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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-

2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837 , του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους), έχοντας υπόψη : 

 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδος,  

2. Τις διατάξεις των 50, 54 παρ. Ιβ΄ και 64 του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης, του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και της 

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΔΑ: 6ΩΡΛ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ



 

 

 

 

4. Την υπ. αριθμ. 3574/04-07-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837. 

5. Την από 3/7/2019 (ΑΔΑ: ΨΑ0Ο46ΨΖ2Ν-71Χ) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α, για ορισμό των Τριμελών Επιτροπών 

του κάθε Τμήματος, για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

6. Την υπ’ αριθμ. 060880/2019  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ακαδημαϊκών υποτρόφων 

στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2019-2020 στο ΕΚΠΑ» (ΑΔΑ : ΨΩΓΓ46ΨΖ2Ν-ΦΙΗ). 

7. Την από 28/8/2019 απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών με θέμα: Έγκριση 

οριστικών πινάκων του Τμήματος Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας για την απασχόληση ακαδημαϊκών (πρ. 

πανεπιστημιακών) υποτρόφων στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 060880/2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

(ΑΔΑ: 97ΟΛ46ΨΖ2Ν-1ΙΩ) για την διδασκαλία των μαθημάτων στα επιστημονικά πεδία: : 1ο. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, 2o. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, 3o. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ, της πράξης με τίτλο “Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών” 

8. Το γεγονός ότι η θέση στο επιστημονικό πεδίο «Προγραμματισμός» κατέστη άγονη, μετά από επιστολή του 

επιλεχθέντα περί μη αποδοχής της θέσης και μη υπαρχόντων άλλων υποψηφιοτήτων 

9. Την υπ’ αριθμ. 080061/2019 απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας  του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά την επαναπροκήρυξη της θέσης για το 

επιστημονικό πεδίο «Προγραμματισμός» 

 

Προσκαλεί 

 

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο (1) Επιστημονικό 

Πεδίο που έχει οριστεί από το Τμήμα Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο 

συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2009 
  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα 
του εξωτερικού μόνο)  
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

ΑΔΑ: 6ΩΡΛ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ



 

 

 

 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού 
πεδίου  
 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

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

Σύνολο από 1 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  

Β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια

1
  

0 - 25  

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 - 10  

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών 
& βιβλιογραφίας  

0 –20  

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20  

 

Διευκρινίζεται 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. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί, κατόπιν 

πρότασης της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος, με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ και  η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Εν συνεχεία η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγηθεί προς την Συνέλευση του Τμήματος τον πίνακα των 

αποκλεισθέντων εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που αποκλείονται (δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια 1-3) και τον πίνακα 

αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων.  Οι  πίνακες αποκλεισθέντων  και αξιολογικής κατάταξης, εγκρίνονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο αποστέλλεται προς έγκριση – επικύρωση  προς το 

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Ακολούθως το Ειδικό Επταμελές Όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με απόφασή του, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το πρακτικό 

αξιολόγησης με το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

 

                                                           
1 Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες 

για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  10 μονάδες 

για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  25 μονάδες 

 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας: 

Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1. 

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8 

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6 

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4 

 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής  0,2 

ΑΔΑ: 6ΩΡΛ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ



 

 

 

 

Η απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ σχετικά με την 

αποδοχή – έγκριση των προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης ισοδυναμεί με 

κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Κατά της ως άνω απόφασης (έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας) χωρεί ένσταση σε διάστημα 5 εργασίμων 

ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, 

ειδική και επαρκώς αιτιολογημένη. Σε περίπτωση που σε  μια ένσταση τίθενται ζητήματα κατ’ ουσίαν αξιολόγησης (π.χ. 

συνάφειας διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου), αυτή θα αποστέλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος, 

προκειμένου αυτή να εισηγηθεί προς την Επιτροπή Ενστάσεων επί των αιτιάσεων της ένστασης. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

εισηγείται ακολούθως την αποδοχή ή μη της ένστασης προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

 

Η επιτροπή Ερευνών αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα την εισήγηση της επιτροπής ενστάσεων  και καταρτίζει τον 

οριστικό πίνακα των υποψηφίων ο οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του ΕΚΠΑ. 

 

Σημειώνεται ότι: 

 (α) όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης 

και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 και  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, 

αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών 

διατάξεων.  

 

(β) Αν η περίοδος των  5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης παρέλθει χωρίς υποβολή ενστάσεων, ο προσωρινός 

πίνακας καθίσταται οριστικός με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των 

βαθμολογούμενων κριτηρίων θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η 

δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 

 

Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική 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 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΑΔΑ: 6ΩΡΛ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ



 

 

 

 

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 

1/1/2009. 

 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 άρθρου 29 του Ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της 

σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί  Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των 

κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια 

της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι 

οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από 

συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου 

Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας. 

5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων του ίδιου επιστημονικού πεδίου 

στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, 

εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

6. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 

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

μαθήματος.  

7. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:  

• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) 

συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

8. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο (όπως προαναφέρθηκε) στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται 

σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή 

τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). 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 
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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. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις 

απομειώσεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού 

αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των 

εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

συμπεριλαμβάνουν επιπλέον την επαναληπτική εξεταστική περίοδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020. 

