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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ 

ΑΠΟ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ  

«ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ 

ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ 2019-2020 ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ» 

 

O Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε 

Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ 2019-2020 ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο», κε 

θσδηθφ ΟΠ 5045293 ηεο ΔΤΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (αξ. πξση. Πξφζθιεζεο 1504/18.03.2019, θσδ. 

ΔΓΒΜ96, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη), ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν), κε ρξνληθή δηάξθεηα πξάμεο απφ 01/10/2019 έσο 

30/09/2020 θαη Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε ηελ Καζεγήηξηα θα Λπθεξίδνπ Αηθαηεξίλε, θαη’ 

εθαξκνγή ηεο ππ' αξηζκ. 8/17.12.2019 απφθαζεο ηεο πλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, πξνζθαιεί Νένπο Δπηζηήκνλεο 

θαηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο, λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ παξνρή 

δηδαθηηθνχ έξγνπ ζην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020, ζε κία απφ ηηο ζέζεηο 

ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, φπσο απηέο 
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έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε χγθιεην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη αλαιπηηθά 

πεξηγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα Μαζεκάησλ θαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 

 

 Οη ελδηαθεξφκελνη/εο Νένη/εο Δπηζηήκνλεο, θάηνρνη Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο 

Δηδίθεπζεο θαινχληαη λα ππνβάιινπλ Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο γηα ηηο ζέζεηο πνπ 

πξνθεξχζζνληαη αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν, πξνθεηκέλνπ λα δηδάμνπλ ηα καζήκαηα ηεο εθάζηνηε 

ζέζεο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Πεδίνπ, ησλ πξνπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Σκεκάησλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, γηα ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2019-2020.  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη θάζε σθεινχκελνο νθείιεη λα δηδάμεη φια ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ 

νξηζηεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ (ζηήιε 2 ηνπ πίλαθα καζεκάησλ αλά 

επηζηεκνληθφ πεδίν). 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ θξηηήξηα. 

 

Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο 
Μνλάδεο 

Βαζκνιόγεζεο 

1.   ρεδηάγξακκα Γηδαζθαιίαο όισλ ησλ καζεκάησλ ηεο Θέζεο 

(αλά επηζηεκνληθό πεδίν), ην νπνίν αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα: 

(ην   νπνίν αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα:) 

 

i. πλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο 

Θέζεο (αλά Δπηζηεκνληθφ Πεδίν) 
0-30 

ii. Αμηνπνίεζε θαηλνηφκσλ κεζνδνινγηψλ / ζεσξηψλ & βηβιηνγξαθίαο 0-10 

iii. Γνκή, νξγάλσζε, θαηαλνκή χιεο 0-10 

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1 0-50 

  

2.   Βηνγξαθηθό  ζεκείσκα ππνςεθίνπ-ππνςήθηαο, ην νπνίν 

αλαιύεηαη ζηα αθόινπζα: 

 

i. Γεκνζηεχζεηο / Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα (βι. εκείσζε 1) 

αε 

0-20 

ii. Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα / εκπεηξία (1 κνλάδα αλά έηνο κέρξη ηα 10) 

) 

0-10 

iii. πλάθεηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη δεκνζηεπκέλνπ έξγνπ 0-20 

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2 0-50 

πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1&2 0-100 

 

εκείσζε 1:  

Α) κέρξη 5 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 5 κνλάδεο 

γηα >5 θαη ≤10 επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 15 κνλάδεο 
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γηα >10 ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα: 20 κνλάδεο 

Β) γηα ηηο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα ηζρχνπλ νη ζπληειεζηέο 

βαξχηεηαο: 

Q1 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 1. 

Q2 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,8 

Q3 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,6 

Q4 (ιίζηα Scimago): πνιιαπιαζηαζηήο 0,4 

 

Λνηπέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο/αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα, εθηφο ηεο ιίζηαο Scimago, 

πνιιαπιαζηαζηήο  0,2 

 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ηεο παξαπάλσ πξφζθιεζεο ζα γίλεη απφ ηηο πλειεχζεηο ησλ 

Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο, θαηφπηλ εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, νξίδεηαη κε πξφηαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο. Οη Δπηηξνπέο Αμηνιφγεζεο, ζα θαηαξηίζνπλ πίλαθα ζπγθξηηηθήο αμηνινγηθήο 

θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ (αλά Σκήκα) θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα εγθξηζνχλ - 

επηθπξσζνχλ ζε ζπλεδξίαζε ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε, ζα θαηαξηηζηεί πίλαθαο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ζηνλ νπνίν 

δελ ζα πεξηιακβάλνληαη ηπρφλ απνθιεηζζέληεο. Οη πίλαθεο κε ηηο κνλάδεο βαζκνιφγεζεο 

ησλ ππνςεθίσλ ζηα παξαπάλσ θξηηήξηα θαη κε αλαθνξά ζην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο, ζα 

αλαξηψληαη ζηνλ ηζηφηνπν ΓΗΑΤΓΔΗΑ, θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. Ο/Ζ ππνςήθηνο/α κε ηε 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζα είλαη εθείλνο/ε πνπ ζα επηιεγεί. ε πεξίπησζε θσιχκαηνο απηνχ/εο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο ησλ επφκελσλ ππνςεθίσλ σο ηελ εμάληιεζε ηεο ζεηξάο 

θαηάηαμεο. Όινη/εο νη ππνςήθηνη/εο έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαζψο θαη 

ζε απηά ησλ ζπλππνςεθίσλ ηνπο θαηφπηλ γξαπηήο ηνπο αίηεζεο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο 

άξζξνπ 5 ηνπ Ν.2690/1999, ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Ν. 2472/1997. Δηδηθφηεξα, φηαλ ζηα αηηνχκελα ζηνηρεία 

πεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ, απηά ρνξεγνχληαη κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ θαη ησλ ινηπψλ ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ. Ο/Ζ ππνςήθηνο/α, πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη έλζηαζε ζρεηηθά κε ην απνηέιεζκα 

(απφθαζε απνδνρήο-έγθξηζεο απνηειεζκάησλ), δηθαηνχηαη λα πξνζθχγεη ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ εληφο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ».  
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Ο νξηζηηθφο πίλαθαο αμηνιφγεζεο (κεηά ηελ εμέηαζε ησλ ελζηάζεσλ) ζα αλαξηεζεί 

επίζεο ζηνλ ηζηφηνπν «ΓΗΑΤΓΔΗΑ», θαζψο θαη ζηελ νηθεία ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλψλ θαη Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο . 

 

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Γηθαίσκα Τπνβνιήο Τπνςεθηφηεηαο έρεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν απφ ηελ εκεδαπή ή 

ηελ αιινδαπή ην νπνίν: 

 Δίλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο, ην αληηθείκελν ηνπ νπνίνπ είλαη ζπλαθέο κε 

ηε ζέζε/επηζηεκνληθφ πεδίν πνπ αθνξά ε αίηεζή ηνπ. 

 Έρεη ιάβεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν (εκεξνκελία επηηπρνχο ππνζηήξημεο) κεηά ηελ 

01.01.2009. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε κέινπο ΓΔΠ/ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ ησλ ΑΔΗ ή ζπκβαζηνχρνπ 

δηδάζθνληα ηνπ Π.Γ. 407/80 ή ζπκβαζηνχρνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε Σ.Δ.Η. ή 

ζπκβαζηνχρνπ Δξγαζηεξηαθνχ πλεξγάηε Σ.Δ.Η. ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην Ίδξπκα. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε ζπκβαζηνχρνπ παλεπηζηεκηαθνχ ππνηξφθνπ ηνπ έθηνπ εδαθίνπ ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ 

νηθείνπ Σκήκαηνο πέξαλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Γξάζεο. 

 Γελ θαηέρεη ζέζε Δξεπλεηή/Δηδηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Δπηζηήκνλα ζε εξεπλεηηθά θέληξα 

ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο. 

2. Οη ππνςήθηνη/εο πνπ ζα επηιερζνχλ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Ίδξπκα σο Παλεπηζηεκηαθνί 

Τπφηξνθνη βάζεη ησλ πξνβιέςεσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ έθηνπ 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. Σν 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ θαη 

Γηαρείξηζεο ηνπ ΔΛΚΔ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο θαη ηνπ δηδάθηνξα αθνξά 

απνθιεηζηηθά ζηελ απηνδχλακε δηδαζθαιία ησλ αλαηηζέκελσλ καζεκάησλ. Με ηνλ φξν 

«απηνδχλακε δηδαζθαιία» λνείηαη φρη κφλν ε θπζηθή πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο 

(παξαδφζεηο/δηαιέμεηο), αιιά θαη νη ελδνγελψο ζπλδεφκελεο κε απηήλ ελέξγεηεο φπσο ε 

παξαθνινχζεζε/ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ, ε αμηνιφγεζή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ 

εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ, ε ελδερφκελε αλάγθε παξαγσγήο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, θιπ. 

