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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ/ Δι.Πα.Ε.  Ημερομηνία: 17/02/2022 

14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών    Α.Π.: 5658/2022 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.:  2310 807506 

E-mail:  rcprojects@ihu.gr  entina@ihu.gr 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 40 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» 

 

ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» 

ΈΡΓΟ: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» 

Κωδικός ΟΠΣ:5130588 / κωδικός Φορέα: 80741 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψιν 
την με Α.Π. 2261 / 09.06.2021 Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 ‐ 2022» (ΑΔΑ: Ψ3ΑΟ46ΜΤΛΡ‐Ζ2Ψ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 162ης/17-02-2022 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, προσκαλεί νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, 
να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,  για τη 
σύναψη 40 συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Απόκτηση 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 
2021‐ 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» με κωδικό ΟΠΣ: 5030588, που εκτελείται στο πλαίσιο 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
–Ε.Κ.Τ.) και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», με 
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον αναπληρωτή καθηγητή Κορλό Απόστολο, Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης Δι.Πα.Ε. 
 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου για το ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022, για το σύνολο των μαθημάτων 
που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το χειμερινό/εαρινό εξάμηνο, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων 
και στον πίνακα συνοπτικής περιγραφής μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο, που επισυνάπτονται στην 
παρούσα πρόσκληση σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου και μέχρι τη λήξη του, ήτοι 30/09/2022. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ/ΘΕΣΗ (Αντικείμενο Ανάθεσης με αναφορά σε 
παραδοτέα, Χρονική Διάρκεια, Αμοιβή, Προσόντα, Κριτήρια Αξιολόγησης) 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν 
αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, προκειμένου να 
διδάξουν αυτοδύναμα τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021‐2022. Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα 
που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμβασης ανατίθεται η εκτέλεση έργου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
Είδος σύμβασης και ύψος δαπάνης ανά ωφελούμενο: 
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). Η συνολική δαπάνη ανά 

ωφελούμενο 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 διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν 
υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο. 
Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο 
αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα λαμβάνει τα 2/3 της δαπάνης σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) 
μαθημάτων (ήτοι 8.340,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, 
εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) 
μαθήματος (ήτοι 4.170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, 
εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ). 
Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης 
του Προέδρου του οικείου Τμήματος συνοδευόμενη από τα παρουσιολόγια των διαλέξεων. 
 
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 
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 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, το οποίο έχει εγκριθεί από την Συνεδρίαση της Συγκλήτου Δι.Πα.Ε., 
συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021‐2022. 
 
Κριτήρια Αξιολόγησης 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια του 
πίνακα. 
Α) Η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο μιας από τις προϋποθέσεις 1 έως 3  αποτελεί λόγο απόρριψης της 
υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 
 

Τυπικές Προϋποθέσεις    

Προϋπόθεση 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1-1-
2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  
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Προϋπόθεση 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 

Προϋπόθεση 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του 
επιστημονικού πεδίου  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήρια Αξιολόγησης  Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήρια Βαθμολόγησης  

Κριτήριο 1: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, 
το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, 
επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό πεδίο 

0-18  

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις σε 
συνέδρια 

0-12 - μέχρι 5 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις / 
ανακοινώσεις σε 
συνέδρια: 5 μονάδες  

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

- για >10 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ 
ανακοινώσεις σε 
συνέδρια: 12 μονάδες 

γ) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικής εμπειρίας * 
(σε ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς 
οργανισμούς/ φορείς ή εταιρείες με ερευνητική 
δραστηριότητα. Η διδακτική εμπειρία δεν 
προσμετράται στη μεταδιδακτορική έρευνα) 

*Αποδεικνύεται με την υποβολή των σχετικών 
πιστοποιητικών του φορέα απασχόλησης 

0-10 Η  μοριοδότηση 
αντιστοιχεί σε 1 μονάδα 
ανά έτος (12 μήνες) έως 

τα 10 έτη.  

Σε περίπτωση που ο 
χρόνος απασχόλησης 
είναι μικρότερος του 

έτους, η μοριοδότηση 
υπολογίζεται αναλογικά. 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 0-40  

Κριτήριο 2: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 60, 
επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε 
μαθήματος 

0-30  

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ θεωριών 
& βιβλιογραφίας  

0-10  

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

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 2 0-60  

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 1 & 2 0-100  
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Β) Επισημαίνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, 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 ΕΔΒΜ 20 
(ακαδ. έτος 2016‐2017), ΕΔΒΜ 45 (ακαδ. έτος 2017‐2018), ΕΔΒΜ 82 (ακαδ. έτος 2018‐2019), καθώς και της 
ΕΔΒΜ 96 (ακαδ. έτη 2019‐2020 και 2020‐2021) του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014‐2020. 
Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να 
υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρει 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. 
 
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων  
Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, κατόπιν εισήγησης των τριμελών Επιτροπών αξιολόγησης. Η σύνθεση 
των Επιτροπών Αξιολόγησης έχει προταθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος και έχει επικυρωθεί από την Επιτροπή Ερευνών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής που θα διενεργηθεί από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων θα 
εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. 
 
Μετά την αξιολόγηση,  θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο, στον 
οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες υποψήφιοι. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης 
αποτελεσμάτων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και 
με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης τους, κοινοποιούνται με ανάρτηση τους στην 
ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.gr), του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε (http://rc.ihu.gr), καθώς και στο σχετικό 
διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr.  
 
Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης 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, που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση 
αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε. 
(www.ihu.gr), του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε (http://rc.ihu.gr), καθώς και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο 
www.diavgeia.gov.gr. Ειδικότερα, 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. Μετά την εξέταση των όποιων ενστάσεων, ο οριστικός πίνακας θα 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε (www.ihu.gr), του ΕΛΚΕ Δι.Πα.Ε (http://rc.ihu.gr), καθώς και στο 
σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr. Σε περίπτωση μη διαφοροποίησης του προσωρινού πίνακα,  
τότε αυτός καθίσταται οριστικός, χωρίς εκ νέου ανάρτηση στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
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. 
 
Ισοβαθμία: Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο του πίνακα κριτηρίων και αν συμπίπτουν, αυτός που έχει τις 
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που 
εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με 

http://www.ihu.gr/
http://rc.ihu.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
http://www.ihu.gr/
http://rc.ihu.gr/
http://www.ihu.gr/
http://rc.ihu.gr/
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δημόσια κλήρωση όπου παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία της 
Επιτροπής Αξιολόγησης του έργου. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζει και 
τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, περιλαμβανομένων των θεμάτων που 
αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με  ανακοίνωση που 
αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., είκοσι τέσσερις (24) 
τουλάχιστον ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης. 
Επισημαίνεται ότι, εάν κατά την εξέλιξη του ακαδημαϊκού έτους προκύψει αδυναμία συνέχισης του 
διδακτικού έργου εκ μέρους του ωφελούμενου, προκειμένου να μη διαταραχθεί η αλληλουχία των 
μαθημάτων στο πρόγραμμα σπουδών, επιτρέπεται η ανάθεση του υπολειπόμενου διδακτικού έργου στον 
πρώτο επιλαχόντα. 
 
Ειδικοί Όροι 
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 1/1/2011. 

✓ Έχει αναγνωρισμένους από τον ΔΟΑΤΑΠ ακαδημαϊκούς τίτλους (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
ίδρυμα του εξωτερικού). 

✓ Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 
407/80 (κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022) ή συμβασιούχου Επιστημονικού 
Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή  

✓ Δεν κατέχει θέση 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 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. 

2. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) 
Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα.  

3. Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η προσκόμιση 
σχετικής άδειας άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από σύμφωνη 
γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, πριν την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση αδυναμίας 
έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας ο Δικαιούχος προβαίνει στην κλήση του επόμενου, στην σειρά 
κατάταξης υποψηφίου. 

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η ολοκλήρωση της διδασκαλίας του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, 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, β) 
με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας και γ) με τα παρουσιολόγια 
των διαλέξεων των μαθημάτων. 

5. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) 
και την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της 
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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. 

6. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο 
Τεκμηρίωσης (επίσημο φορέα του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν 
μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. 

7. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, εκτός των 
περιπτώσεων ανωτέρας βίας που αφορούν σε συνθήκες πανδημίας. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο 

οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

• Αίτηση Υποψηφιότητας και υπεύθυνη δήλωση για τα προσωπικά δεδομένα (Παράρτημα) 

• Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου 
Επιστημονικού Πεδίου 

• Βιογραφικό Σημείωμα (υποβάλλεται συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία 
τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό)  

• Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Σε περίπτωση που δεν έχει ορκιστεί, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να 
προσκομίσει Βεβαίωση από τη Γραμματεία Τμήματος/ Σχολής, όπου θα φαίνεται η ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

• Το δημοσιευμένο έργο και την διδακτορική διατριβή σε ηλεκτρονική μορφή, πχ. CD, USB, κλπ 

• Η συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικής εμπειρίας αποδεικνύεται 
με αντίγραφα συμβάσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης  

• Στην περίπτωση δημόσιου υπάλληλου, τότε υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενα πρωτοκολλημένη 
αίτησή για την έκδοση της σχετικής άδειας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο. 

• Υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr ή με επικύρωση το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, στην οποία 
δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: 
1. α) έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους 

αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα,  
β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,  
γ) έχω λάβει το διδακτορικό μου τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2011 
δ) δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ, ή συμβασιούχου Επιστημονικού 
Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή 
ε) δεν κατέχω θέση διοικητικού προσωπικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 
στ) δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής,  
ζ) 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 συνάψω στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης  
η) κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022 δεν θα κατέχω θέση συμβασιούχου 
διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 στην Ελλάδα,  
θ) Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021‐2022 μπορεί να διδάξει μαθήματα σε μόνο 
ένα (1) Τμήμα, ενός (1) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος,  
ι) δίνω τη συγκατάθεσή μου, σε περίπτωση επιλογής μου, για την αποστολή των στοιχείων μου 
(ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος 
φορέας Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν για τη διεξαγωγή 
διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της εν λόγω Πράξης 
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2. παραχωρώ το δικαίωμα χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης 
όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των 
σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής και σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ  

• Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει 
να υποβάλλει υπεύθυνη Δήλωση, μέσω gov.gr ή με επικύρωση το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, 
στην οποία να αναφέρει 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, (δηλ. για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021) στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος ή σε άλλο ΑΕΙ.  

Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται 
σε ηλεκτρονική μορφή (https://rc.ihu.gr). 

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για περισσότερες από μία θέσεις (επιστημονικό πεδίο), 

παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό κλειστών φακέλων συνυποβάλλοντας την αντίστοιχη 

αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.  

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη:  

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.) 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 - 2022 

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος» Αρ. Πρωτ. ……/……………2021 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:  

ΑΦΜ: 

Διεύθυνση (Πόλη, Οδός, Τ.Κ., Περιοχή):  

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):  

Τμήμα: για το οποίο απευθύνεται η εν λόγω αίτηση που εσωκλείεται στο φάκελο 

Τίτλος Επιστημονικού πεδίου για το οποίο απευθύνεται η εν λόγω αίτηση που εσωκλείεται στο φάκελο 

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. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα παραληφθούν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. 
του Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 
ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της 
πρότασης που θα αποσταλούν. 

https://rc.ihu.gr/
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2. Αντικατάσταση του φακέλου αίτησης υποψηφιότητας, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων 
υποψηφιότητας. 

3. Με βάσει το άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση υποβολής 
πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων 
αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τον Ε.Λ.Κ.Ε./Δι.Πα.Ε. 
ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και 
τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

4. Εάν οι ζητούμενοι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα 
του εξωτερικού, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως 
θεωρημένους για τη γνησιότητά τους, και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Μπορούν, 
επίσης, να υποβληθούν ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). 
Ομοίως, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα 
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα 
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α του άρθρου 
2 του ν. 4250/2014. (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 ο 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των φωτοαντιγράφων, 
προκειμένου να εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε 
ποσοστό τουλάχιστον 5% των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως 
προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που 
εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται στη συνέχεια 
στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζεται ότι δυνάμει της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4250/2014, αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν 
αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του 
άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή 
δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή άλλη πράξη, για την 
έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.) 

5. Η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων 
υποψηφιότητας για την παροχή έργου, δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν επιλογή 
ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής της αίτησης 
υποψηφιότητας για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας 
πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν εγγράφως κατ’ ιδίαν.  

6. Υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις της 
πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη 
σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, 
καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε..  

9. Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από τον 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 
2310807592, email: rcprotocol@ihu.edu.gr σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην 
αίτηση υποψηφιότητας και με σκοπό την αξιολόγηση αυτής.  

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα 

mailto:rcprotocol@ihu.edu.gr
ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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πρωτοκολληθεί από τον ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ το αργότερο μέχρι την ημέρα Πέμπτη 03-03-2022 και ώρα 15.30 . στη 

διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε . 

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δι.Πα.Ε. (www.ihu.edu.gr), του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε 

(http://rc.ihu.gr), καθώς και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr όπου θα παραμείνει 

αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 17.02.2022 έως 03.03.2022 

Για λοιπές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ντίνα Ευανθία (τηλ. 2310 

807506, 2310807515 e-mail: rcprojects@ihu.gr, entina@ihu.gr). 

Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 
 
 
 

Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος 
Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.ihu.edu.gr/
http://rc.ihu.gr/
http://www.diavgeia.gov.gr/
mailto:rcprojects@ihu.gr
ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών 

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 
Αγροτική 

Επιχειρηματικότητα 

Επιχειρηματικότητα 
ΣΤ 5 2 2 

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Βάσεις Δεδομένων ΣΤ 5 2 2 Υποχρεωτικό 

1η 
Ποιότητα και 

Ααφάλεια Τροφίμων 

Διαχείριση Ποιότητας στη 

Γεωργία 
ΣΤ 5 3  

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Διοίκηση Ποιότητας ΣΤ 8 2 2 Υποχρεωτικό 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Πράσινων 

Υποδομών 

Σχεδιασμός Πρασίνου  ΣΤ 4 4  Υποχρεωτικό 

Πράσινη Επιχειρηματικότητα  ΣΤ 5 4  
Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκης) 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Αγγλική Ορολογία 

στην Επιστήμη 

Τροφίμων 

Τεχνικά Αγγλικά ΣΤ  3 2  
Κατ’ επιλογή 

υποχρεωτικό 

1η 

Μηχανικά 

Συστήματα για 

Παραγωγή Φυτικής 

Προέλευσης 

Αφυδατωμένων, 

Κονσερβοποιημένων 

και Κατεψυγμένων 

Προϊόντων 

Τεχνολογία και Ποιοτικός Έλεγχος 

Φρούτων και Λαχανικών 
ΣΤ 7,5 3 12 

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

1η 

 

 

Εφαρμοσμένη 
Επιστήμη Τροφίμων 
 

Τεχνολογία και Ποιότικός Έλεγχος 

Κρέατος και Κρεατοσκευασμάτων 
ΣΤ 7,5 3 12 

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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1η 
Ενσωματωμένα 
Συστήματα και 
Αρχιτεκτονική Η/Υ 

Ενσωματωμένα Συστήματα ΣΤ 5 2 1 
Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Αρχιτεκτονική Η/Υ ΣΤ 5 3  Επιλογής 

1η 

Εκπαιδευτική 
Καινοτομία και 
Ανάπτυξη 
Εφαρμογών 
 

Εκπαιδευτική Καινοτομία και 
Ανάπτυξη Εφαρμογών 

ΣΤ 5 2 2 Επιλογής 

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Οπτοηλεκτρονική 
και Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις 

Οπτοηλεκτρονική (ΠΠΣ 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) 

ΣΤ  
3 2  Επιλογής 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ (ΠΠΣ 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

ΣΤ) 
8 4 3 Υποχρεωτικό 

1η 

Θεωρητική 

Μηχανική και 

Εκπαιδευτική 

Ψυχολογία 

Θεωρητική Μηχανική ΙΙ –

Σχετικότητα (ΠΠΣ Φυσικής) ΣΤ  
6 4  Υποχρεωτικό 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία (ΠΠΣ 

Φυσικής) ΣΤ  
4 3  Επιλογής 

1η 
Εργαστήριο Ηλεκτρικών 
Κυκλωμάτων (ΠΠΣ Φυσικής) Δ  

5  4 Υποχρεωτικό 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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Ηλεκτρικά 

Κυκλώματα 

Μη Γραμμικά Ηλεκτρονικά 

Κυκλώματα και Κρυπτογραφία 

(ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) ΣΤ  

3 2  Επιλογής 

Σχολή Επιστημών Σχεδιασμού 

Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Χημεία με 

εξειδίκευση στην 

Τεχνολογία 

Κλωστοϋφαντουργικ

ών Πολυμερικών 

ινών και υλικών 

Κλωστοϋφαντουργικές 

Επεξεργασίες / 404 
Δ 6 3 2 Υποχρεωτικό 

Συστήματα Διαχείρισης Κύκλου 

Ζωής και Πόρων / 803 
Η 5 4  

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

1η 

Χημεία με 

εξειδίκευση στην 

Κατασκευή & 

Επεξεργασία 

Κλωστοϋφαντουργικ

ών Πολυμερικών 

ινών και υλικών 

Επιστήμη Ινών και Ινοδομών / 204 Β 6 3 2 Υποχρεωτικό 

Επιστήμη και Τεχνολογίες 

προηγμένων Υλικών / 802 
Η 5 4  

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

1η 
Στρατηγικές Επικοινωνίας και 

Προβολής / 406 
Δ 5 3  Υποχρεωτικό 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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Μάρκετινγκ  - 

Διοίκηση 

επιχειρήσεων  

Visual Merchandising / 607 ΣΤ 5 2 3 
Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Αρχιτεκτονική 

Σύνθεση &    

Τεχνολογία  

Εικαστική  Σύνθεση με Η/Υ ΙΙ  ΣΤ 3 3  Επιλογής 

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

 

Κίνηση στην Πρώιμη 

Παιδική Ηλικία 

Μουσική και Κίνηση  (ΠΑΝ.)  Δ΄ 6 3  
Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

ΣΕΕ: Εφαρμογές Φυσικής 

Δραστηριότητας & Κινητικής 

Αγωγής (ΠΑΝ.) 

ΣΤ΄ 12 3  
Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2
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Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Διοίκηση 

Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων 

Θέματα Διαφθοράς και 

Διαφάνειας στη Δημόσια 

Διοίκηση 1605-190606/617/629 

ΣΤ 5 3  

Επιλογής 

Δημόσιο Δίκαιο 1605-190512 ΣΤ 5 3  Υποχρεωτικό 

1η Μάρκετινγκ 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας και 

Πρόνοιας 1605-190613 

ΣΤ 5 3  

Επιλογής 

Εισαγωγή στο Δίκαιο 1605-

190203  

Β 5 3  Υποχρεωτικό 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 
Ασφάλεια 

συστημάτων και 

λογισμικού 

Ανάπτυξη αξιόπιστου και 

ασφαλούς λογισμικού 
ΣΤ 6 4  Επιλογής  

Ασφάλεια συστημάτων 
ΣΤ 

5 2 2 
Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης 

Μάρκετινγκ Βιομηχανικό Μάρκετινγκ ΣΤ 5 4  Επιλογής  
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1η 
Μάρκετινγκ Χονδρικού και 

Λιανικού Εμπορίου 

ΣΤ 
5 4  

Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης 

1η Αλγόριθμοι και 

Συστήματα 

Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας ΣΤ 6 4  Επιλογής  

Ανάλυση Συστημάτων - 

Τεχνολογία Λογισμικού 

ΣΤ 
5 2 2 

Υποχρεωτικό 

Κατεύθυνσης 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η Σύγχρονη Λογιστική  

Διοικητική Λογιστική (ΠΠΣ) ΣΤ 7 5  
Κατ Επιλογήν 
Υποχρεωτικό 

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ 

(ΝΠΣ) 
Δ 5 4  Υποχρεωτικό 

1η 
Χρηματοοικονομική 
και Διοίκηση των 
Επιχειρήσεων 

Τράπεζες – Χρηματοδοτήσεις 
(ΠΠΣ) 

Δ 5 4  
Υποχρεωτικό 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

(ΠΠΣ) 
ΣΤ 7 5  

Κατ Επιλογήν 

Υποχρεωτικό 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και 

Ηθική 
ΣΤ 5 3  Υποχρεωτικό  
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Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη και 

Δημόσιες Σχέσεις 

Ειδικά θέματα επικοινωνίας και 

δημοσίων σχέσεων 
ΣΤ 5 3  Επιλογής 

Σχολή Επιστήμης Υγείας 

Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η Κλινική Διατροφή 2 Εντερική και Παρεντερική 

Διατροφή 
Η 3 2  

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

1η 
Τρόφιμα και 

Περιβάλλον 
Τρόφιμα και Περιβάλλον ΣΤ 3 2  

Επιλογής 

Υποχρεωτικό 

Τμήμα Νοσηλευτικής (Παράρτημα Διδυμοτείχου) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η Δημόσια Υγεία 

Ιστορία Νοσηλευτικής 

ΣΤ΄  

2 2 

 

Επιλογής 

Υποχρεωτικό  

Κοινοτική Νοσηλευτική /Αγωγή 

Υγείας  B΄  

9 

4 4 

Υποχρεωτικό 
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1η Νοσηλευτική 

Καρδιολογική Νοσηλευτική Μάθημα 

ένταξης 

2 2 

 

Επιλογής 

Υποχρεωτικό  

Παθολογική  Νοσηλευτική IΙ Δ΄  8 4 4 Υποχρεωτικό 

Σχολή Μηχανικών 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 

Ιστορία και 

Φιλοσοφία της 

Τεχνολογίας 

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας Β 4 3  
Υποχρεωτικό 

Επιλογής 

Ιστορία Πολιτισμού και 

Τεχνολογίας 
Β 4 3  

Υποχρεωτικό 

Επιλογής 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) 

Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 
Ειδικές κατασκευές 

σκυροδέματος 

Οπλισμένο σκυρόδεμα ΙΙΙ ΣΤ 5 2 2 Κορμού 

Ειδικά κεφάλαια στατικής ΣΤ 5 2 2 Επιλογής 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκης) 
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Ωφελούμενοι 

/ Θέσεις 
Επιστημονικό Πεδίο Μάθημα Εξάμηνο 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

Θεωρία ώρες 

/εβδομάδα 

Εργαστήριο 

ώρες 

/εβδομάδα 

Κατηγορία 

1η 
Μικροηλεκτρονικά 

Συστήματα 

Μεθοδολογίες Σχεδιασμού 

Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων 

ΣΤ 6 4  

Επιλογής 

1η Βάσεις Δεδομένων 
Οργάνωση Δεδομένων και 

Εξόρυξη Πληροφορίας Η 

 

6 4  Επιλογής 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Αγροτική Επιχειρηματικότητα 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Επιχειρηματικότητα 

Η ανάπτυξη της καινοτομίας και οι επιχειρήσεις της νέας οικονομίας αποτελούν το δυναμικότερο πεδίο δραστηριότητας για τις χώρες που καλούν να είναι 

ανταγωνιστικές και παράλληλα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της απασχόλησης.  Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας 

στο πλαίσιο των ΜΜΕ αποτελεί προτεραιότητα για μια ευημερούσα οικονομία και μια ευνοούμενη κοινωνία.  Στα πλαίσια αυτά σκοπός του μαθήματος είναι να 

κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Επιχειρηματικότητας, και να αποκτήσουν τις γνώσεις εκείνες που υποστηρίξουν την επιβίωση και επιτυχία μιας νέας 

επιχείρησης στη σύγχρονη εποχή.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές κα είναι σε θέση να:  Αναπτύξουν  δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής 

σκέψης σχετικά με τη θεωρία της επιχειρηματικότητας,  Επιδείξουν σε βάθος γνώσεις των βασικών παραμέτρων ενός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan),

 Να κατανοήσουν τους βασικούς θεσμούς και συμπεριφορές του Ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, Αναγνωρίσουν και κατανοήσουν τους 

παράγοντες κλειδιά της επιτυχίας ενός επιχειρηματία. 

Βάσεις Δεδομένων 

Τύποι και δομή διαφόρων βάσεων δεδομένων, χρήση αυτών σε εφαρμογές πληροφορικής, αλγόριθμοι πρόσβασης και χειρισμού δεδομένων, αποθήκευση, 

αλλαγή και ανάκτηση δεδομένων, εξαγωγή πληροφοριών (data mining) από δεδομένα των βάσεων, πλατφόρμες χειρισμού δεδομένων, βάσεις βιολογικών, 

ιατρικών, βιβλιογραφικών και άλλων επιστημονικών πεδίων. Σχεδιασμός και κατασκευή βάσεων δεδομένων και γλώσσες προγραμματισμού και κατασκευής 

αυτών. Βάσεις δεδομένων και συννεφοϋπολογιστική (cloud computing). Σχεδιασμός hardware και ειδικών κυκλωμάτων και απαιτήσεις ασφάλειας και 

ιδιωτικότητας (privacy) για βάσεις δεδομένων. 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 
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Διαχείριση Ποιότητας στη 

Γεωργία  

Το μάθημα αναλύει τα επικρατέστερα αειφορικά συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας που εφαρμόζονται στη γεωργία. Δίνεται έμφαση στην 

ανάλυση των συστημάτων πιστοποίησης που εφαρμόζονται σε παγκόσμιο επίπεδο και απαιτούνται από τις αγορές, καθώς και των προτύπων που υποστηρίζουν 

φιλοπεριβαλλοντικές διαδικασίες παραγωγής αγροτικών προϊόντων. Αναλύονται οι διαδικασίες για την παραγωγή πιστοποιημένων αγροτικών προϊόντων που τα 

καθιστούν ποιοτικά και ασφαλή για κατανάλωση. Δίνεται έμφαση στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και στις διαδικασίες παραγωγής βιολογικών 

προϊόντων. Αναλύονται το κόστος παραγωγής, διακίνησης και διάθεσης πιστοποιημένων προϊόντων, καθώς και οι επιπτώσεις της παραγωγικής διαδικασίας στην 

αειφορία του περιβάλλοντος. 

