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(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Τηλέφωνο: 2102896974  Αριθμ. Πρωτ.: 13436_2021 

Fax: 2102835647  Ημερομηνία:  21/7/2021 

e-mail: vmatsouka@aspete.gr    

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΗΝ ΑΣΠΑΙΤΕ» 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό 
ΟΠΣ 5130670 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ), και σύμφωνα με την αριθ. 24/19-7-2021 (Θ. 5) 
Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, προσκαλεί Νέους 
Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή 
διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά 
Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ για 
το ακαδ. έτος 2021-2022, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από 1) την αριθ. 13/16-7-2021 (Θ. 2) απόφαση 
του Τμήματος Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, 2) την αριθ. 12/2-7-2021 (Θ. 7) απόφαση του 
Τμήματος Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών της ΑΣΠΑΙΤΕ, 3) την αριθ. 19/14-7-2021 (Θ. 7) 
απόφαση του Τμήματος Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών και 4) την αριθ. 24/19-7-2021 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ και αναλυτικά 
περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση.  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να 
υποβάλλουν πρόταση για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να 
διδάξουν τα μαθήματα του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, για το ακαδ. έτος 2021-2022. Διευκρινίζεται ότι κάθε 
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό 
πεδίο. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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Αξιολόγηση υποψηφίων 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:  

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 
μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 70, 
επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως: 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο 

0 - 10 

β) συναφές δημοσιευμένο έργο (βλ. σημείωση 1)  0 – 40 

γ) αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο ανάλογου επιπέδου σε σχετικό 
επιστημονικό πεδίο ή/και εργασία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της 
χώρας ή της αλλοδαπής ή/και συμμετοχή με αμοιβή σε οργανωμένα ερευνητικά 
προγράμματα* (εξαιρείται ενδεχόμενη προηγούμενη διδακτική εμπειρία, η οποία 
δεν μοριοδοτείται)  

0 - 20 
(4 μονάδες/έτος, με 

μέγιστο 5 έτη) 

Κριτήριο 5: Αξιολόγηση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 30, 
επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως: 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 - 10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  0 - 10 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 10 

Σύνολο: 0 - 100 
 

Σημείωση 1:  

 αριθμός άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά x4 

 αριθμός εργασιών σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων x2 
 

*Ως επαγγελματική δραστηριότητα/ερευνητική εμπειρία δεν συνυπολογίζεται αυτή που τυχόν αποκτήθηκε κατά 
τη διάρκεια του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος και συνδέεται με 
σχετική υποχρέωση που επιβάλλουν τα σχετικά μεταπτυχιακά προγράμματα ή οι σπουδές. H επαγγελματική 
δραστηριότητα/ερευνητική εμπειρία αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών του φορέα 
απασχόλησης (σχετική σύμβαση και βεβαίωση απασχόλησης).  
 

Επισημαίνεται ότι η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός υποψηφίου της 
παρούσας πρόσκλησης θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των 
προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει 
προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, 
ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Για τις περιπτώσεις των 
ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ 
του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, 
ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με 
την ΕΥ ΟΠΣ. 
 
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. 
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Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα πραγματοποιηθεί από τις Συνελεύσεις 
των Τμημάτων της ΑΣΠΑΙΤΕ, κατόπιν εισήγησης τριμελών Επιτροπών Αξιολόγησης, Επιτροπές 
που η αντίστοιχη Συνέλευση ορίζει και εν συνεχεία εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και θα αναρτηθούν 
στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Η ανάρτηση των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» θα πραγματοποιείται με αναφορά στον αριθμό 
πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.  
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη 
της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ  
Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των όποιων ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης 
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 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 επόμενων επιλαχόντων 
υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο/η υποψήφιος/α με την υψηλότερη 
βαθμολογία στο κριτήριο 4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων και στο κριτήριο 4, η σειρά 
κατάταξης θα καθορίζεται μέσω δημόσιας κλήρωσης όπου θα παρευρίσκονται οι ενδιαφερόμενοι και 
η Επιτροπή Αξιολόγησης του Επιστημονικού Πεδίου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει τον ακριβή 
τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων που 
αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται με ανακοίνωση που 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν 
από τη διενέργεια της κλήρωσης. 
Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων καθ’ όλη τη διαδικασία και τα επιμέρους στάδια της παρούσας  
Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους μέριμνα και ευθύνη από την Ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ 
(www.aspete.gr). 
Σημειώνεται ότι το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Ο 
αιτών έχει υπέρτερο έννομο συμφέρον να έχει πρόσβαση στα στοιχεία των συνυποψηφίων  για να 
ασκήσει  τα εκ του νόμου δικαιώματα της προσβολής των σχετικών αποφάσεων. Γίνονται μόνο 
δεκτές αιτήσεις που είναι εμπρόθεσμες. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται σε κάθε περίπτωση 
περιορίζονται στη χορήγηση  των δικαιολογητικών εκείνων που αποτέλεσαν τη βάση της 
αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Πρόσθετοι όροι 
1. Δικαίωμα Υποβολής Πρότασης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το 
οποίο: 
 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το 

Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η πρότασή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1/1/2011. 