3. Ζ δηεμαγσγή εμεηάζεσλ θαη ε ηειηθή βαζκνιφγεζε σλ θνηηεηψλ θαηά ηελ Δμεηαζηηθή 

Πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ σθεινχκελνπ 

αλεμαξηήησο ηεο δηάξθεηαο ή ηεο κνξθήο ηεο ζχκβαζεο.  
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4. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο θάζε σθεινχκελνο κπνξεί λα δηδάμεη καζήκαηα 

ζε έλα (1) Ίδξπκα θαη απνθιεηζηηθά ζε κφλν έλα (1) Σκήκα.  

5. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, ησλ νπνίσλ ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο έρεη ρνξεγεζεί 

απφ Ίδξπκα ηνπ εμσηεξηθνχ, πξέπεη ην αληίγξαθν ηνπ Γηπιψκαηνο λα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ.  

6. Γηα ππνςεθίνπο ρσξίο ειιεληθή ηζαγέλεηα, απαηηείηαη άδεηα εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θαζψο 

θαη πηζηνπνηεηηθφ ειιελνκάζεηαο επηπέδνπ Γ2 απφ ην Κέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο, απφ ην 

νπνίν ζα απνδεηθλχεηαη ε πιήξεο γλψζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο.  

7. Οη άλδξεο ελδηαθεξφκελνη πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

ή λα έρνπλ απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 

ζπλαθζεί ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δξάζεο. 

8. Παξαδνηέν ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ είλαη ε πινπνίεζε απηνδχλακεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηεο Θέζεο (αλά επηζηεκνληθφ πεδίν), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμεηαζηηθήο ηνπ ηξέρνληνο θαη νπνηνπδήπνηε επαλαιεπηηθνχ 

εμακήλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο.  

9. Ζ ζπλνιηθή ακνηβή αλά σθεινχκελν, ζηελ πεξίπησζε αλάζεζεο δχν (2) καζεκάησλ 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επξψ (8.340,00€) 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγαδφκελνπ, εξγνδφηε ή ηπρφλ 

αλαινγνχληνο ΦΠΑ). ε πεξίπησζε αλάζεζεο ελφο (1) καζήκαηνο, ε ακνηβή 

αλαπξνζαξκφδεηαη αλαινγηθά θαη άξα ιακβάλεη ακνηβή χςνπο ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ εθαηφλ 

εβδνκήληα επξψ. Καη’ εμαίξεζε, ζε πεξίπησζε αλάζεζεο καζεκάησλ πνπ απφ ην 

Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζπλνδεχνληαη απφ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 

εξγαζηεξίσλ ηφηε ν σθεινχκελνο: 

 ιακβάλεη ακνηβή δψδεθα ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ δέθα επξψ (12.510,00€), εθφζνλ 

ηνπ αλαηεζνχλ δχν (2) καζήκαηα εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα (1) ζπλνδεχεηαη 

απφ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε εξγαζηεξίσλ. 

 ιακβάλεη ακνηβή νθηψ ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ζαξάληα επξψ (8.340,00€), εθφζνλ ηνπ 

αλαηεζεί έλα (1) κάζεκα πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε 

εξγαζηεξίσλ.  

10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ηφπνο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ σθεινχκελνπ, πνπ ζα επηιεγεί, 

βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ Ννκφ απφ εθείλν πνπ εδξεχνπλ ηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Γπηηθήο Αηηηθήο, θαη πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη δαπάλεο θίλεζεο/δηαλπθηέξεπζεο ηνπ 

σθεινχκελνπ, ε σο άλσ ακνηβή πξνζαπμάλεηαη θαηά ηεηξαθφζηα επξψ (400,00€).  
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11. Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπλάδνπλ κε ηελ έλαξμε ησλ 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαη ηε ιήμε ησλ πεξηφδσλ εμεηάζεσλ ησλ εμακήλσλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Αθαδεκατθνχ Έηνπο 2019-2020 ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο 

Αηηηθήο, ην νπνίν ζα εγθξηζεί κε απφθαζε Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ 

θαη ηελ επαλαιεπηηθή εμεηαζηηθή πεξηφδνπ ηνπ επηεκβξίνπ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2019-

2020.  

12. Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ ππνρξέσζε ζπκπιήξσζεο απνγξαθηθψλ δειηίσλ 

(εηζφδνπ/εμφδνπ) θαη ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο φπσο θαη ηελ θαηά Νφκνλ αλαγθαία ρξήζε 

ηνπο γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο ζηελ αλάξηεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζην ζχζηεκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

13. Σν νλνκαηεπψλπκν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ σθεινπκέλσλ ζα 

απνζηαινχλ ζην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (επίζεκνο θνξέαο ηνπ ειιεληθνχ ζηαηηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο), πξνθεηκέλνπ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο γηα ηε δηεμαγσγή δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο ηνπ Έξγνπ ηεο Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο. 

14. Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δελ δεζκεχεη ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ 

Κνλδπιίσλ Έξεπλαο λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θαη δελ γελλά δηθαηψκαηα 

πξνζδνθίαο. Ο Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα επηινγήο 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, θαζψο θαη πιήξε δηαθξηηηθή επρέξεηα σο πξνο ηε 

ζχλαςε ή κε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ απνθιεηφκελεο νπνηαζδήπνηε αμηψζεσο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη/εο γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζθιεζε θαινχληαη λα ππνβάινπλ θιεηζηό 

θάθειν ππνςεθηόηεηαο, ν νπνίνο λα πεξηιακβάλεη ηα θάησζη: 

 

1. πκπιεξσκέλε θαη ππνγεγξακκέλε Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο, ε νπνία ππνρξεσηηθά 

ζπκπιεξψλεηαη κφλν ζην ηππνπνηεκέλν έληππν, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα, 

2. Πξφηαζε ρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο γηα ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ ηεο 

Θέζεο (αλά Δπηζηεκνληθφ πεδίν) (ελδεηθηηθή Πξφηαζε ρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο 

Μαζήκαηνο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα), 

3. Βηνγξαθηθφ εκείσκα ζηα ειιεληθά, 

4. Φσηναληίγξαθν Γηδαθηνξηθνχ Σίηινπ πνπδψλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο 

αλαγλσξηζκέλν απφ ηνλ Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π., 

5. Τπεχζπλε Γήισζε ηνπ Ν.1599/1986 ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ν/ε ππνςήθηνο/α α) 

έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαη 
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ηνπο απνδέρεηαη φινπο αλεπηθχιαθηα, β) ηα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο 

είλαη αιεζή, γ) δελ θαηέρεη ζέζε κέινπο ΓΔΠ/ΔΠ, ΔΔΠ, ΔΓΗΠ, ΔΣΔΠ ησλ ΑΔΗ ή 

ζπκβαζηνχρνπ δηδάζθνληα ηνπ Π.Γ. 407/80, ή ζπκβαζηνχρνπ Δπηζηεκνληθνχ πλεξγάηε 

ΣΔΗ, ή ζπκβαζηνχρνπ Δξγαζηεξηαθνχ πλεξγάηε ΣΔΗ ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή, δ) 

δελ θαηέρεη ζέζε ζπκβαζηνχρνπ  παλεπηζηεκηαθνχ  ππνηξφθνπ  ηνπ  έθηνπ  εδαθίνπ  

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 4009/2011, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, ηνπ 

νηθείνπ Σκήκαηνο, πέξαλ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλάςεη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

Γξάζεο, ε) δελ θαηέρεη ζέζε Δξεπλεηή / Δηδηθνχ Λεηηνπξγηθνχ Δπηζηήκνλα ζε 

εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο, ζη) δελ θαηέρεη ζέζε δηνηθεηηθνχ 

πξνζσπηθνχ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο, δ) έρεη ιάβεη ηνλ δηδαθηνξηθφ ηνπ ηίηιν 

(εκεξνκελία επηηπρνχο ππνζηήξημεο) κεηά ηελ 01.01.2009 θαη ε) ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν.2472/97 «Πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα»,  παξέρεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ εηδηθψο θαη ειεπζέξσο γηα ηελ 

εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ,  ζπιινγή, ηήξεζε ζε (ειεθηξνληθφ ή κε)  αξρείν θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ, απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ γηα ην νπνίν ππνβάιεη πξφηαζε – αίηεζε, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξεζεί απφ ηνλ ΔΛΚΔ ηνπ ΠΑΓΑ πνπ δηαρεηξίδεηαη ην έξγν ε λνκηθή ππνρξέσζε απφ 

ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα δηαθάλεηα (ππφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο επηζπλάπηεηαη 

ζηελ παξνχζα). 

