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ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 

ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5030661 ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, έχοντας υπ’ όψιν: 

1. Τις διατάξεις του αρθ. 4  παρ.1 της ΠΥΣ 33/2006 περί Αναστολής Διορισμών στο Δημόσιο Τομέα.  

2. Του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ. Α΄/08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και 

άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ. Α’. /11-05-

2016) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες Διατάξεις» και ισχύει.  

3. Το Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/ 11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 

4. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.06.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως 

το άρθρο 30 αυτού. 

5. Του αρθ. 12 της με Α.Π.110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργικής Απόφασης 

τροποποίησης και αντικατάστασης της υπ΄ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/Υπουργικής 

Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020-

Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από 

Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς-Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων» 
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6. Των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 

της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως εκσυγχρονίσθηκε με το 

ν. 4521/2-03-2018 (ΦΕΚ 38 Α) & το ν. 4547/12-06-2018 (ΦΕΚ 102 τ. Α’). 

7. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και τον Οδηγό Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

8. Του υπ. αριθ. Φ.Ε.Κ. 2192/τ. Β’ /15-07-2015 περί «Ορισμού Αναπληρωτών Προέδρου, καθορισμός 

αρμοδιοτήτων και καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας». 

9. Του υπ. αριθ. Φ.Ε.Κ. 2312/τ. Β’ /07-07-2017: «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Τεχνολογικού 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας». 

10. Την Πρόσκληση με  Κωδικό ΕΔΒΜ82 με αρ. 2696/21-05-2018 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2019». 

11. Την υπ΄αριθμ. 12/21-06-2018 Απόφαση ΕΕ (θέμα 11) περί έγκρισης υποβολής πρότασης με τίτλο 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 

2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας » με κωδ. ΟΠΣ 5030661 και ορισμού Ιδρυματικού Υπευθύνου της Πράξης. 

12. Την υπ΄αριθμ. 12/21-06-2018 Απόφαση ΕΕ (θέμα 12) περί ορισμού Ε/Υ και  Επιτροπής Παραλαβής 

Φυσικού Αντικειμένου του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019  στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας». 

13. Την υπ΄αριθμ. 4524/30-08-2018, με ΑΔΑ: 6ΤΤΥ465ΧΙ8-ΦΥΛ, Απόφαση ένταξης της Πράξης «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019  στο ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5030661. 

14. Την υπ΄αριθμ. 16/06-09-2018 Απόφαση ΕΕ (θέμα 06) για έγκριση ένταξης, οικονομικής διαχείρισης και 

προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030661 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

15. Την υπ΄αριθμ.16/06-09-2018 Απόφαση ΕΕ (θέμα 07) με την οποία εγκρίνεται η Απόφαση υλοποίησης με 

ίδια μέσα του Υποέργου 01 με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ομότιτλης πράξης με 

Κωδικό ΟΠΣ 5030661. 

16. Τις παρακάτω Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων με τις οποίες ορίζονται τα μαθήματα 

ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 

 Την υπ΄αρ. 6/30-05-2018 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών. 

 Την υπ΄αρ. 15/07-06-2018 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων   

 Την υπ΄αρ. 10/21-06-2018 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος   Λογιστικής  και  Χρηματοοικονομικής  

 Την υπ΄αρ. 12/18-06-2018 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. 

 Την υπ΄αρ. 14/22-06-2018Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) 
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 Την υπ΄αρ. 13/20-06-2018 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Φυσικοθεραπείας  

 Την υπ΄αρ. 17/20-06-2018 Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων  

17. Την έγκριση αυτών με την υπ’ αριθμ. 14/07-09-2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα. 

18. Το υπ. αριθμ. 26220/04-09-2018 έγγραφο του Ε/Υ κ. Κουτσονίκου για έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5030661 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2014-2020». 

19. Την υπ΄αριθμ.16/06-09-2018 Απόφαση ΕΕ (θέμα 08), με ΑΔΑ: 6ΚΝΑ46914Γ-210, για την έγκριση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 – 2019 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με 

Κωδικό ΟΠΣ 5030661 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030661, που εκτελείται στο 

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

Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2018 έως 31/12/2019 και 

Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή  κ. Ιωάννη Κουτσονίκο, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, 

κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού 

έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των 

προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για το ακαδημαϊκό έτος 

2018-2019, και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

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

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

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

των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Διευκρινίζεται ότι κάθε 

ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής 
ή/και του ερευνητικού έργου με το 
επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2008 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα 
του επιστημονικού πεδίου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 6: Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 60, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως: 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

1 - 20 

β) προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
0 - 10 

(1 μόριο κατ’ έτος διδακτικής εμπειρίας) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις 
σε συνέδρια 

0 - 20 
Μοριοδοτούνται μόνο οι 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις που είναι συναφείς 
με το επιστημονικό πεδίο ως εξής: 

2 μονάδες κατά μέγιστο για κάθε δημοσίευση σε 
περιοδικό αναγνωρισμένου κύρους ή τόμο με 

κριτές και 1 μονάδα κατά μέγιστο για κάθε μία 
από τις λοιπές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 

δ) Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία 

0 - 10 
Μοριοδοτείται μόνο η ερευνητική εμπειρία σε 

συναφές επιστημονικό πεδίο με 2 μονάδες κατά 
μέγιστο ανά εξάμηνο. 

Κριτήριο 7: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως: 

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

0 - 10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ 
θεωριών & βιβλιογραφίας 

0 –15 

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

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100 
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Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 5 αποτελεί λόγο 

απόρριψης της υποψηφιότητας αυτού/αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή του/της. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, Επιτροπή που η αντίστοιχη Συνέλευση 

έχει ορίσει.  

