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Διεύθυνση: ΜΟΔΥ – ΕΛΚΕ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη,  25-07-2022 
Αρ. Πρωτ.: 195335/2022 

Πληροφορίες: Παπαβασιλείου Βασίλειος  
E-mail: prosk@rc.auth.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Αρ. φακέλου: 74496  
   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό  
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06-
06-2022, κωδ. ΕΔΒΜ191)  Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023» (κωδικός MIS: 5180700), που  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και  κατ’ εφαρμογή της απόφασης στη Συν. 954/20-07-2022 της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα 
πίνακα επιλέξιμων θέσεων/επιστημονικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί με αποφάσεις των οικείων 
Τμημάτων (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης αρ. Συν. 22Τ9/06-7-2022, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας αρ. Συν. 541/30-6-2022, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών αρ. Συν. 18/28.6.2022, Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών αρ. Συν. 21-28/06/2022, Τμήμα Βιολογίας  αρ. Συν. 613/29-06-2022, Τμήμα Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 390/23-6-2022, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 467/23-06-
2022, Τμήμα Γεωλογίας αρ. Συν. 594/24-6-2022, Τμήμα Γεωπονίας  αρ. Συν. 917/12-7-2022, Τμήμα Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος αρ. Συν. 27/29-6-2022, Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας αρ. Συν. 
483/6-7-2022, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών αρ. Συν. 282/27-6-22, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής κ Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) αρ. Συν. 630/28-06-2022, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού 
(Σέρρες)  αρ. Συν. 128/7-7-2022, Τμήμα Επιστημών Προσχ. Αγωγής κ Εκπ/σης αρ. Συν. 19/23.6.2022, Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ αρ. Συν. 20/23-6-2022, Τμήμα Θεάτρου αρ. Συν. 293/01-07-2022, 
Τμήμα Θεολογίας αρ. Συν. 22/07-07-2022, Τμήμα Ιατρικής αρ. Συν. 42/19-07-2022, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
αρ. Συν. 477/23.06.2022, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας αρ. Συν. 551/06.07.2022, Τμήμα Κινηματογράφου 
αρ. Συν. 116/23-06-2022, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού αρ. Συν. 721/8.7.2022, Τμήμα 
Κτηνιατρικής αρ. Συν. 722/8-7-2022, Τμήμα Μαθηματικών αρ. Συν. 589/29-06-2022, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας 
και Ανάπτυξης αρ. Συν. 97/14-7-2022, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών αρ. Συν. 19/27-6-2022, Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών αρ. Συν. 550/17.6.2022, Τμήμα Νομικής αρ. Συν. 222/7-7-2022, Τμήμα Οδοντιατρικής αρ. Συν. 501/06-
07-2022, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  αρ. Συν. 155/30-6-2022, Τμήμα Πληροφορικής αρ. Συν. 402/23-6-2022
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Τμήμα Πολιτικών Επιστημών αρ. Συν. 214/29-06-2022, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αρ. Συν. 26/13-07-2022, 
Τμήμα Φαρμακευτικής αρ. Συν. 608/28-06-2022, Τμήμα Φιλολογίας αρ. Συν. 547/05-07-2022, Τμήμα Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής αρ. Συν. 332/23-06-2022, Τμήμα Φυσικής αρ. Συν. 25/11-7-2022, Τμήμα Χημείας αρ. Συν. 776/7-
7-2022, Τμήμα Χημικών Μηχανικών αρ. Συν. 16/30-6-2022, Τμήμα Ψυχολογίας αρ. Συν. 401/05-07-2022) και την υπ’ 
αριθμ. 78557/17-06-2022 (αρ. Συν. 3109/15-6-2022) απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την κατανομή 
των θέσεων στα Τμήματα αυτά. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά 
Επιστημονικό πεδίο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων (έως 3) των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (εξαιρούνται τα προγράμματα που προβλέπουν καταβολή 
διδάκτρων ή τελών εγγραφής) των τμημάτων του ΑΠΘ που αντιστοιχούν σε ένα από τα εν λόγω 
επιστημονικά πεδία κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όπως αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο 
πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους: 
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1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας  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 αίτησή του και έχει λάβει τον διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 
την 1.1.2012.  

- Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, ΣΕΠ του ΕΑΠ, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 
407/80 στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή  

- Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου ακαδημαϊκού υποτρόφου της παρ. 7 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 Δράσης. 

- Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 
- Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 
2. Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν στο ΑΠΘ ως Ακαδημαϊκοί  Υπότροφοι βάσει 

των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης έργου που θα υπογραφεί μεταξύ 
του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του ωφελουμένου αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που 
αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης, για την οποία επιλέχθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023. Ο μέγιστος αριθμός των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο υπότροφος είναι τρία (3), ενώ ο μέγιστος 
αριθμός ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Κάθε ωφελούμενος δικαιούται μία 
θέση (επιστημονικό πεδίο) ανά ακαδημαϊκό έτος.  
Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου, ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος, απαιτείται η προσκόμιση 
υπηρεσιακής  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 ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα προβαίνει στην κλήση του επόμενου, στην σειρά κατάταξης υποψηφίου.  

3. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν 
απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.  

4. Η αμοιβή του ωφελουμένου για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών (3) μαθημάτων 
στο ποσό των 12.510,00€ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή 
τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά ήτοι στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και στο 
1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος (βλ. Πρόσκληση ΕΔΒΜ191, αρ. πρωτ. 
Πρόσκλησης 58565/06-06-2022.  Σημειώνονται τα εξής: 

• Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε νέος επιστήμονας μπορεί να διδάξει μαθήματα 
αποκλειστικά σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) τμήμα του Ιδρύματος.  

• Με τον όρο «αυτοδύναμη διδασκαλία» νοείται όχι μόνο η φυσική πράξη της διδασκαλίας 
(παραδόσεις/διαλέξεις), αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες με αυτήν ενέργειες, όπως η 
παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο σύνολο των εξεταστικών 
περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ.  

• Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελουμένου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή 
νησί, από εκείνο που βρίσκεται η έδρα του Τμήματος, στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να 
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καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελουμένου, 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 δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Το ως άνω ποσό 
είναι σταθερό ανεξαρτήτως του αριθμού των μαθημάτων που ανατίθενται στον ωφελούμενο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του παραπάνω ποσού, είναι ο επιλεχθείς  να προσκομίσει κατά 
την υπογραφή της σύμβασης βεβαίωση μόνιμης  κατοικίας. 

5. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων για την κάθε θέση, η οποία πιστοποιείται βάσει 
σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση 
των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται  στις υποχρεώσεις  και  ευθύνες  
του  ωφελουμένου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.  

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμπίπτουν  με την έναρξη και λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ή ενός εκ των δύο εξαμήνων αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής 
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου. 

Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση (μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας), συνοδευόμενη από τα ακόλουθα αρχεία σε μορφή pdf: 

 
1. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2012 της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ και ο οποίος θα πρέπει να έχει συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο. 
Η μη προσκόμιση πιστοποιητικού αναγνώρισης του τίτλου σπουδών αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ αποτελεί λόγο 
αποκλεισμού. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης δεν αφορά στην ημερομηνία 
ορκωμοσίας/αναγόρευσης. 
 

2. Κάθε πρόσφορο έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται τυχόν μεταδιδακτορική έρευνα συναφής με το 
επιστημονικό πεδίο. Ως μεταδιδακτορική έρευνα λογίζεται κάθε είδους συναφής ερευνητική απασχόληση 
(ακαδημαϊκή ή μη) που λαμβάνεται μετά τη λήψη του διδακτορικού τίτλου. Η διδακτική εμπειρία/απασχόληση δεν 
θεωρείται μεταδιδακτορική έρευνα.  
 

3. Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο να αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  
- Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 
- Μεταδιδακτορική έρευνα που θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις 

απασχόλησης.  
- Πλήρης κατάλογος και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, portfolio εργασιών και μελετών, 

αναγνωρισμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. 
- Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου 

έργου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτήν. 
- Σύνδεσμος αρχείων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με το πλήρες υλικό της Διδακτορικής Διατριβής*.   
- Σύνδεσμος αρχείων στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με το πλήρες υλικό των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων σε συνέδρια, portfolio κ.λπ. που περιλαμβάνονται  στο βιογραφικό*. 
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*ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
(Για να ανεβάσετε τη διδακτορική σας διατριβή ή και τυχόν δημοσιεύσεις, portfolio κ.λπ. μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
τεχνολογίες cloud που παρέχονται από εταιρείες όπως η Google, η Microsoft ή και η Dropbox. Σε κάθε περίπτωση θα 
χρειαστεί να έχετε ενεργούς λογαριασμούς στις εταιρείες αυτές και, αφού ανεβάσετε τα αρχεία σας, να τα 
δημοσιεύσετε και να μας καταγράψετε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο. Οδηγίες για τη δημοσίευση των αρχείων μπορείτε 
να βρείτε: 

• Dropbox: https://help.dropbox.com/files-folders/share/share-with-others 
• Google drive: https://support.google.com/drive/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en 
• Microsoft OneDrive: https://support.office.com/en-us/article/share-onedrive-files-and-folders-9fcc2f7d-

de0c-4cec-93b0-a82024800c07 
Μπορείτε επίσης να παραθέσετε οποιoδήποτε ιστότοπο όπου μπορεί κάποιος να έχει πρόσβαση στο παραπάνω υλικό, 
όπως για παράδειγμα στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, στη βιβλιοθήκη ΙΚΕΕ κ.λπ.). 
Σε κάθε περίπτωση οι διευθύνσεις που υποβάλει ο υποψήφιος θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα ελεύθερης 
πρόσβασης. 
 
4. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του επιστημονικού πεδίου, στο 

οποίο να περιλαμβάνεται: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικός χρονικός 
προγραμματισμός του μαθήματος σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (ό,τι είναι κατά περίπτωση 
εφαρμόσιμο: διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου 
κ.λπ.), χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος, μέθοδος 
εξέτασης/αξιολόγησης μαθήματος). Το σχεδιάγραμμα διδασκαλίας που υποβάλλει ο υποψήφιος αναφέρεται 
αποκλειστικά στη μεθοδολογία και στο χρονοδιάγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία του αναρτημένου 
στην ιστοσελίδα της ΜΟΔΙΠ περιεχομένου του μαθήματος και πρέπει σε κάθε περίπτωση να εναρμονίζεται  με το 
περιεχόμενο αυτό. 
 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), όπως αναρτάται ως υπόδειγμα στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, στην οποία να δηλώνεται ότι: 
i. Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,   
ii. Ο/Η υποψήφιος/α: 

• έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται   
όλους ανεπιφύλακτα 

• έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2012, και 
• δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, ΣΕΠ του ΕΑΠ, συμβασιούχου διδάσκοντα του 

Π.Δ. 407/80 στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, 
• δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα, 
• δεν κατέχει άλλη θέση συμβασιούχου ακαδημαϊκού υποτρόφου της παρ. 7  του άρθρου 29 του Ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της 
σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, και  

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

6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης ξένης γλώσσας του αντίστοιχου τμήματος (αποκλειστικά για 
υποψηφίους υποτρόφους των τμημάτων αγγλικής/γαλλικής/γερμανικής/ιταλικής φιλολογίας).  
 

7. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 (C1) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για 
αλλοδαπούς πολίτες). 

https://help.dropbox.com/files-folders/share/share-with-others
https://support.google.com/drive/answer/2494822?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.office.com/en-us/article/share-onedrive-files-and-folders-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
https://support.office.com/en-us/article/share-onedrive-files-and-folders-9fcc2f7d-de0c-4cec-93b0-a82024800c07
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8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), όπως αναρτάται ως υπόδειγμα στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας, στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:  
• έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή έχει λάβει αναβολή 

για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου (01/10/2022-30/09/2023). 
 

9. Ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), όπως αναρτάται ως υπόδειγμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 
αίτησης υποψηφιότητας, στην οποία θα δηλώνει  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. 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας 

Τα δικαιολογητικά 1, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους 
συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας θα πρέπει αυτή να 
αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα. Τα δικαιολογητικά 6 και 7 είναι απαιτούμενα δικαιολογητικά 
μόνο στις περιπτώσεις υποψηφίων υποτρόφων των τμημάτων αγγλικής/γαλλικής/γερμανικής/ιταλικής φιλολογίας 
και αντίστοιχα στις περιπτώσεις υποψηφίων αλλοδαπών πολιτών. Το δικαιολογητικό 8 είναι απαιτούμενο 
δικαιολογητικό μόνο για τις περιπτώσεις υποψηφίων ανδρών υπόχρεων στράτευσης. Στις περιπτώσεις αυτές η μη 
προσκόμισή του συνιστά κριτήριο αποκλεισμού.  

Σε περίπτωση που η αίτηση του υποψηφίου δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) 
της πρόσκλησης, η πρόταση θα απορρίπτεται.  

Δικαιολογητικά Σύναψης Σύμβασης 

Για την ενημέρωση των υποψηφίων, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα σχετικές οδηγίες που αφορούν 
στα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από τους επιλεγέντες μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων, για 
τη σύναψη σύμβασης στο έργο. 

Σε κάθε περίπτωση για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται από τους επιλεγέντες η προσκόμιση βεβαίωσης της 
Γραμματείας του οικείου ΑΕΙ από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης της 
διδακτορικής διατριβής. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης δεν αφορά στην ημερομηνία 
ορκωμοσίας/αναγόρευσης. Για διδακτορικούς τίτλους αλλοδαπής προσκομίζεται και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο 
πιστοποιεί τα παραπάνω. 

Επίσης μόνο για τις περιπτώσεις ανδρών υπόχρεων στράτευσης απαιτείται από τους επιλεγέντες η προσκόμιση 
αντίγραφου πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή αντίγραφου απολυτηρίου στρατού ή για αλλοδαπούς 
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πολίτες με υποχρέωση στράτευσης οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει εκπλήρωση 
στρατιωτικών υποχρεώσεων ή αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου (01/10/2022-30/09/2023) ή νόμιμη απαλλαγή. 

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η αίτηση με τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 
πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής.  

Στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 

οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις 
σχετικές οδηγίες. 

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής περιλαμβάνεται αρχείο με οδηγίες ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να ακολουθήσουν και να τηρήσουν τις σχετικές οδηγίες για την ορθή ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης. Η μη ορθή τήρηση των οδηγιών ηλεκτρονικής υποβολής μπορεί να αποτελέσει κριτήριο 
αποκλεισμού της αίτησης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά που επισυνάπτουν οι υποψήφιοι στην 
πλατφόρμα, συστήνεται να ελέγχονται προληπτικά από τους ίδιους ως προς τη δυνατότητα ορθής προβολής τους 
μετά την επισύναψή τους, ώστε να καθίσταται δυνατή η προβολή τους και από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.  

Τα αποτελέσματα αναρτώνται με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό που 
λαμβάνει η αίτηση με την πρώτη καταχώρηση και αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους μέσω αυτοματοποιημένου 
email. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα πρόσβασης, και οι αποθηκευμένες 
αιτήσεις καταχωρούνται ως τελικές από το σύστημα. Δεν απαιτείται κάποια πρόσθετη ενέργεια για την οριστικοποίηση 
της αίτησης. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα αρχίζει την 25η Ιουλίου και λήγει 
την 9ηη Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00. Η υποβολή αιτήσεων μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα 
είναι εφικτή. Επίσης, η υποβολή αιτήσεων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως 
αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κ.λπ.) συνιστά 
λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων  

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ) δεσμεύεται να 
προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους σκοπούς και 
τις ανάγκες της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 
στο ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023». Το ΑΠΘ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
προκειμένου να διασφαλίσει ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι σύννομη, θεμιτή και 

https://webrescom.rc.auth.gr/rc-ext/qw?tvxnyb2BmNOMqCkiiQms30gmeSGPrHexeEGmc-puX0S1LMvT49O-uwKQ3l9rKwWWis8Yv0Mh22LOd966mPF11rIfivqj_tgF_uKWYxGfEOJUBG9CQkNeRXFXf2mAiHHV
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διενεργείται με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων, το οποίο ενημερώνεται, όπου απαιτείται, 
εγκαίρως για όλα τα σχετικά δικαιώματά του βάσει του ΓΚΠΔ. 
 
Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος επεξεργάζονται από το ΑΠΘ για τις ανάγκες του έργου με βάση τη διαδικασία που 
περιγράφεται στην πρόσκληση και αποστέλλονται στον φορέα χρηματοδότησης και συγκεκριμένα στην αρμόδια 
μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης. Η επεξεργασία  των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως 
αναγκαίο βαθμό και αποτρέπεται κάθε περαιτέρω ή ανακριβής επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους 
προκαθορισμένους σκοπούς.  
 
Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για άλλους σκοπούς, 
αυτή πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και της συνακόλουθης συγκατάθεσής σας. Βάσει της 
εφαρμοστέας κάθε φορά νομοθεσίας έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της 
επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα στη φορητότητά τους. Τα προσωπικά σας 
δεδομένα διατηρούνται μόνο για το αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού χρονικό διάστημα, ενώ 
η επεξεργασία αυτών γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση, 
απώλεια ή καταστροφή. 
 

Οι επιλεγέντες υπότροφοι έχουν υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και τα προσωπικά 
τους δεδομένα θα επεξεργαστούν περαιτέρω για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία 
χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο 
σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ειδικότερα, το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των επιλεχθέντων θα αποσταλούν 
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να 
συμμετέχουν στη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. 

Επιλογή – Αποτελέσματα – Ενστάσεις  

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν οι ακαδημαϊκές σπουδές και το ακαδημαϊκό βιογραφικό του 
υποψηφίου και η συνάφεια αυτών με το επιστημονικό πεδίο της θέσης και τα μαθήματα που αντιστοιχούν, καθώς 
και το σχεδιάγραμμα διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα αξιολόγησης και βαθμολόγησης: 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

1 Εμπρόθεσμη και ορθή ηλεκτρονική υποβολή ΝΑΙ/ΟΧΙ 

2 
Πληρότητα απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής 
(Δικαιολογητικά Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
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Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

3 Πληρότητα προϋποθέσεων υποψηφιότητας - δικαίωμα 
υποβολής (Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Α Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου που 
αναλύεται στα ακόλουθα (κατώφλι 30/70): 

Σύνολο από 5 έως 70 
επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

Α.1 Βαθμός συνάφειας διδακτορικού με το επιστημονικό πεδίο 
της θέσης  5 -15 

Α.2 

Δημοσιευμένο Έργο: 
 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία 

και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια1 ή/και 

 portfolio εργασιών και μελετών2 ή/και 
 αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα3 

0-30 

Α.3 Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο 
της θέσης 0-15 

Α.4 

Μεταδιδακτορική έρευνα 

[Σημείωση: Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 
διδακτορικού διπλώματος σε ερευνητικά κέντρα ή 
ερευνητικούς οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική 
δραστηριότητα. Η μοριοδότηση αντιστοιχεί σε 1 μονάδα 
κατ’ έτος έως 10 έτη μέγιστο. Σε περίπτωση που ο χρόνος 
απασχόλησης υπολείπεται του έτους, η μοριοδότηση 
υπολογίζεται αναλογικά.  

Επισημαίνεται ότι η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται 
στη μεταδιδακτορική έρευνα.  

0-10 

Β 
Αξιολόγηση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα (κατώφλι 20/30): 

Σύνολο από 0 έως 30 
επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

Β.1 - Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 0-10 

Β.2 - Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών και 
βιβλιογραφίας 0-10 

Β.3 - Δομή, οργάνωση και κατανομή της ύλης 0-10 
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Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Συνολική Βαθμολογία 5-100 
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1Βαθμολογία Κριτηρίου Α2 - Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, 
ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

Α/Α Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή 
τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1α Άρθρο σε Περιοδικό (με κρίση) 1-3 μόρια ανά δημοσίευση 
1β Άρθρο σε Περιοδικό (χωρίς κρίση) 1 μόριο ανά δημοσίευση 
2α Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου  (με κρίση) 1-2 μόρια ανά δημοσίευση 
2β Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου (χωρίς κρίση) 0.5 μόρια ανά δημοσίευση 
3 Ανακοίνωση σε Συνέδριο 0.5 μόρια ανά ανακοίνωση 
4 Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο 2 μόρια ανά δημοσίευση 
5 Μονογραφία 2 μόρια ανά δημοσίευση 
6 Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο ή Λήμμα σε Λεξικό/Εγκυκλοπαίδεια 1 μόριο ανά δημοσίευση 
7 Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου 1 μόριο ανά συλλογικό τόμο 
8 Μετάφραση - Επιμέλεια Μετάφρασης 1 μόριο ανά μετάφραση 

Για τα άρθρα σε περιοδικά με κρίση θα εφαρμόζεται η παρακάτω βαθμολογία σύμφωνα με την κατάταξη του περιοδικού στο 
Scimago Journal & Country Rank (https://www.scimagojr.com/journalrank.php): 
Περιοδικά κατηγορίας Q1 : 3  
Περιοδικά κατηγορίας Q2 : 2.5  
Περιοδικά κατηγορίας Q3 : 2  
Περιοδικά κατηγορίας Q4 : 1.5  
Λοιπά  : 1 
Για τα άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κρίση θα εφαρμόζεται η παρακάτω βαθμολογία σύμφωνα με την σελίδα 
http://www.conferenceranks.com/#data 
Συνέδρια κατηγορίας Α1-Α2 : 2 
Συνέδρια κατηγορίας Β1-Β5 : 1.5 
Συνέδρια κατηγορίας C : 1 
Λοιπά : 1 
Η αξιολόγηση του κριτηρίου «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων ή τόμων, 
ανακοινώσεις σε συνέδρια» αφορά το σύνολο των τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
 
2Βαθμολογία Κριτηρίου Α2 - Portfolio εργασιών και μελετών. 

Α/Α Portfolio εργασιών και μελετών  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
9 Μελέτη - Τεχνική Αναφορά 1 μόριο ανά μελέτη-τεχνική αναφορά 

Η αξιολόγηση του κριτηρίου «Portfolio εργασιών και μελετών» αφορά αποκλειστικά τα τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης και Μηχανολόγων Μηχανικών.  
 
3Βαθμολογία Κριτηρίου Α2 - Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα. 

Α/Α Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
10 Εικαστική Έκθεση 1 μόριο ανά έκθεση 
11 Έργο Εικαστικών Τεχνών 1 μόριο ανά έργο 
12 Ηχογράφηση 1 μόριο ανά ηχογράφηση 
13 Ταινία, Εκπομπή, Σειρά, Διαφημιστικό 1 μόριο ανά ταινία, εκπομπή, σειρά, διαφημιστικό 
14 Θεατρική Παράσταση 1 μόριο ανά θεατρική παράσταση 
15 Συναυλία 1 μόριο ανά συναυλία 
16 Μουσική Σύνθεση 1 μόριο ανά μουσική σύνθεση 

Η αξιολόγηση του κριτηρίου «Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα» αφορά αποκλειστικά τα τμήματα Σχολής Καλών 
Τεχνών (Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Θεάτρου, Τμήμα Κινηματογράφου, Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών). 

 

Η ανώτερη συνολική βαθμολογία του κριτηρίου Α2 δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 30 μόρια

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.conferenceranks.com/#data
ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ
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Επισημαίνεται ότι η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου 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. 

Οι υποψήφιοι που σε ένα εκ των δύο επιμέρους κριτηρίων «Βιογραφικό Σημείωμα» και «Σχεδιάγραμμα 
Διδασκαλίας» δε συγκεντρώνουν  βαθμολογία τουλάχιστον ίση με τα αντίστοιχα κατώφλια 
βαθμολόγησης των 30 (κριτήριο Α) ή/και των 20 (κριτήριο Β) μονάδων που σημειώνονται στον 
παραπάνω πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης, δε θα γίνονται αποδεκτοί/ες για επιλογή 
και θα καταγράφονται στον πίνακα των αποκλεισθέντων. 

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1, 2 και 3 αποτελεί λόγο 
απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής (αποκλεισμός), χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Οι Επιτροπές αξιολόγησης και ενστάσεων των υποψηφιοτήτων ορίζονται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω 
πρόσκλησης πραγματοποιείται  από τις Γενικές Συνελεύσεις των οικείων Τμημάτων του ΑΠΘ, κατόπιν εισήγησης της 
τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά επιστημονικό πεδίο. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας πρέπει να εγκριθεί σε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Η επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα κατάταξης των 
υποψηφίων που αξιολογούνται. Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο πίνακας κατάταξης με τις μονάδες βαθμολόγησης 
των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον ηλεκτρονικό αριθμό της αίτησής τους, εισάγονται προς  
έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η σχετική 
απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.   

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης 
και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) δύναται να υποβληθεί ένσταση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
εργασίμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής απόφασης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Για τον 
λόγο αυτό, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης και στους φακέλους των 
συνυποψηφίων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 5 του ν.2690/1999 (Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας), μετά από σχετική αίτησή τους.  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.  

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά εγγράφως και κατατίθενται ταχυδρομικά ή με φυσική παρουσία στην Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ ΑΠΘ στη διεύθυνση:  Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου - 
Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
prosk@rc.auth.gr και εξετάζονται από την Επιτροπή Ενστάσεων του οικείου Τμήματος.   

Αν η ένσταση αφορά στα προσόντα/ιδιότητες ενός ή περισσότερων συνυποψηφίων του ενιστάμενου, κοινοποιείται 
σε αυτούς με μέριμνα της ΜΟΔΥ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Καθένας εκ των ανωτέρω έχει δικαίωμα 
υποβολής απόψεων με ηλεκτρονική ή έντυπη κατάθεσή τους στη ΜΟΔΥ εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη 
σχετική κοινοποίηση. Οι απόψεις διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ενστάσεων. Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει την 

mailto:prosk@rc.auth.gr
ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ
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ένσταση και τις απόψεις των συνυποψηφίων και συντάσσει πρακτικό με το οποίο εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης το αργότερο εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την 
υποβολή αυτής. Οι συνυποψήφιοι που δεν υπέβαλαν απόψεις σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία δε δικαιούνται να 
υποβάλουν ένσταση που βάλλει κατά της νέας απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Η Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος αποστέλλει την απόφασή της επί της ενστάσεως προς έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.  

Στην περίπτωση που η ένσταση γίνεται αποδεκτή και απαιτείται να επιληφθεί εκ νέου η Επιτροπή Αξιολόγησης 
(ενδεικτικά, αναβαθμολόγηση, αρχική βαθμολόγηση), η απόφαση διαβιβάζεται στην τελευταία, η οποία συντάσσει 
νέο πρακτικό και νέο (οριστικό) πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. Εν συνεχεία, το νέο πρακτικό και ο νέος πίνακας 
κατάταξης εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ προς έγκριση.  

Τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) και η αντίστοιχη απόφαση της Επιτροπής 
Ερευνών αναρτώνται  στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. 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 επομένων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Εφόσον δεν 
υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας 
αξιολόγησης καθίσταται αυτόματα οριστικός.  

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 
ΑΠΘ https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας 
πρόσκλησης, καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga
ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ
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Περισσότερες Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 
(email: prosk@rc.auth.gr).  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga), στις ιστοσελίδες των Τμημάτων του ΑΠΘ, στην 
ιστοσελίδα του ΑΠΘ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ (info@epeaek.gr). 
 

mailto:prosk@rc.auth.gr
https://rc.auth.gr/proskliseis-gia-apasholisi-se-erga)
mailto:info@epeaek.gr
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη 
και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις /ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα.  
3. Αντικατάσταση ή διόρθωση της αίτησης  ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
4. Για τους υποψηφίους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών) 

αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.  

5. Επισημαίνεται ότι η παρούσα διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δεν είναι 
διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης και πίνακα αποκλεισθέντων, ενώ όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο κριτήριο 
Α1+Α3, εν συνεχεία στο Α2 και τέλος στο Α4. Αν όλα τα παραπάνω ισοβαθμούν, τότε ακολουθεί κατά προτεραιότητα η βαθμολογία 
του κριτηρίου Β1, εν συνέχεια του Β3 και τέλος του Β2. Αν μετά την εξέταση των ανωτέρω υφίσταται εκ νέου ισοβαθμία, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί σε δημόσια κλήρωση για την τελική επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων. 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των 
επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους ενδιαφερόμενο/ους στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 
σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης. 

7. Εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελουμένου, 
προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του 
υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον πρώτο επιλαχόντα ή, εφόσον δεν υπάρχει, η επανάληψη πρόσκλησης του Ιδρύματος για 
το υπολειπόμενο διδακτικό έργο.  

8. Η επιτροπή ερευνών δύναται μετά από πρόταση του ΕΥ να καταγγείλει μονομερώς οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο την 
σύμβαση. Η σύμβαση λύεται μετά από γραπτή προειδοποιητική επιστολή προς τον ανάδοχο, όπου θα επισημαίνονται οι λόγοι 
απόκλισης παρέχοντάς του εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. 

9. Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δε συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ και κατ’ επέκταση για 
το ΑΠΘ  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 διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη 
πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν.  

10. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση της Πράξης.  
11. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται συνοδευόμενα από 

φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα πλην των τίτλων γλωσσομάθειας αγγλικής, γαλλικής, 
γερμανικής, ιταλικής και ισπανικής ξένης γλώσσας.  

12. Η γνώση ξένων γλωσσών αποδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων 
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (Προσοντολόγιο)» (Α΄39), όπως αυτό ισχύει μέχρι να καταργηθεί με τη θέση 
σε ισχύ του νέου Π.Δ. για το Προσοντολόγιο του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 52 παρ. 4 περ. 
γ’ του ν. 4830/2021 (Α΄ 169). Όσον αφορά τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτύπων τους, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα, εξαιρουμένων των 
τίτλων γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική, οι οποίοι, εφόσον πληρούν τους όρους 
του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους. 

13. Οι υποψήφιοι που απασχολούνται σε άλλους δημόσιους φορείς οφείλουν να λάβουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 εφόσον επιλεγούν. Η άδεια πρέπει να έχει ληφθεί πριν την έναρξη της απασχόλησής 
τους.  

