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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019»
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019» (κωδικός MIS: 5029932), η οποία εντάσσεται στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ.
Πρόσκλησης 2696/21.05.2018, κωδ. ΕΔΒΜ82), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη ΣΥΝ 715/31-7-2018 της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού
Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τον συνημμένο
στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων /επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρ.
Συν. 334/22-11-2018 απόφαση του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, την αρ. Συν. 3/8-11-2018
απόφαση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ, την αρ. Συν. 391/12-09-2018 απόφαση του
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, την αρ. Συν. 14/29-11-2018 απόφαση του Τμήματος Θεολογίας, την αρ. Συν.
496/21-11-2018 απόφαση του Τμήματος Μαθηματικών, την αρ. Συν. 487/09.11.2018 απόφαση του Τμήματος
Μουσικών Σπουδών, την αρ. Συν. 318/14-11-2018 απόφαση του Τμήματος Πληροφορικής και την υπ’ αριθ.
2959/16 & 17/5/2018 απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά
Επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα μεταπτυχιακά με δίδακτρα) των τμημάτων
του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,
όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους:
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το
οποίο :
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-

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 1.1.2008.
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, του οικείου τμήματος πέραν της
σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.
δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της
αλλοδαπής.
2. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν στο ΑΠΘ ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι
βάσει των προβλέψεων των κείμενων 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). Το αντικείμενο
της σύμβασης ανάθεσης έργου που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του διδάκτορα αφορά
αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της
θέσης για την οποία επιλέχθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται
στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ (συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). 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 και στο 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1)
μαθήματος (βλ. Πρόσκληση ΕΔΒΜ82, αρ. πρωτ. 2696/21.05.2018). Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης
μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική
παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε: α) προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2)
μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση
εργαστηρίων και β) προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που
συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. Σημειώνονται τα εξής:
• Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε νέος επιστήμονας μπορεί να διδάξει μαθήματα σε
μόνο ένα (1) Τμήμα.
• Με τον όρο «αυτοδύναμη διδασκαλία» νοείται όχι μόνο η φυσική πράξη της διδασκαλίας
(παραδόσεις/διαλέξεις), αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες με αυτήν ενέργειες, όπως η
παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο σύνολο των εξεταστικών
περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, κλπ.
• Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ
(400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών
εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης
(σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε
αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.
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3. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του/των
μαθήματος/μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε
επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης η οποία θα πιστοποιείται με βεβαίωση του
Προέδρου του οικείου Τμήματος και βεβαίωση της Γραμματείας για κατάθεση βαθμολογίας.
4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και λήξη
του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του
Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφ έροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση
υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα τέσσερα (4) αρχεία σε μορφή pdf [πέντε (5) για
αλλοδαπούς πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης]:
1. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο να αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
- Εκπαίδευση και Κατάρτιση
- Προηγούμενη διδακτική εμπειρία
- Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία (διδακτορικής διατριβής & μεταδιδακτορικής έρευνας)
- Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια
- Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου
έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτήν
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), στην οποία να δηλώνεται ότι:
i. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,
ii. ο/η υποψήφιος/α:
• έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται
όλους ανεπιφύλακτα
• έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2008, και
• 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,
• δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα,
• (κατά τη χρονική στιγμή υπογραφής της νέας σύμβασης) δεν κατέχει θέση 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 συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και
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δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής.
5. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 (C1) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για
•

