
 
        

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                                                   ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 24.11.2021  

 

    Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφίας (Συν. 27.09.2021) της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας λάβει υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα, 

2) Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης» 

3) Την εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. ‘Φιλοσοφία και Διοίκηση’, Κ.Ε. 

16083, περί διενέργειας πρόσκλησης για την πλήρωση έξι (6) θέσεων ακαδημαϊκών 

υποτρόφων 

αποφάσισε την προκήρυξη έξι (6) θέσεων ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες 

του Δ.Π.Μ.Σ. ‘Φιλοσοφία και Διοίκηση’ ως εξής: 

 

➢ Θέση 1η ακαδημαϊκού υποτρόφου 

           Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 

Μάθημα 
Αριθμός 

Θέσεων 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Ποσό 

Μάθημα: Παρουσίαση και Ανάλυση Λογιστικών 

Καταστάσεων 
1 2021-2022 1.800 ευρώ 

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεν μοριοδοτούνται 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το 

αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, 

απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων 

0000802024
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Βασικός Τίτλος 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, σε 

συναφές αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτορικός Τίτλος Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτική Εμπειρία 

Διδακτική Εμπειρία 6 (έξι) μηνών σε διδασκαλία 

συναφών αντικειμένων σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Επιθυμητά Προσόντα (με μοριοδότηση) 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Μοριοδότηση 

Μεταδιδακτορικός 
Τίτλος 

Μεταδιδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 10 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

6 μήνες έως 
2 έτη 

10 

3 έτη και 
άνω 

20 

Σχεδιάγραμμα 
διδασκαλίας 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του 
προκηρυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου 

0-20 

 

Όροι απασχόλησης Θέσης 1. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφίας  

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου  

Φύση έργου: Διδακτικό έργο 

Αντικείμενο έργου: Διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: Ανάλυση Λογιστικών 

Καταστάσεων (Προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, 

διδασκαλία, προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των γραπτών εργασιών 

και βαθμολόγησή τους, επιτήρηση, προετοιμασία και καθορισμός θεμάτων στο πλαίσιο των 

εξετάσεων και βαθμολόγησή τους) 

Διάρκεια σύμβασης: Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 3 

ακαδημαϊκά έτη συνολικά 

Αμοιβή: 1.800 ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 

και 3 ακαδημαϊκά έτη 

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική  

Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 16083 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Χώροι του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 
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➢ Θέση 2η ακαδημαϊκού υποτρόφου 

      Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική 

Μάθημα 
Αριθμός 

Θέσεων 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Ποσό 

Μάθημα: Χρηματοοικονομική Λογιστική 1 2021-2022 1.800 ευρώ 

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεν μοριοδοτούνται 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το 

αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, 

απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων 

Βασικός Τίτλος 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, σε 

συναφές αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτορικός Τίτλος Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτική Εμπειρία 

Διδακτική Εμπειρία 2 (δύο) ετών σε διδασκαλία 

συναφών αντικειμένων σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Επαγγελματική Εμπειρία 
Επαγγελματική Εμπειρία 2 (δύο) ετών σε θέσεις με 

συναφές αντικείμενο με τη Λογιστική. 

 

Επιθυμητά Προσόντα (με μοριοδότηση) 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Μοριοδότηση 

Μεταδιδακτορικός 
Τίτλος 

Μεταδιδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 10 

Επαγγελματική 
Εμπειρία 

Επαγγελματική Εμπειρία άνω 2 (δύο) ετών σε θέσεις με 
συναφές αντικείμενο με τη Λογιστική. 

