
 

 

    

          

  

 

 
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα, 08/09/2017 
Αρ.πρ.  66404/2017 

 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 54841/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18» 
 
 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 

Έρευνας, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών», του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. 

πρωτ. 11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ45), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, κωδικός ΟΠΣ 5008975, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, 

κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού 

έργου για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018, σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών ανά εξάμηνο (έως δυο 

μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2017-18), όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο 

παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

 

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος γίνεται βάσει της Κ.Υ.Α 679/1996 (ΦΕΚ Β’ 826/1996), 
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όπως ισχύει σήμερα, και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες Αξιολογικές  Επιτροπές των 

Τμημάτων σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα) 
 

a. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 0 – 30 

b. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/Θεωριών 

& βιβλιογραφίας 
0 – 20 

c. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0 – 10 

Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 1 0 – 60 

  

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ας (το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα) 
 

a. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 0 – 10 

b. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0 – 10 

c. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0 – 10 

d. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου 

έργου με το μάθημα 
0 – 10 

Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 2 0 – 40 

  

Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 1 και 2 0 - 100 
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Η υποβολή του φακέλου του υποψηφίου μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: 

 

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

διεύθυνση: 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 

Χρήστου Λαδά 6, Αθήνα 105 61 

(7ος όροφος, Πρωτόκολλο ) 

 

 

2. Με κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας: 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 

Κτήριο ΤΥΠΑ-ΕΛΚΕ, Πανεπιστημιούπολη, 
Ισόγειο, Πρωτόκολλο 

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται το αργότερο μέχρι και την  

25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  (25/09/2017), και ώρα 13:30. 

 

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

ώρες λειτουργίας του 

 

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

τα παρακάτω: 

 

Κωδικός πρόσκλησης: 66404/2017 (ΚΑ 14434) 

Μάθημα:  

Τμήμα:  

 

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

Λογαριασμού Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. έως την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ως ημερομηνία 

κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.  
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Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο 

υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:  

o Αίτηση Υποψηφιότητας  

o Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος  

o Βιογραφικό σημείωμα  

o Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  Ο διδακτορικός τίτλος θα πρέπει να έχει ληφθεί 

μετά την 1.1.2007.  

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

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους 

αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι 

αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή 

συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή 

συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του 

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

2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της 

παρούσας Δράσης και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού 

Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

 

 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.  

 Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων 

ευρώ (4.200€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

 Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα 

επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από το Ν. Αττικής (που εδρεύουν τα Τμήματα του 

Πανεπιστημίου Αθηνών), πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό 

τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση 

των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης του 

ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος).  

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 ΕΚΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής 

περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 
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ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την 

αλλοδαπή το οποίο:  

α. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με 

το μάθημα που αφορά η αίτηση του. 

β.  Έχει λάβει τον διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 

1.1.2007.  

γ. Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή 

συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή 

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

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

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

δράσης  

δ. Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής  

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν με Σύμβαση Έργου ως 

Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και 

συγκεκριμένα της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α 195), όπως 

ισχύει σήμερα. 

3. Η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο/α διδάκτορα κατά το 

ίδιο εξάμηνο δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.  

4. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η 

οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, 

καθώς και η παροχή συμβουλευτικού έργου στου φοιτητές, σε ορισμένες ώρες της 

εβδομάδας, οι οποίες θα ορισθούν μετά από συνεννόηση του/της διδάκτορα με τον/την 

Πρόεδρο του Τμήματος. 

5. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 

δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

προτάσεων. 

6. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (προπτυχιακοί 

ή/και μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα 

πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους (απλό αντίγραφο της 

νομίμως επικυρωμένης μετάφρασης). Οι τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να 

συνοδεύονται από  απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου του πιστοποιητικού 

αναγνώρισης της ισοτιμίας τους από το ΔΟΑΤΑΠ, επί ποινή απαραδέκτου. 
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7. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. 

Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής 

πρότασης για σύναψη σύμβασης έργου και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της 

παρούσας πρόσκλησης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση 

ισοβαθμίας η σειρά κατάταξης γίνεται με βάση τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα 

επιμέρους κριτήρια όπως παρουσιάζονται στο πίνακα «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ». 

8. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης, 

δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

9. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του επιλεχθέντος, σε 

περίπτωση που ο επιλεχθείς παραιτηθεί ή σε περίπτωση που ο τελευταίος εκπληρώνει 

πλημμελώς τα συμβατικά καθήκοντά του. Η αντικατάσταση του επιλεχθέντος θα γίνει με 

άλλον ενδιαφερόμενο στο πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης. 

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

11. Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 

σύναψη σύμβασης, καθότι επαφίεται στην απόλυτη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή 

μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, 

αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

12. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό 

Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικό Λογαριασμός 

Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τη Γενική Συνέλευση του κάθε Τμήματος του 

Πανεπιστημίου Αθηνών, μετά από την αξιολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων και αντίστοιχη 

εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης που θα ορίσει κάθε Τμήμα. Κάθε Τμήμα θα 

φροντίσει και για την (επιβεβλημένη) ανάρτηση της σύνθεσης της επιτροπής του αυτής στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν 

σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. 

Θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων ανά μάθημα. Ο υποψήφιος με τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματός του 

δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων με βάση τη σειρά κατάταξης τους. 

 

YΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση ενώπιον της Επιτροπής 

Ερευνών (Χρήστου Λαδά 6, Τ.Κ. 105 61, Αθήνα) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών με την οποία εγκρίνεται η επιλογή των 

συνεργατών και ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 

κοινοποιείται με την ανάρτησή της στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ EKΠΑ 

(στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης). Εκτιμάται ότι τα 

αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν εντός δυο μηνών από την ανάρτηση της παρούσας 

πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να δείξουν εύλογο ενδιαφέρον παρακολουθώντας 

στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης αν έχουν αναρτηθεί τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση της Επιτροπής Ερευνών). 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

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). 

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κυρία 

Ευσταθία Πολυζώη, τηλ. 210 7275804. 

 
 

Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
Ερευνητικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 

 
 
 
 

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 Αθήνα,  …… /….  / 2017 

Όνομα  

Επώνυμο     

Δ/νση           

Τηλέφωνο  

Ε-mail          

           ΠΡΟΤΑΣΗ 

 Προς:   ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:  
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18» 

 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18», Κωδικός 
πρόσκλησης 66404/2017 (KA 14434) 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση για: 

Τμήμα  

Μάθημα  

Κωδ. Μαθήματος  

και συνημμένα υποβάλλω: 

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος  

Βιογραφικό σημείωμα  

Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (έκδοσης μετά την 1/1/2007)  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986  

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

………………………………………………  

  

 

 

Ο / Η υποβάλλων/ ουσα Πρόταση 

 

 

 

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή) 
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Παράρτημα : Τηλέφωνα επικοινωνίας 

ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

1. Ηθική, Επικοινωνία και 
Βιοηθική 

Πρόεδρος: Καθ. Δ-Σ. Χαραλάμπης,  
τηλ.: 210-3689423 

Γραμματεία: 210-3689408210-
3689278, 210-3689407 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

1.Οθωμανική Ιστορία και 
Οθωμανική Παλαιογραφία 

Πρόεδρος: Καθηγητής Παν. 
Βαλαβάνης, τηλ.: 210-727 7769 

Γραμματεία: 210-727 
7970,7956,7849 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

1.DGA 36: Συγκριτική 

Γλωσσολογία    

Πρόεδρος: Καθηγήτρια 
Αντωνοπούλου Αναστασία  τηλ.: 

210-7277767 
Γραμματεία: 210-7277794 

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος 
Μικρός τηλ.: 210-727 7491 
Γραμματεία: 210-727 7910 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

1.Πετρογένεση Πυριγενών 
Πετρωμάτων και Οφιολιθικών 
Συμπλεγμάτων 

Καθ. Ανδρέας Μαγκανάς 
2107274150 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Προστασία και Ασφάλεια 
Υπολογιστικών Συστημάτων 

