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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Δ/νση: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ
Πληροφορίες: Καργαδούρης Αντώνιος Τρίπολη, 07.12.2022
e-mail: akargas@go.uop.gr Αρ. Πρωτ.: 28368

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της
πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 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 Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 στο
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80653 (κωδικός MIS: 5180979), η οποία εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ.
πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 229, 232 παρ. θ και 243 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α' 141/21.07.2022)

όπως αυτά ισχύουν.
3. Την απόφαση 18/14.11.2017 (ΦΕΚ 4189/τ. Β’/30.11.2017) περί «Πλαισίου μεταδιδακτορικής

έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.».
4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του

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

5. Την υπ΄ αριθμ. 15/20.06.2022 Απόφαση της 217ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 64ΓΣ469Β7Δ-ΣΩΥ).

6. Την υπ΄ αριθμ. 1/28.06.2022 Απόφαση της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΟ1Π469Β7Δ-9ΩΩ), περί
αποδοχής του έργου, ορισμό Επιστημονικά Υπευθύνου του έργου, έγκριση συνολικού και
ετήσιου προϋπολογισμού του έργου για το οικονομικό έτος 2022 και ορισμό Επιτροπών του
έργου.

7. Την υπ’ αριθμ. 59/01.02.2022 της 168ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 9ΦΞΨ469Β7Δ-ΛΘ9), περί αποδοχής της
υπ΄ αριθμ. 1839/28.01.2022 Γνωμοδότησης, σχετικά με τον Τίτλο Κτήσης.

8. Την υπ΄ αριθμ. 06/06.12.2022 Απόφαση της 206ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΩΝ4Ζ469Β7Δ-ΨΩΩ), περί
έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ορισμού Επιτροπών Αξιολόγησης και
Ενστάσεων.
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9. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων τεσσάρων (4) Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
για τα επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και
ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.

Προσκαλεί

Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να υποβάλλουν πρόταση
σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου αυτοδύναμης διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των
μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αναφέρονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας. Κάθε
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει πρόταση για τον αριθμό των επιστημονικών πεδίων/θέσεων, όπως
αναφέρονται στον Πίνακα του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙΙ: “Πίνακας Μαθημάτων ανά
Επιστημονικό Πεδίο” και του Παραρτήματος ΙΙΙ: “Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων ανά
Επιστημονικό Πεδίο”, λαμβάνοντας 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 συναφές με το
Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012.

 Δεν κατέχει:
i. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των

ΑΕΙ, Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή
εντεταλμένου διδάσκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 173 του νόμου 4957/2022,
όπως ισχύει.

ii. θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
iii. θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 2 του άρθρου 466

του ν. 4957/2022, όπως ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που
θα συνάψει 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/η μπορεί να διδάξει μαθήματα
ενός επιστημονικού πεδίου, αποκλειστικά σε ένα (1) Ίδρυμα και σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Ο
μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο/η ωφελούμενος/η είναι τρία (3),
ενώ ο μέγιστος αριθμός ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Δεν
είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους από έναν ωφελούμενους, ενώ δεν
επιτρέπεται η συνδιδασκαλία/συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος. Κάθε ωφελούμενος
οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο.

3. Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας
που αφορούν σε συνθήκες πανδημίας.

4. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να
αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει
αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, προκειμένου να μη
διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση
του υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον/στην πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα ή, εφόσον δεν
υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.
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5. Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως Ακαδημαϊκοί
Υπότροφοι, βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της παρ. 2 του
άρθρου 466 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει.

6. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του ωφελούμενου, αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη
διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης, για την οποία
επιλέχθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. 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 εξεταστικών περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής
εκπαιδευτικού υλικού, και συλλογή στοιχείων αξιολόγησης του προγράμματος.

7. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται
στο ποσό των 12.510,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών 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, όπως αυτά ισχύουν.

8. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό
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 προϋπόθεση για τη λήψη του ποσού για την κάλυψη
δαπανών κίνησης/διανυκτέρευσης, είναι ο/η επιλεχθείς/είσα να προσκομίσει κατά την
υπογραφή της σύμβασης, βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο. Εάν
προκύψουν έκτακτες συνθήκες (πανδημία, πλημμύρα, κ.λπ.), η αμοιβή αυτή καταβάλλεται
αναλογικά και σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες διαλέξεις στην έδρα του οικείου Τμήματος
(«δια ζώσης διδασκαλία»). Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που
προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο.

9. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου
αναπροσαρμόζεται αναλογικά. Επομένως αυτός λαμβάνει τα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση
ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1)
μαθήματος.

10. Η καταβολή της αμοιβής των ωφελούμενων θα πραγματοποιείται μετά την υλοποίηση του/των
μαθήματος/ων κάθε εξαμήνου και ποσοστό 10% της συνολικής αμοιβής της σύμβασης θα
καταβάλλεται μετά το πέρας της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

11. Παραδοτέο έργο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει
σχετικής βεβαίωσης του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η
τελική βαθμολόγηση των φοιτητών/τριών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή
της μορφής της σύμβασης.

12. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και
λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ή ενός εκ των δύο εξαμήνων αυτού,
συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

13. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης, όπως και την κατά το νόμο αναγκαία χρήση
τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
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14. Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίου/ας που είναι δημόσιος υπάλληλος, για την έγκριση της
σχετικής σύμβασης έργου, δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, υπό την
προϋπόθεση ότι το διδακτικό έργο εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας του/της
υπαλλήλου. Σημειώνεται ότι  υπάρχει υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας
του/της, για την ανάληψη σχετικής δραστηριότητας, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το Α.Ε.Ι. όπου θα παρασχεθεί το διδακτικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική
διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής του ανά εβδομάδα. Η παράλειψη
ενημέρωσης της υπηρεσίας εκ μέρους του υπαλλήλου, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα,
σύμφωνα με την περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του ν. 3528/2007 (αρ. 127 Ν.
4957/2022, ΦΕΚ 141/Α/21.07.2022). Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση ενημέρωσης και
γνωστοποίησης των στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 127 προς τον φορέα που υπηρετεί ο
υπάλληλος θα πρέπει να λαμβάνει χώρα πριν την ανάληψη της σχετικής δραστηριότητας και
την κατάρτιση της σχετικής σύμβασης με το Α.Ε.Ι. ή τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. Αντίγραφο της
ενημέρωσης πρέπει να υποβάλλεται στην ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ.

15. Για την καταβολή αμοιβής Δημοσίων Υπαλλήλων 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:

1. Η μη κάλυψη από κάποιον/α υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο
απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.

2. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023, στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,
ορίζεται ότι η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός/μίας δυνητικά ωφελούμενου/ης
θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20,
ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Η διασταύρωση της
μη προγενέστερης συμμετοχής του/της υποψηφίου/ας θα γίνεται με βάση τα απογραφικά
δελτία των Πράξεων των ανωτέρω προσκλήσεων, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ.

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες
Βαθμολόγησης

1 Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 01.01.2012

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις
περιπτώσεις κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3 Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που
αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

4 Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0
έως 50

επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

4α Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το
επιστημονικό πεδίο της θέσης

0 – 15

4β Συναφές Δημοσιευμένο Έργο:
- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων

0 – 25
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ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια1 ή/και
- Portfolio εργασιών και μελετών2 ή/και
- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα3

4γ Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ έρευνα σε συναφές πεδίο (2,5 μονάδες
ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του
διδακτορικού διπλώματος και δεν αφορά διδακτικό έργο. Η εμπειρία
αποδεικνύεται με προσκόμιση τεκμηρίων του φορέα απασχόλησης. Η
απόδοση του συνόλου των μονάδων αναφέρεται στην προσκόμιση
βεβαίωσης ολοκλήρωσης της έρευνας.)4

0 – 10

5 Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:

Σύνολο από 0
έως 50

επιμεριζόμενο ως
ακολούθως

5α Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου

0 – 20

5β Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών θεωριών & βιβλιογραφίας στη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου

0 – 20

5γ Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των μαθημάτων του επιστημονικού
πεδίου

0 – 10

Εάν ο φάκελος του υποψηφίου/φίας δεν είναι πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά υποβολής ή δεν
πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της Πρόσκλησης, η αίτηση –
πρόταση απορρίπτεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται αυτός/ή που έχει τις περισσότερες
μονάδες στο τέταρτο κριτήριο του πίνακα κριτηρίων και εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός/ή που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πέμπτο κριτήριο. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν
να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση, στην οποία μπορούν να παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι/ες. Η κλήρωση διεξάγεται
παρουσία της Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου. Με την ίδια Απόφαση, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής
Αξιολόγησης ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι/ες
ενημερώνονται σχετικά, με ανακοίνωση που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον
ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
1Σημείωση σχετικά με βαθμολογία κριτηρίου 4β:
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε
συνέδρια. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι μοριοδοτούνται αποκλειστικά και μόνο οι δημοσιεύσεις /
ανακοινώσεις που είναι συναφείς με το επιστημονικό πεδίο, ως εξής:

α/α Δημοσιεύσεις ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1α Άρθρο σε Περιοδικό (με κρίση) 1-3 μόρια ανά δημοσίευση

1β Άρθρο σε Περιοδικό (χωρίς κρίση) 1 μόριο ανά δημοσίευση

2α Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου (με κρίση) 1-2 μόρια ανά δημοσίευση

2β Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου (χωρίς κρίση) 0.5 μόρια ανά δημοσίευση
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3 Ανακοίνωση σε Συνέδριο 0.5 μόρια ανά ανακοίνωση

4 Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο 2 μόρια ανά δημοσίευση

5 Μονογραφία 2 μόρια ανά δημοσίευση

6 Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο ή Λήμμα σε Λεξικό/Εγκυκλοπαίδεια 1 μόριο ανά δημοσίευση

7 Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου 1 μόριο ανά συλλογικό τόμο

8 Μετάφραση - Επιμέλεια Μετάφρασης 1 μόριο ανά μετάφραση

Για τα άρθρα σε περιοδικά με σύστημα κριτών εφαρμόζεται η παρακάτω βαθμολογία σύμφωνα με την
κατάταξη του περιοδικού στο Scimago Journal & Country Rank
(https://www.scimagojr.com/journalrank.php):

1. Περιοδικά κατηγορίας Q1 : 3
2. Περιοδικά κατηγορίας Q2 : 2,5
3. Περιοδικά κατηγορίας Q3 : 2
4. Περιοδικά κατηγορίας Q4 : 1,5
5. Λοιπά : 1

