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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ  Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ  

 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ», ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5161476» 

  

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας έχοντας υπόψη:  

 Τις διατάξεις του N.4310/14 (ΦΕΚ 258/Α/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,   

 Τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

 Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/ Α/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,   

 Τις διατάξεις του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» 

 Τις διατάξεις του Ν. 4727/2020  (ΦΕΚ 184/Α/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 

 Την με αρ. πρωτ. 9401/Φ20/23.12.2020 απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με 

θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου». 

 Την 1η τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ 6658/τ.Β’/31.12.2021). 

 Την με αρ. 13924/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 2022) ¨Χρηματοδότηση των Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους 

διδάκτορες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) - 

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
Μονάδα Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης 
  
Ταχ. Διεύθυνση:  Εσταυρωμένος, 71004        
                             Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1939 
    Πληροφορίες:  Γαρυφαλιά Γιατρομανωλάκη 
         Τηλέφωνο:  2810 379315 
                   Φαξ:  2810 379340 
               e-mail:  giaga@hmu.gr 
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Καθορισμός του ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και 

υλοποίησης των πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΕΔΒΜ184 με τίτλο 

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ 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 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) 

 Την με αρ. πρωτ. 24266/04-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΩΞ246ΜΤΛΡ-ΘΩ3) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5161476 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020» 

 Την με αριθμό 75/Θ.17/27.01.2022 απόφαση της  Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με 

θέμα ¨Κατανομή Υποτροφιών Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022¨ η οποία και 

αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: Ρ17746ΜΗ2Ι-ΡΧΖ  

 Την με αριθμό 158/Θ.01/11.03.2022 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια 

με ΑΔΑ: 68ΣΥ46ΜΗ2Ι-7ΩΓ 

 Την με αρ. πράξης 158/11.03.2022, ΑΔΑ 991Ε46ΜΗ2Ι-ΝΨ4 απόφαση έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου, 

σύμφωνα με τον οποίο προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης 

 Την με αριθμό 158/Θ.02/11.03.2022 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα ¨Καθορισμός γνωστικών αντικειμένων θέσεων, μαθημάτων και 

επιτροπών αξιολόγησης, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων", της Πράξης "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161476¨ η 

οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΧ2Ω46ΜΗ2Ι-ΑΤ4 

 Την με αριθμό 158/Θ.03/11.03.2022 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα Έγκριση δημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο "Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων", της Πράξης "Υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 

με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5161476¨ η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΝΣΥ46ΜΗ2Ι-

ΓΘΩ 

 

Προσκαλεί 

μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή επικουρικού 

διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για την κάλυψη πενήντα πέντε (55) θέσεων ανταποδοτικών 

υποτροφιών στο πλαίσιο του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161476 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80903), η 
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οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ184 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  

Το φυσικό αντικείμενο του Υποέργου αφορά στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Εαρινού εξαμήνου του 

Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 κάθε Τμήματος.. 

 

Β.ΘΕΣΕΙΣ: ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Γ.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.  

 

Κριτήρια αποκλεισμού υποψήφιων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
 

Α/Α Περιγραφή κριτηρίου Μοριοδότηση 

1 

Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης 
φοιτητή/ριας ή υποψήφιου 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. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

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). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Α/Α 
Κριτήριου 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1 

Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο 
πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 

Σύνολο έως 45 μονάδες επιμεριζόμενες 
ως ακολούθως: 

i. 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. 

Από 0 έως 30 μονάδες 

ii. συνάφεια του επιστημονικού- ή συγγραφικού έργου του 
υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε 
ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό 
αντικείμενο 

Από 0 έως 7,5  μονάδες 
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iii. συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του 
υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο 
γνωστικό αντικείμενο 

Από 0 έως 7,5  μονάδες 

2 
Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 
έργου σε προγράμματα σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι. 

Μία (1) μονάδα 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 μονάδες 

3 
Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: 
Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

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. 
 
Έως 10 μονάδες 

4 
Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 
υποτροφιών κλπ 

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

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ  70 ΜΟΝΑΔΕΣ  

 

 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο των κριτηρίων 1 έως και 2 στον πίνακα των κριτηρίων 
αποκλεισμού αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.       

