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Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  
Δ/νση: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου, 2ο Κτίριο ΟΑΕΔ     Επαναπροκήρυξη 
Πληροφορίες: Παντελής Κωνσταντίνος     
e-mail: k.pantelis@uop.gr         Τρίπολη, 05.04.2022  
                Αρ. Πρωτ.: 8304 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» 

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ 

με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» με Κ.Α. 80628 (κωδικός  MIS: 5162281), η οποία ε-

ντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 141149/23.12.2021 και αρ.πρωτ. 1ης Τροποποιητικής 

8986/31.01.2022, κωδ. ΕΔΒΜ 184) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 και 104 του Συντάγματος. 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017) 

3. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου όπως ισχύει και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις της Ε-

πιτροπής Ερευνών, της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

4. Την απόφαση 7/28.01.2022 της 208ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πε-

λοποννήσου (ΑΔΑ: Ψ02Η469Β7Δ-ΥΩ0). 

5. Την απόφαση 1/28.01.2022 της 167ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών περί έγκρισης 

υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 141149/23.12.2021, κωδ. ΕΔΒΜ 

184) και ορισμό Επιστημονικού Υπεύθυνου και αναπληρωτή Επιστημονικού Υπεύθυνου του 

έργου (ΑΔΑ: 6Γ4Μ469Β7Δ-Μ27) 

6. Την απόφαση 15/01.03.2022 της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 

ΨΗΔΡ469Β7Δ-Ζ29) περί έγκρισης αποδοχής του έργου, ορισμό Επιστημονικού Υπεύθυνου 

και αναπληρωτή Επιστημονικού Υπεύθυνου και έγκριση συνολικού και ετήσιου προϋπολογι-

σμού του έργου για τo οικονομικό έτος 2022. 

7. Την απόφαση 16/01.03.2022 της 171ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: 

ΨΙΠΡ469Β7Δ-81Δ)  περί έγκρισης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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8. Την απόφαση 01/05.04.2022 της 177ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ : 

66Η4469Β7Δ-ΜΩΔ) περί έγκρισης της επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος. 

9. Την υπ’ αριθμ. 13924/Ζ1/2022 κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών –Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων – Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 558 τ. Β΄/10.02.22) με θέμα «Χρηματο-

δότηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την απόδοση υποτροφιών σε μετα-

πτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού  

έτους 2021-2022 για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπου-

δών πρώτου κύκλου των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)– Καθορισμός του 

ύψους της υποτροφίας και ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων διαχείρισης, παρακολούθησης και 

υλοποίησης των πράξεων που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλη-

σης ΕΔΒΜ184 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊ-

κό έτος 2021-2022» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.). 

10. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των 4 τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τα 

επιστημονικά πεδία και μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πα-

ρούσας πρόσκλησης. 

Προσκαλεί 

Τους εν ενεργεία Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες των τμημάτων 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την χορήγηση α-

νταποδοτικής υποτροφίας με σκοπό την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών 

ΔΕΠ και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου κατά το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, προκειμέ-

νου να υποστηρίξουν/ενισχύσουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των προπτυχιακών 

σπουδών των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβά-

λει αίτηση σε όσες θέσεις επιθυμεί τμημάτων της οικείας σχολής, όπως αναφέρονται στον Πίνακα 

του επισυναπτόμενου Παραρτήματος ΙIΙ: "Θέσεις/Γνωστικά Αντικείμενα ανά Τμήμα", λαμβάνοντας 

υπόψη τους ακόλουθους όρους: 

1. Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι 

οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνο-

νται από Τμήματα της ίδιας Σχολής κάθε Α.Ε.Ι. Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και 

τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά με-

ταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλε-

ψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέ-

χει το Τμήμα. 

2. Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία, οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών 

προσώπων: 

1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του 

προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην απόφαση Ίδρυσης του Π.Μ.Σ. . 

2. Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημο-

σίου τομέα, κατά την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α’ 143). 
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3. Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως 

έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

4. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του 

Π.Δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

5. Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

6. Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία ενι-

σχυτικής διδασκαλίας. 

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε υπότροφος μπορεί να επικουρήσει αποκλει-

στικά σε ένα (1) Ίδρυμα και σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός μιας 

υποτροφίας πλήρους ή μερικής σε περισσότερους από έναν υπότροφο. 

4. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου πλήρους υποτροφίας, είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδα-

κτικού έργου συνολικής διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικεί-

μενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθή-

ματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.  

5. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου μερικής υποτροφίας, είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδα-

κτικού έργου συνολικής διάρκειας ογδόντα (80) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο 

οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τρία (3) μαθήματα του προ-

γράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος. 

6. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300,00) 

ευρώ. Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υπο-

τροφίες των εξακοσίων πενήντα (650,00) ευρώ, με απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτω-

ση, οργάνου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 της ΚΥΑ 13924/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 558 

τ. Β’/10.02.22) 

7. Το επικουρικό διδακτικό έργο προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντι-

κειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής). Το επικουρικό διδα-

κτικό έργο περιλαμβάνει: 

1. την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού 

και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συνα-

φούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της πα-

ρούσης πρόσκλησης. 

2. τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών,  με σκοπό 

την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού 

μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,  

3. την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό 

την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος του μαθήματος 

4. τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος 

των φροντιστηριακών μαθημάτων 

5. τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνι-

σμάτων (προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, 

που υποστηρίζουν. 

8. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ του όρου 7, πραγματοποιείται 

υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυ-

τές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κά-

θε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντι-

καθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, 
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το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε 

Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4009/2011. 

9. Κατ’ ελάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικου-

ρικού διδακτικού έργου των περ. β’ και γ’ του όρου 7 της παρούσας πρόσκλησης.  

10. Το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού 

(Μελών Δ.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων Π.Δ. 407/1980, ομό-

τιμων καθηγητών), που έχει αναλάβει την αυτοδύναμη διδασκαλία του κάθε μαθήματος. 

11. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να λάβει 

την υποτροφία. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των ε-

πομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

12. Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής 

του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., συνοδευόμενο 

από βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδα-

κτικού έργου που του είχε ανατεθεί και τη βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος της παρ. 

5 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 13924/Ζ1/2022 (ΦΕΚ 558 τ. Β’/10.02.22).  

Κριτήρια αξιολόγησης υποψήφιων υποτρόφων 

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων υποτρόφων είναι ενιαία για όλα τα προκηρυσσόμενα 

γνωστικά αντικείμενα και καθορίζονται ως ακολούθως: 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας 

ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά και 

αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου του ακαδη-

μαϊκού έτους 2021-2022. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α 

οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση ή 

άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. (1) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων 

θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 0 έως 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 έως 7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφί-

σταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 έως 7,5 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπου-

δών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 έως 10 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 0 έως 10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ 

(6) 
5 μόρια 

Ανώτατο σύνολο μορίων 70 μόρια 

Σημειώσεις: 
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(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικει-

μένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός 

φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφι-

ος/α συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό με ανώτατο όριο μοριοδότησης τα δέκα 

(10) μαθήματα. 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο μορι-

οδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή πλεονάζοντος 

αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

Διαδικασία Επιλογής 

1. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη 

από τρία (3) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του 

Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστι-

κών αντικειμένων της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντι-

κείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιω-

δώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης. 

2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός απο-

κλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με 

τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμή-

ματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησής της Επιτροπής Αξιο-

λόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσό-

μενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσής διαβιβάζονται ηλεκτρονικά προς τη 

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό α-

ντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., 

που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και στο 

πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

3. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι 

προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει 

ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης 

πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του 

Ε.Λ.Κ.Ε. elke@go.uop.gr με κοινοποίηση στην Γραμματεία του Τμήματος. Οι προβαλλόμενοι 

λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στη-

ρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων. 

4. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της προηγούμενης παραγράφου  είναι η 

Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί 

του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από 

την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας 

η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. 

mailto:elke@go.uop.gr
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5. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση α-

πόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης πα-

ρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσε-

ων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση 

των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρό-

γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://elke.uop.gr, καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Φορέας: Πα-

νεπιστήμιο Πελοποννήσου, Οργ. Μονάδα: Επιτροπή Ερευνών). Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης 

ισοδυναμεί με κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα 

πρόσκληση. 

Ο/Η ωφελούμενος/η με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Σε πε-

ρίπτωση κωλύματος αυτού/ής ή επιτυχίας σε περισσότερά από ένα γνωστικά αντικείμενα, δίνεται η 

δυνατότητα ανάθεσης του έργου στους επόμενους επιλαχόντες υποψηφίους, ως την εξάντληση 

της σειράς κατάταξης. 