Πρόεδρος: 
2107275231  Α. Πασχάλης  

Γραμματέας: 
2107275154  Γ. Λούπα 

Δ. Υπάλληλος: 
2107275161 Δ. Λεωνιδάκη  

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 

         

Πρόεδρος:Π. ΣΦΗΚΑΚΗΣ Καθηγητής 
τηλ.:2107462005 
Γραμματέας:ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 
τηλ.: 210-7462002-3 

1. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ –
ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Π. ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ.:2107462430-2107462305 
Ε. ΤΖΟΝΣΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
τηλ.:2107462349 
Ε. ΚΟΤΣΙΟΜΥΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
τηλ.:2107462393 

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ  
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος 
Ηλιάδης, τηλ.: 210-7461101 
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ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Τίτλος Μαθήματος Τηλέφωνα Επικοινωνίας 

1.Ιατροδικαστική του Στόματος 

Γραμματεία:210-7461117/1119 

210-7461179/210-7461117/210-
7461119 

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 
1.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Πρόεδρος: Καθηγητής Παν. 
Μαράκος τηλ.: 210-727 4830 

Γραμματεία: 210-727 4355 
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Παράρτημα (Ι): Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 

ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΣΧΟΛΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 

83Σ114 1.Ηθική, Επικοινωνία και Βιοηθική 

Οι σημερινές εξελίξεις στην βιοτεχνολογία και οι ανακαλύψεις της 
γενετικής και της μοριακής βιολογίας γεννούν ένα πλήθος 
προβλημάτων ιατρικών, κοινωνικών, νομικών. Το νεκρό ή 
ζωντανό σώμα καθίσταται το αντικείμενο προγραμματισμών με 
τη δυνατότητα παραγωγής ζωής στα χέρια της επιστήμης. Ο 
κατακερματισμός και η επέμβαση στο πραγματικό του σώματος 
αλλάζουν τη σχέση με το σώμα που συμπορεύεται με τη σχέση 
μας με την ιστορία. Οπότε, η σχέση του υποκειμένου της ηθικής 
με το υποκείμενο της γνώσης καθίσταται προβληματική. Πώς 
προβληματοποιείται η ηθική ως αποτέλεσμα της επιστημονικο-
τεχνικής προόδου; Πώς αντιμετωπίζεται η ζωή και ο θάνατος στη 
νεωτερικότητα; Ποια είναι η σχέση της υγείας και της ασθένειας; 
Τι ορίζουμε ως κανονικό και παθολογικό; Υπάρχει χάσμα 
ανάμεσα στο ψυχικό και στο σωματικό και ποια είναι η σχέση των 
φυσιολογικών διεργασιών με τη βιογραφία; Σε τι συνίσταται η 
ιατρική και η επικοινωνιακή νέμεσις; Πώς αντιμετωπίζουμε τον 
πόνο του άλλου; Το Σεμινάριο αυτό θα εξετάσει γενικότερα τη 
σχέση ηθικής και επικοινωνίας και ειδικότερα, τη συμβατική και 
μετα-συμβατική ηθική στην επικοινωνιακή αλληλόδραση 
γιατρού-ασθενούς. Θα θέσει το ζήτημα των κανόνων και πώς 
ασκούν τη δύναμή τους στις ίδιες τις διαδικασίες κατά τη 
διάρκεια των οποίων το αντικείμενό τους μορφοποιείται 
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εκτοπίζοντας το δίπολο του αυθόρμητου και του τεχνητού. Θα 
διερευνήσει τα προβλήματα που ανακύπτουν όταν περιπλέκεται 
η γνώση και η τεχνολογία (ευθανασία, κλωνοποίηση, ζωή in vitro, 
μεταμοσχεύσεις και εμπόριο οργάνων, ανθρώπινα 
πειραματόζωα, εμπορευματοποίηση του θανάτου, βιοεξουσία 
κλπ.) και τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει η βιοηθική. 
Μελέτες όπως αυτές του ιατρού-φιλοσόφου Ζωρζ Κανγκιλέμ, 
δασκάλου του Μισέλ Φουκώ, αλλά και του φιλοσόφου-ιατρού, 
του Νίτσε, καθώς και περιγραφές περιπτώσεων μέσα από ό,τι ο 
νευρολόγος Όλιβερ Σακς αποκαλεί "νευρολογία της ταυτότητας", 
η λακανική βιολογία και ιστοριογραφικές μελέτες αποτελούν 
κεντρικούς άξονες του Σεμιναρίου. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ      