 

 

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ι.  Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει οριστεί από τη Συνέλευση κάθε 

Τμήμα, 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.   

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες 

κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Οι πίνακες κατάταξης και 

απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

ΙΙ. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει, όπου κοινοποιείται 

αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης, 

που αφορά στην έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων. 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 από την επομένη της 

ανάρτησής της στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στις ιστοσελίδες του ΕΛΚΕ (https://elke.hmu.gr) και του ΕΛΜΕΠΑ (www.hmu.gr)  Η 

ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  calls_elke@hmu.gr  και έως τις 

15:00 μ.μ. την τελευταία ημέρα των ενστάσεων. 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. 

Αρμόδια για να εξετάσει τυχόν ενστάσεις είναι η Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων η οποία εγκρίνεται με  απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η οποία δημοσιεύεται στην 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των άλλων υποψηφίων, 

αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των ενστάσεων, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις 

https://elke.hmu.gr/
http://www.hmu.gr/
mailto:calls_elke@hmu.gr
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προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. Α’ 45/9.3.1999), όπως τροποποιήθηκε και περιελήφθη στο Π.Δ. 

28/105 (ΦΕΚ 34 2 Α’/23.03.2015) (υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 

έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο 

συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων). Όταν στα αιτούμενα στοιχεία 

περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.  

ΙΙΙ. 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 και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία θα είναι εκείνος/ που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η 

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

Τα αποτελέσματα (προσωρινών και οριστικών πινάκων) αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (www.hmu.gr) και του ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

(https://elke.hmu.gr). 

 

Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (βλ. ΣΤ-ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ) στην ελληνική γλώσσα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:   

1. Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας υπογεγραμμένη από τον/την υποψήφιο/α (βλ. Παράρτημα ΙΙ) 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (βλέπε Παράρτημα III) είτε α) μέσω του e-dilosi 

(https://dilosi.services.gov.gr/) αναφέροντας υποχρεωτικά το κείμενο της ΥΔ του παραρτήματος 

ΙIΙ   είτε β) σαρωμένο αντίγραφο με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής 

3. Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

4. 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 

5. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, (για 

τους υποψήφιους που κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών) 

6. 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) 

7. 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) 

8. 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 

9. 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. 3 

10. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, 

απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του) 

http://www.hmu.gr/
https://elke.hmu.gr/
https://dilosi.services.gov.gr/
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Η μη προσκόμιση ή η ελλιπής συμπλήρωση των δικαιολογητικών 1 έως 7 συνεπάγεται την απόρριψη της 

πρότασης. Αντίστοιχα, η μη προσκόμιση ή η ελλιπής συμπλήρωση των υπόλοιπων δικαιολογητικών (8-10) 

συνεπάγεται τη μη βαθμολόγηση κατά την αξιολόγηση της πρότασης.  

Για πολίτες άλλου 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. 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με  το άρθρο 1 παρ. 2β του Ν. 4250/2014, φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα, όμως η υπηρεσία δύναται 

να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχό τους. Συγκεκριμένα θα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

πρωτοτύπων εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου τομέα ή των ακριβών αντιγράφων 

τους.  

Για τα ιδιωτικά έγγραφα  ημεδαπής, δηλαδή  έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά: 

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 

καθώς και  

 σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την προκήρυξη, πρέπει να είναι 

επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.  

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, 

πέραν των προβλεπόμενων από τον Νόμο 1599/1986 κυρώσεων, προβλέπεται και η ανάκληση της πράξης 

για την οποία έγινε η υποβολή των εν λόγω φωτοαντιγράφων. 

ΣΤ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση 

https://elke.hmu.gr/Aithseis/3532_15032022.aspx Ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων/προτάσεων γίνεται με τη χρήση 

των προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) που διαθέτουν οι υποψήφιοι για την είσοδό τους σε αυτή 

προκειμένου να γίνεται ταυτοποίηση των υποψηφίων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η πρόταση έχει υποβληθεί 

με διαφορετικούς κωδικούς και όχι του υποψηφίου θα απορρίπτεται. 

