
 

 

 

 

   

 
 

 

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 8/1/2021 

Αρ.πρ. 00933/2021 
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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 ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 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 2020-

2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5064859 , 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 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ



 

 

 

 

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

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

4. Την από 30-4-2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: Ω01Α46ΨΖ2Ν-ΗΞΤ) περί κατανομής 156 

θέσεων στα Τμήματα του ΕΚΠΑ για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέου Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2020-2021. 

5. Την από 25-6-2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΡΠ3646ΨΖ2Ν-ΛΛΤ) περί ανακατανομής 4 

θέσεων στα Τμήματα του ΕΚΠΑ για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέου Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2020-2021. 

6. Την από 13-5-2020 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 6ΗΙΕ46ΨΖ2Ν-5ΚΝ) περί έγκρισης Υποβολής Πρότασης 

Χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», ορισμού 

Επιστημονικού Υπευθύνου, Υποβολής Τεχνικού Δελτίου και Σχεδίου Υλοποίησης Απόφασης με Ίδια Μέσα της 

Προτεινόμενης Πράξης και έγκριση δημοσίευσης  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

7. Τις από 30/9/2020 (ΑΔΑ: ΨΥΙΕ46ΨΖ2Ν-Ο4Υ), 27/10/2020 (ΑΔΑ: 6ΔΚ946ΨΖ2Ν-25Θ), 27/10/2020 (ΑΔΑ: 

ΨΔ7Λ46ΨΖ2Ν-6ΩΤ), 2/12/2020 (ΑΔΑ: 60ΕΗ46ΨΖ2Ν-0ΜΗ) και 2/12/2020 (ΑΔΑ6ΑΔΚ46ΨΖ2Ν-ΥΣ7) αποφάσεις του 

Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. ορισμού 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 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

8. Την υπ’ αριθμ. 053392/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ακαδημαϊκών υποτρόφων 

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

Διδακτορικού 2020-2021 στο ΕΚΠΑ» (ΑΔΑ : 96ΩΙ46ΨΖ2Ν-ΧΨ6). 

9. Το γεγονός ότι οι θέσεις για συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία κατέστησαν άγονες.  

10. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Ψυχολογίας, Γερμανικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης και του τμήματος Μαθηματικών  του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορούν την επαναπροκήρυξη των θέσεων   

 

Προσκαλεί 

 

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα 

Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Διευκρινίζεται 

ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, 

όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙI της παρούσας πρόσκλησης.  

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ



 

 

 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2010 
  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

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: Αξιολόγηση του σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 
επιστημονικού 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. 

 

                                                           
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: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ



 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

ΑΔΑ: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ



 

 

 

 

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 

 

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 

1/1/2010. 

 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. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει πρόταση σε 

περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία, αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

5. 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. 

ΑΔΑ: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ



 

 

 

 

6. 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).  

7. 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.  

8. 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.  

9. 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 

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 (εφόσον τα μαθήματα γίνουν δια ζώσης και 

εκτελεστούν οι μετακινήσεις). 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 2020-2021. 

10. 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. 

11. 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 σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

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

 Βιογραφικό Σημείωμα 
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 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. 

 

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. 
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Η υποβολή του φακέλου του υποψηφίου μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Ταχυδρομικά 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 ) 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την  

29
η
 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή (29/1/2021), και ώρα 13:00. 

 

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

 

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 00933/2021 

Επιστημονικό Πεδίο:  

Τμήμα:  

 

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 θα λάβει πρωτόκολλο η 

αίτηση.  

 

Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο (παράρτημα Ι) της παρούσας 

πρόσκλησης.  

 

 

 

 

 

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΝΛΧ46ΨΖ2Ν-ΡΒΗ



 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 Αθήνα,  …… /….  / 2021 

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 

2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 

 

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

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020-2021 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», αρ. 

πρωτ. πρόσκλησης 00933/2021, Κ.Ε. 16798. 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση για: 

Τμήμα  

Επιστημονικό Πεδίο  

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  

………………………………………………  

………………………………………………  

………………………………………………  

  

Ο / Η υποβάλλων/ ουσα Πρόταση 

 

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τμήμα ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Ψυχαναλυτικές Προσεγγίσεις» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Ψυχαναλυτική Κλινική: Λακανική 
Προσέγγιση 