 

 

  
                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης 

    Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ 

ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ
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Συνημμένα:  

• Πίνακας Θέσεων / Επιστημονικών Πεδίων / Μαθημάτων 

ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ



Αριθμηση 
Τμημάτων

Τμήμα Κωδικός 
Θέσης

Τίτλος Παραδοτέου 
Θέσης

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου Θέσης
Κωδικός 

Μαθήματος
Τίτλος Μαθήματος

Χαρακτηρισμός 
Μαθήματος

Εξάμηνο Επίπεδο Σπουδών

ΕΜ83 Θεατρική Αγωγή για Έκφραση και 
Επικοινωνία

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΕΜΠ12
Θεατροπαιδαγωγικές Εφαρμογές στη 

Διδασκαλία των Μαθημάτων 
(χειμερινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΕΜΠ12
Θεατροπαιδαγωγικές Εφαρμογές στη 

Διδασκαλία των Μαθημάτων 
(εαρινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΜ57 Αστρονομία στην Εκπαίδευση Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΜ60
Πειραματική Διδασκαλία των 

Φυσικών Επιστημών
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΜ72
Έννοιες των Φυσικών Επιστημών και 

η Διδασκαλία τους στο Σχολείο
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΜ30 Διάλογοι για τη Σχολική Ιστορία Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΜ32 Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική 
Ιστορία

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΔΠΔΜ-208 Ιστορική Εκπαίδευση και ΤΠΕ Υποχρεωτικό Χειμερινό Μεταπτυχιακό

Γλ4-463 Κοινωνιογλωσσολογία Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Γλ4-440 Φύλο και Γλώσσα Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Γλ4-420 Ανάλυση Συνεχούς Λόγου Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Λογ6-459 Το υποκείμενο στον Πεζό Λόγο Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Λογ6-330 Αγγλικό Μυθιστόρημα 18ου αιώνα Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Λογ6-386
Θεωρητικές Οπτικές και Λογοτεχνικά 

Κείμενα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Λογ7-465
Αμερικανικό μυθιστόρημα 19ου 

αιώνα
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Λογ7-315
Σπουδές στην Αμερικανική 

Κουλτούρα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Λογ7-482
Κινήματα Πολιτικών Δικαιωμάτων 

στις ΗΠΑ
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΜΔΣ2-480
Αναπαραστάσεις της 

Μετάφρασης/Διερμηνείας στη 
Λογοτεχνία και τον Κινηματογράφο

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΜΔΣ2-421
Θεωρία Μετάφρασης: 

Διαπολιτισμικές και Διεπιστημονικές 
Προσεγγίσεις

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΜΔΣ3-322 Εργαστήριο Τεχνικής/Επιστημονικής 
Μετάφρασης

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Π2-4 Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

Π2-1

2-4

Κοινωνιογλωσσολογία

1-3

Αγγλική Λογοτεχνία

Π1-3

Π2-3 Αμερικανική Λογοτεχνία2-3

Π2-2

Ιστορία και Ιστορική Εκπαίδευση: 
Το επιστημονικό πεδίο αναφέρεται στην ιστορία και στη διδακτική της. 
Περιλαμβάνει αρχικά την παρουσίαση αφενός των βασικών επιστημολογικών 
εξελίξεων στο χώρο της ιστορίας και αφετέρου των καθοριστικών για τις 
ιστορικές αντιλήψεις εξελίξεων στο δημόσιο χώρο. Αναφέρεται στη συνέχεια στα 
βασικά θεωρητικά και εμπειρικά ερευνητικά δεδομένα  για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση στην ιστορία καθώς και στις διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν το 
μάθημα στο πρωτοβάθμιο σχολείο.

Π1-2

Φυσικές Επιστήμες και Αστρονομία στην Εκπαίδευση: 
Διδασκαλία και μάθηση εννοιών φυσικών επιστημών και αστρονομίας. 
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία 
των φυσικών επιστημών και της αστρονομίας. Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
πειραμάτων με απλά υλικά καθημερινής χρήσης για τη διδασκαλία εννοιών των 
φυσικών επιστημών και της αστρονομίας. Διερεύνηση διδακτικών μεθόδων και 
στρατηγικών διδασκαλίας και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων για τη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών και της αστρονομίας εστιάζοντας στην 
καλλιέργεια γνώσεων και δεξιοτήτων. Διερεύνηση και αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών για την υποστήριξη σύγχρονων μορφών διδασκαλίας για την 
εισαγωγή σε έννοιες φυσικών επιστημών και της αστρονομίας.

Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης

1-1 Π1-1

Θέατρο στην εκπαίδευση:                                                                                      
 To επιστημονικό πεδίο «Θέατρο στην εκπαίδευση» ερευνά και αναδεικνύει τους 
τρόπους και τις μεθόδους δια των οποίων το θέατρο συμβάλλει αποφασιστικά 
στη συναισθηματική και νοητική ανάπτυξη μαθητών και μαθητριών, στην 
αισθητική  καλλιέργειά τους, στη βιωματική εκπαίδευσή τους, στην εξάσκηση της 
ικανότητάς τους να  εκφράζονται  δημιουργικά και πρωτότυπα, να 
συναισθάνονται και να επικοινωνούν. Το εν λόγω επιστημονικό πεδίο 
συμπεριλαμβάνει μαθήματα και δραστηριότητες που αφορούν α) στη 
διδασκαλία των θεατρικών κειμένων β) στη χρήση του θεάτρου ως διδακτικής 
μεθόδου για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων γ) στην 
ενασχόληση με το θέατρο ως μορφή τέχνης, στην προετοιμασία και υλοποίηση 
θεατρικών παραστάσεων.

1-2

1

2

2-2

Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας

2-1
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Α32 Τεχνική Τοπογραφία Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Α30 Εφαρμογές GPS Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Β32
Εφαρμογές Συστημάτων 

Γεωγραφικών Πληροφοριών
Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Β40
Νομοθεσία Κτηματολογίου και 

Εφαρμογές
Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Β01 Κτηματολόγιο Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

Γ40 Διαχείριση Υδατικών Πόρων Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Γ23 Υπόγειες Ροές Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΥΠ0238 Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι Υποχρεωτικό Εαρινό Μεταπτυχιακό

01ΕΑ10 d
Σχεδιασμός 1: Εισαγωγή στον 

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 1
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

01EE10 b
Μέσα Αναπαράστασης στην 

Αρχιτεκτονική
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

06ΕΕ22 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

01ΕΕ10 c
Μέσα Αναπαράστασης στην 

Αρχιτεκτονική
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

02ΕΑ10 c
Σχεδιασμός 2: Εισαγωγή στον 

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 2
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

02ΕΕ10  d Υλικά & Τεχνολογίες Κατασκευής
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

03ΕΕ10 d Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

05ΕΑ10 d Σχεδιασμός 5: Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός σε Αστικό Περιβάλλον

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

04ΕΑ10  d Σχεδιασμός 4: Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός σε Φυσικό Περιβάλλον

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

05ΕΕ10 d Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

04ΤΗ11
Πόλη και πολεοδομία: ιστορία και 

θεωρητικές προσεγγίσεις 
Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

07ΕΕ10 d Σχεδιασμός Τοπίου Αστικών 
Υπαίθριων Χώρων

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

01ΕΕ10 d
Μέσα Αναπαράστασης στην 

Αρχιτεκτονική 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

02ΕΑ10 d
Σχεδιασμός 2: Εισαγωγή στον 

Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό 2 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

05ΤΤ11 Ψηφιακά μέσα σχεδιασμού 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Π4-1 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Α)

Π4-2 Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (Β)

Π4-3

Π4-4

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και ΑναπαραστάσειςΠ4-5

4-2

Αγρονόμων και 
Τοπογράφων 
Μηχανικών

3-1

Υδατικοί Πόροι

Π3-1 Τοπογραφία και Δορυφορική Γεωδαισία

Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών

Πολεοδομικός-Αστικός Σχεδιασμός και Τοπίο

3-2 Π3-2 Κτηματολόγιο – Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

3-3 Π3-3

4-1

Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

4-4

3

4

4-5

4-3
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5-1 Π5-1 Ζωολογία ΖΟ.ΕΝΒ.7.13 Ορνιθολογία Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

5-2 Π5-2 Εκπαίδευση Ι EC.ENB.8.11 Θεωρία και Πράξη της Αγωγής
Επιλογής της 

Κατεύθυνσης Γενική-
Εκπαίδευση

Εαρινό Προπτυχιακό

5-3 Π5-3 Εκπαίδευση ΙΙ EC.ENB.7.14 Εκπαιδευτική  Ψυχολογία
Επιλογής της 

Κατεύθυνσης Γενική-
Εκπαίδευση

Χειμερινό Προπτυχιακό

Υ102 Γαλλική Γλώσσα I: Γραπτός Λόγος Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε145
ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – 
Ψηφιακές Τεχνολογίες και Σχολική 

Τάξη

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε146

ΤΠΕ στη Διδακτική των Γλωσσών – 
Φορητή Μάθηση στη ξενόγλωσση 
τάξη: διδακτικές προσεγγίσεις και 

σενάρια χρήσης 

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Υ204 Επισκόπηση Γαλλικής Λογοτεχνίας ΙΙΙ Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε215 Το σύγχρονο γαλλικό μυθιστόρημα 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε222 Λογοτεχνία και ιδεολογία 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Ε318 Μετάφραση Ψηφιακών Κειμένων
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε307 Μετάφραση Κειμένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε304 Μετάφραση δημοσιογραφικού 
λόγου

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΒΚ0296
Θεωρία και πρακτική της 

μετάφρασης: Μετάφραση και (Δια) 
Πολιτισμός

Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΒΚ0236
Θεωρία και πρακτική της 

μετάφρασης: Μετάφραση κειμένων 
γερμανικής επικαιρότητας

Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΒΚ0299
Θεωρία και Πρακτική της 

Μετάφρασης: Μετάφραση 
Μεταφρασεολογικών Κειμένων II

Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Εαρινό Προπτυχιακό

ΒΚ0297
Θεωρία: Οικοκριτική στη 

Γερμανόφωνη Λογοτεχνία
Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΒΚ0298

Διδακτική της Λογοτεχνίας: 
Σχεδιασμός υλικού μαθήματος και 

διδακτική αξιοποίηση 
διαπολιτισμικών λογοτεχνικών 

κειμένων

Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΠ0565 Περιδιαβάσεις: H γερμανόφωνη 
λογοτεχνία των Βαλκανίων

Ελεύθερη Επιλογή Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΚ0243

Προσαρμογές αναλυτικού 
προγράμματος και διδασκαλίας στο 

μάθημα της Γερμανικής ως ξένης 
γλώσσας

Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΚ0089 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας

Επιλεγόμενο 
Ειδίκευσης

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΓΔ_011   Διδασκαλία ξένων γλωσσών και 
μαθησιακές δυσκολίες

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Μεταπτυχιακό

Γαλλική Λογοτεχνία: Ιστορία και θεωρία του μυθιστορήματοςΠ6-2

Μεταφρασεολογία

6-3

Γαλλική Γλώσσα και Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική των ΓλωσσώνΠ6-16-1

Γενική και Ειδική ΜετάφρασηΠ6-3

Π7-17-1

7-2 Π7-2 Λογοτεχνία

7-3 Π7-3 Διδακτική

6

7

5

Γαλλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας

Γερμανικής 
Γλώσσας και 
Φιλολογίας

6-2

Βιολογίας
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NGMO 522E Γεωχρονολογήσεις Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

GMO 765Ε Ηφαιστειολογία Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

GMO 885E
Γεωλογία Μεταλλείων – 

Αποκατάσταση Λατομείων και
Μεταλλείων

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΝGMO 622E
Εφαρμοσμένη - Περιβαλλοντική 

Γεωχημεία
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

NGMO 829Ε Γεμολογία Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΝGGE 202Y Γεωγραφία & ψηφιακή Χαρτογραφία Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΝGGE 525E

Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών & Διαχείριση 
Γεωλογικών Χαρτογραφικών 

Δεδομένων
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

GGE 768E Ωκεανογραφία Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

8-4 Π8-4

Τεχνική Γεωλογία:                                                                                                                        
Το επιστημονικό πεδίο «Τεχνική Γεωλογία» είναι κλάδος της Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας και το κύριο αντικείμενό της, το οποίο είναι ευρύτατο, περιλαμβάνει 
τα εξής:
1. Περιγραφή των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών των εδαφικών 
σχηματισμών.
2. Έρευνα της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς των γεωλογικών σχηματισμών 
για την κατασκευή τεχνικών έργων (ευστάθεια πρανών, κατολισθήσεις, 
σήραγγες, ρευστοποιήσεις εδαφών, φράγματα, θεμελιώσεις) και ποιοτική 
εκτίμηση των απαιτούμενων μέτρων στήριξης.
3. Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις για γεωτεχνικές έρευνες: Οργάνωση 
προγράμματος δειγματοληπτικών γεωτρήσεων (αριθμός, βάθος, θέση) και 
καθορισμός των παραμέτρων που θα προσδιορισθούν. Πυρηνοληψία. 
Συμπεριφορά διαφόρων πετρωμάτων και σχηματισμών κατά τη διάτρηση. 
Ποιότητα δειγματοληψίας, μέθοδοι διάτρησης, δειγματολήπτες βραχωδών και 
εδαφικών σχηματισμών. Τεχνική περιγραφή εδαφικών και βραχωδών δειγμάτων, 
αποτύπωση δειγματοληπτικής γεώτρησης.
4. Εργαστηριακές δοκιμές βραχωδών σχηματισμών και επιτόπου δοκιμές 
Γεωτεχνικής. Διερεύνηση και ανάλυση θεμάτων γεωλογικής επικινδυνότητας και 
λύσεις που προτείνονται για τον
επιτυχημένο γεωτεχνικό σχεδιασμό το έργου.                                                                                                                       

GGG 875E Τεχνική Γεωτρήσεων Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Π8-3

Γεωγραφία - Ψηφιακή Χαρτογραφία - Συστήματα Γεωγραφικών
Πληροφοριών-Ωκεανογραφία:         
Η Γεωγραφία είναι η επιστήμη, η οποία περιγράφει και μελετά τη Γη σε όλες τις 
πτυχές της, τόσο τις φυσικές όσο και τις ανθρωπογενείς, βασιζόμενη σε 
θεμελιώδεις αρχές και έννοιες που ισχύουν διαχρονικά, αλλά και σε νέες 
τεχνολογίες. Η Χαρτογραφία αποτελεί κλάδο και ταυτόχρονα εργαλείο της 
Γεωγραφίας, προς επίτευξη των σκοπών της. Τα ψηφιακά γεωχωρικά δεδομένα 
και τα σχετικά εργαλεία διαχείρισής τους, όπως είναι τα Συστήματα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), χρησιμοποιούνται σήμερα για τη 
χαρτογράφηση, μελέτη και ανάλυση
φυσικών και άλλων φαινομένων και διεργασιών επί της Γης, στο χώρο και το 
χρόνο. Η Ωκεανογραφία εξελίχθηκε αρχικά ως κλάδος της Γεωγραφίας, ωστόσο 
σήμερα αποτελεί αυτόνομη επιστήμη και τη γνωστική προέκταση πολλών 
επιστημών στον ωκεάνιο, το θαλάσσιο
και τον παράκτιο χώρο, όπως της Γεωλογίας, της Βιολογίας, της Φυσικής και της 
Χημείας. Μελετά τις αντίστοιχες (γεωλογικές, βιολογικές, φυσικές και χημικές) 
παραμέτρους στα υδάτινα αυτά περιβάλλοντα.

Γεωχημεία-Ορυκτολογία:                                                                                           
Η Γεωχημεία αποτελεί έναν σημαντικό κλάδο που ασχολείται με τις χημικές 
διεργασίες στη λιθόσφαιρα, στο μανδύα, στον πυρήνα, καθώς και στην 
επιφάνεια (έδαφος, υδρόσφαιρα, ατμόσφαιρα) του πλανήτη Γη. Ο κύριος στόχος 
της γεωχημικής έρευνας είναι η μελέτη της κατανομής και μετακίνησης των 
χημικών στοιχείων στο χώρο και στο χρόνο. Η Ορυκτολογία αποτελεί θεμελιώδες 
επιστημονικό αντικείμενο της Γεωλογίας και ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τα 
τελευταία χρόνια στην Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία και ειδικότερα στην μελέτη 
των πολύτιμων λίθων μέσα από το αντικείμενο της Γεμολογίας. Η Γεμολογία 
είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις φυσικές, χημικές και οπτικές ιδιότητες, 
την ανάλυση, την αναγνώριση, την πιστοποίηση της αυθεντικότητας, την 
γεωγραφική κατανομή και τον γεωλογικό σχηματισμό ενός πολύτιμου λίθου.