 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 
Πράξης. 

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας 
ή της αλλοδαπής. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει 
των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

http://www.aspete.gr/
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3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα 
(1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του 
συνόλου των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του 
τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η 
παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας, οι οποίες θα 
εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου και μετά από 
συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου 
του οικείου Τμήματος. 

5. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό 
των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (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 ή στο 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.  

 
6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της ωφελούμενου/ης βρίσκεται σε 
διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα της ΑΣΠΑΙΤΕ (Νομό Αττικής), η ως άνω 
αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο 
ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δυο εξάμηνα του ακαδ. έτους, 
(μετά από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των 
δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). 
 
7. Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η 
προσκόμιση σχετικής άδειας άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση αδυναμίας 
έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας ο Δικαιούχος προβαίνει στην κλήση του επόμενου, στην 
σειρά κατάταξης υποψηφίου. 

8. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των 
ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων του ακαδ. έτους 2021-
22, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της ΑΣΠΑΙΤΕ, και συμπεριλαμβάνουν και την 
επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου ακαδ. έτους 2021-2022. 

9. Η υποβολή αίτησης - πρότασης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών 
δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών 
δεδομένων των υποψηφίων 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. Επιπρόσθετα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία 
επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας 
του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή 
διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. 

10. Οι αιτούντες πλέον των απαιτούμενων εγγράφων, σε ειδικό έντυπο πληροφόρησης θα 
δηλώνουν, αφού ενημερωθούν από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, ότι παράσχουν 
τη συγκατάθεσή τους ειδικώς για την εκ μέρους του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ και του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ συλλογή, τήρηση σε (ηλεκτρονικό ή μη) αρχείο και επεξεργασία, 
σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των 
Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων τους, τα 
οποία θα δηλώνονται έγχαρτα στα οικεία έντυπα και στα επισυναπτόμενα από τους ίδιους 
δικαιολογητικά, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από τον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
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Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) για σύναψη σύμβασης για τις ανάγκες της Πράξης «Απόκτηση 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην 
ΑΣΠΑΙΤΕ», στο οποίο συμμετέχουν ως υποψήφιοι και αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης 
του εν λόγω έργου και των οποίων προσωπικών δεδομένων αποδέκτης θα είναι και θα τα 
επεξεργάζεται το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, για τον σκοπό αυτό. 
Κατά τη σύναψη της σύμβασης ο ανάδοχος/απασχολούμενος υποχρεούται να υπογράψει επιπλέον 
σύμβαση εμπιστευτικότητας και μη διάθεσης πληροφοριών, σύμφωνα με το ν. 4629/2019 [ΦΕΚ 
137/Α΄/29-8-2019]. 
 
Τρόπος υποβολής προτάσεων: 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή 
των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με 
υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ 
καθημερινά 9:00-15:00 από 22/7/2021 έως και τις 30/7/2021 και από 30/8/2021 έως και τις 
6/9/2021. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το 
χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. 

 
Στο φάκελο της υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:  

Ονοματεπώνυμο:  
Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.):  
Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο): 
 
ΠΡΟΣ: ΑΣΠΑΙΤΕ - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 
Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Τ.Κ. 15122, Μαρούσι 
 

«Πρόταση για το Επιστημονικό Πεδίο: 
…………………………………………………………………  

στο Τμήμα: ………………………………………. της ΑΣΠΑΙΤΕ  
για την αριθ. πρωτ. ……/….-….-…… Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» 

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται: 

 Αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν 
τα διαλαμβανόμενα σε αυτό 

 Έντυπο «Ενημέρωση – Δήλωση συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων» 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από 
τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης και το θέμα της διδακτορικής διατριβής, σε περίπτωση που δεν 
προκύπτουν από το φωτοαντίγραφο του Διδακτορικού  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: α) έλαβε 
γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται 
όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) 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, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν υπάρχει προγενέστερη 
επιλογή (συμμετοχή) σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο 
των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 
2014‐2020 (όπου ισχύει η συνθήκη) 
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 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι έχει εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή ότι έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή ότι έχει λάβει αναβολή για 
όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.  