 

Αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση. Την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της 

πρότασης φέρει αποκλειστικά ο/η υποψήφιος/α. Εφιστάται η προσοχή στους υποψήφιους να αποφύγουν την 

υποβολή προτάσεων την τελευταία αποδεκτή ημερομηνία προς αποφυγή ή και έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν τεχνικών 

προβλημάτων κατά την διαδικασία της υποβολής. 

Για πληροφορίες τεχνικής φύσεως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Κατεχάκη Ειρήνη, τηλ. 2810-

379865, email: ekatehaki@hmu.gr 

 

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 

(28-03-2022)  και ώρα 14:00. 

 

Προτάσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν μπορούν να υποβληθούν. Η υποβολή πρότασης από τον 

εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

https://elke.hmu.gr/Aithseis/3532_15032022.aspx
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Διόρθωση της πρότασης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών γίνεται μόνο με κατάθεση νέας πρότασης 

και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. Διευκρινίζεται ότι η υποβολή νέας πρότασης καταργεί 

κάθε προηγούμενη. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! 

Σε περίπτωση υποβολής πρότασης για περισσότερες από μία (1) θέσεις, θα πρέπει να υποβληθεί 

αντίστοιχος αριθμός προτάσεων συνυποβάλλοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για κάθε μία.  

 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο Διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί για τουλάχιστον δέκα (10) 

ημερολογιακές ημέρες στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (www.hmu.gr), του ΕΛΚΕ του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (https://elke.hmu.gr), με ταυτόχρονη ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 

 

Ζ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. 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. 

2. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων ευρώ  (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 

13924/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 2022) 

3. Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία του άρθρου 5 της 13924/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 

Φεβρουαρίου 2022) οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων: 

α) Μεταπτυχιακοί 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 

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 της 13924/Ζ1 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 2022) 

4. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας εκατό 

εξήντα (160) ωρών (πλήρης υποτροφία) ή ογδόντα (80) ωρών (μερική υποτροφία) σε ένα (1) γνωστικό 

αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος. 

5. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 6 της 13924/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 

2022) προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι 

υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης 

http://www.hmu.gr/
http://www.elke.teicrete.gr/
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επιλογής) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους σπουδών 2021-2022  

6. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της  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 καθορίζονται 

στην πρόσκληση 

β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων, 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. 

7.  Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 6 της 13924/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 2022)  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.  

8. Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου ανέρχεται σε εκατόν εξήντα 

(160) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη 

υποτροφία, και αντίστοιχα σε ογδόντα (80) ώρες 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΄ ή/και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 της 13924/Ζ1 ΚΥΑ 

(ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 2022) 

9. 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. 

 

Η. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα αναφερόμενα, επιλέγεται εκείνη που 

κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση απόδοσης υποτροφίας σύμφωνα με το άρθρο 13 της 13924/Ζ1 

ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 2022) με τους επιλεχθέντες. 

2. Η κατοχή επιπλέον προσόντων από αυτά που ζητούνται στην παρούσα πρόσκληση δεν μοριοδοτείται. 

3. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί αποδείξει, όπου κοινοποιείται 

αντίγραφο του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης μαζί με τη σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & 

Διαχείρισης, που αφορά στην έγκριση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων. 

4. Οι άνδρες υποψήφιοι (Έλληνες υπήκοοι) πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου. 
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5. Ο ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, 

δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός 

αυτών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

6. Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η 

Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη 

πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν. 

7. Η ανάθεση σύναψης σύμβασης έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του έργου 

και στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιδρύματος 

καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού, καθώς και στον Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης νομοθεσίας. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα και την διδασκαλία οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να 

επικοινωνούν με την Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται 

στην κα Χρυσούλα Κουμάκη (τηλ. 2810-379170, email:  ckoumaki@hmu.gr) ή στην κα Δήμητρα Ζεάκη (τηλ. 2810-

379116, email:zeaki@hmu.gr) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

 

Συνημμένα:  

1. Παράρτημα Ι (Θέσεις Μαθημάτων ανά Τμήμα) 

2. Παράρτημα ΙΙ (Αίτηση Υποψηφιότητας) 

3. Παράρτημα ΙΙΙ Υπεύθυνη δήλωση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
 

