ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΩΝ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΤΟΥ
Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΑΚ. ΕΤΗ 2019-2022
Στις Θεματικές Ενότητες του Β΄ Έτους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς, του
οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος» για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020,
2020-2021, 2021-2022

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ E.Α.Π.
Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι η Ανοικτή και Εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, καθώς και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π.
εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και
μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το Διδακτικό Προσωπικό του E.Α.Π. αποτελείται από το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
(Δ.Ε.Π.) και το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.). Έργο των μελών Δ.Ε.Π.
και Σ.Ε.Π. του E.Α.Π. είναι η εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστημονική έρευνα στα
επιστημονικά πεδία και στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών και η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης.
Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του E.Α.Π. θεωρείται:
α) για τα μέλη ΔΕΠ των άλλων Α.Ε.Ι., ο νομός όπου εδρεύει η Σχολή του Α.Ε.Ι στο οποίο
υπηρετούν (άρθρο 23 του Ν. 4009/2011)
β) για τους υποψηφίους της ημεδαπής, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους και για τους
υποψηφίους του εξωτερικού, η Αθήνα.
γ) για τους δημοσίους υπαλλήλους, ο τόπος εκπλήρωσης των καθηκόντων τους.

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι, είτε μέλη ΔΕΠ
άλλων ΑΕΙ (Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές και Επίκουροι Καθηγητές) της ημεδαπής ή
της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες, οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου διάρκειας
μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
αναγκών.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα μέλη Σ.Ε.Π, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στους
σχηματισθέντες Πίνακες Κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά ανά Θ.Ε. μετά από σχετική
πρόσκληση- ανακοίνωση του Ιδρύματος και πριν την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού
έτους, θα καλούνται προς υποβολή δήλωσης, με την οποία θα δηλώνουν ότι μπορούν να
είναι ενεργά μέλη Σ.Ε.Π. κατά τα δύο (2) εξάμηνα του επόμενου ακαδημαϊκού έτους και
μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.
Η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις των μελών
ΣΕΠ, τα καθήκοντα και οι αμοιβές τους καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2552/1997 και του άρθρου 91 του Ν.4485/2017.
Αρμόδιο όργανο για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π. ανά Θ.Ε. είναι Τριμελής Επιτροπή με
ισάριθμο αριθμό αναπληρωματικών μελών, που ορίζεται με απόφαση της Δ.Ε. ανά Θ.Ε..
Στην Τριμελή Επιτροπή συμμετέχουν ο Πρόεδρος ή οι Αντιπρόεδροι της Δ.Ε., ως Πρόεδρος,
με Μέλη, μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Ελληνικών Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην
Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας του αντίστοιχου Προγράμματος και έχουν το ίδιο γνωστικό
αντικείμενο ή συναφές ή συγγενές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της
αντίστοιχης Θ.Ε. Εάν στο Ε.Α.Π. ή στην Α.Ε.Ε. δεν υπάρχουν τέτοια μέλη σε ό,τι αφορά στο
γνωστικό τους αντικείμενο, τότε μπορούν να συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι.. Η
Τριμελής Επιτροπή, εισηγούμενη, υποβάλλει στη Διοικούσα Επιτροπή τα αντίστοιχα
Πρακτικά αξιολόγησης συνοδευόμενα από τους πίνακες αξιολογικής κατάταξης των
υποψηφίων μελών Σ.Ε.Π., οι οποίοι θα είναι ενεργοί για τα πιο πάνω ακαδημαϊκά έτη.
Εφόσον δεν υπάρχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. ή άλλων Α.Ε.Ι.

Τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δεν δύνανται ταυτόχρονα να είναι μέλη των Τριμελών
Επιτροπών Αξιολόγησης.

Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος ή
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
Η Δ.Ε. είναι αρμόδια για την επιλογή των μελών Σ.Ε.Π., που ορίζονται ταυτόχρονα και
Διευθυντές Προγραμμάτων Σπουδών ή Συντονιστές Θ.Ε., στις οποίες δεν έχει εκλεγεί μέλος
Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.
Ο αριθμός των μελών Σ.Ε.Π. που θα αναλαμβάνει κάθε φορά έργο, θα είναι ανάλογος με τις
ανάγκες που θα προκύψουν από την επιλογή των Θ.Ε. από τους φοιτητές, από την κατανομή
τους σε Τμήματα και διά ζώσης Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις, ως και από τη
γεωγραφική χωροθέτησή τους για καθένα από τα εξάμηνα κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20,
2020-21, 2021-22.
Για την επιλογή των μελών ΣΕΠ των Θεματικών Ενοτήτων του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών «Εγκληματολογικές και Ποινικές Προσεγγίσεις της διαφθοράς, του
οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος» θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια
με την αντίστοιχη μοριοδότηση:

Ι. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της
Θ.Ε. (μονάδες έως 20)
Για να αξιολογηθεί η συνάφεια του έργου του υποψηφίου, λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος της
συγκεκριμένης Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), καθώς και τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα
που περιλαμβάνει.
Ως σύνολο του έργου νοούνται οι σπουδές, το συγγραφικό, διδακτικό και ερευνητικό έργο, η
επαγγελματική εμπειρία σε ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές θέσεις σχετικές με τα αντικείμενα
του ΠΜΣ, η ελληνική και διεθνής εμπειρία σε θέσεις σχεδιασμού και εφαρμοσμένης
πολιτικής ή εκπροσώπησης της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς σχετικά με τα αντικείμενα
του ΠΜΣ, οι τυχόν υποτροφίες, επιστημονικές διακρίσεις, συμμετοχές σε επιστημονικά
σώματα και ετεροαναφορές, σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υποψηφίου. Για τον
προσδιορισμό της συνάφειας η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία και ερευνητική παραγωγή του
υποψηφίου υπολογίζεται με βαρύτητα 70%. Η άλλη συναφής επαγγελματική και
επιστημονική εμπειρία υπολογίζεται με συντελεστή 30%.
Σχετικά με το βαθμό της συνάφειας η κλίμακα υπολογίζεται ως εξής:
Απόλυτη συνάφεια: 16-20
Αρκετή συνάφεια: 11-15
Μερική συνάφεια: 6-10
Λίγη συνάφεια: 1-5
Καμία συνάφεια: 0

ΙΙ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 25)
Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων κρίνεται με βάση ποσοτικά και ποιοτικά
κριτήρια, δηλαδή, με βάση και τον αριθμό και τη συνάφεια των δημοσιεύσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων με τη ΘΕ.
Σχετικά με τις δημοσιεύσεις λαμβάνονται υπόψη επιστημονικές δημοσιεύσεις της δεκαετίας
2009-2018 στα γνωστικά αντικείμενα της Θεματικής Ενότητας, όπως περιγράφονται στην
ιστοσελίδα του ΕΑΠ. Ως επιστημονικές δημοσιεύσεις εννοούνται άρθρα σε διεθνή και
ελληνικά περιοδικά ιδίως περιοδικά με κριτές, κείμενα Πρακτικών ή Εισηγήσεις σε διεθνή ή
πανελλήνια συνέδρια με κριτές, εισηγήσεις σε Τιμητικούς τόμους, βιβλία (συγγραφή και
επιμέλεια), συνεργασίες σε επιμέλειες τόμων, κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία ή
μονογραφίες (0-15).
Ως προς το ερευνητικό έργο, λαμβάνονται υπόψη ερευνητικά προγράμματα, στα οποία οι
ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν ή συμμετείχαν την τελευταία δεκαετία και τα οποία έχουν ως
αντικείμενο θέματα συναφή ή ταυτόσημα με το αντικείμενα της κατά περίπτωση ΘΕ, το είδος
της έρευνας που έχει εκπονηθεί (ποσοτική ποιοτική, πρωτογενής ή δευτερογενής).
Λαμβάνεται επίσης υπόψη, η θέση την οποία είχαν στην έρευνα ως επιστημονικοί υπεύθυνοι
ή ως εθνικοί εκπρόσωποι (εάν πρόκειται για διακρατικά ή διεθνή προγράμματα) ή ως
ερευνητές ή από άλλη θέση που αναφέρεται ρητά.

ΙΙΙ. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες έως 10)
Λαμβάνονται υπόψη η μετά τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος ανάπτυξη και διδασκαλία
πανεπιστημιακών ή σεμιναριακών μαθημάτων σε προπτυχιακά ή και μεταπτυχιακά
προγράμματα των Α.Ε.Ι. κατά την περίοδο 2009-2018 σε αντικείμενα ταυτόσημα ή συναφή
με τα αντικείμενα του ΠΜΣ.
0,5 μόριο ανά εξάμηνο διδασκαλίας (διάστημα 2009-2018).