Το μάθημα εμβαθύνει στις θεωρίες που αναλύθηκαν στο 
ΨΧ46, κυρίως τη θεωρία του Sigmund Freud και του Jacques 
Lacan. Το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται αρχικά 
στην παρουσίαση και διεργασία του συγκείμενου του 
φροϋδικού και λακανικού έργου. Στη συνέχεια γίνεται 
παρουσίαση και εμβάθυνση της λακανικής θεωρίας και 
κλινικής. Ειδικότερα, αφενός γίνεται παρουσίαση της 
ανάπτυξης της σκέψης και του στοχασμού του Lacan για τη 
σύσταση του υποκειμένου και την επιλογή της ψυχικής 
δομής του, αφετέρου της ανάδειξης των θεμελιακών 
εννοιών και κατηγοριών της λακανικής ψυχαναλυτικής 
θεωρίας όπως αυτές ενυπάρχουν μέσα στο εννοιολογικό 
πλέγμα της λακανικής σκέψης και όπως αυτές αναδύονται 
στην κλινική. Δίδεται ως εκ τούτου έμφαση στην 
ψυχαναλυτική κλινική πράξη και θεραπεία με κυριότερα 
σημεία αναφοράς και εμβάθυνσης στα εξής: σύμπτωμα, 
αίτημα-επιθυμία, αντικείμενο, απόλαυση, φαντασίωση, 
αιτιογένεση του υποκειμένου· η θέση του αναλυτή· η 
επιθυμία του αναλυτή. Το μάθημα συνοδεύεται από 
πλειάδα κλινικών αναφορών και από μελέτη και 
επεξεργασία κλινικών περιστατικών στα οποία 

ΨΧ 89 ΕΑΡΙΝΟ 3ΔΜ/4ECTS 3  ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
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αναδεικνύονται οι θεμελιώδεις λακανικές κατηγορίες και η 
πορεία της αναλυτικής θεραπείας. 

Τμήμα ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Γερμανικός Πολιτισμός – Γερμανική Ιστορία» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Γερμανική Ιστορία 

Μετά τη συνοπτική παρουσίαση των σημαντικότερων 
σταθμών της ιστορίας των γερμανόφωνων χωρών από το 
18ο αιώνα έως σήμερα, το σεμιναριακό αυτό μάθημα 
εμβαθύνει σε μια συγκεκριμένη εποχή της ιστορίας των 
γερμανόφωνων χωρών. Σκοπός του μαθήματος είναι η 
εξοικείωση των φοιτητών με τις πολιτικές συνθήκες και 
εξελίξεις της συγκεκριμένης ιστορικής εποχής και η 
ευαισθητοποίησή τους ως προς τη σημασία της στο 
γενικότερο πλαίσιο της ιστορίας των γερμανόφωνων 
χωρών. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές συμπληρώνουν 
παραδειγματικά τις γνώσεις που απέκτησαν στο 
υποχρεωτικό μάθημα «Γερμανικός Πολιτισμός». Στο πλαίσιο 
αυτό, τα μεγάλα γεγονότα της Ιστορίας μπορούν να 
συνδεθούν με στοιχεία Ιστορίας του πολιτισμού 
(Kulturgeschichte) ή και να δοθεί έμφαση σε ιστορικά 
γεγονότα που αφορούν άμεσα τις ελληνογερμανικές 
σχέσεις (π.χ. η εθνικοσοσιαλιστική κατοχή στην Ελλάδα, οι 
ελληνογερμανικές σχέσεις κατά την εποχή της χούντας 
κλπ.). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι 
φοιτητές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τους, στο 
πλαίσιο της ανάλυσης συγκεκριμένων φαινόμενων του 
πολιτισμού και της  
λογοτεχνίας, τις πολιτικές συνθήκες και εξελίξεις, 
χαρακτηριστικές για την αντίστοιχη εποχή και να  
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μελετούν αυτόνομα και άλλες εποχές της ιστορίας των 
γερμανόφωνων χωρών. 
 
Το μάθημα διεξάγεται στη γερμανική γλώσσα και  
υποστηρίζεται διδακτικά και από την ηλεκτρονική  
πλατφόρμα e-class. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Φιλοσοφία Κοινωνικών Επιστημών» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Θεωρία Δικαίου και Θεσμών 

Στο μάθημα αυτό συζητούνται κυρίως δύο προβλήματα της 
σύγχρονης θεωρίας των θεσμών και του δικαίου: η 
σύγκρουση της δημοκρατικής με τη φιλελεύθερη αρχή στο 
σύγχρονο κράτος δικαίου και η προσπάθεια επιβολής της 
κοινωνικής ηθικής με όργανο το δίκαιο, ιδίως στα ζητήματα 
που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του σώματός μας. Η 
συζήτηση ξεκινάει με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία, τον 
φιλελευθερισμό και τα δικαιώματα και συνεχίζει με την 
επιβολή της ηθικής μέσω του δικαίου και το δικαίωμα να 
ελέγχεις το σώμα σου και θα ασχοληθούμε με ειδικότερα 
θέματα όπως η παρένθετη μητρότητα, ο γάμος ομόφυλων 
ζευγαριών, η Δίκη της Νυρεμβέργης, ο λόγος μίσους, το 
κάψιμο της σημαίας, η απαγόρευση κόμματος, το 
δημοψήφισμα, η πολυπολιτισμικότητα, η ελευθερία του 
τύπου και τα δικαιώματα των τρομοκρατών. Στο τρίτο μέρος 
του μαθήματος συζητείται το πρόβλημα της οικονομικής 
ανισότητας και γίνεται αναφορά στους μεγάλους πολιτικούς 
φιλοσόφους του 20ου αιώνα (John Rawls και Robert 
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Nozick). Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιούνται 
εκτεταμένα κείμενα από τη λογοτεχνία και το θέατρο αλλά 
και κινηματογραφικές ταινίες. 