Επιπλέον, για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ2 Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  
Α) Δημόσια έγγραφα της ημεδαπής υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων 
εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
Β) Ιδιωτικά έγγραφα της ημεδαπής υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, 
τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 
Γ) Έγγραφα της αλλοδαπής υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφά τους που 
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, και συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα Βασιλική 
Ματσούκα (τηλ. 210 2896974, e-mail: vmatsouka@aspete.gr). 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ στη διεύθυνση http://elke.aspete.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τυχόν διευκρινίσεις ή 
τροποποιήσεις που θα προκύψουν θα δημοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί 
ευθύνη του ενδιαφερόμενου να λάβει γνώση γι’ αυτές. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ και κατ’ επέκταση για την ΑΣΠΑΙΤΕ 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 και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ 
αυτήν. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
  

Καθηγητής Σπυρίδων Λ. Πανέτσος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνημμένα:  
1. Πίνακας Επιστημονικών Πεδίων 
2. Παράρτημα - Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 
3. Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας 

mailto:vmatsouka@aspete.gr
http://elke.aspete.gr/
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Πίνακας μαθημάτων 
 

Τμήμα 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 

Κωδικός 
μαθήματος 

Ώρες διδασκαλίας 
/ 

εβδομάδα Κατηγορία 
Αριθμός 
Θέσεων 

Θεωρία Εργαστήριο 

Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Πολιτικών Μηχανικών 

Ενεργειακός 
Σχεδιασμός 
Κανονισμός 

Ενεργειακός Σχεδιασμός & 
Η/Μ Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων 
9ο  ΠΜ903Β 2 2 ΚΕΥ 1 

Σύγχρονος 
Σχεδιασμός 
Μεταφορών 

Ανάλυση και Σχεδιασμός 
Μεταφορών 

9ο  ΠΜ903Γ 2 2 ΚΕΥ 1 

Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

Μηχανολογικός 
Σχεδιασμός 

Σχεδίαση με Η/Υ 5ο  Μ505Π 2 2 ΚΕΥ 1 

Προστασία 
Περιβάλλοντος 

Προστασία Περιβάλλοντος 
και Τεχνολογία 
Αντιρρύπανσης 

9ο  Μ0905Π 4 0 ΚΕΥ 1 

Θέρμανση-Ψύξη 

Κλιματισμός ΙΙ 8ο  Μ0802Π 2 2 ΚΕΥ 

1 Ενεργειακοί έλεγχοι και 
Επιθεωρήσεις 

9ο Μ0904Π 4 0 ΚΕΥ 

Σύγχρονα 
Ενεργειακά 
Συστήματα 

Ηλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ 

8ο Μ0803Π 4 0 ΚΕΥ 

1 Σχεδιασμός και 
Βελτιστοποίηση 

Ενεργειακών Συστημάτων 
9ο  Μ0903Π 4 0 ΚΕΥ 

Τεχνολογία 
Αυτοκινήτου 

Σύγχρονες Τεχνολογίες 
Αυτοκίνησης 

9ο  Μ0901Π 2 2 ΚΕΥ 

1 
Τεχνικές Μετρήσεων 

Ενεργειακών Συστημάτων 
8ο  Μ0805Π 4 0 ΚΕΥ 

Τμήμα Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Ενεργειακή Πολιτική της 

Ευρώπης 
9ο ΗΜ903Α2 4 0 ΚΕΥ 1 

Τηλεπικοινωνίες 

Ευρυζωνικές Επικοινωνίες 9ο ΗΜ903Β1 4 0 ΚΕΥ 

1 Φωτονική και 
Τηλεπικοινωνίες 

9ο ΗΜ903Β2 4 0 ΚΕΥ 

*Κατ’ επιλογή Υποχρεωτικό  
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Παράρτημα 
Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
 

Τμήμα 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Τίτλος μαθήματος Συνοπτική περιγραφή μαθήματος 

Τμήμα 
Εκπαιδευτικών 

Πολιτικών 
Μηχανικών 

Ενεργειακός 
Σχεδιασμός 
Κανονισμός 

Ενεργειακός 
Σχεδιασμός & Η/Μ 

Εγκαταστάσεις 
Κτιρίων 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Βασικές αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτηρίων, Ηλιακά Παθητικά Συστήματα Θέρμανσης, Παθητικά Συστήματα Δροσισμού, H/M Εγκαταστάσεις χαμηλής 
κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Επεμβάσεις για τη βελτίωση Ενεργειακής Συμπεριφοράς του Κτηρίου: Επεμβάσεις στο Κτηριακό Κέλυφος, 
Επεμβάσεις Αναβάθμισης Η/Μ Εγκαταστάσεων. Κανονισμοί Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, Υδραυλικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, 
Πυροπροστασία Κτηρίων. 

Σύγχρονος 
Σχεδιασμός 
μεταφορών 

Ανάλυση και 
Σχεδιασμός 
Μεταφορών 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Το συγκοινωνιακό πρόβλημα – Ιστορική αναδρομή. 
Βασικές έννοιες και αρχές του σχεδιασμού μεταφορών.                      
Προβλήματα  του τομέα των Μεταφορών. 
Ορθολογικός σχεδιασμός: Εντοπισμός των προβλημάτων, καταγραφή πιθανών εναλλακτικών  λύσεων. 
Η αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης. 
Πρόβλεψη της ζήτησης για μετακινήσεις. Πρόβλεψη των Κυκλοφοριακών ροών και του επιπέδου εξυπηρέτησης. 
Πρότυπα σχεδιασμού μεταφοράς. Μαθηματικό Μοντέλο - Μοντέλο των 4 βημάτων - Κλασσικό μοντέλο. 
Εφαρμογή των μοντέλων. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