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζεται με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος από 

την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και 

διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στο οποίο δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν 

αποκλεισθέντες. 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.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

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 

κοινοποίηση της ως άνω απόφασης. 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.  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων της Επιτροπής Ερευνών κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και στους ιστότοπους των Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το Επιστημονικό 

Πεδίο  που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 1/1/2008. 
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 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 

407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ 

στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή  

 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 Ίδρυμα. 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί  Υπότροφοι βάσει των 

προβλέψεων των κειμένων διατάξεων και συγκεκριμένα του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 

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

3. Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού 

έτους είναι τρία (3), υπό τους κάτωθι περιορισμούς: 

Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο  

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

Τμήμα.  

 

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 και β) με σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του 

Τμήματος για κατάθεση βαθμολογίας. 

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 

περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της 

σύμβασης. 

 
5.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).  

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται 

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

αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. 
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Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος 

συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε ο ωφελούμενος:  

• λαμβάνει τη συνολική αμοιβή εφόσον του ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα (1) 

συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

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

υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων.  

Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται ως εξής:  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3=12.510,00€)  

3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*  

2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3  

1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3 2 Μαθήματα εκ των οποίων το 1 συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση 

εργαστηρίων: Αμοιβή 3/3 

 1 Μάθημα με υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων: Αμοιβή 2/3 

 

6. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε 

διαφορετικό Νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, πέραν της αμοιβής για το εν 

λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά 

από κατάθεση των σχετικών εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – 

διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε 

αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 

7. 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 ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 11/15-06-2018 απόφαση Συγκλήτου και 

συμπεριλαμβάνουν και την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2018-

2019. 

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

την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης 

όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών 

αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

9. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο 

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

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

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

να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού 

Πεδίου 

 Βιογραφικό Σημείωμα 

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

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

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

υποστήριξης διδακτορικής διατριβής. 

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

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

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

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

ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή δ) 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, ε) δεν 

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

αλλοδαπής και στ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

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

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

της Ελληνικής Γλώσσας. 

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

Δυτικής Ελλάδας και κατ’ επέκταση για το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη 

σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, 

ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, 

αζημίως γι’ αυτήν. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

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

εγγράφων, ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

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

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

οποία φέρουν θεώρηση από αρμόδια διοικητική αρχή. 
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Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 

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

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Αίτηση Υποψηφιότητάς τους (επισυνάπτεται το υπόδειγμα) και 

λοιπών δικαιολογητικών σε σφραγισμένο φάκελο.  

Η υποβολή των φακέλων των υποψηφίων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία 

ταχυμεταφορών (courier) στο Πρωτόκολλο  του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής 

Ελλάδας  καθημερινά 9.00-14.30 στην κάτωθι διεύθυνση: 

 

 

 

 

 

 

Στο φάκελο  θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη: 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, 26334, Πάτρα 

 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030661  

 

 Αρ. Πρωτ. ………/..….-…….-..... 
  
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο): 
 

 Τμήμα 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΙΔΡΥΜΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 

ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας 

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1 

Τ.Κ. 26334, 

Πάτρα 
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Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας καθώς και στους ιστότοπους των 

Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 03/10/2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 

11.00 π.μ. 

 

Η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης και των συνοδευτικών αποδεικνύεται, μόνο, από τον αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένων του ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (σφραγίδες 

ταχυδρομείου ή εταιρειών ταχυμεταφοράς δε λαμβάνονται υπ’ όψη).  

Οι αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη.  

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με 

τον κ. Κουτσονίκο Ιωάννη. 

Τηλέφωνο γραφείου: 2610 369051, e-mail: koutsonikos@teiwest.gr. 

 

Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας  

& Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 
 
 

Σπυρίδων Συρμακέσης  
Καθηγητής 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 1. Αίτηση Υποψηφιότητας 

        2. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

         3.  Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
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11 Ανακοινοποίηση στο ορθό  

της αριθμ. 27829/13-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
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ημερομηνία 03/10/2018 ημέρα Τετάρτη 

 

 

1.  ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Θέμα: Πρόταση υποβολής υποψηφιότητας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
………../………-…….-2018 κατάρτιση σύμβασης για πρόσληψη νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για 
το ακαδημαϊκό έτος (2018-2019) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας», με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5030661 
 

ΤΜΗΜΑ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  

1.ΜΑΘΗΜΑ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - ΕΑΡΙΝΟ) 

 

2.ΜΑΘΗΜΑ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - ΕΑΡΙΝΟ) 

 

3.ΜΑΘΗΜΑ / ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
(ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - ΕΑΡΙΝΟ) 

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Δ.Τ.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

Α.Μ.Κ.Α  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Οδός - Αριθμός)  

ΠΕΡΙΟΧΗ   

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ  

ΚΙΝΗΤΟ  

E - mail  

 
Συνημμένα:        
1. 
2. 
3. 
         
Ημερομηνία: …. / …. / 2018 
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...........................................  
 
όνομα και υπογραφή 
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2.Πίνακας Επιστημονικών Πεδίων και Μαθημάτων 
 

Τμήμα 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Εξάμηνο (Χ 

- Ε) 

Ώρες 

Θεωρ. 

Ώρες 

Εργαστ. 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Πιστωτικές 

Μονάδες 
Επίπεδο Μαθήματος 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

Οικονομικών και 

Διοίκησης 

Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία 
4505 Ε Χειμερινό 4  6,0 6,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Διαχείριση Κρίσεων στην 

Ξενοδοχειακή και 

Τουριστική Βιομηχανία 

4604 ΣΤ Εαρινό 4  6,0 6,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας στον Τουρισμό 
4601 ΣΤ Εαρινό 4  6,0 6,0 Υποχρεωτικό 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Αρχές Μάρκετινγκ 6505 Ε Χειμερινό 4  4,9 4,9 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Αρχές Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 
6103 Α Χειμερινό 4  4,6 4,6 Υποχρεωτικό / Κορμού 

Νομική 

Στοιχεία Δημόσιου και 

Φορολογικού Δικαίου 
6507 Ε Χειμερινό 4  4,9 4,9 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Επιχειρηματική Ηθική και 

Εταιρική Κοινωνική 

Ευθύνη 

6607 ΣΤ Εαρινό 4  4,9 4,9 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Τεχνολογίας Αλιείας - 

