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Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο 
υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», Κωδικό «82921» και 
Επιστημονικώς Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Σταύρο Νικολόπουλο, η οποία χρηματοδοτείται 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση 
ανταποδοτικής υποτροφίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εδαφίου 2 της παρ. 2 του άρθρου 
54 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 6 του άρθρου 98 του Ν. 4547/2018 
και την παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.4559/2018 και σύμφωνα με τον Κανονισμό Χορήγησης 
Υποτροφιών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εγκεκριμένο από τη Σύγκλητο του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συνεδρία αριθμ. 1075/14-10-2019), καθώς και την ΚΥΑ 1017/16-3-
2021 ως κάτωθι: 

 

- Αντικείμενο ανταποδοτικής υποτροφίας:  
Παροχή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπως αναλυτικά 
περιγράφεται στο Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων», το οποίο επισυνάπτεται στην 
παρούσα πρόσκληση. 

- Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας ορίζεται από 
την υπογραφή της έως την 30/09/2021. 

- Το συνολικό ποσό μιας πλήρους ανταποδοτικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 
2.600,00€. Μια πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο ισόποσες υποτροφίες 
των 1.300,00€. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Ημ/νία : 11/06/2021 
   Αρ.Πρωτ. : 28084/2021 
      
     
     

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  
για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 
«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 
ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 
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- Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 
ένα (1) μόνο ακαδημαϊκό εξάμηνο πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του 
έργου του υποτρόφου 

- Το έργο θα εκτελεστεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.  

Είναι δυνατή η παράταση ή ανανέωση της σύμβασης μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη 
πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του 
έργου και τυχόν παράτασης αυτού. 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής (Άρθρο 4 ΚΥΑ 1017/16-3-2021) 
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 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 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. 

Λόγοι Αποκλεισμού (Άρθρο 8 ΚΥΑ 1017/16-3-2021) 
Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία, 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. 

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 
ΚΥΑ 1017/16-3-2021. 

Υποχρεώσεις Υποτρόφων (Άρθρο 6 ΚΥΑ 1017/16-3-2021) 
1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η 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 προγράμματος σπουδών 
πρώτου κύκλου ενός Τμήματος. 
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2. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής). Τα 
μαθήματα εντάσσονται στο Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος. 

3. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο 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 θα καθοριστούν στην πρόσκληση του άρθρου 10, 

β) τη 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 μαθήματος 
και την 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. 

4. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ της παρ. 3, 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. 

Πιστοποίηση παραχθέντος έργου (παρ 5 Άρθρου 7 ΚΥΑ 1017/16-3-2021) 
Ο επιβλέπων διδάσκων κάθε μαθήματος πιστοποιεί με βεβαίωσή του προς τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που διεξήχθησαν από κάθε 
υπότροφο στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου αυτού, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων 
για τον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου και 
των βεβαιώσεων των επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί τον 
αριθμό των συνολικών ωρών επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο κάθε υπότροφος 
ανά γνωστικό αντικείμενο.  
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Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων – Βαθμολόγησή τους (Άρθρο 11 ΚΥΑ 1017/16-3-
2021) 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων είναι ενιαία για όλα τα προκηρυσσόμενα 
γνωστικά αντικείμενα των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και καθορίζονται ως ακολούθως: 

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. 

NAI/OXI 

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 
Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται τυχόν 
διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και προγράμματα 
γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του 
άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

NAI/OXI 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1 Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των 
μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα 
παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 

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 
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μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών:  

0 έως 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού- ή 
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 

(έως 45 μόρια) 

Β.2 Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού 
διδακτικού έργου σε προγράμματα 
σπουδών α΄ κύκλου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων. 

Ένα (1) μόριο 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 μόρια) 

Β.3 Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: 

Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε 
συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με 
ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε (5) 
δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε 
συνέδρια. Τυχόν κατοχή πλεονάζοντος 
αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων 
δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(έως 10 μόρια) 

Β.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) μόρια. 