Τμήμα 
Εκπαιδευτικών 
Μηχανολόγων 

Μηχανικών 

Μηχανολογικός 
Σχεδιασμός 

Σχεδίαση με Η/Υ 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Βασικά στοιχεία ηλεκτρονικής και παραμετρικής σχεδίασης  
- γνωριμία με το περιβάλλον του προγράμματος, βασικές ιδιότητες και πτυσσόμενα μενού  
- μετάβαση από το συμβατικό τρόπο σχεδίασης (σχέδιο στο χέρι) στην ηλεκτρονική σχεδίαση  
- τρόποι σχεδίασης (μενού, εικονίδια, διαλογικός τρόπος)  
- Εντολές σχεδίασης δυσδιάστατων αντικειμένων  
- συστήματα συντεταγμένων  
- σχεδίαση με τη χρήση συντεταγμένων, (καρτεσιανές, πολικές, απόλυτες και βηματικές), οριοθέτηση χώρου σχεδίασης, περιθώρια και υπομνήματα, 
ρυθμίσεις του περιβάλλοντος σχεδίασης  
- Εντολές τροποποίησης και μετακίνησης αντικειμένων  
- εντολές συρρίκνωσης και μεγέθυνσης αντικειμένων  
- εξαγωγή 2D όψεων αντικειμένων - μηχανουργικών εξαρτημάτων και εντολές διαστασιολόγησης  
- τοποθέτηση και προσδιορισμός ανοχών (απλές και γεωμετρικές)  
- εντολές διερεύνησης (εύρεση περιμέτρου, μάζας, αδράνειας, μέτρηση μήκους, δημιουργία λίστας με τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά σχεδίασης και 
υπολογισμών των αντικειμένων, κλπ). 
- εισαγωγή στην τρισδιάστατη (3D) παραμετρική σχεδίαση. 
Παράδειγμα εξαγωγής όψεων και διερεύνησης σε σχεδιασμένο αντικείμενο (δυσδιάστατο και τρισδιάστατο). Εύρεση όγκου, εμβαδού, ροπών αδράνειας, 
κέντρου βάρους, κλπ. 

Προστασία 
Περιβάλλοντος 

Προστασία 
Περιβάλλοντος και 

Τεχνολογία 
Αντιρρύπανσης 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Τα κυριότερα είδη ρύπανσης / ρύπων: Επιπτώσεις τους και ανεκτά επίπεδα.  
Ρύπανση της ατμόσφαιρας. Βιομηχανική / ενεργειακή ατμοσφαιρική ρύπανση. Αερολύματα και λοιποί αέριοι βιομηχανικοί ρυπαντές. Όξινη βροχή. Μείωση 
ατμοσφαιρικού όζοντος. Φαινόμενο θερμοκηπίου. Συνέπειες, κλιματική μεταβολή, ενανθράκωση σκυροδέματος. Διάβρωση μετάλλων, σκυροδέματος και 
πέτρας. 
Ρύπανση θάλασσας / νερού, αποοξυγόνωση, ευτροφισμός. Ρύπανση εδάφους. Άλλες μορφές ρύπανσης.  
Υγρά και στερεά απόβλητα. Τoξικά απόβλητα. Ραδιενεργή ρύπαvση - πυρηνικά ατυχήματα.  
Τεχνολογίες και συστήματα αντιρρύπανσης.  
Υγρά απόβλητα, βιολογική επεξεργασία, πρωτογενής και δευτερογενής καθαρισμός. Τριτογενής καθαρισμός. Διάθεση ιλύος. Παραγωγή βιοαερίου. Ανάκτηση 
υλικών.  
Επεξεργασία αποβλήτων ειδικών βιομηχανιών.  
Μέθοδοι διάθεσης, ενεργειακής αξιοποίησης και ανάκτησης στερεών αποβλήτων.  
Διαχείριση τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων.  
Αντιμετώπιση άλλων μορφών ρύπανσης.  
Ρύπανση μεγάλων συστημάτων, φυσικός αυτοκαθαρισμός και τεχνητός καθαρισμός. Διάχυση, μεταφορά και διασπορά ρύπων. Φαινόμενα μεταφοράς - 
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προσομοίωση και μαθηματικά μοντέλα. 

