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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας                                 
Δ/νση: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ                     
Πληροφορίες: Καργαδούρης Αντώνιος    Τρίπολη, 22.01.2021 
e-mail: akargas@us.uop.gr    Αρ. Πρωτ.: 1129 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
Για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πρά-

ξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτο-

ρικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέ-

ους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοπον-

νήσου» με Κ.Α. 80509 (κωδικός MIS: 5063844), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. 

πρωτ. Πρόσκλησης 2584/15-05-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96) και η οποία συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχον-

τας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-

2017) 
3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έ-

ρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές 
πράξεις της Επιτροπής Ερευνών, της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και του Πρυτανικού 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

4. Την απόφαση 1/11.05.2020 απόφαση της 172ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΞΓΠ469Β7Δ-1ΟΕ). 

5. Την απόφαση 1/12.05.2020 της 50ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

6. Την απόφαση 1/13.05.2020 της 111ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΩΔ-
ΣΩ469Β7Δ-3ΟΘ) περί έγκρισης υποβολής πρότασης του έργου, ορισμού Επιστημονικά 
Υπευθύνου και έγκρισης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. 

7. Την απόφαση 25/30.06.2020 της 115ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 
ΨΑΥΑ469Β7Δ-29Δ) περί αποδοχής του έργου, έγκρισης ετήσιου προϋπολογισμού και 
έγκριση δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

8. Την με αριθμ. 18/30.11.2020 (183η Συνεδρίαση Συγκλήτου-ΑΔΑ: Ψ814469Β7Δ-1ΝΒ) 
σχετική Απόφαση του αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. 

9. Την με αριθμ. 13/08.12.2020 (126η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-
σης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – ΑΔΑ: 98Ρ6469Β7Δ-4ΟΥ). 
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10. Την με αριθμ. 2/21.01.2021 (131η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – ΑΔΑ:6ΦΘ0469Β7Δ-2ΦΓ). 

11. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τριών (3) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου για τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρ-
τημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

 
Προσκαλεί 

Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέ-

ρον για την παροχή ιδιωτικού έργου διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, προκειμένου να διδάξουν 

το σύνολο των μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών των τμη-

μάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει πρόταση 

για τον αριθμό των επιστημονικών πεδίων/θέσεων όπως αναφέρονται στον Πίνακα του επι-

συναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ: "Αριθμός Θέσεων/Επιστημονικών Πεδίων ανά Τμήμα", λαμ-

βάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους: 

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή 

την αλλοδαπή το οποίο: 

 είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συνα-

φές με το Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακ-

τορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2010. 

 Δεν κατέχει:  

i. θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσ-

κοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, 

ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλ-

λοδαπή. 

ii. θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.  

iii. θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της 

παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισ-

χύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο 

πλαίσιο της παρούσας Δράσης.  

iv. θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

2. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθή-

ματα αποκλειστικά σε ένα (1) Ίδρυμα και σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Ο μέγιστος αριθμός 

των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο υπότροφος είναι τρία (3), ενώ ο μέγιστος 

αριθμός ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Δεν είναι δυ-

νατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους από έναν ωφελούμενους. 

3. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να 

αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνα-

τότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σει-

ράς κατάταξης. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου ως Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων δια-

τάξεων και συγκεκριμένα της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τρο-

ποποιηθεί και ισχύει.  

ΑΔΑ: 6ΣΜΙ469Β7Δ-ΨΚΧ



 

 

3 

4. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης μίσθωσης έργου που θα υπογραφεί μεταξύ 

του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ωφελούμενου αφορά αποκλειστι-

κά στην αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό 

πεδίο της θέσης, για την οποία επιλέχθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021. Με 

τον όρο «αυτοδύναμη διδασκαλία» νοείται όχι μόνο η φυσική πράξη της διδασκαλίας 

(παραδόσεις/διαλέξεις), αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες με αυτήν ενέργειες, όπως 

η παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο σύνολο των εξε-

ταστικών περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, η εκτέλε-

ση εργασιών στο πλαίσιο διαδικασιών της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  

κ.λπ. 

5. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων α-

νέρχεται έως 12.510,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφα-

λιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) και σε κάθε 

περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. β του νόμου 4308/2014 και 

του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.  