Για τα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση εφαρμόζεται η παρακάτω βαθμολογία σύμφωνα με την
σελίδα http://www.conferenceranks.com/#data

6. Συνέδρια κατηγορίας Α1-Α2 : 2
7. Συνέδρια κατηγορίας Β1-Β5 : 1.5
8. Συνέδρια κατηγορίας C : 1
9. Λοιπά : 1

2Portfolio εργασιών και μελετών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο:
α/α Portfolio εργασιών και μελετών ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Μελέτη - Τεχνική Αναφορά 1 μόριο ανά μελέτη-τεχνική αναφορά
Η αξιολόγηση του κριτηρίου «Portfolio εργασιών και μελετών » αφορά αποκλειστικά τα Τμήματα
Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών
Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και Ψηφιακών Συστημάτων.
3Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα σχετική με το γνωστικό αντικείμενο:
α/α Καλλιτεχνική δραστηριότητα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Εικαστική Έκθεση 1 μόριο ανά έκθεση
2 Έργο Εικαστικών Τεχνών 1 μόριο ανά έργο
3 Ηχογράφηση 1 μόριο ανά ηχογράφηση
4 Ταινία, Εκπομπή, Σειρά, Διαφημιστικό 1 μόριο ανά ταινία, εκπομπή, σειρά, διαφημιστικό
5 Θεατρική Παράσταση 1 μόριο ανά θεατρική παράσταση
6 Συναυλία 1 μόριο ανά συναυλία
Η αξιολόγηση του κριτηρίου «Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα» αφορά αποκλειστικά τα
Τμήματα Σχολής Καλών Τεχνών (Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών
Τεχνών).

Όπως προαναφέρθηκε, η ανώτερη συνολική βαθμολογία του κριτηρίου 4β δεν μπορεί να ξεπεράσει τα
25 μόρια.
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4Σημείωση σχετικά με βαθμολογία κριτηρίου 4γ:
Η σχετική μεταδιδακτορική εμπειρία πιστοποιείται με αντίστοιχη βεβαίωση του Προέδρου του
Τμήματος της Σχολής του Πανεπιστημίου στο οποίο ο υποψήφιος διεξήγαγε τη μεταδιδακτορική του
έρευνα και εις την οποία θα αναφέρεται ο/η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/καθηγήτρια, το γνωστικό
αντικείμενο και το χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της έρευνας, ήτοι το από πότε διεξήγαγε τη
μεταδιδακτορική του έρευνα και πότε αυτή περαιώθηκε, συνοδευόμενο από σχετικές συμβάσεις.

Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των υποψηφίων της παρούσας Πρόσκλησης θα διενεργηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης η
οποία έχει ορισθεί, μετά από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα
εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν σχετικής εισήγησης - Απόφασης της Συνελεύσεως του
εκάστοτε Τμήματος.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων (οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 1 έως 3). Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο
πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο
αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής τους, θα εισαχθούν για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η σχετική Απόφαση αναρτάται στον
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά της Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο πίνακας των αποκλεισθέντων), χωρεί
ένσταση στο Επιστημονικό Πεδίο που έχει υποβάλλει πρόταση ο/η υποψήφιος/α, εντός πέντε (5)
εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Οι ενστάσεις υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην Γραμματεία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο prog@uop.gr με
τίτλο «Υποβολή ένστασης στην 28368/07.12.2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο
επιστημονικό πεδίο ……. του Τμήματος ………». Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκώς
αιτιολογημένη.

Οι Υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες προτίθενται να ασκήσουν έννομο δικαίωμά τους επί της διαδικασίας
επιλογής και των αποτελεσμάτων, δύνανται να ζητήσουν, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους,
πρόσβαση στους φακέλους και τα δικαιολογητικά ετέρων υποψηφίων, σε χώρο του ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Τα έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι
υποψήφιοι/ες αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γενικού
Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679. Ταυτόχρονα, τα ίδια έγγραφα αποτελούν διοικητικά
έγγραφα υπό την έννοια του άρθρου 5 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, εάν και εφόσον
έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης. Η ικανοποίηση του δικαιώματος
πρόσβασης είναι δυνατή υπό τους όρους της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα και του άρθρου
5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που παγίως δέχεται η Αρχή
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ενδ. ΑΠΔΠΧ 28/2018). Πριν τη χορήγηση των
στοιχείων στους αιτούντες είναι δυνατή η ενημέρωση των προσώπων, στα οποία τα στοιχεία αυτά
αναφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται διά της παρούσας
Πρόκλησης ότι τα έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να
χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς/ές τους, χωρίς να ενημερωθούν ατομικώς πριν από τη
χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης ως προς το
ενδεχόμενο αυτό.

Η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται ακολούθως την αποδοχή ή μη της ένστασης στη Συνέλευση του
Τμήματος, η οποία και λαμβάνει Απόφαση και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα κατάταξης των
υποψηφίων. Η Απόφαση αυτή διαβιβάζεται προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, για
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την οριστική έγκριση ή απόρριψή της και ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων αναρτάται στη
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.

