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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 28/04/2021
Αρ. Πρωτ: 15069

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Η’
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ»
O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΓΠΑ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50 έως 68 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
Α'114) και της υπ’ αρ. 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021 Απόφασης. στο πλαίσιο
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093115 και Κωδ. ΕΛΚΕ 112.0001
(υπ’ αριθμ.Πρωτ. 1246/29.03.2021/ΑΔΑ: 6ΡΔΓ46ΜΤΛΡ-Υ61 Απόφαση Ένταξης), που
εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με
χρονική διάρκεια έργου από 31/03/2021 έως 30/09/2021 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Ν.
Δέρκα Καθηγητή, κατ’ εφαρμογή των υπ' αριθμ. πρωτ. 11269/31-03-2021 (ΑΔΑ: EΡ7346Ψ8Ζ64ΓΣ), αριθμ. πρωτ. 15068/28-04-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΘΩ46Ψ8Ζ6-466) αποφάσεων Συνεδρίας της
Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ και της αριθμ. πρωτ. 11270/31-03-2021
(ΑΔΑ: 92AZ46Ψ8Ζ6-8Β3) απόφασης υλοποίησης υποέργου με ίδια μέσα με ΑΑΥ: 2678 (ΑΔΑ:
ΩΦΕΖ46Ψ8Ζ6-6ΘΩ), προσκαλεί:
Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα
σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής
του Γ.Π.Α. (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 υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
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Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, για τα μαθήματα
που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως
αυτά έχουν εγκριθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και τις υπ’ αριθμ. 581/09-03-2021 (ΑΔΑ: ΩΣΦΩ46Ψ8Ζ6-5ΤΦ) και τις υπ’ αριθμ:
3943/27-04-2021 (ΑΔΑ: Ψ8Ψ146Ψ8Ζ6Β5Μ) αποφάσεις της Συγκλήτου του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, σχετικά με την κατανομή των θέσεων υποτροφιών στα Τμήματα και
τον ορισμό των μαθημάτων ανά γνωστικό αντικείμενο, που αναλυτικά περιγράφονται στον
πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να
υποβάλλουν - αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις πλήρους ή μερικής υποτροφίας που
προκηρύσσονται ανά γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να υποστηρίξουν την εκπαιδευτική
δραστηριοτήτα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, του
εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των
Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να παρέχει ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα
μαθήματα που έχουν οριστεί σε μία μόνο θέση πλήρους ή μερικής υποτροφίας στο ανάλογο
γνωστικό αντικείμενο και για το σύνολο των ωρών που έχουν καθοριστεί.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του κάτωθι πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΡΟΠΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Κριτήριο Α.1: Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης
μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα,
ΝΑΙ/ΟΧΙ
κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά και
αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
Κριτήριο 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 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. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ
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Κριτήριο Β1: Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των
μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό
διδακτικό έργο.
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.
β) συνάφεια του επιστημονικού- ή συγγραφικού έργου του
υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε
ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό
αντικείμενο.
γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του
υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο
γνωστικό αντικείμενο.
Κριτήριο Β2: Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι.