Υδατοκαλλιεργειών 

Αλιεία 
Δυναμική Αλιευτικών 

Αποθεμάτων 
13704 Ζ Χειμερινό 3 2 6,0 6,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Γενετική 
Εφαρμογές Γενετικής και 

Βιοτεχνολογίας 
13607 ΣΤ Εαρινό 3 2 5,5 5,5 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

(Πάτρας) 

Επιχειρήσεις και 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

Επιχειρήσεις και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα 
4712 Ζ Χειμερινό 4  6,0 6,0 Προαιρετικό 

Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική 

Ειδικά Θέματα Βάσεων 

Δεδομένων 
4509 Ε Χειμερινό 3 2 6,0 6,0 

Υποχρεωτικό / 

Κατεύθυνσης 

Εκπαιδευτική Τεχνολογία 4609 ΣΤ Εαρινό 3 2 6,0 6,0 Προαιρετικό 
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Τμήμα 
Επιστημονικό 

Πεδίο 
Τίτλος Μαθήματος Κωδικός Εξάμηνο 

Εξάμηνο (Χ 

- Ε) 

Ώρες 

Θεωρ. 

Ώρες 

Εργαστ. 

Διδακτικές 

Μονάδες 

Πιστωτικές 

Μονάδες 
Επίπεδο Μαθήματος 

Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

Ολοκληρωμένη 

Διαχείριση 

Καλλιεργειών 

Συστήματα 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης Καλλιεργειών 

4707 Ζ Χειμερινό 2 2 5,0 5,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Δενδροκομία 
Μικροί Καρποί - 

Εναλλακτικές Καλλιέργειες 
4506 Ε Χειμερινό 2 2 5,0 5,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Μηχανικών Η/Υ ΤΕ 
Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία 
Εκπαιδευτική Τεχνολογία 9703 Ζ Χειμερινό 3  5,0 5,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Φυσικοθεραπείας 

Εφαρμογές 

Βιοϊατρικής 

Μηχανικής και 

Πληροφορικής 

στην Υγεία 

Πληροφορικής της Υγείας 3105 Α Χειμερινό 2  6,0 3,0 Υποχρεωτικό / Κορμού 

Ευφυή Συστήματα Λήψης 

Απόφασης 
3605 ΣΤ Εαρινό 2  6,0 2,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Προσθετική - Ορθωτική 3706 Ζ Χειμερινό 2  6,0 2,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Ψυχολογία της 

Υγείας 
Ψυχολογία της Υγείας 3606 ΣΤ Εαρινό 2  6,0 2,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 

Διοίκηση 

Μονάδων Υγείας 

Διοίκηση - Οργάνωση - 

Ποιότητα Μονάδων Υγείας 
3707 Ζ Χειμερινό 2  6,0 2,0 Επιλογής Υποχρεωτικό 
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3. Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 
 

Τμήμα Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος 

Τουριστικών 

Επιχειρήσεων 

Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία 

Σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργήσει στους φοιτητές - φοιτήτριες μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την καινοτομία 

και την επιχειρηματικότητα. Να τους καταστήσει ικανούς να αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά, 

που στηρίζονται στην καινοτομία, να οργανώσουν τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή καινοτόμων 

υπηρεσιών/προϊόντων και να αξιοποιούν τις τεχνολογίες για την επίτευξη επιχειρηματικών στόχων. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος ο φοιτητής - η φοιτήτρια θα έχει τη δυνατότητα: 

 να μελετήσει τις διαφορετικές προσεγγίσεις που συνθέτουν την έννοια της Επιχειρηματικότητας, 

 να εξοικειωθεί με τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις επιστημονικές μεθόδους λήψης αποφάσεων, 

 να ασχοληθεί με τη διαδικασία ίδρυσης και οργάνωσης επιχειρήσεων, 

 να ασχοληθεί με την επίδραση του περιβάλλοντος στην Επιχειρηματικότητα, το ρόλο του νομικού πλαισίου και το ρόλο 

των κυβερνήσεων, 

 να γνωρίσει τα κίνητρα επιχειρηματικότητας, τη διεύρυνση επιχειρηματικών ευκαιριών και τις καινοτομίες 

επιχειρηματικότητας, 

 να ασχοληθεί με τις πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και τους φορείς υποστήριξης, 

 να μελετήσει την επιχειρηματική στρατηγική, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τη σχετική αβεβαιότητα, 

 να εξοικειωθεί με τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου (περίληψη, έκθεση ευκαιρίας, ανάλυση αγοράς, ανάλυση 

Μάρκετινγκ), 

 να εξοικειωθεί με την οργάνωση παραγωγής και τη χρηματοοικονομική ανάλυση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, 

 να ασχοληθεί με την αξιολόγηση και τον προγραμματισμό επενδύσεων, 

 να ασχοληθεί με τον προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων. 

Διαχείριση Κρίσεων 

στην Ξενοδοχειακή και 

Τουριστική Βιομηχανία 

Το μάθημα ασχολείται με περιπτώσεις αληθινών κρίσεων και με τις διοικητικές προσπάθειες αντιμετώπισης των συνεπακόλουθων 

δυσχερειών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων επιχειρησιακής ετοιμότητας σε σχέση με μελλοντικά προβλήματα και κρίσεις. 

Το μάθημα αποτυπώνει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά, που φαίνεται να υπάρχουν, σε περιπτώσεις κρίσεων, παρουσιάζοντας 

την εξέλιξη «τυπικών» κρίσεων και την πλειάδα των διοικητικών ικανοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τους. 