Εάν μέσα στο διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των
προσωρινών αποτελεσμάτων, δεν υπάρξουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, μετά τη λήξη της
προβλεπόμενης προθεσμίας, ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης καθίσταται οριστικός με νέα
Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν υποχρέωση να ενημερώνονται 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 κοινοποίησή της προς όλους τους υποψηφίους/ες που συμμετείχαν
στην παρούσα Πρόσκληση.

Οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσω ηλεκτρονικής
επιστολής εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της επιστολής αποδοχής
της υποψηφιότητάς τους στον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής,
εάν δεν έχει ληφθεί απάντηση, θα θεωρηθεί ότι ο/η επιτυχών/ούσα υποψήφιος/α δεν αποδέχεται τη
θέση και θα ειδοποιείται ο/η επόμενος/η στη σειρά κατάταξης.

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους,
από 08.12.2022 (ώρα Ελλάδος 00.01) έως και 01.01.2023 (ώρα Ελλάδος 23.59), στην ιστοσελίδα
https://submissions.uop.gr/, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή:

 Αίτηση Υποψηφιότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)
 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου

Επιστημονικού Πεδίου.
 Βιογραφικό Σημείωμα (θα υποβάλλεται συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία

τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό).
 Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε ηλεκτρονική μορφή.
 Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής, των επιστημονικών δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων σε

συνέδρια και γενικότερα το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου (πλήρες έργο και όχι η
περίληψή του).

 Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος (ή Σχολής), από την οποία θα προκύπτει η
ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής (μόνο για περιπτώσεις που
εκκρεμεί η αναγόρευση).

 Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται:
 ότι ο/η υποψήφιος/α έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης

ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα.
 ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή.
 ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή αντίγραφα

των πρωτότυπων και θα προσκομισθούν εάν ζητηθούν.
 ότι η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού του διπλώματος.
 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π,

Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π του Ε.Α.Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ.
407/80, ή εντεταλμένου διδάσκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 173 του νόμου
4957/2022, όπως ισχύει.
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 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της
παρ. 2 του άρθρου 466 του ν. 4957/2022, όπως ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν
της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

 ότι ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
 Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται η μόνιμη

κατοικία και ότι απαιτείται η μετακίνησή του εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε
διαφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο θα διδάξει.

 Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει επιλεγεί σε προηγούμενα προγράμματα
απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων
ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, θα
πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) του Ν. 1599/86, στην οποία θα
δηλώνεται ότι «δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας,
στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της
ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020».

Επισημαίνεται ότι για έγγραφα που είναι σε φυσική μορφή, η σάρωση και αποθήκευσή τους σε
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf συνιστά αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, διευκρινίζεται ότι
για την περίπτωση 10, θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του
υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45,
ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ.

Λοιποί Όροι

1. Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά
κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται ότι συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία
και συνάπτεται σύμβαση ανάθεσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες με βάση την κείμενη
νομοθεσία.

2. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται με την υποβολή νέας αίτησης και μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στην αίτηση αντικατάστασης, διόρθωσης ή
συμπλήρωσης πρέπει να αναγράφεται και το πρωτόκολλο της αρχικής αίτησης που αφορά.

3. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, οι οποίες δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις της
Πρόσκλησης, απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται.

4. Για τους/τις υποψηφίους/ες, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο
τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται
από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης
θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης,
όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί).

6. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Πράξης και
του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των σχετικών Αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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7. 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.

8. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 του ΠΔ
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 του ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση
του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’), όπως αυτά ισχύουν.

9. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πρέπει να
προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην
ελληνική γλώσσα.

10.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, όπως αυτό ισχύει, δεν υφίσταται πλέον
υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων. Αντί αυτών,
υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις
υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Τα παραπάνω
δικαιολογητικά:

1. Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα, υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, ή των ακριβών
αντιγράφων τους.

2. Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων, υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα αυτών σε ηλεκτρονική μορφή, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν
θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή.

3. 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 σε ηλεκτρονική μορφή.

11.Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν στο Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου
να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας.

12.Η παρούσα πρόσκληση:
 δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 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 προτάσεων της υπόψη
Πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν.

13.Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/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 ωφελούμενου, προκειμένου να μη διαταραχθεί
η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του
υπολειπόμενου διδακτικού έργου ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος,
στον/στην πρώτο/η επιλαχόντα/ούσα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του
Ιδρύματος για το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.

Αποστολή Αιτήσεων Συμμετοχής
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Ιστοσελίδα αποστολής δικαιολογητικών: https://submissions.uop.gr/.

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν σε παραπάνω από μια θέσεις, πρέπει να
αποστείλουν και τον αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την 01.01.2023 ημέρα
Δευτέρα, και ώρα Ελλάδος 23:59.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν αποκλειστικά και μόνο στην
ανωτέρω ιστοσελίδα έως την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)
δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η επεξεργασία αυτών γίνεται
για τους σκοπούς και τις ανάγκες της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο 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 υποκείμενο 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 ενδιαφέροντος
επεξεργάζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τις ανάγκες του έργου με βάση τη διαδικασία
που περιγράφεται στην πρόσκληση και αποστέλλονται στον φορέα χρηματοδότησης. Η επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό και αποτρέπεται κάθε
περαιτέρω ή ανακριβής επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους προκαθορισμένους σκοπούς. Σε
περίπτωση που καταστεί αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των
υποψηφίων για άλλους σκοπούς, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και της
συνακόλουθης συγκατάθεσής αυτών. Τα προσωπικά 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 καταστροφή.

Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Καργαδούρη
Αντώνη (27210 45225), e-mail: akargas@go.uop.gr

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
(https://www.uop.gr), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (https://elke.uop.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και θα αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Αθανάσιος Κατσής
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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 Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 28368/07.12.2022) σχετικά
δικαιολογητικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022 -
2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό
ΟΠΣ (MIS 5180979) της κάτωθι θέσης:

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

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

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

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

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

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

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

(Σταθερό &
Κινητό) .............................................................. ...........................................................................

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

Στοιχεία Ταυτότητας Τίτλοι Μαθημάτων

Αριθμός: .............................................................. 4. ................................................................

Ημ.
Έκδοσης .............................................................. 5. ................................................................

Εκδ. Αρχή .............................................................. 6. ................................................................

Συνημμένα Υποβάλλω:

Τρίπολη …./…./2022 1. ..........................................................

☐ Η υποβολή αίτησης-πρότασης συνεπάγεται την
υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων
(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος
επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους
σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον
αναγκαία χρήση για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση
των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. (τσεκάρετε)

Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ........................................................

Ο/Η Αιτών/ούσα
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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 παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους
ανεπιφύλακτα.

 τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή.
 τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων και θα

προσκομισθούν εάν ζητηθούν.
 η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού του διπλώματος είναι μετά την 01/01/2012
 δεν κατέχω στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π του

Ε.Α.Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή εντεταλμένου διδάσκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 173 του
νόμου 4957/2022, όπως ισχύει.

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

 δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 2 του άρθρου 466 του ν. 4957/2022,
όπως ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.

 δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.

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
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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:

Δεν έχω επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των

προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 για τα

ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021 και 2021 - 2022 στο

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή σε άλλο ΑΕΙ.

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: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ
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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: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα: Γεωπονίας
01 Επιστημονικό Πεδίο: Γεωπονία Ζωικής Παραγωγής

Τίτλος μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες

Μονάδες
ECTS

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργαστηρίου
/Ασκήσεων Κατηγορία

Ζωοτεχνία - Διατροφή Ζώων 809 Εαρινό 5 5 4 0 Επιλογής Υποχρεωτικό
Στατιστική - Γεωργικός Πειραματισμός 406 Εαρινό 5 5 4 0 Υποχρεωτικό

Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
01 Επιστημονικό Πεδίο: Λογιστική

Τίτλος μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες

Μονάδες
ECTS

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργαστηρίου
/Ασκήσεων Κατηγορία

Διεθνή πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς UAF44 Εαρινό 6 6 3 0 Επιλογής
Φορολογική Λογιστική ΙΙ UAF30 Εαρινό 6 6 3 0 Επιλογής

Τμήμα Λογοθεραπείας
01 Επιστημονικό Πεδίο: Ψυχολογία

Τίτλος μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες

Μονάδες
ECTS

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργαστηρίου
/Ασκήσεων Κατηγορία

Κλινική Νευροψυχολογία 4103 Εαρινό (4ο) 5 5 3 0 Υποχρεωτικής επιλογής
Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ 2102 Εαρινό (2ο) 5 5 3 0 Υποχρεωτικό
02 Επιστημονικό Πεδίο: Λογοθεραπεία

Τίτλος μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες

Μονάδες
ECTS

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργαστηρίου
/Ασκήσεων Κατηγορία

Λογοθεραπεία: Δυσλεξία, ΔΕΠΥ 9102 Εαρινό (8ο)* 5 5 3 0 Επιλογής
Επικοινωνιακές Διαταραχές Τρίτης Ηλικίας 6103 Εαρινό (6ο) 5 5 3 0 Υποχρεωτικό

*κατ’εξαίρεση για το ακαδ. έτος 2022-2023

ΑΔΑ: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ



Σελίδα 17 από 21

Τμήμα: Φυσικοθεραπείας
01 Επιστημονικό Πεδίο: ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τίτλος μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο Διδακτικές
Μονάδες

Μονάδες
ECTS

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες Εργαστηρίου
/Ασκήσεων Κατηγορία

Κλινική Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακού &
Αναπνευστικού Συστήματος ΦΥΣ19 Εαρινό 10 7 2 8 ΚΑ Κατ’ Επιλογή

Υποχρεωτικό

ΑΔΑ: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο
Τμήμα: Γεωπονίας
α/
α Κωδ. Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή

Επιστημονικό Πεδίο 1: Γεωπονία Ζωικής Παραγωγής

1 809 Ζωοτεχνία - Διατροφή Ζώων

Θεωρία:
1. Γενικές αρχές ζωικής παραγωγής
1.1. Βοοτροφία
1.2 Αιγοπροβατοτροφία
1.3 Πτηνοτροφία 2. Γενικές Αρχές Διατροφής Ζώων
2. Διατροφή Μηρυκαστικών
2.1. Διατροφή Αγελάδων
2.2. Διατροφή Αιγοπροβάτων
2.3. Διατροφή Ορνίθων