Διοίκηση Ποιότητας 

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες των σύγχρονων τεχνικών πωλήσεων και των διαδικασιών αλλά και αρχών που αυτές προάγουν  

με έμφαση σε ζητήματα επικοινωνιακού μάρκετινγκ του άμπελο-οινικού τομέα καθώς και των συνδεδεμένων με αυτόν, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων ήτοι 

δραστηριοτήτων τουριστικών, πολιτισμού, περιβάλλοντος, ευζωίας και γαστρονομίας.  Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των σπουδαστών στις 

βασικές έννοιες του επικοινωνιακού μάρκετινγκ, στη σύνδεση της έννοιας και του ρόλου του με τους εκάστοτε στρατηγικούς επιχειρηματικούς στόχους αλλά 

και το αντίστοιχο επιχειρησιακό / οικονομικό περιβάλλον της άμπελο-οινικής επιχείρησης.  

Στοχεύει επίσης στην κατανόηση της συνολικής αξιολόγησης του, αλλά και των απαιτήσεων για την αποτελεσματική διαχείριση του.  Οι σπουδαστές θα πρέπει 

να αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά των εργαλείων του μίγματος προώθησης στις σύγχρονες οινικές επιχειρήσεις αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν τα 

στελέχη του επικοινωνιακού μάρκετινγκ των επιχειρήσεων αυτών κατά το σχεδιασμό της βασικής επικοινωνιακής  

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα για να κατανοήσουν οι φοιτητές τις έννοιες και την πολιτική ποιότητας και την εφαρμογή της διοίκησης 

ολικής ποιότητας σε επιχειρήσεις οίνων και ποτών. Εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις των συστημάτων διοίκησης ποιότητας και αναπτύσσουν δεξιότητες στο 

σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων. Μαθαίνουν τις αρχές και τις μεθόδους του ποιοτικού ελέγχου των τροφίμων και ποτών, 

ώστε να μπορούν να τον εφαρμόζουν σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Κατανοούν τη λειτουργία των πιστοποιημένων και διαπιστευμένων 

εργαστηρίων ποιοτικού ελέγχου, ώστε να είναι σε θέση να οργανώσουν αντίστοιχα εργαστήρια. Αναγνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να 

εμφανίζονται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας ενός τροφίμου, ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα  εμφάνισης προβλημάτων ασφάλειας για 

τα τρόφιμα. 

Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πράσινων Υποδομών 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Σχεδιασμός Πρασίνου 

• Βασικές αρχές σχεδιασμού έργων αστικού πρασίνου, 

• Επιλογή φυτοκάλυψης ανάλογα με τη χρήση, τη σύσταση και το ανάγλυφο του εδάφους, το τοπικό κλίμα και τους διαθέσιμους υδάτινους πόρους. 

• Χρήση φυτικών ειδών με διαφορετική μορφή και υφή. 

• Δημιουργία ενός κεντρικού θέματος στο οποίο θα βασίζεται η επιλογή των φυτικών ειδών. 

• Χρώμα φυτικών ειδών και εποχιακό ενδιαφέρον. 

• Σχεδίαση σε διαφορετικά επίπεδα (παρεδάφιο επίπεδο, υπόροφος, όροφος δένδρων). 

Ομαδοποίηση φυτικών ειδών, δημιουργία δομής και ενότητας. Εξέταση τελικής θέας. 
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Πράσινη Επιχειρηματικότητα  

Η ύλη περιλαμβάνει την οικονοµική µελέτη και διαχείριση σε αντικείμενα υπαίθριας δασικής αναψυχής και υπαίθριου δασικού τουρισµού (Οικοτουρισμού-

Αγροτουρισμού). Ειδικότερα, παρουσιάζονται μελέτες Χρηματοδότησης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια σε αντικείμενα Οικοτουρισµού και Αγροτουρισμού 

(Πράσινη Επιχειρηματικότητα). Παρουσιάζονται και αναλύονται διάφοροι Φυσικοί πόροι αναψυχής, όπως είναι τα Ψυχαγωγικά θεματικά Πάρκα αναψυχής, 

καθώς επίσης και η εύρεση χρηματοδότησης και η αξιολόγηση ανάλογων επενδύσεων. Παρουσιάζονται οι ανάγκες και η ζήτηση για αναψυχή μέσα από την 

προβολή Έργων υπαίθριας δασικής αναψυχής, όπως διάφορες Δασικές διαδρομές (Πεζόδροµοι -μονοπάτια- δρόµοι), από τους χώρους αναψυχής (πικνίκ – 

κατασκηνώσεις, ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα κ.ά.), από τα έργα απόλαυσης του τοπίου-θέσεις θέας, καθώς και από έργα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Γίνεται 

επίσης αναφορά στη διαχείριση των Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων αναψυχής και στη λειτουργία τους, όπως και στο χειρισµό της βλάστησης στα Φυσικά 

Χερσαία Οικοσυστήματα αναψυχής. Το μάθημα ακόμα περιλαμβάνει και εργαστηριακές ασκήσεις και σύνθεση και παρουσίαση θέµατος συγκεκριµένων 

περιοχών (Case Studies) κατά άτοµο ή οµάδα σπουδαστών (δίνεται έµφαση στην οικονομική μελέτη και διαχείριση, καθώς και στην τεκμηρίωση μελετών 

χρηματοδότησης από Εθνικά και Ευρωπαϊκά κονδύλια). Επίσης, περιλαμβάνει ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου (BusinessPlan), και το ρόλο που αυτό έχει 

στην εύρεση κατάλληλης χρηματοδότησης, είτε από εθνικούς είτε από Ευρωπαϊκούς πόρους.  

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκης) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Αγγλική Ορολογία στην Επιστήμη Τροφίμων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Τεχνικά Αγγλικά 

Το μάθημα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές: 

- εξοικείωση και εμπέδωση ορολογίας της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσα από κείμενα, 

- συμπλήρωση διαγραμμάτων και πινάκων, 

- συγγραφή αναφοράς, άρθρου, περίληψης, 

- συγγραφή βιογραφικού σημειώματος, 

- εκμάθηση γραμματικής μέσα από επαναληπτικές ασκήσεις, 

- τεχνικές ανάγνωσης. 

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα γίνει παρουσίαση και ανάλυση αγγλικών κειμένων με θέματα: νομοθεσία και κανονισμούς στην τεχνολογία τροφίμων, διατροφή, 

μεθόδους επεξεργασίας τροφίμων, ανάπτυξη προϊόντων, συστήματα παραγωγής, διαδικασίες συντήρησης, ασφάλεια τροφίμων (ΙSO, HACCP), τυποποίηση 

τροφίμων και καινοτόμα τρόφιμα. Το μάθημα περιλαμβάνει επίσης την ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, προφορική παρουσίαση εργασιών και 

ανάλυση υποδείγματος και συγγραφής βιογραφικού σημειώματος. 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Μηχανικά Συστήματα για Παραγωγή Φυτικής Προέλευσης Φυτικής Προέλευσης Αφυδατώμένων, Κονσερβοποιημένων και Κατεψυγμένων Προϊόντων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Τεχνολογία και Ποιοτικός 

Έλεγχος Φρούτων και 

Λαχανικών  

Το μάθημα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές: 

-την απόκτηση γνώσεων επί των βασικών αρχών που διέπουν την συντήρηση και επεξεργασία φρούτων-λαχανικών 

-την κατανόηση και ερμηνεία της επίδρασης των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν τις διάφορες μεθόδους επεξεργασίας των φρούτων-λαχανικών  

-την ικανότητα περιγραφής και αξιολόγησης των σταδίων επεξεργασίας που περιλαμβάνουν οι διάφορες μέθοδοι επεξεργασίας των φρούτων-λαχανικών, καθώς 

και η επίδραση τους στην ποιότητα του τελικού προϊόντος 

-την απόκτηση εμπειρίας εφαρμογής των παραπάνω γνώσεων στην επεξεργασία  φρούτων-λαχανικών σε πιλοτικό επίπεδο 
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Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Εφαρμοσμένη Επιστήμη Τροφίμων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Τεχνολογία και Ποιοτικός 

Έλεγχος Κρέατος και 

Κρετοσκευασμάτων 

Το μάθημα αποσκοπεί στην επίτευξη των ακόλουθων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές: 

- την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις μεταθανάτιες μεταβολές  του κρέατος 

- την κατανόηση των διεργασιών κατά τη συντήρηση νωπού κρέατος  

- την απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις επεξεργασίες που εφαρμόζονται στα κρέατα και την κατανόηση των διεργασιών και μεταβολών κατά την εφαρμογή τους 

- την απόκτηση γνώσεων σχετικά με την τυποποίηση των προϊόντων κρέατος 

- την απόκτηση ικανότητας εφαρμογής των ανωτέρω γνώσεων και αναλυτικών ικανοτήτων σε εργαστηριακού τύπου διεργασίες 

Τμήμα Πληροφορικής (Καβάλα) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Ενσωματωμένα Συστήματα και Αρχιτεκτονική Η/Υ 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Ενσωματωμένα Συστήματα 

Οι ενότητες που διδάσκονται αφορούν: 

1. Εισαγωγή στα αναλογικά και τα ψηφιακά ηλεκτρονικά που χρησιμοποιούνται στα ενσωματωμένα συστήματα.  
2. Εισαγωγή στους μικροελεγκτές.  
3. Η αρχιτεκτονική δομή των μικροελεγκτών AVR.  
4. Ο μικροελεγκτής ΑΤmega8515 και τα υποσυστήματα μνήμης, μονάδων εισόδου εξόδου και χρονιστών.  
5. Σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος μικροελεγκτή.  
6. Προγραμματισμός του μικροελεγκτή ΑΤmega8515 σε γλώσσα Assembly και C.  
7. Σύνδεση συσκευών εισόδου και εξόδου, ενδεικτών LED, συσκευών ήχου και συσκευών μεσαίου και μεγάλου ρεύματος.  
8. Διαμόρφωση εύρους παλμού PWM.  
9. Έλεγχος κινητήρα με σήματα PWM.  
10. Μετατροπές από ψηφιακό σε αναλογικό.  
11. Χρήση PID ελέγχου με μικροελεγκτή.  
12. Προγράμματα εφαρμογών σε γλώσσα Assembly και C.  
13. Μοντελοποίηση σύνθετων συστημάτων με SysML. 

Αρχιτεκτονική Η/Υ 

Οι ενότητες που διδάσκονται αφορούν:   
1. Σύντομη επισκόπηση της οργάνωσης ενός Η/Υ, με ιδιαίτερη έμφαση στο μικροεπεξεργαστή.  
2. Αξιολόγηση επιδόσεων αρχιτεκτονικών με βάση μετροπρογράμματα.  
3. Μερική επικάλυψη εντολών και σχεδίαση μονάδας ελέγχου που να επιτρέπει επικάλυψη.  
4. Μελέτη της δυνατότητας επικάλυψης μονάδων εκτέλεσης.  
5. Επικάλυψη πολλών βαθμίδων και υπερβαθμωτοί επεξεργαστές.  
6. Δυναμική  δρομολόγηση  εντολών  για  εκτέλεση  εντολών  εκτός  σειράς  με  βάση  πίνακα  παρακολούθησης  και  σταθμούς  δέσμευσης,  καθώς  και  

εφαρμογή  σε  σύγχρονους  επεξεργαστές.  
7. Στατική  δρομολόγηση  εντολών,  επεξεργαστές  πολύ  μεγάλης  λέξης  εντολής  (VLIW)  και  ειδικά θέματα προγραμματισμού για στατική δρομολόγησ

η εντολών.  
8. Τεχνικές  βελτίωσης  απόδοσης  σύγχρονων  επεξεργαστών  με  μοντέλα  πρόβλεψης  διακλάδωσης, υποθετικής και βεβαιωμένης εκτέλεσης.  
9. Προχωρημένα  θέματα  οργάνωσης  μνήμης  και  περιφερειακών  συσκευών,  καθώς  και  προσπέλαση αυτών για επεξεργαστές υψηλής απόδοσης.  
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10. Εισαγωγή  σε  παράλληλες  αρχιτεκτονικές,  από  πολλαπλές  ροές  ελέγχου  μέχρι  πολυεπεξεργαστές και πολυυπολογιστές, καθώς και εισαγωγή σε θ
έματα συνοχής κρυφής  μνήμης, συνέπειας μνήμης και συγχρονισμού.  

11. Να  αναπτύξουν  δεξιότητες  σε  γλώσσα  Assembly  επεξεργαστή  ARM 
RISC  με  κατάλληλα  εργαλεία λογισμικού και σε υλικό ευρείας χρήσης (Raspberry). 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Εκπαιδευτική Καινοτομία και Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Εκπαιδευτική Καινοτομία και 
Ανάπτυξη Εφαρμογών 

Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην χρήση της καινοτομίας στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών . 

 

Οι ενότητες που διδάσκονται αφορούν:   

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας στην εκπαίδευση 

1. Μέθοδος CLIL 

2. Maker Culture 

3. Αντίστροφη τάξη 

4. Διαθεματικά προγράμματα 

5. Τεχνολογικές καινοτομίες στην εκπαίδευση 

6. Απτές διεπαφές 

7. Drones στην εκπαίδευση 

8. Μικτή πραγματικότητα και εκπαίδευση 

9. Διαδραστικό βίντεο 

10. 360 βίντεο εμβύθισης 

11. Ενσώματη μάθηση  

 

Λειτουργική διεισδυτικότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση καινοτόμων δράσεων 

στην εκπαίδευση.  

Ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών εφαρμογών  

1. Εφαρμογές κινητών συσκευών  

2. Εφαρμογές απτών διεπαφών  

3. Εφαρμογές εμβύθισης 

Εφαρμογές ενσώματης μάθησης 

Τμήμα Φυσικής (Καβάλα) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Οπτόηλεκτρονική και Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Οπτοηλεκτρονική Οπτική, Οπτικές διεργασίες σε ημιαγωγούς, οπτοηλεκτρονικές ημιαγωγικές διατάξεις, πηγές φωτός laser με οπτικές ίνες, τεχνολογίες λήψης εικόνας.  
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Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων στους σπουδαστές σχετικά με τις Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις. Οι 

γνώσεις αυτές θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο στην κατανόηση της λειτουργίας και χρήσης των Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, σε χώρους με ειδικές 

απαιτήσεις, των υλικών που χρησιμοποιούνται, καθώς και στη σχεδίαση τους.  

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Θεωρητική Μηχανική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Θεωρητική Μηχανική ΙΙ –

Σχετικότητα 

Εισαγωγή στη διαφορική γεωμετρία και τη γεωμετρία Rienmann. Στοιχεία τανυστών. Ειδική σχετικότητα. Θεμελιώδεις έννοιες της γενικής σχετικότητας και 

εξισώσεις του Einstein. Χωρόχρονος. Σχετικιστική κινηματική και δυναμική. Κλασικά παράδοξα στη Σχετικότητα και η ανάλυσή τους. Σχετικότητα και 

ηλεκτροδυναμική. 

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση, Κοινωνικο-γνωστικές Προσεγγίσεις για τη Μάθηση,  Γνωστικές Προσεγγίσεις για τη 

Μάθηση, Αυτο-ρυθμιζόμενη Μάθηση, Aυτο-αντίληψη και Aυτο-εκτίμηση, Εννοιολογικός προσδιορισμός, Κίνητρα και Συναισθήματα, Συμπεριφορές Αποφυγής 

στο Σχολικό Πλαίσιο,   

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Ηλεκτρικά Κυκλώματα 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Εργαστήριο Ηλεκτρικών 

Κυκλωμάτων  

 εμπέδωση στην πράξη των γνώσεων γύρω από τη Θεωρία του Ηλεκτρισμού και των Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, την οποία έχουν ήδη διδαχθεί σε προηγούμενο 

εξάμηνο, όπως επίσης την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την υλοποίηση και την πειραματική μελέτη ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Οι βασικές 

εργαστηριακές ενότητες είναι: 

Ηλεκτρικά Σοιχεία και Θεωρία Κυκλωμάτων, Εναλλασόμενα Ρεύματα, Χρονική Απόκριση Δικτυωμάτων,,Τετράπολα και Μετασχηματιστές.  

Μη Γραμμικα Ηλεκτρονικα 

Κυκλωματα και 

Κρυπτογραφια  

Οι στόχοι αυτού του μαθήματος είναι οι φοιτητές να έλθουν σε επαφή με τις βασικές έννοιες της μη γραμμικής δυναμικής, της θεωρίας του χάους, των χαοτικών 

κυκλωμάτων και των εφαρμογών τους στη μη συμβατική κρυπτογραφία. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσει βασικές γνώσεις συμβατικής κρυπτογραφίας.  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Τμήμα Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Χημεία με εξειδίκευση στην Τεχνολογία Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερικών ινών και υλικών 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Κλωστοϋφαντουργικές 

Επεξεργασίες / 404 

Θεωρητικό μέρος:  

Προετοιμασία υφασμάτων για βαφή (μηχανές, υλικά και τεχνολογία για τις πιο αντιπροσωπευτικές κλωστοϋφαντουργικές ίνες). Βαφή.  Εφαρμογή επιλεγμένων 

ομάδων βαφών για τις πιο κοινές εφαρμογές σε υφάσματα και έτοιμα προϊόντα για την ένδυση, με τεχνικές εξάντλησης και συνεχείς. Η λειτουργία της βαφής και 

τα μηχανήματα για πλεκτά, υφαντά υφάσματα και ειδικά προϊόντα. Υλικά και παράγοντες που επηρεάζουν την βαφή, παράμετροι της βαφικής διαδικασίας και 

έλεγχος αυτής. Τυπώματα. Χημικές και μηχανικές ιδιότητες. Μέθοδοι και μηχανήματα τυπώματος (κύλινδροι, τελάρα, ink jet). Στυλ Batik και Tie-dye. Καινοτόμες 

εφαρμογές και εναλλακτικές μέθοδοι τυπώματος. Μηχανισμός στερεοποίησης (φιξαρίσματος). Σφάλματα και έλεγχοι τυπωμάτων. 

Φινιρίσματα. Μηχανικές και χημικές επεξεργασίες φινιρίσματος πλεκτών και υφαντών υφασμάτων. Διαδικασίες και υλικά φινιρίσματος. Τεχνικές και εφέ. 

Καινοτόμα υλικά, απαιτήσεις στον κλάδο ένδυσης. Ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση του αποτελέσματος των βαφικών και φινιριστικών επεξεργασιών. Περιβάλλον 

και οικολογικές απαιτήσεις. 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2



25 

Εργαστηριακό μέρος:  

Πειραματική εφαρμογή που αφορά: 

-          την προετοιμασία και τον καθαρισμό των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 

-          Τις βαφικές επεξεργασίες κατά είδος υφάσματος και αντίστοιχου είδους χρωστικών. 

-          Τις εφαρμογές τυπωμάτων με τεχνικές επίπεδου τελάρου, ink-jet και μεταφοράς. 

-          Τις εφαρμογές φινιριστικών διαδικασιών. 

Συστήματα Διαχείρισης 

Κύκλου Ζωής και Πόρων / 

803 

Ανάλυση και εξάσκηση σε βιομηχανικές εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων ένδυσης. Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του συστήματος (κουμπιά 

ενεργειών). Εισαγωγή και ανάλυση του βασικού μενού αρχείου το οποίο περιλαμβάνει τους οδηγούς, τα ημι-έτοιμα, τα νήματα, τα υφάσματα, τις βοηθητικές 

ύλες, της προδιαγραφές, τα δείγματα, τους συναλλασσόμενους (πελάτες, προμηθευτές) τους αποθηκευτικούς χώρους, τα πάγια, τους εργαζομένους, και 

λογιστικά στοιχεία. Αναφορά στην υποδομή του συστήματος όπως τα είδη, τους συνεργάτες, τις παραγγελίες, παραγωγικοί πόροι, αποθήκη, λογιστικά στοιχεία, 

διαχείριση μισθοδοσίας. Ανάλυση των μενού εργαλείων του συστήματος (φίλτρα, στατιστικά, οδηγοί πελάτη, Business unit πελάτη, κλπ). Εργαλεία αποθήκης 

(Βάρος είδος, υπόλοιπα αποθήκης, δημιουργία δένδρου προδιαγραφών, διαστασιολόγιο οδηγού, παρατηρήσεις οδηγού). Εισαγωγή στις φόρμες διαχείρισης 

(βασικές και δευτερεύουσες και φόρμες ευρετηρίου) και χαρακτηριστικά τους. Χειρισμός εντολών και στοιχείων του περιβάλλοντος του συστήματος. Διαχείριση 

και επεξεργασία εικόνων στο πρόγραμμα. Διαχείριση παραγγελιών και εντολών παραγωγής. 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Χημεία με εξειδίκευση στην Κατασκευή & Επεξεργασία Κλωστοϋφαντουργικών Πολυμερικών ινών και υλικών 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Επιστήμη Ινών και Ινοδομών 

Θεωρητικό μέρος:  

Ιστορική εξέλιξη. Κατάταξη, γενικά χαρακτηριστικά των πολυμερών και σχηματισμός των φυσικών και τεχνητών ινών. Γενικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των 

κλωστοϋφαντουργικών ινών (τεχνική σημασία του μήκους, της λεπτότητας των ινών, της μορφολογίας, της διατομής και του τρόπος μέτρησής τους). Σημασία της 

ωριμότητας των βαμβακερών ινών, επίδραση της θερμοκρασίας, της υγρασίας και του φωτός στις μηχανικές και στις φυσικές ιδιότητες των ινών, αντοχή των 

ινών-ανάκτηση – υστέρηση – θερμότητα – απορρόφηση - ρυθμοί απορρόφησης - διάχυση - συγκράτηση υγρασίας κ.λπ.) Μελέτη των κυριότερων ινών, που 

χρησιμοποιούνται στον τομέα της Ένδυσης. Τα σημαντικότερα brands των κατασκευαστών ινών, εφαρμογές - χρήσεις - αναμίξεις, νεωτερισμοί και καινοτομικά 

προϊόντα. Αναγνώριση / Ταυτοποίηση των Ινών. Τεχνικές και Ορολογία, που εφαρμόζονται στην Κλωστοϋφαντουργία. Γενικές αρχές συστημάτων νηματοποίησης. 

Μελέτη των μεθόδων παραγωγής νημάτων, του μηχανολογικού εξοπλισμού και των παραγόντων που επιδρούν στην ποιότητα των νημάτων. Ταξινόμηση των 

νημάτων. Επίδραση των στρίψεων στις ιδιότητες του νήματος και του υφάσματος. Μονόκλωνα, πολύκλωνα , φανταιζί και νήματα τεξτουρέ. Μέτρηση και έλεγχος 

της υγρασίας. Έλεγχος ιδιοτήτων ινών και νημάτων. Μηχανικές ιδιότητες, έλεγχος ομοιομορφίας, τριχωτού του νήματος, συντελεστή τριβής.  

Εργαστηριακό μέρος:  

Εισαγωγή. Πρώτη επαφή με τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (ίνες και νήματα) και μακροσκοπική παρατήρηση αυτών (καταγραφή βασικών φυσικών 

χαρακτηριστικών). Εξάσκηση στην αναγνώριση των κλωστοϋφαντουργικών ινών με μικροσκόπιο (μικροσκοπικός έλεγχος και παρατήρηση της μορφολογίας και 

της εγκάρσιας διατομής των ινών). Μέτρηση υγρασίας των ινών (ρυθμός απορρόφησης, ποσοστό υγρασίας διαφόρων ινών κ.λπ.) Εξάσκηση στις μεθόδους 

αναγνώρισης των κλωστοϋφαντουργικών με άλλες μεθόδους όπως με: 

 ειδικές βαφές Shirlastein,  

 καύση, 

 οργανικούς διαλύτες, 

ΑΔΑ: 98ΠΜ46ΨΖ3Π-ΕΝ2



26 

 μέτρηση ειδικού βάρους κ.λπ. 

Εξάσκηση στον υπολογισμό των τίτλων λεπτότητας των ινών και των νημάτων (μονόκλωνων και πολύκλωνων), μέτρηση των στρέψεων ενός νήματος και 

υπολογισμός του συντελεστή στρέψης, μέτρηση της αντοχής ενός νήματος στον εφελκυσμό (μελέτη διαγράμματος stress-strain) 

Επιστήμη και Τεχνολογίες 

προηγμένων Υλικών 

Το συγκεκριμένο μάθημα αναφέρεται στη σύσταση και στις ιδιότητες, στη κατασκευή και τις χρήσεις προηγμένων και ευφυών κλωστ/κών υλικών και προϊόντων 

με άμεση εφαρμογή στην ένδυση και την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών. Οι καλλυντικές τους ιδιότητες (cosmetotextiles) όπως UV προστασία, 

εφαρμογή βιοστατικών και βιοκτώνων υλικών, υποαλλεργιογόνα, με βιοδιασπώμενες ιδιότητες είναι από τα θέματα που θα αναπτυχθούν σε συνδυασμό με την 

αναζήτηση βιβλιογραφίας και τη συγγραφή εργασιών. Αναλυτικά αναφέρονται: 

• Ίνες Ειδικών Χρήσεων 

• Ελαστομερείς ίνες 

• Ίνες ανθεκτικές στη θερμότητα, φωτιά, χημικά 

• Οπτικές ίνες 

• Κεραμικές ίνες 

• Αισθητικά φινιρίσματα 

• Φινιρίσματα ειδικών σκοπών 

• Σύνθετα υλικά 

• Ίνες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή σύνθετων υλικών 

• Σύνθετα υλικά στην κατασκευή ενδυμάτων προστασίας και αντιβαλλιστικού εξοπλισμού 

• Έξυπνα υλικά και υφάσματα και εφαρμογές τους 

• Cosmetotextiles-Υφάσματα με καλλυντικές ιδιότητες 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Μάρκετινγκ  - Διοίκηση επιχειρήσεων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Στρατηγικές Επικοινωνίας και 

Προβολής 

Η οικοδόμηση της επωνυμίας 

Ο ρόλος των Στρατηγικών Επικοινωνίας και Προβολής (ΣΕΠ): 

• στο σχέδιο Μάρκετινγκ (marketing plan): πώς ενισχύουν την «αξία της επωνυμίας» ένδυσης και καλλιεργούν τις σχέσεις πελατών/καταναλωτών – επωνυμιών. 

