
 

 

 

 

   

 
 

 

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα 30/7/2019  

Αρ.πρ. 070064/2019 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ AIΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

2019-2020 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» 

 

 

 

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, στο πλαίσιο υλοποίησης 

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

2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837 , του ΕΠ «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 1504/18-3-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους), έχοντας υπόψη : 

 

 

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Συντάγματος της Ελλάδος,  

2. Τις διατάξεις των 50, 54 παρ. Ιβ΄ και 64 του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».  

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης, του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και της 

Πανεπιστημιακής Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΑΔΑ: ΨΒ5Ε46ΨΖ2Ν-5ΛΚ

user
Highlight

user
Highlight



 

 

 

 

4. Την υπ. αριθμ. 3574/04-07-2019 απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045837. 

5. Την από 11-7-2019 τροποποιητική απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου (ΑΔΑ: 69Δ146ΨΖ2Ν-ΘΛΙ) περί 

κατανομής 156 θέσεων στα Τμήματα του ΕΚΠΑ για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέου 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020. 

6. Την από 24/7/2019 (ΑΔΑ: 9ΚΩΚ46ΨΖ2Ν-ΕΚΦ) απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α, για διενέργεια πρόσκλησης 

ενδιαφέροντος και ορισμού των Τριμελών Επιτροπών του κάθε Τμήματος, για την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 

7. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των 6 τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα 

επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. 

 

Προσκαλεί 

 

Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα 

Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 

καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20120. Διευκρινίζεται 

ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, 

όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης.  

 

 

 

 

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: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, 
το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 1 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  
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Β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια

1
  

0 - 25  

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του γνωστικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 - 10  

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών 
& βιβλιογραφίας  

0 –20  

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20  

 

Διευκρινίζεται 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. 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα διενεργηθεί από Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί, κατόπιν 

πρότασης της Συνέλευσης του κάθε Τμήματος, με απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ και  η οποία θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Εν συνεχεία η τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης θα εισηγηθεί προς την Συνέλευση του Τμήματος τον πίνακα των 

αποκλεισθέντων εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι που αποκλείονται (δεν πληρούν τα ως άνω κριτήρια 1-3) και τον πίνακα 

αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων.  Οι  πίνακες αποκλεισθέντων  και αξιολογικής κατάταξης, εγκρίνονται από τη 

Συνέλευση του Τμήματος και συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο αποστέλλεται προς έγκριση – επικύρωση  προς το 

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Ακολούθως το Ειδικό Επταμελές Όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με απόφασή του, εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα το πρακτικό 

αξιολόγησης με το αποτέλεσμα της διαδικασίας. 

 

Η απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΕΚΠΑ σχετικά με την 

αποδοχή – έγκριση των προσωρινών αποτελεσμάτων της πρόσκλησης αναρτάται στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης ισοδυναμεί με 

κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα πρόσκληση. 

 

                                                           
1 Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες 

για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες 

για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  25 μονάδες 

 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας: 

Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1. 

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8 

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6 

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4 

 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, πολλαπλασιαστής  0,2 
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Κατά της ως άνω απόφασης (έγκρισης του αποτελέσματος της διαδικασίας) χωρεί ένσταση σε διάστημα 5 εργασίμων 

ημερών από την ανάρτηση της απόφασης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, 

ειδική και επαρκώς αιτιολογημένη. Σε περίπτωση που σε  μια ένσταση τίθενται ζητήματα κατ’ ουσίαν αξιολόγησης (π.χ. 

συνάφειας διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου), αυτή θα αποστέλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος, 

προκειμένου αυτή να εισηγηθεί προς την Επιτροπή Ενστάσεων επί των αιτιάσεων της ένστασης. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

εισηγείται ακολούθως την αποδοχή ή μη της ένστασης προς το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

 

Η επιτροπή Ερευνών αποδέχεται ή απορρίπτει αιτιολογημένα την εισήγηση της επιτροπής ενστάσεων  και καταρτίζει τον 

οριστικό πίνακα των υποψηφίων ο οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 

Έρευνας του ΕΚΠΑ. 

 

Σημειώνεται ότι: 

 (α) όλοι οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης 

και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999 και  του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, 

αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών 

διατάξεων.  

