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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ.

140/22-12-2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε την έκδοση προκήρυξης θέσης εντεταλμένου
διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της
ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας του
Προγράμματος Σπουδών Α΄ κύκλου του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως
εξής:
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διδασκαλία
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Διεξαγωγή
μαθήματος:
Στατιστική Ανάλυση
για Γεωγράφους

Υποχρεωτικ
ό  / Β’

2 ώρες
θεωρία

+

1 ώρα
εργαστήριο

(επί δύο
τμήματα)

1) πτυχίο Μαθηματικών
ή άλλων Φυσικών
Επιστημών
2) Μεταπτυχιακό στη
Στατιστική.

3) Διδακτορικό τίτλο
σπουδών (κατά



προτίμηση Τμήματος
Γεωγραφίας)

Συνεκτιμώμενα προσόντα (μοριοδοτούμενα):

● Διδακτική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο ( 10 μόρια/εξάμηνο, μέγιστο 40 μόρια)

● Καλή γνώση R (έως 40 μόρια)

● Συναφείς δημοσιεύσεις (5 μόρια/δημοσίευση, μέγιστο 20 μόρια)

Η αμοιβή των εντεταλμένων διδασκόντων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου εάν υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την
παρ. 7 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

Σύμφωνα με τη παρ. 9 του άρθρου 173 του ν. 4957/2022 δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως
εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες
ιδιότητες: α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., γ) ερευνητές και λειτουργικοί
επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’

258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών, δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου
δημόσιου τομέα, ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1

του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό
έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά την υποψηφιότητά τους
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (κ. Δ. Καϊτατζή, τηλ. 2109549155) μέχρι τη Δευτέρα
06/02/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dkaitatzi@hua.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

● Αίτηση με αναφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο της θέσης για την οποία κατατίθεται η
υποψηφιότητα

● Αντίγραφα τίτλων σπουδών (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

για τίτλους της αλλοδαπής)

● Βιογραφικό σημείωμα (το οποίο θα εμπεριέχει αναλυτικό υπόμνημα με τις
δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες)

● Αρχείο των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών, όπως αυτές αναφέρονται στο
σχετικό υπόμνημα



● Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας ή σχετικής προϋπηρεσίας
● Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να βοηθήσει στην

επιλογή.

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο
Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η
άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλέσει σε συνέντευξη τους επικρατέστερους
υποψήφιους.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

..…....(υπογραφή)*...........

Σοφία Σκορδίλη
Καθηγήτρια

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.