• Στη προώθηση νέων προϊόντων ένδυσης στην αγορά: τμηματοποίηση, στόχοι, τοποθέτηση, επικοινωνία 

• στη δημιουργία, αποστολή και λήψη μηνυμάτων για την επωνυμία ένδυσης 

Εργαλεία των ΣΕΠ στην ένδυση 

• Διαφήμιση  

• Προώθηση των πωλήσεων 

• Προσωπική πώληση 

• Δημόσιες Σχέσεις και Προβολή της Επωνυμίας ένδυσης 

• Άμεσο Μάρκετινγκ (βάσεις δεδομένων, email) 

• Εκδηλώσεις (events), χορηγίες και εξυπηρέτηση πελατών 

Είδη των ΜΜΕ: 
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• Έντυπα μέσα 

Τηλεόραση 

• Ραδιόφωνο 

• Μέσα εξωτερικού χώρου (αφίσες, banners κλπ) 

• Εναλλακτικά μέσα (π.χ. τοποθέτηση προϊόντων σε ταινίες) 

• Διαδίκτυο 

Προγραμματισμός των ΜΜΕ για την επωνυμία ένδυσης: 

• Επιλογή του κοινού – στόχου 

• Ανάπτυξη μίας στρατηγικής για τα ΜΜΕ 

• Επιλογή των ΜΜΕ 

 Διαφορές προσέγγισης της καταναλωτικής (B2C) (π.χ. δείγματα, κουπόνια, προνόμια) και βιομηχανικής (B2B) (π.χ. εκπτώσεις, μπόνους, από κοινού διαφήμιση) 

αγοράς  

Ευρύτερα θέματα 

• Κοινωνικά, Περιβαλλοντικά, Νομικά και Ηθικά θέματα των ΣΕΠ: «Ανάγκες» των ειδικών Μάρκετινγκ ένδυσης σε σχέση προς τις ανάγκες των καταναλωτών 

ένδυσης- ηθική της πειθούς 

• Οι ΣΕΠ στην παγκόσμια αγορά 

• Αποτελεσματικότητα, Μέτρηση και Αξιολόγηση των ΣΕΠ στην ένδυση 

Visual Merchandising 

Θεωρητικό μέρος:  

• Ιστορία και Εξέλιξη του Visual Merchandising: Η ιστορική εξέλιξη της «διακόσμησης βιτρίνας». 

• Visual Merchandising: Το «πρόσωπο» του καταστήματος λιανικής. Εικόνα (image) του καταστήματος, τοποθέτηση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διάφοροι 

τύποι καταστημάτων λιανικής και αντίστοιχα concepts. 

• Περιβάλλοντα του Visual Merchandising: Εξωτερικό – εσωτερικό των καταστημάτων και βιτρίνες – image, ατμόσφαιρα και «θέατρο». 

• Στοιχεία του Visual Merchandising: Στρατηγική χρήση των στοιχείων για καλύτερα αποτελέσματα. Σκηνικά, ράφια και κρεμάστρες, μανεκέν, λουλούδια, 

επιγραφές και γραφικά. 

• Αρχές Σχεδιασμού και Σύνθεσης: Ισορροπία και έμφαση. Αρμονία, αναλογίες και ρυθμός. 

• Εφέ φωτισμού και ήχου: Το φως και ο ήχος ως εργαλεία πωλήσεων. 

• Λειτουργίες του Visual Merchandising: Image του καταστήματος, εταιρική ταυτότητα. 

• Αξιολόγηση Προτάσεων/Ιδεών του Visual Merchandising: Προγραμματισμός, προϋπολογισμός & έλεγχος κόστους στο Visual Merchandising 

Εργαστηριακό μέρος: 

• Ψυχολογική επίδραση των χρωμάτων, συστήματα και συνδυασμοί 

• Τεχνικές γέννησης ιδεών (brainstorming) 

• Μελλοντικές Τάσεις στο Visual Merchandising. 

• Το Visual Merchandising στον κόσμο του Διαδικτύου (e-tailing). 

• Κατασκευή moodboard, που οπτικοποιεί ιδέες για την κατασκευή βιτρίνας. Προσδιορισμός αγοράς-στόχου, «εικόνας» του καταστήματος και επιλογή των 

κατάλληλων στοιχείων από το μίγμα του Visual Merchandising. 
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• Κατασκευή μακέτας βιτρίνας ή εσωτερικού καταστήματος. 

• Προσδιορισμός αγοράς-στόχου, «εικόνας» του καταστήματος και επιλογή των κατάλληλων στοιχείων από το μίγμα του Visual Merchandising. 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Αρχιτεκτονική Σύνθεση και Τεχνολογία  

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Εικαστική Σύνθεση με Η/Υ ΙΙ 

Εικαστική σύνθεση δύο διαστάσεων με εφαρμογές πάνω σε επιφάνειες . Εισαγωγή στη σχεδίαση εικόνων με ψηφιακά μέσα Η/Υ με σκοπό  την επέμβασή τους 

στο χώρο .Εικαστική σύνθεση τριών διαστάσεων με εφαρμογές πάνω σε μικρά ή μεγάλα αντικείμενα , σε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο. Σχεδιασμός και 

επεξεργασία με Η/Υ  τρισδιάστατη σχεδίαση , φωτορεαλιστικό σχέδιο . 

Εφαρμογές με εικόνα είτε σταθερή  ( απλή προβολή ή τύπωμα ) είτε μεταβαλλόμενη στον χρόνο (video,slide projection )   

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Κίνηση στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Μουσική και κίνηση   • Εισαγωγή στην μουσικοκινητική αγωγή • Σκοποί και στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής •  Βασικές αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και των ιστορικών 

μουσικοπαιδαγωγικών μεθόδων (Dalcroze, Orff, κλπ)   • Στοιχεία της κίνησης και Στοιχεία της Μουσικής •  Ανάλυση μουσικών μέτρων και ρυθμικών μοτίβων •  

Μέσα και περιεχόμενο μαθημάτων μουσικοκινητικής αγωγής •  Σχεδιασμός και προγραμματισμός μαθημάτων μουσικοκινητικής αγωγής •  Διδακτικές 

προσεγγίσεις στην διδασκαλία μουσικοκινητικών δραστηριοτήτων •  Χρήση παιδικών τραγουδιών για την οργάνωση δραστηριοτήτων μουσικοκινητικής αγωγής 

•  Σημασία του προσωπικού χώρου στις δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής•  Γνωριμία και πειραματισμός με τα κρουστά όργανα  •  Χρήση βοηθητικών 

μουσικών οργάνων •  Δημιουργικότητα και διαθεματικότητα στη μουσικοκινητική αγωγή στην προσχολική ηλικία  • Ανακεφαλαίωση 

ΣΕΕ: Εφαρμογές Φυσικής 

Δραστηριότητας & Κινητικής 

Αγωγής  

• Παρουσίαση εννοιών που σχετίζονται με τη φυσική δραστηριότητα και την κινητική αγωγή • Ανάλυση και κατανόηση των επιδράσεων  και των ωφελειών της 

φυσικής δραστηριότητας •  Ο ρόλος της φυσικής δραστηριότητας στην υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής • Φυσική δραστηριότητα και παιχνίδι • Οργάνωση 

προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και προγραμμάτων κινητικής αγωγής • Αξιολόγηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και κινητικής αγωγής • 

Ερευνητικές προσεγγίσεις της μελέτης προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας και προγραμμάτων κινητικής αγωγής. 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τμήμα Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκης) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων  

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Θέματα Διαφθοράς και 

Διαφάνειας στη Δημόσια 

Διοίκηση 

Το μάθημα διερευνά τη Δημόσια Επιχείρηση από διοικητική, οργανωτική και εμπειρική πλευρά. Το μάθημα εστιάζει σε θέματα παραγωγής στη Δημόσια 

Επιχείρηση και στην ανάλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με το ρόλο του κράτους σαν ιδιοκτήτη, παραγωγό και ταυτόχρονα επιφορτισμένου με τη 

διοίκηση ή/και την εποπτεία τους. Στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στα λειτουργικά χαρακτηριστικά της Δημόσιας Επιχείρησης και η περιγραφή της 

από διοικητική και οργανωσιακή άποψη.  

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί:   

1. Γνώση: να περιγράφει όλες τις διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση 
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2. Κατανόηση: να εντοπίζει σημεία που ενδέχεται να παρατηρείται διαφθορά 

3. Εφαρμογή: να αναπτύσσει διαδικασίες πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς 

4. Ανάλυση: να αναλύει προβλήματα που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση και τις επιπτώσεις της διαφθοράς στην ευρωστία ενός κράτους   

5. Σύνθεση: να αναπτύσσει ευέλικτα σχέδια δράσης και καινοτόμες μεθόδους δημόσιας διοίκησης καταπολεμώντας τη διαφθορά.  

6. Aξιολόγηση: να μπορεί να ανταπεξέλθει από τη θέση διοικητή δημόσιας επιχείρησης στις προκλήσεις που συνδέονται με το σύγχρονο δημόσιο κράτος 

Δημόσιο Δίκαιο 

Με την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

1. Γνώση: Να εξοικειωθεί με την χρήση εισαγωγικών όρων στο δημόσιο δίκαιο. 

2. Κατανόηση: Να διακρίνει τις γνώσεις που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει ευρεία και κριτικά τη δομή και τις λειτουργίες των συστατικών στοιχείων ενός 

νομικού συστήματος, εξοικειώνοντας των φοιτητή με τις πτυχές που άπτονται το δημόσιο δίκαιο. 

3. Εφαρμογή: Να ταξινομήσει με σαφήνεια και να ανακαλύψει τα θεμελιώδη δομικά συστατικά του νομικού συστήματος και τον τρόπο που αυτά 

αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη διοίκηση των μέσα στα πλαίσια του δημόσιου δικαίου.  

4. Ανάλυση: Να αναπτύξουν την ικανότητα τόσο της αντίληψης του τρόπου λειτουργίας του νομικού συστήματος αλλά και της εφαρμογής, μέσω της εν λόγω 

αντίληψης μέσα από μία σειρά διαφορετικών απόψεων σχετικά με το δίκαιο που διέπει το δημόσιο νομικό σύστημα.  

5. Σύνθεση: Να συνθέτει και να εξηγεί  από τις δικές του πρακτικές εμπειρίες στο πλαίσιο της νομικής κοινότητας θέματα και case study που αφορούν 

υποθέσεις δημόσιου δικαίου. 

6. Αξιολόγηση: Να συγκρίνει τις διάφορες δομικές μορφές του νομικού συστήματος και να προτείνει σύννομες πρακτικές στο πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων 

με έμφαση στο δημόσιο δίκαιο. 

 Γενικό μέρος: έννοια και αντικείμενο του δημόσιου δικαίου.  

1. Η έννοια του Κράτους και του Δημόσιου δικαίου. 

2. Διάκριση Δημόσιο – Ιδιωτικό δίκαιο. 

3. Διοικητικά όργανα του Κράτους και τα δημόσια νομικά πρόσωπα.  

4.Γένεση, ιστορική εξέλιξη και πηγές του δημόσιου δικαίου. 

5. Νομική δράση διοίκησης και διοικητική διαδικασία. 

6. Νομολογικά παραδείγματα βασικών θεμάτων του ουσιαστικού και του δικονομικού διοικητικού δικαίου. Η νομική οργάνωση της εκμεταλλεύσεως 

επιχειρήσεως. 

7. Ειδικές κυριαρχικές σχέσεις. Κανονιστική διοικητική πράξη. 

8. Αρχή προηγούμενης ακρόασης. Ανάκληση ευμενούς διοικητικής πράξης.  

9. Παθητική νομιμοποίηση των διαδίκων στη διοικητική δίκη και πληρεξουσιότητα. 

10. Έννομο συμφέρον στις ακυρωτικές διαφορές.  

Προϋποθέσεις προσωρινής έννομης προστασίας και προσωρινή διαταγή 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Διοίκηση Οργανισμών και Επιχειρήσεων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Διοίκηση Μονάδων Υγείας 

και Πρόνοιας  

Το μάθημα παρέχει εξειδίκευση στο μάνατζμεντ με στόχο την αναγκαία εξειδικευμένη θεωρητική κατάρτιση για τα στελέχη οργανισμών παροχών υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας. Το μάθημα πραγματεύεται την οργάνωση των νοσοκομείων και του συστήματος υγείας αναλύοντας το εξωτερικό περιβάλλον του 
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συστήματος υγείας. Αναλύονται θέματα που σχετίζονται με τους εργασιακούς κινδύνους, τη διαχείριση συγκρούσεων στο χώρο της εργασίας ενώ επεκτείνεται 

στη στρατηγική διοίκηση και το σχεδιασμό μονάδων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.  

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές στη διαχείριση ιδιωτικών και δημόσιων φορέων 

υγείας και πρόνοιας και θα έχουν εκπαιδευθεί στα σύγχρονα εργαλεία στρατηγικού μάνατζμεντ   

Θα πρέπει οι φοιτητές:ΓΝΩΣΗ: 1. Να μπορούν να αναγνωρίζουν τους τύπους των μονάδων υγείας και πρόνοιας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 2. 