 

Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη:  

Δάλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπά δηνηθεηηθά έγγξαθα, ππνβάιινληαη ζε επθξηλή 

θσηναληίγξαθα  ησλ πξσηφηππσλ εγγξάθσλ, ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ηνπο. 

Δάλ πξφθεηηαη πεξί ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ 

αληίγξαθα απηψλ, ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ή επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ 

πξσηφηππσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, ηα νπνία θέξνπλ ζεψξεζε απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή. 

Δάλ πξφθεηηαη πεξί αιινδαπψλ εγγξάθσλ, ππνβάιινληαη κε επίζεκε κεηάθξαζε 

απηψλ. Σα έγγξαθα απηά ππνβάιινληαη ζε επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα απηψλ πνπ 

έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν. 

Οη θιεηζηνί θάθεινη ππνςεθηνηήησλ ζα πξέπεη λα έρνπλ ππνβιεζεί από 20/12/2019 

έσο 13/01/2020 θαη θαηά ηηο ώξεο 09:00-14:00 ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

 

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Αηηηθήο 

Παλεπηζηεκηνύπνιε Άιζνο Αηγάιεσ 
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Μνλάδα Οηθνλνκηθήο θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

Αγίνπ ππξίδσλνο, Αηγάιεσ, Σ.Κ. 122 43 

Κηίξην Κ1 – «Κεληξηθή Γηνίθεζε» 

 

ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε έλδεημε: 

 

Γηα ηελ κε αξ. πξση. 124105/19.12.2019 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ ΑΠΟ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ 

ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ, ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Δ ΝΔΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΔ ΚΑΣΟΥΟΤ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΟΤ 2019-

2020 ΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ» ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΗ ΜΔ Α/Α …... ΣΟΤ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΠΔΓΙΟΤ ………………..…….…..…………………….……… ΣΟΤ 

ΣΜΗΜΑΣΟ ………….…………..…..…………………. 

 

 

Ζ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά 

απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ. ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, 

ν ΔΛΚΔ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο νπδεκία επζχλε θέξεη γηα ηνλ ρξφλν θαη ην 

πεξηερφκελν ησλ θαθέισλ ησλ πξνηάζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ. 

 

Αληηθαηάζηαζε ηεο πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 

 

ε πεξίπησζε ππνβνιήο αίηεζεο γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα Σκήκαηα, απαηηείηαη λα 

ππνβάιιεηε αληίζηνηρν αξηζκφ (ζθξαγηζκέλσλ) θαθέισλ, ζπλππνβάιινληαο ηα απαξαίηεηα 

δηθαηνινγεηηθά ζε θάζε αίηεζε.   

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηα 

ηειέθσλα: 210 5387066 & 210 5387258 θαη ζην e-mail: elke@uniwa.gr 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο http://www.uniwa.gr/, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ 

https://elke.uniwa.gr/ θαη ζηηο ηζηνζειίδεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Αηηηθήο. 

 

                   Ο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλώλ θαη Γηαρείξηζεο 

ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

 

Γξ. Ισάλλεο Καιδέιιεο 

Καζεγεηήο 

mailto:elke@uniwa.gr
http://www.uniwa.gr/
https://elke.uniwa.gr/
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πλεκκέλα: 

1. Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο 

2. Δλδεηθηηθή Πξφηαζε ρεδηαγξάκκαηνο Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο 

3. Τπφδεηγκα Τπεχζπλεο Γήισζεο 
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ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΑΝΑ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΔΓΙΟ 

 

ΣΜΗΜΑ 
ΚΧΓΙΚΟ 

ΘΔΗ 
ΣΟΜΔΑ / ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΔΓΙΟ 
ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΧΡΔ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ 
ΔΒΓΟΜΑΓΑ (ΘΔΧΡΙΑ - 

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ 1 ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΗΑ Σ 
4 (3ΘΔΧΡΗΑ + 

1ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 
ΚΑΣ' ΔΠΗΛΟΓΖΝ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 
ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

2 

ΣΟΜΔΑ 1 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

/ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ 
ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ    

ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Η 
(ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΟ ΠΠ: 10050 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ  - 
ΥΔΓΗΑΖ) 

Β 4 (ΘΔΧΡΗΑ + ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

3 

ΣΟΜΔΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ / ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
ΚΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 

ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ ΚΗΝΖΣΧΝ 

ΤΚΔΤΧΝ 
Ζ 

4 (ΘΔΧΡΗΑ, ΑΚΖΔΗ 
ΠΡΑΞΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 

ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ    

4 

ΣΟΜΔΑ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ / ΌΡΑΖ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΌΡΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ Ζ 4 (ΘΔΧΡΗΑ + ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ    

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ  
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

5 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ / 

ΚΗΝΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ ΓΤΝΑΜΗΚΖ 
ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ Β 4ΘΔΧΡΗΑ Τ ΚΟΡΜΟΤ 

ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ- ΓΤΝΑΜΗΚΖ 
ΜΖΥΑΝΧΝ  

Ζ 5ΘΔΧΡΗΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ    

ΝΑΤΠΖΓΧΝ  ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 6 

ΣΟΜΔΑ Β' / ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 
ΚΑΤΖ Δ ΜΔΚ ΜΔ 

ΔΜΦΑΖ ΣΟΤ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 
ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΤΖ ΜΔ 
ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ  
Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 
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ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ  ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 7 
ΣΟΜΔΑ Α': ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ 
ΜΖΥΑΝΗΚΖ / ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
ΑΠΟ ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΦΔΡΟΤΑ 
ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ  (CE0851) 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

 

ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΠΣΗΚΖ 
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

8 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΡΑΦΗΚΧΝ 

ΣΔΥΝΧΝ 
ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΡΟΖ 
ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ 

  

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

9 
ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΟΤ ΔΗΓΗΚΟΤ 

ΠΛΖΘΤΜΟΤ 
Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 

ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΓΖΡΑΝΖ-ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

10 
ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ/ 
/ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Σ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔ/ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

11 
ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ/ 
/ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ Σ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΤΚΔΤΑΗΑ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ 
ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

12 
ΗΑΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 

ΜΤΚΖΣΟΛΟΓΗΑ Ε 
12 (2 ΘΔΧΡΗΑ + 5Υ2 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 
ΜΑΘΖΜΑ 
ΚΟΡΜΟΤ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΤΓΑΣΧΝ ΚΑΗ 
ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΑΘΖΜΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

13 
ΗΑΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ 
ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 
ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ – ΑΗΜΟΓΟΗΑ 
Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 

ΜΑΘΖΜΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΜΔΣΑΓΓΗΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ-
ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΑΘΖΜΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

14 
ΗΑΣΡΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ-ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 
ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Γ 
12 

(2ΘΔΧΡΗΑ+2Υ5ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ) 
ΜΑΘΖΜΑ 
ΚΟΡΜΟΤ 

ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΛΗΝΗΚΖ 
ΥΖΜΔΗΑ 

Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΑΘΖΜΑ 
ΔΠΗΛΟΓΖ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

15 ΟΠΣΗΚΖ &ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΟΡΑΖ Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

16 ΟΠΣΗΚΖ& ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ  

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔΤ/ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ &ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ Ζ 3ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔΤ/ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

17 ΟΠΣΗΚΖ & ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ  ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ Ζ 2ΘΔΧΡΗΑ 
ΜΔY/ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 

 

ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

18 
ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ / 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΓΧΓΖ 
ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 
ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 
Σ 2ΘΔΧΡΗΑ 

ΚΑΣ΄ ΔΠΗΛΟΓΖ 
ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΠΙΝΑΚΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ 

 

ΣΜΗΜΑ ΣΟΜΔΑ / 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΔΓΙΟ 

ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΣΟ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ 

ΗΑΣΡΗΚΖ 

ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΗΑ 
ΗΑΣΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΗΑ 

Ηαηξηθέο ζπζθεπέο θαη ζπζηήκαηα, Οξνινγία, εγρψξηα θαη δηεζλή πξνηππνπνίεζε  

Βαζηθή δνκή ηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ, αξρέο ζρεδηαζκνχ 

Αηζζεηήξεο, Βηνζήκαηα  

Βηνταηξηθά ειεθηξνληθά, εληζρπηέο, θίιηξα, δηακφξθσζε ζήκαηνο  

Μηθξνειεγθηέο θαη Μηθξνεπεμεξγαζηέο ζηα ηαηξηθά ζπζηήκαηα  

Οξγαλνινγία ζηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Οξγαλνινγία ζηα νμχκεηξα. 