Θέρμανση-Ψύξη 

Κλιματισμός ΙΙ 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Συστήματα κλιματισμού και συσκευές. Θεωρία και ασκήσεις.  
Τοπικές μονάδες κλιματισμού (fan coils). Θεωρία και ασκήσεις.  
ΚΚΜ-κεντρική κλιματιστική μονάδα, ΚΚΜ προκλιματισμένου αέρα. Θεωρία και ασκήσεις.  
Ανεμιστήρες και αεραγωγοί. Θεωρία και ασκήσεις.  
Σωληνώσεις νερού. Θεωρία και ασκήσεις.  
Σωληνώσεις ψυκτικού μέσου. Θεωρία και ασκήσεις.  
Θερμαντλίες. Θεωρία και ασκήσεις.  
Εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. 
Εργαστήριο: χειρισμοί επί θερμοστατών αέρα και νερού, σύνδεση και αποσύνδεση τοπικής μονάδας κλιματισμού, αναγνώριση αερόψυκτου και υδρόψυκτου 
τσίλερ, σύγκριση λειτουργίας αερόψυκτου και υδρόψυκτου συστήματος, μέτρηση ροής νερού σε τσίλερ, δοκιμές σε ΚΚΜ με διάφορα ποσοστά νωπού αέρα. 
Κλιματισμός με φυσικό αέριο. 

Ενεργειακοί Έλεγχοι 
και Επιθεωρήσεις 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Νομοθετικό – Κανονιστικό πλαίσιο ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων (ΚΕΝΑΚ):  
Θερμομονωτική ικανότητα, ενεργειακά υαλοστάσια, υπολογισμοί σκιάσεων, υπολογισμοί αναγκών σε ΖΝΧ, συνιστώμενα επίπεδα αερισμών, υπολογισμοί 
ενεργειακής αποδοτικότητας λεβήτων, εστιών βιομάζας, θερμαντικών σωμάτων, αντλιών θερμότητας, κλιματιστικών μηχανημάτων και αντλιών θερμότητας. 
Ενεργειακές επιθεωρήσεις λεβητοστασίων κτιρίων. Ενεργειακές επιθεωρήσεις ψυχροστασίων κτιρίων. 
Νομοθετικό – Κανονιστικό πλαίσιο ενεργειακών ελέγχων κτιρίων (ν. 4342/2015):Ενεργειακός ισολογισμός κτιρίου. Σχέδιο ενεργειακού ελέγχου, EnPIs, 
γραμμή βάσης (base line), σωρευτική εξοικονόμηση ενέργειας (cusum), εισαγωγή στην ανάλυση κόστους κύκλου ζωής του ενεργειακού έργου. 

Σύγχρονα 
Ενεργειακά 
Συστήματα 

Ηλεκτροπαραγωγή 
από ΑΠΕ 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Εκτίμηση Αιολικού Δυναμικού: Χαρακτηριστικές παράμετροι του ανέμου, παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου, μέτρηση 
και ανάλυση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής, υπολογισμός της μεταβολής της ταχύτητας του ανέμου σε σχέση με το ύψος, μέση ετήσια ισχύς 
ανεμογεννήτριας, υπολογισμός του ετήσιου χρόνου που δεν λειτουργεί η ανεμογεννήτρια, λόγω μικρής ή λόγω μεγάλης ταχύτητας, με βάση τη συνάρτηση 
ολικής πιθανότητας. Ανεμογεννήτριες, κατάταξη ανεμογεννητριών, βασικά μέρη ανεμογεννήτριας οριζόντιου άξονα, θόρυβος ανεμογεννήτριας, αντικεραυνική 
προστασία και γείωση ανεμογεννητριών, ισχύς ανεμογεννήτριας, Αιολικά Συστήματα Ανεμογεννητριών, ανεμογεννήτριες μικρής ισχύος, ανεμογεννήτριες 
μέσης και μεγάλης ισχύος, εφαρμογές Αιολικών Συστημάτων, αιολικά πάρκα, off shore πάρκα, σύνδεση με δίκτυα. 
Εκτίμηση Ηλιακού Δυναμικού: Ολική, απευθείας διάχυτη και διάχυτη ανακλώμενη ακτινοβολία, απόσταση ήλιου-γης, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας, ενέργεια 
που δέχεται οριζόντια επιφάνεια ή συλλέκτης εκτός ατμόσφαιρας, ανάλυση της ημερήσιας ακτινοβολίας σε άμεση και διάχυτη, ανάλυση της μηνιαίας μέσης 
ακτινοβολίας ημέρας σε άμεση και διάχυτη, ανάλυση ημερήσιας ακτινοβολίας σε ωριαίες τιμές, βέλτιστη γωνία κλίσης συλλέκτη με προσανατολισμό νότιο. 
Στοιχεία Υπολογισμού Φωτοβολταϊκών Συστημάτων: Διαφορές απόδοσης ανάμεσα στα σταθερά και στα περιστρεφόμενα Φ/Β πλαίσια με συνεχή κάθετη 
πρόσπτωση, σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, με βάση στοιχεία υπολογισμού, διαφορές απόδοσης ανάμεσα στα σταθερά και στα περιστρεφόμενα Φ/Β 
πλαίσια με συνεχή κάθετη πρόσπτωση,  υπολογισμοί για τη διαφορά απόδοσης ανάμεσα στα σταθερά και στα περιστρεφόμενα Φ/Β πλαίσια με συνεχή 
κάθετη πρόσπτωση, σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο, με βάση τα στοιχεία των πινάκων (στατιστικά στοιχεία). Συσκευές και Εξαρτήματα Φ/Β 
Εγκαταστάσεων. Συστήματα Παρακολούθησης του Ήλιου – Ηλιοστάτες, θέση και Διαστάσεις Σκιάς Φ/Β Πλαισίων, Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, 
ηλιακά πάρκα, σύνδεση με δίκτυα 
Ηλεκτροπαραγωγή από Μικρά Υδροηλεκτρικά, Γεωθερμία, Βιομάζα, από Θερμικά Ηλιακά Συστήματα και από άλλες ΑΠΕ (π.χ. Fuel cells), σύνδεση με 
δίκτυα. 