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφο-

ρετικό νομό ή νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο 

αυτός διδάσκει και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης 

του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00 € στην περίπτωση 

που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00 € στην περίπτωση που 

διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Απαραίτητη προϋπό-

θεση για τη λήψη του ποσού για την κάλυψη δαπανών κίνησης/διανυκτέρευσης, είναι 

ο επιλεχθείς να προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης, βεβαίωση μόνιμης 

κατοικίας. Σε περίπτωση λόγω έκτακτων συνθηκών (πανδημία, πλημμύρα, κλπ), η αμο-

ιβή αυτή καταβάλλεται αναλογικά και σύμφωνα με τις πραγματοποιθείσες διαλέξεις 

στην έδρα του οικείου τμήματος. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομε-

ιώσεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο.  

7. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελού-

μενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτω-

ση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός 

(1) μαθήματος. 

8. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών 

του Τμήματος το θεωρητικό σκέλος του μαθήματος συνοδεύεται και από υποχρε-

ωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος λαμβάνει τη συνολική 

αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα 

(1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων ή λαμβάνει τα 2/3 

της συνολικής αμοιβής, εφόσον του ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

9. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει 

σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η διεξαγωγή εξετάσεων και 

η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 

περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου. 

10. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έ-

ναρξη και λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ή ενός εκ των δύο εξαμήνων αυτο-
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ύ, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρί-

ου. 

11. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων 

(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπι-

κών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία 

χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφω-

να με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

12. Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσω-

πική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 

Α΄) για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει σήμερα και σύμφω-

να με τα προβλεπόμενα στο ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Κατά την έ-

ναρξη της απασχόλησής τους στο έργο, απαιτείται υποβολή εκ μέρους των δημοσίων 

υπαλλήλων, άδεια άσκησης Ιδιωτικού έργου από το υπηρεσιακό συμβούλιο του φορέα 

κύριας απασχόλησής τους. Έως την έκδοση της άδειας αυτής, να προσκομίζεται αντίγ-

ραφο της κατατεθειμένης αίτησης τους. Στην άδεια βεβαιώνεται ότι η συμμετοχή τους 

στο έργο δεν παρακωλύει την εργασία τους και γίνεται σε χρόνο πέραν του υπηρεσια-

κού τους ωραρίου. Για την καταβολή της αμοιβής τους απαιτείται βεβαίωση από το 

φορέα κύριας απασχόλησής τους ότι έχουν δηλώσει τις αμοιβές τους σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του N.1256/1982 (ΦΕΚ Α’ 65). 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα 

κριτήρια του παρακάτω πίνακα . Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ 

των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την 

περαιτέρω αξιολόγησή της. 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες Βαθμο-

λόγησης 

1 
Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 

την 01.01.2010 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 
Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 2.5 

έως 70 επιμεριζό-

μενο ως ακολού-

θως 

4α 
Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης (βλ. Σημείω-

ση 1) 
2,5 – 10 

4β Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης 0 – 10 

ΑΔΑ: 6ΣΜΙ469Β7Δ-ΨΚΧ



 

 

5 

4γ 

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, ανακοι-

νώσεις σε συνέδρια, portfolio εργασιών και μελετών, αποδεδειγμένη καλλι-

τεχνική δραστηριότητα (βλ. Σημείωση 2) 

0 – 25 

4δ Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης 0 – 10 

4ε Μεταδιδακτορική έρευνα (βλ. Σημείωση 3) 0 – 15 

5 
Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

30 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 

5β Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0 – 10 

5γ Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 – 10 

Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφίου δεν είναι πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά υποβο-

λής ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η 

πρόταση θα απορρίπτεται. 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 α-

ποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

 

Σημειώσεις 

1. Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη σχέση  

     
      

   

  

 
     

Όπου: 

ΒΤΣ: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών 

ΒΜΤΣ: ο βαθμός του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master 

n: ο αριθμός των συναφών Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης.  

Για παράδειγμα, αν ΒΤΣ=6, ΒΜΤΣ1=7 και ΒΜΤΣ2=9, τότε n=2 και η (1) γίνεται: 

   
   

 
 

 
 

     

 
   

2. Η βαθμολογία των δημοσιεύσεων έχει ως εξής: 

i. έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες 

ii. 6 - 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες 

iii. 11 - 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες 

iv. > 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες 

για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές 

βαρύτητας (κατάλογος Scimago): 

 Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1 
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 Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8 

 Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6 

 Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4 

 Λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συν-

τελεστής 0,2 

 Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας 

Scimago, πολλαπλασιαστής 0,2. 

3. Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή 

εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα αντιστοιχεί προς 2 μονάδες (ανά έτος) για τα 

πρώτα πέντε έτη και σε 1 μονάδα (ανά έτος) από το έκτο μέχρι το δέκατο έτος απασ-

χόλησης. Σε περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος υπολείπεται του έτους, η μοριοδότη-

ση υπολογίζεται αναλογικά. 

Διαδικασία Επιλογής 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολό-

γησης η οποία θα ορισθεί, με πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-

επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνα-

κα κατάταξης των υποψηφίων (οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 1 έως 3). Ο πίνακας αποκλεισ-

θέντων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια 

και με αναφορά στο αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης τους, θα εισαχθούν για έγ-

κριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

Η σχετική απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα της 

Επιτροπής. 

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας 

κατάταξης και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση στο Επιστημονικό Πεδίο που 

έχει υποβάλλει πρόταση ο υποψήφιος, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της α-

νάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έ-

ρευνας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (οδός Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Τέρμα Καραϊσκάκη, 

Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ Τ.Κ. 22131, Τρίπολη). Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδική και ε-

παρκώς αιτιολογημένη.  

Σημειώνεται ότι: 

(α) όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα κατόπιν γραπτής τους αίτη-

σης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 και του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία 

περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋπο-

θέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξε-

ων. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται ακολούθως την αποδοχή ή μη της ένστασης προς την Συ-

νέλευση του Τμήματος προκειμένου να ληφθεί απόφαση. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, για την οριστική έγκριση ή απόρριψη της και 
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καταρτίζει τον οριστικό πίνακα των υποψηφίων ο οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 

ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

(β) Αν στη περίοδο των 5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης δεν υπάρχουν εμπρόθεσ-

μες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας 

αξιολόγησης καθίσταται οριστικός με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από 

την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου https://elke.uop.gr, καθώς και 

από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Φορέας: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Οργ. Μονάδα: Επιτροπή Ερευνών). 

Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης ισοδυναμεί με κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υπο-

ψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα πρόσκληση. 

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότη-

τά τους, από 23.01.2021 έως και 11.02.2021, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση, 

σε κλειστό φάκελο, στο πρωτόκολλο της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00, ΣΕ ΕΝΑ (1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, τα κάτωθι: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

2. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου 

Επιστημονικού Πεδίου 

3. Βιογραφικό Σημείωμα 

4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 

από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

5. Φωτοαντίγραφο/α Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής α-

ναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

6. Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγ-

νωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

7. CD/DVD/USB STICK με τη διδακτορική διατριβή. 

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

μορφή). 

9. Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημε-

ρομηνία επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. (Μόνο για περιπτώσεις όπου 

εκκρεμεί η αναγόρευση) 

10. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) του Ν. 1599/1986 (από gov.gr ή επικυρωμένη για 

το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφι-

ος/α: 

i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα 

ii. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή 

iii. την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού μου διπλώματος 

iv. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή 

συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή 

συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του 
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άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-

02-2016), του οικείου τμήματος 

v. δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά 

κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής 

vi. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα 

11. Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) του Ν. 1599/1986 (από gov.gr ή επικυρωμένη για 

το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία 

και ότι απαιτείται η μετακίνησή του εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε δι-

αφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο δι-

δάσκει. 

Λοιποί Όροι 

 Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παρα-

δεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται ότι συγκεντρώνει την μεγαλύ-

τερη βαθμολογία και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέν-

τα/ντες με βάση τη κείμενη νομοθεσία.  

 Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολο-

γητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκ-

δήλωσης ενδιαφέροντος. 

 Για τους υποψηφίους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπ-

τυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προ-

σόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβ-

λέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι 

απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδε-

ται από τον ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοι-

χίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του υποψηφίου δε θα απορρίπτεται, αλλά δε θα βαθμολο-

γείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

 Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλ-

λόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία 

της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύντα-

ξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση 

βαθμολογηθεί). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδια-

φερόμενου με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 5. 

 Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της 

Πράξης. 