Οξγαλνινγία ζηελ in vitro δηαγλσζηηθή. 

Οξγαλνινγία ζηελ ηαηξηθή απεηθφληζε. 

Οξγαλνινγία ζε εηδηθέο ηαηξηθέο ζπζθεπέο. 

Αζθάιεηα αζζελνχο. 

    

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΟΜΔΑ 1 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ / 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

Φπζηθά ζηνηρεία ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ: Τπνδνκή, ηεξκαηηθνί ζηαζκνί. Γίθηπα 

κεηαθνξψλ: ρεξζαίεο, ζαιάζζηεο, αεξνπνξηθέο θαη ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξέο. Υεξζαίεο 

κεηαθνξέο (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, αζηηθέο): ππνδνκέο θαη ζρεηηθέο ηερλνινγίεο. 

Θαιάζζηεο κεηαθνξέο: ηχπνη πινίσλ, ιηκεληθέο θαη ζρεηηθέο ππνδνκέο, πξφσζε, 

επηθνηλσλίεο, ηερλνινγίεο, ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο: ζρεηηθέο 

ππνδνκέο, ξπζκηζηηθφ πιαίζην, πξφσζε, επηθνηλσλίεο, ηερλνινγίεο. Δπηπηψζεηο ησλ 

κεηαθνξψλ: νηθνλνκία, πεξηβάιινλ, αζθάιεηα. Μνληέια θαη αλάιπζε ηεο δπλακηθήο ησλ 

κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ. «Έμππλα» ή «Δπθπή» πζηήκαηα Μεηαθνξψλ (ΔΜ), ζπλαθείο 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πξνζηηζέκελε αμία.  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΣΟΜΔΑ 1 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
ΣΔΥΝΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Η  

χλζεζε θαη αλάιπζε δπλάκεσλ ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν. Ρνπή δχλακεο σο πξνο 

ζεκείν, δεχγνο δπλάκεσλ, δξάζε - αληίδξαζε. Δίδε ζηεξίμεσλ (θχιηζε, άξζξσζε, 

ΑΔΑ: ΨΓΑΡ46Μ9ΞΗ-Ρ6Λ
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ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ 

ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΚΑΗ 

ΔΛΔΓΥΟΤ / 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

πάθησζε). Κεληξηθά θαη Γεληθά πζηήκαηα Γπλάκεσλ. Γηαγξάκκαηα Διεπζέξνπ ψκαηνο 

(Γ.Δ..). Ηζνξξνπία δπλάκεσλ θαη ξνπψλ ζε ζψκαηα ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν. 

Ηζνζηαηηθνί θνξείο, ππεξζηαηηθνί θνξείο. Γηθηπψκαηα, γξαθηθέο θαη ππνινγηζηηθέο κέζνδνη 

επίιπζεο δηθηπσκάησλ ζην επίπεδν θαη ζην ρψξν. Πιαίζηα θαη κεραλέο-κεραληζκνί. 

Κέληξν δπλάκεσλ / γξακκψλ / επηθαλείαο / βάξνπο, ξνπέο αδξάλεηαο δηαηνκψλ, ζεψξεκα 

Steiner, αιγεβξηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. Δζσηεξηθά θνξηία. Ηδεαηέο ηνκέο, καζεκαηηθέο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εζσηεξηθψλ θνξηίσλ, δηαγξάκκαηα N-Q-M. Σξηβή, θαλφλαο ηξηβήο, 

θαλφλαο ηξηβήο ζε κεραλνινγηθέο εθαξκνγέο. 

    

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΣΟΜΔΑ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ / 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ

 ΚΗΝΖΣΧΝ 
ΤΚΔΤΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 
ΚΗΝΖΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηελ 
πιαηθφξκα αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ Android, Υξήζε ηνπ Android Studio γηα αλάπηπμε 
εθαξκνγψλ, Δθαξκνγέο θαη Γξαζηεξηφηεηεο, Αλάιπζε δνκήο εθαξκνγψλ, Γηεπαθή 
Υξήζηε θαη  ρεδίαζε Γηεπαθήο Υξήζηε, Πξνζέζεηο (ηχπνη πξνζέζεσλ, ρξήζε 
πξνζέζεσλ, εθπνκπή πξνζέζεσλ, δέθηεο εθπνκπήο), Τπεξεζίεο, Νήκαηα θαη Υεηξηζηέο, 
Απνζήθεπζε Γεδνκέλσλ θαη ηξφπνη απνζήθεπζεο, Τπεξεζίεο Δπηθνηλσλίαο θαη 
Γηαδηθηχσζεο, Τπεξεζίεο πξνζδηνξηζκνχ ζέζεο, χλδεζε Bluetooth, Γηαρείξηζε θάκεξαο, 
Αηζζεηήξεο θηλεηψλ ζπζθεπψλ. 
Μεηά ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε 
λα:  

 αλαθέξεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ αλνηθηνχ ινγηζκηθνχ Android. 

 αλαγλσξίδεη θαη λα εμεγεί ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ 
θηλεηψλ ζπζθεπψλ Android. 

 εμεγεί ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ ζηηο πιαηθφξκεο 
Android Studio θαη Eclipse. 

 ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί εθαξκνγέο γηα θηλεηέο ζπζθεπέο Android. 

 αμηνινγεί ζπζηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Android 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΣΟΜΔΑ 
ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ ΚΑΗ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ 
ΤΣΖΜΑΣΧΝ / 

ΌΡΑΖ 
ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

ΌΡΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο θαιχπηεη ηα παξαθάησ: Βαζηθέο αξρέο ζρεκαηηζκνχ 
εηθφλσλ θαη ιεηηνπξγίαο ςεθηαθψλ θακεξψλ, αλζξψπηλε φξαζε, θσο θαη ρξψκα. ηνηρεία 
πξνβνιηθήο γεσκεηξίαο. Αλαζθφπεζε θίιηξσλ ζην πεδίν ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζπρλφηεηαο. 
Αλίρλεπζε γσληψλ, αθκψλ θαη άιισλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Καηάηκεζε εηθφλσλ. 
Πεξηγξαθείο, εμαγσγή θαη αληηζηνίρηζε ραξαθηεξηζηηθψλ. Μέζνδνη αλαγλψξηζεο πξνηχπσλ 
& κεραληθήο κάζεζεο γηα εθαξκνγέο φξαζεο ππνινγηζηψλ. Αλίρλεπζε θαη αλαγλψξηζε 
αληηθεηκέλσλ (object detection and recognition): αιγφξηζκνη θαη εθαξκνγέο. 
Παξαθνινχζεζε αληηθεηκέλσλ (object tracking). ηεξενζθνπηθή φξαζε, αλαθαηαζθεπή 
ηξηζδηάζηαηνπ ζρήκαηνο, εθηίκεζε δνκήο απφ θίλεζε. Δθαξκνγέο ηεο φξαζεο 
ππνινγηζηψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο: αζθάιεηα, κεηαθνξέο, ξνκπνηηθή, βηνταηξηθή, 
ηειεπηζθφπεζε, βηνκεηξία. Βαζηθά ππνινγηζηηθά εξγαιεία ζε OpenCV θαη Python. 

    

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 

/ ΚΗΝΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ 
ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΗΗ 

Κηλεκαηηθή ησλ σκαηηδίσλ, Κηλεηηθή ησλ σκαηηδίσλ, Μέζνδνη Δλέξγεηαο – Οξκήο ζηελ 

θηλεηηθή ησλ σκαηηδίσλ, πζηήκαηα σκαηηδίσλ, Κηλεκαηηθή ηνπ Απνιχησο ηεξενχ 
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ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΧΝ 

ΜΖΥΑΝΧΝ 

ψκαηνο, Μέζνδνη Δλέξγεηαο – Οξκήο ζηελ θηλεηηθή ηνπ Απνιχησο ηεξενχ ψκαηνο, 

Κηλεηηθή ηνπ Απνιχησο ηεξενχ ψκαηνο ζην ρψξν, Απιέο Μεραληθέο Σαιαληψζεηο. 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΟ 

/ ΚΗΝΖΜΑΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΧΝ 

ΜΖΥΑΝΧΝ 

ΣΑΛΑΝΣΧΔΗ- ΓΤΝΑΜΗΚΖ 
ΜΖΥΑΝΧΝ  

Κηλεηηθή ηνπ απνιχησο ζηεξενχ ζψκαηνο, Γπλακηθή ζπζηήκαηνο κε έλαλ βαζκφ 

ειεπζεξίαο, Γπλακηθή ζπζηήκαηνο κε πνιιαπινχο βαζκνχο ειεπζεξίαο, Μεραληθέο 

Σαιαληψζεηο, Μαζεκαηηθή κνληεινπνίεζε δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, Δθαξκνγέο ηεο 

δπλακηθήο ησλ κεραλψλ. 

