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ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 19/04/2021
Αρ. Πρόσκλησης: 16201/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Κ.Ε. 17475 και τίτλο
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης με τίτλο
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδ. ΟΠΣ/MIS 5093629), η
οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους, και του οποίου Επιστημονικός Υπεύθυνος
έχει οριστεί ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας,
Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει.
2. Την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4737/2020 (Α’ 204).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.,
πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
4. Την με αριθμ. 28727/Ζ1/11.3.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 1017 ) σύμφωνα
με την οποία χρηματοδοτήθηκε το Ε.Κ.Π.Α. με το ποσό των 564.200 ευρώ για την
απόδοση 217 υποτροφιών προς μεταπτυχιακούς φοιτητές ή υποψήφιους διδάκτορες.
5. Την από 29/10/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ:
ΩΖ5146ΨΖ2Ν-ΡΟΦ) περί κατανομής 217 θέσεων υποτροφιών στα Τμήματα/Σχολές
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

του Ιδρύματος για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ Κύκλου.
Την από 20/11/2020 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ:
ΩΜΙΧ46ΨΖ2Ν-9ΓΗ) για την κατανομή στα Τμήματα των υποτροφιών για επιλογή
μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού
διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των
προγραμμάτων σπουδών Α΄ Κύκλου.
Την από 07/04/2021 Απόφαση της Συγκλήτου με θέμα «Επικαιροποίηση της από
20/11/2020 απόφασης της Συγκλήτου για την κατανομή στα Τμήματα των
υποτροφιών για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων
για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη της
εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ Κύκλου» (ΑΔΑ:
6ΣΧΜ46ΨΖ2Ν-8ΙΗ).
Την από 31/03/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την οποία
εγκρίθηκε η υποβολή της πρότασης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ε.Κ.Π.Α) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» και ορίστηκε ως υπεύθυνος του
συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής Δημήτριος Καραδήμας μετά από απόφαση της
Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΥΒ746ΨΖ2Ν-4ΡΩ).
Την από 12/4/2021 Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρμακευτικής δυνάμει
της οποίας: α) καθορίστηκαν τα γνωστικά αντικείμενα καθώς και μαθήματα των
προγραμμάτων σπουδών στα οποία υφίσταται ανάγκη υποστήριξής τους με
επικουρικό διδακτικό προσωπικό, β) πραγματοποιήθηκε η κατανομή του αριθμού
των υποτροφιών του Τμήματος ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά κατηγορία
(πλήρης ή μερική) και γ) ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης (ΑΔΑ: ΡΨΜ146ΨΖ2ΝΙ1Β).
Την από 12/04/2021 Ένταξη της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(Ε.Κ.Π.Α.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με Κωδικό ΟΠΣ 5093629 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014-2020» (ΑΔΑ: ΨΗ5Ξ46ΜΤΛΡ-Ι2Α).
Την από 14/04/2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με την οποία
εγκρίθηκε η δημοσίευση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Φαρμακευτικής με την παροχή
επικουρικού διδακτικού έργου (ΑΔΑ: ΨΙΑ046ΨΖ2Ν-ΙΜ1).
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής Επιστημών Υγείας,
όπως υποβάλλουν πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ανταποδοτικής
υποτροφίας με την υποχρέωση παροχής επικουρικού διδακτικού έργου προς το πρόγραμμα α΄
κύκλου σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής και συγκεκριμένα στα γνωστικά αντικείμενα
όπως αυτά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

Σελ. 2 από 14

ΑΔΑ: ΩΑΠ146ΨΖ2Ν-59Υ

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, που
φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, τα οποία οργανώνονται από
Τμήματα της ίδιας Σχολής, καθώς και οι φοιτητές διατμηματικών ή διιδρυματικών
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή προγραμμάτων σπουδών τρίτου κύκλου με
συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία οργανώνει και στα οποία
συμμετέχει το Τμήμα.
Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση 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 όπως αυτός καθορίζεται
από τον αντίστοιχο Κανονισμό ή το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
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 στο
πλαίσιο της παρούσα πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».

Β. ΥΨΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600)
ευρώ, ενώ το ύψος μιας μερικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων
(1.300) ευρώ.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα επιλεγούν έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
Τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320)
ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’
ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του
Τμήματος. Σε περίπτωση απόδοσης μερικής υποτροφίας, οι ώρες διεξαγωγής επικουρικού
διδακτικού έργου ανέρχονται σε εκατόν εξήντα (160).
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις κάθε υποτρόφου είναι:
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α) η επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και
έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος στα μαθήματα που καθορίζονται με την
παρούσα πρόσκληση.
β) η διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις οποίες
συμμετέχουν έως τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη
εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του/ων
μαθήματος/ων και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων.
γ) η υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την
καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα,
δ) η διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των
φροντιστηριακών μαθημάτων,
ε) η συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων
(προόδων) των μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Διευκρινίζεται ότι η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περίπτωσης β’,
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.