 Για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνο-

μάθειας Δ’ Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύε-

ται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

 Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 

ΠΔ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διο-

ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 
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185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 

116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 

 Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να 

προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

 Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται: 

- Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτο-

αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

- Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα 

από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώ-

ρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

- Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφρα-

ση αυτών. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αν-

τίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν 

στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστή-

ματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιο-

λόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας. 

 Η παρούσα πρόσκληση 

- δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Πελοπον-

νήσου καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους. 

- δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, 

ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προ-

τάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν. 

 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί 

να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδια-

φερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού 

έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελουμέ-

νου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα 

σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου ύστερα από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου τμήματος, στον πρώτο επιλαχόντα ή η 

ανάληψη των εναπομεινασών διαλέξεων από μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Ιδρύματος. 

Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής 

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών: 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ 

22 131 Τρίπολη. 

(Υπ’όψιν: κας Όλγας Μπουσιούτη) 
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Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αναγράφουν στην εξωτερική επιφάνεια του φακέλου τα 

ακόλουθα: 

«Υποβολή αίτησης για την υπ΄ αριθμ. 1129/22.01.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέ-

ροντος – Τμήμα …………………..., Επιστημονικό Πεδίο ………………………, στο πλαίσιο του έρ-

γου με Κ.Α. 80509». 

Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται και τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο/ 

διεύθυνση αλληλογραφίας/τηλέφωνο). Κάθε φάκελος πρέπει να περιέχει ΜΟΝΟ τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά για ΜΙΑ θέση. Αν ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει σε παραπάνω 

από μια θέσεις πρέπει να αποστείλει και τον αντίστοιχο αριθμό φακέλων. 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 11.02.2021 ημέρα 

Πέμπτη, και ώρα 14:00.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδι-

κού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έως την παραπάνω 

οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω 

ταχυμεταφοράς, ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη 

σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Η κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γίνεται όλες τις 

εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασί-

ας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-

ου (ΓΚΠΔ) δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η επεξεργα-

σία αυτών γίνεται για τους σκοπούς και τις ανάγκες της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Δι-

δακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στο Πανεπιστή-

μιο Πελοποννήσου». Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα είναι σύννομη, θεμιτή και διενεργείται με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκεί-

μενο των δεδομένων, το οποίο ενημερώνεται, όπου απαιτείται, εγκαίρως για όλα τα σχετικά 

δικαιώματά του βάσει του ΓΚΠΔ. 

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέ-

ροντος επεξεργάζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τις ανάγκες του έργου με βά-

ση τη διαδικασία που περιγράφεται στην πρόσκληση και αποστέλλονται στον φορέα χρημα-

τοδότησης. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως αναγκα-

ίο βαθμό και αποτρέπεται κάθε περαιτέρω ή ανακριβής επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με 

τους προκαθορισμένους σκοπούς. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η περαιτέρω επεξερ-

γασία των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων για άλλους σκοπούς, αυτή πραγματοποι-

είται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και της συνακόλουθης συγκατάθεσής αυτών. Τα προσω-

πικά δεδομένα των υποψηφίων διατηρούνται μόνο για το αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του 

συγκεκριμένου σκοπού χρονικό διάστημα, ενώ η επεξεργασία αυτών γίνεται κατά τρόπο που 

εγγυάται την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση, απώλεια ή καταστρο-

φή. 
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Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Καρ-

γαδούρη Αντώνη (2721045225), e-mail: akargas@us.uop.gr  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(https://www.uop.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(https://elke.uop.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

 Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης  

mailto:akargas@us.uop.gr
https://elke.uop.gr/
ΑΔΑ: 6ΣΜΙ469Β7Δ-ΨΚΧ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Προς: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Αίτηση - Πρόταση 

Επώνυμο:  ..............................................................  Σας υποβάλλω αίτηση - πρόταση υποψηφιότητας με 

συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόκληση Εκδή-

λωσης Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 1129/22.01.2021) 

σχετικά δικαιολογητικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμ-

πειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακ-

τορικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελο-

ποννήσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5063844) της κάτω-

θι θέσης: 

Όνομα:  ..............................................................  

Πατρώνυμο:  ..............................................................  

Μητρώνυμο:  ..............................................................  

A.Φ.Μ.:  ..............................................................  

Διεύθυνση:  ..............................................................  Τμήμα: ................................................................  