    

ΝΑΤΠΖΓΧΝ  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΣΟΜΔΑ Β' / 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΚΑΤΖ Δ ΜΔΚ ΜΔ 

ΔΜΦΑΖ ΣΟΤ 

ΝΑΤΣΗΚΟΤ 

ΚΗΝΖΣΖΡΔ 

ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ ΚΑΤΖ 

ΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ 

ΝΑΤΣΗΚΟΤ ΚΗΝΖΣΖΡΔ  

Οξηζκφο θαχζεο  - Ηζηνξηθή αλαδξνκή - Πνιππινθφηεηα θαηλνκέλσλ θαχζεο κε ζηνηρεία 

Θεξκνδπλακηθήο / Αεξνδπλακηθήο / Μεηαθνξάο Θεξκφηεηαο θαη Μάδαο / Υεκηθήο Κηλεηηθήο.  

Σέιεηα θαη αηειήο θαχζε, ζηνηρεηνκεηξία θαχζεο. Θεξκνγφλνο δχλακε θαπζίκσλ. ηξσηέο 

θαη ηπξβψδεηο θιφγεο. Φιφγεο πξναλάκημεο θαη δηάρπζεο, πξαθηηθά ζπζηήκαηα θαχζεο 

ζηεξεψλ, πγξψλ θαη αεξίσλ θαπζίκσλ. Έγρπζε πγξψλ θαπζίκσλ - ζηαγνλνπνίεζε – 

αηκνπνίεζε - θαχζε κε έκθαζε ζε δηεξγαζίεο ζε θπιίλδξνπο λαπηηθψλ θηλεηήξσλ. 

ρεκαηηζκφο ξχπσλ - Δθπνκπέο ζην πεξηβάιινλ. Μέζνδνη κείσζεο εθπνκπψλ ξχπσλ. 

Μεηξεηηθά ζπζηήκαηα αλάιπζεο θαπζαεξίσλ. Θεξκνρεκεία / πζηήκαηα Κπςειψλ 

θαπζίκνπ. 

    

ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ  

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

ΣΟΜΔΑ Α': 

ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ /  

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ 

ΦΔΡΟΤΑ 

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ 

ΦΔΡΟΤΑ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ  

(CE0851) 

Mεραληθή ζπκπεξηθνξά πιηθψλ, φπσο ιίζνη, πιίλζνη, θνληάκαηα, μχιν. Δίδε θέξνπζαο 

ηνηρνπνηίαο (άνπιε, νπιηζκέλε, δηαδσκαηηθή). Μεραληθή ζπκπεξηθνξά ηνηρνπνηίαο ζε 

ζχλζιηςε, θάκςε ή δηάηκεζε. Πεξηβάιινπζεο αληνρήο, θξηηήξηα αζηνρίαο θαη δηαγξάκκαηα 

ηάζεσλ-παξακνξθψζεσλ. πκπεξηθνξά ηνηρνπνηίαο έλαληη θαηαθνξχθσλ θνξηίσλ θαη 

ζεηζκηθψλ δξάζεσλ. Μφξθσζε θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. Aλάιπζε, 

δηαζηαζηνιφγεζε θαη θαηαζθεπαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία ππφ 

θαηαθφξπθα θνξηία θαη ζεηζκηθέο δξάζεηο. Bιάβεο, επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο θηηξίσλ απφ 

θέξνπζα ηνηρνπνηία. Mλεκεία θαη δηαηεξεηέα θηίξηα απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία (ηχπνη 

θεξφλησλ νξγαληζκψλ, ζπκπεξηθνξά έλαληη θαηαθνξχθσλ θνξηίσλ θαη ζεηζκηθψλ 

δξάζεσλ). Φηινζνθία ηεο δηαηήξεζεο, επηζθεπέο-εληζρχζεηο κλεκείσλ θαη δηαηεξεηέσλ 

θηηξίσλ. Δπξσθψδηθεο γηα ην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία. 

    

ΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΚΑΗ 

ΟΠΣΗΚΖ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

ΓΡΑΦΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ 

ΦΖΦΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΡΟΖ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

Σαρεία πξνηππνπνίεζε & πιαζµαηηθά πξσηφηππα. 
Γηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο: Πξνγξαµµαηηζµφο, νξγάλσζε, δηεχζπλζε θαη έιεγρνο. πζηήµαηα 
ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ. Γηνίθεζε ζπζηεµάησλ παξαγσγήο.– Σν ζχγρξνλν εξγνζηάζην – 
Σν κνληέιν Industry 4.0. θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηηο γξαθηθέο ηέρλεο. 
Αλάιπζε κνληέισλ Print 4.0, Paper 4.0, Finishing 4.0, Packaging 4.0 πζηήκαηα Lean 
Manufacturing  

    

ΑΔΑ: ΨΓΑΡ46Μ9ΞΗ-Ρ6Λ



 

16 

 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΓΔΡΜΑΣΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΣΟΤ 

ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 

Σν κάζεκα Γεξκαηνινγία & Αηζζεηηθή ζηνπο εηδηθνχο πιεζπζκνχο είλαη κάζεκα επηινγήο 

ππνρξεσηηθφ θαη εληάζζεηαη ζην Ζ Δμάκελν πνπδψλ 

Ο ζθνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ησλ κεηαβνιψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά 

ηελ εγθπκνζχλε νξκνλνινγηθψλ, αλνζνινγηθψλ θαη ηνπ δέξκαηνο. 

Οη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνχλ κε ηηο δεξκαηνπάζεηεο ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηα ηνπηθά θαη 

ζπζηεκαηηθά θάξκαθα πνπ κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζην δηάζηεκα. Δπηπιένλ ζα ηνληζηεί ε 

πηζαλφηεηα εθαξκνγήο αηζζεηηθψλ παξεκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη 

γεληθφηεξα πνηα ε νξζή αηζζεηηθή ηεο εγθχνπ.  Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαίλεηαη ζηε ζειίδα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βηνταηξηθψλ Δπηζηήκσλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 
ΓΖΡΑΝΖ-ΜΑΚΡΟΕΧΗΑ  

Σν κάζεκα Γήξαλζε Μαθξνδστα είλαη κάζεκα επηινγήο ππνρξεσηηθφ θαη εληάζζεηαη ζην Ζ 

Δμάκελν πνπδψλ 

Σν κάζεκα παξέρεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην βηνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο 

γήξαλζεο & ηεο καθξνδσίαο αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηξίηεο ειηθίαο. Δμεηάδνληαη νη 

παξάκεηξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο δηακφξθσζεο ελφο αηνκηθνχ, νηθνγελεηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ δηαζθαιίδεη ζπλζήθεο ελεξγνχ θαη πγηνχο γήξαλζεο.  

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ βηνινγηθψλ 

κεραληζκψλ θαη παξακέηξσλ ηεο γήξαλζεο, ε αλαγλψξηζε ηεο πνξείαο ηεο θπζηνινγηθήο 

γήξαλζεο, ε επδσία θαη καθξνδσία, ε εκθάληζε γεξηαηξηθψλ ζπλδξφκσλ κε ηα ζπλνδά 

λνζεξά ζπκπηψκαηα θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζήο ηνπο. Σν κάζεκα 

έρεη σο ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηνλ θνηηεηή ηθαλφ λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην 

ξφιν ηνπ ζηελ δηακφξθσζε ελφο πγηνχο πεξηβάιινληνο θαη ηξφπνπ δσήο γήξαλζεο θαη 

καθξνδσίαο, ζηελ πξνζηαζία θαη ππνζηήξημε ησλ αηφκσλ ηξίηεο ειηθίαο κε έκθαζε ζηελ 

απηνθξνληίδα, ζηε  δηαηήξεζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ζηνλ εζεινληηζκφ, ζηελ πηνζέηεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα παξακείλνπλ ζσκαηηθά θαη 

ςπρηθά πγηή, ζηελ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, ζηελ 

ελεκέξσζε θαη δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο δηαζέζηκεο –ζεζκηθέο ή άηππεο- ππεξεζίεο 

ζηήξημεο. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαίλεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Βηνταηξηθψλ Δπηζηήκσλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Σν  κάζεκα ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο θαιιπληηθψλ πξντφλησλ εληάζζεηαη E’εμάκελν 

ζπνπδψλ  ζην ππνρξεσηηθφ θχθιν καζεκάησλ ηνπ ηκήκαηνο. 