Σχεδιασμός και 
Βελτιστοποίηση 

Ενεργειακών 
Συστημάτων 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Βασικές έννοιες και μεθοδολογίες σχεδίασης ενεργειακών συστημάτων. Τεχνολογίες συμπαραγωγής και ένταξη αυτής στο ενεργειακό σύστημα. Ενεργειακή 
αποθήκευση ηλεκτρικής και θερμοψυκτικής ενέργειας. Τεχνικές DSM στα δίκτυα. Υβριδικά συστήματα. 
Μεθοδολογία μοντελοποίησης ενεργειακών συστημάτων. Προσομοίωση και εκτίμηση των ενεργειακών μοντέλων. Προσομοίωση δυναμικών συστημάτων. 
Προσομοίωση και βελτιστοποίηση της ενεργειακής πολιτικής με οικονομικά κριτήρια. Μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού με εφαρμογή στα ενεργειακά 
συστήματα. Αναζήτηση της βέλτιστης ενεργειακής πολιτικής με χρήση απλοποιημένων μοντέλων. Βελτιστοποίηση από πλευράς τεχνολογίας.  
Ασκήσεις: Χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων για ανάλυση και βελτιστοποίηση σύνθετων ενεργειακών συστημάτων.  

Τεχνολογία 
Αυτοκινήτου 

Σύγχρονες 
Τεχνολογίες 
Αυτοκίνησης 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Υβριδικά Οχήματα: Γενικά στοιχεία υβριδικών οχημάτων, βασικές αρχές λειτουργίας υβριδικών οχημάτων, συστήματα μετάδοσης κίνησης υβριδικών 
οχημάτων, αρχιτεκτονικές των υβριδικών συστημάτων κίνησης, συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας υβριδικών οχημάτων, συστήματα ηλεκτρικής διαχείρισης 
ενέργειας υβριδικών οχημάτων 
Ηλεκτρικά Οχήματα: Σύστημα κίνησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου και κύρια στοιχεία αυτού. 
Αμάξωμα και σύστημα μετάδοσης κίνησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου, σχεδίαση Επαγωγικού Κινητήρα και Βέλτιστη Επιλογή αυτού, αντιστροφέας Ισχύος 
(Power Inverter, DC-AC) και Διαμορφωτής Εύρους Παλμών (PWM), έλεγχος Κινητήρα Eπαγωγής , ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου Κινητήρα, επιλογή Συστοιχίας 
Συσσωρευτών – Φορτιστές, ψηφιακό Σύστημα Λήψης Δεδομένων, συμπεράσματα. 
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Οχήματα Κυψέλης (Στοιχείων) Καυσίμου: Εισαγωγή-Προέλευση και Ιστορική Εξέλιξη, αρχή Λειτουργίας των Στοιχείων Καυσίμου, περιγραφή των Κύριων 
Τμημάτων των Στοιχείων Καυσίμου, βασικές Κατηγορίες των Στοιχείων Καυσίμου, σύγχρονες Εφαρμογές των Στοιχείων Καυσίμου στην Περιοχή της 
Αυτοκίνησης, παραδείγματα και Κύρια Χαρακτηριστικά Σύγχρονων Οχημάτων με Στοιχεία Καυσίμου. 
Εργαστήριο: Μετρήσεις χαρακτηριστικών οχημάτων, προσομοίωση λειτουργικών συστημάτων αυτών. 

Τεχνικές Μετρήσεων 
Ενεργειακών 
Συστημάτων 

Περιγραφή του μαθήματος:  
Ενεργειακή κατανάλωση, ενεργειακή απόδοση, επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, τεχνική ορολογία για τους ενεργειακούς ελέγχους - ορισμοί  
Ανάλυση του αντικειμένου των ενεργειακών ελέγχων και των μεθόδων υλοποίησης  
Μέθοδοι μέτρησης, καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης των μεγεθών  
Αρχή λειτουργίας των αισθητήρων και μετρητικών διατάξεων που χρησιμοποιούνται στους ενεργειακούς ελέγχους,  
Βασικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων και των περιορισμών που παρουσιάζουν (σφάλματα μέτρησης, ακρίβεια)  
Παραδείγματα εφαρμογής ενεργειακών ελέγχων  
Νομοθετικό – Κανονιστικό – Τυποποιητικό πλαίσιο ενεργειακών ελέγχων.  
Ενεργειακοί έλεγχοι στη βιομηχανία και μεταφορές, Ελληνική νομοθεσία (ν. 4342/2015), Διεθνή πρότυπα. 