Τ.Κ.  ..............................................................   ...........................................................................  

Τηλέφωνο:  ..............................................................  Επιστημονικό Πεδίο:  ............................................  

(Σταθερό & 

Κινητό) 
 ..............................................................   ...........................................................................  

e-mail  ..............................................................   ...........................................................................  

Στοιχεία Ταυτότητας Τίτλοι Μαθημάτων 

Αριθμός:  ..............................................................  1.  .....................................................................  

Ημ. Έκδο-

σης 
 ..............................................................  2.  .....................................................................  

Εκδ. Αρχή  ..............................................................  3.  .....................................................................  

  Συνημμένα Υποβάλλω: 

Τρίπολη …………………………………….. /2021 1.  ...............................................................  

☐ Η υποβολή αίτησης-πρότασης συνεπάγεται την υποχ-

ρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδο-

υ/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξερ-

γασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς 

της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία 

χρήση για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετι-

κών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο 

σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (τσεκάρετε) 

2.  ...............................................................  

3.  ...............................................................  

4.  ...............................................................  

5.  ...............................................................  

6.  ...............................................................  

 7.  ...............................................................  

 8.  ...............................................................  

 9.  ...............................................................  

 Ο/Η Αιτών/ούσα

ΑΔΑ: 6ΣΜΙ469Β7Δ-ΨΚΧ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατό-
χους Διδακτορικού 2020 - 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου», και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα. 

 Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή. 

 Η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού μου διπλώματος είναι η __/__/____. 

 Δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμ-
βασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλ-
λοδαπή. 

 Δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 

 Δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του 
Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο 
πλαίσιο της παρούσας Δράσης. 

 Δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

 

 Ημερομηνία: ........................................... 
 
  Ο – Η Δηλ. 
 
 
 
  (Υπογραφή) 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

  

ΑΔΑ: 6ΣΜΙ469Β7Δ-ΨΚΧ
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Η μόνιμη κατοικία μου ευρίσκεται επί της οδού  ............................................................................................ και 

απαιτείται η μετακίνησή μου εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο 

στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος  .................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................................... . 

 

 Ημερομηνία: ........................................... 
 
  Ο – Η Δηλ. 
 
 
 
  (Υπογραφή) 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει 
στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 
10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.

ΑΔΑ: 6ΣΜΙ469Β7Δ-ΨΚΧ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Αριθμός Θέσεων/Επιστημονικών Πεδίων ανά Τμήμα 
Τμήμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών             

        
01 Επιστημονικό Πεδίο: Χρηματοοικονομική Λογιστική             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 
Μονάδες / 
ECTS 

Ώρες διδασ-
καλίας/ εβδο-
μάδα 

 Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Η Διοικητική Λογιστική περιλαμβάνει τον προσδιορισμό, συγκέντρωση και 
ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεδομένων ενός οργανισμού, προκειμέ-
νου να υποστηριχθούν αποφάσεις, που επιτρέπουν την ορθολογική χρήση 
των πόρων του. Ο σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αρχών και 
μεθόδων της Διοικητικής Λογιστικής και της χρήσης της λογιστικής πληροφό-
ρησης, για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και την άσκηση της διοίκη-
σης και του ελέγχου. 

09.10Ε Εαρινό 6 3 ΌΧΙ Επιλογής 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η επιστήμη της Χρηματοοικονομικής Διοικητικής ασχολείται με τις διοικητικές 
αποφάσεις για τη χρηματοδότηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσ-
μων περιουσιακών στοιχείων ενός οικονομικού οργανισμού και την επίδραση 
αυτών των αποφάσεων στα οικονομικά του μεγέθη, καθώς και στη μελέτη 
των σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων αξιολόγησης επενδύσεων και διαχεί-
ρισης κινδύνου. Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τις βασικές αρχές 
της χρηματοοικονομικής διοίκησης, που χρειάζεται ο φοιτητής της διοικητι-
κής επιστήμης. Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει τους φοιτητές σε επαφή 
με το περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας και να τους γνωρίσει τα 
βασικά εργαλεία και τις μεθόδους χρηματοοικονομικής διοίκησης, σε εισαγω-
γικό επίπεδο. 