8-3

Π8-1

Πετρολογία-Κοιτασματολογία:
Πετρολογία είναι η επιστήμη που μελετά τα πετρώματα. Τα πετρώματα 
αποτελούν το κύριο στερεό υλικό από το οποίο δομούνται η Γη και οι άλλοι 
πλανήτες. Η μελέτη των πετρωμάτων παρέχει ουσιώδεις πληροφορίες για τη 
γένεση και περαιτέρω εξέλιξη της γης και των πλανητών. Τα πετρώματα 
αποτελούν επίσης βασικές πρώτες ύλες με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, όπως 
π.χ. ως δομικά υλικά, ως διακοσμητικά πετρώματα κ.ά. Η Κοιτασματολογία είναι 
κλάδος της Γεωλογίας, ο οποίος ασχολείται με την ανεύρεση κοιτασμάτων. Με 
τον όρο κοίτασμα ονομάζουμε κάθε φυσική συγκέντρωση ορυκτών υλών η οποία 
είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμη με βάση τις σημερινές συνθήκες.

8-2 Π8-2

8-1

Γεωλογίας8

ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ



Ν135Ε Οικονομικότητα της Βιοοικονομίας 
και της Κυκλικής Οικονομίας 

Επιλογής στην 
Κατεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας
Χειμερινό Προπτυχιακό

Ν026Ε Επιχειρηματικότητα στον Αγροτικό 
Τομέα 

Επιλογής Κορμού Εαρινό Προπτυχιακό

Ν134Ε Παραγωγικότητα και 
Προγραμματισμός στη Γεωργία 

Επιλογής στην 
Κατεύθυνση Αγροτικής 

Οικονομίας
Εαρινό Προπτυχιακό

Ν307Υ Μικροβιολογία Τροφίμων

Υποχρεωτικό στην 
Κατεύθυνση Επιστήμης 

και Τεχνολογίας 
Τροφίμων

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ν327Ε Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων

Επιλογής στην 
Κατεύθυνση Επιστήμης 

και Τεχνολογίας 
Τροφίμων

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ν328Ε Διαχείριση νερού και αποβλήτων 
βιομηχανιών τροφίμων

Επιλογής στην 
Κατεύθυνση Επιστήμης 

και Τεχνολογίας 
Τροφίμων

Εαρινό Προπτυχιακό

Ν403Υ Εφαρμοσμένη Διατροφή 
Μηρυκαστικών 

Υποχρεωτικό στην 
Κατεύθυνση Ζωικής 

Παραγωγής
Χειμερινό Προπτυχιακό

Ν444Ε Φυσιολογία Θρέψεως Αγροτικών 
Ζώων ΙΙ 

Επιλογής στην  
Κατεύθυνση  Ζωικής 

Παραγωγής
Εαρινό Προπτυχιακό

Ν422Ε Κονικλοτροφία-Γουνοφόρα Ζώα 
Επιλογής στην  

Κατεύθυνση  Ζωικής 
Παραγωγής

Εαρινό Προπτυχιακό

Ν547Ε
Εσπεριδοειδή και Τροπικά 

Οπωροφόρα

Επιλογής στην 
Κατεύθυνση Φυτικής 

Παραγωγής
Χειμερινό Προπτυχιακό

Ν564Υ Βιολογία Οπωροκηπευτικών
Υποχρεωτικό στην 

Κατεύθυνση Φυτικής 
Παραγωγής

Εαρινό Προπτυχιακό

Ν535Ε
Εχθροί Αποθηκευμένων Προϊόντων 

και κτιρίων-Απεντομώσεις-
Μυοκτονίες

Επιλογής στην 
Κατεύθυνση Φυτικής 

Παραγωγής
Χειμερινό Προπτυχιακό

Ν514Ε Ακαρολογία
Επιλογής στην 

Κατεύθυνση Φυτικής 
Παραγωγής

Εαρινό Προπτυχιακό

9-6 Π9-6
Βιοχημεία-Γεωργική Χημεία:                                                                                          
Έχει ως αντικείμενο τη μελέτη των χημικών διεργασιών που πραγματοποιούνται 
εντός του κυττάρου των φυτικών και ζωικών οργανισμών.

Ν037Ε Βιοχημεία Επιλογής κορμού Χειμερινό Προπτυχιακό

Γεωργική Ζωολογία:
Έχει ως αντικείμενο τους ζωικούς εχθρούς των καλλιεργειών (έντομα, ακάρεα, 
νηματώδεις, σαλιγκάρια) και την αντιμετώπισή τους.

9-1

Επιστήμη τροφίμων - Μικροβιολογία τροφίμων: 
Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό αλλοιωγόνων και 
παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα, τη δυνατότητα διάγνωσης των 
αιτίων των μικροβιολογικών αλλοιώσεων, μέτρα για την αποτροπή αλλοιώσεων 
των τροφίμων καθώς και την κατάλληλη διαχείριση του νερού και των υγρών και 
στερεών αποβλήτων, σχεδιασμό νέων προϊόντων και διεργασιών, 
ποιοτικό/οργανοληπτικό έλεγχο, εφαρμογή οργανοληπτικών τεχνικών 
αξιολόγησης στην αποδοχή των τροφίμων από τους καταναλωτές και συσχετισμό 
οργανοληπτικών αξιολογήσεων με ενόργανες τεχνικές ανάλυσης για την 
εκτίμηση της ποιότητας των τροφίμων.

Π9-1

Π9-4

Π9-3

Αγροτική Οικονομία / Οικονομική Γεωργικής Παραγωγής: 
Βασικές αρχές οικονομικής της γεωργικής παραγωγής, Τεχνικές και μέθοδοι 
οικονομικής γεωργικής παραγωγής, Τεχνικές και μέθοδοι επιχειρησιακής 
έρευνας με εφαρμογή στην γεωργική παραγωγή, Τεχνικές και μέθοδοι 
στατιστικής ανάλυσης με εφαρμογές στην γεωργική παραγωγή, Η γεωργική 
εκμετάλλευση ως οικονομική μονάδα, Βιωσιμότητα γεωργικών εκμεταλλεύσεων, 
Μαθηματικές και Στατιστικές μέθοδοι αποτίμησης επιπτώσεων γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Αρχές βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας στη γεωργία.

Δενδροκομία:                                                                                                         
Φυσιολογία, οικοφυσιολογία, βιοτεχνολογία, βελτίωση, θρέψη-λίπανση, αύξηση-
ανάπτυξη, μετασυλλεκτική φυσιολογία και μεταχείριση, τεχνολογία καλλιέργειας 
και παραγωγής προϊόντων και πολλαπλασιαστικού υλικού των δενδροκομικών 
φυτών και  αειφόρα διαχείριση των αγροοικοσυστημάτων τους.

Διατροφή Αγροτικών Ζώων:                                                                          
Φυσιολογία θρέψεως αγροτικών ζώων. Πέψη, απορρόφηση και μεταβολισμός 
θρεπτικών ουσιών και ενέργειας. Διατροφή μηρυκαστικών αγροτικών ζώων. 
Υπολογισμός θρεπτικών αναγκών. Κατάρτιση ισόρροπων και ελαχίστου κόστους 
σιτηρεσίων. Εκτροφή κονίκλων και γουνοφόρων ζώων.

Π9-2

9-4

9-3

Π9-5

Γεωπονίας9

9-2

9-5

ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ



55Ε Γονιμότητα Δασικών Εδαφών Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

509Ε Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση 
Εδαφών και Δασικών Τόπων

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

22Υ Φυσιολογία Φυτού Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

52Υ
Γενική Δασοκομία (Δασική 

Οικολογία)
Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

511Ε Ειδική Εφαρμοσμένη Δασοκομική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

608Ε Δασοκομία Πόλεων Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

070Υ Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

54Ε
Πολυμεσικές Εφαρμογές για το  

Περιβάλλον
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

408Ε Περιφερειακή Ανάπτυξη Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

65Υ Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών-Γεωχωρική Ανάλυση

Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

519Ε
Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών Περιβάλλοντος
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

517Ε Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΑΔΗ0100
Δημοσιογραφική Ηθική και 

Δεοντολογία 

Κατ’ επιλογήν  
Υποχρεωτικό  
Κατεύθυνσης 

‘’Δημοσιογραφίας’’  

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΑΓΕ1500 Δίκαιο των Μέσων Επικοινωνίας Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΔΗ2100
Νομικό πλαίσιο, Ηθική και 

Δεοντολογία στα blogs και τη 
Δημοσιογραφία των πολιτών 

Επιλογής Κατεύθυνσης 
‘’Δημοσιογραφίας’’ 

Χειμερινό Προπτυχιακό

MM0600 Πολιτική Επικοινωνία
Κατ΄ Επιλογήν 
Υποχρεωτικό

Κατεύθυνσης Μ.Μ.Ε
Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΜΜ3300 Διαπροσωπική Επικοινωνία και 
Διαδίκτυο

Επιλογής
Κατεύθυνσης ‘’Μέσων 

Επικοινωνίας’’
Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΓΕ0100
Κοινωνική Ιστορία των Μέσων 

Επικοινωνίας
Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΔΗ3200
Διαφήμιση και Επικοινωνία: Η 

Γλώσσα της διαφήμισης
Επιλογής Κατεύθυνσης 
‘’Μέσων Επικοινωνίας"

Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΜΜ0100 Είδη Δημοφιλούς Κουλτούρας

Κατ΄ Επιλογήν            
Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης "Μέσων 
Επικοινωνίας"

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΜΜ0500 Διαφήμιση και Επικοινωνία

Κατ΄ Επιλογήν            
Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης "Μέσων 
Επικοινωνίας"

Χειμερινό Προπτυχιακό

Δασική Εδαφολογία-Φυσιολογία ΦυτούΠ10-1

Ηθική και Δεοντολογία στα Μέσα Επικοινωνίας και τη Δημοσιογραφία:                                                                                                        
Το γνωστικό πεδίο «Ηθική και Δεοντολογία στα Μέσα Επικοινωνίας και τη 
Δημοσιογραφία» καλύπτει τη μελέτη ενός μεγάλου εύρους ζητημάτων ηθικής και 
δεοντολογίας σε σχέση με τη δημοσιογραφία και τα Μέσα Επικοινωνίας. Επίσης 
προσεγγίζει το νομικό πλαίσιο που περιβάλλει και οριοθετεί τη λειτουργία των 
Μέσων Επικοινωνίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Στόχος των μαθημάτων του 
γνωστικού αυτού πεδίου είναι να εξοικειώσουν τους φοιτητές τόσο με τις 
νομικές και δεοντολογικές διαστάσεις της δημοσιογραφίας και των Μέσων 
επικοινωνίας ειδικά όσο και με ζητήματα ηθικής που προκύπτουν στη μελέτη των 
Μέσων επικοινωνίας ευρύτερα. Συνεπώς, τα παρακάτω μαθήματα αφορούν: (Α) 
Ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και ηθικής σε σχέση με το 
δημοσιογραφικό επάγγελμα στην Ελλάδα και διεθνώς, (Β) Νομικές, ιστορικές, 
κοινω-νικοπολιτικές και πολιτισμικές πτυχές του Δικαίου των Μέσων 
Επικοινωνίας, (Γ) Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας στη λειτουργία των blogs και 
τη Δημοσιογραφία Πολιτών.

Γενική Δασοκομία (Δασική Οικολογία)

Π10-3 Δασική Πληροφορική  

Π10-4 Δασική Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

Δημοσιογραφίας 
και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας

11-2

Πολιτισμός, Διαφήμιση και Μέσα Επικοινωνίας:                                               
Το γνωστικό πεδίο «Πολιτισμός, Διαφήμιση και Μέσα Επικοινωνίας» καλύπτει τη 
μελέτη της σχέ-σης των μέσων επικοινωνίας με τη δημοφιλή κουλτούρα και τη 
διαφήμιση. Με όχημα την κοινωνική θεωρία και τις πολιτισμικές σπουδές , 
μελετάται ο ρόλος των μέσων επικοινωνίας στην παραγωγή δημοφιλών 
πολιτισμικών προτύπων. Εξετάζεται η σχέση διαφήμισης και μέσων 
επικοινωνίας, η επιρροή της στις στάσεις του κοινού, η λειτουργία της ως μαζική 
επικοινωνία αλλά και στο διαδίκτυο. Η διαφήμιση επίσης μελετάται ως ένα είδος 
λόγου με συγκεκριμένους επικοινωνιακούς στόχους που ακολουθεί τους δικούς 
της κώδικες και συμβάσεις.

Π11-311-3

11-1 Π11-1

10-3

Π10-2

Μέσα επικοινωνίας: Διαπροσωπικό, πολιτικό και ιστορικό
πλαίσιο:                                                                                                                       
Το γνωστικό πεδίο «Μέσα επικοινωνίας: Διαπροσωπικό, πολιτικό και ιστορικό 
πλαίσιο»  καλύπτει τη μελέτη θεωρητικών προσεγγίσεων ερμηνείας και 
κατανόησης των παραδοσιακών μέσων επικοινωνίας και του διαδικτύου και της 
αλληλεπίδρασης τους με το διαπροσωπικό, πολιτικό, κοινωνικό, και πολιτισμικό 
τους πλαίσιο. Ειδικότερα, τα παρακάτω  μαθήματα καλύπτουν τη μελέτη (α) της 
αλληλεπίδρασης των πολιτών, των μέσων επικοινωνίας και των πολιτικών, και 
γενικότερα της πολιτικής και της επικοινωνίας, (β) της εξέλιξης των μέσων 
επικοινωνίας και τους κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες που 
συνετέλεσαν στην ανάπτυξή τους και (γ) της διαπροσωπικής επικοινωνίας  όπως 
πλέον διαμορφώνεται στο διαδίκτυο. Εξετάζονται θέματα όπως η επιρροή των 
μέσων επικοινωνίας στην πολιτική, η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας στην 
Ελλάδα, η εξέλιξη της διαπροσωπικής επικοινωνίας όπως εμφανίζεται πλέον στη 
διαδικτυακή επικοινωνία.

Π11-2

10
Δασολογίας και 

Φυσικού 
Περιβάλλοντος

10-1

11

10-4

10-2
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ΕΘΜΜΝΤ1
Μουσειολογία, 

Μουσειοπαιδαγωγική, και Νέες 
Τεχνολογίες

Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΘΑΠΠΣΤ2

Αισθητικές Προσεγγίσεις και 
Πολιτικές διαχείρισης Συλλογών 

Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης. 
Μορφές Τέχνης στον Ιδιωτικό και 

Δημόσιο Χώρο

Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΘΠΔΘΕ2
Πολιτιστική Διαχείριση και Θεσμοί - 
Πολιτιστική Πολιτική στην Ελλάδα 

(19ος - 20ος αιώνας)
Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΚΓΣΕΑΠ2
Γενεαλογία του σώματος ως 

εικαστικού αντικειμένου στην 
περφόρμανς 

Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΘΖΑΣΕ1
Ζητήματα αντίληψης του σύγχρονου 

έργου τέχνης (από την πρόσληψη 
στην ερμηνεία) 1

Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΘΤΨ2 Τέχνη και Ψυχανάλυση 2 Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΚΑΠΕΕ1
Αισθητικές προσεγγίσεις του 

παραγόμενου εικαστικού έργου 5
Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΚΑΠΕΕ2 Αισθητικές προσεγγίσεις του 
παραγόμενου εικαστικού έργου 6

Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΘΑΠΕΕ2
Αισθητικές προσεγγίσεις του 

παραγόμενου εικαστικού έργου 2
Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ0234Κ
Μάρκετινγκ υπηρεσιών Αναψυχής 

και Αθλητικού Τουρισμού
Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΠ0223/7 Αεροβική-Fitness (χειμερινό) Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΠ0223/4 Αεροβική-Fitness (εαρινό) Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

064Κ
Εργοφυσιολογική Αξιολόγηση της 

Αθλητικής Απόδοσης
Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΠ0146Κ Εργομετρία Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ0161/4 Όρια αθλητικής απόδοσης Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ0232Κ
Διαταραχές Υγείας και Πρώτες 

Βοήθειες Αθλούμενων
Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

038Κ Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

098Κ Αθλητική Καρδιολογία Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Αισθητική του παραγόμενου εικαστικού έργου Π12-3

Π13-2

ΑΕΡΟΒΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μουσειολογία, πολιτικές συλλογών και πολιτιστική διαχείριση

Π12-2 Φαινομενολογία και Ψυχανάλυση της "Ζωντανής Τέχνης"