Ανώτατο σύνολο μορίων Εβδομήντα (70) μόρια 

Αξιολόγηση Αιτήσεων – Επιλογή (Άρθρο 10 ΚΥΑ 1017/16-3-2021): 

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 
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με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών 
αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με 
τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, 
είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.  

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. 
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 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» 
«Αποτελέσματα Ερευνητών» (ηλ. Διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-
anakoinoseis/apotelesmata-erevniton) καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

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 θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» «Αποτελέσματα Ερευνητών» (ηλ. 
Διεύθυνση http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton) καθώς 
και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα κριτήρια της Πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και 
απορρίπτεται. 

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση 
ανταποδοτικής υποτροφίας της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η επιλογή 
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής σύμβασης χορήγησης ανταποδοτικής 
υποτροφίας και όχι «πρόσληψης». Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραίτησης ή πρόωρης λύσης της 
σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον 
πίνακα κατάταξης που θα συνταχθεί. 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 
σύναψη σύμβασης χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη 
διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης 
οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
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Υποβολή Αίτησης – Δικαιολογητικά (παρ. 3 Άρθρου 10 ΚΥΑ 1017/16-3-2021): 
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. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου proskliseis_elke@uoi.gr και τη 
Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:  

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜMΑΤΕΙΕΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: gramptn@uoi.gr  

Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά 
λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 

Υποβολή Δικαιολογητικών (Άρθρου 12 ΚΥΑ 1017/16-3-2021): 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους τους πρόσκλησης, ως 
συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα ακόλουθα: 

α) αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, 
β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

γ) 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, 

δ) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 
αναλυτικής βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους 
τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών), 

ε) 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), 

στ) 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), 

ζ) 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, 

η) 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, 
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θ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης 
υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών 
του), 

ι) υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του 
υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισμού της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. γ’ έως στ’ 
είναι η Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος 
εναλλακτικά δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει 
ολοκληρώσει ή φοιτά σε πρόγραμμα σπουδών α’, β’ ή γ’ κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την 
έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση υποψηφιότητάς 
του, ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο 
από τη Γραμματεία του Τμήματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι 
αναληθές 

ή μη ακριβές, ο υποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

Απορρίπτονται και δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής: 

• Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν θα υποβληθούν σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
διαδικασία ή είναι εκπρόθεσμες. 

• Οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίες δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες ή δεν 
συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά σε συμπιεσμένο αρχείο τύπου zip 
στην προαναφερόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 
ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, (παρ.2.γ Άρθρου 12 ΚΥΑ 
1017/16-3-2021) δηλαδή το αργότερο μέχρι και την 21/06/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:30. 
Τα ηλεκτρονικά μηνύματα των αιτήσεων θα αναφέρουν στο θέμα τον Αριθμό Πρωτοκόλλου της 
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως εξής: 

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 28084/2021, για το 
Τμήμα …………». 

Επισημαίνεται ότι το μέγεθος του συνημμένου αρχείου zip δεν επιτρέπεται να ξεπερνά 
τα 25ΜΒ. 
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί έως την άνω ορισθείσα 
καταληκτική ημερομηνία.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με την Επιτροπή 
Ερευνών στο τηλέφωνο 2651007949. 
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Υποβολή Ένστασης (παρ.6 Άρθρου 10 ΚΥΑ 1017/16-3-2021)  

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. 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. 

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. 

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται 
εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης. 

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/280 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του Ν. 4624/2019 
(ΦΕΚ Α΄137/29-8-2019). 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. 

Ο Πρόεδρος  
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. 
 