ΙV. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (μονάδες έως 15)
(άρθρο 4, παρ. 3β του Ν. 2552/97)

Λαμβάνονται υπόψη οι σπουδές με την ΑεξΑΕ, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κάθε
μορφής για ΑεξΑΕ, η εμπειρία ως μέλους ΣΕΠ σε Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ
(τμήμα φοιτητών, διπλωματικές εργασίες), η εμπειρία ως διδάσκοντα σε Πρόγραμμα
Σπουδών εξ αποστάσεως άλλου αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου, η επιμόρφωση και η
πιστοποίηση στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.

Τουλάχιστον 3 χρόνια με τμήμα φοιτητών και ανάπτυξη υλικού εξ
αποστάσεως
Τουλάχιστον 3 χρόνια, χωρίς ανάπτυξη υλικού εξ αποστάσεως
Μόνο διπλωματικές (τουλάχιστον 3 χρόνια) ή Τμήμα για λιγότερο από
3 χρόνια
Εμπειρία διδασκαλίας σε Πρόγραμμα e-learning σε ΑΕΙ
Εμπειρία διδασκαλίας σε Πρόγραμμα σε e-learning από άλλους φορείς
Μόνο διπλωματικές (λιγότερο από 3 χρόνια)
Σπουδές με μέθοδο εξ αποστάσεως (τουλάχιστον ενός έτους ή 60
ECTS)

15
12
8
4
2
1
3

V. Απασχολησιμότητα (μονάδες έως 20)
Η απασχολησιμότητα υπολογίζεται σε συνάρτηση με την κύρια επαγγελματική ιδιότητα και
τις άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες και δεσμεύσεις των υποψηφίων. Προκύπτει από
δήλωση των άλλων (εκτός του ΕΑΠ) καθηκόντων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, των
ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων και δεσμεύσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, και
της δυνατότητας ανάληψης των καθηκόντων ΣΕΠ που θα περιγράφονται αναλυτικά στη
σύμβαση των μελών ΣΕΠ. H «απασχολησιμότητα» για το συγκεκριμένο ΠΜΣ
προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, τις ιδιαιτερότητες επιστημόνων και επαγγελματιών των
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών και τις ειδικότερες συνθήκες άσκησης σχετικών
επαγγελμάτων και τον περιστασιακό χαρακτήρα τους.
Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων ΣΕΠ μπορεί να ζητήσει πρόσθετα
στοιχεία ή να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη, διά ζώσης ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Πλήρης απασχόληση και υψηλή διοικητική θέση
(Πρυτάνεις,
Αναπληρωτές
Πρύτανη/Αντιπρυτάνεις,
Κοσμήτορες,
Διευθυντές, Πρόεδροι και Διοικητές ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ, Γενικοί Γραμματείς,
Διευθύνοντες Σύμβουλοι)
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, Υπάλληλοι ΙΔΑΧ,

0
4

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ελεύθεροι επαγγελματίες, Πρόεδροι Ακαδημαϊκών Τμημάτων
ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή
6
Καθηγητή, Ερευνητές Α, Β
ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή
Λέκτορα,
10
Ερευνητές Γ, Δ
Μεταδιδάκτορες, μέλη ερευνητικών ομάδων, υπότροφοι, απόκτηση 18
ακαδημαϊκής εμπειρίας ως μοναδική απασχόληση με το ΠΔ407/80
Χωρίς απασχόληση βεβαιωμένη με κάρτα ανεργίας
20
VΙ. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης (μονάδες έως 10)
VI.1. Υπολογίζεται ο μέσος όρος της εσωτερικής αξιολόγησης από τους φοιτητές
και το συντονιστή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ΜΕΑΕ, για τα ήδη
υπηρετούντα μέλη Σ.Ε.Π. και για τα τρία πιο πρόσφατα ακαδημαϊκά έτη της
υπηρεσίας τους στο ΕΑΠ. Σε περίπτωση που το μέλος ΣΕΠ έχει δύο έτη ή ένα έτος
υπηρεσίας στη ΘΕ, υπολογίζεται ο μέσος όρος για δύο έτη ή για ένα έτος αντίστοιχα.
VI.2. Για τα νέα και μη υπηρετούντα στη Θ.Ε. μέλη Σ.Ε.Π., ο συνολικός βαθμός
αξιολόγησης από την Επιτροπή Επιλογής θα προκύπτει από το άθροισμα των αξόνων
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV και V, πολλαπλασιαζόμενο επί 100 και διαιρούμενο με το 90, δηλαδή:
(I+II+III+IV+V) Χ 100 ÷ 90
VΙI. Ανανέωση του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του ΕΑΠ
(μονάδες έως 20)
Για τους υποψήφιους που δεν είχαν ποτέ σύμβαση με το ΕΑΠ για διδασκαλία σε
τμήμα φοιτητών θα προστίθενται στην τελική μοριοδότηση 20 μονάδες. Για τους
υποψήφιους που έχουν διατελέσει μέλη ΣΕΠ, για κάθε ακαδημαϊκό έτος σύμβασης με
τμήμα φοιτητών (δεν υπολογίζονται έτη με διπλωματικές εργασίες ή με Συντονισμό
ΘΕ χωρίς Τμήμα φοιτητών), θα αφαιρείται μία μονάδα, μέχρι τα 15 έτη (για τα οποία
στον υποψήφιο θα προστίθενται 5 μονάδες).