Π12-1

Εφαρμοσμένη Εργοφυσιολογία - Εργομετρία

13-1

Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική

13-2

Π13-3

Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής κ 

Αθλητισμού 
(Θεσσαλονίκη)

12
Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων 

Τεχνών

12-1

12-2

12-3

13-3

13

Π13-1
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ΔΑ0100 Διδακτική του Κλασικού Αθλητισμού Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΑΑ0905 Κλασικός Αθλητισμός (χειμερινό) 
Υποχρεωτικό επιλογής-

εμβάθυνσης
Χειμερινό Προπτυχιακό

ΑΑ0905 Κλασικός Αθλητισμός (εαρινό)
Υποχρεωτικό επιλογής-

εμβάθυνσης
Εαρινό Προπτυχιακό

ΓΚ4600 Περιβαλλοντική Εργοφυσιολογία 
(χειμερινό)

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΓΚ4600 Περιβαλλοντική Εργοφυσιολογία 
(εαρινό)

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΓΚ3801

Εργομετρική αξιολόγηση της 
αερόβιας και αναερόβιας ικανότητας 

στα ομαδικά
αθλήματα

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΓΚ4400
Διαχείριση προγραμμάτων άσκησης 

(Χειμερινό)
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΓΚ4400 Διαχείριση προγραμμάτων άσκησης 
(Εαρινό)

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΔΑ0200 Διδακτική της Κολύμβησης Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΒ.1.008 Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής 
αγωγής (χειμερινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΒ.1.008 Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής 
αγωγής (εαρινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ.2.038 
 Αναπτυξιακά κατάλληλες πρακτικές 

για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΒ.1.006 
Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή 

(χειμερινό)
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΒ.1.006 Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή 
(εαρινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ.2.036 
Παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην 

Ειδική Εκπαίδευση με έμφαση στη 
νοητική ανεπάρκεια

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΒ.1.018 Ιστορία της παιδικής Λογοτεχνίας  
(χειμερινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΒ.1.018 Ιστορία της παιδικής Λογοτεχνίας 
(εαρινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ.2.048 
Πολυπολιτισμική Παιδική 

Λογοτεχνία 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση:                                                                  
Πρόκειται για ένα επιστημονικό πεδίο το οποίο μελετά τις θεωρίες και τα 
μοντέλα της ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και τις διαφορετικές κατηγορίες 
ειδικών αναγκών (π.χ., κώφωση, αυτισμός, φυσική αναπηρία, νοητική υστέρηση, 
κ.λπ.) στο πλαίσιο της γενικής προσχολικής εκπαίδευσης. Συζητά επίσης 
ζητήματα ενταξιακής εκπαίδευσης, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 
παιδαγωγικών προγραμμάτων για τις διάφορες κατηγορίες παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, τη σχέση της ειδικής εκπαίδευσης με τα σύγχρονα προβλήματα της 
γενικής εκπαίδευσης, και αναδεικνύει τη σημασία της γνώσης της εκπαίδευσης 
παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τον/τη νηπιαγωγό της γενικής 
τάξης.

Π14-1 Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Α)

Π15-1

15-2 Π15-2

15-3 Π15-3

Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Γ)

Σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις στην Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση:                                                                                                                   
Πρόκειται για ένα πεδίο το οποίο εμπερικλείει: Αναλυτικά προγράμματα, 
εκπαιδευτικές καινοτομίες και μεθόδους που εφαρμόζονται σε προσχολικές 
δομές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή 
και εκπαίδευση, θεωρίες που επηρέασαν την προσχολική παιδαγωγική και 
πρακτικές που καταγράφονται σε διεθνή πλαίσια και έχουν αναδειχθεί ως 
αξιόλογα παραδείγματα. Ιστορική αναδρομή και κριτική ανάλυση προσεγγίσεων 
και προγραμμάτων.

14-3

14-1

14-2

Επιστημών Προσχ. 
Αγωγής κ Εκπ/σης

15-1

Π14-3

14

Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής κ 

Αθλητισμού 
(Σέρρες)

15

Π14-2

Ιστορία της Παιδικής Λογοτεχνίας και Πολυπολιτισμικότητα:
Το πεδίο εμπερικλείει: Ιστορικές αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας στην 
Παιδική Λογοτεχνία. Βασικούς σταθμούς της Ελληνικής Παιδικής Λογοτεχνίας. 
Βασικούς φορείς, ρεύματα, τάσεις μορφής και περιεχομένου στην Ελληνική 
Παιδική Λογοτεχνία από το 1974 μέχρι σήμερα. Παραδείγματα από διαφορετικά 
λογοτεχνικά είδη Παιδικής Λογοτεχνίας και την ιστορική τους εξέλιξη. Κλασσική 
Παιδική Λογοτεχνία (ελληνική και ξένη). Την έννοια της πολυπολιτισμικότητας, 
ορισμό του περιεχομένου της στην λογοτεχνία. Ζητήματα ετερότητας μέσα σε 
βιβλία για παιδιά: έμφυλη, φυλετική/εθνική, θρησκευτική, κοινωνική/ταξική, 
σωματική και πνευματική αρτιμέλεια. Προσεγγίσεις των λογοτεχνικών 
κατασκευών της ετερότητας για παιδιά μέσα από την ελληνική και την ξένη 
παιδική λογοτεχνία. Ενδεικτικά παραδείγματα. Τη συμβολή της 
μετάφρασης/διασκευής λογοτεχνικών έργων για παιδιά στην πολυπολιτισμική 
ευαισθητοποίησή τους.

Επιστήμες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Β)

ΑΔΑ: 9ΛΠΟ46Ψ8ΧΒ-ΕΥΤ



106 Σερβοκινητήρια Συστήματα Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

069 Ηλεκτρονικά Ισχύος ΙΙ Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

072
Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

059 Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙΙ Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

125 Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΘΘ0202 Το Θέατρο για παιδιά και νέους Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΘΘ0209 Ειδικά Ζητήματα Δραματολογίας: Το 
θέατρο του Πιραντέλλο

Επιλογής Κατεύθυνσης Χειμερινό Προπτυχιακό

ΣΤ0406
Ειδικά Ζητήματα Νεοελληνικού 

Θεάτρου: Η θεατρική Δραστηριότητα 
στην Ελλάδα μετά τη Δικτατορία

Επιλογής Κατεύθυνσης Εαρινό Προπτυχιακό

ΔΠ0400 Ανάγνωση Θεατρικών Παραστάσεων Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΣΤ0619
Ειδικά Ζητήματα Παγκοσμίου 

Θεάτρου: Σύγχρονο Γερμανόφωνο 
Θέατρο

Επιλογής Κατεύθυνσης Χειμερινό Προπτυχιακό

ΔΡ0113
Δραματουργικές Αναλυσεις: Νεότερα 

κείμενα: Τσέχοφ
Επιλογής Κατεύθυνσης Χειμερινό Προπτυχιακό

YA0287 Υποκριτική ΙΧ
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΠΡ0402 Σκηνοθεσία ΙΙΙ
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης

Εαρινό Προπτυχιακό

YA0288 Υποκριτική Χ Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΠΡ0401 Σκηνοθεσία ΙΙ
Υποχρεωτικό 
Κατεύθυνσης

Χειμερινό Προπτυχιακό

2042 Θεία Λατρεία και Οικολογία Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

2089 Αδιάλειπτη λατρεία και ψαλτήριο Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

2188
Ύμνος, μέλος και εικόνα στη 
Λειτουργική μας παράδοση

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

101 Αρχαία Ελληνικά Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

2181
Υμνογραφικά Κείμενα της 

Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γλωσσική και 
Υφολογική προσέγγιση

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

2174 Σύγχρονες Βιοηθικές αντιλήψεις και 
Χριστιανική Ανθρωπολογία

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

2245 Κοινωνία-Θρησκεία-Πολιτισμός: 
Σύγχρονη Κοινωνική θεωρία

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

2073 Συμβουλευτική γάμου και 
οικογένειας

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ 012 Αραβικά V Β1
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΠ 013 Αραβικά VΙ Β1
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΠ 015 Αραβικά VIII Β2
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Υποκριτική/Σκηνοθεσία (Β)

Αρχαία Ελληνικά

Λειτουργική

Π18-4

Ηθική 

Αραβικά

Π17-3

Θεατρολογία (Β)

Θεατρολογία (Α)

Π17-4

16-1

Π16-2

17-3

18-4 (ΚΜΣ)

Θεάτρου

Υποκριτική/Σκηνοθεσία (Α)

17-217 Π17-2

Π18-1

16
Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ

18 Θεολογίας

18-2 Π18-2

18-3

16-2

17-4

17-1 Π17-1

Π18-3

18-1

Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρικές Μηχανές και Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Π16-1

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα
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ΙΑ2015
Τοπογραφική και Λειτουργική 

Ανατομική
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑ2026 Αθλητιατρική Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑ1005
Εισαγωγή στις Κλινικές Δεξιότητες 

και στην Πρακτική Άσκηση
Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΙΑ0437 Προχωρημένες Κλινικές Δεξιότητες Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΔΥΓ003 Προαγωγή Υγείας & Πρόληψη Επιλογής Χειμερινό Μεταπτυχιακό

ΙΑ0410 Ιατρική βασισμένη στην Τεκμηρίωση Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑ0259 Γηριατρική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΙΜΒ036 Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-
Ανάλυση

Επιλογής Εαρινό Μεταπτυχιακό

19-4 Π19-4 Παιδιατρική Καρδιολογία ΙΑ2046 Παιδιατρική Καρδιολογία Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑ2047 Παιδιατρική Νευρολογία Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑ2048
Παιδιατρική Αναπτυξιολογία και 

Κοινωνική Παιδιατρική
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

19-6 Π19-6 Ιατρική και Νευρική Αποκατάσταση ΙΑ2025 Φυσική Ιατρική Αποκατάσταση Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΙΤ 262 Διδασκαλία Φιλολογικών 
μαθημάτων μέσα από την Τέχνη

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΑΙΤ 255 Νεοκλασικισμός - ρομαντισμός
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΙΤ 259 Η ελληνική τέχνη στον 19ο αιώνα
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΠΡ 206 Οικονομία της Εποχής του Χαλκού 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΑΠΡ 259 
Κοινότητες της Μέσης και Ύστερης 

εποχής του Χαλκού (2η χιλιετία π.Χ.) 
στο Αιγαίο

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΑΠΡ 261 
Θέματα ιδεολογίας στη Μέση και 

Ύστερη εποχή του Χαλκού (2η 
χιλιετία π.Χ.) στο Αιγαίο

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΒΥ 254 Παιδεία και Εκπαίδευση στο 
Βυζάντιο (χειμερινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΙΒΥ 254 
Παιδεία και Εκπαίδευση στο 

Βυζάντιο (εαρινό) 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΒΥ 255 Πολιτικές, θρησκευτικές και 
κοινωνικές αντιθέσεις στο Βυζάντιο

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑΕ 261 Παιδεία και Εκπαίδευση στον Αρχαίο 
Κόσμο (χειμερινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΙΑΕ 261 Παιδεία και Εκπαίδευση στον Αρχαίο 
Κόσμο (εαρινό)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΑΕ 301 Κοινωνική και οικονομική ιστορία 
της ελληνικής αρχαιότητας

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΝΧ202 Η εποχή του Διαφωτισμού και της 
Γαλλικής Επανάστασης

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΙΝΧ303 Ιδεολογικά ρεύματα στη νεότερη 
Ευρώπη

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΙΝΕ252 Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Νεοελληνική Ιστορία-Ιστορία νεοτέρων χρόνων

Ιατρική βασισμένη στην Τεκμηρίωση-Γηριατρική

Προϊστορική Αρχαιολογία

Παιδιατρική 

Π20-1

Π20-5

Π20-4

Βυζαντινή Ιστορία

Ιστορία της Τέχνης

20-3 Π20-3

Π20-2

19-3

20-1

20-4

19

19-5

Αρχαία και Ρωμαϊκή Ιστορία

Π19-5

20

 Εκπαίδευση στις Κλινικές Δεξιότητες και Ποιότητα Φροντίδας Υγείας Ασθενών 

Ανατομία

20-2

Ιατρικής

Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας

20-5

Π19-3

19-1

19-2 Π19-2

Π19-1
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11417 Ακαδημαϊκός ιταλικός λόγος Ι Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

11416
Θέματα δομής και χρήσης της 

ιταλικής γλώσσας
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

11480 Πρακτική άσκηση Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

11419 Ειδικό θέμα ιταλικής γλώσσας και 
πολιτισμού ΙΙ

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

11363 Ιστορία της ιταλικής τέχνης Ι
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

11364 Ιστορία της ιταλικής τέχνης ΙΙ
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

11337 Σημειωτική
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

11342
Μετάφραση με τη βοήθεια 

υπολογιστή
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

11347
Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής 

λογοτεχνίας στην ελληνική
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

5ΕΣΘ2 Εργαστήριο Σκηνοθεσίας V Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

7ΣΘ1 Σκηνοθεσία VII
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

6ΣΘ3 Πειραματικός Κινηματογράφος
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

22-2 Π22-2 Θεωρία Κινηματογράφου 8ΕΦ1
Επιστημονική Φαντασία και 

Κινηματογράφος
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Ιταλική τέχνη και πολιτισμός:                                                                                 
Το επιστημονικό πεδίο 'Ιταλική τέχνη και πολιτισμός' αφορά την ιστορική 
διαδρομή σε διαχρονικό και συγχρονικό άξονα στις διάφορες μορφές τέχνης 
(ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος κ.λπ.) που αναπτύχθηκαν 
στην ιταλική χερσόνησο και επηρέασαν τον ιταλικό πολιτισμό και την ίδια τη 
γλώσσα. Χρονικά καλύπτει εκφάνσεις των τεχνών από την αρχαιότητα έως τις 
σύγχρονες πρωτοπορίες.

Π21-2

22-1

Π21-1

21-2

Κινηματογράφου

21-3

Σκηνοθεσία Κινηματογράφου 

Ιταλική γλώσσα και γλωσσολογία:                                                                        
Το επιστημονικό πεδίο “Ιταλική γλώσσα και γλωσσολογία” αφορά, αφενός τα 
ενδογενή χαρακτηριστικά της ιταλικής γλώσσας όπως αυτά αποτυπώνονται στη 
χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς σκοπούς, και αφετέρου τον τρόπο με 
τον οποίο αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της. Επίσης, αφορά τις 
υφολογικές ποικιλίες της ιταλικής γλώσσας που πρέπει να μπορεί να 
διαχειριστεί ο διδάσκων της, τόσο για διδακτικούς σκοπούς, όσο και για 
ερευνητικούς, έτσι ώστε να εξελίσσονται οι διδακτικές και αξιολογικές πρακτικές 
που εφαρμόζει. Οι θεωρητικές γνώσεις που θα αποκτήσει ο φοιτητής στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας αυτών των μαθημάτων θα εφαρμοστούν πρακτικά σε 
μικροδιδασκαλίες και άλλες πρακτικές εφαρμογές που θα υλοποιηθούν στο 
μάθημα της πρακτικής άσκησης.