2 406 Στατιστική - Γεωργικός
Πειραματισμός

Θεωρία και Φροντιστήριο
Θεωρία.
Εισαγωγή (αντικείμενο του μαθήματος, βασικές έννοιες, πείραμα τύχης, μεταβλητότητα, μεταβλητές, πληθυσμός,
δειγματοληψία, δείγμα). Στοιχεία περιγραφικής στατιστικής (συγκέντρωση, παρουσίαση και συνόψιση
βιομετρικών δεδομένων). Βασικές θεωρητικές κατανομές πιθανοτήτων και οι εφαρμογές τους σε βιολογικά
προβλήματα (διωνυμική, πολυωνυμική, Poisson, κανονική, Χ2 και F κατανομή).
Στοιχεία εκτιμητικής (τεχνική υπολογισμού διαστημάτων ή ορίων εμπιστοσύνης παραμέτρων των κατανομών –
εφαρμογές σε βιολογικά και γεωπονικά προβλήματα).
Τεχνική ελέγχου στατιστικών υποθέσεων (διάκριση περιπτώσεων μεταξύ συνεχών και ασυνεχών δεδομένων).
Βασικά στοιχεία Γ. Πειραματισμού. Η τεχνική ανάλυση της παραλ/τας δεδομένων απλών πειραματικών σχεδίων
(πλήρως τυχαιοποιημένου, τυχαιοποιημένων πλήρων ομάδων, λατινικού τετραγώνου).
Στοιχεία παλινδρόμησης- Συσχέτισης μεταβλητών (τεχνική των υπολογισμών και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων
με παραδείγματα και από τη γεωργική πράξη).
Εκμάθηση χειρισμού λογισμικού προγράμματος ανάλυσης δεδομένων (στατιστικού πακέτου). Υλοποίηση των
στατιστικών τεχνικών του μαθήματος στο παραπάνω στατιστικό πακέτο. Υποδειγματικά παραδείγματα ασκήσεων
από τη γεωργική πράξη ανά θεωρητικό μάθημα στα οποία θα ασκούνται οι σπουδαστές στην αίθουσα
υπολογιστών με την υποβοήθηση του εκπαιδευτικού
100
Το Φροντιστήριο περιλαμβάνει εβδομαδιαίες ασκήσεις επί του αντικειμένου του μαθήματος.

ΑΔΑ: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ
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Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
α/
α Κωδ. Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή

Επιστημονικό Πεδίο 1: Λογιστική

1 UAF44 Διεθνή πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Το περιεχόμενο του μαθήματος παρουσιάζεται παρακάτω :
1. Εισαγωγή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα - βασικές Έννοιες
2. Περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής των ΔΠΧΠ – νομοθεσίας.
3. Σύγκλιση και εφαρμογή των Δ.Λ.Π. στην Ελλάδα.
4. Πεδίο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην Ελλάδα.
5. Βασικές Διαφορές μεταξύ των Δ.Λ.Π. και των Ε.Λ.Π.
6. Ανάλυση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
7. Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ & ΔΠΧΑ.
8. Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων.
9. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δημοσίου τομέα.

2 UAF30 Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1. Εναλλακτικοί Μέθοδοι Προσδιορισμού Φορολογητέου Εισοδήματος.
2. Αναβαλλόμενοι φόροι.
3. Τιμολόγηση Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
4. Φορολογία κερδών από εκμετάλλευση πλοίων.
5. Το ελληνικό φορολογικό σύστημα της έμμεσης φορολογίας.
6. Συμπλήρωση εντύπων Ε3 και Φ2 (ΦΠΑ).
7. Η Φορολογία των Α.Ε.
8. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας.
9. Η Φορολογία των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
10. Ειδικά θέματα φορολογικών επιβαρύνσεων

ΑΔΑ: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ
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Τμήμα Λογοθεραπείας
Επιστημονικό Πεδίο 1: Ψυχολογία

1 4103 Κλινική Νευροψυχολογία

Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση της φυσιολογικής οργάνωσης του εγκεφάλου και η σχέση με τη φυσιολογική νοητική
λειτουργία και συμπεριφορά.  Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η σχέση της παθολογικής εγκεφαλικής λειτουργίας με την αποκλίνουσα
συμπεριφορά και νόηση, ανασκόπηση των κυριότερων νευρολογικών διαταραχών που παρουσιάζουν νευροψυχολογικές διαταραχές,
μέθοδοι εκτίμησης των νευροψυχολογικών διαταραχών, παρουσίαση, ανάλυση και επίδειξη νευροψυχολογικών εργαλείων, βασικές
αρχές της νευροψυχολογικής αποκατάστασης και σχετικών μεθόδων/προσεγγίσεων νευροψυχολογικής αποκατάστασης.