9. 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 Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

10. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ωφελούμενου θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί του 

για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας στο (1) Επιστημονικό Πεδίο που έχει οριστεί από το Τμήμα Αεροδιαστημικής και 

Τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου. 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 CD/DVD/USB STICK με τη διδακτορική διατριβή. 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). 

 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της 

παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του 

βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) 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 άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-

2016), του οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά 

κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

 

ΑΔΑ: 6ΩΡΛ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ



 

 

 

 

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 του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ή το Ειδικό Επταμελές όργανο αυτής και κατ’ επέκταση 

για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους 

υποψηφίους και β) 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. 

 

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. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα οικεία Τμήματα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 
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Η υποβολή του φακέλου του υποψηφίου μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier). Η αποστολή θα γίνει αποκλειστικά στη 

διεύθυνση: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 

( 7
ος

 όροφος, Πρωτόκολλο ) 

 

2. Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη, 

Ισόγειο, Πρωτόκολλο 

ή 

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 

( 7
ος

 όροφος, Πρωτόκολλο ) 

ή 

Στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ στην Ιατρική Σχολή 

Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδί (κτήριο 13, 2
ος

 όροφος) 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την  

10
η
 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη (10/10/2019), και ώρα 13:00. 

 

Η κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

 

Εξωτερικά ο φάκελος που θα κατατεθεί εκτός από τα στοιχεία του υποψηφίου θα αναφέρει τα παρακάτω: 

 

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 083669/2019 

Επιστημονικό Πεδίο: Προγραμματισμός  

Τμήμα: Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας  

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων  

Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. 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 Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο (παράρτημα Ι) της παρούσας 

πρόσκληση 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 Αθήνα,  …… /….  / 2019 

Όνομα  

Επώνυμο     

Δ/νση           

Τηλέφωνο  

Ε-mail          

  

           ΠΡΟΤΑΣΗ 

  

 Προς:   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», αρ. 

πρωτ. Πρόσκλησης 083669/2019. 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση για: 

Τμήμα Αεροδιαστημικής και Τεχνολογίας 

Επιστημονικό Πεδίο Προγραμματισμός  

  

 

 

και συνημμένα υποβάλλω: 

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού 

Πεδίου.  

Βιογραφικό σημείωμα  

Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (έκδοσης μετά την 1/1/2009)  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  

………………………………………………  

………………………………………………  

………………………………………………  
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Ο / Η υποβάλλων/ ουσα Πρόταση 

 

 

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Προγραμματισμός 

Γραμματέας Τμήματος κ. Ε. Τουλούμη 
22280 – 99672 

etouloumi@uoa.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

 

 

Τμήμα ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» Το γνωστικό αντικείμενο του προγραμματισμού ασχολείται με αλγορίθμους, προγραμματισμό C και δομές δεδομένων,  

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και σχεδίαση λογισμικού. 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. Εκτελέσιμα 

προγράμματα. Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα 

προγραμματισμού C. Προγραμματιστικά περιβάλλοντα για 

την C. Ο μεταγλωττιστής gcc. Παραδείγματα απλών 

προγραμμάτων στην C. Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και 

δηλώσεις. Η ροή του ελέγχου. Δομή προγράμματος, 

συναρτήσεις και εμβέλεια μεταβλητών. Δείκτες και 

πίνακες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. Συμβολοσειρές. 

Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες και πολυδιάστατοι 

πίνακες. Δείκτες σε συναρτήσεις. Ορίσματα γραμμής 

εντολών. Απαριθμήσεις, δομές, αυτο-αναφορικές δομές 

(ουρές, λίστες, δυαδικά δέντρα, ισοζυγισμένα δέντρα, 

γράφοι), ενώσεις, πεδία bit και δημιουργία νέων ονομάτων 

τύπων. Είσοδος και έξοδος. Αναδρομή. Χειρισμός αρχείων. 

Προεπεξεργαστής της C και μακροεντολές. Αλγόριθμοι 

ταξινόμησης και αναζήτησης. Αρχές καλού 

 
 

 
104 

 
 

 
 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
(1) 

 
 

 
7 

 
 

 
4 

 
 

 
ΝΑΙ 

2 ΩΡΕΣ 

 
 

 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 

ΑΔΑ: 6ΩΡΛ46ΨΖ2Ν-Φ4Φ



 

 

 

 

προγραμματισμού. Συχνά προγραμματιστικά λάθη στην C. 

Εργαστήριο C. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Γενικά για τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και τις 

κλάσεις. Η γλώσσα προγραμματισμού C++/Java. Σχεδίαση 

λογισμικού, κλάσεις, αντικείμενα, μέθοδοι, ιδιότητες, 

κατασκευαστές, συσχετίσεις, κληρονομικότητα, 

πολυμορφισμός, αφαίρεση, χειρισμός συμβάντων, δομές 

δεδομένων, αρχεία, πακέτα, περιοριστές πρόσβασης, 

πρότυπα. Υπερφόρτωση μεθόδων, static/final μέθοδοι και 

μεταβλητές. Εμφωλευμένες κλάσεις, δικτύωση, διεπαφές 

και γραφικά. Εργαστήριο C++/JAVA. 
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