 
 

Καθηγητής ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 
Αντιπρύτανης 

Συνημμένα: 
1. Αίτηση Υποβολής Πρότασης 
2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης 
3. Παράρτημα «Περιγραφή Μαθημάτων» 
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Παράρτημα 
 

«Περιγραφή Μαθημάτων» 
 
 

 

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων κατά το Ακ. Έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 

 

MIS 5087291 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rescomm@uoi.gr
ΑΔΑ: 67ΥΥ469Β7Η-ΓΝΙ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

 
 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, Τ.Κ. 45110, ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΗΛ.: 26510-07134, FAX.: 26510-07040, E-mail: rescomm@uoi.gr, website: www.rc.uoi.gr 

 
 
 

11 

Τμήμα: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
Α/Α Θέσης ΠΤΝΗ4 
Γνωστικό 

Αντικείμενο ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Α 

ΜΑΘΗΜΑ 1  
Κωδικός Μαθήματος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο 

Φοιτητολόγιο Ιδρύματος :  ΠΝΕ220 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Προπτυχιακού 
Προγράμματος 

Σπουδών:  

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι 

Υποχρεώσεις 
Υπότροφου: 

(Σύνολο ωρών 
320 για μία 

πλήρη 
Υποτροφία ή 

160 για μερική 
υποτροφία. 

Οι περιπτώσεις 
(β) και (γ) 

αποτελούν το 
40% των ωρών 
κατ΄ελάχιστον) 

Είδος Μαθήματος σύμφωνα με Άρθρο 6 της ΚΥΑ 
1017/16-3-2021 

Συνολικές ώρες  
εξαμήνου 

(α) Επικουρία εκπαιδευτικού έργου Μελών ΔΕΠ 39 
(β) Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε 
μικρές ομάδες έως 30 εγγεγραμμένων φοιτητών 

σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος 
39 

(γ) Υποστήριξη Εργαστηριακού, πρακτικού ή 
κλινικού μέρους μαθήματος υπό την 

καθοδήγηση και εποπτεία του διδάσκοντα 
39 

(δ) Διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή 
εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των  

φροντιστηριακών μαθημάτων  
39 

(ε) Συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών 
εξετάσεων και των ενδιάμεσων προόδων του 

μαθήματος  
4 

Σύνολο Ωρών 160 

Ακαδημαϊκό 
Εξάμηνο στο 

οποίο θα 
προσφερθεί 

κατά το Ακ. Έτος 
2020-2021: 

(2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 
5ο) 

4ο 

Εξάμηνο κατά 
το οποίο 

προσφέρεται 
το μάθημα: 

Εαρινό 

Πιστωτικές 
Μονάδες ECTS: 4 

Σύντομη 
Περιγραφή 

Μαθήματος: 

• Αντίληψη (αντιληπτική οργάνωση, αντιληπτικές σταθερότητες, αντιληπτικές 
πλάνες, εξήγηση της αντίληψης, ανάπτυξη της αντίληψης).  
• Προσοχή (συντηρούμενη προσοχή, επιλεκτική προσοχή).  
• Μνήμη (χαρακτηριστικά της μνήμης, η μνήμη ως ενεργητική διαδικασία, θεωρίες 
λήθης, μοντέλα μνήμης, ανάπτυξη της μνήμης).  
• Γλώσσα (γλώσσα και σκέψη, κοινωνικές πλευρές στη χρήση της γλώσσας, 
δεξιότητες ανάγνωσης, ανάπτυξη της γλώσσας).  
• Σκέψη και αναπαράσταση (αναπαράσταση, σκέψη και λύση προβλημάτων, 
εννοιολογική ανάπτυξη, διαλογιστική, υπολογιστικά μοντέλα σκέψης).  
Νοημοσύνη (Δείκτης Νοημοσύνης, ιεραρχία ικανοτήτων, γενετικές και περιβαλλοντικές 
επιδράσεις στη νοημοσύνη, ατομικές διαφορές και διαφορές ομάδων ως προς τη 
νοημοσύνη, βελτίωση της νοημοσύνης) 
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Α/Α Θέσης ΠΤΝΗ5 
Γνωστικό 

Αντικείμενο ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Β 

ΜΑΘΗΜΑ 1  
Κωδικός Μαθήματος Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο 

Φοιτητολόγιο Ιδρύματος :  ΠΝΕ222 

Τίτλος 
Μαθήματος 

Προπτυχιακού 
Προγράμματος 

Σπουδών:  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 

Υποχρεώσεις 
Υπότροφου: 

(Σύνολο ωρών 
320 για μία 

πλήρη 
Υποτροφία ή 

160 για μερική 
υποτροφία. 