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές - φοιτήτριες θα έχουν τη δυνατότητα: 
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Τμήμα Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος 

 να γνωρίζουν τους παράγοντες που αποτελούν το έναυσμα κρίσεων στον τουρισμό, καθώς και την ευπάθεια της 

τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε αυτές, 

 να διαχωρίζουν και να εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης και πρόγνωσης που σχετίζονται με τη διαχείριση 

κρίσεων, 

 να καθορίζουν και να αναλύουν σύγχρονα στρατηγικά μέτρα διαχείρισης κρίσεων, 

 να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διαχειρίζονται μέτρα και εργαλεία διαχείρισης κρίσεων στην 

τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, 

 να κατανοούν τις μελλοντικές προκλήσεις του τουρισμού αναφορικά με τις κρίσεις και τη διαχείρισή τους. 

Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας στον 

Τουρισμό 

Η ποιότητα υπηρεσιών αναφέρεται στο συλλογικό αποτέλεσμα της απόδοσης μιας υπηρεσίας, η οποία καθορίζει τον βαθμό 

ικανοποίησης των καταναλωτών. Η διοίκηση της ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό αναφέρεται στην παρακολούθηση και στις 

διοικητικές λειτουργίες που έχουν ως σκοπό την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή τουρίστα, μέσω της παροχής υπηρεσιών 

υψηλής ποιότητας. 

Στόχοι του μαθήματος: 

 να γνωρίζουν οι σπουδαστές τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις του όρου «ποιότητα» 

 να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της διοίκησης ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό, όπως έχουν αναπτυχθεί στο γνωστικό 

πεδίο του μάρκετινγκ, της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και της διοίκησης λειτουργιών 

 να καθορίζουν τον αντίκτυπο της ποιότητας μιας υπηρεσίας στην ικανοποίηση του πελάτη 

 να αξιολογούν τους παράγοντες που επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα μιας υπηρεσίας από τον τελικό 

καταναλωτή 

 να εφαρμόζουν διοικητικές πρακτικές και τεχνικές μέτρησης της ποιότητας υπηρεσιών στον τουρισμό. 
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Τμήμα Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος 

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 
Αρχές Μάρκετινγκ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να παράσχει εισαγωγικές γνώσεις στην Επιστήμη του Μάρκετινγκ και της ιδιαίτερης σημασίας του 

στη λειτουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και οι κατευθύνσεις 

του Μάρκετινγκ, οι θεμελιώδεις λειτουργίες του και η συμβολή του στην κατανόηση και αλληλεπίδραση της αγοράς και των 

επιχειρήσεων. 

Στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Να κατανοήσουν οι φοιτητές - φοιτήτριες τις βασικές έννοιες και το ρόλο του Μάρκετινγκ στον κόσμο των επιχειρήσεων, 

 Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον, τα εργαλεία και την οργάνωση του Μάρκετινγκ, 

 Να αφομοιώσουν τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και του τρόπου λειτουργίας των 

καταναλωτικών κινήτρων, 

 Να γνωρίσουν τις πολιτικές και τεχνικές τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών 

 Να εξοικειωθούν με τα συστήματα διανομής, προώθησης, καθώς και τις λειτουργίες της διαφήμισης και των δημοσίων 

σχέσεων. 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 Ο ρόλος του Μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, το σύστημα Μάρκετινγκ, το περιβάλλον  Μάρκετινγκ 

 Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος Μάρκετινγκ 

 Η συμπεριφορά του καταναλωτή 

 Οι ανάγκες, η επιλεκτικότητα και ο τρόπος ζωής 

 Τα 4Ρ του Μάρκετινγκ 

 Το προϊόν, οι διακρίσεις του προϊόντος, η συσκευασία, η δημιουργία νέου προϊόντας, ο κύκλος ζωής  του προϊόντος 

 Η διανομή, οι λειτουργίες και οι ενδιάμεσοι 

 Τιμολόγηση και  τιμολογιακές πολιτικές στις διάφορες μορφές αγοράς 

 Τεχνικές τιμολόγησης 

 Το μίγμα της προώθησης 

 Η διαφήμιση, κατηγορίες, εμπλεκόμενοι, σχεδιασμός της διαφημιστικής εκστρατείας 

 Ο ρόλος και οι λειτουργίες των Δημοσίων Σχέσεων 

 Ο Προγραμματισμός και Στρατηγική των Δημοσίων Σχέσεων 

 Η Έρευνα Δημοσίων Σχέσεων  

ΑΔΑ: ΨΔΒ746914Γ-ΠΞΧ



18 Ανακοινοποίηση στο ορθό  

της αριθμ. 27829/13-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
αιτήσεων, αντί την 01η/10/2018 ημέρα Δευτέρα στην ορθή ημερομηνία 03/10/2018 ημέρα Τετάρτη 

 

 

Τμήμα Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος 

Αρχές Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Το μάθημα αποσκοπεί να εισάγει τον φοιτητή στη θεωρία, τις σύγχρονες σχολές σκέψης και τις βέλτιστες πρακτικές στο χώρο του 

μάνατζμεντ, αλλά και να παρουσιάσει τις νέες τάσεις και εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα 

και διεθνώς. Με την παρακολούθηση του μαθήματος, αναμένεται ο φοιτητής να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες δεν 

μπορούν να αποκτηθούν αποκλειστικά και μόνο με τη μελέτη του διδακτικού υλικού. Τέτοιες γνώσεις αφορούν την καθημερινή 

πρακτική, όπως αυτή βιώνεται με τη συνδρομή επίκαιρων παραδειγμάτων από το επιχειρησιακό γίγνεσθαι. Επίσης, ο συμμετέχων 

στην εκπαιδευτική διαδικασία αναμένεται να αποκτήσει την ικανότητα κριτικής σκέψης. 

Ειδικότερα, το μάθημα πραγματεύεται τις θεμελιώδεις λειτουργίες του Μάνατζμεντ. Μία σύντομη εξοικείωση με τις βασικές 

έννοιες του στελέχους, της επιχείρησης και των μορφών της, καθώς και των συνασπισμών, ακολουθείται από την εξελικτική 

παρουσίαση του μάνατζμεντ και των μεθόδων του. Στη συνέχεια αναλύονται διεξοδικά οι λειτουργίες: Προγραμματισμός, 

Οργάνωση, Στελέχωση, Ηγεσία, Έλεγχος. 

