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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

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

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 
11601/17.05.2017 και σχετικών τροποποιήσεων και διευκρινίσεων, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προσκαλεί 
Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διδασκαλία 
μαθημάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα επιλέξιμων μαθημάτων. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για να διδάξουν ένα από τα εν 
λόγω μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2017-2018, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους όρους: 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχουν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση 
ότι: 
- έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2007. 
- δεν κατέχουν 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 κατέχουν 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. 
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(Διευκρινίζεται ότι το ασυμβίβαστο του παρόντος εδαφίου αφορά τους πανεπιστημιακούς 
υποτρόφους που κατέχουν θέση συμβασιούχου κατά τη διάρκεια της ίδιας ακαδημαϊκής περιόδου 
που αφορά η παρούσα Πρόσκληση, ήτοι το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018). 

- δεν κατέχουν θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας 
ή της αλλοδαπής. 

2. Οι ωφελούμενοι πρόκειται να απασχοληθούν στο ΑΠΘ ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι του έκτου 
εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-
02-2016). Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ και του διδάκτορα 
αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος, ενώ προβλέπεται να συναφθεί 
σύμβαση έργου με συνολικό κόστος του ωφελούμενου ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο 4.200,00€ 
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος 
ΦΠΑ). Με τον όρο «αυτοδύναμη διδασκαλία» νοείται όχι μόνο η φυσική πράξη της διδασκαλίας 
(παραδόσεις/διαλέξεις), αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες με αυτήν ενέργειες όπως η 
παρακολούθηση/υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο σύνολο των εξεταστικών περιόδων, 
η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. Επίσης, πέραν της αποζημίωσης του 
ωφελούμενου προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών κίνησης-διανυκτέρευσης του σε συνάρτηση με τις 
ανάγκες του διδακτικού προγράμματος (ποσό έως 400€/ακαδημαϊκό εξάμηνο) στην περίπτωση που ο 
τόπος μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από το Νομό του ΑΠΘ (μετά από κατάθεση 
των σχετικών παραστατικών).  
Η σύναψη συμβάσεων των ωφελούμενων με τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ θα πραγματοποιηθεί υπό την προϋπόθεση 
της  έκδοσης απόφασης ένταξης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (κωδικός MIS: 
5008745), της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 
και Δια Βίου Μάθηση». 

3. Παραδοτέο θα αποτελεί η υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων, η οποία θα πιστοποιείται με 
βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος για ικανοποιητική ολοκλήρωση της αυτοδύναμης διδασκαλίας 
του μαθήματος. 

4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και λήξη των 
ακαδημαϊκών εξαμήνων του έτους 2017-2018, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής 
εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
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Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 
υποψηφιότητας, συνοδευόμενη από τα ακόλουθα πέντε (5) αρχεία σε μορφή pdf (έξι (6) για αλλοδαπούς 
πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης): 

1. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
2. Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  
3. Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο να αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:  

- Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
- Προηγούμενη διδακτική εμπειρία 
- Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία (διδακτορικής διατριβής & μεταδιδακτορικής έρευνας) 
- Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια 
- Τεκμηρίωση συνάφειας διδακτορικής διατριβής ή/και δημοσιευμένου έργου με το αντικείμενο του 

μαθήματος της αίτησης 
4. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος, στο οποίο να περιλαμβάνονται: 

- Ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι 
- Αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός του μαθήματος σε επίπεδο εβδομάδας 
- Οργάνωση του μαθήματος (ό,τι είναι κατά περίπτωση εφαρμόσιμο): διδασκαλία 

θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, κλινική 
άσκηση, κλπ.  

- Χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας 
- Βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος 
- Μέθοδος εξέτασης/αξιολόγησης μαθήματος 

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (υπογεγραμμένη), στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: 
i. τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,   

ii. έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
1.1.2007, 
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iii. 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, 

iv. 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 για την ίδια ακαδημαϊκή περίοδο που αφορά η παρούσα 
Πρόσκληση, ήτοι το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, και  

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

6. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ1 (C1) από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για 
αλλοδαπούς πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πρέπει υποβληθούν 
ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής. Στην 
ιστοσελίδα https://webrescom.rc.auth.gr/core/auth.html οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής, ακολουθώντας τις σχετικές αναρτημένες οδηγίες. 

Η προθεσμία υποβολής των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος στην παραπάνω ηλεκτρονική πλατφόρμα λήγει 
την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 15:00. Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα δε θα είναι εφικτή. Επίσης, η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (όπως αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υποβολή φακέλου στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΑΠΘ κλπ) δε θα γίνεται δεκτή.  