Έρεη ζθνπφ λα κεηαθέξεη ζηνλ θνηηεηή απαξαίηεηεο ζεσξεηηθέο θαη εξγαζηεξηαθέο γλψζεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαιιπληηθψλ 

πξντφλησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ην δέξκα θαη ηα καιιηά θαη λα ηνλ θαηαζηήζεη ηθαλφ λα 
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ζρεδηάδεη  θαη λα δηελεξγεί (study design) κειέηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα απφδεημε ησλ 

ηζρπξηζκψλ ησλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ (claimsubstantiation). . 

Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη βηνθπζηθέο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ 

δέξκαηνο, γηα ηελ πνζνηηθή εθηίκεζε ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ 

καιιηψλ, ηελ πξνζηαζία ηνπ δέξκαηνο απφ ηεο UV αθηηλνβνιία θαη ηελ δηαπεξαηφηεηα ηνπ 

δέξκαηνο  ζηηο θνζκεηηθέο νπζίεο. 

Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαίλεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Βηνηαηξηθψλ Δπηζηήκσλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Σν κάζεκα Αμηνιφγεζε Αζθάιεηαο Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ είλαη κάζεκα επηινγήο 

ππνρξεσηηθφ θαη εληάζζεηαη ζην Ζ Δμάκελν πνπδψλ 

 ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηδαρζνχλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο δνθηκαζηψλ 

ειέγρνπ ηνμηθφηεηαο, ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ησλ ηειηθψλ 

πξντφλησλ. Να κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηελ εξεζηζηηθφηεηα ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζην 

δέξκα, κέζσ ησλ δνθηκαζηψλ εξεζηζηηθφηεηαο θαη επαηζζεηνπνίεζεο, θαζψο θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ πεξηζσξίνπ αζθαιείαο MoS ( Margin of Safety) γηα θάζε ζπζηαηηθφ, φπσο 

νξίδεη ν Δπξσπατθφο Καλνληζκφο θαη ν ΔΟΦ γηα ηα θαιιπληηθά (EC 1223/2009). Ζ 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαίλεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο 

Βηνηαηξηθψλ Δπηζηήκσλ.   

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 

Σν κάζεκα Πεξηβάιινλ θαη Καιιπληηθά  είλαη κάζεκα επηινγήο ππνρξεσηηθφ θαη εληάζζεηαη 

ζην Σ Δμάκελν πνπδψλ 

θνπφο θαη ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εθκάζεζε ηεο πιεζψξαο ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ άλζξσπν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπ. Οη παξάγνληεο απηνί 

αθνξνχλ ηηο παξεκβάζεηο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έρεη επηθέξεη ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα 

ζην πεξηβάιινλ θαη ζα δηδαρζνχλ ηνλ ηξφπν απνθπγήο ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηνλ άλζξσπν. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο νη ζπνπδαζηέο ζα είλαη ζε ζέζε λα  γλσξίδνπλ ηη επηθέξεη  

επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ άλζξσπν, λα πξνιάβνπλ ηηο βιαπηηθέο επηπηψζεηο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηέινο λα γλσξίδνπλ ηνπο ηξφπνπο πξνζηαζίαο απφ ηηο επηβιαβείο 

ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαίλεηαη ζηε ζειίδα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ηκήκαηνο Βηνηαηξηθσλ Δπηζηήκσλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΑΗΘΖΣΗΚΖ & 

ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ 

ΤΚΔΤΑΗΑ 

ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

Σν κάζεκα πζθεπαζία Καιιπληηθψλ Πξντφλησλ είλαη κάζεκα επηινγήο ππνρξεσηηθφ θαη 

εληάζζεηαη ζην Ζ Δμάκελν πνπδψλ 
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ΚΟΜΖΣΟΛΟΓΗΑ θνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο αλάπηπμεο, 

ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο κειέηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ ησλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο, πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ παξαγσγή αζθαιψλ θαη πνηνηηθψλ θαιιπληηθψλ 

πξντφλησλ.  . 

ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα δηδαρζνχλ νη θνηηεηέο ηα δηάθνξα είδε πιηθψλ (επηζηήκε 

πνιπκεξψλ), πνπ ζα ζπζθεπαζηνχλ κέζα ζε απηά θαηάιιεια, ηα θαιιπληηθά πξντφληα θαη 

λα κπνξνχλ λα εθαξκφδνπλ ηηο κεζφδνπο ζηαζεξφηεηαο θαη ειέγρνπ ηνπο ζηα ηειηθά 

πξντφληα. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή θαίλεηαη ζηε ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ 

ηκήκαηνο Βηνηαηξηθσλ Δπηζηήκσλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 

ΜΤΚΖΣΟΛΟΓΗΑ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο κπθεηνινγίαο είλαη ε απφθηεζε ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ γηα ηελ απνκφλσζε ησλ κπθήησλ θαη ηελ ηαπηνπνίεζή ηνπο. Ο θνηηεηήο κεηά 

ηελ επηηπρή νινθιήξσζε θ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηε κνξθνινγία 

θαη ηε θπζηνινγία ησλ κπθήησλ θαζψο θαη λα κπνξεί λα ηνπο απνκνλψλεη θαη λα ηνπο 

ηαπηνπνηεί. 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο ηεο κπθεηνινγίαο είλαη λα θαηαζηήζεη ηθαλνχο ηνπο θνηηεηέο: 

1) Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ησλ κπθήησλ, ηε δνκή, ηε γελεηηθή θαη ηελ επηινγή ηνπο λα 

πξνθαιέζνπλ λφζν. Να γίλεηαη δηαρσξηζκφο ησλ κπθήησλ απφ ηνπο άιινπο 

κηθξννξγαληζκνχο 

2) Να θαηαλνήζνπλ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ κπθήησλ, ηελ εμάπισζή ηνπο θαη λα 

δηδαρζνχλ ηηο κπθεηηάζεηο 

 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ 

ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΑ ΤΓΑΣΧΝ 

ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο Μηθξνβηνινγίαο ηνπ λεξνχ, ησλ ηξνθίκσλ θαη 

ησλ ιπκάησλ θαη ηνλ ξφιν ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζε απηά. Θα πεξηγξαθνχλ νη εθαξκνγέο 

ηεο Μηθξνβηνινγίαο ζηα ζπγθεθξηκέλα ελδηαηηήκαηα, ε αλάπηπμε πξσηνθφιισλ 

επεμεξγαζίαο ησλ πνηθίισλ κηθξννξγαληζκψλ πνπ εληνπίδνληαη ζε απηά, νη Ννκνζεζίεο 

πνπ ηα δηέπνπλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ δηαρείξηζή ηνπο. Θα εκβαζχλεη ζην κηθξνβηνινγηθφ / 

επηδεκηνινγηθφ κέξνο ησλ πδαηνγελψλ θη ηξνθηκνγελψλ ινηκψμεσλ, ζηελ άκεζε ζπζρέηηζή 

ηνπο κε ηηο λνζνθνκεηαθέο ινηκψμεηο θαη ηνλ άλζξσπν, πσο επεξεάδνληαη νη ρψξνη 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο πεξίζαιςεο, αιιά θαη ε ζχγρξνλε βηνκεραλία (π.ρ. 

κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, κνλάδεο εκθηάισζεο θ.ι.π.). 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ νη θνηηεηέο/ηξηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαη λα 

θαηαλννχλ: 

• Σελ αθζνλία, ηελ θαηαλνκή θαη ηελ βηνπνηθηιφηεηα ησλ κηθξννξγαληζκψλ θαη ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ απηψλ κε ην πεξηβάιινλ. 

• Σελ έγθαηξε εληφπηζε, δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ηξνθηκνγελψλ θαη πδαηνγελψλ 
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λνζεκάησλ.  