Θεωρία Θεσμών και Πολιτική 
Φιλοσοφία 

Το μάθημα αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στην πολιτική και 
οικονομική φιλελεύθερη θεωρία. Από τον John Locke, τον 
Benjamin Constant, τον James Madison και τον John Stuart 
Mill μέχρι τον John Rawls, τον Robert Nozick, τον Ronald 
Dworkin, τον James Buchanan και τον David Gauthier. Από 
τον Adam Smith μέχρι τη σχολή του Chicago, τα αυστριακά 
οικονομικά, τη θεωρία της δημόσιας επιλογής και τον F.A. 
Hayek. Από τον εξισωτικό φιλελευθερισμό και τον left-
libertarianism μέχρι τον αναρχοκαπιταλισμό και τον κλασικό 
φιλελευθερισμό. Ειδική αναφορά θα γίνει στον 
φιλελεύθερο φεμινισμό, στη σχέση κοινοτισμού-
φιλελευθερισμού και στη μαρξιστική κριτική των 
φιλελεύθερων ιδεών. 

86Ε25 Η’  5,5 3 ΟΧΙ 
ΕΛΕΥΘΕΡΟ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Τμήμα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Γραμμικά Μοντέλα 
Έλεγχοι υποθέσεων, Μη-παραμετρική συμπερασματολογία, 
Γραμμικό μοντέλ, Ανάλυση διασποράς 

654 εαρινό 7 4 - επιλογής 

 
Υπολογιστική Στατιστική 
(μεταπτυχιακό) 

Υπολογιστικές μέθοδοι στην κλασσική στατιστική, 
Αλγόριθμοι Newton-Raphson, Fisher-scoring και μέθοδοι 
αριθμητικής μεγιστοποίησης για εύρεση εκτιμητών μέγιστης 
πιθανοφάνειας σε σύνθετα πολυπαραμετρικά προβλήματα. 
Εκτίμηση του πίνακα συνδιακύμανσης παραμέτρων, Η 
μέθοδος Bootstrap. Εκτίμηση τυπικών σφαλμάτων με 
Bootstrap. Παραμετρική και απαραμετρική Bootstrap. 
Εφαρμογή Bootstrap στη γραμμική παλινδρόμηση. Η 

ΣΕΕ17 εαρινό 10 4 - επιλογής 
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μέθοδος Jacknife. O αλγόριθμος ΕΜ. Κατασκευή 
αλγορίθμων ΕΜ σε προβλήματα ελλειπών δεδομένων. 
Ιδιότητες του αλγόριθμου. Σύγκλιση. Στοχαστικές εκδοχές 
του ΕΜ. Εφαρμογές του ΕΜ σε προβλήματα πεπερασμένων 
μίξεων κατανομών. 

Τμήμα ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Σεισμολογία» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Ηφαιστειακή Σεισμολογία 

Η Ηφαιστειακή Σεισμολογία αποτελεί το κύριο εργαλείο για 
την παρακολούθηση σεισμικών εξάρσεων σε ηφαιστειακά 
περιβάλλοντα. 
Το προτεινόμενο μάθημα αποτελεί μια πολυθεματική 
μαθησιακή προσέγγιση, ενταγμένη στη διεθνή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα, η οποία έχει ως σκοπό την εξοικείωση των 
φοιτητών με εφαρμογές της σύγχρονης ηφαιστειακής 
σεισμολογίας και διαχείρισης ηφαιστειακών κρίσεων. 
Ασχολείται με τη μελέτη τυπικών τεκτονικών και 
ηφαιστειοτεκτονικών σεισμικών σημάτων σε ηφαιστειακές 
εξάρσεις, διαχωρισμό αυτών από τα συνοδά τους 
φαινόμενα, ανάλυση χρονικών μεταβολών των παραμέτρων 
σχάσης εγκαρσίων κυμάτων, εύρεση τοπικού μοντέλου 
δομής, εφαρμογή σεισμικής τομογραφίας, μοντέλα 
πρόγνωσης ηφαιστειακών εκρήξεων σε διαφορετικά 
ηφαιστειακά περιβάλλοντα και συστήματα έγκαιρης 
προειδοποίησης. 
Οι φοιτητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα 
σεισμολογικά λογισμικά με σκοπό την επεξεργασία, 
ανάλυση και ερμηνεία των ηφαιστειακών σημάτων για τον 
προσδιορισμό του ηφαιστειακού κινδύνου. 
Στόχος του μαθήματος είναι να εφοδιάζει τους φοιτητές με 
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τεχνογνωσία και δεξιότητες απαραίτητες για τις σύγχρονες 
αγορές εργασίας που απαιτούν τη γνώση χρήσης 
λογισμικών αιχμής. 
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