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ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΜΕ MIS 
5092220 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), 
μετά τη δημοσίευση της υπ΄ αριθ. 28727/Ζ1 ΚΥΑ «Χρηματοδότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου 
των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) - Καθορισμός του ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση 
επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και υλοποίησης των πράξεων που θα ενταχθούν για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ 143 με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092220, που εκτελείται στο 
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πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020»  (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) (ΦΕΚ 1017/16.3.2021, τ. Β΄) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια 
έργου σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης (Α.Π. 1233/26-03-2021) από 01/04/2021 έως 30/09/2021 για το 
φυσικό αντικείμενο και έως 31/12/2021 για το οικονομικό αντικείμενο και Ιδρυματικό Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή κο. Δεδούση Γεώργιο, κατ’ εφαρμογήν της απόφασης της υπ' αριθ. 08/12-04-2021 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και υποψήφιους 
Διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών (στα 
προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα 
διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου 
με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το 
Τμήμα),  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διεξαγωγή  επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 
συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο σε μαθήματα που 
ορίζονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου για το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την Σύγκλητο του Ιδρύματος και σε συνέχεια της 
απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά τη συνεδρίαση υπ΄αριθ. 
136/01-04-2021και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. υπ΄ αριθ. 85735/27.03.2020 
(ΑΔΑ: ΨΑΧΚ4691ΒΣ-55Κ), κατανέμεται ο αριθμός των υποτροφιών στα Τμήματα του Α.Ε.Ι. Κατά την 
κατανομή του αριθμού των υποτροφιών στα Τμήματα του Α.Ε.Ι. λαμβάνονται υπόψη  οι εκπαιδευτικές 
ανάγκες κάθε Τμήματος, το υπάρχον τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Τμημάτων και η τυχόν 
ύπαρξη επικουρικού διδακτικού προσωπικού στα Τμήματα που μπορεί να υποστηρίξει την εκπαιδευτική 
διαδικασία προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου. Η απόφαση της παρούσας κοινοποιείται στους Προέδρους 
των Τμημάτων για να προβούν σε ενέργειες της αρμοδιότητάς τους.  

Στο Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης κατανέμεται μία (1) υποτροφία, αλλά προσκαλούνται δύο (2) 
μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου του Τμήματος 
Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προκύπτουν από την κατάτμηση της μίας (1) πλήρους υποτροφίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες καλούνται να υποβάλουν-
αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να 
διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
των Τμημάτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Το επικουρικό διδακτικό 
έργο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτερο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος. Το επικουρικό διδακτικό έργο προσφέρεται σε μαθήματα του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής). Τα μαθήματα μπορούν 
να εντάσσονται είτε σε ένα από τα δύο (2) εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είτε και στα δύο 
ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα σπουδών του κάθε Τμήματος. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα 
μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού 
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έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του επικουρικού διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, 
προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η 
ανάθεση του υπολειπόμενου επικουρικού διδακτικού έργου στον πρώτο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, 
επιτρέπεται η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το υπολειπόμενο επικουρικό διδακτικό έργο.  

Ειδικότερα , το επικουρικό διδακτικό έργο περιλαμβάνει:  
α) την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου 
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως 
αυτά θα καθοριστούν παρακάτω στην πρόσκληση, 
β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις οποίες συμμετέχουν έως 
τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού 
αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων, 
γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και 
εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα, 
δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών 
μαθημάτων, 
ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, που υποστηρίζουν.  
Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ 
πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως 
αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η 
ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το 
οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό 
ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία είναι ενιαία για όλα τα 
προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων των Α.Ε.Ι.  

Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Περιγραφή Κριτηρίων  Μοριοδότηση 

Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης 
μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου 
διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει 
καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-
2021. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο 
οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται 
από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 
επισπεύδεται η πρόσκληση ή  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 
(συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή 
διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και προγράμματα γ΄ κύκλου σπουδών με 
συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017) 

Β. ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των 
μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί 
επικουρικό διδακτικό έργο 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας 
συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 
α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής, εφόσον ο υποψήφιος είναι 
υποψήφιος  
διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 
αντικειμένου  
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον 
ο  
υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη 
κάτοχος  
τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: 0 έως  
30 μόρια 
β) συνάφεια του επιστημονικού- ή συγγραφικού 
έργου  
του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, 
συμμετοχή  
σε ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το προκηρυσσόμενο  
γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 μόρια 
γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του 
υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το 
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 
μόρια 
(έως 45 μόρια) 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού  
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου του Α.Ε.Ι. 