 

(β) Αν η περίοδος των  5 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης παρέλθει χωρίς υποβολή ενστάσεων, ο προσωρινός 

πίνακας καθίσταται οριστικός με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 

 

Ο/Η υποψήφιος/α που είναι πρώτος στον πίνακα κατάταξης και έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των 

βαθμολογούμενων κριτηρίων 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. 

 

Επισημαίνεται ότι αν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν προσωπική ευθύνη τήρησης των 

προϋποθέσεων του άρθρου 31 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, όπως αυτό ισχύει 

σήμερα και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

 

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. 

 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 
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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. 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 μόνο ένα (1) Τμήμα.  

4. Οι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που 

περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος υποβάλει πρόταση σε 

περισσότερα από ένα Επιστημονικά Πεδία, αποκλείεται από την διαδικασία και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης. 

5. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, 

συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου 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: α) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου 

Τμήματος και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας. 

6. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων του ίδιου επιστημονικού πεδίου 

στο ποσό των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, 

εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

7. 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.  

8. 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.  

9. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο (όπως προαναφέρθηκε) στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται 

σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή 

τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). 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€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση που 
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διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις 

απομειώσεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο. 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 Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

συμπεριλαμβάνουν επιπλέον την επαναληπτική εξεταστική περίοδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020. 

10. 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 Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

11. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε ωφελούμενου θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο 

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

για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να 

περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας σε ένα (1) μόνο από τα Επιστημονικά Πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 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. 

 CD/DVD/USB STICK με τη διδακτορική διατριβή. 

 Επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή). 

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

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

 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. 

 

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. 

 

ΑΔΑ: ΨΒ5Ε46ΨΖ2Ν-5ΛΚ



 

 

 

 

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

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ή το Ειδικό Επταμελές όργανο αυτής και κατ’ επέκταση 

για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 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. 

 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

 

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων, ή 

των ακριβών αντιγράφων τους. 

 

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 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 φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα οικεία Τμήματα (βλ. Παράρτημα ΙΙ). 
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Η υποβολή του φακέλου του υποψηφίου μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

1. Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier). Η αποστολή θα γίνει αποκλειστικά στη 

διεύθυνση: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 

( 7
ος

 όροφος, Πρωτόκολλο ) 

 

2. Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

Κτήριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη, 

Ισόγειο, Πρωτόκολλο 

ή 

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 

( 7
ος

 όροφος, Πρωτόκολλο ) 

ή 

Στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ στην Ιατρική Σχολή 

Μικράς Ασίας 75, 11527 Γουδί (κτήριο 13, 2
ος

 όροφος) 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την  

23
η
 Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή (23/08/2019), και ώρα 13:00. 

 

Η κατάθεση στο πρωτόκολλο του ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ, γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες λειτουργίας του. 

 

Σημειώνεται ότι το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών (Χρ. Λαδά 6, Αθήνα, 7ος όροφος,  Πανεπιστημιούπολη, κτήριο ΤΥΠΑ και Ιατρική Σχολή) θα 

παραμείνει κλειστό από 12 έως 16 Αυγούστου 2019 . Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι υποψήφιοι που επιθυμούν να 

εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην παρούσα πρόσκληση και επιθυμούν να καταθέσουν συμβατικά την πρότασή 

τους να προσέρχονται στο Πρωτόκολλο τις υπόλοιπες μέρες, όπου η Πρόσκληση είναι εν ισχύ. 

 

 

Εξωτερικά ο φάκελος που θα κατατεθεί εκτός από τα στοιχεία του υποψηφίου θα αναφέρει τα παρακάτω: 

 

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 070064/2019 

Επιστημονικό Πεδίο:  

Τμήμα:  

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων  

Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. έως την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ως ημερομηνία κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα 

του ταχυδρομείου.  

 

Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο (παράρτημα Ι) της παρούσας 

πρόσκληση 
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O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ  

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΣΦΗΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 Αθήνα,  …… /….  / 2019 

Όνομα  

Επώνυμο     

Δ/νση           

Τηλέφωνο  

Ε-mail          

  

           ΠΡΟΤΑΣΗ 

  

 Προς:   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», αρ. 

πρωτ. Πρόσκλησης 070064/2019. 

