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02/12/2021 
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Σχετικά με την καταβολή στους δικαιούχους των υποτροφιών της δράσης «Υποστήριξη 

των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 

Στο πλαίσιο της δράσης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», το ΥΠΑΙΘ με 
την 28727/Ζ1 ΦΕΚ 1017/16-3-21 Απόφασή του περί χρηματοδότησης, στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, χορήγησε αριθμό υποτροφιών σε Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες ώστε να προσφέρουν ενισχυτικό διδακτικό έργο 
κατά τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης. Οι διαδικασίες και προϋποθέσεις καταβολής 
υποτροφίας περιγράφονται στο αρ.14 παρ.2 «Η απόδοση της υποτροφίας 
πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής του Επιστημονικού 
Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συνοδευόμενο από βεβαίωση του 
Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδακτικού έργου που 
του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος της παρ. 5 του άρθρου 7.». 
 
Το φυσικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 και επίκειται η 
απόδοση των υποτροφιών που, σύμφωνα με την προκήρυξη, απαιτεί τη βεβαίωση από τον 
επιβλέποντα κάθε μαθήματος που συν-διδάσκει ο υπότροφος των ωρών που 
απασχολήθηκε ο τελευταίος. Αντί αυτού, ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ως οικονομικός «διαχειριστής» του 
ΥΠΑΙΘ απαιτεί και εκ των υστέρων, επιπλέον: α) αντίγραφο στιγμιότυπου οθόνης της 
συνεδρίας μέσω zoom για την περίπτωση εξ αποστάσεως μαθήματος του υποτρόφου ή β) 
την υπογραφή όλων των φοιτητών που παρακολούθησαν το μάθημα/εργαστήριο/κλινική 
του υποτρόφου με φυσική παρουσία, θέτοντας περιορισμούς που μπορούν να οδηγήσουν 
στη μη πληρωμή των υποτρόφων. Η απαίτηση αυτή είναι προφανές ότι δεν μπορεί να 
ικανοποιηθεί εκ των υστέρων, με περιορισμούς που δεν υπάρχουν στην Απόφαση 28727/Ζ1 
ΦΕΚ 1017/16-3-21, και επιπλέον έχουν επιπτώσεις όπως υπεραπασχόληση των μελών ΔΕΠ 
και, κυρίως, ερήμην των φοιτητών έκθεση των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και 
παραβίαση του κανονισμού σπουδών περί παρακολουθήσεων των μαθημάτων. 
 
Η ακύρωση ή περαιτέρω καθυστέρηση καταβολής των υποτροφιών στους δικαιούχους για 
όλους τους παραπάνω λόγους, αφενός θα αποτελέσει εκ των πραγμάτων μαύρη εργασία 
εντός του πανεπιστημίου και απαξιώνει το σημαντικό έργο που αυτοί προσέφεραν για τη 
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αφετέρου θεωρεί τους επιβλέποντες καθηγητές 
αφερέγγυους, καθώς δεν αρκεί η βεβαίωση τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.  
 
Ο ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ καλεί τις πρυτανικές αρχές να άρουν το πρόβλημα με τους 
προαναφερόμενους περιορισμούς, και να αποδώσουν άμεσα τις υποτροφίες στους 
δικαιούχους φοιτητές. 

Για το ΔΣ 
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