22

Π22-1

21-1

Ιταλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας

Π21-3

21

Ιταλική λογοτεχνία, μετάφραση και σημειωτική: 
Το επιστημονικό πεδίο «Ιταλική λογοτεχνία, μετάφραση και σημειωτική» 
θεραπεύει αντικείμενα που σχετίζονται με τη Σημειωτική, την επιστημονική 
περιοχή, η οποία μελετά σε βάθος την ιδεολογία και τον πολιτισμό ως 
συστήματα σημασίας και επικοινωνίας στις διάφορες κοινωνίες, και τη 
Μετάφραση, το ευρύ επίσης επιστημονικό πεδίο της άνευ απωλειών μεταφοράς 
νοήματος από έναν κώδικα σε κάποιον άλλο. Εντός αυτού του δεύτερου 
επιστημονικού πεδίου θα δοθεί έμφαση στις νέες τεχνολογίες, που 
διαδραματίζουν έναν ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στη μεταφραστική διαδικασία, 
σε σημείο που, πλέον, η τελευταία να μην νοείται χωρίς τη συνδρομή τους, και 
στην Ιστορία μεταφράσεων ιταλικής λογοτεχνίας στην ελληνική, στη μελέτη, 
δηλαδή, της πρόσληψης της εν λόγω λογοτεχνίας σε ελληνικό περιβάλλον.
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Υ105
Ελληνική Γλώσσα των βιβλικών και 

εκκλησιαστικών κειμένων 
Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΕ13 Ερμηνευτική των βιβλικών κειμένων 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΚΔ39 
Ζητήματα ερμηνευτικής της Καινής 

Διαθήκης 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Μεταπτυχιακό

Χ291 Θρησκεία και Πολιτική Ελεύθερης Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Χ221
Κοινότητα και Κοινωνία. Θέσεις της 
Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού

Ελεύθερης Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Θ350
Θρησκευτική Ελευθερία και 

ανθρώπινα δικαιώματα στην ύστερη 
νεωτερικότητα 

Ελεύθερης Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Θ355 
Μικρασιατικός και Ποντιακός 

Ελληνισμός 
Ελεύθερης Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΙΕ42 Θέματα σχέσεων Εκκλησίας – 
Πολιτείας (Ιστορική Θεώρηση)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Μεταπτυχιακό

Π23-2

Π23-123-1

23-3

23-2

Καινή Διαθήκη. Γλώσσα, Ερμηνεία και Ερμηνευτική: 
Αφορά στην επιστημονική μελέτη της Καινής Διαθήκης και ειδικότερα 
περιλαμβάνει τα εξής θέματα: α) Μελέτη της Κοινής Ελληνιστικής Γλώσσας των 
καινοδιαθηκικών κειμένων και εφαρμογή της φιλολογικής γλωσσικής ανάλυσης 
ως ερμηνευτικού εργαλείου σε κείμενα της Καινής Διαθήκης. β) Ερμηνεία των 
επιμέρους βιβλίων της Καινής Διαθήκης με βάση τόσο την εκκλησιαστική 
ερμηνευτική παράδοση όσο και τις νεότερες μεθόδους ερμηνείας που 
αξιοποιούνται διεθνώς στον ακαδημαϊκό χώρο της καινοδιαθηκικής έρευνας. γ) 
Μελέτη της Ερμηνευτικής θεωρίας των αρχαίων και νεοτέρων ερμηνευτικών 
τρόπων και μεθόδων για την κατανόηση του κειμένου της Καινής Διαθήκης σε 
σχέση με τα κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα  των καιρών, παραδειγματική 
εφαρμογή αυτών, και εμβάθυνση στη λειτουργία του βιβλικού λόγου ως μέσου 
για τη διατύπωση και τη μετάδοση των θεολογικών αληθειών.

Κοινωνικής 
Θεολογίας και 
Χριστιανικού 
Πολιτισμού

23

Π23-3

Κοινωνιολογία:                                                                                                        
Στο πεδίο της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού εξετάζεται η εννοιολογική 
ανάπτυξη της επιστήμης της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού. Μελετώνται οι 
σχέσεις Ακαδημαϊκής Θεολογίας και Κοινωνιολογίας, η κοινωνική διδασκαλία 
του Χριστιανισμού και η στάση του στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Τέλος, 
εξετάζεται η Κοινωνιολογία του δόγματος της ηθικής και της λατρείας της 
Εκκλησίας καθώς και ο διαλογικός χαρακτήρας του χριστιανισμού σε 
Οικουμενικό επίπεδο.

Εκκλησιαστική Ιστορία του Νεώτερου Ελληνισμού: 
Το πεδίο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Νεότερου Ελληνισμού καλύπτει 
χρονικά την περίοδο από τα μέσα του 15ου  αιώνα έως και τον 20ό αιώνα. 
Καταγράφει και ερευνά: α) την ιστορία των τοπικών εκκλησιαστικών επαρχιών οι 
οποίες δραστηριοποιήθηκαν στον ευρύτερο χώρο του Ελληνισμού (Ελλαδικό, 
Μικρασιατικό, Ποντιακό, Κυπριακό κλπ) και τις σχέσεις που αυτές δημιούργησαν 
με τις τοπικές αρχές (οθωμανικές, αυστριακές, ελληνικές κλπ) στο γενικότερο 
πλαίσιο της μετάβασης από τις μεγάλες πολυεθνικές αυτοκρατορίες στα έθνη-
κράτη. β) τη δράση προσώπων (ορθόδοξων κληρικών, λογίων και αγωνιστών, 
ομογενών και ευεργετών), τη λειτουργία των θεσμών και τη ζωή της 
ελληνορθόδοξης Εκκλησίας και του λαού της από την Άλωση (1453) και μετά, και 
γ) τα ιδεολογικά και πνευματικά ρεύματα, τα οποία διαμορφώθηκαν στην 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
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4.6 Τοπογραφική - Κλινική Ανατομική Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

1.2 Βιολογία Ζώων Και Φυτών Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

24-2 Π24-2 Ζωική Παραγωγή                                                                                                             10.11 Διαχείριση Εκτροφής Μικρών 
Μηρυκαστικών

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

24-3 Π24-3
Ζωοτεχνία:                                                                                                     
Εισαγωγή στην έννοια της διαχείρισης μεγάλου μεγέθους εκτροφών 
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. 

8.15 Διαχείριση Εκτροφής 
Γαλακτοπαραγωγών Αγελάδων

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

24-4 Π24-4

Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα:
Μελέτη των πρωτόζωων και μεταζώων (έλμινθες − αρθρόποδα) παρασίτων των 
ζωικών οργανισμών και των παρασιτικών νοσημάτων των ζώων και Δημόσια 
Υγεία. 

6.13 Εναλλακτικοί Τρόποι 
Καταπολέμησης Των Παρασίτων 

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

9.16 Παθολογία Ζώων Συντροφιάς Ι Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

10.6 Παθολογία Ζώων Συντροφιάς II Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΠΙΙ.4 Κλινική Γαστρεντερολογία Ι Υποχρεωτικό Εαρινό Μεταπτυχιακό

24 Κτηνιατρικής

24-5

24-1

Στοιχεία Βιολογίας και Ανατομικής των Ζώων:                                                    
Το γνωστικό αντικείμενο του Επιστημονικού πεδίου αφορά την περιγραφή της 
μορφολογίας και της τοπογραφίας των οργάνων και δομών των διαφόρων 
χωρών του σώματος, τη σχετική θέση και τη λειτουργική αλληλεπίδρασή τους, 
καθώς και τη σύγκριση αυτών ανάμεσα στα είδη ζώων. Το μάθημα Τοπογραφική 
Κλινική Ανατομική περιγράφει τη συσχέτιση όλων των παραπάνω με την κλινική 
Κτηνιατρική πράξη. Το μάθημα Βιολογία Ζώων & Φυτών περιλαμβάνει 
εισαγωγική περιγραφή των θεμελιωδών κεφαλαίων της Ανατομικής των Ζώων.

Π24-5

Π24-1

Παθολογία Ζώων Συντροφιάς:                                                                  
 •	Παθολογία Ζώων Συντροφιάς I, μάθημα επιλογής με περιεχόμενο που άπτεται 
και εμβαθύνει επί ειδικών θεμάτων της Δερματολογίας, της Καρδιολογίας, της 
Νευρολογίας και των Παρασιτικών νοσημάτων των ζώων συντροφιάς.
•	Παθολογία Ζώων Συντροφιάς II, μάθημα επιλογής με περιεχόμενο που άπτεται 
και εμβαθύνει επί ειδικών θεμάτων της Ενδοκρινολογίας, Νεφρολογίας-
Ουρολογίας, Γαστρεντερολογίας, Αναπνευστικού συστήματος, Αιματολογίας και 
Διαγνωστικής Κυτταρολογίας των ζώων συντροφιάς.
•	Κλινική Γαστρεντερολογία Ι, μάθημα μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
(Ιατρική των Ζώων συντροφιάς, κατεύθυνση Παθολογία Ζώων Συντροφιάς) με 
περιεχόμενο που άπτεται και εμβαθύνει επί ειδικών θεμάτων της Κλινικής 
Γαστρεντερολογίας των ζώων συντροφιάς σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
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0963 Διδακτική των Μαθηματικών Ι Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

0968 Διδακτική των Μαθηματικών ΙΙ Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0962 Ιστορία των Μαθηματικών Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0206Α Διαφορικές Εξισώσεις Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

0232 Στοιχεία Συναρτησιακής Ανάλυσης Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0203Α  Λογισμός ΙΙΙ Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

0267 Θεωρία Τελεστών Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

0132 Θεωρία Συνόλων Ι Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0506 Στοχαστικές Στρατηγικές Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

0564 Χρονικές Σειρές Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0465 Κώδικες Διορθωτές Λαθών Υποχρεωτικό Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

0161 Θεωρία Ασαφών Συνόλων Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0432 Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0472 
Προχωρημένα Θέματα 
Προγραμματισμού Η/Υ

Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

0464 Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

0870 Ειδικά Θέματα Ι (Μηχανική Μάθηση) Υποχρεωτικό Εαρινό Μεταπτυχιακό

0306 Εισαγωγή στη Γεωμετρία Ι Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

0332 Κλασική Διαφορική Γεωμετρία ΙΙ Υποχρεωτικό Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Ε1-2  Τοπογραφία Γεωδαισία Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε8-Ε2  
Ρυμοτομικά Σχέδια – Πράξεις 

Εφαρμογής
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Θ3-2  Θεωρίες Οικονομικής Ανάπτυξης Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Θ9-Ε5 
Ευφυείς πόλεις και οικοσυστήματα 

καινοτομίας
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Ε3-2  
Θεματική Χαρτογραφία – 

Οπτικοποίηση Γεωγραφικών 
Δεδομένων 

Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Θ8-Ε2  Εκτίμηση και διαχείριση ακινήτων Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Θ8-Ε6  Κοινωνικοχωρικές προσεγγίσεις και 
κοινωνική χαρτογραφία

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Θ1-2 Αρχές Οικονομικής Επιστήμης Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Θ8-Ε7 Οικονομετρία Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΣΕ3-1 Πολεοδομικός Σχεδιασμός Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

Θ8-Ε8 Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Θ9-Ε2 Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

Μαθηματική Ανάλυση

Οικονομική ανάπτυξη και καινοτομία

Π25-3

Μηχανικών 
Χωροταξίας και 

Ανάπτυξης

Π25-225-2

25-4

Π26-4

25-3

26-3

25

26-2

25-5

25-7

25-6

25-1

Π26-2

Π25-1

Π25-6

Άλγεβρα-Μαθηματική Ανάλυση

26-1

Οικονομική Επιστήμη

Π26-3

26-4

Π25-5

26-5 Π26-5 Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός

Μαθηματικών

Π26-1

Π25-4

Π25-7

26

Θεματική Χαρτογραφία και Εκτίμηση Ακινήτων

Γεωμετρία

Επιστήμη Υπολογιστών (Β)

Επιστήμη Υπολογιστών (Α)

Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

Διδακτική Μαθηματικών

Τοπογραφία και ρυμοτομικά σχέδια 
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204 Επιλογή και αστοχία υλικών
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό

Εαρινό Προπτυχιακό

301 Επιστήμη και Τεχνολογία 
Συγκολλήσεων

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό

Χειμερινό Προπτυχιακό

334 Θερμικές κατεργασίες και 
μετασχηματισμοί φάσεων

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό

Εαρινό Προπτυχιακό

366 Θέρμανση
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό

Χειμερινό Προπτυχιακό

348 Εγκαταστάσεις και δίκτυα υπό πίεση
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό

Εαρινό Προπτυχιακό

349 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

209 Οργάνωση και Διοίκηση 
Εργοστασίων

Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

328 Αξιοπιστία και Συντήρηση Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

357 Τεχνικές προβλέψεων Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΘΑ1004 Μουσική Ανάλυση Ι Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΘΑ2017
Το κοντσέρτο από την εποχή 

Μπαρόκ μέχρι τον 20ο αιώνα
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΘΑ2015
  Η ζωή και το έργο του Νίκου 

Σκαλκώτα: συνθετικές τεχνικές και 
μουσικά ιδιώματα

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΜΠ1001
Φωνητική και Ακουστική 

Καλλιέργεια Ι  
Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΜΠ2011
Αερόφωνα και beatbox: διευρυμένες 

και συνδυαστικές τεχνικές 
παραγωγής ήχου. 

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΒ2002
Όψεις διδακτικής της Βυζαντινής 

Μουσικής  
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΒ1004
Εισαγωγή στη Βυζαντινή 

Μουσικολογία    
Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΒ2003 Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Π27-3 Βιομηχανική Διοίκηση 

28-3

28-2

Μουσική Θεωρία-Ανάλυση:                                                                       
Αρμονική και μορφολογική ανάλυση έργων της εποχής Μπαρόκ και του 
Κλασικισμού. Μουσική ανάλυση των έργων του Νίκου Σκαλκώτα και της μορφής 
κονσέρτου.

Μουσική Θεωρία / Μουσική Πράξη:                                                         
Μουσική Πράξη με επίκεντρο τα αερόφωνα μουσικά όργανα και Ακουστική 
Καλλιέργεια.

Π28-1

Π28-3

Μηχανολόγων 
Μηχανικών

27

Π28-2

Π27-2

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών27-1 Π27-1

28

27-2

Μουσικών 
Σπουδών

28-1

27-3

Βυζαντινή Μουσικολογία / Μουσική:                                                   
 Μαθήματα που σχετίζονται με την ιστορία, θεωρία και διδακτική της βυζαντινής 
μουσικής.

Κατασκευή Συσκευών Διεργασιών 
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ΕΛΕ 34 European Law of Contracts
 Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ 22

Ειδικές Ενοχικές Σχέσεις (κοινωνία, 
διοίκηση αλλοτρίων, εντολή, 

εγγύηση, αφηρημένη υπόσχεση ή 
αναγνώριση χρέους, συμβιβασμός)

 Ελεύθερης επιλογής 
ειδικών γνώσεων

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ 56 Ιδιωτικό Δίκαιο Τουρισμού
 Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Εαρινό Προπτυχιακό

Υ 29 Διοικητικό Δίκαιο (Φορολογικό 
Δίκαιο)

Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ28
ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ & 

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Χειμερινό Προπτυχιακό

EΛΕ49  ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Εαρινό Προπτυχιακό

ΠΕ 23 Ναυτικό Δίκαιο
Περιορισμένης 

επιλογής ειδικών 
γνώσεων

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΠΕ 25 Ειδικά Θέματα Εμπορικών Εταιριών
Περιορισμένης 

επιλογής ειδικών 
γνώσεων

Χειμερινό Προπτυχιακό

Υ 10 Εμπορικό Δίκαιο (Γενικό Μέρος) Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

Υ 1
Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου 
(Νομική Βιβλιογραφική Έρευνα και 

Πληροφοριακή Παιδεία)
Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ 66 Φιλοσοφία του Δικαίου
 Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ 72 History of Legal Philosophy
 Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Εαρινό Προπτυχιακό

ΠΕ 18 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
Περιορισμένης 

επιλογής ειδικών 
γνώσεων

Εαρινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ 8 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι
 Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Χειμερινό Προπτυχιακό

ΕΛΕ 81 Ειδικές Ποινικές Διαδικασίες
 Ελεύθερης επιλογής 

ειδικών γνώσεων
Εαρινό Προπτυχιακό

29-5 Π29-5

29-2

Π29-4

Π29-1

Π29-2 Δημοσιονομικό-Φορολογικό Δίκαιο

Aστικό  Δίκαιο

Ουσιαστικό και Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο

Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου

Π29-3
29 Νομικής

29-4

29-3

29-1

Εμπορικό  Δίκαιο
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100603S
Προκλινική Ενδοδοντία IΙΙ-

Μικροβιολογία
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

100801S
Κλινική Ενδοδοντία ΙV-Ιατρογενή 

Συμβάματα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

100508C Προκλινική Ενδοδοντία ΙI Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

100901C
Κλινική Συνολικής Αντιμετώπισης 

Ασθενών ΚΣΑΑ
(Οδοντική Χειρουργική)

Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

100807S

Αποκαταστατική οδοντιατρική με 
χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, 

σχεδίασης και κατασκευής 
αποκατάστασης με μηχανικά 
υποστηριζόμενη τεχνολογία 

(CAD/CAM) 

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

30-3 Π30-3

Ορθοδοντική:
Η Ορθοδοντική είναι ο τομέας της Οδοντιατρικής που ασχολείται με την 
παρακολούθηση, την καθοδήγηση της αύξησης και τη διόρθωση των 
αναπτυσσομένων ή αναπτυχθέντων γναθοπροσωπικών δομών, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου απαιτούνται οδοντικές 
μετακινήσεις ή τη διόρθωση των ανωμάλων σχέσεων και μορφών που 
σχετίζονται με αυτές τις δομές και τη διευθέτηση των σχέσεων μεταξύ των 
δοντιών και των οστών του προσώπου με εφαρμογή δυνάμεων και/ή την 
διέγερση και αλλαγή κατεύθυνσης των λειτουργικών δυνάμεων του 
κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος. Έργο της Ορθοδοντικής αποτελεί (α) η 
διάγνωση, η πρόληψη, η καταστολή και η θεραπεία όλων των μορφών των 
συγκλεισιακών ανωμαλιών και των σχετιζομένων μεταβολών των δομών που τα 
περιβάλλουν, (β) ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και ο έλεγχος των λειτουργικών και 
διορθωτικών συσκευών, και (γ) η καθοδήγηση της οδοντοφυίας και των ιστών 
που την υποστηρίζουν ώστε να επιτυγχάνονται και να διατηρούνται ιδεώδεις 
συγκλεισιακές σχέσεις με φυσιολογική και αισθητική αρμονία μεταξύ των 
προσωπικών και κρανιακών δομών.

