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Αριθμός Πρόσκλησης 671-1 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. – ΕΚΠΑ 

 
 

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνιολογία & Πολιτικές Επιστήμες 

Θεματικό Πεδίο: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 

  

Θεματικό Πεδίο: Μαθηματικά & Στατιστική  

 

Τίτλος Προγράμματος Σπουδών: «Το τετράγωνο της σταθερότητας στη 

Νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, 

Αίγυπτος», «The stability quadrangle in the South-Eastern Mediterranean and the 
Middle East, Greece, Cyprus, Israel, Egypt». 
 

Το πρόγραμμα προσφέρεται μόνο στην Αγγλική Γλώσσα 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας 

και Γεωπολιτικής Θεωρίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Ιωάννης Μάζης, Καθηγητής Οικονομικής Γεωγραφίας και 

Γεωπολιτικής Θεωρίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

    

Τύπος Προγράμματος ως προς τη Μέθοδο Υλοποίησης: Εξ αποστάσεως 

Εκπαίδευση με ηλεκτρονική μάθηση 

 

Δικαίωμα Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η πρόσκληση απευθύνεται α) 

στους ενταγμένους στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ και 

ειδικότερα σε όσους είναι ενταγμένοι ή ενταχθούν στα θεματικά πεδία τα οποία 

αναφέρονται ανωτέρω, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της παρούσας, β) στα μέλη 

ΔΕΠ του ΕΚΠΑ και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αλλοδαπής, γ) στα μέλη 

ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ του ΕΚΠΑ και δ) σε διακεκριμένους διανοητές, καλλιτέχνες 

και επιστήμονες, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 εδάφιο 1.α του άρθρου 70 

θα μπορούσαν να εκλεγούν Καθηγητές χωρίς την κατοχή διδακτορικού διπλώματος. 

Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει να ικανοποιούν τα απαιτούμενα από την πρόσκληση 

προσόντα.  

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Οι 

ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους, στη διεύθυνση 

secr-cce@uoa.gr, εντός πέντε (5) ημερών μετά την ανάρτηση της σχετικής 

πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

  

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά: 
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α) Οι ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν ήδη υποβάλει 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κάθε κατηγορία προσόντων, τα οποία και έχουν 

ελεγχθεί. Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί όσα προσόντα εμφανίζονται στο 

Μητρώο Εκπαιδευτών για τα οποία και έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα έγγραφα που 

τα πιστοποιούν. 

 

β) Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και οι διακεκριμένοι διανοητές, καλλιτέχνες 

και επιστήμονες μπορούν να  υποβάλλουν στις διευθύνσεις: secr-cce@uoa.gr, 

yianmazis@turkmas.uoa.gr, iesaridakis@turkmas.uoa.gr, kgogos@turkmas.uoa.gr, 

βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει επιστημονική και ακαδημαϊκή 

συνάφεια με το αντικείμενο του προγράμματος. 

 

Αξιολόγηση Υποψηφιοτήτων: Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται  από 

τριμελή επιτροπή αξιολόγησης η οποία ορίστηκε σε συνέχεια της από 24/06/2019 

Απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου του Κέντρου, μετά από εισήγηση του  

Επιστημονικού Υπευθύνου (ΑΔΑ Ψ9Γ046ΨΖ2Ν-ΘΔΔ). Υποβληθείσα πρόταση, η 

οποία είναι εκπρόθεσμη απορρίπτεται και ο υποψήφιος αποκλείεται από την 

διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι υποβληθείσες 

αιτήσεις συμμετοχής των ενταγμένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια που ορίζει στη συνέχεια η πρόσκληση και οι 

ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα προσόντα 

κατατάσσονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και διακεκριμένων διανοητών, 

καλλιτεχνών και επιστημόνων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σε ξεχωριστό 

πίνακα την επιλογή της, με βάση την επιστημονική και ακαδημαϊκή συνάφεια με το 

αντικείμενο του προγράμματος. Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό 

επιλογής το οποίο εγκρίνεται από το Συμβούλιο του Κέντρου και απόσπασμα της 

Απόφασης κοινοποιείται προς τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, προκειμένου αυτός με 

δική του επιμέλεια να το καταθέσει προς έγκριση στο Ειδικό Επταμελές Όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών. Τυχόν αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται, εντός 5 ημερολογιακών 