10 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

2 έτη έως 4 
έτη 

10 

4 έτη και 
άνω 

20 

Σχεδιάγραμμα 
διδασκαλίας 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του 
προκηρυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου 

0-20 

 

Όροι απασχόλησης Θέσης 2. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφίας  
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Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου  

Φύση έργου: Διδακτικό έργο 

Αντικείμενο έργου: Διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική (Προετοιμασία 

διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, διδασκαλία, προετοιμασία και 

καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των γραπτών εργασιών και βαθμολόγησή τους, 

επιτήρηση, προετοιμασία και καθορισμός θεμάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων και 

βαθμολόγησή τους) 

Διάρκεια σύμβασης: Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 3 

ακαδημαϊκά έτη συνολικά 

Αμοιβή: 1.800 ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 

και 3 ακαδημαϊκά έτη 

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική  

Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 16083 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Χώροι του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

 

➢ Θέση 3η ακαδημαϊκού υποτρόφου 

      Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Μάθημα 
Αριθμός 

Θέσεων 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Ποσό 

Μάθημα: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 1 2021-2022 1.800 ευρώ 

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεν μοριοδοτούνται 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το 

αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, 

απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων 

Βασικός Τίτλος 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, σε 

συναφές αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτορικός Τίτλος Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτική Εμπειρία 

Διδακτική Εμπειρία 3 (τριών) εξαμήνων σε διδασκαλία 

συναφών αντικειμένων σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

ΑΔΑ: 96ΡΟ46ΨΖ2Ν-54Κ



Επιπρόσθετη Εργασιακή Εμπειρία 

Εργασιακή Εμπειρία 3 (τριών) ετών σε Κολλέγια και 

άλλα ιδρύματα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της 

υπό πλήρωση θέσης 

Επιθυμητά Προσόντα (με μοριοδότηση) 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Μοριοδότηση 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

3 έως 8 
εξάμηνα 

10 

8 εξάμηνα 
και άνω 

20 

Επιπρόσθετη 
Εργασιακή 
Εμπειρία 

Εργασιακή Εμπειρία σε Κολλέγια και άλλα 
ιδρύματα σε αντικείμενο συναφές με αυτό 
της υπό πλήρωση θέσης 

3 έως 5 έτη 10 

5 έτη και 
άνω 

20 

Σχεδιάγραμμα 
διδασκαλίας 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του 
προκηρυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου 

0-20 

 

Όροι απασχόλησης Θέσης 3. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφίας  

Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου  

Φύση έργου: Διδακτικό έργο 

Αντικείμενο έργου: Διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

(Προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, διδασκαλία, 

προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των γραπτών εργασιών και 

βαθμολόγησή τους, επιτήρηση, προετοιμασία και καθορισμός θεμάτων στο πλαίσιο των 

εξετάσεων και βαθμολόγησή τους) 

Διάρκεια σύμβασης: Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 3 

ακαδημαϊκά έτη συνολικά 

Αμοιβή: 1.800 ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 

και 3 ακαδημαϊκά έτη 

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική  

Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 16083 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Χώροι του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

 

➢ Θέση 4η ακαδημαϊκού υποτρόφου 

           Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ 
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Μάθημα 
Αριθμός 

Θέσεων 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Ποσό 

Μάθημα: Διοίκηση Μάρκετινγκ 1 2021-2022 1.800 ευρώ 

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεν μοριοδοτούνται 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το 

αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, 

απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων 

Βασικός Τίτλος 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, σε 

συναφές αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτορικός Τίτλος Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτική Εμπειρία 

Διδακτική Εμπειρία 2 (δύο) ετών σε διδασκαλία 

συναφών αντικειμένων σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Επαγγελματική Εμπειρία 
Επαγγελματική Εμπειρία 2 (δύο) ετών σε θέσεις με 

αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

Επιθυμητά Προσόντα (με μοριοδότηση) 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Μοριοδότηση 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

2 έως 5 έτη 10 

5 έτη και 
άνω 

20 

Επαγγελματική 
Εμπειρία 

Επαγγελματική Εμπειρία άνω 2 (δύο) ετών 
σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό 
της υπό πλήρωση θέσης 

2 έως 5 έτη 10 

5 έτη και 
άνω 

20 

Σχεδιάγραμμα 
διδασκαλίας 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του 
προκηρυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου 

0-20 

 

Όροι απασχόλησης Θέσης 4. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφίας  

Γνωστικό Αντικείμενο: Μάρκετινγκ 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου  

Φύση έργου: Διδακτικό έργο 
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Αντικείμενο έργου: Διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: Μάρκετινγκ (Προετοιμασία 

διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, διδασκαλία, προετοιμασία και 

καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των γραπτών εργασιών και βαθμολόγησή τους, 

επιτήρηση, προετοιμασία και καθορισμός θεμάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων και 

βαθμολόγησή τους) 

Διάρκεια σύμβασης: Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 3 

ακαδημαϊκά έτη συνολικά 

Αμοιβή: 1.800 ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 

και 3 ακαδημαϊκά έτη 

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική  

Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 16083 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Χώροι του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

 

➢ Θέση 5η ακαδημαϊκού υποτρόφου 

           Γνωστικό Αντικείμενο: Επενδύσεις 

Μάθημα 
Αριθμός 

Θέσεων 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Ποσό 

Μάθημα: Ανάλυση Επενδύσεων 1 2021-2022 1.800 ευρώ 

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεν μοριοδοτούνται 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το 

αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, 

απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων 

Βασικός Τίτλος 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, σε 

συναφές αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτορικός Τίτλος Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτική Εμπειρία 

Διδακτική Εμπειρία 6 (έξι) μηνών σε διδασκαλία 

συναφών αντικειμένων σε Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Επαγγελματική Εμπειρία 
Επαγγελματική Εμπειρία 2 (δύο) ετών σε θέσεις με 

αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 
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Επιθυμητά Προσόντα (με μοριοδότηση) 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Μοριοδότηση 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία σε Προγράμματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

6 έως 12 
μήνες 

10 

Άνω του 1 
έτους 

20 

Επαγγελματική 
Εμπειρία 

Επαγγελματική Εμπειρία άνω 2 (δύο) ετών 
σε θέσεις με αντικείμενο συναφές με αυτό 
της υπό πλήρωση θέσης 

2 έως 3 έτη 10 

3 έτη και 
άνω 

20 

Σχεδιάγραμμα 
διδασκαλίας 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του 
προκηρυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου 

0-20 

 

Όροι απασχόλησης Θέσης 5. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφίας  

Γνωστικό Αντικείμενο: Επενδύσεις 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου  

Φύση έργου: Διδακτικό έργο 

Αντικείμενο έργου: Διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: Επενδύσεις (Προετοιμασία 

διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, διδασκαλία, προετοιμασία και 

καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των γραπτών εργασιών και βαθμολόγησή τους, 

επιτήρηση, προετοιμασία και καθορισμός θεμάτων στο πλαίσιο των εξετάσεων και 

βαθμολόγησή τους) 

Διάρκεια σύμβασης: Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 3 

ακαδημαϊκά έτη συνολικά 

Αμοιβή: 1.800 ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 

και 3 ακαδημαϊκά έτη 

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική  

Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 16083 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Χώροι του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

 

➢ Θέση 6η ακαδημαϊκού υποτρόφου 

           Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων 

Μάθημα 
Αριθμός 

Θέσεων 

Ακαδημαϊκό 

Έτος 
Ποσό 
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Μάθημα: Θρησκεία και Ιδεολογία στη Διοίκηση 1 2021-2022 1.800 ευρώ 

Απαραίτητα Προσόντα/ Δεν μοριοδοτούνται 

Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν κατέχει το 

αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί αυτά τα προσόντα, 

απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων 

Βασικός Τίτλος 

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμου τίτλου σχολών της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, σε 

συναφές αντικείμενο 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Διδακτορικός Τίτλος Διδακτορικός τίτλος σε συναφές αντικείμενο 

Επαγγελματική Εμπειρία  

Εργασιακή Εμπειρία σε θέσεις με αντικείμενο 

συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

τουλάχιστον 5 έτη 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών 

σε διδασκαλία συναφών αντικειμένων  

 

Επιθυμητά Προσόντα (με μοριοδότηση) 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Μοριοδότηση 

Επαγγελματική 
Εμπειρία εκτός από 
Εκπαίδευση 

Εργασιακή Εμπειρία σε θέσεις με 
αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό 
πλήρωση θέσης 