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΙ109 
1.Οθωμανική Ιστορία και Οθωμανική 
Παλαιογραφία  

Βασικός εκπαιδευτικός-μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι 
η γνωριμία των φοιτητών με τις διάφορες πηγές της Οθωμανικής 
Ιστορίας και τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη προσέγγισή 
τους. Οι πηγές εξετάζονται ανά κατηγορία: πρωτογενείς- 
δευτερογενείς, δημοσιευμένες-ανέκδοτες καθώς και βάσει της 
εθνοτικής και θρησκευτικής προέλευσής τους. Ιδιαίτερο βάρος 
δίνεται στην παρουσίαση των ειδών των οθωμανικών πηγών που 
σώζονται σε αρχεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Τουρκία, 
Βουλγαρία, Αίγυπτος). Στο αντικείμενο διδασκαλίας εντάσσονται 
επίσης οι ιστορίες και οι χρονογραφίες που συντέθηκαν από το 
μουσουλμανικό ή/και τούρκικο στοιχείο της Αυτοκρατορίας. Ως 
προς τη μεθοδολογία, εξετάζεται ο τρόπος προσέγγισης της κάθε 
πηγής, η καταγραφή των ποσοτικών ή ποιοτικών δεδομένων, η 
ανάλυση και σύνθεση των τεκμηρίων και η πορεία προς την 
εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων (διασταύρωση και 
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αξιολόγηση πηγών). Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν σε 
ασκήσεις τεκμηρίωσης και ανάλυσης επιλεγμένων οθωμανικών 
πηγών μεταφρασμένων στην Ελληνική, ώστε να αναπτύξουν τη 
σχετική ερευνητική δεξιότητα. Οι οθωμανικές πηγές είναι βασικές 
για την έρευνα της Νεοελληνικής και της Βαλκανικής Ιστορίας. 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

DGA 36 1.Συγκριτική Γλωσσολογία 

Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται θεμελιώδεις έννοιες και 

μέθοδοι, καθώς και σημαντικά ζητήματα, που αφορούν 

τον κλάδο της Συγκριτικής Γλωσσολογίας, με στόχο 

την περιγραφή και την ανάλυση ομοιοτήτων και διαφορών της 

γερμανικής και ελληνικής γλώσσας σε διάφορα επίπεδα 

γλωσσικής ανάλυσης: φωνητικό-φωνολογικό, μορφολογικό-

λεξιλογικό, συντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό. 

Επιπλέον, παρουσιάζονται δυνατότητες εφαρμογής 

των συγκριτικών αναλύσεων και των 

πορισμάτων τους σε διάφορους τομείς όπως η διδακτική ξένων 

γλωσσών, η μετάφραση, η λεξικογραφία. 

Γλώσσα διδασκαλίας: Γερμανική 

Εξέταση: προφορική εισήγηση και γραπτή εργασία  

 
 
 
 
 
 
ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

66ΙΤΑ073 
1.ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  

Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους 
φοιτητές με τις σημαντικότερες εξελίξεις στον ευρύτερο κλάδο 
της των Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics) και 
ειδικότερα με τα ακόλουθα αντικείμενα: 
• Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (Corpora) 
γενικής γλώσσας και εκμάθησης (Learner Corpora) 
• Αυτόματος Γραμματικός και Συντακτικός Χαρακτηρισμός 
κειμένων (Tagging & Parsing). 
• Ανάλυση συμφραστικών πινάκων (Concordances) 
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• Ανάλυση λαθών στην παραγωγή ιταλικών με την 
βοήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
• Εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας με τη βοήθεια 
Ηλεκτρονικών  Σωμάτων Κειμένων 
Το μάθημα έχει συμπληρωματικά ως στόχο την εργαστηριακή 
άσκηση των φοιτητών σε εξειδικευμένο λογισμικό γλωσσικής 
ανάλυσης με απώτερο στόχο την εκπόνηση εργασίας. 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

