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   Βόλος, 23/12/2019 

   Αριθμ. Πρωτ.: 63828 

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-

2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045548 και κωδικό έργου ΕΕ 6178, που εκτελείται 

στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 31/12/2020 

και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γ. Φθενάκη, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 23/17.12.2019  απόφασης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. (ΑΔΑ:Ψ3ΘΒ469Β7Ξ-ΜΓΘ), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, 
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κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου 

στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών 

σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, όπως αυτά έχουν 

εγκριθεί από τις Συγκλήτους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (224/14.11.2019,226/20.12.2019) και αναλυτικά 

περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου 

να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να 

διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του 

παρακάτω πίνακα . Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 

αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 

την 01.01.2009  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού 

τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 

μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

 

 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  
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α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου  

0 - 25  

β) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού 

τίτλου 

0 - 10  

γ) επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

(βλ. Σημείωση 1) 

0 - 25  

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

0 - 10  

β) αξιοποίηση καινοτόμων 

μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  

0 –15  

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 15  

 

Σημείωση 1 

Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες 
 6 - 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε  συνέδρια: 12 μονάδες  
 11 - 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε  συνέδρια: 18 μονάδες 
 > 15 επιστημονικές  δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες 
Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας           
(κατάλογος Scimago): 
 Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1, 
 Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8 
 Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6 
 Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4 
 λοιπές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2 
 
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής  0,2. 
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Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα διενεργηθεί από επιτροπή αξιολόγησης η οποία θα 

ορισθεί, με πρόταση των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα 

περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες και ο πίνακας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών του 

ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας . Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που 

θα επιλεγεί.   Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως 

την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους 

καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός 5  ημερών από την επόμενης 

της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ υπό τους όρους τήρησης των 

προβλεπόμενων στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας των προσωπικών δεδομένων σε συνδυασμό με τον 

γενικό ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 

Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 

2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, έχει δικαίωμα υποβολής  ένστασης σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 

αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων) ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. Ο οριστικός πίνακας 

αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην 

οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εφόσον δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, 

τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης καθίσταται αυτόματα 

οριστικός. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το 

έργο.  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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 το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 1/1/2009. 
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 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 

ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 

του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του 

οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

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

αλλοδαπής. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

2. 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 επιλαχόντων υποψηφίων, ως την 

εξάντληση της σειράς κατάταξης. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί  

Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του 

άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016). 

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) 

Ακαδημαϊκό Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα, ενώ το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να 

διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3). 

4. Το σύνολο των ανατιθέμενων μαθημάτων αφορά σε αυτοδύναμη διδασκαλία. Τα ανατιθέμενα μαθήματα θα 

πρέπει να είναι ενταγμένα στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. 

5. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). 

6. Τα ανατιθέμενα μαθήματα αφορούν «μαθήματα επιλογής» / «προαιρετικά μαθήματα», «μαθήματα 

υποχρεωτικά επιλογής» / «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα», «σεμιναριακά μαθήματα» και υπό 

προϋποθέσεις (βλ.1.2.3.4) «μαθήματα κορμού»/ «υποχρεωτικά μαθήματα».  

7. Στην περίπτωση που σε ωφελούμενο ανατεθούν πάνω από ένα μαθήματα, τότε ένα (1) εξ αυτών δύναται να 

είναι μάθημα «κορμού» / «υποχρεωτικό». Με τον όρο «υποχρεωτικά μαθήματα» / «μαθήματα κορμού» 

νοούνται εκείνα. 

8. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των 

μαθήματων, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου 
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κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στους φοιτητές, σε ορισμένες ώρες 

της εβδομάδας, οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της Προέδρου 

και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα, τα οποία πιστοποιούνται  με σχετική βεβαίωση του/της 

Προέδρου του οικείου Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση 

βαθμολογίας. 

9. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 12.510,00€ 

ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν 

αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται 

αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 1/3 της αμοιβής σε 

περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το 

Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:  

• προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα 

(1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

• προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

 

10. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, 

από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να 

καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 

400,00€. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των 

τριών μαθημάτων. 

11. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών 

εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 214/19.4.2019 απόφαση Συγκλήτου και 

συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020. 

12. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και 

την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων 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. 
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13.Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριών κατά την Εξεταστική Περίοδο του 

Σεπτεμβρίου του Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του/της 

ωφελουμένου/νης ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.  

14.Δεν επιτρέπεται η διδασκαλία μαθημάτων τα οποία περιλαμβάνονται σε Προγράμματα Σπουδών που 

προβλέπουν την καταβολή διδάκτρων ή τελών εγγραφής.  

15.Δεν επιτρέπεται η παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας  

16.Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία /συνανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος. 