ημερών από την ανακοίνωσή του, προς την επιτροπή ενστάσεων για την πρόσληψη 

προσωπικού του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 

1η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής διδασκαλίας 

 

Θεματικό Πεδίο: Κοινωνιολογία & Πολιτικές Επιστήμες 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εκπαιδευτική υποστήριξη έως 

50 εκπαιδευομένων στην αγγλική γλώσσα για τις διδακτικές ενότητες: 1)  “Greece-
Cyprus-Israel I (The political and the defence pillars)”,  2) “Greece-Cyprus-Israel II (The 
economic pillar, Synthesis and Conclusions)”,  3)“Greece-Cyprus-Egypt I (The political 
and the defence pillars)”, 4) “Greece-Cyprus-Egypt II (The economic pillar, Synthesis 
and Conclusions)”.  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εισηγητή περιλαμβάνονται τα 

κατωτέρω:  

-Προετοιμασία διδακτικού υλικού σε κατάλληλη μορφή για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, σχετικού με την ενεργειακή πολιτική στη Μέση Ανατολή.  

-Προετοιμασία βιβλιογραφίας/δικτυογραφίας/χαρτών.  
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Σελίδα 3 από 10 

 

-Προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των εβδομαδιαίων 

εξετάσεων. 

-Διόρθωση και βαθμολόγηση γραπτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. 

-Απάντηση σε ερωτήματα συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 118 ώρες 

(τέσσερεις μήνες). Η συνολική διάρκεια των τεσσάρων (4) ανωτέρω διδακτικών 

ενοτήτων είναι 24 ώρες (1 μήνας). Προγραμματίζεται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος να 

πραγματοποιηθούν πέντε (5) κύκλοι σπουδών. Ο εισηγητής θα αναλάβει 24 ώρες 

εκπαίδευσης στις ανωτέρω 4 διδακτικές ενότητες ανά κύκλο σπουδών. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθούν και οι πέντε κύκλοι σπουδών, ο εισηγητής θα αναλάβει 120 

ώρες εκπαίδευσης των ανωτέρω 4 διδακτικών ενοτήτων. Η διάρκεια της απασχόλησης 

του εισηγητή θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, με τους ίδιους ως άνω 

όρους της πρόσκλησης έως τη συμπλήρωση 24 μηνών, συμπεριλαμβανομένης της 

διάρκειας της αρχικής σύμβασης. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή θα πραγματοποιείται ανά κύκλο 

σπουδών και ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) ανά εκπαιδευόμενο ανά 

κύκλο σπουδών και έως του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) ανά κύκλο 

σπουδών, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Στο ως άνω ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργαζόμενου και εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ. 
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Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 1
ης

 Κατηγορίας 
 

  
Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Απαραίτη

το (Α) 
Επιθυμητ

ό (Ε) 

Βαθ

μοί 
 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο ΑΕΙ Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Α 
- 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε Διεθνείς 

ή/και Ευρωπαϊκές Σπουδές 

A 
- 

Διδακτορικό Διδακτορικός τίτλος σε Διεθνείς 

ή/και Ευρωπαϊκές Σπουδές 

Ε 
15 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

(C2) 

Α 

 
- 

Γνώση 2
ης

 ξένης γλώσσας Πολύ καλή γνώση Γαλλικής 

Γλώσσας  

Άριστη γνώση Γαλλικής Γλώσσας  

Α 

 

Ε 

- 

 

5 

Πιστοποίηση Γνώσης 

χειρισμού Η/Υ 

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ Α 
- 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση σε αντικείμενα που 

σχετίζονται με τις διδακτικές 

ενότητες του προγράμματος 

τουλάχιστον 1 έτος 

 

>1 έτος 

Α 

 

 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

 

 

 

15 

Ειδικές Γνώσεις, 

Εμπειρίες ή Δεξιότητες 

Μεταδιδακτορική έρευνα στη 

Στρατηγική και  τις Διεθνείς Σχέσεις 
Ε 5 

Συνέντευξη Θα αξιολογηθούν α) η ικανότητα 

χειρισμού και αξιοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας για την εκπαιδευτική 

υποστήριξη, β) οι γνώσεις σχετικά 

με τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση και γ) οι 

απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές 

με τα αντικείμενα των διδακτικών 

ενοτήτων. 

