 

- Φύλο.  

- Ηλικιακή ομάδα. 

- Χώρα γέννησης. 

- Καθεστώς απασχόλησης πέραν της συμμετοχής τους στη Δράση.  

- Δραστηριότητα Ε&Α τα τελευταία 2 έτη πριν την Δράση.  

- Χώρα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου σπουδών  

- Έτος αναγόρευσης σε διδάκτορα.  

- Εκπαιδευτικό Ίδρυμα απόκτησης Διδακτορικού τίτλου σπουδών. 

- Εξάμηνο συμμετοχής στο πλαίσιο της Δράσης.  

- Τόπο διαμονής σε σχέση με τόπο διδασκαλίας.  

- Επιστημονικό πεδίο του μαθήματος που δίδαξαν στο πλαίσιο της Δράσης.  

- Είδος σχέσης εργασίας για τη διδασκαλία στη συγκεκριμένη Δράση.  

- Είδος μαθήματος που δίδαξαν στο πλαίσιο της Δράσης.  

- Το κατά πόσο το μάθημα που διδάχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης προϋπήρχε 

ή όχι.  
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- Αριθμό φοιτητών που εξετάστηκαν και που ήταν εγγεγραμμένοι στα 

μαθήματα που διδάχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης. 

- Είδος νέου εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Δράσης. 

- Είδος καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας που αξιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 

Δράσης.  

- Το κατά πόσο πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των μαθημάτων που 

διδάχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης.  

- Συμμετοχή σε άλλες ακαδημαϊκές/ερευνητικές δραστηριότητες.  

- Γενικό βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή στη Δράση.  

- Βαθμός ικανοποίησης ως προς συγκεκριμένες επιμέρους παραμέτρους.  

- Το κατά πόσο η συμμετοχή στη Δράση τους απέτρεψε τους ωφελούμενους 

από την αναζήτηση επαγγελματικής αποκατάστασης στο εξωτερικό.  

 

Από την άλλη πλευρά, διαφοροποίηση στις απαντήσεις που δόθηκαν από τους 

ωφελούμενους σημειώθηκαν κυρίως ως προς:  

- Μερίδιο πανεπιστημιακών υποτρόφων με πρότερη αυτοδύναμη διδακτική 

εμπειρία πριν τη συμμετοχή στη Δράση, όπου σημειώνεται μια αύξηση, 

κυρίως λόγω της συμμετοχής τους στον πρώτο κύκλο της Δράσης.  

- Διάρκεια πρότερης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας πανεπιστημιακών 

υποτρόφων, καθώς σημειώνεται αύξηση εκείνων που είχαν εμπειρία από 1 

ως 2 εξάμηνα. 

- Ημερομηνία λήξης της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας 

των ωφελούμενων, αφού σημαντικό μέρος αυτών σημειώνουν ότι αυτή έλαβε 

χώρα το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  

- Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής εμπειρίας, 

όπου σημειώνεται αισθητή μείωση των ιδρυμάτων του εξωτερικού. 

- Κύριο επιστημονικό πεδίο της πιο πρόσφατης αυτοδύναμης διδακτικής 

εμπειρίας, όπου σημειώνεται μια διαφοροποίηση στη σχετική κατάταξη 

μεταξύ Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Μηχανικού. 

- Το εάν έχουν διδάξει ξανά το μάθημα κατά το παρελθόν, όπου σημειώνεται 

μια μεγάλη αύξηση εκείνων που είχαν διδάξει το μάθημα που τους ανατέθηκε 

στον δεύτερο κύκλο της Δράσης και κατά το παρελθόν (ως αποτέλεσμα της 

συμμετοχής τους στον πρώτο κύκλο της Δράσης). 

- Το εάν η συμμετοχή στη Δράση απέτρεψε τους υπότροφους από τη 

μετεγκατάσταση στο εξωτερικό, όπου σημειώνεται μια σχετική μείωση της 

επίδρασης της Δράσης. 

 

Από τα παραπάνω –και κυρίως τον σημαντικό περιορισμό όσων δεν είχαν πρότερη 

διδακτική εμπειρία στην ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ των ωφελούμενων των 

Δράσεων ΕΔΒΜ20 και ΕΔΒΜ45, την αύξηση όσων είχαν πριν τη συμμετοχή τους σε 

κάθε κύκλο της Δράσης πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία, την αύξηση των 

απαντήσων που αφορούσαν σε πρότερη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία διάρκειας 

1-2 εξαμήνων στην ΕΔΒΜ45, καθώς και την αύξηση των ποσοστών που εμφανίζουν 
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τα περισσότερα ΑΕΙ της χώρας ως ιδρύματα πραγματοποίησης της πιο πρόσφατης 

διδακτικής εμπειρίας, με την παράλληλη μείωση της πιο πρόσφατης διδακτικής 

εμπειρίας σε ίδρυμα του εξωτερικού- προκύπτει ότι πράγματι η υλοποίηση της 

Δράσης είχε μια θετική επίπτωση στο ακαδημαϊκό υπόβαθρο και το βιογραφικό των 

νέων επιστημόνων και κυρίως στην απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από αυτούς, 

συμβάλλοντας παράλληλα στην ανανέωση του διδακτικού προσωπικού στα ΑΕΙ, στην 

ύπαρξη νεοεισερχόμενων ωφελούμενων και στην ύπαρξη νέων διαθέσιμων θέσεων 

διδασκαλίας στα Ιδρύματα υποδοχής. 

 

Επισημαίνεται, τέλος ότι για μια σειρά δεικτών, τα αποτελέσματα των δυο 

πρωτογενών ερευνών δεν είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους, λόγω διαφοροποίησης ττου 

περιεχομένου του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε, κάθε φορά. 

Συγκεκριμένα, οι δείκτες αυτοί είναι οι εξής: 

- Φορέας απασχόλησης ωφελούμενων παράλληλα με τη συμμετοχή στη Δράση  

- Μέσο ετήσιο καθαρό ατομικό εισόδημα τα τελευταία 2 έτη και σύγκριση 

ύψους αμοιβής σε σχέση με το συνολικό εισόδημα 2018.  

- Αριθμός αιτήσεων και ιδρυμάτων υποδοχής για τη συμμετοχή στη Δράση 

- Πιθανή συμμετοχή υποτρόφων σε άλλη Δράση της ΕΥΔ.  

- Πιθανότητα να διέμειναν οι ωφελούμενοι στο εξωτερικό τα τελευταία 5 έτη, 

λόγος για αυτό και λόγος επιστροφής τους στην Ελλάδα.  

- Παράγοντες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής 

εγκεφάλων» από παρεμφερείς Δράσεις. 

- Κατά πόσο ικανοποιείται ο διακηρυγμένος στόχος της Δράσης και το εάν 

κρίνεται σκόπιμο αυτή να διατηρηθεί ή να μεταβληθεί ως προς το αντικείμενό 

της.  

- Ποιος θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος για την υποστήριξη νέων 

επιστημόνων μέσα από συναφείς Δράσεις ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού. 
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