17.Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας θέσης σε περισσότερους ωφελούμενους. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο 

υποψηφιότητας που θα αποσταλεί στα αντίστοιχα e-mails, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού 

Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Βεβαίωση από την Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία θα προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. (Μόνο για περιπτώσεις όπου εκκρεμεί η αναγόρευση)  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, 

β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού 

Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή 

συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 

4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, δ) δεν 

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

αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα, στ) Το περιεχόμενο των 
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έντυπων εγγράφων που υποβάλλει με την υπ. αριθ. 41965/17.09.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος είναι ακριβώς όμοιο με από αυτό που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος εντός της προθεσμίας που ορίζει η Πρόσκληση. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι απαιτείται η 

μετακίνησή εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο 

βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκει. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά στις Γραμματείες των Τμημάτων. Τα στοιχεία 

επικοινωνίας των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας βρίσκονται στη σελίδα 11 της παρούσας 

πρόσκλησης. Επίσης, θα πρέπει να κοινοποιήσετε την αποστολή και στο e-mail της Επιτροπής Ερευνών του ΠΘ 

(ee@uth.gr) 

Τα ημεδαπά διοικητικά έγγραφα θα υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων, ή των 

ακριβών αντιγράφων τους. 

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων θα υποβάλλονται τα ευκρινή αντίγραφα από τα αντίγραφα αυτών, τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή αντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία 

φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 

Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 

υποβάλλονται σε ευκρινή αντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Kατά την ηλεκτρονική αποστολή, στο θέμα θα πρέπει να αναφέρεται το επιστημονικό πεδίο και το 

ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Τρίτη 14  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, μέχρι την 

παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία (Τρίτη 14  Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00 μ.μ.). Σε περίπτωση υποβολής 

αίτησης για περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία , παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό 

αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση. 
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Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελούμενων θα αποσταλούν το Εθνικό Κέντρο 

Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί 

τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας.  

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ 

Επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση 

της Ελληνικής Γλώσσας. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 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. 

 

Πληροφορίες: κ. Κοντός Θεόδωρος (2421006413), email: kontos@uth.gr 

                         κ. Βαλκαμελής Γιώργος (2421006443), e-mail: gvalkamelis@uth.gr 

 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, της Επιτροπής Ερευνών 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (http://ee.uth.gr) όπως και στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 

H Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου 

 

  

 

mailto:gvalkamelis@uth.gr
ΑΔΑ: 6ΚΛΡ469Β7Ξ-ΟΧ5



  

        
 

10 

 

Συνημμένα:           1. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων 

                                2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 

                                3. Αίτηση Υποψηφιότητας προς  Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

                                              4. Πίνακας Μαθημάτων και συνοπτικής περιγραφής τους ανά Επιστημονικό Πεδίο 
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1.Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

 

Σχολή Τμήμα Τηλέφωνα E-mails 

Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών 

Επιστημών 

Παιδαγωγικό Δημοτικής 
Εκπαίδευσης (Βόλος) 
Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, 38221, Βόλος 

(24210) 74897, 74783, 
74785, 74786 (fax) 

g-pre@uth.gr 

Παιδαγωγικό Προσχολικής 
Εκπαίδευσης (Βόλος) 
Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, 38221, Βόλος 

(24210) 74805, 74898, 
74801 (fax) 

g-ece@uth.gr 

Ιστορίας Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας (Βόλος) 
Αργοναυτών και 
Φιλελλήνων, 38221, Βόλος 

(24210) 74794, 74780, 
74795, 74781 (fax) 

g-ha@uth.gr 

 
 

Πολυτεχνική Σχολή 

Τμήμα Μηχανικών 
Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (Βόλος) 
Πεδίον Άρεως, 383 34, 
Βόλος 

(24210) 74452-5, 74431, 
74380 (fax) 

g-prd@uth.gr 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών 
Γκλαβάνη 37 και  
28ης Οκτωβρίου 
Κτήριο Δεληγιώργη, 
 4ος Όροφος 
ΤΚ 382 21, Βόλος 

(24210) 74966,74967, 
74550, 74997 (fax) 

gece@e-ce.uth.gr 

 
 
 
Σχολή Γεωπονικών 
Επιστημών 

Τμήμα Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος 
(Βόλος) 

Οδός Φυτόκου, ΤΚ 
38446, Ν.Ιωνία Βόλου 

 

(24210) 93201, 93011, 
93157 (fax) 

g-apae@uth.gr 

mailto:g-pre@uth.gr
mailto:g-ece%40uth.gr
mailto:%20g-ha%40uth.gr?
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Επιστημών  
Υγείας 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας 
(Λαμία) 
 
3ο χιλιόμετρο ΠΕΟ 
Λαμίας-
Αθήνας,Λαμία,35100 

(22310)60176 g-physio@uth.gr 

Τμήμα Κτηνιατρικής 
(Καρδίτσα) 

Τρικάλων 224, ΤΚ 43100, 
Καρδίτσα 

(24410) 66004, 66000, 
66041 (fax) 

g-vet@vet.uth.gr 

Σχολή Θετικών 
Επιστημών  

Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών 
(Λαμία) 

Παπασιοπούλου 2 – 4, 
Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα 
Λαμία 