04.05Κ Εαρινό 6 
2 ώρες Θεωρία 
+ 1 ώρα Φρον-

τιστήριο 
ΌΧΙ 

Υποχρεωτικό 
Κορμού Γενικής 

Υποδομής 

 

Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών             

        01 Επιστημονικό Πεδίο: Θεωρητική Πληροφορική 

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές Μο-
νάδες / ECTS 

Ώρες διδασκαλίας/ 
εβδομάδα Εργαστήρια 

Κατη-
γορία 

ΛΟΓΙΚΗ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΤΕΣ 

Προτασιακή Λογική και Πρωτοβάθμια Λογική (Σύνταξη, Σημασιολογία, Ορθότητα, 
Πληρότητα). Στοιχεία Θεωρίας Αποδείξεων (Hilbert systems, tableaux, Gentzen 
systems). Στοιχεία Λογικού Προγραμματισμού. Μη κλασικές Λογικές (modal, 
temporal, non-monotonic logic) και εφαρμογές στην Τεχνητή Νοημοσύνη. 

[λογ-υπο] Εαρινό 5 4 ΌΧΙ Επιλογής 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΓΟ-
ΡΙΘΜΩΝ 

Επιλεγμένα θέματα σε μία ή περισσότερες περιοχές των Αλγορίθμων όπως Αλγό-
ριθμοι Γραφημάτων, Γεωμετρικοί Αλγόριθμοι, Προσεγγιστικοί Αλγόριθμοι, Προηγ-
μένες Δομές Δεδομένων, Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι, Συνδυαστικοί Αλγόριθμοι, Αλ-
γόριθμοι Συμβολοσειρών. 

[ειδ-θεμ-
αλγ] 

Εαρινό 5 4 ΌΧΙ Επιλογής 
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Τμήμα: Μηχανολόγων Μηχανικών             

        01 Επιστημονικό Πεδίο: Ανάλυση Κατασκευών και Αεροδιαστημικά Προωθητικά Συστήματα 

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  

Διδακτικές 
Μονάδες / 
ECTS 

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομά-
δα  Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΠΣ 

Ο μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση από τον φοιτητή 
μηχανικό των βασικών εννοιών της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων 
(ΜΠΣ), καθώς και της υλοποίησής σε μονοδιάστατα και δισδιάστατα προβλή-
ματα μηχανικής και μετάδοσης θερμότητας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του μα-
θήματος γίνεται η εξοικείωση του φοιτητή με τη χρήση ενός εμπορικού πα-
κέτου ΜΠΣ, τα οποία ως γνωστόν χρησιμοποιούνται σε πολλές δραστηριότη-
τες του μηχανικού.  
Ο φοιτητής, με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, θα έχει την ικανό-
τητα να: 
Υλοποιεί τη ΜΠΣ σε μονοδιάστατα και δισδιάστατα προβλήματα μηχανικής 
και μετάδοσης θερμότητας. 
Χρησιμοποιεί εμπορικά προγράμματα βασισμένα στην ΜΠΣ για την ανάλυση 
κατασκευών. 
Εκτιμάει τα αποτελέσματα της ανάλυσης που γίνεται με την ΜΠΣ και να κα-
τανοεί τους παράγοντες από τους οποίους αυτά επηρεάζονται. 

Μ0803Κ Εαρινό 5 3Θ+1Ε ΝΑΙ 
Υποχρεωτικό Επι-
λογής Κατεύθυν-
σης 

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ 
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ-
ΜΑΤΑ 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση των χαρακτηριστικών των υπερηχητι-
κών συστημάτων πρόωσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο 
φοιτητής / η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να: 
Κατανοεί την μελέτη των ροών υψηλών ταχυτήτων (συμπιεστών ροών). 
Χρησιμοποιεί τις σχέσεις που διέπουν τις ροές Rayleigh και Fanno. 
Γνωρίζει τη θεωρία των κρουστικών κυμάτων και των κυμάτων αποτόνωσης 
Prandtl-Meyer 
Σχεδιάζει ακροφύσια και διαχύτες σύμφωνα με δεδεμένες προδιαγραφές. 
Γνωρίζει την λειτουργία των αυλωθητών και να υπολογίζει τις επιδόσεις τους. 
Γνωρίζει την λειτουργία των πυραύλων και να υπολογίζει τις επιδόσεις τους. 

Μ1003Ε Εαρινό 4 3Θ ΟΧΙ 
Επιλογής Ενεργει-
ακής Κατεύθυνσης 
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