Α 10 

Σύνολο   50 

 

 

 

 



 

Σελίδα 5 από 10 

 

2η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής διδασκαλίας 

 

Θεματικό Πεδίο: Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εκπαιδευτική υποστήριξη έως 

50 εκπαιδευομένων στην αγγλική γλώσσα για τις διδακτικές ενότητες: 1)  “ The Space 

Geopolitics challenges for Greece and Cyprus” και  2) “ Projection of Power in the 

Greater Middle East by the Emerging  Space Powers”.   

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εισηγητή περιλαμβάνονται τα 

κατωτέρω:  

-Προετοιμασία διδακτικού υλικού σε κατάλληλη μορφή για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, σχετικού με την γεωπολιτική των δορυφορικών συστημάτων.  

-Προετοιμασία βιβλιογραφίας/δικτυογραφίας/χαρτών,  

-Προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των εβδομαδιαίων 

εξετάσεων, 

-Διόρθωση και βαθμολόγηση γραπτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

-Απάντηση σε ερωτήματα συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 118 ώρες 

(τέσσερεις μήνες). Η συνολική διάρκεια των δύο (2) ανωτέρω διδακτικών ενοτήτων 

είναι 12 ώρες (15 ημέρες). Προγραμματίζεται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος να 

πραγματοποιηθούν πέντε (5) κύκλοι σπουδών. Ο εισηγητής θα αναλάβει 12 ώρες 

εκπαίδευσης στις ανωτέρω 2 διδακτικές ενότητες ανά κύκλο σπουδών. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθούν και οι πέντε κύκλοι σπουδών, ο εισηγητής θα αναλάβει 60 

ώρες εκπαίδευσης των ανωτέρω 2 διδακτικών ενοτήτων. Η διάρκεια της απασχόλησης 

του εισηγητή θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, με τους ίδιους ως άνω 

όρους της πρόσκλησης, έως τη συμπλήρωση 24 μηνών, συμπεριλαμβανομένης της 

διάρκειας της αρχικής σύμβασης. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή θα πραγματοποιείται ανά κύκλο 

σπουδών και ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) ανά εκπαιδευόμενο ανά 

κύκλο σπουδών και έως του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) ανά κύκλο 

σπουδών, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Στο ως άνω ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργαζόμενου και εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ. 
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Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 2
ης

 Κατηγορίας:  
  

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων Απαραίτη

το (Α) 
Επιθυμητ

ό (Ε) 

Βαθ

μοί 
 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ Θετικών Επιστημών 

Μηχανικού Τεχνολογικών 

Εφαρμογών 

Α - 

Μεταπτυχιακός ή 

Διδακτορικός Τίτλος 

Μεταπτυχιακός ή  

Διδακτορικός τίτλος  

στη Γεωπολιτική Τηλεπικοινωνιακών 

Συστημάτων  

Ε 

5 

 

 

15 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

(C2) 
Α - 

Πιστοποίηση Γνώσης 

χειρισμού Η/Υ 

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ 
Α - 

Επαγγελματική 

Εμπειρία εκτός από 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Εργασιακή Εμπειρία στο αντικείμενο 

του βασικού τίτλου, σχετική με την 

πληροφορική τουλάχιστον 5 έτη 

 

>5 έτη έως 7 έτη 

>7 έτη  

Α 

 

 

 

Ε 

 

 

 

 

10 

15 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση σε αντικείμενα που 

σχετίζονται με τις διδακτικές ενότητες 

του προγράμματος τουλάχιστον 1 έτος 

 

>1 έτος  

Α 

 

 

 

 

Ε 

 

 

 

 

 

10 

Συνέντευξη Θα αξιολογηθούν α) η ικανότητα 

χειρισμού και αξιοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας για την εκπαιδευτική 

υποστήριξη, β) οι γνώσεις σχετικά με 

τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση και γ) οι 

απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές με 

τα αντικείμενα των διδακτικών 

ενοτήτων. 

Α 10 

Σύνολο   50 

 

 

 

3η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής διδασκαλίας 

 
Θεματικό Πεδίο: Κοινωνιολογία & Πολιτικές Επιστήμες 
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Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εκπαιδευτική υποστήριξη έως 

50 εκπαιδευομένων στην αγγλική γλώσσα για τις διδακτικές ενότητες: 1) “ The 

geopolitical milestones of the relations between Israel and Egypt (1948 – up to date)” , 

2) “The geopolitical milestones of the relations between Greece and Israel (1967 – up 

to date)” and 3) “The geopolitical milestones of the relations between Greece and 

Cyprus (1960 – up to date)”.  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εισηγητή περιλαμβάνονται τα 

κατωτέρω:  

-Προετοιμασία διδακτικού υλικού σε κατάλληλη μορφή για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, σχετικού με τα γεωπολιτικά ορόσημα της Ανατολικής Μεσογείου.  