αλλοδαπούς πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφ έροντος
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει υποβληθούν
ηλεκτρονικά
μέσω
ειδικής
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας
υποβολής.
Στην
ιστοσελίδα https://webrescom.rc.auth.gr/core/16/auth.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες.
Η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει την 7
Ιανουαρίου 2019 και ώρα 15:00. Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την παραπάνω ημερομηνία και
ώρα δε θα είναι εφικτή. Επίσης, η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην
Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κλπ.) δεν θα γίνεται δεκτή.
Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 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.
Στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) που
βρίσκεται σε ισχύ από τις 25/5/2018 και συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 12 του κανονισμού που
αφορά την υποχρέωση για ενημέρωση του υποκειμένου – παρέχοντα τα προσωπικά στοιχεία, σας ενημερώνουμε
πως στην παρακάτω ιστοσελίδα βρίσκονται διευκρινήσεις σχετικά με την υποχρέωσή σας για την συμπλήρωση του
παρακάτω ερωτηματολογίου: http://www.edulll.gr/?page_id=28229. Στον σύνδεσμο «Οδηγίες και Κατευθύνσεις για
την Παρακολούθηση των Δεικτών στα Ε.Π. 2014 – 2020» και συγκεκριμένα στο αρχείο pdf που θα βρείτε μέσα στο
αρχείο zip, στην παράγραφο 3.1.3 αναφέρεται το πλαίσιο της παρακολούθησης των δεικτών των επιχειρησιακών
προγραμμάτων.
Ειδικότερα το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των επιλεχθέντων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να συμμετέχουν στη
διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.

Επιλογή – Αποτελέσματα – Ενστάσεις
Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν οι ακαδημαϊκές σπουδές και το ακαδημαϊκό βιογραφικό του
υποψηφίου, καθώς και η συνάφεια αυτών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης και τα μαθήματα που αντιστοιχούν,
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης και βαθμολόγησης:

4

ΑΔΑ: Ψ66Η46Ψ8ΧΒ-Η8Ρ

Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Μονάδες
Βαθμολόγησης

1

Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την 01.01.2008

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2

Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε
περίπτωση κατοχής τίτλου ή τίτλων από Ίδρυμα του
εξωτερικού μόνο)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

3

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το επιστημονικό
πεδίο

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ακαδημαϊκές σπουδές και μεταπτυχιακά διπλώματα
ειδίκευσης
4

5

[Σημείωση: Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη
σχέση (Β.Β.Τ.) + 5 × n, όπου (Β.Β.Τ.) ο βαθμός του βασικού
τίτλου σπουδών ενώ n ≤ 2 ο αριθμός των μεταπτυχιακών
διπλωμάτων ειδίκευσης.]
Συνάφεια των ακαδημαϊκών σπουδών με το επιστημονικό
πεδίο της θέσης

5-20

0-10

Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία
6

[Σημείωση: Ένα εξάμηνο αυτοδύναμης πανεπιστημιακής
διδασκαλίας αντιστοιχεί σε 2 μονάδες ενώ ένα εξάμηνο
επικουρικής πανεπιστημιακής διδασκαλίας ή επικουρίας
εργαστηριακών ασκήσεων αντιστοιχεί σε 1 μονάδα.]

0-20

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων
ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια
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[Σημείωση: Η βαθμολογία του κριτηρίου προκύπτει από τη
σχέση 25 × Α × Β, όπου A δείκτης που αντιστοιχεί στην
επιστημονική παραγωγικότητα του υποψηφίου με τιμή ≤ 1
και Β δείκτης που αντιστοιχεί στην ποιότητα των
δημοσιεύσεων του υποψηφίου με τιμή ≤ 1. Οι τιμές των
δεικτών Α και Β αποφασίζονται από την επιτροπή
αξιολόγησης ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο και το
δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου με τεκμηριωμένη
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Κριτήριο Αξιολόγησης

Μονάδες
Βαθμολόγησης

Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο
της θέσης

0-10

Α/Α
αιτιολόγηση.]
8

Μεταδιδακτορική έρευνα και εμπειρία

9

[Σημείωση: Απασχόληση ενός έτους σε ερευνητικά κέντρα
ή ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με
ερευνητική δραστηριότητα αντιστοιχεί προς 2 μονάδες
(ανά έτος) για τα πρώτα πέντε έτη και σε 1 μονάδα (ανά
έτος) από το έκτο μέχρι το δέκατο έτος απασχόλησης. Σε
περίπτωση που ο παραπάνω χρόνος υπολείπεται του
έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά.