14Ε6209  
1.Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και 
Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων 

Διαγράμματα φάσεων στη γεωλογία (μελέτη της 
ισορροπίας των φάσεων σε διαγράμματα ενός, δύο, τριών, 
τεσσάρων συστατικών συναρτήσει των παραγόντων της 
πιέσεως και της θερμοκρασίας. Δυνατότητα χρήσης 
ηλεκτρονικών υπολογιστών). Μερική τήξη στο φλοιό και στο 
μανδύα, ετερογένεια μανδύα, ξενόλιθοι. Διαφοροποίηση 
μαγμάτων, κλασματική κρυστάλλωση, μόλυνση, ανάμιξη 
μαγμάτων. Εισαγωγή στη σχέση μαγματισμού και παγκόσμιας 
τεκτονικής (πυριγενή πετρώματα μεσοωκεάνιων ράχεων, 
νησιώτικων και ηπειρωτικών τόξων, λεκανών οπισθοτόξου, 
ζωνών διάρρηξης κτλ.). Τύποι και μέλη οφιολιθικών 
συμπλεγμάτων. Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών και οφιόλιθοι. 
Περιγραφή των κυριότερων πετρογενετικών διεργασιών για το 
σχηματισμό οφιολιθικών συμπλεγμάτων. Μεταλλοφορία στα 
οφιολιθικά πετρώματα. Επεξεργασία γεωχημικών μοντέλων για 
τον προσδιορισμό του γεωτεκτονικού περιβάλλοντος 
σχηματισμού των οφιολίθων. Περιγραφή των κυριοτέρων 
ελληνικών οφιολιθικών εμφανίσεων. Αναφορά σε τυπικές 
εμφανίσεις οφιολιθικών συμπλεγμάτων στον παγκόσμιο χώρο. 
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ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΣ13 
1.Προστασία και Ασφάλεια Υπολογιστικών 
Συστημάτων        

Εισαγωγή στην ασφάλεια. Βασικοί ορισμοί, συνηθισμένες απειλές 
στην ασφάλεια, ειδικές απαιτήσεις για δικτυακά περιβάλλοντα. 
Προσεγγίσεις στην επίτευξη ασφάλειας. Μηχανισμοί προστασίας, 
διακρίβωση ταυτότητας, έλεγχος προσπέλασης, τεχνικές 
διασφάλισης. Προστασία υπολογιστικών πόρων στο διαδίκτυο. 
Firewalls, περιτυλίγματα υπηρεσιών και συναφείς τεχνικές. 
Εισαγωγή στην κρυπτογραφία και τη διαχείριση κλειδιών. 
Κρυπτογραφία, συμμετρικοί και ασύμμετροι αλγόριθμοι, 
διακρίβωση δημόσιων κλειδιών, διαχείριση κλειδιών, ψηφιακές 
υπογραφές, αναφορές σε τεχνικές κρυπτανάλυσης. Ασφάλεια 
χρηστών στο διαδίκτυο. Κίνδυνοι από ενεργό περιεχόμενο που 
διακινείται στο διαδίκτυο και τρόποι προστασίας. Πλαίσιο 
ασφάλειας για τις γλώσσες Javascript και Java.Το πρόβλημα των 
ιών. Τι είναι ιός, είδη ιών, τρόποι μόλυνσης, τεχνικές που 
χρησιμοποιούν οι ιοί, λογισμικό και μέθοδοι αντιμετώπισης των 
ιών. Εργαλεία ανίχνευσης ευπαθειών. Γενικοί ορισμοί, ο ρόλος 
τους, μέθοδοι ελέγχου, παραδείγματα. Συστήματα ανίχνευσης 
εισβολών. Λόγοι χρήσης, γενικό μοντέλο, αρχιτεκτονική των 
συστημάτων, ειδικά χαρακτηριστικά και τεχνικές, τρόποι 
αντίδρασης. 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ    