(22310) 66938, 
66928,66923,66730(fax) 

g-cs@cs.uth.gr 

Πληροφορικής με 
Εφαρμογές στην 
Βιοϊατρική (Λαμία) 

Παπασιοπούλου 2 – 4, 
Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα 
Λαμία 

(22310) 66900, 66939 (fax) 

 
 
g-dib@dib.uth.gr 
 
 
 

mailto:g-dib@dib.uth.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
1.έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 στο πλαίσιο 
υλοποίησης του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-2020 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,  
2. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή,  
3. δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή 
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή,  
4. δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 
4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της 
παρούσας Δράσης, 
5. δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  
6. δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

 

 
                                                                                                                                                                                Ημερομηνία:        /     / 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 
 
 
 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται 
με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

ΑΔΑ: 6ΚΛΡ469Β7Ξ-ΟΧ5



       
 

 14 

 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 

Ν. 1599/1986) 

  

 

ΠΡΟΣ(1): Ε.Λ.Κ.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
Διαμένω μόνιμα στη διεύθυνση…………………………………………αρ……………….Τ.Κ……………Πόλη………………….......... 
και απαιτείται η μετακίνησή μου εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας μου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο 
βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκω. 
 
 

 
                                                                                                                                                                                      Ημερομηνία:        /    / 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Υπογραφή) 

 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα.  

wnload from D 
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3. Αίτηση υποψηφιότητας προς  Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
κατάρτιση σύμβασης για πρόσληψη νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 
(2019-2020) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» . 

 

ΤΜΗΜΑ 
 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ 
 

ΟΝΟΜΑ 
 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 
 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος) 
 

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 
 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ 
 

Α.Δ.Τ. 
 

ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 

Α.Φ.Μ. 
 

Δ.Ο.Υ. 
 
 

ΑΝΕΡΓΟΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑΙ       ΟΧΙ 

ΑΛΛΟ (περιγραφή)  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ 
ΦΟΡΕΑ  

Α.Μ.Κ.Α. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Οδός - Αριθμός ) 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
 

ΠΟΛΗ 
 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΚΙΝΗΤΟ 
 

Ε-mail 
 

 
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση και συνημμένα υποβάλλω πρόταση 
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος/Μαθημάτων, βιογραφικό σημείωμα, φωτοαντίγραφο 
Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986 και οτιδήποτε άλλο κρίνεται σκόπιμο κατά την κρίση των 
υποψήφιων. 
 
 
 

Ο / Η υποβάλλων/-ουσα Πρόταση 
 
 
 
 
 

         (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)  
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4. Πίνακας Μαθημάτων και συνοπτικής περιγραφής τους ανά Επιστημονικό Πεδίο 

 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΟ
Σ 

ΕΞ
Α

Μ
Η

Ν
Ο

 

Π
ΙΣ

ΤΩ
ΤΙ

Κ
ΕΣ

 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
ΕΣ

 

(E
C

TS
) 

Ω
.Δ

./
Θ

ΕΩ
Ρ

ΙΑ
 

Ω
.Δ

. 

/Ε
Ρ

ΓΑ
ΣΤ

Η
Ρ

ΙΟ
 

Κ
Α

ΤΗ
ΓΟ

Ρ
ΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΧ
Ο

Λ
Η

 Α
Ν

Θ
Ρ

Ω
Π

ΙΣ
ΤΙ

Κ
Ω

Ν
 Κ

Α
Ι Κ

Ο
ΙΝ

Ω
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 

ΕΠ
ΙΣ

ΤΗ
Μ

Ω
Ν

 

Παιδαγωγι

κό Τμήμα 

Δημοτικής 

Εκπαίδευ-

σης 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 

 

Γεωγραφία και η 

διδασκαλία της στο 

Δημοτικό σχολείο 

ΠΕ1318 Ε 4 3 0 ΚΕΥ Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του γεωγραφικού γραμματισμού 

των φοιτητών/τριών και η αξιοποίηση πρακτικών γεωγραφικού 

γραμματισμού στην τάξη.  

Περιεχόμενο Μαθήματος:  

1. Βασικές αρχές/έννοιες γεωγραφίας (θέση, τόπος, τοπίο, 
περιφέρεια, χώρος) 

2. Βασικές αρχές ανθρωπογεωγραφίας  
3. Ο χώρος ως κοινωνική σχέση, πληθυσμός.  
4. Πόλεις.   
5. Πολιτισμική Ανθρωπογεωγραφία:  κουλτούρα, θρησκεία, 

γλώσσα. 
6. Χαρτογραφία και Σύνορα/όρια .  
7. Μετακινούμενοι πληθυσμοί - Μετανάστες/πρόσφυγες.  
8. Διεπιστημονικές σχέσεις Γεωγραφίας και Ιστορίας 
9. Γεωγραφική Εκπαίδευση, Διδακτική της Γεωγραφίας και 

Σχολικά προγράμματα εκπαίδευσης 
10. Διδακτική αξιοποίηση ψηφιακών γεωγραφικών εργαλείων 
11. Προτάσεις Διδακτικής στη Γεωγραφία 
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Παιδαγωγικό 

Τμήμα 

Προσχολικής

Εκπαίδευσης 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Έννοιες των φυσικών 

επιστημών και η 

διδακτική τους 

ΘΠ0320 Ε 6 3 0 Υποχρε

-ωτικό 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η ανάπτυξη και η χρήση των αρχών 

σχεδιασμού δραστηριοτήτων για τις Φυσικές Επιστήμες στο νηπιαγωγείο. 