Συνολική Βαθμολογία

0-15

5-100

Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφίου δεν είναι πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά υποβολής ή δεν
πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η πρόταση
θα απορρίπτεται.
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 επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων
του ΑΠΘ, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανά επιστημονικό πεδίο. Οι επιτροπές
προτείνονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων και συγκροτούνται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
Το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα εγκριθεί σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.
Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης θα συντάξει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα
κατάταξης των υποψηφίων (οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 1 έως 3). Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο πίνακας με τις
μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο ονοματεπώνυμό τους, θα
εισαχθούν για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Η σχετική απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα της
Επιτροπής.
Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο
πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης στη
«Διαύγεια». Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης
Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101). Επισημαίνεται ότι α) επί ύπαρξης
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ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης και στους φακέλους των
άλλων υποψηφίων, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ. 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 β) οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν
ενστάσεις σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) και την αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής
Ερευνών θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Α.Π.Θ.
Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε
περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της
σειράς κατάταξης.
Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της
Επιτροπής Ερευνών https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Φορέας: Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οργ. Μονάδα: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Είδος: Πίνακες Επιτυχόντων,
Διοριστέων & Επιλαχόντων).

Περισσότερες Πληροφ ορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων
(email: prosk@rc.auth.gr).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (http://www.rc.auth.gr/).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με
τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις /ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και
ώρα.
3. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
4. Για τους υποψήφιους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από
ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του
τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που
εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας
βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του υποψηφίου δεν θα απορρίπτεται, αλλά δεν θα βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν.
5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης
έργου δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής
πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα
κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο
μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο βιογραφικό
σημείωμα.
6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί
αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
7. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του
Α.Π.Θ. και κατ’ επέκταση για το Α.Π.Θ. 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.
8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Πράξης
9. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται
συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα.
10. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ
1020/01.11.2016.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
Θεόδωρος Λαόπουλος
Αναπληρωτής Πρύτανη
Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ
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Συνημμένα:
•

Πίνακας Θέσεων / Επιστημονικών Πεδίων / Μαθημάτων
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Πίνακας Θέσεων Διδασκαλίας ανά Τμήμα ΑΠΘ

Τμήμα

Κωδικός
Κωδικός
Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου Θέσης
Θέσης
Μαθήματος
Υ-ΓΛΩ-05

Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας

6-2.α

Γαλλική Γλώσσα: Προφορικός Λόγος
και Λογοτεχνική Μετάφραση
ΚΕ-ΜΕΤ-10

Τίτλος Μαθήματος

Χαρακτηρισμός
Μαθήματος

Περίοδος

Επίπεδο
Σπουδών

Εργαστηριακό

Γαλλική Γλώσσα ΙΙ: Προφορικός
Λόγος

Υποχρεωτικό

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

Λογοτεχνική Μετάφραση Ι

Επιλογής

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και
Μηχανικών Η/Υ

16-1.α

Ανάλυση και Σχεδιασμός
Αλγορίθμων

034

Ανάλυση και Σχεδιασμός
Αλγορίθμων

Επιλογής

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

Θεολογίας

18-1.α

Λειτουργική

2188

Ύμνος, μέλος και εικόνα στη
Λειτουργική μας παράδοση

Επιλογής

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

Ιστορίας και
Αρχαιολογίας

20-3.α

Ρωμαϊκή-Βυζαντινή Ιστορία

Διοίκηση, Κοινωνία και
Οικονομία της Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας

Επιλογής

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

0201

Λογισμός I

Υποχρεωτικό

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

0203

Λογισμός III

Υποχρεωτικό

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

ΙΠ1005

Οργανολογία

Υποχρεωτικό

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΌΧΙ

ΙΠ2008

Θεωρία και Πράξη παλαιάς
μουσικής ΙΙ

Επιλογής

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΝΑΙ

NCO-04-01

Σχεδίαση Γλωσσών
Προγραμματισμού

Υποχρεωτικό

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΝΑΙ

NIS-06-05

Ανάλυση Πληροφοριακών
Συστημάτων

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Κατεύθυνσης

Εαρινή

Προπτυχιακό

ΝΑΙ

Μαθηματικών

Μουσικών
Σπουδών

Πληροφορικής

24-7.α

27-1.α

31-2.α

ΙΡΩ 302

Μαθηματική Ανάλυση

Μουσική Ιστορία - Πολιτισμός

Σχεδίαση γλωσσών και λογισμικού
για ταυτοχρονισμό

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
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