Τρόπος και Προθεσμία Υποβολής Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται 

αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 

του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://submissions.uop.gr/, από 06.04.2022 – 

00.01 (ώρα Ελλάδος) έως και 15.04.2022 – 14:00 (ώρα Ελλάδος). Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι 

προτάσεις εντός του ανωτέρω χρονικού περιθωρίου. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από 

τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. 

 

Δικαιολογητικά αίτησης υποψηφιότητας: 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, ως συνο-

δευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, 

2. Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 

αναλυτικής βαθμολογίας, 

4. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής 

βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους με-

ταπτυχιακών σπουδών), 

5. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας με α-

ναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι 

υποψήφιοι διδάκτορες), 

6. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με 

αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένος (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές), ημερομη-

νία εγγραφής, κανονικός χρόνος φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος σε εξάμηνα.  

7. Αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδα-

κτικού έργου, π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του Τμήμα-
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τος ή του Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επι-

κουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικου-

ρικού διδακτικού έργου, 

8. Για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συ-

νέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό 

βιογραφικό σημείωμα που θα κατατεθεί. 

9. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υπο-

τροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών 

του), 

10. Υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψη-

φίου οι λόγοι αποκλεισμού του όρου 2 της παρούσας. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει εκ-

δοθεί από το gov.gr ή να είναι ευκρινή σάρωση έγγραφης η οποία να φέρει την βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής. 

Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. 3 έως 6 είναι η 

Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτι-

κά δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή φοιτά 

σε πρόγραμμα σπουδών α', β' ή γ' κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω δι-

καιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ως συνυποβαλλόμενα 

δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμή-

ματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υ-

ποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, σε πλήρη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ) 

δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων. Η επεξεργασία αυτών γίνεται 

για τους σκοπούς και τις ανάγκες της πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των 

ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα 

των κύριων διαλέξεων». Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-

κτήρα είναι σύννομη, θεμιτή και διενεργείται με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των 

δεδομένων, το οποίο ενημερώνεται, όπου απαιτείται, εγκαίρως για όλα τα σχετικά δικαιώματά του 

βάσει του ΓΚΠΔ. 

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

επεξεργάζονται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τις ανάγκες του έργου με βάση τη διαδι-

κασία που περιγράφεται στην πρόσκληση και αποστέλλονται στον φορέα χρηματοδότησης. Η επε-

ξεργασία των προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο βαθμό και αποτρέπε-

ται κάθε περαιτέρω ή ανακριβής επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τους προκαθορισμένους 

σκοπούς. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομέ-

νων των υποψηφίων για άλλους σκοπούς, αυτή πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και 

της συνακόλουθης συγκατάθεσής αυτών. Τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων διατηρούνται 

μόνο για το αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού χρονικό διάστημα, ενώ η 

επεξεργασία αυτών γίνεται κατά τρόπο που εγγυάται την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή 

παράνομη χρήση, απώλεια ή καταστροφή. 
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Πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ανδρικοπού-

λου Κωνσταντίνα και στον κ. Μπαλάσκα Γεράσιμο στο τηλ. 2610 369053 . 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

(https://www.uop.gr), στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών (https://elke.uop.gr), στη 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αποσταλεί στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. 

 

 

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

 Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Προς: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας 

Επώνυμο:  ...................................................................  
Σας υποβάλλω αίτηση - πρόταση υποψηφιότητας με συνημ-

μένα τα απαιτούμενα από την Πρόκληση Εκδήλωσης Ενδια-

φέροντος (αρ. πρωτ. 8304/05.04.2022) σχετικά δικαιολο-

γητικά, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα 

των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-

2022» με κωδικό ΟΠΣ (MIS 5162281) της κάτωθι θέσης: 

Όνομα:  ...................................................................  

Πατρώνυμο:  ...................................................................  

Μητρώνυμο:  ...................................................................  

A.Φ.Μ.:  ...................................................................  

Διεύθυνση:  ...................................................................  Τμήμα: 

Τ.Κ.  ...................................................................   .................................................................................  

Τηλέφωνο:  ...................................................................  Γνωστικά Αντικείμενα:  

(Σταθερό & 

Κινητό) 
 ...................................................................  1.  .............................................................................  

e-mail  ...................................................................  2.  .............................................................................  