 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση για: 

Τμήμα  

Επιστημονικό Πεδίο  

και συνημμένα υποβάλλω: 

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. (έκδοσης μετά την 1/1/2009)  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  

………………………………………………  

………………………………………………  
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………………………………………………  

  

Ο / Η υποβάλλων/ ουσα Πρόταση 

 

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή) 
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ιστορικό  
210-7275854  
210-7275872 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Ιστορία Δικαίου  
2107275847 
2107275824 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Αρχαία Ελληνική Φιλολογία 210- 727 7960 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Πληροφοριακά Συστήματα Ψηφιακής 

Βιομηχανίας 

 
 

 

210727 5318 

 

Ψηφιακή Σχεδίαση Συστημάτων 

 

 

Διοίκηση Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Φαρμακευτική Τεχνολογία  
210-7274355 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Μονοτμηματική Σχολή) 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Ναυαγοσωστική 210-727 6031 
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τμήμα ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΙΣΤΟΡΙΚΟ»: Περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα της Εκκλησιαστικής Ιστορίας, του Κανονικού Δικαίου, της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης 

και της Ιστορίας των Θρησκευμάτων. 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Χριστιανική Τέχνη 

της Δύσεως 

Εξετάζεται η χριστιανική τέχνη της Δυτικής Ευρώπης από την 

εποχή του Καρόλου του Μεγάλου μέχρι και την εποχή της 

Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Αναλύονται τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε καλλιτεχνικής τάσης στις διάφορες 

εκφάνσεις της τέχνης (αρχιτεκτονική, ζωγραφική, γλυπτική 

κ.λπ.) σε σχέση και με τη δυτική θεολογία. Επισημαίνονται 

επίσης οι αλληλοεπιδράσεις δυτικής και βυζαντινής-

μεταβυζαντινής  τέχνης. 

 

30643 Ε’ 3 3 ΟΧΙ Προαιρετικό 

 

Θεολογία της 

Εικονογραφίας 

Εξετάζεται η θεολογία των Πατέρων της Εκκλησίας, κυρίως της 

εικονομαχικής και μετεικονομαχικής περιόδου για την 

εικονογραφία της βυζαντινής τέχνης. Επισημαίνονται τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα της βυζαντινής-μεταβυζαντινής τέχνης 

σε σχέση με άλλες προηγούμενες, σύγχρονες ή 

μεταγενέστερες μορφές τέχνης. Αναλύεται θεολογικά η 

εικονογραφία σημαντικών χριστολογικών σκηνών. 

30852 ΄     ΣΤ’          3              3        ΟΧΙ 
                              

Προαιρετικό 
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Τμήμα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Δημιουργία και 

Κτίση στο Κανονικό 

Δίκαιο 

Η θέση του Κανονικού Δικαίου απέναντι στη δημιουργία του 

κόσμου, της φύσης, του ανθρώπου, των ζώων, κ.λπ. 
 

Χειμερινό 

(Ζ΄) 
2 3 ΟΧΙ Προαιρετικό  

Βυζαντινή 

Εκκλησιαστική 

Νομική Γραμματεία 

Μελέτη των Βυζαντινών νομικών πηγών. Οι νομοθετικές πηγές 

του Βυζαντινού Δικαίου: 1. Νεαραὶ διατάξεις (novellae 

constitutiones) 2. Έργα με νομοθετική λειτουργία & 

«κωδικοποιητικό» χαρακτήρα (π.χ. Εκλογή, Πρόχειρος Νόμος) 

3. Η κωδικοποίηση των Βασιλικών 4. Χρυσόβουλλα 5. 

Αυτοκρατορικές αποφάσεις για διοικητικά ζητήματα 

(προστάγματα, ορισμοί, σιγίλλια). Η ἀνακάθαρσις τῶν 

παλαιῶν νόμων δηλώνει αφενός μεν την κατάργηση των 

νεωτερισμών που είχε επιφέρει η Εκλογή, αφετέρου δε την 

«επανακωδικοποίηση» του ιουστινιάνειου δικαίου, με 

συνέπεια τον εκσυγχρονισμό και τον πλήρη εξελληνισμό του. 

Το αποτέλεσμα αυτό επήλθε με την παραγωγή 

νομοθετημάτων, όπως η Εισαγωγή και ο Πρόχειρος Νόμος  

καθώς και με τη μεγάλη κωδικοποίηση σε 60 βιβλία, τα 

λεγόμενα Βασιλικά.  