Το μάθημα στοχεύει να: (α) εξοικειώσει τους/τις φοιτητές/τριες με 

βασικές επιστημονικές έννοιες και φαινόμενα, (β) να αναδείξει τη 

σημασία των προϋπαρχουσών αντιλήψεων των παιδιών στη διδασκαλία 

και στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών, (γ) να εισαγάγει τις σύγχρονες 

θεωρίες, αρχές και εργαλεία για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 

και (δ) να διασυνδέσει τις θεωρητικές αρχές της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών με τη διδακτική πρακτική. Το μάθημα έχει ως κεντρικό άξονα 

την ανάπτυξη της γνώσης για το φυσικό κόσμο από το παιδί της 

προσχολικής ηλικίας. Προσδιορίζονται θεμελιώδεις έννοιες της 

Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών, όπως οι αντιλήψεις των παιδιών για 

φαινόμενα και έννοιες των φυσικών επιστημών και η θέση τους στη 

διδασκαλία, το εποικοδομητικό μοντέλο για τη μάθηση στις φυσικές 

επιστήμες, ο ρόλος της αναλογικής σκέψης και της γνωστικής σύγκρουσης 

ως διδακτικών εργαλείων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής 

σκέψης. Σχεδιάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται διδακτικές 

δραστηριότητες και στρατηγικές για συγκεκριμένες έννοιες και φαινόμενα 

των φυσικών επιστημών. 

Εκπαίδευση στις 

φυσικές επιστήμες 

και το περιβάλλον: 

ερευνητικά θέματα 

ΘΠ0503 Ε 5 3 0 Επιλε-

γόμενο 

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές με 

μεθόδους συλλογής και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων σχετικών με 

την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον. Οι στόχοι 

διατυπώνονται ως εξής: (α) Να εξοικειωθούν οι φοιτήτριες/τές με την 

αναζήτηση, ανεύρεση και αξιοποίηση βιβλιογραφικών πηγών σχετικών με 

την εκπαιδευτική έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες και το περιβάλλον, (β) 

να προσεγγίσουν κριτικά ερευνητικές μελέτες και (γ) να συνθέσουν 

ερευνητικές τεχνικές, μεθοδολογίες και ευρήματα πρόσφατων ερευνών 

για την κατασκευή νέων ερευνητικών σχεδίων. Το μάθημα δίνει τη 

δυνατότητα στις φοιτήτριες και στους φοιτητές να γνωρίσουν τις 

επιμέρους ερευνητικές περιοχές στα πεδία της Διδακτικής των Φυσικών 

Επιστημών και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να εξοικειωθούν με 

μεθόδους ερευνητικής μελέτης της μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες και 

το περιβάλλον. Εστιάζει σε συγκεκριμένα παραδείγματα έρευνας, 

δίνοντας στους φοιτητές και στις φοιτήτριες την ευκαιρία να έρθουν σε 

επαφή και να επεξεργαστούν ερευνητικές μελέτες. Γίνεται αναφορά σε 
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διαφορετικές μεθόδους συλλογής ερευνητικών δεδομένων που 

χρησιμοποιούνται στο πεδίο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών 

αλλά και σε αυτό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Περιγράφεται η 

μέθοδος επεξεργασίας και ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων. 

Σχεδιάζονται και εφαρμόζονται ερευνητικά εργαλεία και τεχνικές που 

αξιοποιούν την ήδη υπάρχουσα από προηγούμενες έρευνες εμπειρία και 

γνώση. 

 

Τμήμα 

Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας 

και 

Κοινωνικής 

Ανθρωπολογί

ας 

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-

ΦΟ 

Κινηματογράφος και 

πολιτισμικές 

αναπαραστάσεις 

 

ΠΤ0811 Ε 5 3 0 Επιλογής Το μάθημα εξετάζει τον κινηματογράφο ως πολιτισμικό κείμενο που 

ερμηνεύεται με εργαλεία της κοινωνικής και πολιτισμικής θεωρίας με 

στόχο να εγείρει ζητήματα στρατηγικών της αναπαράστασης και 

πολιτικών της μεσοποίησης (mediation) του πολιτισμικού. Ταυτόχρονα, 

ενδιαφέρεται να συζητήσει τον κινηματογράφο μέσα από τις σύγχρονες 

διαθεματικές αναζητήσεις των κινηματογραφικών και πολιτισμικών 

σπουδών  ως ένα πεδίο αισθητικής συγκρότησης και πολιτισμικής 

παραγωγής. 