Τμήμα 
Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Εκπαιδευτικών 
Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 

Ενεργειακή Πολιτική 
της Ευρώπης 

Περιγραφή του μαθήματος: 
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή της ενεργειακής πολιτικής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση, 
από πλευράς φοιτητών, βασικών θεμάτων ευρωπαϊκής και διεθνούς ενεργειακής πολιτικής (συμπεριλαμβανομένης της προσομοίωσής τους). 
Θεματικές ενότητες: Στα πλαίσια του μαθήματος, θα αναλυθούν  
Η Συμφωνία του Παρισιού (Paris Agreement) και οι υποχρεώσεις στα πλαίσια των Εθνικά Προσδιορισμένων Συνεισφορών (Nationally Determined 
Contributions) 
Η Ενεργειακή Ένωση (Energy Union) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
To Στρατηγικό Σχέδιο Ενεργειακών Τεχνολογιών (Strategic Energy Technology Plan) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
To Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων (European Union Emission Trading Scheme) 
Η Ενεργειακή πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κίνας 
Η εθνική και παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση (αφαιρετικά) με χρήση του λογισμικού Global Change Assessment Model (GCAM). 
Τρόπος διδασκαλίας: Εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, το μάθημα θα περιλαμβάνει (κατά περίπτωση) την επίλυση ασκήσεων, την παρουσίαση μελετών 
περίπτωσης (case-studies) και την προαιρετική ανάληψη εργασιών.  

Τηλεπικοινωνίες 

Ευρυζωνικές 
Επικοινωνίες 

Περιγραφή του μαθήματος: 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές και τεχνολογίες που συνθέτουν το πεδίο των ευρυζωνικών επικοινωνιών  
Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η εξέταση των τεχνικών και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στα ευρυζωνικά δίκτυα (DSL, FTTx, SDH, ΑΤΜ, ΙP, 
metro-Ethernet κλπ, η παρουσίαση και εξέταση των ευρυζωνικών δικτύων και υπηρεσιών και η εξέταση της κατάσταση πραγμάτων στην Ελλάδα και 
διεθνώς. 
Θεματικές ενότητες:  
Επισκόπηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών - τεχνικές μεταγωγής.  
Απαιτήσεις και βασικά χαρακτηριστικά του ευρυζωνικού δικτύου, το ευρυζωνικό δίκτυο ενοποιημένων υπηρεσιών (B-ISDN).  
Τεχνικές ATM, IP και metro-Ethernet 
Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης (Ψηφιακοί συνδρομητικοί βρόχοι – DSLs, οπτικά και ασυρματικά δίκτυα πρόσβασης).  
Δομημένη καλωδίωση.  
Η αγορά των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και διεθνώς. Η πράσινη διάσταση των τηλεπικοινωνιών. 
Τρόπος διδασκαλίας: Εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, το μάθημα θα περιλαμβάνει (κατά περίπτωση) την επίλυση ασκήσεων, την παρουσίαση μελετών 
περίπτωσης (case-studies) και την προαιρετική ανάληψη εργασιών.  

Φωτονική και 
Τηλεπικοινωνίες 

Περιγραφή του μαθήματος: 
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη σύγχρονη (state-of-the art) φωτονική τεχνολογία και τη χρήση της στον τομέα των 
τηλεπικοινωνιών.  
Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι η ανάλυση των φωτονικών στοιχείων και διατάξεων, η εξέταση των τρόπων ενσωμάτωσής τους σε τηλεπικοινωνιακές 
ζεύξεις και συστήματα και η παρουσίαση της έρευνας και των πιθανών μελλοντικών εξελίξεων στις φωτονικές τηλεπικοινωνίες. 
Θεματικές ενότητες:  
Επισκόπηση φωτονικών διατάξεων για χρήση στις τηλεπικοινωνίες.  
Μετάδοση σήματος μέσω οπτικής ίνας (με έμφαση στη διασπορά, τα μη γραμμικά φαινόμενα και την αλληλεπίδρασή τους, σολιτόνια).  
Παθητικά στοιχεία (συζεύκτες, φίλτρα, πολυπλέκτες).  
Lasers ημιαγωγού - Οπτική διαμόρφωση (ηλεκτροοπτική, ακουστοοπτική) - Οπτικοί ενισχυτές - Φωτοφωρατές.  
Οπτικοί πολυπλέκτες προσθαφαίρεσης (OADMs) και οπτικοί διασταυρωτήρες (optical cross-connects).  
Τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις με σολιτόνια.  
Τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις πολυπλεξίας μήκους κύματος (WDM) - Οπτική δικτύωση.  
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Οπτική λογική και οπτική επεξεργασία σήματος.  
Τα πεδία της σύγχρονης έρευνας στις φωτονικές τηλεπικοινωνίες. 
Τρόπος διδασκαλίας: Εκτός από τις θεωρητικές διαλέξεις, το μάθημα θα περιλαμβάνει (κατά περίπτωση) την επίλυση ασκήσεων, την παρουσίαση μελετών 
περίπτωσης (case-studies) και την προαιρετική ανάληψη εργασιών. 
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Αίτηση υποψηφιότητας για σύναψη σύμβασης για αυτοδύναμη διδασκαλία στο πλαίσιο 
της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην ΑΣΠΑΙΤΕ»  
 