Στοιχεία Ταυτότητας 3. …………………………………………………………………………… 

Αριθμός:  ...................................................................  4. …………………………………………………………………………… 

Ημ. Έκδοσης  ...................................................................  5. …………………………………………………………………………… 

Εκδ. Αρχή  ...................................................................  6. …………………………………………………………………………… 

  Συνημμένα Υποβάλλω: 

Τρίπολη        /       /2022 1.  ....................................................................  

 

2.  ....................................................................  

3.  ....................................................................  

4.  ....................................................................  

5.  ....................................................................  

6.  ....................................................................  

 7.  ....................................................................  

 8.  ....................................................................  

 9.  ....................................................................  

 Ο/Η Αιτών/ούσα
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 

1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

:  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
για την υποβολή αίτησης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με 
την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 » κωδ.ΕΔΒΜ184, 
και τους αποδέχομαι όλους ανεπιφύλακτα. 

 Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που σας υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου είναι αληθή. 

 Δεν ανήκω σε καμία από τις παρακάτω κατηγορίες 

 Μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο 
οποίο είναι εγγεγραμμένοι. 

 Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια των περ. α’ 
έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). 

 Ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 
4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. 

 Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

 Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

 Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία ενισχυτικής διδασκαλίας. 

 

 Ημερομηνία: ....................................................  
 
  Ο – Η Δηλ. 
 
 
 
  (Υπογραφή) 

  

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρεί-
ται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιου-
σιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 

.
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Παράρτημα ΙΙ  
 

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις αλληλογραφίας γραμματειών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

# Γραμματεία Ηλεκτρονική Διεύθυνση 

1 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας det@uop.gr 

2 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων tetro@us.uop.gr 

3 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής chrime@us.uop.gr 

4 Τμήμα Φιλολογίας phil-secr@uop.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Θέσεις/Γνωστικά Αντικείμενα ανά Τμήμα 
 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας             

        01 Επιστημονικό Πεδίο: Διοικητική Επιστήμη             

Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 

Μονάδες / ECTS 
Ώρες διδασκα-

λίας/ εβδομάδα 
 Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σήμερα το πολυτιμότερο κεφάλαιο ενός οργανισμού. Η Διοί-
κηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μία αναπόσπαστη λειτουργία της επιχείρησης η 
οποία μελετά δραστηριότητες που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη και διοίκηση του αν-
θρώπινου παράγοντα όπως η προσέλκυση, επιλογή, πρόσληψη, ανάπτυξη, ενδυνάμωση και 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στον εργασιακό χώρο με σκοπό την αύξηση της εργα-
σιακής ικανοποίησης και της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων.  

DET401 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών και τεχνικών της επιστήμης της Διοίκησης 
Ολικής Ποιότητας και της Επιχειρηματικής Αριστείας με εφαρμογή στους οργανισμούς και επι-
χειρήσεις παροχής υπηρεσιών, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ποιότη-
τας των παρεχομένων υπηρεσιών, της αποτελεσματικότητάς τους και γενικότερα της ανταγωνι-
στικότητάς τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι η κατανόηση των αρχών 
και πρακτικών-μεθόδων του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System-
ISO 9001:2015) και του Συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management) με 
εφαρμογές στην παροχή υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην παρουσίαση του Ευρω-
παϊκού Μοντέλου Διοικητικής Αριστείας (EFQM Excellence Model), του Αμερικανικού  Μοντέ-
λου Διοικητικής Αριστείας (Malcolm Baldrige National Quality Award), του Ιαπωνικού βραβείου 
ποιότητας (Deming Prize), και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Common Assessment Framework) με εφαρμογή στους δημόσιους οργανισμούς και στις επιχει-
ρήσεις 

DET601 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΙΙ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση και βασική εξέταση των αρχών και πρακτικών της 
διοικητικής επιστήμης με έμφαση στη Δημόσια Διοίκηση. Εξετάζονται επίσης θέματα επιχειρη-
ματικότητας, καινοτομίας, διοίκησης ολικής ποιότητας, εταιρικής ευθύνης, αειφορίας, επιχει-
ρηματικής ηθικής και δεοντολογίας. Απώτερο στόχο της χρηστής διοίκησης αποτελεί η ενίσχυ-
ση των οργανισμών και επιχειρήσεων ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να βελτιωθεί η 
παραγωγικότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι φοιτητές αποκτούν σχετικές 
γνώσεις στα θέματα αυτά και αναμένεται να είναι σε θέση να αναλύουν κριτικά, σύγχρονα 
θέματα και προβλήματα στη διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα και πέραν 
αυτής. 