Κινηματογράφος και 

παρελθόν 

ΠΤ0411 Ε 5 3 0 Επιλογής Το μάθημα επικεντρώνει στην πολυδύναμη σχέση του κινηματογραφικού 

σύμπαντος με το παρελθόν και την Ιστορία: Ενδιαφέρεται τόσο για τις 

ποικίλες εκδοχές αναπαράστασης του παρελθόντος στη ‘μεγάλη οθόνη’ 

όσο και για την ίδια την ιστορικότητα των κινηματογραφικών 

τεχνολογικών, τις μεταμορφώσεις, δηλαδή, που συνόδευαν τον νεωτερικό 

πολιτισμό της κάμερας από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου στην μακρά 

διαδρομή του 20 αιώνα έως και τις ψηφιακές μας ημέρες. 
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ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

Κ
Ω

Δ
ΙΚ

Ο
Σ 

Μ
Α

Θ
Η

Μ
Α

ΤΟ
Σ 

ΕΞ
Α

Μ
Η

Ν
Ο

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕ

Σ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

Ω
.Δ

./
Θ

ΕΩ
Ρ

ΙΑ
 

Ω
.Δ

. 

/Ε
Ρ

ΓΑ
ΣΤ

Η
Ρ

ΙΟ
 

Κ
Α

ΤΗ
ΓΟ

Ρ
ΙΑ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Π
Ο

Λ
ΥΤ

ΕΧ
Ν

ΙΚ
Η

 Σ
Χ

Ο
Λ

Η
 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα 

Μηχανικών 

Χωροταξίας 

Πολεοδομίας 

και 

Περιφ/κης 

Ανάπτυξης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χωρική Ανάπτυξη 

Συνοριακών 

Περιοχών 

ΑΡ0100 Ε 5 3 0 Επιλογής 

Γενικοί στόχοι – Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Στόχος του μαθήματος είναι 

η κατανόηση των χωρικών δυναμικών και των επιπτώσεων που αναπτύσσονται 

στο συνοριακό χώρο σε σχέση με τα ζητήματα της ολοκλήρωσης και της 

εξάλειψης των συνοριακών φραγμών.  

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μεταφορές και στα δίκτυα υποδομών που 

ενώνουν /χωρίζουν τα κράτη της ανατολική  Ευρώπης και των Βαλκανίων. 

Στο πλαίσιο αυτό μελετώνται ειδικά, τα πανευρωπαϊκά και διευρωπαϊκά δίκτυα 

και ως μεγάλα έργα όσο και ως χωρικές παρεμβάσεις που αναδιαρθρώνουν τον 

χώρο. 

Πως εξειδικεύονται στις παρακάτω κατηγορίες 

 Γνώσεις: Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν γνώσεις της φύσης 

και του ρόλου του συνόρου και του συνοριακού χώρου μέσα από μια ιστορική 

ανάλυση των εξελίξεων μέχρι τις μέρες μας, των αντιλήψεων και των κυρίαρχων 

στερεοτύπων που εμφανίζονται, των οικονομικών δυναμικών και των 

συνοριακών πολιτικών που σχεδιάζονται στο ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 

ιδιαιτέρως από την πλευρά του ρόλου του φυσικού σχεδιασμού και των 

τεχνικών έργων. 

Δεξιότητες: Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται να αποκτήσουν τις δεξιότητες 

διεξαγωγής έρευνας πεδίου με αναφορά στο συνοριακό χώρο στο πλαίσιο της 

ομαδικής εργασίας που θα εκπονήσουν. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να 

αξιολογούν στρατηγικά κείμενα διασυνοριακών πολιτικών μέσα από κριτική 

αξιολόγηση, στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας που θα εκπονήσει ο κάθε 

φοιτητής και η κάθε φοιτήτρια. 

Ικανότητες: Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν ικανότητες επιστημονικής 

ανάλυσης του συνοριακού χώρου, των δυναμικών που αναπτύσσονται και των 

πολιτικών που σχεδιάζονται και έχουν χωρική διάσταση, και να μπορούν αν 

αντιληφθούν και να εκτιμήσουν το ρόλο και τις επιπτώσεις των δικύων 
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υποδομών στον διεθνικό και διαπεριφερειακό χώρο. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Το συγκεκριμένο μάθημα στοχεύει στη μελέτη των επιπτώσεων των συνόρων 

στο χώρο, στην οικονομία και στις πολιτικές σε ιδιαίτερη συσχέτιση με τους 

ευρωπαϊκούς και διευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών και δικτύων 

υποδομών. Ειδικότερα καταγράφονται, αναλύονται και αξιολογούνται μέσα από 

τη θεωρία, την εμπειρική τεκμηρίωση, τις ασκούμενες πολιτικές και την 

εμπειρική διερεύνηση,  οι βασικότερες παράμετροι που επηρεάζουν την 

εξέλιξη, την μορφή και την ένταση της διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στα 

επιλεγέντα πεδία εστίασης. Στο επίκεντρο της ανάλυσης τίθενται ειδικότερα τα 

νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ εξετάζονται ταυτόχρονα μέσα από μια 

πιο κοντινή σκοπιά, η διασυνοριακή ζώνη της Ελλάδας με την Τουρκία, την 

Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρία, Κύπρο και Ιταλία, ως επίσης και των Δυτικών 