2 έως 5 έτη 10 

5 έτη και 
άνω 

20 

Διδακτική Εμπειρία 
Διδακτική Εμπειρία σε αντικείμενο 
συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης 

12 μήνες 
έως 5 έτη 

10 

5 έτη και 
άνω 

20 

Σχεδιάγραμμα 
διδασκαλίας 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του 
προκηρυσσόμενου γνωστικού αντικειμένου 

0-20 

 

Όροι απασχόλησης Θέσης 6. Ακαδημαϊκός Υπότροφος Τμήματος Φιλοσοφίας  

Γνωστικό Αντικείμενο: Συγκριτική Οικονομικών Συστημάτων 

Είδος σύμβασης: Σύμβαση έργου  

Φύση έργου: Διδακτικό έργο 
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Αντικείμενο έργου: Διδακτικό έργο στο γνωστικό αντικείμενο: Συγκριτική Οικονομικών 

Συστημάτων (Προετοιμασία διδακτικού υλικού, δημιουργία διαφανειών παρουσίασης, 

διδασκαλία, προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των γραπτών εργασιών 

και βαθμολόγησή τους, επιτήρηση, προετοιμασία και καθορισμός θεμάτων στο πλαίσιο των 

εξετάσεων και βαθμολόγησή τους) 

Διάρκεια σύμβασης: Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως και 3 

ακαδημαϊκά έτη συνολικά 

Αμοιβή: 1.800 ευρώ, ανά ακαδημαϊκό έτος, έως 31/08/2022, με δυνατότητα ανανέωσης έως 

και 3 ακαδημαϊκά έτη 

Καθεστώς απασχόλησης: Μερική  

Κωδικός έργου στον ΕΛΚΕ: 16083 

Τόπος παροχής υπηρεσιών: Χώροι του ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας, Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών 

*** 

Ως ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται το διάστημα από 24 Νοεμβρίου 2021 έως 7 

Δεκεμβρίου 2021.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 μμ.  

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ ως κάτωθι:  

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

https://eprotocol.uoa.gr 

• Στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση ακολουθείστε τη διαδρομή: Σύνδεση -

Σύνδεση μέσω taxisnet. Αφού συνδεθείτε, επιλέξτε το πεδίο με τίτλο: *_Νέα 

Αίτηση_* και έπειτα το πεδίο με τίτλο: *_Γενική Αίτηση_* όπου θα συνυποβάλετε 

και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και η αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία ορίζεται, 

κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του ΔΜΠΣ ‘Φιλοσοφία και Διοίκηση ‘ στη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται είναι τα ακόλουθα:  

1. Αίτηση υποψηφιότητας  

2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας  

3. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα  

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας διδακτικού έργου  

6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας εργασιακής εμπειρίας  

7. Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας κάθε μαθήματος του προκηρυσσόμενου γνωστικού 

αντικειμένου 
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Σημειώσεις:  

• Η πρόταση που υποβάλλεται πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και 

υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος 

αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της πρότασης είναι αποκλειστικά του 

υποψηφίου.  

• Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, 

έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία.  

• Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα προσόντα ή δεν 

κατέχει το αντίστοιχο απαιτούμενο δικαιολογητικό, που αποδεικνύει ότι πληροί 

αυτά τα προσόντα, απορρίπτεται από τη διαδικασία αξιολόγησης  

• Εμπειρία που τυχόν επικαλείται ο υποψήφιος και δεν προκύπτει από τα 

απαιτούμενα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίστηκαν ανωτέρω, δεν 

θα μπορεί να λαμβάνεται υπόψη.  

• Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση μόνο σε μία από τις 

υπό πλήρωση θέσεις ακαδημαϊκού υποτρόφου που περιγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει πρόταση σε περισσότερες από 

μια ειδικότητες, αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης. 

• Για τυχόν ερωτήσεις/διευκρινήσεις παρακαλείσθε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό 

μήνυμα στο: dimKon@econ.uoa.gr 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ* 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

BANA ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ - ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ 

Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας 

 

*H αυτόγραφη υπογραφή έχει αποτεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο της Γραμματείας. 
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