101002S Ορθοδοντική και Συνολική 
Οδοντιατρική Αντιμετώπιση

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

100502S Άμεσες και Επένθετες 
Οδοντοστοιχίες

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

100804S
Εργαστηριακές Προσθετικές 

Διαδικασίες
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

100613C Ολικές Οδοντοστοιχίες Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

100503S Πόνος και Διαχείριση Άγχους Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

100702S Νοσοκομειακή Οδοντιατρική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

30-4

30-5

Π30-4

30-1

30-2 Π30-2

Π30-1

Ενδοδοντολογία:
Το γνωστικό αντικείμενο της Ενδοδοντολογίας περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: 
Βιολογία και φυσιολογία των οδοντικών ιστών, Βιολογία και φυσιολογία των 
περιακρορριζικών ιστών, Παθολογία των οδοντικών ιστών, Παθολογία των 
περιακρορριζικών ιστών οδοντογενούς αιτιολογίας, διαγνωστική μεθοδολογία, 
προκλινική και κλινική Ενδοδοντία, ακτινογραφική απεικόνιση στην 
Ενδοδοντολογία.

Π30-5

Οδοντική Χειρουργική: 
Το Επιστημονικό Πεδίο της Οδοντικής Χειρουργικής περιλαμβάνει Οδοντική 
Μορφολογία, Φυσιοπαθολογία των σκληρών οδοντικών ιστών, Φυσιολογία 
στοματικού περιβάλλοντος, Διάγνωση, Αναχαίτιση και θεραπεία τερηδόνας και 
άλλων παθήσεων των σκληρών οδοντικών ιστών, Τεχνικές αποκαταστάσεων, 
Φυσικομηχανικές ιδιότητες ρητινωδών υλικών (σύνθετες ρητίνες, συγκολλητικοί 
παράγοντες, ρητινώδεις κονίες), Συγκόλληση υλικών με τους οδοντικούς ιστούς, 
Βιοσυμβατότητα υλικών αποκαταστάσεων, Αρχές αισθητικής οδοντιατρικής, 
Αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων των δοντιών, Εφαρμογές Laser στην 
οδοντιατρική, Αποκαταστατική οδοντιατρική με χρήση ψηφιακής αποτύπωσης, 
σχεδίασης και κατασκευής αποκατάστασης με μηχανικά υποστηριζόμενη 
τεχνολογία (CAD/CAM).

Οδοντιατρικής 30

Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική:                                                           
Το επιστημονικό πεδίο είναι της Στοματικής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής 
περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των χειρουργικών νοσημάτων της στοματικής 
κοιλότητας και της ευρύτερης εξωστοματικής-γναθοπροσωπικής χώρας, όπως 
παθήσεις του βλεννογόνου του στόματος, των οστών των γνάθων, των χειλέων, 
των σιελογόνων αδένων, της κροταφογναθικής άρθρωσης, του στοματικού και 
γναθοπροσωπικού τραύματος, των οδοντογενών παθήσεων των ιγμορείων, 
προπροσθετική χειρουργική και εξειδικευμένη εμφυτευματολογία, των 
χειλεογναθουπερωιοσχιστιών, των σκελετικών δυσαρμονιών του προσώπου, 
των κληρονομικών παθήσεων και συνδρόμων με εκδηλώσεις από το στόμα και 
το πρόσωπο, την αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου στοματογναθοπροσωπικού 
πόνου, όγκους καλοήθεις και κακοήθεις, πρωτογενείς ή μεταστατικούς, καθώς 
και τις λεμφαδενικές τραχηλικές μεταστάσεις των παραπάνω όγκων και την 
αισθητική-επανορθωτική αποκατάσταση των ιστών της 
στοματογναθοπροσωπικής περιοχής. Επίσης περιλαμβάνει την πρόληψη, 
διάγνωση και τη χειρουργική παθολογία των παραπάνω νοσημάτων.

Προσθετική: 
Από το επιστημονικό πεδίο της Προσθετικής τα παρακάτω μαθήματα καλύπτουν 
το γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής και Ανωτέρας Προσθετικής και αφορούν 
την εξοικείωση των φοιτητών στα αντικείμενα: α) των εργαστηριακών 
προσθετικών διαδικασιών, β) των άμεσων και επένθετων οδοντοστοιχιών, και γ) 
των ολικών οδοντοστοιχιών που περιλαμβάνει την αντιμετώπιση του ολικά 
νωδού ασθενή και ξεκινάει από τη μελέτη του ολικά νωδού στόματος και 
καταλήγει στην κατασκευή των ολικών οδοντοστοιχιών. Ο φοιτητής εφοδιάζεται 
με τις απαραίτητες θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις προκειμένου να 
κατασκευάσει λειτουργικές ολικές οδοντοστοιχίες.
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100702C Στοματολογία Ι Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

100606S
Κύτταρα, ιστοί και νοσήματα του 

στόματος στο φακό του 
μικροσκοπίου

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

100903S Χειρουργική Εμφυτευμάτων Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

100801C Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙΙ Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

Οδοντοφατνιακή Χειρουργική, Χειρουργική Εμφυτευματολογία και Ακτινολογία 
:                                                                                                              
Το Επιστημονικό  πεδίο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής περιλαμβάνει τα 
επιστημονικά πεδία που έχουν σχέση με την τοπική αναισθησία, την 
αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών, τις πρώτες βοήθειες, τις 
ενδοστοματικές χειρουργικές επεμβάσεις. 
Η Χειρουργική Εμφυτευματολογία περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία των 
βασικών αρχών της χειρουργικής τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων και 
τις βασικές αρχές οστεογένεσης.
 Η Ακτινολογία Στόματος περιλαμβάνει τα επιστημονικά πεδία της βασικής 
οδοντιατρικής ακτινολογίας, τις τεχνικές λήψης ενδοστοματικών και 
εξωστοματικών ακτινογραφιών, την ψηφιακή απεικόνιση, τους κινδύνους από 
την ακτινοβολία, την ακτινοπροστασία και την ακτινοδιαγνωστική των διαφόρων 
παθήσεων του στοματογναθικού συστήματος.

30-6

30-7

Στοματολογία:
Το Επιστημονικό  πεδίο της Στοματολογίας περιλαμβάνει τη μελέτη της 
αιτιοπαθογένειας, της επιδημιολογίας, της κλινικής εικόνας, των εργαστηριακών 
και παρακλινικών εξετάσεων, της διάγνωσης και διαφοροδιάγνωσης, της 
πρόγνωσης, της θεραπείας και της πρόληψης τοπικών νόσων και παθήσεων που 
αναπτύσσονται στη στοματογναθοπροσωπική περιοχή (συμπεριλαμβανομένων 
και των σιαλογόνων αδένων), όπως και με τη μελέτη της σημειολογίας και 
συμπτωματολογίας συστηματικών νόσων και συνδρόμων που εκδηλώνονται στη 
στοματογναθοπροσωπική χώρα (συμπεριλαμβανομένων και των σιαλογόνων 
αδένων), η αξιολόγηση των οποίων μπορεί να οδηγήσει ή να συμβάλει στη 
διάγνωση και αντιμετώπιση της συστηματικής νόσου ή συνδρόμου.

Π30-7

Π30-6
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12ΥΑ04 Μαθηματικά Ι Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΕ05 Μαθηματική Οικονομική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΣ04 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

12ΥΒ04 Μαθηματικά ΙΙ Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

12ΕΣ14 Οικονομία της Υγείας Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΗ11 Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη 
ΙΙ

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

12ΥΓ01 Οικονομική των Επιχειρήσεων Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΗ05 Ειδικά θέματα Χρηματοδότησης Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

12EH04 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών 
Κινδύνων

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

12ΥΖ02 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΣ12
Διοίκηση Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων-Επιχειρηματικότητα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

12ΕΕ09 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΕ07 Συμπεριφορά καταναλωτή Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΕ11 Έρευνα Μάρκετινγκ Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

12ΕΣ15 Διοίκηση Λιανικού Εμπορίου και 
δικτύου διανομής

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

NIS-06-06 Θεωρία και αλγόριθμοι γράφων 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

NIS-06-03
Κατανεμημένα και διαδικτυακά 

συστήματα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

NC0-01-04 Διακριτά μαθηματικά Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

NNA-08-03  
Θεωρία πληροφοριών και 

κωδικοποίηση
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό  

Εαρινό Προπτυχιακό

NCO-04-01 
   Γλώσσες προγραμματισμού και 

μεταγλωττιστές
Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

Π31-5

Επεξεργασία και Ανάλυση Δεδομένων

Διοίκηση - Μανατζεμεντ: 
Η Στρατηγική Διοίκηση αποτελεί την κύρια πρόκληση για την σύγχρονη 
επιχείρηση, είτε πρόκειται για μεγάλη, είτε για μικρομεσαία. Η γνώση των 
βασικών αρχών και πρακτικών για ανάπτυξη στρατηγικού πλεονεκτήματος και 
καινοτομίας διαφαίνονται ως καθοριστικοί παράγοντες για την ανάληψη 
επιχειρηματικότητας. Η θέση που προκηρύσσεται αναφέρεται σε γνωστικά 
αντικείμενα όπως η Στρατηγική Διοίκηση-Μάνατζμεντ, η Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία, η Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Μάρκετινγκ:
Στο πλαίσιο των μαθημάτων Μάρκετινγκ, οι φοιτητές αναλύουν συγκεκριμένες 
περιπτώσεις επιχειρήσεων και στρατηγικών που ακολουθούνται, αποκτούν 
κριτική ικανότητα συμμετέχοντας σε ασκήσεις λήψης αποφάσεων, ερευνούν το 
περιβάλλον μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία, αποκτούν τις 
θεωρητικές βάσεις για να αναλύσουν και να κατανοήσουν τους καταναλωτές και 
τις ανάγκες τους και εργάζονται ομαδικά προς την επίλυση προβλημάτων 
Μάρκετινγκ.

Γλώσσες προγραμματισμού και θεωρία πληροφορίας

31-1

31-4

31-2

Π31-1

32-2

31-5

Ποσοτικές Μέθοδοι:
Περιλαμβάνει την παρουσίαση και εφαρμογή εννοιών και εργαλείων από τις 
Επιστήμες των Μαθηματικών και της Στατιστικής στη διερεύνηση οικονομικών 
θεμάτων. Ειδικότερα, η χρήση των Μαθηματικών εντοπίζεται στο συνδυασμό 
στοιχείων λογισμού (calculus) και γραμμικής άλγεβρας, ώστε με στόχο την 
ποσοτική έκφραση των οικονομικών εννοιών. Η στατιστική μεθοδολογία 
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της ισχύος της οικονομικής θεωρίας, αλλά και τη 
λήψη αποφάσεων στην οικονομική πρακτική.

Π31-4

Π31-2

Π32-1

Π32-2

Π31-3

Πληροφορικής

32-1

32

31
31-3

Οικονομικών 
Επιστημών 

Εφαρμοσμένη Οικονομική:                                                                                             
Περιλαμβάνει την εφαρμογή των πορισμάτων της Οικονομικής Θεωρίας, με 
έμφαση στην Ποσοτική Ανάλυση σε ξεχωριστούς τομείς, κλάδους, και 
δραστηριότητες: (α) Τα Μαθηματικά της Οικονομικής Επιστήμης, με έμφαση στη 
Γραμμική Άλγεβρα και τα Δυναμικά Οικονομικά. (β) Τα Οικονομικά της Υγείας, 
που ασχολούνται με την συμπεριφορά των οικονομικών μονάδων στην 
παραγωγή και κατανάλωση υπηρεσιών υγείας από Μίκρο- και Μάκρο-
προοπτική. (γ) Την Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη που ασχολείται με τις 
στρατηγικές και τα μέσα άσκησης περιφερειακής πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε εμπειρικό επίπεδο.

Χρηματοοικονομική:
Η χρηματοοικονομική αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, 
όπως τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών επενδύσεων, επενδυτών, διοικήσεων 
των επιχειρήσεων κτλ. Αναφέρεται σε θέματα που μια σύγχρονη επιχείρηση θα 
συναντήσει στο σύνθετο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Η θέση που 
προκηρύσσεται αφορά τα γνωστικά αντικείμενα Οικονομική των Επιχειρήσεων, 
Ειδικά Θέματα Χρηματοδότησης και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων. 
Η Οικονομική των Επιχειρήσεων περιλαμβάνει τη διαχρονική αξία χρήματος, 
μεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, αναφέρεται στην έννοια και στα είδη των 
επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάλυση των αριθμοδεικτών. Στα Ειδικά Θέματα 
Χρηματοδότησης αναλύεται η έννοια της χρηματοδότησης έργου και 
αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χρηματοδότησης από την 
πλευρά όλων των συμμετεχόντων σε ένα έργο, όπως χρηματοδότες, 
προμηθευτές, πελάτες κοκ. Τέλος, η Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
αναλύει τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά προβλήματα που απαντώνται μέσα σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς (τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρίες, κ.λπ.) 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια, στα διάφορα είδη των 
χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και στην ανάπτυξη των μεθοδολογιών  
διαχείρισής τους. 
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ΚΥ0404 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Χ20 Πολιτική Οικονομία της 
Μεταπολεμικής Ελλάδας

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Ε03 Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΔΙΕ22 Πολιτικό Μάρκετινγκ
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Μεταπτυχιακό

ΚΕ0Ε33 Μοντέλα ανάλυσης εκλογικής 
συμπεριφοράς   

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΚΥ0405
 Ποσοτικές μέθοδοι ανάλυσης στις 

κοινωνικές επιστήμες
 Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Ε47 Ανατολική Μεσόγειος: Σύγχρονη 
Διπλωματία και Πολιτική

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Χ04
Πολιτικές των Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Ε52 Διεθνείς Οργανισμοί Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Χ55 Εισαγωγή στην Ποιοτική Έρευνα Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Χ08 Εθνικισμός: ιδεολογίες και πρακτικές Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΚΕ0Χ53
Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην 

Ψηφιακή Εποχή
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΤΓ2100 Γεωματική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΤΓ1200 Τεχνική Γεωδαισία Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

34-2 Π34-2  Μεταφορές και Διαχείριση Έργων ΤΣ1800 Οικονομική των Μεταφορών Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΓΕ0900 Στατιστική Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΤΕ4700 Μηχανική Συμπεριφορά Υλικών Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΤΕ4800 Τεχνικές Προγραμματισμού & Χρήση 
Λογισμικού Η/Υ στις Κατασκευές

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΤΕ3700 Συμπεριφορά και Ιδιότητες 
Οπλισμένου Σκυροδέματος

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΤΕ3900 Πειραματική Μηχανική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΤΕ4000
Προκατασκευασμένα Κτίρια από 

Σκυρόδεμα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

TY1100 Υδραυλική των Υπόγειων Ροών Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΤΥ1600
Αριθμητικές Μέθοδοι στην 

Υδραυλική & Υδραυλικά Έργα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΤΥ3300 Μη Μόνιμες Ροές Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

 Γεωτεχνική Μηχανική

		34-3 		Π34-3 		Επιστήμη & Τεχνολογία των Κατασκευών (Α)

34-4 Π34-4 Επιστήμη & Τεχνολογία των Κατασκευών (Β)

34-5 Π34-5 Υδραυλική & Τεχνική Περιβάλλοντος

Πολιτική Θεωρία:
Η Πολιτική Θεωρία συνίσταται στη μελέτη, ανάλυση και εμβάθυνση των 
σημαντικότερων θεωριών που εξετάζουν το πολιτικό φαινόμενο από 
συστηματική σκοπιά. Μελετώνται οι ποιοτικές διαστάσεις της έρευνας, καθώς 
και οι θεωρητικές πρακτικές που καθορίζουν τις κυρίαρχες ιδεολογικές και 
πολιτικές τάσεις στην Ελλάδα και διεθνώς στον σύγχρονο κόσμο. 