Σκοπός του μαθήματος είναι: 

 να εισαγάγει τον φοιτητή/τρια στις βασικές έννοιες της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.  

 να καταφέρουν οι φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια της διοίκησης των επιχειρήσεων σαν μέρος της καθημερινότητάς 

τους.  

 να μάθουν τις έννοιες της διοίκησης όχι σαν θεωρίες, αλλά να τις αντιμετωπίσουν σαν ρεαλιστικά παραδείγματα, ώστε 

όταν βρεθούν μελλοντικά στον εργασιακό τους χώρο να γνωρίζουν πώς θα προγραμματίσουν τις λειτουργίες μιας 

επιχείρησης, πώς θα την οργανώσουν, πώς θα τη διευθύνουν αλλά και πώς θα την ελέγξουν, μιας και θα έχουν 

αντιμετωπίσει όλα τα θέματα της διοίκησης στο μάθημα με τα ανάλογα παραδείγματα. 

Στοιχεία Δημόσιου και 

Φορολογικού Δικαίου 

Στόχοι του μαθήματος είναι: 

 Να γίνει εισαγωγή των φοιτητών - φοιτητριών στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων του κράτους, στους κανόνες που 

διέπουν τη δράση της δημόσιας διοίκησης και ιδίως την έκδοση διοικητικών πράξεων. 

 Να παρουσιάσει όλο το πλέγμα αρχών και κανόνων που διέπει τη διαμόρφωση των σχέσεων Κράτους και Πολίτη, 

φορολογικής αρχής και φορολογούμενου. 

 Να καταδείξει τις δυνατές μορφές αντίδρασης στην άσκηση δημόσιας εξουσίας μέσα από τις διοικητικές προσφυγές και 

την προσφυγή στη διοικητική δικαιοσύνη. 

 Να αναλύσει τις θεμελιακές συνταγματικές βάσεις πάνω στις οποίες διαρθρώνεται το ελληνικό φορολογικό σύστημα. 

 Να εξοικειώσει του φοιτητές - τις φοιτήτριες με την προβλεπόμενη από το νόμο φορολογική διαδικασία. 
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 Να αναδείξει τη διεθνή και ευρωπαϊκή διάσταση του φορολογικού δικαίου. 

Περιεχόμενο μαθήματος: 

 Στοιχεία Δημοσίου Δικαίου 

o Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης (Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ / ΝΠΙΔ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Ιεραρχικός 

Έλεγχος και διοικητική εποπτεία) 

o Διοικητικά όργανα 

o Διοικητικές πράξεις 

 Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου 

o Αρχές άσκησης φορολογικής εξουσίας 

o Η λειτουργία του φορολογικού συστήματος 

o Οι διακρίσεις των φόρων 

o Η φορολογική διαδικασία 

o Στοιχεία φορολογικής δικονομίας 

 Διεθνές Φορολογικό δίκαιο 

o Οι συμβάσεις για την αποφυγή διπλής φορολογίας 

o Η φορολογική μεταχείριση εισοδήματος και κεφαλαίου 

o Η εξάλειψη της  διπλής φορολογίας 

o Η καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής 

 Οι κανόνες του ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου 

o Απαγορεύσεις φορολογικών περιορισμών κατά την κυκλοφορία προσώπων, προϊόντων και υπηρεσιών 

o Φορολογική εναρμόνιση και σχετικές οδηγίες 

Επιχειρηματική Ηθική 

και Εταιρική 

Κοινωνική Ευθύνη 

Περίγραμμα μαθήματος: 

 Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) 

 Ιστορική αναδρομή 

 Αιτίες και αφορμές που οδήγησαν στην ΕΚΕ 

 Φορείς της ΕΚΕ (ελληνικοί και διεθνείς) 

 Τα ενδιαφερόμενα μέρη ή συμμέτοχοι 
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 Οι διαστάσεις της ΕΚΕ (εσωτερική και εξωτερική) 

 Η κοινωνική διάσταση 

 Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 Η περιβαλλοντική διάσταση– Αειφόρος ανάπτυξη 

 Εργαζόμενοι και Εργασιακές σχέσεις 

 Έρευνα 

 Ηθική & Καταπολέμηση της διαφθοράς 

 Κώδικες Δεοντολογίας 

 Συναλλακτικά ήθη - εμπορικές πρακτικές - αθέμιτος ανταγωνισμός 

 ΕΚΕ και μέγεθος επιχειρήσεων 

 Πλεονεκτήματα ΕΚΕ 

 Εταιρική Διακυβέρνηση 

 Έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης 

 Διάκριση από ΕΚΕ 

 Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική υπευθυνότητα 

 Εταιρική διακυβέρνηση και Ελληνική πρακτική 

 Νόμος 3016/2002 

 Οργάνωση και διοίκηση της επιχειρήσεως βάσει της ΕΚΕ 
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Τεχνολογίας Αλιείας 

- Υδατοκαλλιεργειών 

Δυναμική Αλιευτικών 

Αποθεμάτων 

Ιχθυοαποθέματα: Ορισμοί (αφθονία και πυκνότητα, αλιευτική προσπάθεια και μονάδα αλιευτικής προσπάθειας). Αναλυτικά 

μοντέλα: «Στρατολόγηση» και Επιλεκτικότητα Αλιευτικού Εργαλείου, Ατομική Αύξηση, Ρυθμοί Θνησιμότητας, Εκτιμήσεις. 