Συλλογές κανόνων και νόμων σε ενιαία έργα, οι λεγόμενοι –

λόγω της σύνθεσής από νόμους και κανόνες– Νομοκάνονες. Ο 

παλαιότερος προέρχεται ήδη από τον 6ο αιώνα και είναι ο 

 
Εαρινό 

(Η΄) 
2 3 ΟΧΙ Προαιρετικό  
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Νομοκάνονας σε 50 τίτλους, που προέκυψε από συνένωση της 

Συναγωγής σε 50 τίτλους με τη συλλογή σε 87 κεφάλαια και ο 

μεταγενέστερος Νομοκάνονας σε 14 τίτλους από τη συνένωση 

του Συντάγματος σε 14 τίτλους με την Τριμερή Συλλογή. Ο 

νομοκάνονας αυτός δημιουργήθηκε τον 7ο αιώνα, αλλά 

γνώρισε μεταγενέστερες επεξεργασίες, με τελευταία τον 11ο 

αιώνα, η οποία χρησιμοποιήθηκε πολύ, ακόμη και 

νομολογιακά. Παρ’ όλο που δεν χαρακτηρίζεται ως 

«νομοκάνονας», στην κατηγορία αυτή ανήκει και το Σύνταγμα 

κατά στοιχείον, που συντάχθηκε το 1335 στη Θεσσαλονίκη 

από τον Ματθαίο Βλάσταρη, ο οποίος άντλησε υλικό από 

πολλές πηγές εκκλησιαστικής και κοσμικής προέλευσης και το 

κατέταξε αλφαβητικά. κ.λπ. 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 

Τμήμα ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

1
Ο

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» «Περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της θέσης: Το γνωστικό αντικείμενο Αρχαία Ελληνική Φιλολογία συνίσταται στη μελέτη, 

ανάλυση και ερμηνεία των κειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, σε οποιοδήποτε είδος του λόγου και αν ανήκουν. Χρονικά, τα κείμενα αυτά εκτείνονται από την Μυκηναϊκή 

εποχή (οι πινακίδες της Γραμμικής Β θεωρούνται, παρά την ιδιοτυπία τους, κείμενα διότι αποτελούν πηγή πληροφοριών) ως την όψιμη αρχαιότητα, δηλ. τον 7ο αι. μ.Χ., κατά την 

επικρατέστερη χρονική οριοθέτηση. Επειδή τα εκδεδομένα και εκδιδόμενα κείμενα προέρχονται από επιγραφές, παπύρους και περγαμηνούς κώδικες, είναι απολύτως θεμιτό να 

περιλαμβάνονται στο γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας οι ειδικότερες κατηγορίες της επιγραφικής, της παπυρολογίας και της παλαιογραφίας.» 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Ευριπίδης 
 

Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη της δραματικής ποίησης ως είδους μέσα από 
την ερμηνευτική ανάλυση μίας εκ των σωζόμενων τραγωδιών του Ευριπίδη. 
Στο πλαίσιο της εξέτασης της εν λόγω τραγωδίας επιδιώκεται η παρουσίαση 

ΚΦΑ09 
Ε΄ 

(χειμερινό) 
4 3 ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  

ΑΔΑ: ΨΒ5Ε46ΨΖ2Ν-5ΛΚ



 

 

 

 

του έργου του Ευριπίδη, της σχέσης του με την ιστορική και κοινωνική 
πραγματικότητα της εποχής του, καθώς και της γενικότερης θέσης του 
τραγικού στην αρχαιοελληνική γραμματεία της κλασικής περιόδου. Κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος θα μελετηθεί στίχο προς στίχο η επιλεγείσα 
τραγωδία, ενώ θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, οι δραματικές τεχνικές του 
Ευριπίδη, το ύφος, η γλώσσα και το μέτρο του έργου, καθώς επίσης η 
ιδεολογία και οι θεολογικές απόψεις του συγγραφέα. Έμφαση θα δοθεί 
επίσης και στη μελέτη των αρχαίων μαρτυριών για τον ποιητή και το έργο του. 
Στόχος είναι να καλλιεργήσουν οι φοιτητές την κριτική-φιλολογική τους 
ικανότητα και να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία προσέγγισης των αρχαίων 
ελληνικών δραματικών κειμένων. 