 
 
 
 
 

Χρήστος Φλώρος 
Αντιπρύτανης του Ελληνικού Μεσογειακού 

Πανεπιστημίου 

mailto:ckoumaki@hmu.gr
mailto:zeaki@hmu.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Τμήμα Γεωπονίας 
 

ΘΕΣΗ 1 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Οπωροκηπευτικά 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Γενική Λαχανοκομία 

Εαρινό Εξάμηνο Ειδικά θέματα Λαχανοκομίας 

Εαρινό Εξάμηνο Περιβαλλοντικές αλλαγές και συστήματα τροφίμων 

ΘΕΣΗ 2 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Οπωροκηπευτικά 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ανθοκομία 

Εαρινό Εξάμηνο Γενική Γεωργία 

Εαρινό Εξάμηνο Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες 

Εαρινό Εξάμηνο Γενική Δενδροκομία 

ΘΕΣΗ 3 ( Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Φυτοπροστασίας & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Μικροβιολογία 

Εαρινό Εξάμηνο Μικροβιολογία εδάφους 

Εαρινό Εξάμηνο Μοριακή Βιολογίας & Βιοτεχνολογία 

Εαρινό Εξάμηνο Οργανική Χημεία 

ΘΕΣΗ 4 ( Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Φυτοπροστασίας & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρου και Αμπέλου 

Εαρινό Εξάμηνο Γεωργική Φαρμακολογία 

ΘΕΣΗ 5  (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Θρέψη φυτών – Γονιμότητα εδάφους 

Εαρινό Εξάμηνο 
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στη 

Γεωργία 
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ΘΕΣΗ 6 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Γεωργική Μηχανολογία 

Εαρινό Εξάμηνο Γεωργική Υδραυλική Ι 

 

 
Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας 

 
ΘΕΣΗ 1 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Διατροφή στα στάδια της ζωής ΙΙ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Διατροφή στα στάδια της ζωής ΙΙ 

ΘΕΣΗ 2 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Σύσταση σώματος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Σύσταση σώματος 

ΘΕΣΗ 3 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Κλινική Διατροφή 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Κλινική Διατροφή ΙΙ 

 
 

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού 

 

ΘΕΣΗ 1 (Πλήρης υποτροφία) 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Οικονομική 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Οικονομική Γεωγραφία 

Εαρινό Εξάμηνο Αστική Ανάπτυξη 
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Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
 

ΘΕΣΗ 1 (2 Πλήρεις υποτροφίες) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Υπολογιστές  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

Εαρινό Εξάμηνο Μικροελεγκτές & Μικροϋπολογιστές 

Εαρινό Εξάμηνο Κατανεμημένα Συστήματα 

Εαρινό Εξάμηνο Υπολογιστική Όραση 

ΘΕΣΗ 2 (3 Πλήρεις υποτροφίες) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονική  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρονική Ι 

Εαρινό Εξάμηνο Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Ισχύος 

ΘΕΣΗ 3 (3 Πλήρεις υποτροφίες) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Τηλεπικοινωνίες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρομαγνητισμός 

Εαρινό Εξάμηνο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας 

Εαρινό Εξάμηνο Μικροκυματικές Επικοινωνίες 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα 

ΘΕΣΗ 4 (2 Πλήρεις υποτροφίες) 
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ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Πληροφορική 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός 

Εαρινό Εξάμηνο Βάσεις Δεδομένων 

Εαρινό Εξάμηνο Τεχνολογία Λογισμικού 

Εαρινό Εξάμηνο Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 

ΘΕΣΗ 5 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Laser, Μαθηματικά & Διοίκηση 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Διακριτά Μαθηματικά 

Εαρινό Εξάμηνο Διοίκηση & Διαχείριση Έργων 

Εαρινό Εξάμηνο Αναλογικός & Ψηφιακός Αυτόματος Έλεγχος 

Εαρινό Εξάμηνο Οπτοηλεκτρονική & Laser 

ΘΕΣΗ 6 (2 Πλήρεις υποτροφίες) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Γεωπληροφορική και Περιβάλλον 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Τηλεπισκόπηση & Επεξεργασία Δορυφορικών Εικόνων 