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ - 

ΑΗΜΟΓΟΗΑ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε εμεηδηθεπκέλεο εξγαζηεξηαθέο 

αηκαηνινγηθέο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζην εξγαζηήξην θαηά ηε δηαθνξνδηάγλσζε 

αηκαηνινγηθψλ αζζελεηψλ. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε εξγαζηεξηαθή δηεξεχλεζε δηαθφξσλ 

αηκνζηαηηθψλ θαη ζξνκβσηηθψλ δηαηαξαρψλ θαη παξνπζηάδνληαη θιηληθά πεξηζηαηηθά θαζψο 

θαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ 

ΑΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ 

ΜΔΣΑΓΓΗΗΟΘΔΡΑΠΔΗΑ-

ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 

 

Σν κάζεκα εζηηάδεη ζηελ ζεκαζία ηεο Ηζηνζπκβαηφηεηαο θαηά ηε κεηάγγηζε αίκαηνο (ή ησλ 

παξαγψγσλ ηνπ) θαη ηε κεηακφζρεπζε νξγάλσλ. Αλαιχνληαη ηα βήκαηα θαη ε κεζνδνινγία 

παξαζθεπήο ησλ παξαγψγσλ αίκαηνο, νη ελδείμεηο κεηάγγηζεο-κεηακφζρεπζεο, νη 

αλνζνινγηθνί κεραληζκνί απφξξηςεο κνζρεχκαηνο, νη θιηληθέο αληηδξάζεηο θαη νη ζεξαπείεο 

πνπ αθνινπζνχληαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο.  

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ – 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 

ΓΔΝΗΚΔ ΑΝΑΛΤΔΗ 

ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΔΗΓΜΑΣΧΝ 

Ο θνηηεηήο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα είλαη ζε ζέζε:  

 Να γλσξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ αλαιχζεσλ ησλ βηνινγηθψλ πγξψλ. 

 Να γλσξίδεη λα εθηειεί ηελ γεληθή εμέηαζε νχξσλ (θπζηθνχο, ρεκηθνχο θαη 

κηθξνζθνπηθνχο ραξαθηήξεο).  

 Να γλσξίδεη λα εθηειεί ηελ γεληθή εμέηαζε θνπξάλσλ (ιεηηνπξγηθή θνπξάλσλ) 

 Να γλσξίδεη λα εθηειεί ηηο βαζηθέο αλαιχζεηο πνπ θάλνπκε ζε πηχεια. 

 Να γλσξίδεη λα εθηειεί ηελ κηθξνζθφπεζε ηνπ θνιπηθνχ πγξνχ (λσπνχ θαη ρξσζκέλνπ). 

 Να γλσξίδεη λα εθηειεί ηελ γεληθή εμέηαζε εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ. 

 Να γλσξίδεη θαη λα εθηειεί ηελ γεληθή εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ. 

  Να γλσξίδεη θαη λα εθηειεί ηελ γεληθή εμέηαζε ησλ νξψδε πγξψλ (πεξηηνλατθφ, 

πιεπξηηηθφ, πεξηθαξδηαθφ). 

 Nα γλσξίδεη φιε ηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηέο ηηο αλαιχζεηο. 

 Να γλσξίδεη ηηο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη ζην κεηξηθφ γάια, ζηνλ ηδξψηα θαη ζην ακληαθφ 

πγξφ.  

Δλδεηθηηθφ πξφγξακκα εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ: 

1. πιινγή δείγκαηνο νχξσλ, ε ρξήζε ησλ ηαηληψλ νχξσλ, ηα κηθξνζθφπηα ηεο γεληθήο 

εμέηαζεο νχξσλ.  

2. Οη θπζηθνί ραξαθηήξεο ησλ νχξσλ, ην νπξηλφκεηξν, ε κέζνδνο Benedict θαη ε 

κηθξνζθφπεζε ησλ νχξσλ. Πξαθηηθή άζθεζε: εθηέιεζε πιήξεο γεληθήο εμέηαζεο 

νχξσλ. 

3. Ζ θπγνθέληξεζε θαη ε κηθξνζθφπεζε ησλ νχξσλ. Πξαθηηθή άζθεζε: εθηέιεζε 

πιήξεο γεληθήο εμέηαζεο νχξσλ. 

4. Πξνζδηνξηζκφο ιεπθψκαηνο, αηκνζθαηξίλεο, ληηξηθψλ,  ππνζθαηξίσλ θαη 

αζθνξβηθνχ νμένο ζηα νχξα θαη κηθξνζθφπεζε ησλ νχξσλ. Πξαθηηθή άζθεζε: 
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εθηέιεζε πιήξεο γεληθήο εμέηαζεο νχξσλ. 

5. O πξνζδηνξηζκφο ησλ θεηνλψλ θαη ησλ ρνινρξσζηηθψλ ζηα νχξα, νη αλαιπηέο 

νχξσλ.  Πξαθηηθή άζθεζε: εθηέιεζε πιήξεο γεληθήο εμέηαζεο νχξσλ. 

6. Ζ γεληθή εμέηαζε ηνπ θνιπηθνχ πγξνχ. 

7. Ζ γεληθή εμέηαζε ηνπ αξζξηθνχ πγξνχ. 

8. Ζ γεληθή εμέηαζε γαζηξηθνχ πγξνχ. 

9. Ζ γεληθή εμέηαζε ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνχ. 

10. Ζ γεληθή εμέηαζε ηνπ πιεπξηηηθνχ πγξνχ. 

11. Ζ γεληθή εμέηαζε ηνπ πεξηθαξδηαθνχ πγξνχ. 

12. Ζ γεληθή εμέηαζε ηνπ πεξηηνλατθνχ πγξνχ 

13.  Πξαθηηθή αμηνιφγεζε 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΗΑΣΡΗΚΑ 

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ/ 

ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ – 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 

ΔΗΓΗΚΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ 

ΚΛΗΝΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ 

Ο θνηηεηήο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα  είλαη ζε ζέζε:  

Να γλσξίδεη ηηο αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο πνπ γίλνληαη ζε παηδηθφ πιεζπζκφ θαζψο θαη 

ηελ θιηληθή εξκελεία ηνπο. Να γλσξίδεη ηηο αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο πνπ γίλνληαη ζε 

γεξηαηξηθφ πιεζπζκφ θαη ηελ θιηληθή εξκελεία ηνπο. Να γλσξίδεη ηηο αλαιχζεηο θιηληθήο 

ρεκείαο πνπ γίλνληαη ζε εγθπκνλνχζεο γπλαίθεο θαη ηελ θιηληθή εξκελεία ηνπο. Να 

γλσξίδεη ηηο αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο πνπ γίλνληαη ζε πάζρνληεο απφ ςπρηαηξηθά θαη 

λεπξνινγηθά πξνβιήκαηα. Να γλσξίδεη ηηο βηνρεκηθέο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη ζε 

αζθνχκελνπο θαη επαγγεικαηίεο αζιεηέο. Να γλσξίδεη ηηο αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο πνπ 

γίλνληαη γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε δηαθφξσλ ζπάλησλ λνζεκάησλ. 

Αλαιπηηθά ε χιε ησλ καζεκάησλ: 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηε δηάγλσζε λνζεκάησλ ηνπ παηδηθνύ 

πιεζπζκνύ. Οη εμεηάζεηο ηνπ βηνρεκηθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ αθνξνχλ παηδηαηξηθά 

λνζήκαηα φπσο ν ζπγγελήο ππνζπξενεηδήο, ε ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ν δηαβήηεο θ.α. 

 Ο βηνρεκηθόο έιεγρνο ηεο παηδηθήο παρπζαξθίαο. Πνηεο εμεηάζεηο θιαζηθήο θιηληθήο 

ρεκείαο, νξκνλψλ θ.α. γίλνληαη γηα ηελ δηάγλσζε θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ αηηηψλ ηεο 

παηδηθήο παρπζαξθίαο.  

 Ο βηνρεκηθόο έιεγρνο ηεο παηδηθήο νζηενπόξσζεο. Πνηεο εξγαζηεξηαθέο θαη 

απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο γίλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο παηδηθήο νζηενπφξσζεο. 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηε δηάγλσζε ζπάλησλ ιπζνζσκηθώλ 

λνζεκάησλ. Οη αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο ή άιισλ εηδηθνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

δηάγλσζε θαη ηνλ έιεγρν ζπάλησλ ιπζνζσκηθψλ λνζεκάησλ φπσο είλαη νη λφζνη 

Gaucher, Pompe, MPS, Fabry. 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηε δηάγλσζε ζπαλίσλ γελεηηθώλ θπινζύλδεησλ 

θαη απηνζσκηθώλ παζήζεσλ π.ρ. θπζηηθή ίλσζε, ζαιαζζαηκίαο, ζχλδξνκν ηνπ 

επζξαχζηνπ Υ. 
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 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηνλ πξνγελλεηηθό έιεγρν αλδξώλ θαη γπλαηθώλ. 