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 500709 
1.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

Περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργική ανατομική και η μηχανική 
λειτουργία των αρθρώσεων του ανθρωπίνου σώματος και 
αναλύονται και μελετώνται οι κινήσεις κάθε άρθρωσης. Τους 
γίνονται εκτενείς αναφορές στη δομή, την τοπογραφία και των 
σχέσεων διαφόρων ανατομικών περιοχών, ώστε ο φοιτητής να 
αποκτήσει μια σφαιρική εικόνα των θεωρητικών γνώσεων τους 
ανατομίας κατά την εφαρμογή τους στην χειρουργική πρακτική. 
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ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

51307 3.Ιατροδικαστική του Στόματος 

Σκοπός  

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων στον 

φοιτητή της οδοντιατρικής για τις εφαρμογές της Ιατροδικαστικής 

του Στόματος γενικά και για τον τρόπο με τον οποίο η 

οδοντιατρική επιστήμη μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην 

διαλεύκανση υποθέσεων ιατροδικαστικού ενδιαφέροντος.  

Στόχοι 

Ο φοιτητής στο τέλος του 9ου εξαμήνου θα πρέπει: 

1. Nα γνωρίζει τις βασικές αρχές της Ιατροδικαστικής του 

Στόματος. 

2. Nα γνωρίζει τη σημασία τήρησης πλήρους οδοντιατρικού 

αρχείου των ασθενών του. 

3. Nα μπορεί να συμβάλλει σε περιπτώσεις ιατροδικαστικού 

ενδιαφέροντος. 

4. Nα δύναται να προσφέρει σε διάφορες περιπτώσεις 

κοινωνικών αναγκών. 

5. Nα είναι προετοιμασμένος σε περιπτώσεις που θα χρειασθεί 

να συμβάλλει στην διαχείριση μαζικών καταστροφών. 

6. Nα γνωρίζει τους βασικούς κανόνες ηθικής και δεοντολογίας 

που διέπουν την άσκηση της οδοντιατρικής επιστήμης. 

Περιεχόμενο 

Ιστορία της Ιατροδικαστικής του Στόματος. Μέθοδοι 

ταυτοποίησης. Ταυτοποίηση ζώντων ή πτωμάτων από στοιχεία 

του στοματογναθικού συστήματος. Αναγνώριση θυμάτων 

οικογενειακής βίας (κακοποιημένα παιδιά ή ηλικιωμένοι). 

Αναγνώριση θυμάτων σε μαζικές καταστροφές. Ηθική και 
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ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος 

δεοντολογία κατά την άσκηση της οδοντιατρικής επιστήμης. 

Συμβολή της Ιατροδικαστικής του Στόματος στην ανθρωπολογία 

και αρχαιολογία. 

Μέθοδοι Διδασκαλίας  

 Σεμιναριακά μαθήματα. 

Κριτήρια επιτυχούς περάτωσης  

 Παρακολούθηση του 90% των σεμιναριακών μαθημάτων. 
 Επιτυχής τελική εξέταση. 

ΤΜΗΜΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

Η872 
1.ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

Η διδασκαλία του μαθήματος  
Εισαγωγή στην έννοια της φαρμακευτικής φροντίδας  (ορισμός, 
ιστορική αναδρομή, αρχές, μέθοδοι, πρακτικές εφαρμογές). Η 
θέση που κατέχει ο φαρμακοποιός, το ελληνικό φαρμακείο, το 
ηλεκτρονικό φαρμακείο στη σημερινή κοινωνία. Η φαρμακευτική 
φροντίδα στα δημόσια, ιδιωτικά νοσοκομεία, στα φαρμακεία 
ΕΟΠΥΥ, στις φαρμακευτικές εταιρείες. Γνωριμία με τα ευρέως 
χρησιμοποιούμενα φυτοθεραπευτικά σκευάσματα, 
συμπληρώματα διατροφής καθώς και οι αλληλεπιδράσεις 
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής με αφεψήματα και 
βότανα και συμπληρώματα. Οι φοιτητές γνωρίζουν τους όρους 
αυτοθεραπεία και αυτοφροντίδα. Αναπτύσσονται οι 
αλληλεπιδράσεις φαρμάκου – τροφής (στάδια, παραδείγματα) 
καθώς και οι αλληλεπιδράσεις φαρμάκων με αιθανόλη, με 
κάπνισμα, με αντισυλληπτικά. Αναλύονται θέματα όπως: 
εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία, διαχείριση πόνου – 
αλγόριθμος στο ιδιωτικό φαρμακείο, ανεπιθύμητες ενέργειες 
ηλικιωμένων, αντιυπερτασική αγωγή, χρήση PPIs 
(γαστροπροστασία), διαχείριση διαβητικών ασθενών, χρήση 
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ασπηρίνης. Ανάλυση όρων Βιοϊσοδυναμία – Βιοδιαθεσιμότητα 
(Έρευνα και Ανάπτυξη φαρμάκων, Έλεγχος και εκτίμηση 
Βιοϊσοδυναμίας) με σκοπό τη σωστή χρήση γενοσήμων στο 
ιδιωτικό φαρμακείο. Γνωριμία με τα Βιοφάρμακα (βιολογικοί 
παράγοντες, μονοκλωνικά αντισώματα). Χειρισμός φάρμακων 
στενού θεραπευτικού εύρους (θεραπευτική παρακολούθηση 
αυτών). Προσαρμογή δοσολογικών σχημάτων σε υποπληθυσμούς 
(προσαρμογή σε νεφρική ανεπάρκεια). Φαρμακοεπαγρύπνηση, 
κίτρινη και λευκή κάρτα. Πρώτες βοήθειες στο φαρμακείο. 

 

Παράρτημα (ΙΙ): Πίνακας Μαθημάτων 

ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 

Μονάδες (ECTS) 
Ώρες Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία Θέση 

 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  

ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

83Σ114 Ηθική, Επικοινωνία και Βιοηθική 8
ο
 5 3 - Σεμινάριο 1 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ           

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 

ΙΙ109 
Οθωμανική Ιστορία και Οθωμανική 
Παλαιογραφία  

ΕΑΡΙΝΟ 3/5.5 3 3 
Επιλεγόμενο/Μη 
Σεμιναριακό 

1 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

DGA36 Συγκριτική Γλωσσολογία    

(Για το 

Χειμερινό 

Εξάμηνο 

6 3 0 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 
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ΣΧΟΛΗ / ΤΜΗΜΑ Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο 
Διδακτικές 

Μονάδες (ECTS) 
Ώρες Θεωρίας 

Ώρες 
Εργαστηρίου 

Κατηγορία Θέση 

2017/18) 

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

66ΙΤΑ073 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  
(Γ’) 

4 3 0 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤ’ 
ΕΠΙΛΟΓΗΝ  

1 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ          

ΤΜΗΜΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ KAI 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΥΣ13 
Προστασία και Ασφάλεια 
Υπολογιστικών Συστημάτων 

8
Ο
 6 3 1(Φ) ΠΜ 1 

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ 
ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

14Ε6209 
Πετρογένεση Πυριγενών 
Πετρωμάτων και Οφιολιθικών 
Συμπλεγμάτων 

ΕΑΡΙΝΟ (ΣΤ’) 4 2 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ          

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 500709 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ 

ΕΑΡΙΝΟ 2 26  ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 

51307 Ιατροδικαστική του Στόματος 
9o Εξάμηνο 
(χειμερινό) 

1 ΔΜ 
2 ΠΜ 

1 ώρα 
εβδομαδιαίως 

-- Επιλογής 1 

ΤΜΗΜΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

Η872 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡ ΟΝΤΙΔΑ 

ΕΑΡΙΝΟ (Η’) 3 3 0 ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 
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