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά 
ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 
συμμετείχε ως  
επικουρικό διδακτικό προσωπικό, με ανώτατο όριο 
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα 
(έως 10 μόρια) 

Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο:  
Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο 
λαμβάνει  
δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο μοριοδότησης τις 
πέντε  
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. 
Τυχόν  
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κατοχή πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή 
ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 
(έως 10 μόρια) 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές 
διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ 

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄ ελάχιστον μια 
διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει 
πέντε (5) μόρια 
 

Ανώτατο Σύνολο Μορίων Εβδομήντα (70) μόρια 

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 και 2 αποτελεί λόγο 
απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, των υποψηφιοτήτων εκάστου Τμήματος του Ιδρύματος, αποτελούμενη από τρία (3) 
τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης, 
ορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, κατόπιν πρότασης των αντίστοιχων Γενικών 
Συνελεύσεων των Τμημάτων. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους 
μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η 
συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.  

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλει 
σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος. Με την αξιολόγηση θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των 
υποψηφίων και των απορριπτέων υποψηφιοτήτων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο και με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ, όπου επικυρώνονται  σε συνεδρίαση της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός 
Προστασίας Δεδομένων) και του Ν. 4624/2019. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, 
με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να 
υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης 
πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της 
Γραμματείας του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της 
ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της 
πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Ειδικότερα, όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται 
και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού 
Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. 
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Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία αποφαίνεται επί του 
περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί 
σιωπηρά. 

Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής 
των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση 
άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων 
επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και 
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα 
κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των 
επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, το 
οποίο αποκλείεται από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

✓ Είναι Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του 
προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, 

✓ Είναι Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα, 
κατά την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

✓ Είναι Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει 
τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 

✓ Είναι Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 
σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

✓ Είναι Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
✓ Είναι Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Υπότροφοι. 

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε Υπότροφος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα 
και αποκλειστικά σε  μόνο ένα (1) Τμήμα.  
4. Το σύνολο των μαθημάτων που μπορεί να διδάξει ο Υπότροφος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους 
είναι συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο , στο οποίο μπορεί 
να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του Προγράμματος σπουδών πρώτου 
κύκλου ενός Τμήματος. Το επικουρικό διδακτικό έργο, προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής). Τα μαθήματα μπορούν να 
εντάσσονται είτε σε ένα από τα δύο (2) εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είτε και στα δύο 
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ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό) του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος. 
Το περιγραφόμενο επικουρικό διδακτικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο και τα επιμέρους μαθήματα που 
εντάσσονται σε αυτό, καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ειδικότερα, ο αριθμός των 
ωρών παροχής επικουρικού διδακτικού έργου κατανέμεται ανά μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες του 
προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος. Ο αριθμός των ωρών δύναται να διαφέρει ανά 
μάθημα του γνωστικού αντικειμένου και ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη 
διάρκεια του κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε 
υποτρόφου ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι (320) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο 
γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη υποτροφία, και αντίστοιχα των εκατό εξήντα (160) ωρών αθροιστικά για 
όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. Κατ’ ελάχιστον το 40% του 
συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικουρικού διδακτικού έργου.  Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζεται ο αριθμός των τμημάτων (μικρών ομάδων που δεν υπερβαίνουν τον 
αριθμό των τριάντα φοιτητών) για τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων ανά μάθημα του 
προγράμματος σπουδών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής αυτών. Η απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος για τον καθορισμό των τμημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής του επικουρικού 
διδακτικού δύναται να επικαιροποιείται βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και του βαθμού 
ανταπόκρισης των φοιτητών στην οργάνωση των φροντιστηριακών μαθημάτων. Το επικουρικό διδακτικό 
έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού (Μελών Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών 
υποτρόφων, διδασκόντων π.δ. 407/1980, ομότιμων καθηγητών), που έχει αναλάβει την αυτοδύναμη 
διδασκαλία του κάθε μαθήματος. Ο επιβλέπων διδάσκων κάθε μαθήματος πιστοποιεί με βεβαίωσή του προς 
τον Πρόεδρο του Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που διεξήχθησαν από κάθε 
υπότροφο στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου αυτού, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων για τον 
καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου και των βεβαιώσεων των 
επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί τον αριθμό των συνολικών ωρών 
επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο κάθε υπότροφος ανά γνωστικό αντικείμενο. Σε περίπτωση 
παροχής διδακτικού έργου σε δύο (2) εξάμηνα, είναι δυνατή η περιοδική πιστοποίηση διεξαγωγής του 
επικουρικού διδακτικού έργου του υποτρόφου, με βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος, μετά την 
ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου που αντιστοιχεί σε αυτό. 

5. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διεξαγωγής του επικουρικού 
διδακτικού έργου από τους υποτρόφους με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος. 

6. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 €). Μία 
πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των χιλίων τριακοσίων 
ευρώ (1.300,00 €), με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

7. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης του Ιδρύματος με τον εκάστοτε υπότροφο. Ως ημερομηνία λήξης επιλεξιμότητας των δαπανών 
ορίζεται η 31/12/2021. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΑΚΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας τα κάτωθι: 

α) αίτηση υποβολής υποψηφιότητας,  

β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  

γ) φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς 
ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,  

δ) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών),  

ε) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας με αναφορά του 
τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι υποψήφιοι διδάκτορες),  

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με αναφορά του 
τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος (για 
τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές),  

ζ) αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου, 
π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος ή του Κοσμήτορα σε 
περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου 
(μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου,  

η) για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, 
απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
της περ. β,  

θ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, 
απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του),  

ι) Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι λόγοι 
αποκλεισμού που αναφέρονται παραπάνω. 

 Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. γ’ έως στ’ είναι η 
Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτικά δύναται 
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή φοιτά σε πρόγραμμα σπουδών 
α’, β’ ή γ’ κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών και την συμπερίληψή 
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τους στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον 
διενεργούμενο έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμήματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης 
δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης. 

Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται 
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (https://elke.hua.gr ) σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ 
Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη 
χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.  

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση για το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 
καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της 
κατά τα ως άνω χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα 
να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης, αζημίως για αυτήν. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  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 θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων υποβάλλονται από τις 16/04/2021 έως και την 26/04/2021. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του 

Ε.Λ.Κ.Ε. (protocol_elke@hua.gr) και τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ορίζονται. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό 
τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μαρία Μαλλίδου 
(τηλ. 210 9549265, e-mail: mmallidou@hua.gr). 

https://elke.hua.gr/
mailto:mmallidou@hua.gr
ΑΔΑ: ΩΣΣΚ4691ΒΣ-Α15
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ 
(sites.diavgeia.gov.gr/hua), στο site του ΕΛΚΕ (https://elke.hua.gr) και στο κεντρικό site του Χαροκοπείου 
Πανεπιστημίου (www.hua.gr). 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 
 

 
Χρίστος  Ν. Χαλκιάς 

               Καθηγητής 

 
 

 

Συνημμένα: 1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό αντικείμενο 

                       2. Υπόδειγμα Αίτησης 

https://elke.hua.gr/
ΑΔΑ: ΩΣΣΚ4691ΒΣ-Α15
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
 
 
 

 
 

Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
 

 

α/α 
Γνωστικό Αντικείμενο 
Τμήματος 

Μάθημα 
Τύπος 

Μαθήματος/ 
Εξάμηνο 

Ώρες συνολικής 
απασχόλησης/

ΑΥ 

Ώρες συνολικής 
απασχόλησης 

στο 
εξάμηνο/μάθημα 

1 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

Βιώσιμη 
Οικονομική και 
Περιφερειακή 
Ανάπτυξη - Αστική 
Ανασυγκρότηση 
στην Ε.Ε. 

Υποχρεωτικό/Α΄ 
ΕΑΡΙΝΟ 

 

Μερικής 
Υποτροφίας 

160 

2 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Αγροτική και 
Οικιακή Οικονομία 
και Τουρισμός 

Υποχρεωτικό/Δ’ 
ΕΑΡΙΝΟ 

 

Μερικής 
Υποτροφίας 

100 

Ηλεκτρονικές 
αγορές 
καταναλωτών και 
ανασχεδιασμός 
επιχειρηματικών 
διαδικασιών 

Επιλογής/ΣΤ΄ 
ΕΑΡΙΝΟ 

 
60 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΣΣΚ4691ΒΣ-Α15
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Υπόδειγμα Αίτησης 
 
 

Επώνυμο:.......................................... 

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

Όν. Πατέρα:....................................... 

Όν. Μητέρας:..................................... 

Αρ. Αστ. Ταυτότητας:........................ 
Δ/νση μόνιμης κατοικίας:................... 

Τηλέφωνο:.......................................... 

 

 
Προς: 

Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 

 

 

Παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για διδασκαλία στο επιστημονικό 
πεδίο...................................... …………............................................. 

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

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

..........................................................................που προκηρύχθηκε στις 

....../....../........... με αριθμό πρωτοκόλλου.........................για την Πράξη με τίτλο 

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

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

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

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

 

Συνημμένα : 

 

 

 

Ημερομηνία:  

 

Ο/Η Αιτών/ούσα 
 

ΑΔΑ: ΩΣΣΚ4691ΒΣ-Α15
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