Συνοπτικά, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ για την
τριετία 2019-2022 και για το συγκεκριμένο ΠΜΣ, όπως και η βαρύτητά τους έχουν
ως εξής:
Α.
I.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το αντικείμενο της
Θ.Ε.

II.
IΙΙ.

Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας συναφές με τα
γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.
Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας

ΙV.
V.

Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε ΑΕΙ
Απασχολησιμότητα για ανάληψη καθηκόντων από ΕΑΠ

Μονάδες (έως)
20
Απόλυτη:16-20,
Αρκετή: 11-15,
Μερική: 6-10,
Λίγη: 1-5,
Καμία:0
25
10 (0,5 μονάδα / Ακαδ.
Εξάμ)
15
20

Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης
VI.
Ανανέωση ΣΕΠ του ΕΑΠ
VII.
Σύνολο

10
20
120

Ειδικότερα, το κριτήριο «Συνάφεια του συνόλου του έργου με το αντικείμενο της
ΘΕ» και το κριτήριο «Ερευνητικό και συγγραφικό έργο» θα αξιολογούνται κατ΄
ανώτατο βαθμό σύμφωνα με τα επιμέρους κριτήρια και την βαθμολογία του πίνακα
που ακολουθεί.
Η βαθμολόγηση της κοινωνικής έρευνας είναι διακριτή από την βαθμολόγηση του
συγγραφικού έργου για το ΠΜΣ ΠΕΔ. Η βαθμολογία διαμορφώνεται αναλυτικά
σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ι. Συνάφεια του συνόλου του έργου του/της υποψηφίου/ας με το
αντικείμενο της Θ.Ε. (μονάδες έως 20).
α. Σπουδές
β. Συνάφεια ερευνητικού και συγγραφικού έργου
γ. Συμμετοχές σε επιστημονικά σώματα ή σε σώματα επιτροπές και
φορείς σχεδιασμού πολιτικής, νόμων κλπ με διάρκεια 6μήνών και πλέον
(με βάση επίσημη βεβαίωση ή δημοσίευση στη Δαύγεια)
δ. Ακαδημαϊκή εμπειρία
ε. Επαγγελματική Εμπειρία

ΙΙ. Ερευνητικό και συγγραφικό έργο της τελευταίας δεκαετίας (μονάδες
έως 25).
ΙΙ.α1. Έρευνα πρωτογενής εμπειρική
ΙΙ.α2. Έρευνα δευτερογενής/ τεκμηρίων
ΙΙ.α3. Θέση ως: Ε.Υ., εθνικός συντονιστής
ΙΙ.α4. Θέση ως Ερευνητής
ΙΙ.β1. Δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά με κριτές
ΙΙ.β2. Δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά χωρίς κριτές
ΙΙ.β3. Κεφάλαιο σε συλλογικούς Τόμους
ΙΙ.β4. Πρακτικά συνεδρίων με κριτές
ΙΙ.β5. Ανακοίνωση σε Τιμητικούς Τόμους
ΙΙ.β6. Επιμέλεια τόμων σε συνεργασία
ΙΙ.β7. Επιμέλεια τόμων ατομική
ΙΙ.β8. Μονογραφίες / βιβλία

IΙΙ. Διδακτικό έργο της τελευταίας δεκαετίας ή μετά τη λήψη του
διδακτορικού διπλώματος
ΙV. Εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
V. Απασχολησιμότητα
VI. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης
VII. Ανανέωση ΣΕΠ του ΕΑΠ