Σύνολο από 0 έως 45 Μονάδες,
επιμεριζόμενο ως ακολούθως

0 – 30 Μονάδες

0 – 7,5 Μονάδες

0 -7,5 Μονάδες

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)
Κριτήριο Β3: Επιστημονικό – συγγραφικό έργο:
Κάθε
δημοσίευση
ή
Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια
ανακοίνωση
σε
συνέδριο
λαμβάνει δύο (2) μόρια με
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις
πέντε (5) δημοσιεύσεις και
ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Τυχόν κατοχή πλεονάζοντος
αριθμού
δημοσιεύσεων
ή
ανακοινώσεων
δεν
μοριοδοτείται επιπλέον.
(έως 10 μόρια)
Κριτήριο Β4: Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές Κάθε υποψήφιος που κατέχει
διακρίκατ΄ ελάχιστον μια διάκριση για
σεις, λήψη υποτροφιών κλπ
την ακαδημαϊκή του επίδοση
λαμβάνει πέντε (5)μόρια.
Ανώτατο σύνολο μορίων
Εβδομήντα (70) μόρια
Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο των απαιτούμενων κριτηρίων από
Α.1 έως Α.2 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω
αξιολόγησή της.
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ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρούσα δημοσιεύεται στο πλαίσιο της με υπ’ αρ. 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021
Απόφασης, σκοπός της οποίας είναι η χρηματοδότηση των πράξεων των Α.Ε.Ι., που θα
ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 με τίτλο «Υποστήριξη
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με σκοπό την
χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους
διδάκτορες των Α.Ε.Ι., οι οποίοι θα διεξαγάγουν επικουρικό διδακτικό έργο στο πλαίσιο
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
2020-2021, καθώς και ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων που αφορούν σε θέματα σχετικά
με τη διαχείριση, παρακολούθηση και την υλοποίηση της ως άνω Πράξης. Η χρηματοδότηση
αφορά στην απόδοση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και
υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου: α) Διενέργεια
κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία, όπως προβλέπεται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, τηρώντας τα προτεινόμενα μέτρα και κανόνες ασφαλείας. β)
Διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία, επιπροσθέτως της κύριας εξ αποστάσεως
διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος σε μικρές ομάδες φοιτητών (έως 30 ατόμων),
τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας (αν πρόκειται για διδασκαλία με φυσική
παρουσία)
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ
Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι
οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία
οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι. 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.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600)
ευρώ. Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες
υποτροφίες των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, με απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτωση,
οργάνου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 (Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου
1017/16-03-2021).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου
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.
2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς
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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 κάθε
Τμήματος.
3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 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 στην πρόσκληση του άρθρου 10 (Αρ.
Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021),
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.
4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ της παρ. 3 (Αρ. Απόφασης
28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021), 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.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το περιγραφόμενο επικουρικό διδακτικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο και τα επιμέρους
μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6 (Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ.
Φύλλου 1017/16-03-2021), καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 (Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-032021). 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.
2. 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 εκατόν 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 των περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της
υπ’ αρ. 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021 Απόφασης.
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3. 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.
4. 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.
5. 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.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία του άρθρου 5 (Αρ. Απόφασης
28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021), οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων:
α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του
προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.
β) 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).
γ) 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.
δ) 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.
ε) Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
στ) Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του
άρθρου 5 (Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
1. Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, η οποία επισπεύδεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε., υπογράφεται από Πρόεδρο της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του κάθε Ιδρύματος, του Α.Ε.Ι. και το
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πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά μέχρι την 12/05/2021 και ώρα 13:15.
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. και υποχρεωτικά τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος,
μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που
ορίζονται παρακάτω: Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην
παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
Οι αιτήσεις υποψηφιότητας αποστέλλονται στο email:
Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε: mousimaria@aua.gr
Με κοινοποίηση υποχρεωτικά στα κάτωθι email ανάλογα με το γνωστικό πεδίο της αίτησης
υποψηφιότητας:
Γραμματεία Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής:
grammateiaafp-gm@aua.gr
Γραμματεία Τμήματος Βιοτεχνολογίας: gbiotech@aua.gr
Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού:
digese_19@aua.gr
Γραμματεία Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου: ett@aua.gr
Γραμματεία Ζωικής Παραγωγής: skarats@aua.gr
Γραμματεία Τμήματος Ε.Φ.Π.: pmsefp@aua.gr
Γραμματεία Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος: dasologia@aua.gr
Στο σχετικό μήνυμα εκτός από το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του
υποψηφίου θα υπάρχει η ένδειξη:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 15069/28-04-2021.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔ. ………. ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ …………...................................
ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………
Αντικατάσταση αυτού ή διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Προσόντα που αναφέρονται, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων
δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη
των υποψηφίων.
Ως επιτυχώς κατατεθειμένες αιτήσεις υποψηφιότητας ηλεκτρονικά λαμβάνονται αυτές που
έχουν λάβει email επιβεβαίωσης με τον αντίστοιχο αρ. πρωτ. από ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ εντός της
προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης θεωρείται η
ημερομηνία που θα αποσταλεί στο Πρωτόκολλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ. Εκπρόθεσμες
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αιτήσεις δε λαμβάνονται υπ’ όψιν και δεν εξετάζονται. Σε περίπτωση μη ορθής εναρμόνισης
με τα παραπάνω οι αιτήσεις καθίστανται αυτομάτως απορριπτέες, χωρίς περαιτέρω
γνωστοποίηση και ουδεμία ευθύνη φέρει ο ΕΛΚΕ ΜΟΔΥ για τον χρόνο και το περιεχόμενο των
φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Το πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΜΟΔΥ του ΓΠΑ θα παραμείνει κλειστό 29/04/2021-04/05/2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται και στην
ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΓΠΑ στα τηλ. 210 5294985 και e-mail: mousimaria@aua.gr και 210 5294925,
email epeaek@aua.gr.
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, 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. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων
ορίστηκαν με πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων ΓΠΑ και εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ.
4. 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 υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του
Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς
τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό
αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,
που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
5. 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.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
1. 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
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αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των
υποψηφίων.
2. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3