2 2102 Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι αρχικά η παρουσίαση και απόκτηση ειδικών γνώσεων που αφορούν τη γνωστική/νοητική και
κοινωνικό/συναισθηματική ανάπτυξη στη βρεφική και παιδική ηλικία και εφηβεία. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν θέματα που
άπτονται του πεδίου της αναπτυξιακής νευροψυχολογίας και οι επιπτώσεις που επιφέρουν διάφορες νοσολογικές οντότητες και
σύνδρομα στην νοητική και συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού. Περιεχόμενα μαθήματος: 1. Εισαγωγικά στοιχεία για τη μελέτη
της ανθρώπινης ανάπτυξης. 2. Γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη στη  βρεφική ηλικία. 3. Γνωστική και συναισθηματική
ανάπτυξη και ανάπτυξη της προσωπικότητας στην  παιδική ηλικία. 4. Γνωστική,συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη και
ανάπτυξη της προσωπικότητας στην εφηβεία. 5. Παιδιά με χαμηλό βάρος γέννησης: Επιπτώσεις στη γνωστική και συμπεριφορική
ανάπτυξη. 6. Γενετικά σύνδρομα σχετιζόμενα με νοητική ανεπάρκεια/νοητική καθυστέρηση και οι επιπτώσεις τους στις γνωστική και
συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού. 7. Διαταραχές φάσματος του εκτιθέμενου σε αλκοόλη εμβρύου και οι επιπτώσεις τους στη
γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη. 8. Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο και οι επιπτώσεις του στη γνωστική και
συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού. 9. Περιγεννητικό εγκεφαλικό επεισόδιο και οι επιπτώσεις του στη γνωστική και
συμπεριφορική ανάπτυξη. 10.  Γλωσσικά και γνωστικά ελλείμματα στο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και στους όγκους εγκεφάλου
στην παιδική ηλικία. 11. Νευροεκφυλιστικές διαταραχές στα παιδιά: η περίπτωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και οι επιπτώσεις της
στη γνωστική και συμπεριφορική ανάπτυξη του παιδιού. 12. Οι ιδιαιτερότητες της εκτίμησης των νοητικών και συμπεριφορικών
λειτουργιών σε παιδιά. 13. Ενδεικτικά ψυχολογικά και νευροψυχολογικά εργαλεία για την αξιολόγηση παιδιών.

Επιστημονικό Πεδίο 2: Λογοθεραπεία

1 9102 Λογοθεραπεία: Δυσλεξία, ΔΕΠΥ

Χαρακτηριστικά των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών. Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία) και η Διαταραχή Ελλειμματικής
Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Θεωρίες για τη γλώσσα, τη σκέψη και τη μάθηση. Νευροαναπτυξιακές περιοχές και
αναγνωστική μαθησιακή ετοιμότητα. Οι ψυχολογικές/γνωστικές προϋποθέσεις της ανάγνωσης. Διδακτική μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες όπως αποτυπώνονται στο Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος της Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ). Διδακτική
μαθητών με γενικές μαθησιακές δυσκολίες σύμφωνα με το Μοντέλο Επεξεργασίας Πληροφοριών, τη Γνωστική Ψυχολογία και τη
Γνωστική Νευροεπιστήμη. Πειραματικό Πρόγραμμα και στρατηγικές διδασκαλίας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.
Σύνταξη Στοχευμένου Ατομικού Διαφοροποιημένου Ενταξιακού Διδακτικού Προγράμματος γλωσσικών μαθημάτων με έμφαση στη
φωνολογική επίγνωση και μάθηση της ανάγνωσης. Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές σε μαθητές με ειδική γλωσσική διαταραχή,
Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: εικονογραφική και γλωσσολογική μέθοδος διδασκαλίας της ορθογραφίας. Ανίχνευση και διερεύνηση των ειδικών
μαθησιακών δυσκολιών στην πρόσληψη και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου: Η νευροαπεικόνιση των μαθησιακών
διαταραχών και η χρήση της μαγνητικής τομογραφίας. Μνημονικές λειτουργίες και ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες. Αντιμετώπιση
της δυσλεξίας. Καθολική και φωνολογική προσέγγιση της γλώσσας - θεωρία του Piaget για τη γνωστική και τη συναισθηματική
ανάπτυξη στην εφηβεία. Διδασκαλία της ανάγνωσης σε μαθητές με Δυσλεξία και ΔΕΠΥ. Προφορική αξιολόγηση μαθητών με
δυσλεξία και ΔΕΠΥ.

2 6103 Επικοινωνιακές Διαταραχές Τρίτης
Ηλικίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις αλλαγές στην ικανότητα επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) σε άτομα τρίτης ηλικίας, ειδικότερα
το πώς επηρεάζονται οι δεξιότητες επικοινωνίας από προβλήματα υγείας στην τυπική διαδικασία γήρανσης, όπως είναι οι γνωστικές
διαταραχές-άνοιες, η κατάθλιψη, οι αγγειακής φύσης διαταραχές του εγκεφάλου κ.ά. Έμφαση δίνεται στις διαταραχές επικοινωνίας
που οφείλονται σε νευροεκφυλιστικές διαταραχές, στο αιτιολογικό τους υπόβαθρο και στις μεθόδους φαρμακευτικής και μη
φαρμακευτικής αντιμετώπισής τους. Μέσω του μαθήματος αυτού οι φοιτητές αποκτούν τα εφόδια που θα τους επιτρέπουν ως
λογοθεραπευτές να χειρίζονται κατάλληλα γνωστικές διαταραχές επικοινωνίας σε ηλικιωμένους και να συμβάλλουν σε προγράμματα
αποκατάστασής τους.