Εαρινό Εξάμηνο Φυσικοχημικές Διεργασίες 
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Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

 
ΘΕΣΗ 1 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 2 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Θ+Ε) 

 

ΘΕΣΗ 3 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Δίκτυα Υπολογιστών 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Δίκτυα Υπολογιστών (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 4 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ασύρματα Δίκτυα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ασύρματα Δίκτυα (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 5 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Οργάνωση Υπολογιστών με FPGA 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Αρχιτεκτονική με Προγραμματιζόμενη Λογική (FPGAs) (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 6 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Οργάνωση Υπολογιστών 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Οργάνωση Υπολογιστών (Θ+Ε) 
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ΘΕΣΗ 7 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Τεχνολογία Παιγνίων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Τεχνολογία Παιγνίων (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 8 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Επεξεργασία Δεδομένων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Συστήματα Αξιολόγησης Διαδικτυακών Εφαρμογών (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 9 (1 Μερική υποτροφία) 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Δομές Δεδομένων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Δομές Δεδομένων (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 10 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Επεξεργασία Εικόνων για ιατρικές Εφαρμογές 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Εισαγωγή Στα Βιοιατρικά Σήματα και Εφαρμογές (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 11 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Τεχνολογία Λογισμικού 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Προγραμματισμός Η/Υ Ι (Θ) 

ΘΕΣΗ 12 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Επεξεργασία Ιατρικών Εικόνων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Σήματα και Συστήματα (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 13 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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Εαρινό Εξάμηνο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 14 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Λογική Σχεδίαση 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο  Λογική Σχεδίαση  

ΘΕΣΗ 15 (1 Μερική υποτροφία) 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ανάπτυξη Λογισμικού 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού 

ΘΕΣΗ 16 (1 Μερική υποτροφία) 

 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι 

ΘΕΣΗ 17 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Πολυμέσα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Θέματα Προγραμματισμού Διαδικτύου 

ΘΕΣΗ 18 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Λογισμικό Συστημάτων 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Λογισμικό Συστημάτων 

ΘΕΣΗ 19 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Συστήματα Μετρήσεων και Ελέγχου  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου - Συστήματα Μετρήσεων 

ΘΕΣΗ 20 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρομαγνητισμός 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο Ι 

ΘΕΣΗ 21 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Κυκλώματα Ηλεκτρισμού 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 

Εαρινό Εξάμηνο Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 22 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Σχέδιο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων (Θ+Ε) 

Εαρινό Εξάμηνο Σχέδιο με H/Y-CAD (Ε) 

ΘΕΣΗ 23 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρονική και Υλικά 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτροτεχνικά Υλικά ΙΙ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρονικά ΙΙ (Θ+Ε) 

ΘΕΣΗ 24 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρική Κίνηση και ΣΗΕ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι (Θ) 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρικές Μηχανές Ι (Ε) 

ΘΕΣΗ 25 (1 Μερική υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι (Ε) 
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Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας 

 

ΘΕΣΗ 1 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ψυχολογία 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Interpersonal Relationships and well-being 

ΘΕΣΗ 2 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Κοινωνική Εργασία 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ποιοτική Έρευνα στην Κοινωνική Εργασία 

 
 

 

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
 

ΘΕΣΗ 1 (2 Πλήρεις υποτροφίες) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Κατασκευαστικές Τεχνολογίες 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Κατασκευαστικές Τεχνολογίες Ι 

ΘΕΣΗ 2 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Έλεγχος 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Θεωρία και Τεχνολογία Ελέγχου 

ΘΕΣΗ 3 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Μηχανολογικό Σχέδιο 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ 

ΘΕΣΗ 4 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών για Κατασκευές 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Τεχνολογία Υλικών ΙΙ 

ΘΕΣΗ 5 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Φυσική και Μαθηματικά 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Εισαγωγή στη Σύγχρονη Φυσική: Κβαντική Δομή της Ύλης 

Εαρινό Εξάμηνο Γραμμική Άλγεβρα και Μιγαδικοί Αριθμοί 
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Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 
 

ΘΕΣΗ 1 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ηλεκτροακουστική Μουσική  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ηλεκτρονικά Μουσικά Όργανα 