Να εξηγούν τις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τη διοίκηση μονάδων υγείας και πρόνοιας και να διακρίνουν τις μεθόδους και τεχνικές διοίκησης 

τους.ΕΦΑΡΜΟΓΗ 3. Να παράγουν σχέδια προγραμματισμού, υπολογίζοντας την επένδυση με τα οικονομικά και λειτουργικά στοιχεία της  μονάδας.ΑΝΑΛΥΣΗ 4. 

Να εξηγούν τον ρόλο που διαδραματίζει  το ανθρώπινο δυναμικό στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ώστε να 

οργανώνουν τα πληροφοριακά συστήματα από τα οποία μπορούν να αντλούν τις κατάλληλες πληροφορίες για τη σωστή λήψη αποφάσεων.ΣΥΝΘΕΣΗ 5. Να 

συνδυάζουν πόρους και χρόνο (σωστή διαχείριση χρημάτων, ορθή κατανομή εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού και σωστή εκμετάλλευση του χρόνου) ώστε 

να σχεδιάζουν την οργάνωση της μονάδας υγείας και πρόνοιας.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 6. Να αξιολογούν τα αποτελέσματα του ελέγχου με κατάλληλες τεχνικές και 

υποστηρίζουν την γραπτή ενδοεπιχειρησιακή και διεπιχειρησιακή επικοινωνία των μονάδων υγείας και πρόνοιας 

Εισαγωγή στο Δίκαιο 

Με την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος αυτού ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 

 

1. Γνώση: Να εξοικειωθεί με την χρήση εισαγωγικών όρων στο δίκαιο. 

2. Κατανόηση: Να διακρίνει τις γνώσεις που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει ευρεία και κριτικά τη δομή και τις λειτουργίες των συστατικών στοιχείων ενός 

νομικού συστήματος. 

3. Εφαρμογή: Να ταξινομήσει με σαφήνεια και να ανακαλύψει τα θεμελιώδη δομικά συστατικά του νομικού συστήματος και τον τρόπο που αυτά 

αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη διοίκηση των επιχειρήσεων.  

4. Ανάλυση: Να αναπτύξουν την ικανότητα τόσο της αντίληψης του τρόπου λειτουργίας του νομικού συστήματος αλλά και της εφαρμογής, μέσω της εν λόγω 

αντίληψης μέσα από μία σειρά διαφορετικών απόψεων σχετικά με το νομικό σύστημα. 

5. Σύνθεση: Να συνθέτει και να εξηγεί  από τις δικές του πρακτικές εμπειρίες στο πλαίσιο της νομικής κοινότητας . 

6. Αξιολόγηση: Να συγκρίνει τις διάφορες δομικές μορφές του νομικού συστήματος και να προτείνει σύννομες πρακτικές στο πεδίο της Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Ασφάλεια συστημάτων και λογισμικού 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Ανάπτυξη αξιόπιστου και 

ασφαλούς λογισμικού 

Αυτόματες μέθοδοι ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων (bugs) σε προγράμματα είτε μέσω στατικής ανάλυσης είτε μέσω ελέγχου σε χρόνο εκτέλεσης (runtime 

monitoring). 

Τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ανιχνεύσουμε και να αποφύγουμε ευπάθειες λογισμικού (software vulnerabilities), όπως: 

• buffer overflows 

• format string 

• vulnerabilities 

• SQL injections 
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• race conditions 

Συγγραφή ασφαλούς λογισμικού 

Τεχνικές απομόνωσης σφαλμάτων λογισμικού με χρήση κάποιου εικονικού 

περιβάλλοντος εκτέλεσης (virtualization) 

Ασφάλεια συστημάτων 

Το μάθημα αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΠΣ). Αποτελεί μια επισκόπηση των μηχανισμών που χρησιμοποιούνται 

στην ασφάλεια ΠΣ σε επίπεδο Διαχείρισης Πληροφορίας, αλλά και σε τεχνικό και νομικό επίπεδο. Ο σπουδαστής έρχεται σε επαφή με μια καινούργια φιλοσοφία 

Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων όπου η ανάγκη για την ύπαρξη μέτρων ασφάλειας επηρεάζει τον τρόπο διαχείρισης τους άμεσα. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: 

• Σχεδιάσουν με ορθό τρόπο ασφαλή ΠΣ (ενσωματωμένοι μηχανισμοί ασφαλείας, και όχι πρόσθετοι εκ των υστέρων). 

• Υλοποιήσουν τις βασικές τεχνολογίες ασφάλειας πληροφοριών. 

• Εφαρμόσουν τις μεθοδολογίες ανάλυσης επικινδυνότητας (risk analysis). 

• Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες ασφάλειας δικτύων και βασικών εννοιών ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων (computer security). 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Μάρκετινγκ 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Βιομηχανικό Μάρκετινγκ 

Το μάθημα ασχολείται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού μάρκετινγκ σε σχέση με το μάρκετινγκ καταναλωτικών προϊόντων. Αναλύει τις διαφορές 

από τα καταναλωτικά προϊόντα, τους καταναλωτικούς πελάτες, την καταναλωτική αγορά και από το Marketing Καταναλωτικών Προϊόντων. Αναλύει τα 

χαρακτηριστικά των βιομηχανικών αγορών, την αγοραστική συμπεριφορά των βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Αναλύει επίσης το μείγμα μάρκετινγκ 

των βιομηχανικών προϊόντων, την τμηματοποίηση της αγοράς και τέλος ασχολείται με την έρευνα της  βιομηχανικής αγοράς: 

 

• Εισαγωγή στο Βιομηχανικό Μάρκετινγκ, 

• Βιομηχανικά προϊόντα, 

• Ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών αγορών 

• Ανάλυση αγοραστικής συμπεριφοράς βιομηχανικών επιχειρήσεων και οργανισμών 

• Κέντρο Αγοραστικών Αποφάσεων (Κ.Α.Α.). Κριτήρια επιλογής προμηθευτών στις βιομηχανικές αγορές 

• Τμηματοποίηση βιομηχανικής αγοράς  

• Έρευνα βιομηχανικής αγοράς 

• Το μίγμα στο βιομηχανικό μάρκετινγκ 

Μάρκετινγκ Χονδρικού και 

Λιανικού Εμπορίου 

Το μάθημα εξετάζει σε βάθος τα κανάλια διανομής και τους φορείς εμπορίας. Ειδικότερα, εξετάζει τη δομή και λειτουργία του χονδρικού και λιανικού εμπορίου 

στην Ελλάδα και τις προοπτικές τους στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης. Πραγματοποιείται ανάλυση στρατηγικών αποφάσεων μάρκετινγκ χονδρικού και 

λιανικού εμπορίου. Αναλύεται η επικοινωνιακή πολιτική των λιανικών επιχειρήσεων, η πολιτική τιμών τους, η αδιαχείρηση χώρου και η ατμόσφαιρα 

καταστήματος, τα Logistics στο λιανεμπόριο, η εξυπηρέτηση πελατών και τα προϊόντα ιδιωτικής ή αποκλειστικής ετικέτας. 

 

• Έννοια, περιεχόμενο και είδη καναλιών εμπορίας. Ένταση των καναλιών εμπορίας  

• Ορισμός, έννοια, σκοπός και σημασία των φορέων εμπορίας. Είδη φορέων Εμπορίας 
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• Χονδρικό εμπόριο 

• Λιανικό εμπόριο 

• Επικοινωνιακή πολιτική του λιανικού εμπορίου.  

• Προϊόντα ιδιωτικής ή αποκλειστικής ετικέτας. 

• Πολιτική τιμών στο λιανικό εμπόριο 

• Logistics στο λιανεμπόριο 

• Διαχείριση του χώρου στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις- ατμόσφαιρα καταστήματος. 

• Εξυπηρέτηση πελατών στο λιανικό εμπόριο 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Αλγόριθμοι και Συστήματα 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Θέματα Επιχειρησιακής 

Έρευνας 

Το τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη πολυπλοκότητα στη λήψη αποφάσεων που αντιμετωπίζεται με την αυξανόμενη χρήση 

της τεχνολογίας της πληροφορικής. Η ανάπτυξη αποτελεσματικών λογισμικών που αποτελούν συστήματα λήψης αποφάσεων, καθώς και η εύρεση υψηλής 

ποιότητας λύσεων σε σχετικά μικρό χρόνο, αποτελούν παράγοντες κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού ή 

μιας βιομηχανίας. 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναδείξει τη δυνατότητα εφαρμογής των μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (υπολογιστικής ευφυΐας) στην αντιμετώπιση των 

πραγματικών προβλημάτων διοίκησης που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί. Σημαντικοί παράγοντες αξιολόγησης είναι η αποτελεσματικότητα 

και η αποδοτικότητα των προτεινόμενων λύσεων. 

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες: 

• Αλγόριθμοι αποδοχής κατωφλίου. 

• Αλγόριθμοι απαγορευμένης αναζήτησης, δομές μνήμης. 

• Μέθοδοι βελτιστοποίησης αποικίας μυρμηγκιών. 

• Γενετικοί αλγόριθμοι, εξελικτικός προγραμματισμός. 

• Ο αλγόριθμος διασκορπισμένης αναζήτησης λύσεων, ο αλγόριθμος path relinking. 

• Ενσωμάτωση αλγορίθμων υπολογιστικής ευφυΐας στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης. 

• Εφαρμογή σε ρεαλιστικά προβλήματα διοικητικής επιστήμης. 

• Εφαρμογή των προαναφερθέντων αλγορίθμων στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, τόσο ελληνικών όσο και εταιρειών και οργανισμών του εξωτερικού. 

Ανάλυση Συστημάτων - 

Τεχνολογία Λογισμικού 

Το μάθημα είναι δομημένο με βάση της φάσεις του Κύκλου Ζωής Ανάπτυξης Λογισμικού. Περιλαμβάνονται και επεξηγούνται έννοιες όπως οι μεθοδολογίες 

ανάπτυξης συστημάτων, η αντικειμενοστρεφής ανάλυση συστημάτων, η γλώσσα μοντελοποίησης UML, η διαχείριση έργων, ο προσδιορισμός και οι τεχνικές 

συλλογής απαιτήσεων, η δημιουργία μοντέλων ανάλυσης, η μοντελοποίηση του σχεδιασμού, ο σχεδιασμός κλάσεων, ο σχεδιασμός αλληλεπίδρασης ανθρώπου 

υπολογιστή και ο σχεδιασμός φυσικής αρχιτεκτονικής συστημάτων. 
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Το μάθημα εστιάζει στην αναγνώριση, μοντελοποίηση και τεκμηρίωση απαιτήσεων από διάφορους χρήστες και φορείς που επηρεάζονται και επηρεάζουν την 

ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Εξετάζεται επιπλέον ο μετασχηματισμός των απαιτήσεων σε προδιαγραφές λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος, ο 

σχεδιασμός του συστήματος, καθώς και το πλάνο ανάπτυξης και ένταξής του στον οργανισμό που θα το χρησιμοποιήσει. Στα πλαίσια του μαθήματος γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων. Το πρακτικό μέρος του μαθήματος αφορά ανάλυση και 

σχεδίαση χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η γλώσσα μοντελοποίησης UML. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές ενότητες: 

 

• Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα  

• Εισαγωγή στην Ανάλυση και τον Σχεδιασμό Συστημάτων  

• Εκκίνηση Έργου: Προσδιορισμός, Ανάλυση Σκοπιμότητας και Επιλογή Έργου  

• Διαχείριση Έργου 

• Προσδιορισμός Απαιτήσεων 

• Λειτουργική Μοντελοποίηση 

• Δομική Μοντελοποίηση 

• Μοντελοποίηση Συμπεριφοράς 

• Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων. 

• Σχεδιασμός κλάσεων και μεθόδων 

• Σχεδιασμός επιπέδου διαχείρισης δεδομένων 

• Σχεδιασμός επιπέδου αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή 

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Σύγχρονη Λογιστική 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Διοικητική Λογιστική (ΠΠΣ) 

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Κοστολογικά συστήματα, Κοστολόγηση διαδικασιών και κοστολόγηση έργου-παραγγελίας. Σχέσεις Κόστους Όγκου - Κερδών 

και τα διαγράμματα του νεκρού σημείου κύκλου εργασιών. Ανάλυση νεκρού σημείου. Λειτουργική μόχλευση και περιθώριο συνεισφοράς. Κοστολόγηση 

μεταβλητού κόστους. Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες. Προϋπολογισμοί και ταμειακές ροές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής 

θα είναι σε θέση να: 1. Περιγράφει την συμπεριφορά του κόστους 2. Αναγνωρίζει την κατηγορίες εξόδων και εσόδων 3. Εκτιμά την διαμόρφωση του κόστους 

παραγγελίας, συνεχούς παραγωγής και έργου. 4. Υπολογίζει με ακρίβεια την σύνθεση του κόστους εργασίας, υλικών, ΓΒΕ, κλπ. 5. Να χρησιμοποιεί όλες τις 

μεθόδους κοστολόγησης (άμεση – έμμεση, πρότυπη, κλπ. 6. Αξιολογεί την κατανομή κόστους και να την αναδιαρθρώνει. 7. Να συντάσσει προϋπολογισμούς 8. 