ΑΔΑ: ΩΑΙΟ469Β7Δ-ΗΓΠ



Σελίδα 21 από 21

Τμήμα: Φυσικοθεραπείας
Επιστημονικό Πεδίο 1: Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακού & Αναπνευστικού Συστήματος

1 ΦΥΣ_19
Κλινική Φυσικοθεραπεία
Καρδιαγγειακού &
Αναπνευστικού Συστήματος

Ο/Η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση μετά το τέλος του μαθήματος να:
1. αναπτύσσει δεξιότητες στις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικότερες κλινικές μεθόδους που αφορούν το αναπνευστικό (π.χ. ακρόαση
πνευμονικών ήχων, αναπνευστικές ασκήσεις κτλ.) και το καρδιαγγειακό σύστημα (π.χ. μέτρηση αρτηριακής πίεσης, άσκηση κτλ.),
2. αναπτύσσει την κριτική σκέψη σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση που θα αποκομίσει,
3. αξιολογεί τις αναπνευστικές και καρδιοαγγειακές παθήσεις και να εφαρμόζει τις αρχές αποκατάστασης της κάθε πάθησης,
4. αξιολογεί τεκμηριωμένα τα καταλληλότερα θεραπευτικά μέσα και προγράμματα αποκατάστασης,
5. παρατηρεί τις μονάδες όπου νοσηλεύονται ασθενείς με καρδιοαναπνευστικές παθήσεις των διαφόρων νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
6. εφαρμόζει ολοκληρωμένα θεραπευτικά μετεγχειρητικά προγράμματα για ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργεία θώρακα, καρδιάς κτλ.,
που να είναι ασφαλή, ρεαλιστικά και κατάλληλα για την κάθε κλινική περίπτωση,
7. ερμηνεύει τα κλινικά ευρήματα και να εφαρμόσει στην πράξη όλη την γνώση που έχει αποκομίσει στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο,
εξετάζοντας τα ευρήματα της κλινικής αξιολόγησης με αυτοπεποίθηση,
8. συνθέτει πλάνα θεραπευτικής παρέμβασης στο οξύ κλινικό στάδιο ή και στο χρόνιο στάδιο της αναπνευστικής ή καρδιαγγειακής
αποκατάστασης με αυτοπεποίθηση,
9. συγκρίνει ειδικές τεχνικές και μέσα θεραπείας στο χώρο του νοσοκομείου ακριβέστερα.
Α. Περιεχόμενα Θεωρητικού μέρους του μαθήματος
Ενότητα 1. Κλινική καρδιαγγειακή και αναπνευστική φυσικοθεραπεία – Τεκμηριωμένη Φυσικοθεραπευτική Πρακτική
Ενότητα 2. Αξιολόγηση του Αναπνευστικού και Καρδιολογικού ασθενή στο νοσοκομείο (Κλινικός Συλλογισμός, Μέρος Α0
Ενότητα 3. Αξιολόγηση του Αναπνευστικού και Καρδιολογικού ασθενή στο νοσοκομείο (Κλινικός Συλλογισμός, Μέρος Β)
Ενότητα 4. Βελτίωση του Πνευμονικού Αερισμού – Βρογχικός Καθαρισμός (Κλινική παρουσίαση)
Ενότητα 5. Αναπνευστικά Νοσήματα (Κλινικό περιστατικό-Οξεία νόσος)
Ενότητα 6. Αναπνευστικά Νοσήματα (Κλινικό περιστατικό-Χρόνιο στάδιο)
Ενότητα 7. Καρδιακή Ανεπάρκεια και Χειρουργεία Καρδιάς  (Κλινικά περιστατικά)
Ενότητα 8. Έμφραγμα του Μυοκαρδίου στη Μονάδα Εμφραγμάτων (Κλινικό Περιστατικό)
Ενότητα 9. Προεγχειρητική και Μετεγχειρητική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία (Κλινικό περιστατικό)
Ενότητα 10.  Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Ενότητα 11.  Περιφερικές Αγγειοπάθειες (Κλινικό Περιστατικό)
Ενότητα 12. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε νευρολογικό ασθενή με αναπνευστική ανεπάρκεια
Ενότητα 13. Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στην παιδιατρική και γυναικολογική κλινική
Ενότητα 14. Τελική Αξιολόγηση των φοιτητών.
Β. Περιεχόμενα Κλινικού μέρους του μαθήματος
Ενότητα 1. Εισαγωγή στην κλινική άσκηση
Ενότητα 2. Κλινική άσκηση στην Πνευμονολογική Κλινική _ Οξύ Αναπνευστικό Νόσημα
Ενότητα 3. Κλινική άσκηση στην Πνευμονολογική Κλινική _ Χρόνιο Αναπνευστικό Νόσημα
Ενότητα 4. Κλινική άσκηση στο Πνευμονολογικό Ιατρείο
Ενότητα 5. Κλινική άσκηση στην Εντατική Καρδιολογική Μονάδα
Ενότητα 6. Κλινική Άσκηση στην Καρδιολογική Κλινική _ Χρόνια Καρδιακή Ανεπάρκεια
Ενότητα 7. Κλινική Άσκηση σε Χειρουργεία Καρδιάς
Ενότητα 8. Παρουσίαση σύνθετων προβλημάτων
Ενότητα 9. Κλινική άσκηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Ενότητα 10. Κλινική Άσκηση στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
Ενότητα 11. Κλινική άσκηση στη Χειρουργική Κλινική _ Χειρουργεία άνω και κάτω κοιλίας
Ενότητα 12. Κλινική Άσκηση στην Παιδιατρική Κλινική
Ενότητα 13. Κλινική Άσκηση στην Παθολογική Κλινική
Ενότητα 14. Τελική Αξιολόγηση των φοιτητών
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