Λογιστικά Μοντέλα: Ισορροπημένη και Μέγιστη Αλιευτική προσπάθεια, Επίδραση της Αλιείας στους Ιχθυοπληθυσμούς, 

Σταθεροποίηση Αλιευτικού Πεδίου. Γλωσσάρι. Υπενθύμιση των κυριότερων μαθηματικών εννοιών που χρησιμοποιούνται στις 

δυναμικές μελέτες των πληθυσμιακών μεγεθών, με επιλεγμένα παραδείγματα. Υπενθύμιση των κυριότερων στατιστικών εννοιών 

που χρησιμοποιούνται στις δυναμικές μελέτες των πληθυσμιακών μεγεθών, με επιλεγμένα παραδείγματα. Αρχές κατασκευής 

μοντέλων. Υπολογισμός των παραμέτρων των σχέσεων μήκους-βάρους, ηλικίας-μήκους και ηλικίας-βάρους με επεξεργασία 

δεδομένων (γραφικά, στατιστικά και με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού). Κλείδες ηλικίας-μήκους. Υπολογισμός των ρυθμών 

θνησιμοτήτων. Εφαρμογή των πληθυσμιακών παραμέτρων της αύξησης και των θνησιμοτήτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού. Επεξεργασία δεδομένων αλιευτικής παραγωγής και αλιευτικής έντασης για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων σχετικών με την κατάσταση ενός αποθέματος. 

Εφαρμογές Γενετικής 

και Βιοτεχνολογίας 

Περιγραφή Θεωρητικού Μέρους: 

Εισαγωγή στην Πληθυσμιακή - Ποσοτική Γενετική. Έννοιες της πληθυσμιακής γενετικής – ποιοτικοί χαρακτήρες στους 

πληθυσμούς. Νόμος Hardy – Weinberg. Παραβιάσεις του Νόμου Hardy-Weinberg και εξελικτικές δυνάμεις που δρουν στην 

κατεύθυνση αλλαγής γονιδιακών συχνοτήτων. Γενετική διατήρησης πληθυσμών (Conservation Genetics, ομομειξία, δραστικό 

μέγεθος πληθυσμού). Στατιστική στη γενετική βελτίωση και πληθυσμιακή γενετική (δείκτες). Γενετική Βελτίωση Ιχθύων, ποσοτικοί 

χαρακτήρες, κληρονομικότητα των ποσοτικών χαρακτήρων. Αρχές της επιλογής. Κληροδοτική τιμή, ομοιότητα συγγενών. 

Επιλογή πολλαπλών χαρακτήρων, γενετικές συσχετίσεις. Διασπορά γενετικού κέρδους. Ομομειξία και διασταυρώσεις χρήσης 

(υβριδισμός). Νέες τεχνολογίες (γενωμική, πρωτεωμική, ανάλυση QTL, GWAS, μονοφυλετικοί πληθυσμοί, χρωμοσωμικοί 

χειρισμοί, διαδονιδιακά ψάρια) και εφαρμογή τους στην πληθυσμιακή γενετική, οικολογία, γενετική βελτίωση.  

Περιγραφή Εργαστηριακού Μέρους: 

Το Εργαστηριακό μέρος εστιάζεται στην γενετική ταυτοποίηση υδρόβιων οργανισμών με ανάλυση project. Επίδειξη οργάνων, 

πρακτική με πιπέττες, πρακτική με όγκους μl-ml. Παρασκευή διαλυμάτων (υπολογισμοί όγκων, ποσοτήτων pH-μέτρηση). 

Εισαγωγή στις μεθόδους (Μοριακοί markers). Ανάλυση project (Ταυτοποίηση sparidae (Cytb τσιπούρα), αναγνώριση γονέων από 

μαζική διασταύρωση γονέων, αναγνώριση πληθυσμού προέλευσης ατόμων άγνωστης προέλευσης). Απομόνωση DNA (NaCl). 

Πολλαπλασιασμός – ενίσχυση κομματιών DNA (Ενίσχυση μιτοχονδριακού γονιδίου με PCR - Μικροδορυφορικοί σημαντές). 

Επεξεργασία του προϊόντος της PCR (πέψη του PCR προϊόντος με ένζυμα περιορισμού, Sequencing). Ηλεκτροφόρηση – λήψη 
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Τμήμα Τίτλος Μαθήματος Περιγραφή Μαθήματος 

αποτελεσμάτων (Φωτογραφία πηκτώματος αγαρόζης, ηλεκτροφαινόγραμμα (output από γενετικό αναλυτή)). Ανάλυση 

αποτελεσμάτων (εκτίμηση γενετικών συχνοτήτων, πληθυσμιακοί δείκτες (FST, FIS, δείκτης ομομειξίας), μέθοδοι αναγνώρισης 

γονέων, μέθοδοι αναγνώρισης πληθυσμού προέλευσης). Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

(Πάτρας) 

Επιχειρήσεις και 

Ανθρώπινα 

Δικαιώματα 

Βασικά διεθνή κείμενα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις, Επισκόπηση σύγχρονων νομικών και 

πολιτικών εξελίξεων που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Σύγχρονα επιχειρηματικά μοντέλα στο 

πλαίσιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιχειρήσεις και το δικαίωμα στο περιβάλλον, Σχέση ανάπτυξης: επιχειρηματικότητα, 

εταιρική κοινωνική ευθύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ζητήματα δικαιοσύνης: Επιχειρηματικότητα, Ανθρώπινα Δικαιώματα, 

Λογοδοσία, Γενικό καλό «public good», Κατάρτιση ατζέντας για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις επιχειρήσεις. 

Ειδικά Θέματα Βάσεων 

Δεδομένων 

Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων (κανονικοποίηση). Μετάβαση από το μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων στο σχεσιακό. Όψεις (views), 

περιορισμοί (constraints), δοσοληψίες (transactions), stored procedures, Triggers. Ο Ρόλος και τα καθήκοντα του Διαχειριστή 

Βάσεων Δεδομένων. Ασφάλεια και δικαιοδοσία σε Βάσεις Δεδομένων. Αντίγραφα (back up) της βάσης δεδομένων και 

επαναλειτουργία βάσης (recovery). Συγχρονισμός προσπέλασης (concurrency) σε περιβάλλοντα με πολλούς χρήστες. 

Βελτιστοποίηση αιτημάτων προσπέλασης (query optimization). Κατανεμημένες Βάσεις Δεδομένων (distributed database). 