Οξκνληθφο θαη βηνρεκηθφο έιεγρνο ησλ γνλάδσλ. 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηνλ έιεγρν ηεο εγθπκνζύλεο. Οξκνληθφο θαη 

βηνρεκηθφο έιεγρνο γηα ηελ πξφιεςε γελεηηθψλ παζήζεσλ θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο πγείαο ηεο κεηέξαο, 45,Υ/46,ΥΤ γνλαδηθή δπζγελεζία, ζχλδξνκν Turner, ζχλδξνκν 

Batten. 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηνλ έιεγρν ηνπ γεξηαηξηθνύ πιεζπζκνύ. Πνηεο 

βηνρεκηθέο θαη νξκνλνινγηθέο εμεηάζεηο πξέπεη λα θάλνπλ ηα άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη 

θάζε πφηε. 

 Η βηνρεκεία ηεο δηαηξνθήο. Ζ πξφζιεςε πδαηαλζξάθσλ, ιηπψλ θαη βηηακηλψλ θαη ν 

βηνρεκηθφο έιεγρνο απηψλ.  Ζ κεζνγεηαθή δηαηξνθή θαη ν βηνρεκηθφο έιεγρνο ηεο 

επεξγεηηθήο ηεο επίδξαζεο ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο γηα ηελ παξαθνινύζεζε ςπρηαηξηθώλ θαη 

λεπξνινγηθώλ λόζσλ. Πνηεο βηνρεκηθέο, νξκνλνινγηθέο θαη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 

γίλνληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ςπρηαηξηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ λφζσλ. 

 Η ζπκβνιή ηεο θιηληθήο ρεκείαο ζηελ πξόιεςε ησλ επηδξάζεσλ λαξθσηηθώλ θαη 

άιισλ ηνμηθώλ παξαγόλησλ. Πνηεο αλαιχζεηο γίλνληαη ζην θιηληθφ εξγαζηήξην γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επηδξάζεσλ απφ ηελ επίδξαζε λαξθσηηθψλ, θαπλίζκαηνο, αιθνφι. 

 Ο πξνζδηνξηζκόο ησλ θαξκάθσλ ζην θιηληθό εξγαζηήξην. Πνησλ θαξκάθσλ 

κεηξψληαη ηα επίπεδα ζην θιηληθφ εξγαζηήξην θαη κε πνηα κεζνδνινγία. 

  Η βηνρεκεία ηεο άζθεζεο. Πνηεο αλαιχζεηο θιηληθήο ρεκείαο γίλνληαη γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο θαη ηελ απφδνζεο αζινχκελσλ εξαζηηερλψλ θαη 

επαγγεικαηηψλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΟΠΣΗΚΖ & 

ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ  
ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΟΡΑΖ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλφεζε απφ ηνλ θνηηεηή ηεο Φπρνινγία ηεο 

Όξαζεο θαη ε γλσξηκία κε  βαζηθέο κεζφδνπο  αληίιεςεο ηεο φξαζεο  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο /ηξηα ζα είλαη ζε 

ζέζε:  

 λα θαηαλνεί βαζηθέο έλλνηεο ηεο Φπρνινγίαο ηεο Όξαζεο. .  

 λα γλσξίδεη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ θαη ζεκάησλ  ηεο Φπρνινγίαο 

 ηεο Όξαζεο.  

 λα έρεη εμνηθεησζεί κε ην αληηθείκελν ηεο Φπρνινγίαο ηεο φξαζεο. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ ΟΠΣΗΚΖ &  Ζ χιε ηνπ καζήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη θαη 
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ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΔ 

ΓΔΞΗΟΣΖΣΔ 

πφζν ζεκαληηθή είλαη ε επηθνηλσλία ζηελ παξνρή θξνληίδαο ησλ νθζαικψλ ελφο αζζελή.  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο/ηξηα  ζα είλαη ζε ζέζε: 

 Να δχλαηαη λα επηθνηλσλεί επηηπρψο κε ηνλ αζζελή.  

 Να θάλεη ηνλ αζζελή λα αηζζάλεηαη θηιηθφο θαη ελεκεξσκέλνο. 

 Να πξνζθέξεη ζηνλ αζζελή εκπηζηνζχλε θαη άλεζε ψζηε λα παξαθνινπζεί ηηο 

αλεζπρίεο ηνπ, ηνπο θφβνπο ηνπ θαη λα δείρλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηελ πγείαηεο 

φξαζεο ηνπ.   

 Να ξσηά ηνλ αζζελή ηη έρεη παξαηεξήζεη ή ηη λνηψζεη θαη λα απνθεχγεη ιέμεηο φπσο 

πξφβιεκα, βιάβε ή πάζεζε.  

 Να ιακβάλεη  ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ αζζελή, ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο 

δηεμαγσγήο ησλ θιηληθψλ δνθηκαζηψλ, θαηαγξάθνληαο ην ηζηνξηθφ. 

 Να ιακβάλεη απφ ηνλ αζζελή έλα πιήξεο ηαηξηθφ ηζηνξηθφ κε φια ηα νθζαικνινγηθά 

ζπκπηψκαηα. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΟΠΣΗΚΖ & 

ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ 
ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο απνηειεί ε θαηαλφεζε  ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη 

ησλ Σερληθψλ Πσιήζεσλ, θαζψο θαη ησλ θαλφλσλ αλάπηπμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

  Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο /ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε:  

 Να θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο Μάξθεηηλγθ θαη ησλ Σερληθψλ  Πσιήζεσλ.  

 Να εμνηθεησζεί κε ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ Μάξθεηηλγθ θαη ησλ Σερληθψλ 

Πσιήζεσλ.   

 Να γλσξίδεη ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ Μάξθεηηλγθ  θαη λα θάλεη ρξήζε 

γλψζεσλ αλάπηπμεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΟΠΣΗΚΖ & 

ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ 

ΚΟΣΟΛΟΓΖΖ 

&ΣΗΜΟΛΟΓΖΖ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε  ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ  ηεο Κνζηνιφγεζεο θαη 

Σηκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαζψο θαη θαλφλεο Λνγηζηηθήο κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο /ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε:  

 Να θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο θαη θαλφλεο Λνγηζηηθήο  

 Να εμνηθεησζεί κε ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο Κνζηνιφγεζεο θαη Σηκνιφγεζεο 
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πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.  

 Να γλσξίδεη ηξφπνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ Λνγηζηηθήο  θαη λα θάλεη ρξήζε γλψζεσλ 

Κνζηνιφγεζεο θαη Σηκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΟΠΣΗΚΖ & 

ΟΠΣΟΜΔΣΡΗΑ 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ & ΔΡΓΑΣΗΚΟ 

ΓΗΚΑΗΟ 

ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε θαηαλφεζε  ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ  ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, 

θαζψο θαη θαλφλσλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη Ννκνηππίαο ζηνλ Δξγαζηαθφ ρψξν  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν θνηηεηήο /ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε:  

 Να θαηαλνεί ηηο βαζηθέο αξρέο θαη φξνπο ηνπ Δξγαηηθνχ θαη Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ.  

 Να εμνηθεησζεί κε ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

 Να γλσξίδεη ηνπο θαλφλεο ζην ρψξν ηεο Δξγαζίαο θαη ζε κεζφδνπο αληηκεηψπηζεο 

ζεκάησλ ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπο. 

    

ΓΖΜΟΗΑ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ / 

ΠΡΟΛΖΦΖ ΚΑΗ 

ΠΡΟΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 

ΣΖΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ 

ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΖΓΔΗΑ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 

 

 

 

θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα παξνπζηάζεη θαη λα αλαιχζεη ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο δηνίθεζεο αλζξσπίλσλ πφξσλ ψζηε λα γλσξίδνπλ νη θνηηεηέο πσο κπνξνχλ λα 

αμηνπνηήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα ζηηο δξάζεηο πξναγσγήο 

πγείαο ηεο θνηλφηεηαο.  

 

Με ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ καζήκαηνο ν/ε θνηηεηήο/ηξηα ζα είλαη ζε ζέζε λα: 

 γλσξίδεη θαη λα αλαιχεη ηηο βαζηθέο αξρέο, ζεσξίεο θαη κνληέια ηεο νξγαλσζηαθήο 

ζπκπεξηθνξάο - δηνίθεζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ θαη εγεζίαο ζηηο ππεξεζίεο 

δεκφζηαο πγείαο 

 αλαγλσξίδεη απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ δηαρείξηζε  ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ 

 γλσξίδεη ηα εξγαιεία, ηηο ηερληθέο, κεζφδνπο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηνίθεζε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ 

 θαηαλνεί ην ξφιν εγεηηθήο ηθαλφηεηαο ζηε δηνίθεζε 

 θαηαλνεί ηα δπλακηθά πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην ησλ νκάδσλ 
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