ΜΟΝΑΔΕΣ
20 μονάδες
maximum
5
5
5
5
5

25 μονάδες
maximum
0,8/έρευνα
0,5/έρευνα
0.5/θέση
0.1/θέση
0,7/άρθρο
0,4/άρθρο
0,5/ κεφάλαιο
0,5/συνέδριο
0,6/ ανακοίνωση
0,7/τόμο
1/τόμο
1,5/μονογραφή ή
βιβλίο

10 μονάδες
15 μονάδες
20 μονάδες
10 μονάδες
20 μονάδες

Σημειώνεται, ότι για τη μοριοδότηση των κριτηρίων VΙ και VII οι αντίστοιχες
Υπηρεσίες του ΕΑΠ διαβιβάζουν τα στοιχεία που τηρούν προς τις Τριμελείς
Επιτροπές Αξιολόγησης υποψηφίων μελών ΣΕΠ.
Στην περίπτωση του κριτηρίου (VI), μέσος όρος βαθμολογίας από τους φοιτητές
κάτω του 3,0 επιφέρει τον μηδενισμό του υποψήφιου μέλους Σ.Ε.Π. στο
συγκεκριμένο κριτήριο.
Διευκρινίζεται ότι όσοι από τους υποψηφίους δεν κατέχουν τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά αντίγραφα τίτλων σπουδών, όπως αποτυπώνονται στην προκήρυξη
για τα μέλη ΣΕΠ που δημοσιοποιείται κάθε φορά, θα αποκλείονται από τη διαδικασία
και δεν θα αξιολογούνται.

Επιπλέον, διευκρινίζονται τα εξής:
- Όσοι από τους υποψηφίους ενεργοποιούνται ως διδάσκοντες στο ΕΑΠ και
αναλαμβάνουν τμήμα φοιτητών σε άλλη Θ.Ε. άλλου Προγράμματος Σπουδών, δεν
δύνανται ταυτόχρονα να ενεργοποιούνται και ως μέλη ΣΕΠ στις Θεματικές Ενότητες
του Προγράμματος Σπουδών «Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της
διαφθοράς, του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος».
- Οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, μόνιμου Δημοσίου
Υπαλλήλου και υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΔΕΚΟ, Τραπεζικών Ιδρυμάτων και
Ιδιωτικού τομέα και έχουν αναλάβει έργο μέλους Σ.Ε.Π στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Κύπρου (ΑΠΚΥ) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανεξαρτήτως Προγράμματος
Σπουδών, δεν ενεργοποιούνται, εκτός και εάν διακοπεί με οποιοδήποτε τρόπο η
συνεργασία τους ή παραιτηθούν.
- Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Γενικών Γραμματέων Υπουργείων,
Προέδρων Οργανισμών, Διευθυνόντων Συμβούλων, Διοικητών Οργανισμών δεν
ενεργοποιούνται για όσο χρόνο φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες.
- Όσοι από τους υποψηφίους κατέχουν θέσεις Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων,
Αναπληρωτών Πρύτανη και Κοσμητόρων ΑΕΙ δεν ενεργοποιούνται για όσο χρόνο
φέρουν τις συγκεκριμένες ιδιότητες, σύμφωνα με το αρ. 83 παρ. 11 του Ν.
4485/2017.
- Δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι και δεν αξιολογούνται τα αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π.

4. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.
Τα καθήκοντα των μελών Σ.Ε.Π. περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, πάντοτε με βάση και τις
αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθικής, την υποχρέωση για:
1. Επικοινωνία τηλεφωνική / γραπτή / ηλεκτρονική με κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια

του Ακαδημαϊκού. Εξαμήνου σε τακτές ημέρες και ώρες, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ
του διδάσκοντα και του διδασκόμενου.
2. Προετοιμασία και συμμετοχή σε τρεις (3) τετράωρες Ομαδικές Συμβουλευτικές
Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) που αφορά τη Θεματική Ενότητα που έχουν αναλάβει.
3. Προετοιμασία και συμμετοχή σε δύο (2) συναντήσεις με την Ομάδα Διδακτικού
Προσωπικού (Ο.Δ.Π.).
4. Επίβλεψη και αξιολόγηση των εργασιών και των δραστηριοτήτων των φοιτητών, που
υπάγονται στο Τμήμα που κάθε Σ.Ε.Π. έχει αναλάβει, σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές
διαδικασίες, που ακολουθούνται από τον Αναθέτοντα και τα αρμόδια ακαδημαϊκά αυτού
όργανα και προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε φοιτητής εκπονεί τις
εργασίες και τις δραστηριότητες που καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών της Θεματικής
Ενότητας ή/και στην πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης courses.eap.gr. Ο χρόνος
εκπόνησης και διόρθωσης των εργασιών καθορίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
της Θεματικής Ενότητας.