του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, 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.
3. 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
https://www.elke.aua.gr/ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
4. Αν απαιτηθεί η έκδοση νέου οριστικού πίνακα μετά την υποβολή ενστάσεων, τότε και
αυτός ο πίνακας καθίσταται οριστικός με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Ο οριστικός
πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΓΠΑ http://www.elke.aua.gr .
5. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτημα για την πλήρωση θέσης της παρούσας Πρόσκλησης
έχουν δικαίωμα :
A. υποβολής ένστασης κατά της κατάταξής τους εντός προθεσμίας 3 εργάσιμων ημερών
από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων με γραπτή αίτησή τους που θα
αποσταλεί ηλεκτρονικά προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ με κοινοποίηση υποχρεωτικά και
στη Γραμματεία του Τμήματος.
B. πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα
αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών μετά από γραπτή
αίτησή τους που υποβάλλουν προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΓΠΑ εντός 3 εργάσιμων ημερών
από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο της τήρησης των
προβλεπόμενων στο με Α.Π. Γ/ΕΞ/4163-1/6.7.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄
βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους τους πρόσκλησης,
ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα ακόλουθα:
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
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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 του άρθρου 8 της παρούσας (Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ.
Φύλλου 1017/16-03-2021).
.

2. 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 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.
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 10 (Αρ. Απόφασης
28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021), συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του
επιλεγέντος υποτρόφου, του Προέδρου του Τμήματος, του νόμιμου εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε.
και του Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κατά το άρθρο 56 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Η σύμβαση απόδοσης υποτροφίας περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον το είδος της προς
απόδοση υποτροφίας (πλήρης ή μερική), το ποσό της προς απόδοση υποτροφίας, τις
υποχρεώσεις του υποτρόφου, το γνωστικό αντικείμενο, τα μαθήματα στο πλαίσιο των οποίων
θα παράσχει επικουρικό διδακτικό έργο καθώς τον τρόπο καταβολής της υποτροφίας
(εφάπαξ ή τμηματικά) σύμφωνα με το άρθρο 14 (Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου
1017/16-03-2021). Περίληψη της σύμβασης του δικαιούχου αναρτάται στο πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ με επιμέλεια της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
3. Στα πλαίσια της διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων οι επιτυχόντες υποχρεούνται εντός 3
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των οριστικών αποτελεσμάτων στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.elke.aua.gr/ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ να αποστείλουν
email αποδοχής θέσης ή μη της υπό προκήρυξη θέσης στην κα. Έλενα Παπαστάθη:
elenapapastathi@aua.gr 210529 4855 και κ. Γεώργιο Λιάσκο: gliaskos@aua.gr 210529 4866
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αναγράφοντας τα κάτωθι:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΓΠΑ
ON/MO:
ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ: NAI/OXI
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ 15069/28-04-2021.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔ. ………. ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ …………...................................
ΤΜΗΜΑ …………………………………………………………………………………………………………………………

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε
ένα (1) μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του
έργου του υποτρόφου. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού
διδακτικού έργου και στα δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα, μπορεί να πραγματοποιηθεί
τμηματικά σε έως δύο (2) δόσεις, εκ των οποίων η κάθε μία (1) πραγματοποιείται μετά την
ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού εξαμήνου, στο οποίο
παρασχέθηκε το επικουρικό διδακτικό έργο.
2. Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής
του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συνοδευόμενο από
βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδακτικού
έργου που του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος της παρ. 5 του
άρθρου 7(Αρ. Απόφασης 28727/Ζ1/Αρ. Φύλλου 1017/16-03-2021).
3. Η εξόφληση των υποτροφιών της παρούσας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
4. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρούσας απόφασης δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε
φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση για μία (1) μόνο θέση
υποτροφίας (πλήρη ή μερική) που περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσας
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει πρόταση σε περισσότερες από μία
θέσεις, αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή
Αξιολόγησης.
2. 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.
3. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για τον ΕΛΚΕ ΓΠΑ
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.
4. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
 Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων, ή των ακριβή αντιγράφων τους.
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 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.
5. 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 υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΜΗΜΑ

Α/Α
ΘΕΣΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

1.1

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
(ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΕΡΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8

ΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΧΗΜΕΙΑ
ΜΕΡΙΚΗ

1.2

ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ
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1.3

ΜΕΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΜΕΡΙΚΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΙΙ ΤΥΡΟΚΟΜΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΣΤΗΝ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΜΕΡΙΚΗ

1.4

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ
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ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2.1

2.2

2.3

ΜΕΡΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΜΕΡΙΚΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ - ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
(ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΜΕΡΙΚΗ

ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΜΕΡΙΚΗ

ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΜΕΡΙΚΗ

ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ,
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
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ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

8

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΜΕΡΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΜΕΡΙΚΗ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2, 4,6,8

ΜΕΡΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΜΕΡΙΚΗ
2.4

2.5

2.6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
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ΜΕΡΙΚΗ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8,6

2.7

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ

ΑΡΧΕΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

3.1

ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΖΩΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3.2

3.3

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ
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ΜΕΡΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΜΕΡΙΚΗ

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΦΥΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ DNA

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
4.1

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

4.2

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
(ΕΤΔΑ ΕΑΡΙΝΟ) ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ
DNA

4.3

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΜΕΡΙΚΗ

18

ΑΔΑ: Ρ1ΙΜ46Ψ8Ζ6-ΗΝ2

4.4

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΜΕΡΙΚΗ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

4.5

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ

ΑΝΟΣΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΩΝ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

4.6

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ

4.7

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

4.8

ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΡΙΚΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

5.1

5.2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΕΠΙΛΟΓΗΣ

4,6

ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6
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5.3

5.4

5.5

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

2

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΜΕΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ
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ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)

6.1

6.2

6.3

6.4

ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΕΩΡΓΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ

ΔΑΣΙΚΗ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΔΑΣΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΓΕΩΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΑ
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΠΛΗΡΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ

ΠΛΗΡΗΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)

7.1

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

2

7.2

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

7.3

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΡΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (MIS)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

7.4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ
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ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Σας υποβάλλω, συνημμένα, τα παρακάτω:

ΕΠΩΝΥΜΟ:.........…....................................

…………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ:....................................................

…………………………………………………………………..

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:......................…...................

…………………………………………………………………..

ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:....…………......................

………………………………………………………………….

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:........………….................

…………………………………………………………………..

..............………………………............................

…………………………………………………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

…………………………………………………………………..

(οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας)

…………………………………………………………………..

….................…….......................................

…………………………………………………………………..

.........................……………............…...........

…………………………………………………………………….

ΤΗΛ.: ………………........…….........………........

………………………………………………………………….

ΑΙΤΗΣΗ

e-mail:…………………………….……....…………..
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
(αριθμός, εκδούσα αρχή, χρονολ.
εκδόσεως):
.................................................................
ΑΦΜ: .....................………….......................

προκειμένου να καταθέσω:
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΥ ΓΠΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15069/28-04-2021.
ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔ. ………. ΚΑΙ
ΤΙΤΛΟ …………...................................
ΤΜΗΜΑ…………………………………………………………………

………………………………………………………
Αθήνα, ............./............./ 2021

στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1)
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
Γεωπονικού

Πανεπιστημίου

Αθηνών,

κατά

το

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων
διαλέξεων»

της

εκπαιδευτικών

Πράξης

δραστηριοτήτων

«Υποστήριξη
του

των

Γεωπονικού

Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021

με

την

ενσωμάτωση

ενισχυτικής

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»
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με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5093115 και Κωδ. ΕΛΚΕ 112.0001
(υπ’ αριθμ.Πρωτ. 1246/29.03.2021/ΑΔΑ: 6ΡΔΓ46ΜΤΛΡΥ61

Απόφαση

Ένταξης),

που

εντάχθηκε

στο

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020»

(Κωδικός

συγχρηματοδοτείται

Πρόσκλησης
από

την

ΕΔΒΜ143),
Ευρωπαϊκή

και
Ένωση

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς
Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 31/03/2021
έως 30/09/2021 και Επιστημ. Υπεύθυνο τον κ. Ν. Δέρκα
Καθηγητή.
Ο αιτών / Η αιτούσα
.......................................................................

(υπογραφή)
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