Να υπολογίζει τις αποκλίσεις από τα πρότυπα κόστη και τα προϋπολογισθέντα. 9. Να υπολογίζει προϋπολογισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

Χρηματοοικονομική 

Λογιστική ΙΙΙ (ΝΠΣ) 

Ειδικά θέματα Λογιστικής εμπορικών εταιριών Λογιστικές εργασίες τέλους χρήσεως Λύση-Εκκαθάριση Εταιρικοί μετασχηματισμοί Συγχώνευση εταιρειών 

Διάσπαση εταιρειών– Απόσχιση κλάδου Μετατροπή εταιρειών Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει: 

Εμβάθυνση σε προχωρημένα θέματα λογιστικής όπως εγγραφές τέλους χρήσεως, Λύση και εκκαθάριση εταιρειών. Παρουσίαση και ανάλυση των Εταιρικών 

Μετασχηματισμών (Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Διασπάσεις – Ν. 4601/2019). 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου:  Χρηματοοικονομική και Διοίκηση των Επιχειρήσεων 
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Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Τράπεζες-Χρηματοδοτήσεις 

(ΠΠΣ) 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της τραπεζικής και να αναδείξει το ρόλο της στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι φοιτητές με 

την ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο το ρόλο του τραπεζικού συστήματος και τη διασύνδεση του με τη νομισματική 

πολιτική. Θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη δομή του τραπεζικού ισολογισμού, τη ζήτηση και προσφορά χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το ρόλο 

των κεντρικών τραπεζών. Θα αντιλαμβάνονται τη σημασία των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα καθώς και τρόπου επιμέτρησής του. Παράλληλα θα έχουν μια 

ολοκληρωμένη γνώση των σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στην τραπεζική και στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: 1. Ποια η 

σημασία των τραπεζών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 2. Δραστηριότητες και υπηρεσίες των τραπεζών 3. Είδη τραπεζικής 4. Θεωρία της κεντρικής τράπεζας και 

ανάγκη για τραπεζική εποπτεία 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1η /21.01.2022 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΙ.ΠΑ.Ε.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
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5. Ζήτηση και προσφορά χρήματος 6. Ισολογισμός της τράπεζας 7. Τράπεζες και νομισματική πολιτική 8. Ο ρόλος των κινδύνων στο τραπεζικό σύστημα 9. 

Κεφαλαιακή επάρκεια 10. Κίνδυνοι πιστωτικοί, επιτοκίου και ρευστότητας 11. Μοντέλα επιμέτρησης τραπεζικού κινδύνου 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

(ΠΠΣ) 

Το μάθημα έχει ως στόχο να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της χρηματοοικονομικής διοίκησης και να αναδείξει το ρόλο της στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα γνωρίζουν τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων για τη βέλτιστη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών πόρων της επιχείρησης μεταξύ των οποίων τα αποθέματα και τα διαθέσιμα. Θα γνωρίζουν δε σε βάθος τις δυνατότητες που έχουν για 

βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Παράλληλα θα έχουν μια ολοκληρωμένη γνώση των σύγχρονων θεμάτων που αφορούν στη κεφαλαιακή 

διάρθρωση και τη μερισματική πολιτική των επιχειρήσεων. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει: 1. Χρηματοδότηση με τη χρήση βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων εργαλείων δανεισμού 2. Βραχυπρόθεσμες μορφές χρηματοδότησης 3. Μακροπρόθεσμες μορφές χρηματοδότησης 4. Διαχείριση αποθεμάτων 

5. Διαχείριση διαθεσίμων 6. Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 7. Πολιτικές κεφαλαιακής διάρθρωσης 8. Πολιτικές μερισματικής πολιτικής 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Δημόσιες Σχέσεις 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

και Ηθική 

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην κατάδειξη της στρατηγικής σημασίας της κοινωνικά υπεύθυνης και ηθικής συμπεριφοράς για την επιτυχία των επιχειρήσεων 

και την ευημερία των κοινωνιών. Περιλαμβάνει θέματα σχετικά  τις έννοιες της επιχειρηματικής  ηθικής και της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων στη 

σύγχρονη πραγματικότητα, που περιλαμβάνει ετερόκλητες απαιτήσεις, όπως την ανάγκη οικονομικής αποδοτικότητας και την υποχρέωση ηθικής και κοινωνικά 

υπεύθυνης συμπεριφοράς.  Στόχο του μαθήματος αποτελεί και η ευαισθητοποίηση των φοιτητών  σε θέματα ηθικής και κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς 

από τις επιχειρήσεις, είτε ως αποδέκτες της δράσης των επιχειρήσεων (π.χ. καταναλωτές), είτε ως μελλοντικά στελέχη/ εργαζόμενοι επιχειρήσεων.   

Ειδικά θέματα επικοινωνίας 

και δημοσίων σχέσεων 

Το μάθημα «Ειδικά Θέματα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων» επιδιώκει να εμπλουτίσει τις υπάρχουσες γνώσεις των φοιτητών στην  επιχειρησιακή 

επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις με εξειδικευμένα σχετικά θέματα και ασκήσεις πράξεις. Η ύλη του μαθήματος έχει ως στόχο οι φοιτητές να γνωρίσουν, να 

εξοικειωθούν, να μάθουν ή να εμβαθύνουν στους τρόπους και τις τεχνικές με τους οποίους τα στελέχη ενός οργανισμού μπορούν να επικοινωνούν και να 

οικοδομούν σχέσεις αποτελεσματικότερα και επιλύουν προβλήματα στο πλαίσιο λειτουργίας ενός οργανισμού τόσο με τους εργαζόμενους, όσο και με ομάδες 

κοινού που ανήκουν στο εξωτερικό του περιβάλλον. 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
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Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκης) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Κλινική Διατροφή 2 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Εντερική και Παρεντερική 

Διατροφή 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τις σύγχρονες γνώσεις στο θέμα της εντερικής και παρεντερικής διατροφής. 

Βασικές έννοιες εκτίμησης υποσιτισμού: Ανίχνευση διατροφικού κινδύνου, εργαλεία ανίχνευσης διατροφικού κινδύνου. 

Εντερική διατροφή: Ενδείξεις & Αντενδείξεις, οδοί χορήγησης, διαλύματα, επιπλοκές. 

Παρεντερική διατροφή: Ενδείξεις & Αντενδείξεις, οδοί χορήγησης, διαλύματα, επιπλοκές. 

Η διατροφή στις επείγουσες καταστάσεις. Διατροφή υποστήριξη σε χρόνια νοσήματα. Διατροφική υποστήριξη καρκινοπαθούς. Διατροφή σε παθήσεις του 

γαστρεντερικού συστήματος – Διατροφική υποστήριξη στην ηπατική νόσο. Διατροφική υποστήριξη νεφρικού ασθενή. Θρεπτική υποστήριξη στην παιδιατρική. 

Ενδογενή μεταβολικά νοσήματα και διατροφική υποστήριξη. Κυστική ίνωση και διατροφική υποστήριξη. Ασκήσεις εφαρμογής τεχνητής διατροφής 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Τρόφιμα και Περιβάλλον 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Τρόφιμα και Περιβάλλον 

Σκοπός του μαθήματος είναι να  δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στον ειδικό διατροφής σχετικά με την χρησιμοποίηση των πόρων και τις επιπτώσεις στο 
περιβάλλον για την παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση των τροφίμων, τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και των τροφίμων, την δημιουργία 
των αποβλήτων και τις διατροφικές κρίσεις. 
Ποιότητα ζωής σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων και περιβάλλον. Κύριοι τοξικοί χημικοί ρυπαντές στο περιβάλλον που μέσω της τροφικής αλυσίδας 

προσβάλλουν τον άνθρωπο: Βαρέα μέταλλα (μόλυβδος, κάδμιο, αρσενικό και υδράργυρος), Παρασιτοκτόνα φυτοφάρμακα, Διοξίνες - Πολυχλωριωμένα 

διφαινύλια (PCBs). Οικολογικό αποτύπωμα. Αποτύπωμα άνθρακα και αποτύπωμα νερού. Πηγές μόλυνσης των τροφίμων από το περιβάλλον: Κλιματολογικές 

αλλαγές, μόλυνση από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, ραδιενεργός μόλυνση, μόλυνση από χημικά προϊόντα, μόλυνση κατά την  επεξεργασία, 

μόλυνση από την συσκευασία, συνθήκες υγιεινής χώρων, εξοπλισμού και προσωπικού, μόλυνση από ακατάλληλες συνθήκες συντήρησης. Υλικά συσκευασίας 

και περιβάλλον. Το πλαστικό ως υλικό συσκευασίας τροφίμων. Φυσικά και χημικά πολυμερή υλικά που χρησιμοποιούνται στις συσκευασίες. Ο κίνδυνος 

μεταφοράς τοξικών ουσιών στα τρόφιμα και ποτά και η αισθητική ρύπανση του περιβάλλοντος. Παρουσία της τοξικής ουσίας «ακρυλαμίδιο» στα διάφορα 

είδη τροφίμων. Βιοκαύσιμα και διαθεσιμότητα τροφίμων. Αξιοποίηση αποβλήτων τροφίμων με μετατροπή σε βιο-πλαστικό για 3D εκτύπωση. Φαγητό στα 

απορρίμματα – χαμένα τρόφιμα. Θέματα βιοηθικής ζώων και ανθρώπων στην παραγωγή τροφίμων. Κίνδυνοι και επιπτώσεις της κλιματικής μεταβολής στη 

βιοποικιλότητα. Διαχείριση και διάθεση αστικών απορριμμάτων από την κατανάλωση τροφίμων, κύκλος ζωής τροφίμων. Η ανάλυση κύκλου ζωής ως εργαλείο 

εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Τμήμα Νοσηλευτικής (Παράρτημα του Τμήματος στο Διδυμότειχο) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Δημόσια Υγεία 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Ιστορία Νοσηλευτικής 

• "Απαρχές" της Νοσηλευτικής - πρωτόγονοι λαοί 

• Η Νοσηλευτική στους αρχαίους ανατολικούς λαούς (Κίνα, Περσία, Ινδίες, Κεϋλάνη, Μεσοποταμία, Ιουδαία, Αίγυπτος) 

• Η Νοσηλευτική στην Αρχαία Ελλάδα (Κρήτη, Ομηρικά Έπη, Ασκληπιεία, Ιπποκρατική) 

• Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο 

• Η Νοσηλευτική στους Άραβες 
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• Η Νοσηλευτική στη Δύση (Μεσαίωνας, Αναγέννηση, Διαφωτισμός) 

• Η Νοσηλευτική στο Νέο κόσμο 

• Η Νοσηλευτική κατά το 19ο και 20ο αιώνα. Προσωπικότητες της Νοσηλευτικής (FL.NIGHTINGALE) 

• Θεωρητικό υπόβαθρο της Νοσηλευτικής Επιστήμης. Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών 

• Η Νοσηλευτική στον πόλεμο - Ερρίκος Ντυνάν - Διεθνές Ερυθρός Σταυρός 

• Νεότερη Ελληνική Νοσηλευτική: Από την Άλωση μέχρι την Επανάσταση του 1821, επαναστατικοί χρόνοι 

• Νεότερη Ελληνική Νοσηλευτική : από την απελευθέρωση της Ελλάδας μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. 

• Από τον Ελληνικό εμφύλιο μέχρι τις μέρες μας, Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας και προσωπικότητες της Σύγχρονης Ελληνικής Νοσηλευτικής και ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

Κοινοτική Νοσηλευτική 

/Αγωγή Υγείας 

Θεωρία 

• Εισαγωγή, ορισμοί (υγεία, κοινότητα) - αντικείμενο και χαρακτηριστικά νοσηλευτικής Δημόσιας και Κοινοτικής υγείας 

• Εξέλιξη της υγείας στο δυτικό κόσμο και κοινωνικές αλλαγές που επηρέασαν την κοινοτική υγεία 

• Νοσηλευτικές θεωρίες που διέπουν την κοινοτική νοσηλευτική 

• Προαγωγή της υγείας και μείωση κινδύνου - Χρήση της επιδημιολογίας στον έλεγχο και την πρόληψη της νόσου   

• Κίνδυνοι Οικογενειακής Υγείας-Έννοιες στον κίνδυνο οικογενειακής υγείας-Σημαντικοί κίνδυνοι οικογενειακής υγείας και νοσηλευτικές παρεμβάσεις 

• Εκτίμηση αναγκών κοινωνικών συνόλων στην κοινότητα  (νοσηλευτική φροντίδα παιδιών και εφήβων, ηλικιωμένων, άλλων ευάλωτων πληθυσμών) 

• Περιβαλλοντική υγιεινή   

• Η βία στην κοινότητα (κακοποίηση παιδιού - ηλικιωμένου)    

• Πρόσβαση στην δευτεροβάθμια/τριτοβάθμια φροντίδα (δομές, αποκεντροποίηση)  

• Περιεχόμενο νοσηλευτικής παρέμβασης στην κοινότητα, συνεργασία με άλλους επιστήμονες υγείας - Τομείς κοινοτικής υγείας 

 

Εργαστήριο  

Επισκέψεις σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Νοσηλευτική 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Καρδιολογική Νοσηλευτική 

• Ανατομία και φυσιολογία  της καρδιάς 

• Εκτίμηση ασθενών με διαταραχές της καρδιακής λειτουργίας (ιστορικό υγείας, κλινική εξέταση, ΗΚΓ, απεικονιστικές εξετάσεις, αιμοδυναμική παρακολούθηση 

κα) 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με αρτηριακή υπέρταση 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με στεφανιαία νόσο (Χρόνια στεφανιαία νόσος, Οξέα στεφανιαία σύνδρομα) 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με αρρυθμίες και διαταραχές αγωγής 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με λοιμώξεις της καρδιάς (περικαρδίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα) 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με βαλβιδοπάθειες - μυοκαρδιοπάθειες 

• Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με παθήσεις αορτής και περιφερικών αρτηριών (ανεύρυσμα αορτής, περιφερική αρτηριοπάθεια, αρτηρίτιδες) 
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• Μελέτη καρδιακής ανεπάρκειας: είδη και παθοφυσιολογία, αντισταθμιστικοί μηχανισμοί- σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας  

• Καρδιογενής καταπληξία: αιτιολογία, παθοφυσιολογία, κλινικές εκδηλώσεις θεραπευτική αντιμετώπιση  και νοσηλευτικές παρεμβάσεις  

• Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά τη φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε επεμβατικές διαδικασίες (καρδιακός καθετηριασμός, αγγειοπλαστική στεφανιαίων 

αγγείων, εμφύτευση συσκευών κα)  

• Ο ρόλος του νοσηλευτή κατά τη φροντίδα ασθενών που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, 

επεμβάσεις στις καρδιακές βαλβίδες, επεμβάσεις στη θωρακική αορτή κα)  

• Νοσηλευτική αντιμετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών  

• Μελέτη ΗΚΓ (βασικά στοιχεία ηλεκτροκαρδιακής καταγραφής, φυσιολογικό ΗΚΓ, ηλεκτροκαρδιογραφικές διαταραχές) 

• Αιφνίδιος Θάνατος-Ανακοπή-Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση 

• Σχέδιο νοσηλευτικής φροντίδας. Φαρμακευτική αγωγή και βασικές κατηγορίες  καρδιολογικών σκευασμάτων.  