5. Συμμετοχή στις επιτηρήσεις των τελικών και επαναληπτικών εξετάσεων της

Θεματικής Ενότητας στην οποία διδάσκει το μέλος Σ.Ε.Π., και κατ΄ εξαίρεση στις
αντίστοιχες άλλων Θεματικών Ενοτήτων του ιδίου Προγράμματος Σπουδών, εφόσον
κριθεί αναγκαίο.
6. Κριτική ανάγνωση του διδακτικού υλικού της Θεματικής Ενότητας, καθώς και
οποιουδήποτε άλλου σχετικού αρχείου και υποβολή προτάσεων προς τον Συντονιστή για
διόρθωση Παροραμάτων, δυσνόητων σημείων, επιστημονικών ανακριβειών που ο
Ανάδοχος ενδέχεται να εντοπίσει κατά τη διάρκεια της κριτικής ανάγνωσης.
7. Τακτική, τουλάχιστον εβδομαδιαία, ενημέρωση του ψηφιακού χώρου του Τμήματός
του, για την ανάρτηση υλικού ή/και την ανατροφοδότηση προς τους φοιτητές.
8. Υποστήριξη και εμψύχωση των φοιτητών, συστηματικά και με κάθε πρόσφορο μέσο:
ενδεικτικά τήρηση των αναφορών παρουσίας των φοιτητών στις ΟΣΣ και τήρηση
αρχείου επικοινωνίας με τους φοιτητές.
9. Συμμετοχή στις εργασίες της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού για την από κοινού
καλύτερη διδασκαλία στο πρόγραμμα μέσω ανταλλαγής απόψεων και συζήτησης
προβλημάτων, παροχή ανατροφοδότησης και ομοιογενούς διεξαγωγής και αξιολόγησης
των εξετάσεων, των γραπτών εργασιών, των μαθησιακών δραστηριοτήτων.
10. Συμβολή στον επιστημονικό προβληματισμό για τα γνωστικά αντικείμενα της
Θεματικής Ενότητας και για τη διδασκαλία τους με τη μέθοδο της Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Το μέλος Σ.Ε.Π. έχει την υποχρέωση να αναφέρει ρητά την
εργασιακή σχέση του με το ΕΑΠ σε κάθε ανακοίνωση ή δημοσίευση, για την οποία
έχουν αντληθεί δεδομένα στο πλαίσιο του έργου της παρούσας σύμβασης.
11. Επιμόρφωση στο πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι
λεπτομέρειες για τις δυνατότητες επιμόρφωσης που παρέχει το Ίδρυμα, μέσω της
Μονάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, γίνονται γνωστές σε εύθετο χρόνο
και ενδέχεται να περιλαμβάνουν και άλλα γνωστικά πεδία. Ειδικά στην περίπτωση
διδασκαλίας για πρώτη φόρα στη Θ.Ε. ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερωθεί επαρκώς
για τους στόχους.
12. Συμμετοχή στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που ορίζονται
ανά ακαδημαϊκό έτος από το Ίδρυμα.
13. Σύνταξη και παράδοση στα αρμόδια ακαδημαϊκά όργανα αναφορών για την πρόοδο
της εργασίας του στη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η τελική αναφορά, με
παράδοση μέχρι την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη σύμβαση και με τα μέρη που
κάθε φορά ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, αποτελεί την ελάχιστη υποχρέωση του
μέλους Σ.Ε.Π.
14. Συμμετοχή σε όλες τις συναντήσεις της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού της
Θεματικής Ενότητας, είτε με φυσική είτε με ηλεκτρονική παρουσία και στις συναντήσεις
της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (σε περίπτωση που ζητηθεί).
15. Κατάλληλη και νόμιμη χρήση του διδακτικού του συνοδευτικού υλικού της
Θεματικής Ενότητας, με σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα που έχει εξασφαλίσει το
Ίδρυμα.
16. Εμπιστευτικότητα στη διαχείριση πληροφοριών, υλικού, διαδικασιών και διεργασιών
που σχετίζονται με το Τμήμα του και με τη Θεματική Ενότητα στην οποία εργάζεται.
17. Έγγραφη και έγκαιρη ενημέρωση (τουλάχιστον εντός ενός μηνός πριν την ανάληψη
ή/και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε, εκτός Ε.Α.Π., υποχρέωσης) από τον Ανάδοχο
προς τον Αναθέτοντα, σε περίπτωση σύγκρουσης ακαδημαϊκών συμφερόντων =
ενδεικτικά, συμμετοχή ή/και συνεισφορά του Αναδόχου σε ανταγωνιστικές Θεματικές
Ενότητες ή/και ανταγωνιστικά Προγράμματα Σπουδών άλλων Ιδρυμάτων, εκπαιδευτική