-Προετοιμασία βιβλιογραφίας/δικτυογραφίας/χαρτών,  

-Προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των εβδομαδιαίων 

εξετάσεων, 

-Διόρθωση και βαθμολόγηση γραπτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

-Απάντηση σε ερωτήματα συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 118 ώρες 

(τέσσερεις μήνες). Η συνολική διάρκεια των τριών (3) ανωτέρω διδακτικών ενοτήτων 

είναι 18 ώρες (3 εβδομάδες). Προγραμματίζεται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος να 

πραγματοποιηθούν πέντε (5) κύκλοι σπουδών. Ο εισηγητής θα αναλάβει 18 ώρες 

εκπαίδευσης στις ανωτέρω 3 διδακτικές ενότητες ανά κύκλο σπουδών. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθούν και οι πέντε κύκλοι σπουδών, ο εισηγητής θα αναλάβει 90 

ώρες εκπαίδευσης των ανωτέρω 3 διδακτικών ενοτήτων. Η διάρκεια της απασχόλησης 

του εισηγητή θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, με τους ίδιους ως άνω 

όρους της πρόσκλησης, έως τη συμπλήρωση 24 μηνών, συμπεριλαμβανομένης της 

διάρκειας της αρχικής σύμβασης. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή θα πραγματοποιείται ανά κύκλο 

σπουδών και ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) ανά εκπαιδευόμενο ανά 

κύκλο σπουδών και έως του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) ανά κύκλο 

σπουδών, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Στο ως άνω ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργαζόμενου και εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ. 

 

 

 

 



 

Σελίδα 8 από 10 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 3
ης

 Κατηγορίας:  
  

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων  Απαραίτη

το (Α) 
Επιθυμητ

ό (Ε) 

Βαθ

μοί 
 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο ΑΕΙ στις Κοινωνικές 

Επιστήμες 

Α - 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος στις 

Κοινωνικές Επιστήμες   

A - 

Διδακτορικό Διδακτορικός τίτλος στη 

Γεωπολιτική σχετικός με το 

αντικείμενο του προγράμματος,  

Μεσόγειος και Μέση Ανατολή  

Ε 15 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 

(C2) 

Α 

 

- 

 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία στην τυπική 

εκπαίδευση  σε αντικείμενα που 

σχετίζονται με τις διδακτικές 

ενότητες του προγράμματος 

τουλάχιστον 1 έτος 

 

>1 έτος 

Α 

 

 

 

 

 

Ε 

 

 

 

 

 

 

25 

Συνέντευξη Θα αξιολογηθούν α) η ικανότητα 

χειρισμού και αξιοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας για την εκπαιδευτική 

υποστήριξη, β) οι γνώσεις σχετικά 

με τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση και γ) οι 

απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές 

με τα αντικείμενα των διδακτικών 

ενοτήτων. 

Α 10 

Σύνολο   50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Σελίδα 9 από 10 

 

 

4η Κατηγορία θέσεων Εκπαιδευτών υπό πλήρωση  

 

 

Πλήθος Εκπαιδευτών: ένας (1) εισηγητής διδασκαλίας 

 
Θεματικό Πεδίο: Μαθηματικά και Στατιστική 

 

Αντικείμενο Απασχόλησης και Ειδικές Απαιτήσεις: Εκπαιδευτική υποστήριξη έως 

50 εκπαιδευομένων στην αγγλική γλώσσα για τις διδακτικές ενότητες: 1) 

“Management and analysis of spatial information”,  2) “Selection of Geopolitical Pillar 

for the analysis”,  3) “Calculation of Trend of Power Redistribution of a Pillar” και 4) 

“Calculation of Total Performance of a Subsystem under the influence of a given 

Geopolitical Factor and Total Performance of a System”.  