 

 

 

 

Σεμινάριο Αρχαίας 
Ελληνικής 

Φιλολογίας: Ιδιωτική 
Επιστολογραφία της 

μετακλασικής 
περιόδου 

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μελέτη των ιδιωτικών επιστολών της 
μετακλασικής περιόδου, δηλαδή της περιόδου που ξεκινάει με την 
ελληνιστική εποχή και φτάνει έως και την ύστερη αρχαιότητα. Μέσω του 
σεμιναρίου επιδιώκεται να εξοικειωθούν οι φοιτητές με το είδος της αρχαίας 
ελληνικής επιστολογραφίας γενικότερα, και με τις ιδιωτικές επιστολές 
ειδικότερα. Ένα μέρος των κειμένων που θα αξιοποιηθούν αποτελείται από 
ιδιωτικές επιστολές που σώθηκαν χάρη στη μεσαιωνική χειρόγραφη 
παράδοση, ενώ ένα άλλο μέρος αποτελείται από ιδιωτικές επιστολές 
γραμμένες σε περγαμηνές και παπύρους από την ελληνιστική, ρωμαϊκή και 
πρώιμη βυζαντινή ανατολική Μεσόγειο. Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι 
να παράσχει στους φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τις γενικές 
αρχές και τη θεωρία της αρχαίας ελληνικής ιδιωτικής επιστολογραφίας της 
μετακλασικής αρχαιότητας, καθώς επίσης και με τα βασικά θέματα, τα δομικά 
μοτίβα, τη γλώσσα και το ύφος των επιστολών αυτών. 

 

ΚΦΑ11 ΣΤ΄ (εαρινό) 4 3 ΟΧΙ 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
 

Σεμινάριο Αρχαίας 
Ελληνικής 

Φιλολογίας: 
Οικογενειακός βίος 

στην Αρχαία 

Στο σεμινάριο θα μελετηθούν πτυχές του αρχαιοελληνικού οικογενειακού 
βίου, όπως εμφανίζονται σε λογοτεχνικά και μη κείμενα της αρχαίας 
ελληνικής γραμματείας. Θα αξιοποιηθούν κάθε είδους λογοτεχνικά κείμενα, 
πεζά και ποιητικά, από τον Όμηρο έως την ύστερη αρχαιότητα, καθώς επίσης 
και μαρτυρίες που σώζονται σε άλλα γραμματειακά είδη (επιγραφές, όστρακα 

ΚΦΑ21 Η΄ (εαρινό) 4 3 ΟΧΙ 
ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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Ελληνική Γραμματεία κτλ.) και φωτίζουν άγνωστες εν πολλοίς πλευρές του οικογενειακού βίου, τις 
σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας, τον τρόπο σκέψης και τις 
επικρατούσες νοοτροπίες κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στόχος του 
μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές πτυχές του 
οικογενειακού βίου των αρχαίων Ελλήνων, και να διδαχθούν πώς πρέπει να 
συλλέγουν, να μελετούν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα διάφορα είδη 
γραμματειακών πηγών. 

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

1o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Πληροφοριακά Συστήματα Ψηφιακής Βιομηχανίας». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη θεματική περιοχή των πληροφοριακών συστημάτων και του προγραμματισμού 

εφαρμογών λογισμικού. 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Εισαγωγή στον 
Προγραμματισμό 

Εισαγωγή στους Η/Υ. Εξέλιξη των Υπολογιστών. 

Λογισμικό Συστήματος και Εφαρμογών. 

Αρχιτεκτονική του Η/Υ. Γλώσσες Προγραμματισμού. 

Ανάπτυξη Προγράμματος. Εκμάθηση της Γλώσσας 

Προγραμματισμού C. Μεταβλητές. Αριθμητικές 

Εκφράσεις. Μαθηματικές Συναρτήσεις και 

Συναρτήσεις Εισόδου/Εξόδου. Δομές Επιλογής. 

Δομές Επανάληψης. Συναρτήσεις. Διατάξεις. Γενικά 

περί υπολογιστών και προγραμματισμού 

υπολογιστών. Ιστορική αναδρομή. Η δομή του 

υπολογιστή. Η πληροφορία στον υπολογιστή. 

Λογισμικό και γλώσσες προγραμματισμού. 

Απαιτήσεις από μια διαδικαστική γλώσσα 

προγραμματισμού. Εκτελέσιμα προγράμματα. 

 Α’  6 4 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ - 
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Μεταγλώττιση και σύνδεση. Η γλώσσα 

προγραμματισμού C. Προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα για την C. Ο μεταγλωττιστής gcc. 