Πολιτική Ανάλυση:
Η Πολιτική Ανάλυση αποτελεί ένα καίριο θεματικό πεδίο για τις Πολιτικές 
Επιστήμες και συνίσταται στη μελέτη, ανάλυση και εμβάθυνση των κύριων 
ζητημάτων του πολιτικού φαινομένου. Μελετώνται οι τάσεις, οι συμπεριφορές , 
οι επιδιώξεις  και οι επιλογές των πολιτικών υποκειμένων που καθορίζουν τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, στη σύγχρονη εποχή.  

Πολιτική Οικονομία:
Η Πολιτική Οικονομία συνίσταται στη μελέτη, ανάλυση και εμβάθυνση των 
θεμάτων της Οικονομίας στη σχέση τους με την Πολιτική. Μελετώνται οι αρχές 
της Οικονομικής Θεωρίας και η ιστορία των σημαντικότερων οικονομικών 
θεωριών, με έμφαση στην ελληνική και στη διεθνή τους διάσταση.  

Πολιτικών 
Μηχανικών 

Διεθνής Πολιτική και Διεθvείς σχέσεις:
Η Διεθνής Πολιτική και Διεθνείς Σχέσεις συνίσταται στη μελέτη, ανάλυση και 
εμβάθυνση των βασικών ζητημάτων του Διεθνούς Πολιτικού Συστήματος.  
Εξετάζονται οι τάσεις, οι συμπεριφορές, οι επιδιώξεις και οι επιλογές των 
διεθνών παραγόντων και πρωταγωνιστών της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. 

Π33-3

Π33-433-4

33-2

33-3

33-1

34

Π33-1

Π33-2

33
Πολιτικών 
Επιστημών

34-1 Π34-1
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ΝΠ18-36 Φαρμακογνωσία Ι Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΝΠ18-53
Υγιεινές Τροφές-Συμπληρώματα 

Διατροφής
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΝΠ18-10
Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές 

Επιστήμες
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

 ΝΠ18-27  Ειδική Οργανική Χημεία Υποχρεωτικό Εαρινό Προπτυχιακό

ΝΠ18-61 Διοίκηση Φαρμακείου Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΝΠ18-54
Καλλυντικά-Δερματολογικά 

Σκευάσματα
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΛΦΙ 125.1 Λατινική Γλώσσα για αρχάριους Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΛΦΙ 166 Ρητορική
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΛΦΙ 170 Ιστοριογραφία
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΜΕΦ 278

Εισαγωγή στην Ελληνική 
Παλαιογραφία: Προβλήματα 

κριτικής και εκδόσεως κειμένων 
(Σεμινάριο)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΜΕΦ 279 Μεσαιωνική Φιλολογία και 
Πληροφορική (Σεμινάριο)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΒYΦ 631
Ειδικά θέματα Ελληνικής 

Παλαιογραφίας
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Μεταπτυχιακό

ΓΛΩ 345 Εισαγωγή στην Πραγματολογία
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

ΓΛΩ 346 Εισαγωγή στην 
Κοινωνιογλωσσολογία

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

ΓΛΩ 378 Θέματα Θεωρίας της Γλώσσας
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Φ382 Η πλατωνική οντολογία 
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

(Κατεύθυνσης) 
Χειμερινό Προπτυχιακό

Φ414 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία του  
Αριστοτέλη 

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

(Κατεύθυνσης) 
Εαρινό Προπτυχιακό

ΦΚ 290 Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Α
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Φ481
Η θεωρία του κοινωνικού 

συμβολαίου κατά τον 18ο αιώνα
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Χειμερινό Προπτυχιακό

Φ482
Φιλοσοφικές προσεγγίσεις του 

κράτους κατά τον 19ο αιώνα
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Φ483
Ελευθερία και ισότητα στην πολιτική 

φιλοσοφία του 20ου αιώνα
Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Προπτυχιακό

Π1507

Ιστορία της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το 

παράδειγμα των Φιλοσοφικών 
Σχολών

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

(Κατεύθυνσης) 
Χειμερινό Προπτυχιακό

Π3024 
Εκπαίδευση, επαγγελματισμός και 

ταυτότητες εκπαιδευτικών

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

(Κατεύθυνσης) 
Χειμερινό Προπτυχιακό

Π1504
Τομές στην Ιστορία της νεοελληνικής 

εκπαίδευσης (19ος-20ος αι.)

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

(Κατεύθυνσης) 
Εαρινό Προπτυχιακό

Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής

36-2

Π36-1

35-2

Π37-1

Π36-2

36-3 Π36-3

37-3

35-3 Π35-3

37-1

Π37-237-2

Π35-1

Π35-2

Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία

Γλωσσολογία

Φαρμακογνωσία

Φαρμακευτική Χημεία

Πολιτική Φιλοσοφία

Λατινική Φιλολογία

Π37-3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Ιστορικές και σύγχρονες διαστάσεις

Αρχαία Φιλοσοφία

Φαρμακευτική Τεχνολογία

Φαρμακευτικής 35

36

37

35-1

36-1

Φιλολογίας
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ΗΤΕ502
Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και 

Δικτύων/ Laboratory of 
Telecommunications and Networks

Γενικής  Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΗΦΥ201
Δίκτυα Επικοινωνίας και 

Υπολογιστών/ Communication and 
Computer Networks

Υποχρεωτικό Εαρινό Μεταπτυχιακό

ΓΘΕ206
Θεωρητική Στατιστική Φυσική 

Στερεάς Κατάστασης/ Theoretical 
Statistical Physics of the Solid State 

Ειδικής Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΥΦΥ102 Γλώσσες Προγραμματισμού/ 
Programming Languages  

Υποχρεωτικό Χειμερινό Μεταπτυχιακό

ΥΦΥ202
Υπολογιστική Στατιστική Φυσική  και 

Εφαρμογές / Computational 
Statistical Physics and Applications

Κατ' επιλογήν 
υποχρεωτικό 

Εαρινό Μεταπτυχιακό

ΥΦΕ303 Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής  / 
Mathematical Methods of Physics 

Επιλογής Χειμερινό Μεταπτυχιακό

ΓΘΕ204 Προβλήματα Κβαντικής Φυσικής  / 
Topics in Quantum Physics 

Ειδικής Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΥΦΕ205 Κβαντομηχανική / Quantum 
Mechanics 

Επιλογής Εαρινό Μεταπτυχιακό

Α06
Επεξεργασία και Αξιολόγηση 

Πειραματικών Δεδομένων 
(Στατιστική - Πιθανότητες)

Επιλογής Κορμού Χειμερινό Προπτυχιακό

Κ202 Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση 
Χρωματογραφικών Διαχωρισμών

Επιλογής Κατεύθυνσης 
Β'

Εαρινό Προπτυχιακό

Κ201 Ηλεκτροχημικά Συστήματα Ενέργειας 
και Προστασίας Περιβάλλοντος

Επιλογής Κατεύθυνσης 
Β'

Χειμερινό Προπτυχιακό

Κ206 Ειδικά Κεφάλαια Κολλοειδών
Επιλογής Κατεύθυνσης 

Β'
Χειμερινό Προπτυχιακό

Κ212 Βιοαναλυτική Χημεία
Επιλογής Κατεύθυνσης 

Β'
Εαρινό Προπτυχιακό

Μ2Υ16 Βιοαναλυτικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό Εαρινό Μεταπτυχιακό

ΚΝ306 Χημεία Ετεροκυκλικών Ενώσεων
Επιλογής Κατεύθυνσης 

Γ'
Χειμερινό Προπτυχιακό

Β04
Φασματοσκοπία Οργανικών 

Ενώσεων
Επιλογής κορμού Εαρινό Προπτυχιακό

39-5 Π39-5 Βιοχημεία Κ308 Κλινική Βιοχημεία
Επιλογής Κατεύθυνσης 

Γ'
Χειμερινό Προπτυχιακό

40-1 Π40-1 Εμβάθυνση στη Θερμοδυναμική ΚΜ 107 Εμβάθυνση στη Θερμοδυναμική Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

40-2 Π40-2 Μηχανολογικό σχέδιο με χρήση Η/Υ και Βελτιστοποίηση κατασκευών  ΚΜ110
 Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) – 
Βελτιστοποίηση Κατασκευών/3D 
Computer Aid and Optimization 

Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

40-3 Π40-3 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού ΚΠ074 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και 
Επεξεργασία Νερού

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

39-3 Π39-3 Αναλυτική Χημεία

40
Χημικών 

Μηχανικών

Οργανική ΧημείαΠ39-439-4

Χημείας 39

39-2

39-1

Φυσική Χημεία και Ηλεκτροχημεία Διεπιφανειών

Επεξεργασία και μοντελοποίηση πειραματικών δεδομένων στη Χημεία

Π39-2

Π39-1

Π38-1

Π38-2

38-3 Θεωρητική Φυσική Υψηλών Ενεργειών

Ηλεκτρονικά – Τηλεπικοινωνίες 

Π38-3

Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

38 Φυσικής

38-1

38-2
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  ΨΥ-652 Ψυχοκοινωνική Στήριξη του Παιδιού 
και της Οικογένειας       

Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΨΥ-633
Ψυχολογική Έρευνα και Εφαρμογές 

στο Σχολικό Πλαίσιο
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΨΥ-746 Ψυχολογική Αξιολόγηση ΙΙ Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΨΥ-564
Διομαδικές Σχέσεις και η Κοινωνική 

Ψυχολογία του Ρατσισμού
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΨΥ-765
Ζητήματα Έρευνας και Εφαρμογών 

στην Κοινωνική Ψυχολογία
Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΨΥ-668 Συγκρούσεις και Συλλογικές Δράσεις Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΨΥ-825 Θέματα Παιδονευροψυχολογίας Επιλογής Χειμερινό Προπτυχιακό

ΨΥ-802 Διαταραχές Μνήμης Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΨΥ-818
Γνωστικές Διαταραχές στην 

Παθολογική Γήρανση
Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΨΥ-300 Στατιστική Ι Υποχρεωτικό Χειμερινό Προπτυχιακό

ΨΥ-400 Στατιστική ΙΙ Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

ΨΥ-625 Πειραματικές Ασκήσεις Επιλογής Εαρινό Προπτυχιακό

Π41-2

Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία:                                                          
Η Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία είναι επιστημονικά πεδία που 
μελετούν τη νόηση και τη συμπεριφορά γενικότερα, με εφαρμογές σε 
συγκεκριμένες λειτουργίες και αναπτυξιακές διεργασίες. Μεταξύ των θεμάτων 
που μελετώνται περιλαμβάνονται τα παρακάτω: Αναπτυξιακή πορεία και 
νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Νευροψυχολογική εκτίμηση και γνωστική 
αποκατάσταση. Διαταραχές της μνήμης με ιδιαίτερη έμφαση στη θεωρητική 
ανάλυση των μνημονικών διαταραχών. Βασικές μέθοδοι για τη μελέτη της τρίτης 
και τέταρτης ηλικίας, μελέτες παρέμβασης, διαχρονική μέτρηση των ενδο-
ατομικών μεταβολών και γνωστική εκτίμηση.

Π41-3

Κοινωνική Ψυχολογία:                                                                                               
Η Κοινωνική Ψυχολογία είναι ένας σημαντικός κλάδος της Ψυχολογίας στον 
οποίο απαρτιώνεται θεωρητική και ερευνητική γνώση με στόχο την κατανόηση 
διεργασιών και φαινομένων που λαμβάνουν χώρα σε πλαίσια κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης (διαπροσωπικής, διομαδικής, διαπολιτισμικής) όπως και 
φαινομένων ιδεολογικής αναπαραγωγής και κοινωνικής μεταβολής. 
Καθιερωμένα πεδία μελέτης της Κοινωνικής Ψυχολογίας είναι: η κοινωνική 
νόηση, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η κοινωνική ταυτότητα, η κοινωνική επιρροή, 
οι ομάδες και οι διομαδικές σχέσεις, η φιλοκοινωνική συμπεριφορά, οι στάσεις 
και τα στερεότυπα, οι κοινωνικές αναπαραστάσεις και η ιδεολογία, οι 
λογοψυχολογικές προσεγγίσεις και η ρητορική. 

Π41-1

41-3

41-2

Σχολική Ψυχολογία:                                                                                                    
Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί εφαρμοσμένο κλάδο της Ψυχολογίας η οποία 
ασχολείται με παιδιά, εφήβους, οικογένειες μαθητών όλων των ηλικιών, καθώς 
και με την εκπαιδευτική διαδικασία σε σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων, με 
στόχο τη διαμόρφωση υποστηρικτικών και ασφαλών περιβαλλόντων μάθησης τα 
οποία θα διευκολύνουν την ακαδημαϊκή επιτυχία, αλλά και την κοινωνική και 
συναισθηματική επάρκεια όλων των μαθητών/ριών. Στο αντικείμενο της 
Σχολικής Ψυχολογίας περιλαμβάνονται θέματα διάγνωσης, αξιολόγησης και 
παρέμβασης, καθώς και θέματα που συνδέονται με την προαγωγή της ψυχικής 
υγείας όλων των μαθητών/ριών μέσω του σχεδιασμού προγραμμάτων πρόληψης 
και παρέμβασης στη σχολική κοινότητα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τις 
αναπτυξιακές αλλαγές που συμβαίνουν στα παιδιά και τους εφήβους στο 
πλαίσιο του σχολείου, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας.

41-1

Ψυχολογίας41

Στατιστική στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς:                                        
Συμβολή της στατιστικής στην ψυχολογική έρευνα. Περιγραφική και επαγωγική 
στατιστική. Συσχέτιση. Απλή γραμμική παλινδρόμηση. Στατιστικοί έλεγχοι. 
Μοντέλα δομικών εξισώσεων στις επιστήμες της συμπεριφοράς. Ανάλυση 
διακύμανσης. Στατιστικές μέθοδοι στην Ψυχομετρία. Το στατιστικό πακέτο SPSS. 
Γραμμικά μοντέλα στις επιστήμες της συμπεριφοράς

Π41-441-4
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