Οι περιπτώσεις 
(β) και (γ) 

αποτελούν το 
40% των ωρών 
κατ΄ελάχιστον) 

Είδος Μαθήματος σύμφωνα με Άρθρο 6 της ΚΥΑ 
1017/16-3-2021 

Συνολικές ώρες  
εξαμήνου 

(α) Επικουρία εκπαιδευτικού έργου Μελών ΔΕΠ 39 
(β) Διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε 
μικρές ομάδες έως 30 εγγεγραμμένων φοιτητών 

σύμφωνα με απόφαση της ΓΣ του Τμήματος 
39 

(γ) Υποστήριξη Εργαστηριακού, πρακτικού ή 
κλινικού μέρους μαθήματος υπό την 

καθοδήγηση και εποπτεία του διδάσκοντα 
39 

(δ) Διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή 
εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των  

φροντιστηριακών μαθημάτων  
39 

(ε) Συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών 
εξετάσεων και των ενδιάμεσων προόδων του 

μαθήματος  
4 

Σύνολο Ωρών 160 

Ακαδημαϊκό 
Εξάμηνο στο 

οποίο θα 
προσφερθεί 

κατά το Ακ. Έτος 
2020-2021: 

(2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 
5ο) 

2ο 

Εξάμηνο κατά 
το οποίο 

προσφέρεται 
το μάθημα: 

Εαρινό 

Πιστωτικές 
Μονάδες ECTS: 4 

Σύντομη 
Περιγραφή 

Μαθήματος: 

• Εισαγωγή: Οι αιτίες της συμπεριφοράς και τα κίνητρα. Κίνητρα και γνώση. 
Κίνητρα και δράση. Ψυχολογία κινήτρων. Ορισμός και είδη κινήτρων. Μέθοδοι μελέτης 
κινήτρων. Ιστορική αναδρομή.  
• Βιολογική και φυσιολογική βάση των κινήτρων (ένστικτα, πείνα, δίψα, ύπνος, 
σεξουαλικότητα).  
• Θεωρίες κινήτρων: ψυχαναλυτική, ανθρωπιστικές, συμπεριφορικές, 
διέγερσης/αρίστου επιπέδου.  
• Κίνητρα ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας:     
• Η θεωρία του κινήτρου επίτευξης: Χαρακτηριστικά του κινήτρου επίτευξης. Η 
τάση για επίτευξη επιτυχίας. Η τάση για αποφυγή της αποτυχίας. Τελικό κίνητρο 
επίτευξης. Εξέλιξη της θεωρίας. Κίνητρο για αποφυγή της επιτυχίας. Ανάπτυξη του 
κινήτρου επίτευξης στα παιδιά. 
• Γνωστικές Θεωρίες: Η θεωρία του πεδίου του Lewin. Θεωρίες γνωστικής 
συνέπειας και αιτιολογικού προσδιορισμού: Η θεωρία του Heider. Η θεωρία των Jones και 
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Davis. Η θεωρία του Kelley. Συνεπαγόμενα της θεωρίας του Kelley.  
• Εφαρμογές των θεωριών αιτιολογικού προσδιορισμού στην εκπαίδευση: Το 
κίνητρο επίτευξης και η θεωρία προσδιορισμού. Διαστάσεις των προσδιορισμών. 
Προσδιορισμοί και συναισθήματα. Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. Εσωτερικά κίνητρα 
και εκπαίδευση. Ο επιτυχημένος δάσκαλος. Η θεραπευτική χρήση των προσδιορισμών στο 
σχολείο. 
• Αιτιολογικοί προσδιορισμοί στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην παθολογική 
συμπεριφορά.  
• Κίνητρα και βούληση: Οι πρόδρομοι. Η τάση για δράση. Η έναρξη της δράσης. Η 
υπερνίκηση των εμποδίων της δράσης. Η θεωρία του Kuhl. Το μοντέλο του Ρουβίκωνα 
για τις φάσεις της δράσης.   
Ο εαυτός ως πηγή κινήτρου: Η έννοια του εαυτού. Συνθήκες που προάγουν την αυτο-
ενημερότητα. Αυτο-εστίαση και έλεγχος δράσης. 
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