Παραδείγματα απλών προγραμμάτων στην C. 

Χαρακτηριστικά και δυνατότητες της C. 

Μεταβλητές, σταθερές, τύποι και δηλώσεις. 

Εντολές αντικατάστασης, τελεστές και 

παραστάσεις. Η ροή του ελέγχου. Δομή 

προγράμματος, συναρτήσεις και εξωτερικές 

μεταβλητές. Εμβέλεια και χρόνος ζωής μεταβλητών. 

Αναδρομή. Διευθύνσεις θέσεων μνήμης, δείκτες και 

πίνακες. Δυναμική δέσμευση μνήμης. 

Συμβολοσειρές. Πίνακες δεικτών, δείκτες σε δείκτες 

και πολυδιάστατοι πίνακες. Δείκτες σε 

συναρτήσεις. Ορίσματα γραμμής εντολών. 

Απαριθμήσεις, δομές, αυτο-αναφορικές δομές 

(λίστες, δυαδικά δέντρα), ενώσεις, πεδία bit και 

δημιουργία νέων ονομάτων τύπων. Είσοδος και 

έξοδος. Χειρισμός αρχείων. Προεπεξεργαστής της C 

και μακροεντολές. Αλγόριθμοι ταξινόμησης 

πινάκων και αναζήτησης σε πίνακες. Οδηγίες 

σωστού προγραμματισμού. Συχνά 

προγραμματιστικά λάθη στην C. 

Δομές Δεδομένων και Τεχνικές  
Προγραμματισμού 

Ανάλυση αλγορίθμων. Εκμάθηση της Γλώσσας 

Προγραμματισμού C (Δείκτες, Ορίσματα στην 

συνάρτηση main(), Είσοδος/Έξοδος σε/από αρχεία, 

Δομές, Ενώσεις, Απαρίθμητοι τύποι). Αφηρημένοι 

Τύποι Δεδομένων (ΑΤΔ). ΑΤΔ Στοίβα. ΑΤΔ Ουρά. 

Αναδρομή. ΑΤΔ Λίστα. Δέντρα. ΑΤΔ Δυαδικό 

Δέντρο. Δυαδικά Δέντρα Αναζήτησης. Αλγόριθμοι 
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ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 
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ταξινόμησης πινάκων. Αλγόριθμοι αναζήτησης. 

2o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Ψηφιακή Σχεδίαση Συστημάτων». Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη ψηφιακή σχεδίαση και την αρχιτεκτονική συστημάτων υλικού για τη ψηφιακή βιομηχανία. 

Ψηφιακή Σχεδίαση 

Διαχείριση πολυπλοκότητας και τεχνολογία 

ψηφιακών συστημάτων. Αριθμητικά συστήματα, 

δεκαδικοί, δυαδικοί και δεκαεξαδικοί αριθμοί, 

αναπαραστάσεις θετικών και αρνητικών αριθμών 

και αριθμητικές πράξεις στα ψηφιακά συστήματα. 

Λογικές πύλες, ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

και τεχνολογία CMOS. Αρχές συνδυαστικής λογικής, 

εξισώσεις Boole, άλγεβρα Boole και λογικά 

κυκλώματα δύο επιπέδων. Χρήση πυλών XOR, 

NAND, NOR και πολυεπίπεδη συνδυαστική λογική. 

Ελαχιστοποίηση εξισώσεων Boole με τη χρήση 

χαρτών Kaurnaugh και την αξιοποίηση αδιάφορων 

τιμών. Δομικά στοιχεία συνδυαστικής λογικής 

(πολυπλέκτες, αποπλέκτες, αποκωδικοποιητές, 

κωδικοποιητές). Χρονισμός συνδυαστικής λογικής 

(καθυστέρηση διάδοσης, καθυστέρηση μόλυνσης 

και μεταβατικοί παλμοί). Μανδαλωτές (latches), 

φλιπ-φλοπ (flip-flop) και καταχωρητές. Σχεδίαση 

σύγχρονης λογικής και μηχανές πεπερασμένων 

καταστάσεων Moore και Mealy. Κυκλώματα 

αριθμητικής και λογικής μονάδας (αθροιστές, 

αφαιρέτες, συγκριτές, λογική μονάδα, ολισθητές 

και περιστροφείς). Ακολουθιακά δομικά στοιχεία 

(μετρητές, καταχωρητές ολίσθησης, αλυσίδες 

σάρωσης). Διατάξεις μνήμης (ROM, RAM, DRAM, 

SRAM, αρχεία καταχωρητών) και διατάξεις λογικής 
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(PLA, FPGA). Εργαστήριο: Εισαγωγή στη γλώσσα 

