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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
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Αρ. πρωτ. 1807/13582-22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για απόδοση
ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του
ακαδημαϊκού έτους 2021–2022 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την
ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 20212022», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5164443 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11348001.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ' εφαρμογή
των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/10.02.2022 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του
οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των
κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5164443 και κωδικό έργου
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11348001, που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184) και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς
Πόρους και Ιδρυματικά Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, κατ’ εφαρμογή της
από 06/04/2022 απόφασης της 117ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
ακαδ. Έτος 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΑ9469Β4Μ-ΥΜ1),

προσκαλεί
μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο των προγραμμάτων
σπουδών α΄ κύκλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του
ακαδημαϊκού έτους 2021–2022, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο του
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προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, των Τμημάτων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποστηριχθούν με επικουρικό διδακτικό έργο στο πλαίσιο της παρούσας
πρόσκλησης και όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις αποφάσεις των συνεδριάσεων των συνελεύσεων των
παρακάτω Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:
•
•
•

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, βάση απόφασης της 9ης Συνεδρίασης της
συνέλευσης του Τμήματος του ακ. έτους 2021-2022 στις 21.02.2022,
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, βάση απόφασης της 8ης Συνεδρίασης της συνέλευσης
του Τμήματος του ακ. έτους 2021-2022 στις 21.02.2022,
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, βάση απόφασης της 7ης Συνεδρίασης της
συνέλευσης του Τμήματος του ακ. έτους 2021-2022 στις 24.02.2022

καθώς και την από 10/02/2022 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών του ακ. έτος 2021-2022, σχετικά με τον ορισμό υπευθύνου Πράξης και την κατανομή
27 θέσεων υποτροφιών στα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διεξαγωγή
επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών α΄ κύκλου του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΤ49469Β4Μ-ΟΥΘ).
Από την εγκεκριμένη κατανομή των 27 θέσεων υποτροφιών τελικά θα αποδοθούν συνολικά 11
ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου για τα μαθήματα που ορίζονται
ανά Γνωστικό Αντικείμενο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που θα υποστηριχθούν με επικουρικό διδακτικό
έργο στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021–2022
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα γνωστικών αντικειμένων
και μαθημάτων (Παράρτημα Β), που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.
Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν
σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου των παραπάνω αναφερομένων τριών (3) Τμημάτων
και των Σχολών στις οποίες εντάσσονται τα προαναφερόμενα Τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. 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 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε
προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καλούνται να
υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας (πλήρους ή μερικής), με
παραδοτέο τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό
αντικείμενο, του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των τριών (3) προαναφερόμενων Τμημάτων του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,
κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
➢ Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο περιλαμβάνει:
α) την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου
διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως
αυτά θα καθορίζονται στο παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης,
β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του
γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,
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γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού και πρακτικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία
του διδάσκοντος του εκάστοτε μαθήματος,
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 υποστηρίζει ο κάθε υπότροφος
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι υπότροφοι σε συνεργασία με τη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος οφείλουν
να τηρούν το σύνολο των τεκμηρίων που πιστοποιούν τη διδασκαλία των φροντιστηριακών μαθημάτων ή την
υποστήριξη του εργαστηριακού και πρακτικού μέρους μαθήματος.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων είναι ενιαία για όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά
αντικείμενα των εμπλεκομένων Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και καθορίζονται ως ακολούθως:
Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (ΝΑΙ/ΟΧΙ)
Περιγραφή Κριτηρίου

Μονάδες Βαθμολόγησης

Κριτήριο Α.1: Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα
του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου ΝΑΙ/ΟΧΙ
διδάκτορα,
κατά
την
υποβολή
της
αίτησης
υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ’
όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού
έτους 2021-2022.
Κριτήριο Α.2: Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο
οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται από το ΝΑΙ/ΟΧΙ
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
Κριτήριο Β.1: Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί
επικουρικό διδακτικό έργο
Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου Νο.3 της συνάφειας,
συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:

Μέγιστο σύνολο μονάδων βαθμολόγησης
κριτηρίου Β.1 έως 45 μονάδες, επιμεριζόμενο ως
ακολούθως:

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση 0 - 30
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.
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β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου 0 – 7,5
του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις,
συμμετοχή σε ημερίδες ή συνέδρια κ.λ.π.) με το
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο.
γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του 0 – 7,5
υποψηφίου
(εφόσον
υφίσταται)
με
το
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο.
Κριτήριο Β.2: Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού
διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου
του Α.Ε.Ι.