Εαρινό Εξάμηνο Μορφολογία του Ήχου 

ΘΕΣΗ 2 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Τεχνολογία της Μουσικής 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Διαδραστικά Συστήματα Μουσικής 

ΘΕΣΗ 3 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Φυσική και Κύματα 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Εργαστήρια Φυσικής Κυμάτων και Ήχου 

Εαρινό Εξάμηνο Οπτική και Απεικόνιση 

Εαρινό Εξάμηνο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 

ΘΕΣΗ 4 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Προγραμματισμός και τηλεοπτική Παραγωγή 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ειδικά Θέματα Μουσικού Προγραμματισμού 

Εαρινό Εξάμηνο Αρχές Τηλεοπτικής Παραγωγής 

ΘΕΣΗ 5 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Ψηφιακές Αναπαραστάσεις ήχου και Μουσικής 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Ψηφιακές Αναπαραστάσεις της Μουσικής 

ΘΕΣΗ 6 (Πλήρης υποτροφία) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Μουσική Τεχνολογία και Ακουστική 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Εργαστήριο Ηλεκτροακουστικής 
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Τμήμα Νοσηλευτικής 
 

ΘΕΣΗ 1 ( 2 Πλήρεις υποτροφίες) 

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΗΣ: Νοσηλευτική 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Εαρινό Εξάμηνο Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ 

Εαρινό Εξάμηνο Εντατική Νοσηλευτική Φροντίδα 

Εαρινό Εξάμηνο Επείγουσα Νοσηλευτική – Α’ Βοήθειες 

Εαρινό Εξάμηνο Κοινοτική Νοσηλευτική Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
(ΝΟΜΟΣ, ΟΔΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ, ΠΟΛΗ, Τ.Κ.): 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ & ΚΙΝΗΤΟ)  

E-MAIL:  

ΔΗΛΩΣΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ: 
 Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
 Υποψήφιος διδάκτορας 

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:  

 ΘΕΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ:   

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη συμμετοχή μου στο πλαίσιο της 

Πράξης ΅Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά 

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161476 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80903), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης 

ΕΔΒΜ184 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, σύμφωνα με την με αρ. Πρωτ.: 3532/15.03.2022 πρόσκληση του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

Συνημμένα Δικαιολογητικά:  

1. 6. 11. 

2. 7. 12. 

3. 8. 13. 

4. 9. 14. 

5. 10. 15. 

 

Ημερομηνία ……-…..-……… 

O/H AIT…………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): 
 

Ο – Η Όνομα: 
 

Επώνυμο: 
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):  
 

Τόπος Γέννησης: 
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: 
 

Τηλ: 
 

Τόπος Κατοικίας: 
 

Οδός: 
 

Αριθ: 
 

ΤΚ: 
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

 

 
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 ότι: 

Α. Έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.: 3532/15.03.2022 και τους 
αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα, 

Β. Δύναμαι να εκτελέσω την αιτούμενη εργασία στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση, 

Γ. Για την ανάληψη των καθηκόντων μου και την είσπραξη των νόμιμων αποδοχών δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπό μου 
και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ, 

Δ. Οι πληροφορίες που δίνονται στο βιογραφικό σημείωμα και στο σύνολο των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς. 

Ε. Δεν έχω υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β κύκλου στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ  

ΣΤ. Δεν είμαι  δημόσιος υπάλληλος ή δημόσιος λειτουργός 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) 

Ζ. Δεν κατέχω θέση ακαδημαϊκού υπότροφου 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 

Η. Δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 σε Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής 

Θ. Δεν κατέχω θέση Ερευνητή σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής 

Ι. Δεν λαμβάνω ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5 της 13924/Ζ1 ΚΥΑ (ΦΕΚ 558/Τεύχος Β’/10 Φεβρουαρίου 

2022) 

ΙΑ. Συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόταση και στα 
συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 3532/15.03.2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης και της ανάρτησης των αποτελεσμάτων αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 
Ημερομηνία:      ..… /…../ 20….. 

 
Ο/Η Δηλών 

 
(Υπογραφή) 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 
περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

ΑΔΑ: 6ΜΓΧ46ΜΗ2Ι-95Σ
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