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην καρδιακή αποκατάσταση 

Παθολογική  Νοσηλευτική IΙ 

Θεωρία 

Εισαγωγή στην παθολογική νοσηλευτική ΙΙ (ανατομία, φυσιολογία).  

Κυκλοφορικό σύστημα: Στεφανιαία νόσος, καρδιακές αρρυθμίες, καρδιακή ανακοπή, μικροβιακή ενδοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, συμφορητική καρδιακή 

ανεπάρκεια, οξύ πνευμονικό οίδημα, καρδιογενέςshock, βαλβιδικές παθήσεις.  Επίσης, αγγειακά επεισόδια, παθήσεις αορτής, περιφερικές αγγειακές παθήσεις, 

αρτηριοσκλήρυνση και αθηροσκλήρωση, αποφρακτική θρομβαγγειίτιδα, θρομβοφλεβίτιδα και φλεβοθρόμβωση, κιρσοί και υπέρταση  

Ουροποιητικό σύστημα: Νεφρική ανεπάρκεια (οξεία, χρόνια), οξεία πυελονεφρίτιδα και οξεία σπειραματονεφρίτιδα, νεφρωσικό σύνδρομο, ανδρονέφρωση, 

ουρολιθίαση, όγκοι νεφρών, υπερτροφία προστάτη και Caπροστάτη 

Μυοσκελετικό σύστημα: Συντηρητική θεραπεία γύψινου επιδέσμου και έλξεις.  Επίσης κάταγμα, κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, νεοπλάσματα, οξεία 

αιματογενής οστεομυελίτιδα, οστεοαρθρίτιδα ισχίου, ουρική αρθρίτιδα, οστεοπόρωση, νόσος Paget, ρευματοειδής αρθρίτιδα  

Αισθητήρια όργανα: Διαταραχές όρασης, ακοής και ομιλίας.  Νοσήματα ματιών όπως βλεφαρίτιδα, κριθή, χαλάζιο, επιπεφυκίτιδα, διαθλαστικές ανωμαλίες και 

τύφλωση.  Νοσήματα αυτιών, όπως ωτίτιδα (οξεία & χρόνια) εξωτερική και μέση, νόσος Meniere, λαβυρινθίτιδα, κώφωση & κωφαλαλία.  Νοσήματα ρινός, 

όπως ρινίτιδα, δοθιήνας και παραρρινοκολπίτιδες.  Νοσήματα φάρυγγα, όπως φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα, υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων.  Νοσήματα 

λάρυγγα, όπως οίδημα λάρυγγα  

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

• Τοποθέτηση ρινογαστρικού σωλήνα  

• Περιποίηση κατακλίσεων  

• Περιποίηση τραυμάτων  

• Καθετηριασμός ουροδόχου κύστης σε άνδρα & γυναίκα (με ένα και με δύο νοσηλευτές)  

• Λήψη άσηπτων ούρων, πλύση κύστης (ανοικτή και κλειστή)  

• Θεραπείες Υποκατάστασης Νεφρικής Λειτουργίας: αιμοκάθαρση, και παραλλαγές της, περιτοναϊκή κάθαρση  

• Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) (εκτέλεση & αναγνώριση βασικών ανωμαλιών)  

• Παρακεντήσεις για θεραπευτικούς ή/και διαγνωστικούς σκοπούς (θώρακα, οσφυονωτιαία, κοιλίας, οστεομυελική): υλικά, προετοιμασία, φροντίδα ασθενή 

μετά την παρακέντηση  
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• Φροντίδα στομιών (κολοστομία, ουρητηροστομία, γαστροστομία, ειλεοστομία)  

• Επανάληψη 

• Εξετάσεις 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Ιστορία και φιλοσοφία της τεχνολογίας 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Φιλοσοφία της Τεχνολογίας 

Θεωρία  

Εισαγωγή στην Φιλοσοφία, Η έννοια της Φιλοσοφίας, Μέθοδοι Φιλοσοφίας, Σύντομη Ιστορία της Φιλοσοφίας, Διαίρεση Φιλοσοφίας, Γενική Φιλοσοφία, 

Γνωσιολογία, Μεταφυσική, Λογική, Ειδική Φιλοσοφία, Ηθική, Δίκαιο, Κοινωνιολογία, Αισθητική, Σύντομη Ιστορία της Τεχνολογίας, Σύντομη Ιστορία της 

Επιστήμης, Φιλοσοφία της Τεχνολογίας, Φιλοσοφία της Επιστήμης, Φιλοσοφία της Τεχνο-επιστήμης. 

Ιστορία του Πολιτισμού και 

της Τεχνολογίας Θεωρία 

1.Εισαγωγή, στόχοι, συνοπτική ιστορία της ανθρωπότητας.  
2.Ο άνθρωπος τροφοσυλλέκτης, Νεάντερνταλ 
3.HomoSapiens – Νεολιθική επανάσταση 
4.Μύθοι και φαντασιακή τάξη 
5.Γνωσιακή επανάσταση 
6.Γραφή, οργάνωση, αρίθμηση 
7.Αγροτική επανάσταση 
8.Παγκοσμιοποίηση, ενοποίηση, αυτοκρατορίες 
9.Χρήμα, εμπόριο, θρησκεία 
10.Επιστημονική πρόοδος, αποικιοκρατία 
11.Καπιταλισμός, πίστωση και ανάπτυξη, πόλεμοι και δουλεία. 
12.Βιομηχανική επανάσταση, Ενέργεια, πρώτες ύλες, υπερπαραγωγή και ζήτηση, καταναλωτισμός και νέα ηθική 
13.Μεταβιομηχανική κοινωνία και ειρήνη, κοινωνία της πληροφορίας, άνθρωπος κυρίαρχος και δημιουργός 

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκης) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Επιθεώρηση,  Ειδικές κατασκευές σκυροδέματος 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Οπλισμένο σκυρόδεμα ΙΙΙ 

ΘΕΩΡΙΑ 
1. Διαστασιολόγηση τοιχωμάτων, κόμβων δοκών – υποστυλωμάτων.  
2. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (περιορισμός τάσεων, περιορισμός εύρους ρωγμών, περιορισμός παραμορφώσεων).  
3. Κανόνες κατασκευαστικής διαμόρφωσης και όπλισης. 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1. Σχεδιασμός κατασκευαστικών λεπτομερειών στοιχείων φέροντος οργανισμού 
2. Έλεγχος και κατασκευή υποστηλωμάτων 
3. Έλεγχος και κατασκευή δοκών 
4. Έλεγχος και κατασκευή υψίκορμων δοκών 
5. Έλεγχος και κατασκευή πλαισιακών φορέων 
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6. Έλεγχος και κατασκευή προεντεταμένων φορέων 
7. Έλεγχος και κατασκευή πλακοειδών ολόσωμων κατασκευών 
8. Έλεγχος και κατασκευή δεξαμενών 
9. Έλεγχος και κατασκευή θολωτών κατασκευών 

Ειδικά κεφάλαια στατικής 

ΘΕΩΡΙΑ 
1. Προσομοίωση φορέα με χρήση πεπερασμένων στοιχείων 
2. Μορφολογία φέροντος οργανισμού κτιρίου 
3. Προσομοίωση φορέα σε πρόγραμμα Η/Υ 
 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
1. Χρήση λογισμικού για στατική επίλυση ειδικών κατασκευών 
2. Μηκυτοειδείς κατασκευές 
3. Ολόσωμες κατασκευές 
4. Πλακοειδείς κατασκευές 
5. Γέφυρες 
6. Θολωτές κατασκευές 
7. Τοιχοποιίες 
8. Αντιστηρίξεις-Τοίχοι-Διαφράγματα 
9. Κατασκευές μετρό 
10. Σήραγγες 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκης) 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Μικροηλεκτρονικά Συστήματα 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Μεθοδολογίες Σχεδιασμού 

Μικροηλεκτρονικών 

Κυκλωμάτων 

Ιστορική αναδρομή. Τεχνικές ανάπτυξης κρυστάλλων. Είδη μικροκυκλωμάτων. Διαδικασία κατασκευής: καθαρισμός πυριτίου, ανάπτυξη κρυστάλλου, κοπή σε 

wafers, ανάπτυξη με επίταξη, οξείδωση, φωτολιθογραφία, εισαγωγή προσμίξεων με διάχυση ή εμφύτευση ιόντων, επιμετάλλωση, συσκευασία. 

Ολοκληρωμένες αντιστάσεις, πυκνωτές, δίοδοι, BJT, ΜOSFET, CMOS. 

Αναλογικά ολοκληρωμένα κυκλώματα: καθρέπτες ρεύματος, διαφορικοί ενισχυτές, τελεστικοί ενισχυτές. 

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα: αντιστροφέας, διακόπτης, βασικές πύλες, σύνθετα συνδυαστικά και ακολουθιακά κυκλώματα. 

Μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδιασμού ολοκληρωμένων κυκλωμάτων. 

Αξιοπιστία και ποιοτικός έλεγχος. Μέθοδοι εξέτασης. Προσθήκη, ανίχνευση και σύγκριση σήματος. Σάρωση ορίων (Boundary scan). Έλεγχος Ψηφιακών 

Κυκλωμάτων. Μοντέλα σφαλμάτων. Πολυπλοκότητα δοκιμών. Ενσωματωμένος αυτοέλεγχος (BIST). Ανάλυση Υπογραφών. 

Λογισμικά ανάλυσης και σχεδίασης σε επίπεδο φυσικού σχεδιασμού (layout). 

Τίτλος Επιστημονικού Πεδίου: Βάσεις Δεδομένων 

Τίτλος Μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

Οργάνωση Δεδομένων και 

Εξόρυξη Πληροφορίας 

Εισαγωγή στις Αποθήκες Δεδομένων: ETL, Μετασχηματισμοί Δεδομένων, Μοντέλο Διαστάσεων, Σχήματα Star και Snowflake 

Κύβοι Δεδομένων, Αιτήματα OLAP (ενέργειες roll-up, drill down, pivot, slice & dice) 
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— Πρακτική εξάσκηση στο περιβάλλον Analysis Services του MS SQL Server 

Εξόρυξη Πληροφορίας από Συλλογές Δεδομένων 

— Εισαγωγή και Γενικές Έννοιες 

— Κατηγορίες Αλγορίθμων 

— Αναπαράσταση της Πληροφορίας στην Έξοδο της Επεξεργασίας 

— Αξιολόγηση της Ποιότητας του Αποτελέσματος στην Έξοδο της Επεξεργασίας 

Συσταδοποίηση (Clustering) 

— Μέτρα απόστασης και ομοιότητας 

— Ο Αλγόριθμος k-Means 

— Ο Αλγόριθμος k-Medians 

— Ο Αλγόριθμος k-Medoids 

— Ιεραρχική Συσταδοποίηση 

— Agglomerative 

— Divisive 

— Ο Αλγόριθμος DBSCAN 

Κανόνες Συσχέτισης (Association Rules) 

— ο Αλγόριθμος Apriori 

— ο Αλγόριθμος Sampling 

Αλγόριθμοι Πλησιέστερου Γείτονα και Τεχνικές Μείωσης των Δεδομένων 

Συστήματα Παραγωγής Συστάσεων 

— Πρακτική Εφαρμογή: Παραγωγή Συστάσεων από Πλησιέστερους Γείτονες 

— Πρακτική Εφαρμογή: Παραγωγή Συστάσεων από Συνδυαστικούς Κανόνες 
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