Επιλογή – Αποτελέσματα – Ενστάσεις  

Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων πρόκειται να είναι η ποιότητα του σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
και το ακαδημαϊκό βιογραφικό του υποψηφίου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης: 

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1 Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (κατώφλι: 15/24) 0-24 

1.1 Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0-8 
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Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1.2 Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0-8 

1.3 Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης και χρονικός προγραμματισμός 0-8 

2 Βιογραφικό Σημείωμα (κατώφλι: 45/76) 5-76 

2.1 Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος βασικού τίτλου σπουδών 5-10 

2.2 Συνάφεια του βασικού τίτλου με το μάθημα 0-8 

2.3 Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 0-16 

2.4 Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια  0-20 

2.5 Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-12 

2.6 Συνάφεια δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10 

Συνολική Βαθμολογία 5-100 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις 
του έργου. 

Οι υποψήφιοι/ες που στα δύο επιμέρους κριτήρια "Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος" και 
"Βιογραφικό Σημείωμα" δε συλλέγουν βαθμολόγηση τουλάχιστον ίση με τα αντίστοιχα κατώφλια 
βαθμολόγησης των 15 και 45 μονάδων που σημειώνονται στον παραπάνω πίνακα αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης, δε θα γίνονται αποδεκτοί/ες για επιλογή. 

Σε περίπτωση που ο φάκελος υποψηφίου δεν είναι πλήρης ως προς τα δικαιολογητικά υποβολής ή δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η πρόταση 
θα απορρίπτεται.   

Η επιλογή των υποψηφίων πρόκειται να γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΑΠΘ, κατόπιν 
εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα 
προωθηθούν προς επικύρωση σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών για την κατάρτιση των σχετικών 
συμβάσεων. Θα καταρτιστεί τελικός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, από τον οποίο ο/η υποψήφιος/α 
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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.  

Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 
1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής 
αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την 
ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην 
ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης. Οι υποψήφιοι 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 (ΦΕΚ Α΄  45/9.3.1999). 

 

Περισσότερες Πληροφορίες 

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

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (http://www.rc.auth.gr/).  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 
περίπτωση αποστολής ενστάσεων με ταχυδρομική αποστολή ή με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με βάση την 
αναφερόμενη στον φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ το 
αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για το 
περιεχόμενο των φακέλων των προτάσεων που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) 
αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα 
βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό 
αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό 
αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η πρόταση του ενδιαφερόμενου δεν 
απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης 
δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι 
«πρόσληψης». Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη 
πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια πρόταση ή όταν μόνο μία πρόταση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν 
θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου με τη 
μεγαλύτερη βαθμολογία στο βιογραφικό σημείωμα.  

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

7. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική 
του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων. 

8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του προγράμματος. 
9. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016. 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 

Θεόδωρος Λαόπουλος 

Αναπληρωτής Πρύτανη 

Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ 
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Συνημμένα:  

• Πίνακας Μαθημάτων 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΔΒΜ45 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
 

A/A Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τμήμα Περίοδος 
Διδασκαλίας 

Επίπεδο 
Σπουδών 

1 ΜΔΣ3‐311 Ε Λογοτεχνική Μετάφραση /Literary Translation Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

2 Γλ4‐337 Εισαγωγή στην Ψυχογλωσσολογία Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

3 08EX14 Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις, Πειραματισμοί: Αστικότητες Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εαρινή Προπτυχιακό 

4 08ΤΗ10 Επιλογές: Η έρευνα στην Αρχιτεκτονική Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εαρινή Προπτυχιακό 

5 ΚΕ‐ΛΟΓ‐25 Ειδικά Θέματα Πολιτισμού Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

6 ΚΕ‐ΛΟΓ‐09 Το σύγχρονο γαλλικό μυθιστόρημα Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

7 ΑΚ0148 
Θέματα Μεθοδολογίας της έρευνας ΙΙ: μέθοδοι συλλογής 
δεδομένων 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Εαρινή Προπτυχιακό 

8 GGG875E Τεχνική Γεωτρήσεων Τμήμα Γεωλογίας Εαρινή Προπτυχιακό 

9 Ν544Ε Μικρά Οπωροφόρα   Τμήμα Γεωπονίας Εαρινή Προπτυχιακό 

10 116Ε Ποιότητα Ξύλου  Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εαρινή Προπτυχιακό 

11 006ΕΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Εαρινή Προπτυχιακό 

12 ΜΜ4200 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ 
Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής 

Επικοινωνίας Εαρινή Προπτυχιακό 

13 ΕΠ0226/4 Άσκηση και ποιότητα ζωής στην Τρίτη ηλικία 
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού με έδρα 