Δ. ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
Το Τμήμα Φαρμακευτικής προκηρύσσει συνολικά δώδεκα (12) μερικές ανταποδοτικές
υποτροφίες.
Η ανάλυση κάθε γνωστικού αντικειμένου και των επιμέρους μαθημάτων, καθώς και η
κατηγορία της προς απόδοση υποτροφίας, περιγράφεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.
Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου
πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του έργου του υποτρόφου.
2. Η εξόφληση των υποτροφιών της παρούσας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
3. Οι ανταποδοτικές υποτροφίες της παρούσας πρόσκλησης δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε
φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

ΣΤ. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων που θα συναφθούν ορίζεται
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης με τον εκάστοτε υπότροφο έως 30/09/2021.
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Ζ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
Οι υποψήφιοι υπότροφοι αξιολογούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με τα
κριτήρια του ακόλουθου πίνακα:
Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI)
Περιγραφή Κριτηρίου

Μοριοδότηση

Α.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 ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

ΝΑΙ/όχι

Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών
στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α
οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες
του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή
άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια
ΝΑΙ/όχι
Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται τυχόν
διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα
μεταπτυχιακών σπουδών και προγράμματα
γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του
άρθρου 43 του ν. 4485/2017)
Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης
Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της
συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια:
α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής, εφόσον ο υποψήφιος
είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και
του γνωστικού αντικειμένου του
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών,
εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός
φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: 0
Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο έως 30 μόρια
των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα
β) συνάφεια του επιστημονικού- ή
παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο
συγγραφικού
έργου
του
υποψηφίου
(δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε
ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0
έως 7,5 μόρια
γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού
έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με
το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0
έως 7,5 μόρια
(εώς 45 μόρια)
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Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά
ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η
Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού υποψήφιος/α συμμετείχε ως επικουρικό
διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών διδακτικό προσωπικό, με ανώτατο όριο
α΄κύκλου του Α.Ε.Ι.
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα
(έως 10 μόρια)
Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο
λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο
μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και
Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή
Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια
πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή
ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον.
(έως 10 μόρια)
Β.4.
Κριτήρια
αριστείας:
βραβεία, Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄ ελάχιστον
ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση
κλπ
λαμβάνει πέντε (5) μόρια
Ανώτατο σύνολο μορίων

Εβδομήντα (70) μόρια

Η. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υπότροφος για τη συμμετοχή του στην παρούσα
πρόσκληση, υποβάλλει:
α) Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
β) Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:
β1) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
β2) 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,
β3) 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) ή 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).
β4) Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του
υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού, που περιγράφονται στο Κεφάλαιο Α.
β5) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που κατέχουν ήδη έναν ή
περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών),
β6) 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,
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β7) για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε
συνέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της περ. β,
β8) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης
υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών
του).
Η υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών β1) έως
β4) είναι υποχρεωτική επί ποινή αποκλεισμού. Ειδικά για το δικαιολογητικό της περ. β3)
είναι δυνατή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου στην οποία δηλώνεται ότι έχει
την ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή ή υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος, αιτούμενος την
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης και συμπερίληψης αυτής στην αίτηση υποψηφιότητάς του.
Στην υπεύθυνη δήλωση αναφέρεται ο τίτλος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών και
ο αριθμός μητρώου του (σε περίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή) ή ο τίτλος της διδακτορικής
διατριβής, ο επιβλέπων καθηγητής και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή (σε περίπτωση
υποψήφιου διδάκτορα).
Η προσκόμιση των λοιπών δικαιολογητικών β5) έως β8) είναι απαραίτητη για την
αξιολόγηση των υποψηφίων ως προς τα μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης. Σε
περίπτωση μη προσκόμισης των εν λόγω δικαιολογητικών, δεν είναι δυνατή η μοριοδότηση
του υποψηφίου ως προς τα μοριοδοτούμενα κριτήρια. Είναι δυνατή η προσκόμιση επιπλέον
δικαιολογητικών, εφόσον το επιθυμεί ο υποψήφιος, για τη συνολική εκτίμησή τους κατά τη
διαδικασία αξιολόγησής του.
Η υποβολή της αίτησης και των συνοδευόμενων αυτήν δικαιολογητικών υποβάλλεται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του
Τμήματος, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο protocol@elke.uoa.gr και
secr@pharm.uoa.gr λόγω των έκτακτων μέτρων περιορισμού του κινδύνου περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού. Ως θέμα του μηνύματος θα είναι «Υποβολή πρότασης για
διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου» και στο σώμα του μηνύματος να αναγράφονται τα
ακόλουθα:
«Η παρούσα αίτηση υποβάλλεται στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 16201/2021 Πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο με τίτλο. Υποστήριξη των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α) κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των
κύριων διαλέξεων» για τις ανάγκες του Τμήματος Φαρμακευτικής και αφορά υποψηφιότητα για
το γνωστικό αντικείμενο «……………………….».
Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστέλλονται ως συνημμένα τρία αρχεία σε
μορφή (pdf):
α) η αίτηση υποψηφιότητας, που περιλαμβάνεται στο παρόν.
β) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι o/η
υποψήφιος/α πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία
που αποστέλλει είναι αντίγραφα των πρωτότυπων που έχει στην κατοχή του/της, ενώ το
περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές.
γ) ενιαίο αρχείο το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά β1) έως β8), καθώς και τυχόν
λοιπά δικαιολογητικά που επιθυμεί ο υποψήφιος να καταθέσει.
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Η αίτηση υποψηφιότητας (α) και η υπεύθυνη δήλωση (β) πρέπει να είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένες από τον/την υποψήφιο/α με την χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής,
άλλως να είναι πρωτότυπα υπογεγραμμένες και να αποστέλλονται ως σκαναρισμένα αρχεία.
Κάθε υποψήφιος λαμβάνει τον αριθμό πρωτοκόλλου, τον οποίο έχει λάβει η αίτησή του, από
τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η πρωτοκόλληση δεν
ισοδυναμεί με έλεγχο παραδεκτής υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, καθώς ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται αποκλειστικά από την
Επιτροπή Αξιολόγησης.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και
δικαιολογητικών ορίζεται η Πέμπτη 29/04/2021 και ώρα 15:00.