ή άλλη άδεια απουσίας που είναι ασύμβατη με τις υποχρεώσεις του Αναδόχου στο
Ε.Α.Π.

5. ΑΜΟΙΒΗ
Το ύψος των αμοιβών θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση της Δ.Ε. του E.Α.Π.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση έργου είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου και καταρτίζεται περίπου
60 ημέρες μετά την έναρξη του εξαμήνου και την οριστικοποίηση των τμημάτων στις
διάφορες πόλεις. Οι όροι της σύμβασης, το ύψος και ο τρόπος καταβολής της αμοιβής για
κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο καθορίζονται με απόφαση της Δ.Ε. του E.Α.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση σε μία (1) ή δύο
(2) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.).
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιος υποψήφιος έχει υποβάλει
περισσότερες από μία ηλεκτρονικές αιτήσεις, η αίτησή του θα απορρίπτεται.
Η υποβολή της αίτησης της προκήρυξης για υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υπέχει τη θέση
υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τον Ν.1599/86 και υποδηλώνει:
α) ότι τα στοιχεία που υποβάλλει ο υποψήφιος είναι αληθή, ακριβή, πλήρη και
σύμφωνα με την προκήρυξη, για μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ για την τριετία 2019-2022,
β) ότι επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων από το ΕΑΠ για στατιστικούς λόγους,
γ) κάθε ακαδημαϊκό έτος τα μέλη Σ.Ε.Π τα οποία έχουν ενταχθεί σε πίνακες σειράς
κατάταξης (σ.σ. τα οποία έχουν λάβει σειρά κατάταξης σύμφωνα την αξιολόγηση
των Επιτροπών Αξιολόγησης) θα υποβάλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη
Σ.Ε.Π. το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την
προκήρυξη,
δ) την υποχρέωση του υποψηφίου, κατά τη διαδικασία επιλογής ή/και σε
περίπτωση που το ΕΑΠ του αναθέσει έργο, να υποβάλει κάθε πρόσθετο στοιχείο
που θα του ζητηθεί,
ε) την υποχρέωση του υποψηφίου, σε περίπτωση που το ΕΑΠ του αναθέσει έργο,
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις ή/και
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για καθένα από τα ακαδημαϊκά έτη 2019-20, 202021, 2021-22, ώστε να ελεγχθεί ή/και επαναπροσδιοριστεί η διαθεσιμότητά του,
στ) την αποδοχή του δικαιώματος του Ε.Α.Π. για επεξεργασία των στοιχείων που
δηλώνει ο υποψήφιος, με σκοπό την αξιολόγησή του και την τήρηση αυτών σε
αρχείο όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις
ζ) τη ρητή και αμετάκλητη αποδοχή των όρων της προκήρυξης, καθώς και των
αποφάσεων της Δ.Ε. και των Κοσμητειών του Ε.Α.Π., που σχετίζονται άμεσα με
την προκήρυξη και θέματα μελών Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι που δεν έχουν ήδη εγγραφεί στην “Εφαρμογή εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για μέλη ΣΕΠ” του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, είτε
υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά είτε έχουν υποβάλλει αίτηση στο
παρελθόν μέσω άλλης εφαρμογής, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν
ώστε να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης. Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί
στη συγκεκριμένη εφαρμογή θα πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας το email και τον κωδικό πρόσβασης που όρισαν κατά την εγγραφή και την
ενεργοποίηση του λογαριασμού τους. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος
έχει ήδη εγγραφεί στη συγκεκριμένη εφαρμογή, αλλά δεν θυμάται τον κωδικό
πρόσβασης, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία “Ανάκτηση κωδικού
πρόσβασης”.
Όλα τα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης συμπληρώνονται στην ελληνική γλώσσα