περιγραφής υλικού VHDL και στα εργαλεία 

λογισμικού για τον προγραμματισμό των FPGAs. 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

Εισαγωγή, αφηρημένες έννοιες, και τεχνολογία των 

υπολογιστών. Αξιολόγηση της απόδοσης και μέτρα 

που χρησιμοποιούνται. Αρχιτεκτονικές συνόλου 

εντολών (Instruction Set Architectures) και ο 

μικροεπεξεργαστής MIPS. Συμβολική γλώσσα 

(assembly language) και γλώσσα μηχανής. Η 

διασύνδεση υλικού και λογισμικού. Από τις 

γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου στη 

γλώσσα μηχανής του υπολογιστή. Αριθμητική 

υπολογιστών για ακεραίους και πραγματικούς 

αριθμούς (αναπαραστάσεις, πράξεις, εντολές και 

υλικό). Σχεδίαση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 

(CPU) χωρίς διοχέτευση. Διαδρομή δεδομένων 

(datapath) και μονάδα ελέγχου (control unit). Τα 

βασικά της σχεδίασης της CPU με διοχέτευση 

(pipelining). Αξιοποίηση της ιεραρχίας της µνήµης, 

κρυφές µνήµες, µέτρηση και βελτίωση της 

απόδοσης της κρυφής µνήµης. Εργαστήριο με 

αρχιτεκτονικούς προσομοιωτές και συμβολική 

γλώσσα. 

 

 
 

Β’ 
 

 
 

6 
 

 
 

4 
 

 
 

2 
 
 

 
 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 

3o EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Διοίκηση Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας».: Το γνωστικό αντικείμενο του Επιστημονικού Πεδίου αφορά ζητήματα της Οικονομικής του Κλάδου και της Διοίκησης των 

Τεχνολογιών της Ψηφιακής Βιομηχανίας . 

Εισαγωγή στην Οικονομική 

Βασικές έννοιες της Οικονομικής Επιστήμης. 

Εισαγωγή στην μακροοικονομική ανάλυση. Το 

εισόδημα της οικονομίας και η δαπάνη. Η μέτρηση 

του Ακαθαρίστου Εγχώριου Προϊόντος και τα 

συστατικά του. Οικονομική Ευημερία. Δείκτης 

 Α’  4 4 ΟΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  
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Τιμών Καταναλωτή, Προβλήματα στη Μέτρηση του 

Κόστους Ζωής, Οικονομική Μεγέθυνση, 

Παραγωγικότητα και οι προσδιοριστικοί της 

παράγοντες. Οικονομική Μεγέθυνση και 

Κυβερνητική Πολιτική. 

Εισαγωγή στη μικροοικονομική ανάλυση. Επίδραση 

των τιμών και του εισοδήματος στις ζητούμενες 

ποσότητες. Θεωρία των επιλογών του καταναλωτή. 

Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. 

Θεωρία προσφοράς. Μορφές αγοράς. Ανάλυση 

αγορών των συντελεστών παραγωγής. Εισαγωγή 

στην οικονομική της ευημερίας. Πολιτική 

ανταγωνισμού και κλαδική πολιτική. Γενική 

ισορροπία. 

Διοίκηση Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας 

Διαμόρφωση Στρατηγικής τοποθέτησης με βάση το 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. Στρατηγικές 

επιλογές και διλήμματα καινοτομίας. 

Εφαρμόζοντας μία πετυχημένη στρατηγική μέσα 

από μελέτης περίπτωσης. Διαχείριση των αλλαγών. 

Αναγνωρίζοντας τις πηγές και τα πρότυπα 

καινοτομίας. Προσδιορισμός στρατηγικών 

κατευθύνσεων για την ανάπτυξη καινοτομίας. 

Οργανωτικές δομές και ανθρώπινο δυναμικό για 

την υποστήριξη της καινοτομίας. Διαδικασίες 

ανάπτυξης νέων προϊόντων. Μοντέλα 

επιχειρηματικότητας και ανάπτυξη νέων 

εγχειρημάτων. 