Επίκαιρα θέματα βάσεων δεδομένων (βάσεις πολυμέσων, βάσεις δεδομένων στο διαδίκτυο, ασφάλεια βάσεων δεδομένων, 

διαχείριση γνώσης και βάσεις δεδομένων και γνώσης, XML, OLAP, Data Warehouse κλπ.). Τεχνολογία Oracle (PL/SQL, triggers, 

stored procedures κλπ.). Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Ανοικτού κώδικα. Ανάπτυξη εφαρμογών πάνω από 

πρότυπες διεπαφές επικοινωνίας με βάσεις (ODBC, JDBC), κατανεμημένες βάσεις, αρχιτεκτονικές πελάτη - εξυπηρετητή, 

αρχιτεκτονική τριών επιπέδων, βάσεις και διαδίκτυο. 

Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία 

Η έννοια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας,  Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης - blended learning, 

Θεωρίες μάθησης, Διδακτικές μέθοδοι και εκπαιδευτικές στρατηγικές, Εκπαιδευτικό υλικό και Λογισμικό (είδη, τύποι, μοντέλα 

κύκλου ζωής εκπαιδευτικού λογισμικού, εφαρμογές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού / λογισμικού, Camtasia, Camstudio, 

HotPotatoes κλπ.), Αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού / λογισμικού - άξονες, κριτήρια, μετρικές, Σχεδιασμός και οργάνωση e-

μαθήματος (μεθοδολογίες και μοντέλα, σκοποί και εκπαιδευτικοί στόχοι, μαθησιακά αποτελέσματα, μαθησιακά αντικείμενα, 

μαθησιακές δραστηριότητες, αξιολόγηση), Συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS, Learning Management Systems) - moodle, 

Open eClass, Νέες τάσεις στην ηλεκτρονική μάθηση (serious games, edX, MOOC). 
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Τεχνολόγων 

Γεωπόνων 

Συστήματα 

Ολοκληρωμένης 

Διαχείρισης 

Καλλιεργειών 

Περιεχόμενα του μαθήματος: 

 Τι είναι η αειφορία και ποιος ο ρόλος του περιβάλλοντος 

 Αγρο-οικοσυστήματα 

 Γονιμότητα εδάφους και τρόποι επηρεασμού αυτής 

 Αειφορικότητα εδάφους 

 Οικονομική βιωσιμότητα καλλιεργειών 

 Ολοκληρωμένα Συστήματα Γεωργικής Παραγωγής 

 Οφέλη της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης και πλεονεκτήματα των προϊόντων ολοκληρωμένης διαχείρισης 

 Συστήματα ποιότητας Ολοκληρωμένης διαχείρισης 

 Μέθοδοι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών 

 Ολοκληρωμένη Παραγωγή, Πολλαπλή συμμόρφωση 

 Μέτρα και μέσα της Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας 

 Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζιζανίων 

 Εκπαίδευση των καλλιεργητών 

 Ολοκληρωμένη παραγωγή ελιάς 

 Ολοκληρωμένη παραγωγή Οπωροφόρων 

 Ολοκληρωμένη παραγωγή λαχανοκομικών, δενδροκομικών και αμπελοκομικών καλλιεργειών 

Μικροί Καρποί - 

Εναλλακτικές 

Καλλιέργειες 

Στο μάθημα περιλαμβάνονται όλα τα μικρού μεγέθους ή θαμνώδη οπωροφόρα (Small fruits). Σε αυτά περιλαμβάνονται: η 

φράουλα, τα σμέουρα και τα βατόμουρα, καθώς και τα μεταξύ των υβρίδια, τα ριβήσια ή φραγκοστάφυλλα και η γκροσσουλάρια 

καθώς και τα μεταξύ των υβρίδια, τα μύρτιλα και τα γράντµπερρυ. Βοτανική ταξινόμηση, καταγωγή, οικονομική σημασία, 

εδαφοκλιµατικές συνθήκες, καλλιεργητικές τεχνικές. Ποικιλίες, διατροφική αξία. Επίσης εξετάζονται νέες, εναλλακτικές 

καλλιέργειες όπως το ιπποφαές, η αλλόη, η κρανιά, το γκότζι µπέρι κ.ά. 

Μηχανικών Η/Υ ΤΕ 
Εκπαιδευτική 

Τεχνολογία 

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτικές Θεωρίες και Τεχνολογικές προσεγγίσεις για εκπαιδευτικό υλικό και 

λογισμικό και πως επιδρούν στην εκπαίδευση. Τεχνικές για ενθάρρυνση της συμμετοχής σπουδαστών, για την παρουσίαση 

εκπαιδευτικού υλικού, την δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων. Διεθνή και Εθνικά πρότυπα. 
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Φυσικοθεραπείας 

Πληροφορικής της 

Υγείας 

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος αυτού Γενικών Γνώσεων είναι η εμβάθυνση των φοιτητών στις βασικές αρχές που αφορούν τόσο 

στην Ιατρική Τεχνολογία όσο και στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας. Οι αρχικές ενότητες των μαθημάτων περιλαμβάνουν 

τις βασικές αρχές βιοϊατρικής τεχνολογίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εν συνεχεία, διδάσκονται τα Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης και Υγείας, με έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα υγείας και στην ταξινόμηση, εφαρμογή 

πρωτοκόλλων, κωδικοποίηση, επικοινωνία και τηλεϊατρική, ενώ ένα μάθημα θα εισάγει τους σπουδαστές στην τεχνητή νοημοσύνη 

και ιατρική. Περεταίρω εμβάθυνση στον τομέα της υγείας θα γίνει με τη διδασκαλία και παρουσίαση συστημάτων εικονικής 

πραγματικότητας, καθώς και με τα συστήματα ιατρικής απεικονιστικής. Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα ιατρικής 

τεχνολογίας στο Χώρο της Φυσικοθεραπείας, καθώς και στην ασφάλεια που παρέχουν τα συστήματα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.  