Βαλκανίων μεταξύ τους. Επίσης αναλύονται σύγχρονα γεγονότα της 

επικαιρότητας που αφορούν τόσο τον ευρωπαϊκό όσο και τον ελληνικό 

συνοριακό χώρο, όπως είναι το προσφυγικό ζήτημα, οι διασυνοριακές εντάσεις, 

πρωτοβουλίες συνεργασίας σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο κλπ. Επίσης αναλύονται 

οι διμερείς και πολυμερείς πρωτοβουλίες εδαφικής συνεργασίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τμήμα 

Ηλεκτρ/γων 

Μηχανικών 

και 

Μηχανικών 

Υπολογιστών 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩ

Ν ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Λειτουργικά 

Συστήματα 

(Θεωρία και 

Εργαστήριο) 

ECE318 Ε 6 2 2 Επιλογής i. Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα, γενιές λειτουργικών συστημάτων και 

ειδικές κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων. 

ii. Δομή και οργάνωση λειτουργικών συστημάτων, μηχανισμοί και πολιτικές. 

iii. Η έννοια της διεργασίας και του νήματος, κύκλος ζωής διεργασίας/νήματος, 

μεταγωγή περιβάλλοντος. 

iv. Αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης 

διεργασιών/νημάτων στον 

επεξεργαστή. 

v. Συγχρονισμός: ανάγκη, αλγόριθμοι 

και υλοποιήσεις, διάσημα 

προβλήματα. 

vi. Η έννοια του αδιεξόδου, συνθήκες 

αδιεξόδου, αποφυγή / εντοπισμός 

και άρση αδιεξόδων. 

vii. Τμηματοποίηση μνήμης (1 ή πολλαπλά τμήματα), μηχανισμοί υλοποίησης, 

το πρόβλημα του εξωτερικού κατακερματισμού. 

viii. Σελιδοποίηση μνήμης, μηχανισμοί σελιδοποίησης, το πρόβλημα του 

εσωτερικού κατακερματισμού, επιλογή μεγέθους σελίδας, πίνακες σελίδων 

(επίπεδοι και ιεραρχικοί), η χρήση του Translation Lookaside Buffer (TLB). 

ix. Χρήση δίσκου ως επίπεδο της ιεραρχίας μνήμης (swapping), μηχανισμός 

swapping, σφάλματα σελίδας. 

x. Πολιτικές αντικατάστασης σελίδων, το παράδοξο Belady, επίδοση cache, 

λυγισμός, η έννοια του λειτουργικού συνόλου, σχέση χρονοδρομολόγησης και 

πολιτικών διαχείρισης μνήμης. 

xi. Διαχείριση ιδεατής μνήμης σε επίπεδο χρήστη, πολιτικές, πρότυπα χρήσης 

μνήμης από προγράμματα, διαφορές διαχείρισης μνήμης σε επίπεδο χρήστη και 

πυρήνα, επιστροφή μνήμης και garbage collection. 

xii. Οργάνωση δίσκων, καθυστερήσεις στους δίσκους, αλγόριθμοι 

δρομολόγησης του βραχίονα δίσκου, δίσκοι SSD. 

xiii. Οργάνωση συστημάτων αρχείων, caching συστήματος αρχείων, πολιτικές 

αντικατάστασης στην cache του συστήματος αρχείων, προμεταφορές στην 

cache, αστοχίες, συστήματα αρχείων με ημερολόγιο, το σύστημα αρχείων Unix 
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FFS, το εικονικό σύστημα αρχείων VFS. 

xiv. Βασικές αρχές 

κωδικοποίησης, 

οργάνωση συστημάτων 

αποθήκευσης RAID. 

xv. Χειρισμός εισόδου/εξόδου, 

polling, διακοπές, η έννοια και η 

χρήση DMA. 

xvi. Μηχανισμοί και πολιτικές προστασίας, ταυτοποίηση, authorization, επιβολή, 

διάσημες επιθέσεις. 

xvii. Κρυπτογράφηση (με μυστικό κλειδί, δημόσιου κλειδιού), ψηφιακή 

υπογραφή, checksums, διαμοίραση κλειδιού, trusted servers, trusted computing 

base, κίνδυνοι διαμοίρασης κλειδιού. 

xviii. Εικονικές μηχανές 

(virtualization) και ζητήματα 

διαχείρισης πόρων σε εικονικές 

μηχανές. 

xix. Ζητήματα διαχείρισης ισχύος 

από το λειτουργικό σύστημα. 