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

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

Κριτήριο Β.4: Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές
διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λ.π.

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄ ελάχιστον μια
διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση
λαμβάνει πέντε (5) μονάδες.
Σύνολο μονάδων βαθμολόγησης: 5 μονάδες

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:

Εβδομήντα (70) μονάδες

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

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων της εν λόγω πρόσκλησης θα γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω
κριτήρια, από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε συμμετέχοντος Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κατόπιν σχετικής εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε με σχετική
απόφαση από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης και
απορριπτέων ανά γνωστικό αντικείμενο και τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν και
επικυρωθούν σε Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Η προαναφερόμενη
απόφαση αποδοχής-έγκρισης των αποτελεσμάτων και οι πίνακες με τις μονάδες βαθμολόγησης των
υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησής
τους, θα κοινοποιηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών
από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα
4
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πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι συγκεκριμένες. Οι προβλεπόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα
πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της παρούσας
πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, info@rc.aueb.gr, με αναφορά στο θέμα της εν λόγω
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Υποψήφιοι, οι οποίοι 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. Τα
έγγραφα/δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει οι υποψήφιοι αποτελούν προσωπικά δεδομένα αυτών κατά
την έννοια του άρθρου 4 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, αν και εφόσον έχουν ληφθεί υπ’ όψιν 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 ενημερώνονται δια της παρούσας Πρόκλησης ότι τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που θα υποβάλουν δύνανται να χορηγηθούν σε συνυποψήφιούς τους, χωρίς να
ενημερωθούν ατομικώς πριν τη χορήγηση αυτή. Η παρούσα ενημέρωση επέχει θέση πρότερης ενημέρωσης
ως προς το ενδεχόμενο αυτό.
Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η οριζόμενη ετήσια Επιτροπή Ενστάσεων που έχει
οριστεί από την 106η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στις 08/12/2021, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του αρ. 64 (περ. ε’ της παρ. 3)
του Ν. 4485/04.08.2017 (ΑΔΑ: 9ΗΧ2469Β4Μ-ΓΒΣ) και η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των
ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε
περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.
Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας
υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε
περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι τελικοί πίνακες των οριστικών
αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναρτώνται στον
ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aueb.gr) και στον
ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
(www.rc.aueb.gr).

Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο:
✓ Κατέχει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια
του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο
φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
✓ Κατέχει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα και αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια
του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
✓ Συμμετέχει στο πρόγραμμα β’ ή γ’ κύκλου σπουδών, το οποίο οργανώνεται από τα Τμήματα για τις
ανάγκες των οποίων επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών και προγραμμάτων γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017
(Α’ 114).
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Β) ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν την ανταποδοτική υποτροφία, οι κάτωθι κατηγορίες φυσικών
προσώπων:
✓ Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος
σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση
Ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
✓ 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).
✓ 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.
✓ Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχοι διδάσκοντες του π.δ. 407/1980 σε
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
✓ Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
✓ Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων
διαλέξεων».
Γ) ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των
κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα της υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/10.02.2022 ΚΥΑ.
2. Ως υποχρέωση κάθε υπότροφου ορίζεται η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής
διάρκειας εκατό εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στη περίπτωση μία πλήρους
υποτροφίας και ογδόντα (80) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στη περίπτωση μίας μερικής
υποτροφίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία
πιστοποιούνται:
α) με σχετική βεβαίωση του/ης επιβλέποντα/ουσας διδάσκοντα/ουσας του κάθε μαθήματος προς
τον/ην Πρόεδρο του οικείου Τμήματος και
β) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος επί του αριθμού των συνολικών
ωρών επικουρικού έργου που διεξήγαγε ο εκάστοτε υπότροφος ανά γνωστικό αντικείμενο. Κατ’
ελάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικουρικού
διδακτικού έργου των περιπτώσεων β’ (φροντιστηριακά μαθήματα) ή /και γ’ (υποστήριξη
εργαστηριακού και πρακτικού μέρους μαθήματος).
3. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300€) ευρώ. Μία
πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των
εξακοσίων πενήντα (650) ευρώ, με απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτωση, οργάνου, σύμφωνα με
τη διαδικασία του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/10.02.2022 ΚΥΑ.
4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη του εαρινού
ακαδημαϊκού εξαμήνου και τη λήξη της περιόδου εξέτασης του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το
ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2021-2022 του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε
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από την 16η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 10/06/2021
(ΑΔΑ: ΩΔΨΩ469Β4Μ-Ν2Ε), συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του
Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ή όπως αυτό επαναπροσδιοριστεί και ισχύει με
πιθανές νεότερες αποφάσεις της Συγκλήτου.
5. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων που θα συναφθούν ορίζεται από την
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον/την εκάστοτε υπότροφο ως την 30η/09/2022.
6. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών
δεδομένων των υποτρόφων, για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία
χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
7. Αντικατάσταση της πρότασης υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων
υποψηφιότητας, με υποβολή συμπληρωματικού φακέλου, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,
Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο).
8. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον
χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα
ολοκληρωθεί με σύνταξη οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
κατ’ ιδίαν.
9. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δε δεσμεύει τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων
Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) να συνάψει συνεργασία με τους
ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας, δεδομένου ότι διατηρεί την πλήρη
διακριτική ευχέρεια ως προς τη σύναψη ή μη των σχετικών συμβάσεων, αποκλειόμενης
οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. Η σύναψη σύμβασης βρίσκεται σε συνάρτηση με τις
ανάγκες του έργου και την ύπαρξη απαιτούμενης πίστωσης για την κάλυψη του κόστους της εν λόγω
σύμβασης.
10. 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.
11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με
διενέργεια δημόσιας κλήρωσης μεταξύ των ισοψηφησάντων, η οποία διενεργείται ενώπιον της
οριζόμενης Επιτροπής Αξιολόγησης και παρουσία των ισοψηφησάντων και πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων.
12. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης εάν προκύψει
αδυναμία συνέχισης του έργου εκ μέρους του/της επιλεχθέντος/είσας υποψηφίου, προκειμένου να
μην διαταραχθεί το αναλαμβανόμενο έργο, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου έργου στον
1ο επιλαχόντα στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με
τον εγκεκριμένο οριστικό πίνακα κατάταξης.
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13. Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύναται σε κάθε στάδιο αυτής
να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οιανδήποτε αξίωση έναντι της ΜΟΔΥ του
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.
Δ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση Συμμετοχής ανά Γνωστικό Αντικείμενο (Παράρτημα Α’),
2. Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, συνοδευόμενο από το σύνολο των
εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό,
3. 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,
4. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους
μεταπτυχιακών σπουδών),
5. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι υποψήφιος/α διδάκτορας με
αναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους/ις υποψήφιους/ες που είναι
υποψήφιοι/ες διδάκτορες),
6. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με
αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο
είναι εγγεγραμμένος/η (για τους/ις υποψήφιους/ες που είναι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες),
7. 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 να αναφέρεται το επικουρικό
διδακτικό έργο του/ης υποψηφίου/ας (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού
διδακτικού έργου,
8. 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.2,
9. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας,
απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του),
10. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 (Παράρτημα Γ’), στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α:
- Έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους
αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
- Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
- δεν κατέχει την ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, που έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο
φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ
- δεν κατέχει θέση δημόσιου υπαλλήλου ή δημόσιου λειτουργού που απασχολείται 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),
- δεν κατέχει θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου 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,
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-

δεν κατέχει θέση μέλους 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,
δεν κατέχει θέση ερευνητή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
δεν λαμβάνει ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ.
13924/Ζ1/10.02.2022 ΚΥΑ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184.