 

 
 

Β’ 
 

 
 

4 
 

 
 

4 
 

 
 

ΟΧΙ 
 

 
 

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

Τμήμα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

1
Ο

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Φαρμακευτική Τεχνολογία»  

Περιγραφή: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Παραγωγή, Έλεγχος – Διασφάλιση Ποιότητας και Κανονιστικό Πλαίσιο Φαρμακευτικών Προϊόντων. 
 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΕΚΔΟΧΩΝ 

Το μάθημα απευθύνεται κυρίως σε εκείνους που έχουν 

κατεύθυνση προς τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και 

ιδιαίτερα στους ασχολούμενους με την παραγωγή, τον 

έλεγχο και την μορφοποίηση των φαρμάκων. Το μάθημα 

καλύπτει τις φυσικοχημικές ιδιότητες και εφαρμογές των 

διαφόρων κατηγοριών εκδόχων που χρησιμοποιούνται 

στην μορφοποίηση των διαφόρων φαρμακοτεχνικών 

μορφών. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και 

στα μειονεκτήματα των εκδόχων αυτών σε σχέση με την 

φαρμακοτεχνική μορφή που πρόκειται να αναπτυχθεί. Τα 

έκδοχα αναπτύσσονται κατά κατηγορίες και κατά 

φαρμακοτεχνική μορφή. Π.χ.  Λιπαντικά, Αραιωτικά, 

Συνδετικά, Αποσαθρωτικά, Έκδοχα επικάλυψης για τα 

δισκία. Έκδοχα λιπαρής φάσης, Γαλακτωματοποιητές, 

Διϋγραντικές ουσίες, Παράγοντες σχηματισμού γέλης, 

Επιταχυντές διαβατότητας, Προσκολητικές ουσίες για 

ημιστερεές Φ/Μ και διαδερμικά θεραπευτικά συστήματα.  

Η858  Εαρινό (Η΄) 3 3 ΟΧΙ Επιλογής - 
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Λιπαρές, Υδατοδιαλυτές, Υδατοδιασπειρόμενες βάσεις 

υποθέτων. Παράγοντες απαιώρησης  για τα εναιωρήματα. 

Συντηρητικά, Βελτιωτικά οσμής και γεύσης, Χρωστικές. 

Τέλος ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ιδιότητες των 

πολυμερών των οποίων οι εφαρμογές στην μορφοποίηση 

των φαρμάκων είναι ευρύτατες. 

 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Μονοτμηματική Σχολή) 

Τμήμα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

1
Ο

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ» Το γνωστικό αντικείμενο της «Ναυαγοσωστικής» καλύπτει ένα κλάδο της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το επιστημονικό πεδίο 
της θέσης απαιτεί θεωρητική και πρακτική επάρκεια για την εφαρμογή τεχνικών και χρήσης ειδικού εξοπλισμού για την πρόληψη, διάσωση και φροντίδα εντός/εκτός νερού σε παιδιά και 
ενήλικες. 

Τίτλος  

μαθήματος 
Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Διδακτικές  

Μονάδες / 

(ECTS) 

Ώρες  

διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 

Εργαστήρια Κατηγορία Θέση 

Αθλητική Ναυαγοσωστική 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή 

γνώσεων: (α) για τη διδασκαλία και 

προπόνηση στα αγωνίσματα αθλητικής 

ναυαγοσωστικής σε πισίνα, στεριά, θάλασσα, 

(β) για την οργάνωση και διεξαγωγή αγώνων 

αθλητικής ναυαγοσωστικής  (γ) για την 

προστασία της δημόσιας υγείας από 

τραυματισμούς εντός/εκτός νερού    

ΥΣ-

190Επ 
Χειμερινό 3ΔΜ/6ECTS 4 ΝΑΙ(Πράξη) Επιλογής  

Εφαρμοσμένη 
Ναυαγοσωστική 

Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει  

γνώσεις για την πρόληψη, διάσωση, 

ΥΣ-

174Επ 
Εαρινό 3ΔΜ/6ECTS 4 ΝΑΙ(ΠΡΑΞΗ) Επιλογής  
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φροντίδα μαθητών, αθλητών ή άλλων 

λουομένων από τραυματισμούς εντός/εκτός 

πισίνας. Ο φοιτητής/τρια θα διδαχθεί 

καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ενηλίκου, 

παιδιού, βρέφους (ΚΑΡΠΑ) και παροχή 

πρώτων βοηθειών σε ατυχήματα γύρω από 

το κολυμβητήριο. 
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