Το μάθημα περιλαμβάνει σειρά ομαδικών (σε ομάδες 2-3 φοιτητών) 

προγραμματιστικών εργασιών για το σπίτι, στις οποίες οι φοιτητές 

εξοικειώνονται με τον κώδικα ενός πραγματικού λειτουργικού συστήματος 

(Linux) και καλούνται να προσθέσουν νέες, απλές υπηρεσίες ή να αλλάξουν ήδη 

υπάρχουσες (κλήσεις συστήματος / modules, χρονοδρομολόγηση επεξεργαστή, 

διαχείριση μνήμης, διαχείριση δίσκου). 
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 ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

Εργαστήριο 
Σχεδίασης SoC με 
εργαλεία CAD 
(Θεωρία και 
Εργαστήριο) 

ECE330 Ε 6 2 2 Επιλογής • Εισαγωγή στη Σχεδίαση VLSI ASIC Συστημάτων  

• Σχεδίαση Χρονισμού  

• Σχεδίαση Υλικού με γλώσσα Verilog  

• Σχεδίαση Πολύπλοκων Συστημάτων  

• Ιεραρχική Κατάτμηση Συστημάτων  

• Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων  

• Δημιουργία Συστημάτων Επαλήθευσης  

• Σχεδίαση Χαμηλής Ισχύος  

• Σχεδίαση Υποκυκλωμάτων Ελέγχου 

 

 Κατασκευή 
Μικροηλεκτρονικών 
Διατάξεων 

ECE476 Ε 6 4 0 Επιλογής Η ύλη του μαθήματος έχει στόχο με την ολοκλήρωση του εξαμήνου ο φοιτητής 

να:  

•κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας κατασκευής 

μικροηλεκτρονικών διατάξεων 

•κατανοεί  τα τρέχοντα προβλήματα και τις μελλοντικές προοπτικές των 

μικροηλεκτρονικών διατάξεων με βάση τις εξελίξεις στην κατασκευή 

ημιαγωγών. 

•εμβαθύνει σε ζητήματα ανάλυσης χρησιμοποιώντας κατάλληλες αριθμητικές 

και στατιστικές μεθόδους με στόχο την προσομοίωση των φυσικών μοντέλων 

των μικροηλεκτρονικών διατάξεων. 

•Να έχει τις γνώσεις και την ικανότητα ώστε να χειρίζεται πολύπλοκα θέματα, 

καθώς επίσης να διατυπώνει κρίσεις για την βελτιστοποίηση της απόδοσης 

μικροηλεκτρονικών διατάξεων.  

•Τις δεξιότητες για να συνεχίσει σε περαιτέρω και περισσότερο εξειδικευμένα 

συναφή θέματα. 
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ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ 
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Τμήμα 

Γεωπονίας 

Ιχθυολογίας 

και Υδάτινου 

Περιβάλλοντ

ος 

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕ

ΡΓΕΙΕΣ 

Διαχείριση 

Μονάδων 

Υδατοκαλλιεργειών 

ΥΔ0306 Ε 4 2 1 Επιλογής Διαχείριση μονάδων υδατοκαλλιεργειών. Οργανογράμματα – χρονοδιαγράμματα. 

Ανθρώπινο δυναμικό. Μοντέλα διαχείρισης. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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Τμήμα 

Φυσικοθερα-

πείας 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

Οικονομικά της 

Υγείας και 

Marketing 

ΦΕΕ4 Ε 3 2 - Επιλογής Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση από τον φοιτητή των 

απαραίτητων γνώσεων για την κατανόηση των βασικών λειτουργιών της διοίκησης 

επιχειρήσεων (business management) στις εσωτερικές και διεθνείς αγορές αλλά και η 

εμπέδωση όχι μόνο των εννοιών του Μάρκετινγκ αλλά και των συστατικών του 

μείγματος marketing. Επίσης, το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές τις πιο 

πρόσφατες γνώσεις στα οικονομικά της υγείας καθώς και στοιχεία σε ότι αφορά τις 

πρακτικές πτυχές της καθημερινότητας. 

 

 Ο φοιτητής με το πέρας των μαθημάτων να είναι σε θέση: 

1.να γνωρίζει τις βασικές έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του 

Marketing 

2.να γνωρίζει το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δρα και 

αναπτύσσεται το Marketing στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και οργανισμών και 
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ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας, 

3.να γνωρίζει την φιλοσοφία του Marketing, τα πεδία εφαρμογής του και τις νέες 

μορφές εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στο Marketing, 

4.να χρησιμοποιεί τις βασικές έννοιες της επιστήμης του Marketing και της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων για την ερμηνεία των οικονομικών φαινομένων και συνθηκών που 

επικρατούν στην αγορά, και ιδιαίτερα στο χώρο της υγείας . 

5.να γνωρίζει τις βασικές αρχές και τους όρους στην οικονομία της υγείας και την 

επιχειρηματικότητα 

6.να αναγνωρίζει τα βασικά οικονομικά μοντέλα και το ρόλο τους στο χώρο της 

υγείας 

 

Συγγραφή 

Επιστημονικής 

Εργασίας 

ΦΕΕ2 Ε 5 2 - Επιλογής Σκοπός μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας 

συγγραφής μίας επιστημονικής εργασίας.  

 Ο φοιτητής με το πέρας των μαθημάτων να είναι σε θέση: 

- Να μπορεί να συγγράψει μία επιστημονική εργασία. 

- Να μπορεί να αξιολογήσει μία επιστημονική εργασία. 

- Να καταλάβει τις ανάγκες μίας πτυχιακής εργασίας. 