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, την πρόταση υποψηφιότητάς
τους, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 02/05/2022, και ώρα 23:59, στην ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής
προτάσεων υποψηφιότητας:
https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/4339fe3b-6939-4ad0-a569-77db07f52639
Η πρόταση υποψηφιότητας πρέπει να υποβάλλεται σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip ή rar, όπου θα
περιλαμβάνει το ΣΥΝΟΛΟ των παραπάνω αναφερόμενων ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ. Για τις
προτάσεις υποψηφιότητας που παραλαμβάνονται εμπρόθεσμα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
υποβολής υποψηφιοτήτων, αποστέλλεται στον/στην υποψήφιο/-α αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα,
το οποίο αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου που έλαβε η πρόταση υποψηφιότητάς του. Εμπρόθεσμες
θεωρούνται οι προτάσεις υποψηφιότητας, οι οποίες έχουν παραληφθεί ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας υποβολής υποψηφιοτήτων, έως την ως άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η
υποβολή αίτησης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσης πρόσκλησης.
Στοιχεία επικοινωνίας: αρμόδια Κατερίνα Σταματιάδη, τηλέφωνο: 210-8203703 (ώρες 09:00 – 12:00), email: kstam@rc.aueb.gr
Δημοσιότητα της πρόσκλησης: Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΠΑ
www.aueb.gr και του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ www.rc.aueb.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και όπου αλλού απαιτείται από το φορέα
χρηματοδότησης του έργου.

Ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ ΟΠΑ

Καθηγητής Γεώργιος Λεκάκος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης

Συνημμένα:
1) Αίτηση Συμμετοχής (Παράτημα Α΄)
2) Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο (Παράρτημα Β΄)
3) Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ΄)
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ΑΔΑ: 92ΝΓ469Β4Μ-ΞΞ5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

Όνομα : ……………………………………………………………….
Επώνυμο : ……………………………………………………………….
Πατρώνυμο : …………………………………………………………
Δ/νση κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη, ταχ. κώδικας): ……………………… …………………
Τηλέφωνο : ……………………………………………………………….
Ε-mail: ………………………………………………………………
ΠΡΟΣ: Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ)

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1807/13582-22 πρόσκλησής σας, δηλώνω υπεύθυνα ότι αποδέχομαι τους
όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σας υποβάλλω την πρόταση μου για τη θέση του
Γνωστικού Αντικειμένου ………………..…………..……………….., του Τμήματος …………………………………., στο
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων
για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022’», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5164443 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
11348001.
Σας υποβάλλω συνημμένα όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά που ορίζει η πρόσκληση:
1) Αίτηση συμμετοχής (Παράρτημα Α’)
2) Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Γ’)
3) Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας
4) Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής
βαθμολογίας,
5) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι υποψήφιος/α διδάκτορας
6) Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μεταπτυχιακός φοιτητής
7) Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, συμπεριλαμβανομένου απόδειξης της
πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια
8) Αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού
διδακτικού έργου
9) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας
Ημερομηνία: …./…../2022

Ο/Η αιτών/αιτούσα
……………………………………..
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο
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ΑΔΑ: 92ΝΓ469Β4Μ-ΞΞ5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΤΜΗΜΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαδίκτυο και Επιχειρηματικά
Πληροφοριακά Συστήματα

ΠΛΗΡΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑ

Οργανωσιακή συμπεριφορά και Ηγεσία

ΠΛΗΡΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

Διαχείριση Συγκρούσεων και
Διαπραγματεύσεις

ΠΛΗΡΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
(PERFORMANCE MANAGEMENT)

Διοίκηση της Απόδοσης

ΠΛΗΡΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Τίτλοι Σταθερού Εισοδήματος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1

1

2

ΠΛΗΡΗΣ

1
5
2

ΠΛΗΡΗΣ

1
3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην
Ψηφιακή Εποχή

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μαθηματικά

ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων

ΠΛΗΡΗΣ

1

ΠΛΗΡΗΣ

1

ΠΛΗΡΗΣ

1
3

ΣΥΝΟΛΙΚΑ
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ΑΔΑ: 92ΝΓ469Β4Μ-ΞΞ5
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’

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):

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι:
- Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.1807/13582-22, τους οποίους
αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
- Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή.
- Δεν κατέχω την ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, που έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος
σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος/η, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ
- Δεν κατέχω θέση δημόσιου υπαλλήλου ή δημόσιου λειτουργού που απασχολείται 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),
- Δεν κατέχω θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου 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,
- Δεν κατέχω θέση μέλους 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,
- Δεν κατέχω θέση ερευνητή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
- Δεν λαμβάνω ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/10.02.2022 ΚΥΑ στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184.
Ημερομηνία:

. . . . / . . . . / 2022
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.
χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