(Εξαίρεση αποτελούν τα στοιχεία που αφορούν σε διευθύνσεις εξωτερικού και
ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις και ξενόγλωσσοι τίτλοι). Παρακαλούμε και
εφιστούμε την προσοχή σας για την ορθή συμπλήρωση των προσωπικών σας
στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο), όπως ακριβώς
αναγράφονται στο Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται υποχρεωτικά στο Βήμα 4 της ηλεκτρονικής
αίτησης, πρέπει να είναι διατυπωμένα με ακρίβεια και σαφήνεια, ώστε οι
Επιτροπές Αξιολόγησης να μπορέσουν να επιτελέσουν με τον καλύτερο δυνατό και
αντικειμενικό τρόπο το έργο τους.
Τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι εμπιστευτικά και δεν μπορούν
να μεταβληθούν από τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο από τον ίδιο τον υποψήφιο (με τον
κωδικό που θα χορηγηθεί με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αφού η όλη
καταγραφή και επεξεργασία των στοιχείων είναι αποκλειστικά ηλεκτρονική και σ'
αυτή δεν παρεμβάλλεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο ανθρώπινος παράγοντας).
Αλλαγή των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση μπορεί να γίνει μόνο
πριν την οριστική υποβολή της αίτησης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της
προκήρυξης, κάνοντας ο υποψήφιος πιστοποίηση της ταυτότητάς του με βάση το email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και τον Κωδικό Πρόσβασής του.
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης το σύστημα «κλειδώνει» και δεν επιτρέπει
οποιαδήποτε παρέμβαση στην αίτηση.
Μετά την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στα τρία (3) πρώτα
βήματα, στο επόμενο βήμα (Βήμα 4), θα εμφανιστούν όλα τα στοιχεία της αίτησης
που έχουν ήδη συμπληρωθεί και στο κάτω μέρος της οθόνης θα υπάρχει χώρος για
υπογραφή. Ο υποψήφιος θα πρέπει να τυπώσει τη συγκεκριμένη σελίδα, και αφού
την υπογράψει, να την σκανάρει για να την επισυνάψει στο επόμενο βήμα (Βήμα 5).
Η επιτυχημένη επισύναψη της υπογεγραμμένης τελευταίας σελίδας της αίτησης
πιστοποιεί την οριστική παραλαβή από το E.Α.Π. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί ο
Αριθμός Πρωτοκόλλου της αίτησης. Μετά την εμφάνιση της συγκεκριμένης
ένδειξης είναι απολύτως σίγουρο πως η αίτηση έχει καταγραφεί στα υπολογιστικά
συστήματα του E.Α.Π. Η υποβολή αιτήματος στο E.Α.Π. για την επιβεβαίωση της
καταχώρισης της αίτησης είναι άσκοπη. Επιθυμητό είναι να εκτυπωθεί ο Αριθμός
Πρωτοκόλλου και να φυλαχθεί, ώστε σε μελλοντική επικοινωνία με το E.Α.Π. να
είναι ευκολότερη η εξυπηρέτηση του υποψηφίου μέλους ΣΕΠ.

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί να ακυρώσει ή τροποποιήσει την
ηλεκτρονική αίτησή του, η ακύρωση/τροποποίηση γίνεται αποκλειστικά και
μόνον με την υποβολή έντυπης υπεύθυνης δήλωσης, με συστημένη επιστολή, προς
το Τμήμα Προσωπικού του E.Α.Π. μέχρι τις 22-08-2019.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή
Αξιολόγησης, είναι πιθανό να ζητηθεί από τον υποψήφιο να προσκομίσει ορισμένα
επιπλέον στοιχεία ή να διευκρινίσει στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό
σημείωμα. Επιπλέον, η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι πιθανό να καλέσει τον
υποψήφιο για προσωπική συνέντευξη.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά
(www.eap.gr)
α π ό 2 9 - 7 - 2 0 1 9 (  1 6 : 0 0 ) έ ως τις 22- 8 - 2 0 1 9 (  2 3 : 5 9 )

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και την
επισύναψη των δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε με ηλεκτρονικό
μήνυμα με το Τμήμα Προσωπικού του Ε.Α.Π. και συγκεκριμένα με το
Γραφείο Θεμάτων μελών Σ.Ε.Π. στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
sep@eap.gr