- Να καταλάβει τις διαφορές στην συγγραφή επιστημονικών εργασιών 

ανάλογα με τον τύπο της εργασίας. 

ΤΜΗΜΑ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

Προϊόντα 

Μελισσοκομίας 

ΝΠ0401 Ε 1 1 1 Επιλογής Θεωρητική διδασκαλία - Ασκήσεις: Μέλι, βασιλικός πολτός, κερί, δηλητήριο, 

πρόπολη, επικονίαση, μελισσοκομικός εξοπλισμός, ποιότητα μελιού, τυποποίηση, 

συσκευασία, εμπορία. 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ 

Επιλεγμένα 

νοσήματα της άγριας 

πανίδας 

ΝΠ0502 Ε 1 1 1 Επιλογής Θεωρητική διδασκαλία: Φάσμα των εμπλεκόμενων παθογόνων οργανισμών, των 

ξενιστών και των φορέων τους στην άγρια πανίδα. Οικολογία των σημαντικότερων 

ειδών της άγριας πανίδας που συμμετέχουν στον κύκλο μετάδοσης του νοσήματος. 

Δειγματοληπτικές μέθοδοι για είδη της άγριας πανίδας. Ζωοανθρωπονόσοι, 

συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων λοιμωδών ασθενειών στις οποίες η άγρια 

πανίδα παίζει σημαντικό επιδημιολογικό ρόλο. Ασθένειες παραγωγικών ζώων και 

ζώων συντροφιάς στις οποίες εμπλέκονται ζώα της άγριας πανίδας. Έλεγχος των 

ασθενειών μέσω της χρήσης διαχειριστικών μέτρων όσον αφορά τους παθογόνους 
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οργανισμούς, τους ξενιστές και τους φορείς τους στην άγρια πανίδα. Χρήση 

καινοτόμων τεχνολογιών π.χ. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών-GIS, τεχνικές 

πολλαπλής (multiplex) διάγνωσης, για την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών 

διαχείρισης. 

Ασκήσεις: Προσέγγιση και συγκράτηση ειδών της άγριας πανίδας. Σήμανση ειδών της 

άγριας πανίδας. Μέθοδοι δειγματοληψίας από διάφορα είδη της άγριας πανίδας. 

Χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών-GIS, για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης. 
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Τμήμα 

Πληροφορικής 

και 

Τηλεπικοινωνι

ών 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Διαδίκτυο των 

πραγμάτων (ΙοΤ) 

ΕΥ841 Ε 6 4 0 Επιλο-
γής 

Εισαγωγή στο IoT 

Συσκευές και Αισθητήρες 

Πρωτόκολλα και Τεχνολογίες Διαχείρισης των Συσκευών στο IoT 

Επεξεργασία Δεδομένων στο Εσωτερικό του Δικτύου 

Κατανεμημένη Επεξεργασία και Ενορχήστρωση Υπηρεσιών 

Μεταφορά Δεδομένων και Επεξεργασία στο Υπολογιστικό Νέφος 

Θέματα Ασφαλείας στο IoT. 

Συστήματα 

Ανάκτησης 

Πληροφοριών 

ΕΥ842 Ε 6 4 0 Επιλο-
γής 

Εισαγωγή  

Μοντέλα Ανάκτησης Πληροφοριών 

Λεξικά και Διαχείριση Ευρετηρίων 

Μέθοδοι Αποτίμησης 

Γλωσσικά Μοντέλα 

Ανάκτηση XML Εγγράφων 

Εφαρμογές Μηχανικής Μάθησης 

Βασικές Αρχές Αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

Διάσχιση Web, Ευρετήρια και Ανάλυση Συνδέσμων 
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Τμήμα 

Πληροφορικής 

με Εφαρμογές 

στη Βιοϊατρική 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ

ΚΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Ενσωματωμένα 

Συστήματα 

Υπολογιστών στη 

Βιοϊατρική 

6ΕΠ08 Ε 5 2 2 ΚΕΥ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την ανάπτυξη 

συστημάτων ειδικού σκοπού για τις εφαρμογές της Βιοϊατρικής. Αξιοποιούν τις 

γνώσεις που έχουν αναπτύξει στα μαθήματα που σχετίζονται με το υλισμικό και το 

λογισμικό, και τις συνδυάζουν προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν ηλεκτρονικά 

συστήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν για την διάγνωση ασθενειών, τη φροντίδα 

και την υποστήριξη ασθενών, μαθαίνοντας τις ενδεδειγμένες ροές σχεδίασης και 

ανάπτυξης. Επιπλέον μαθαίνουν το σχεδιασμό με περιορισμούς καθώς και την 

ανάπτυξη με σεβασμό στα διεθνή πρότυπα. Τέλος, υλοποιούν ένα σύστημα (σε υλικό 

και λογισμικό) και μαθαίνουν τεχνικές βελτίωσης αλλά και τεχνικές συντήρησης 

(maintainability) του κώδικα.  Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε σύγχρονες πλατφόρμες 

ανάπτυξης. 
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