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εισηγητή περιλαμβάνονται τα 

κατωτέρω:  

-Προετοιμασία διδακτικού υλικού σε κατάλληλη μορφή για εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, σχετικού με ποσοτικές μεθόδους στη διδασκαλία της συστημικής 

γεωπολιτικής,  

-Προετοιμασία βιβλιογραφίας/δικτυογραφίας/χαρτών  

-Προετοιμασία και καθορισμός ερωτήσεων για τα θέματα των εβδομαδιαίων 

εξετάσεων, 

-Διόρθωση και βαθμολόγηση γραπτών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, 

-Απάντηση σε ερωτήματα συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

Διάρκεια Απασχόλησης: Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 118 ώρες 

(τέσσερεις μήνες). Η συνολική διάρκεια των τεσσάρων (4) ανωτέρω διδακτικών 

ενοτήτων είναι 40 ώρες (1 μήνας). Προγραμματίζεται μέσα στο ακαδημαϊκό έτος να 

πραγματοποιηθούν πέντε (5) κύκλοι σπουδών. Ο εισηγητής θα αναλάβει  40 ώρες 

εκπαίδευσης στις ανωτέρω 4 διδακτικές ενότητες ανά κύκλο σπουδών. Σε περίπτωση 

που πραγματοποιηθούν και οι πέντε κύκλοι σπουδών, ο εισηγητής θα αναλάβει 200 

ώρες εκπαίδευσης των ανωτέρω 4 διδακτικών ενοτήτων. Η διάρκεια της απασχόλησης 

του εισηγητή θα είναι 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης, με τους ίδιους ως άνω 

όρους της πρόσκλησης, έως τη συμπλήρωση 24 μηνών, συμπεριλαμβανομένης της 

διάρκειας της αρχικής σύμβασης. 

 

Συνολική Αμοιβή: Η αμοιβή του εκπαιδευτή θα πραγματοποιείται ανά κύκλο 

σπουδών και ορίζεται στο ποσό των τριάντα ευρώ (30 €) ανά εκπαιδευόμενο ανά 

κύκλο σπουδών και έως του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€) ανά κύκλο 

σπουδών, με δυνατότητα αύξησης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του Επιστημονικού 

Υπεύθυνου και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Στο ως άνω ποσό αυτό 

συμπεριλαμβάνονται η αμοιβή, όλες οι νόμιμες κρατήσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές 

(εργαζόμενου και εργοδότη όπου απαιτείται) καθώς και τυχόν ΦΠΑ. 

 



 

Σελίδα 10 από 10 

 

Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 4
ης

 Κατηγορίας:  
 

Προσόντα Περιγραφή απαιτήσεων / Δεν 

απαιτείται 

Απαραίτη

το (Α) 
Επιθυμητ

ό (Ε) 

Βαθ

μοί 
 

Βασικός Τίτλος Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής ή 

Σχολής Θετικών Επιστημών  

Α - 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Μεταπτυχιακός τίτλος σε 

τεχνοοικονομικά αντικείμενα  

Ε 10 

Γνώση Ξένων Γλωσσών Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 

 

Α 

 

- 

 

Γνώση 2ης Γλώσσας Καλή γνώση Γαλλικής Γλώσσας Α - 

Πιστοποίηση Γνώσης 

χειρισμού Η/Υ 

Πιστοποίηση βασικών γνώσεων Η/Υ Α - 

Επαγγελματική εμπειρία 

εκτός από εκπαίδευση 

ενηλίκων 

Εργασιακή εμπειρία στην 

επιχειρησιακή έρευνα τουλάχιστον 6 

μήνες 

 

>6 μήνες έως 1 έτος  

>1 έτος 

Α 

 

 

 

Ε 

- 

 

 

 

10 

15 

Εμπειρία στην 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον 6 

μήνες σε θέματα ποσοτικών 

μεθόδων, ανάλυσης δεδομένων και 

σε αντικείμενα που σχετίζονται με 

τις διδακτικές ενότητες του 

προγράμματος   

 

>6 μήνες έως 1 έτος 

>1 έτος 

A 

 

 

 

 

 

 

E 

- 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

Συνέντευξη Θα αξιολογηθούν α) η ικανότητα 

χειρισμού και αξιοποίησης της εξ 

αποστάσεως εκπαιδευτικής 

πλατφόρμας για την εκπαιδευτική 

υποστήριξη, β) οι γνώσεις σχετικά 

με τις μεθοδολογίες που 

χρησιμοποιούνται στην εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευση και γ) οι 

απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικές 

με τα αντικείμενα των διδακτικών 

ενοτήτων. 

Α 10 

Σύνολο   50 

 

 