Προς: Ειδικό Λογαριασμό ΑΣΠΑΙΤΕ 
 

Στοιχεία Ενδιαφερόμενου/ης: 
Επώνυμο: ……………………………………………………… 

Όνομα: ……………………………………………………… 
Όνομα πατρός: ……………………………………………………… 

Δ/νση: ……………………………………………………… 
Α.Δ.Τ.: ……………………………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου/ων: ……………………………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………… 

 
Παρακαλώ όπως δεχθείτε την πρότασή μου για σύναψη σύμβασης για 

αυτοδύναμη διδασκαλία στο Επιστημονικό Πεδίο: 

……………………………………………………………………………………………… 

του Τμήματος ……………………………………………………………………………… 

της ΑΣΠΑΙΤΕ, στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στην 

ΑΣΠΑΙΤΕ», με κωδικό ΟΠΣ 5130670 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη 

συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ).  

[αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: ………………..]. 
 

Επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

3. ……………………………………………………… 

4. ……………………………………………………… 

5. ……………………………………………………… 

6. ……………………………………………………… 

 

 

Ο/Η Ενδιαφερόμενος/η 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 

  

ΑΔΑ: ΨΖ3Θ46Ψ8ΧΙ-ΕΣΤ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
Το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ (συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας – 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) είναι Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που 
λαμβάνουν μέσω της αίτησής σας και των συνημμένων από εσάς εγγράφων, σύμφωνα με τον Γενικό 
Κανονισμό  2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data 
Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR») καθώς και της οδηγίας 95/46/ΕΚ, περί 
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου 
επεξεργασίας, ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει τη συνημμένη αίτηση και την 
παρούσα δήλωση, για τα εξής: 
 
Α. ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  
Είδος δεδομένων και πηγή δεδομένων εννοούνται όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
περιέχονται στην συνημμένη αίτηση προς το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως και αυτά που το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ 
τυχόν έχει νόμιμα συλλέξει ή θα συλλέξει από δημόσια προσβάσιμες πηγές ή / και αρχεία, καθώς και 
αυτά που θα συλλεγούν για τη τυχόν κατάρτιση της σύμβασης. Η συλλογή και τήρηση των 
προσωπικών δεδομένων είναι  νόμιμη και απαραίτητη για την πραγματοποίηση του έργου προς το 
δημόσιο συμφέρον, καθώς και για να τηρηθεί μια νομική υποχρέωση υπό την κείμενη νομοθεσία για 
διαφάνεια, ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις και να τηρούνται τα 
κριτήρια επιλογής ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης τα οποία 
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου. 
 
Β. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ  
Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της αίτησης του/ης υποψηφίου στο πλαίσιο 
της με αριθ. …………………………..…… πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ 
Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης καθώς και 20 έτη από τη λήξη της σύμβασης με οποιοδήποτε τρόπο. Τα έγγραφα τα οποία 
φέρουν υπογραφή(-ες) των συμβαλλομένων και στα οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα θα 
τηρούνται και σε έγχαρτη μορφή. 
 
Γ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι Δημόσιοι φορείς και οι δικαστικές αρχές, στο πλαίσιο των νόμιμων 
καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε σε ισχύ σχετικές διατάξεις του νόμου. 
Το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, σύμφωνα με τα 
τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 
επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είτε από το ίδιο είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό 
της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για να αποτρέψει κάθε 
μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. 
 
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ  
Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου με την υπογραφή 
της παρούσας δήλωσης και δηλώνω ότι εν πλήρει επιγνώσει, βασιζόμενος/η στην ελεύθερη και 
ανεμπόδιστη απόφαση μου, συμφωνώ, συναινώ και παρέχω τη ρητή συγκατάθεσή μου για την 
επεξεργασία όλων των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην αίτηση μου και 
στα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μου από το ΝΠΔΔ ΑΣΠΑΙΤΕ για τον σκοπό του έργου της 
πρόσκλησης. 
Γνωρίζω δε το δικαίωμα πρόσβασής μου στα πιο πάνω δεδομένα, το δικαίωμα εναντίωσης στην 
επεξεργασία τους καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής μου ανά πάσα στιγμή. Ανάκληση μπορεί 
να γίνει με σχετική δήλωση στο ΝΠΔΔ και ισχύει για το μέλλον. 
 
ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ  
 
(Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία, Υπογραφή) 

ΑΔΑ: ΨΖ3Θ46Ψ8ΧΙ-ΕΣΤ
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