Ευφυή Συστήματα 

Λήψης Απόφασης 

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη χρήση των βασικών εφαρμοσμένων τεχνολογιών της τεχνητής 

νοημοσύνης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μελέτη: α) των μεθόδων αναπαράστασης της γνώσης και β) στην υλοποίηση 

υπολογιστικών συστημάτων υποστήριξης λήψης απόφασης στο χώρο της υγείας. Τα μαθήματα του περιγράμματος 

περιλαμβάνουν την εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη, την αναπαράσταση γνώσης, τον κατηγορηματικό λογισμό, τη λογική 

πρώτης τάξης, τα έμπειρα συστήματα και την ασαφή λογική, τα νευρωνικά δίκτυα και τους γενετικούς αλγόριθμους. Έμφαση θα 

δοθεί στα συστήματα λήψης απόφασης και στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στη Φυσικοθεραπεία. Επίσης, θα γίνει 

παρουσίαση πάνω στην ευφυή ανάλυση βιοσημάτων, τον ευφυή προγραμματισμό καθώς και την υλοποίηση ευφυών 

υπολογιστικών συστημάτων. 

Προσθετική - Ορθωτική 

Η διδακτέα ύλη του μαθήματος εστιάζεται στην ανάλυση της θεραπευτικής προσέγγισης μέσω ειδικού ορθωτικού εξοπλισμού που: 

α) παρέχει υποστήριξη σε μέρη του σώματος που έχουν υποστεί σοβαρές νευρολογικές κακώσεις (παραλύσεις - παρέσεις), β) 

παρέχει ανακούφιση από επίπονες καταστάσεις και γ) εμποδίζει την επιδείνωση ορθοπεδικών δυσμορφιών και δυσλειτουργιών. 

Η διδασκαλία της ορθωτικής επιπλέον επικεντρώνεται στη διδασκαλία της φυσιολογικής και παθολογικής κίνησης και στην 

αποκατάσταση εξειδικευμένων μυοσκελετικών κακώσεων (κυφώσεις - σκολιώσεις), όπως και καταστάσεις σοβαρών κινητικών 

δυσλειτουργιών (παραπληγιών - παρέσεων). Η ύλη που αφορά τη διδασκαλία της προσθετικής ασχολείται με την αντικατάσταση 

τμήματος του άνω και κάτω άκρου σε ασθενείς με ακρωτηριασμό ή γενετική ανωμαλία μέσω ειδικού προσθετικού εξοπλισμού. 

Έμφαση δίνεται επίσης στη διδασκαλία των διαφόρων τύπων των προσθέσεων για τα άκρα, καθώς και στην επανεκπαίδευση της 

λειτουργικότητας σε ακρωτηριασμένους ασθενείς. 

Ψυχολογία της Υγείας 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των φοιτητών στα θέματα που αφορούν το αντικείμενο της ψυχολογίας της υγείας και 

να εξοικειωθούν με τις μεθόδους σχετικά με την εφαρμογή της ψυχολογίας στην παρέμβαση που σχετίζεται με την υγεία, τον 

τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επηρεάζονται ψυχολογικά από ασθένειες, από διάφορες συμπεριφορές και γνωστικές επιδράσεις 
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που επηρεάζουν την υγεία και την ασθένεια, καθώς και τον τρόπο προσέγγισης των επαγγελματιών υγείας ατόμων με αναπηρίες. 

Αυτό το μάθημα θα επιτρέψει στους φοιτητές να γνωρίζουν τα βιοψυχοκοινωνικά θεμέλια της ανθρώπινης προσωπικότητας και 

συμπεριφοράς, αλλά και τις βασικές ψυχολογικές διεργασίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του ατόμου. Επιπλέον το μάθημα 

θα συμβάλει στον εμπλουτισμό των γνώσεων των φοιτητών σχετικά με την ψυχοκοινωνική βάση των διαδικασιών της νόσου, 

αλλά και τις αλληλεπιδράσεις του ατόμου με την οικογένειά του, την κοινωνική και την ομάδα εργασίας. Η διδακτέα ύλη θα 

εμπλουτίσει τις θεωρητικές γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητών στην αναγνώριση των ψυχολογικών αντιδράσεων των ατόμων 

που αντιμετωπίζουν σε διάφορες καταστάσεις ασθενείας και θανάτου, αλλά και να γνωρίζουν τη σημασία της σχέσης θεραπευτή 

- θεραπευόμενου, εφαρμόζοντάς δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας στη σχέση με τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και με 

άλλους επαγγελματίες. 

Διοίκηση - Οργάνωση - 

Ποιότητα Μονάδων 

Υγείας 

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις έννοιες της Διοίκησης, Οργάνωσης και Διακείρισης (Μάνατζμεντ), 

καθώς και ανάπτυξης και ελέγχου Ποιότητας ενός Οργανισμού, αναγνωρίζοντας τις βασικές λειτουργίες αυτών στη Διαδικασία 

Λήψης Αποφάσεων ενός Οργανισμού Υγείας. Επιπλέον, σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις αρχές και τα 

πρότυπα και στις μεθόδους Διοίκησης των Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας. Το μάθημα επικεντρώνεται στο να μπορούν οι 

φοιτητές να έχουν γνώση στις έγκυρες διαδικασίες και μεθοδολογίες για την ορθολογική λήψη αποφάσεων αναφορικό με την 

οργάνωση και διοίκηση Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας. Επιπλέον, το μάθημα συμβάλει στο να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες, 

τα μοντέλα και τις παραμέτρους για τη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Οργανισμών Υπηρεσιών Υγείας, αλλά και να γνωρίζουν 

βασικές αρχές, θεωρίες και παραμέτρους Marketing και της εφαρμογής τους σε θέματα υγείας, στον ανασχεδιασμό επιχειρησιακών 

διεργασιών και στη συμμετοχή στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των υπηρεσιών υγείας. Τέλος, το μάθημα συμβάλει στο να 

κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της ποιότητας στους Οργανισμούς Υπηρεσιών Υγείας και να μπορούν να αξιολογούν την 

ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας με στόχο τη βελτίωση αυτής. 
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