τη Θεσσαλονίκη Εαρινή Προπτυχιακό 

14 ΥΒ.1.019 Μέσα επικοινωνίας και παιδική ηλικία Τμήμα Επιστημών Προσχ. Αγωγής κ Εκπ/σης Εαρινή Προπτυχιακό 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΔΒΜ45 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

A/A Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τμήμα Περίοδος 
Διδασκαλίας 

Επίπεδο 
Σπουδών 

15 ΥΒ.1.026 Μουσειακή  Εκπαίδευση  Τμήμα Επιστημών Προσχ. Αγωγής κ Εκπ/σης Εαρινή Προπτυχιακό 

16 ΓΕ2602 Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εαρινή Προπτυχιακό 

17 ΓΛ0200 Γραμμικό Σχέδιο   Τμήμα Θεάτρου Εαρινή Προπτυχιακό 

18 ΠΡ0400 Σκηνοθεσία Ι Τμήμα Θεάτρου Εαρινή Προπτυχιακό 

19 2171 Φύλο, Θρήσκεια, Πολιτική Τμήμα Θεολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

20 11347 
Ιστορία των Μεταφράσεων Ιταλικής Λογοτεχνίας στην 
Ελληνική 

Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

21 11477 Ισπανική Γλώσσα Α2 Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας  Εαρινή Προπτυχιακό 

22 8ΗΜ3 Ηχος και Μουσική VIIΙ Τμήμα Κινηματογράφου Εαρινή Προπτυχιακό 

23 6ΣΘ2 Υποκριτική ΙΙ Τμήμα Κινηματογράφου Εαρινή Προπτυχιακό 

24 1028 Συγκριτική Φυσιολογία των Ζώων Εργαστηρίου Τμήμα Κτηνιατρικής Εαρινή Προπτυχιακό 

25 0134 Θεωρία Galois Τμήμα Μαθηματικών  Εαρινή Προπτυχιακό 

26 0235 Διαφορικές Εξισώσεις με Μερικές Παραγώγους Τμήμα Μαθηματικών  Εαρινή Προπτυχιακό 

27 0137 Προχωρημένα θέματα Γραμμικής Άλγεβρας Τμήμα Μαθηματικών  Εαρινή Προπτυχιακό 

28 ΙΠ2017 
Μορφές υφη και δραματουργία του μουσικού θεάτρου του 
20ου αιώνα 

Τμήμα Μουσικών Σπουδών Εαρινή Προπτυχιακό 

29 ΕΛΕ2 Δίκαιο Κτηματολογίου, οριζόντια ‐ κάθετη ιδιοκτησία Τμήμα Νομικής Εαρινή Προπτυχιακό 
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A/A Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τμήμα Περίοδος 
Διδασκαλίας 

Επίπεδο 
Σπουδών 

30 ΠΕ18 Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι Τμήμα Νομικής Εαρινή Προπτυχιακό 

31 100402S Εφαρμοσμένη Προληπτική  Τμήμα Οδοντιατρικής Εαρινή Προπτυχιακό 

32 100802S Βιολογία Εμφυτευμάτων Τμήμα Οδοντιατρικής Εαρινή Προπτυχιακό 

33 100801S Κλινική Ενδοδοντία IV – Ιατρογενή Συμβάματα  Τμήμα Οδοντιατρικής Εαρινή Προπτυχιακό 

34 NIS‐06‐06 Θεωρία και αλγόριθμοι γράφων Τμήμα Πληροφορικής Εαρινή Προπτυχιακό 

35 ΥΕ13 Ερμηνευτική των Βιβλικών Κειμένων Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Εαρινή Προπτυχιακό 

36 ΚΕΟΕ40 Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Εαρινή Προπτυχιακό 

37 ΚΕΟΕ47 
Η Μεσόγειος: Ιστορία, Οικονομία και Πολιτική στα Λιμάνια 
του Λεβάντε 

Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Εαρινή Προπτυχιακό 

38 ΤΥ4900 
Μαθηματικά ομοιώματα ποιότητας υδάτινων 
οικοσυστημάτων 

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εαρινή Προπτυχιακό 

39 ΓΛΩ360 Νεοελληνικές Διάλεκτοι Τμήμα Φιλολογίας Εαρινή Προπτυχιακό 

40 ΠΣΕ207 
Πειραματική Θεμελίωση της Φυσικής Στοιχειωδών 
Σωματιδίων 

Τμήμα Φυσικής  Εαρινή Προπτυχιακό 

41 Κ107 
Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία και Διδασκαλία 
με χρήση τηλεκπαιδευτικών Δικτύων  

Τμήμα Χημείας  Εαρινή Προπτυχιακό 

42 ΨΥ‐605 Ψυχολογία της Ανάγνωσης Τμήμα Ψυχολογίας Εαρινή Προπτυχιακό 
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