των

συνοδευόμενων

Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους,
υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω
αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ως άνω ηλεκτρονικές
διευθύνσεις. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα
παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης,
αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι
Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των
προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης.
3. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός
αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων
σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη
Συνέλευση του Τμήματος.
4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής
Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζεται
ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων
υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση του Ειδικού
Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
5. Κατά της ως άνω απόφασης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες
οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών.
6. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του
Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί
της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να
στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.
7. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή
Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του
περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η
ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.
8. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η
έκδοση απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και
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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.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α/α

Γνωστικό Αντικείμενο

Τομέας/κλινική1

Κατανομή
αριθμού και
είδους (πλήρης –
μερική)υποτροφιώ
ν

Μαθήματα
(τίτλος μαθήματος)

Είδος
Μαθήματος(υποχρ
εωτικό,
υποχρεωτικής
επιλογής,
ελεύθερης
επιλογής)

Εξάμηνο
στο οποίο
παρέχεται
το μάθημα
(β΄, δ, κλπ)

1

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΦΩΝ

2

ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΣΤ

3

ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΤ

4

ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Α

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Η
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5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΥΝΘΕΣΗΣ,ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ
ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

2 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΤ

6

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ

2 ΜΕΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ Ι

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΤ

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ
ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙ
ΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΤ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Α

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΤ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΙΙΙ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΤ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δ

7

8

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙ
ΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

2 ΜΕΡΙΚΗΣ

2 ΜΕΡΙΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΙΤΗΣΗ
(για τη λήψη υποτροφίας για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου)
ΠΡΟΣ
1. Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Κ.Π.Α.
2. Το Τμήμα Φαρμακευτικής
Όνομα

: ……………………………………………………………….

Επώνυμο

: ……………………………………………………………….

Δ/νση

: ……………………………………………………………….

Τηλέφωνο

: ……………………………………………………………….

Ε-mail

: ………………………………………………….……………

Ιδιότητα2

: ………………………………………………….……………

Με την υπογραφή της παρούσας δηλώνω ότι:
α) υποβάλλω αίτηση υποψηφιότητας για τη λήψη ανταποδοτικής υποτροφίας με την
υποχρέωση να παράσχω επικουρικό διδακτικό έργο, όπως αυτό προσδιορίζεται στην υπ’αρ.
16201/2021 πρόσκληση και την υπ’ αριθμ. 28727/Ζ1/11.3.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση
(Β΄ 1017) για το ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο:
α/α

Γνωστικό Αντικείμενο

1
2
3
4

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑ
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ,ΜΕΛΕΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ
ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΩΣΕΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

5

6
7
8

Σημειώστε (x)

2

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ιδιότητα δυνάμει της οποίας συμμετέχετε στην πρόσκληση (μεταπτυχιακός
φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας).
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β) δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της
παρούσας πρόσκλησης, της υπ’ αριθμ. 28727/Ζ1/11.3.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης
(Β΄ 1017) και της πρόσκλησης ΕΔΒΜ143 «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων».
γ) δηλώνω ότι 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 παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αθήνα, …./ …./ …..
Ο / Η υποβάλλων/ ουσα πρόταση
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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)

(1)

ΠΡΟΣ :

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ε.Κ.Π.Α.

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου

Αριθ:

ΤΚ:

(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα
σπουδών πρώτου κύκλου των ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και
τους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.
Πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και τα αρχεία που αποστέλλω είναι αντίγραφα των
πρωτότυπων που έχω στην κατοχή μου, ενώ το περιεχόμενο αυτών είναι αληθές και ακριβές.
Δεν είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής, που έχω υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β
κύκλου, στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος.
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. 42 0/2014 (Α 143).
Δεν είμαι ακαδημαϊκός υπότροφος της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α 195), όπως έχει τροποποιηθεί με
το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
Δεν κατέχω θέση μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ.
407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δεν κατέχω θέση Ερευνητή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Δεν λαμβάνω ήδη μία (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
(4)
Ημερομηνία:

/2021
Ο – Η Δηλ.

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