DET201 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Καλύπτει θέματα που 
αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε 
επιχειρήσεις και οργανισμούς. Δίνει έμφαση στο στρατηγικό ρόλο της διοίκησης εφοδιαστικής 
αλυσίδας στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών, στις αλληλεπιδράσεις των 
λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ τους, στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών της 
εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση ποσοτικών μεθόδων, στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ 
της ηγέτιδας επιχείρησης και των πελατών και προμηθευτών της εφοδιαστικής αλυσίδας, και 
στην αναγνώριση και επισήμανση των επιπτώσεων από τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσί-
δας στο ευρύτερο φυσικό, κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. 

DET611 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
 
 

02 Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική 
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 

Μονάδες / ECTS 
Ώρες διδασκα-

λίας/ εβδομάδα 
 Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ι 

Αυτό το μάθημα στοχεύει να διδάξει σε όλους τα βασικά του προγραμματισμού υπολογιστών 
που χρησιμοποιούν την Python. Καλύπτει τα βασικά για το πώς κάποιος κατασκευάζει ένα 
πρόγραμμα από μια σειρά απλών οδηγιών στη γλώσσα Python. Το μάθημα δεν έχει προαπαι-
τούμενα και αποφεύγει όλα εκτός από τα απλούστερα μαθηματικά. Με το πέρας του εξαμήνου 
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναπτύξουν μόνοι τους σύντομα προγράμματα στον υπολογι-
στή και θα έχουν επαρκές υπόβαθρο για να παρακολουθήσουν πιο προχωρημένα μαθήματα 
προγραμματισμού. Αυτό το μάθημα καλύπτει την Python 3. 

DET204 ΕΑΡΙΝΟ 5 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει αντιληπτός ο ρόλος της Διοικητικής Επιστήμης στη διαδι-
κασία λήψης αποφάσεων. Επίσης στοχεύει στην αντίληψη της δυνατότητας εξεύρεσης ευκαι-
ριών (διαφορά υπάρχουσας-επιθυμητής κατάστασης), της εξεύρεσης πιθανών τρόπων δράσης 
(εναλλακτικές), καθώς και επιλογής μεταξύ τρόπων δράσης (απόφαση). Παρουσίαση των κύρι-
ων τεχνικών της Διοικητικής Επιστήμης. Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
(MIS) ως εργαλείο για λήψη στρατηγικών αποφάσεων. 

DET405 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων στην 
αναγνώριση και αξιολόγηση των παραγόντων που καθορίζουν την Οργάνωση στην Οικονομία 
και Διοίκηση αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Στόχος είναι η 
ανάπτυξη των αναλυτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την κατανόηση της δυναμικής της 
τεχνολογίας εντός και μεταξύ των οργανισμών. Επιπλέον η απόκτηση ικανοτήτων λήψης απο-
φάσεων για τη μετατροπή των τεχνολογικών ευκαιριών σε νέες ιδέες και η στάση επίλυσης 
προβλημάτων για να κάνουν επιτυχημένες καινοτομίες από νέες ιδέες. 

DET605 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ 
ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΟ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
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ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ 

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους φοιτητές τις βασικές αρχές και τεχνικές των 
αλγορίθμων, και δομών δεδομένων, με έμφαση σε πραγματικά προβλήματα. Το μάθημα έχει 
ως στόχους, οι φοιτητές να: 
• Καταλαβαίνουν πώς χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι και δομές δεδομένων για την επίλυση 
πραγματικών προβλημάτων. 
• Μαθαίνουν να λαμβάνουν υπόψη τους τους παράγοντες που υπεισέρχονται στην επίλυση 
υπολογιστικών προβλημάτων. 
• Έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές κρυπτογραφίας που διέπουν το σύνολο των ψηφιακών 
επικοινωνιών και συναλλαγών. 
• Μαθαίνουν τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων μεγάλου όγκου δε-
δομένων, σε διαφορετικά πεδία εφαρμογής.  

DET403 ΕΑΡΙΝΟ 6 3 ΌΧΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

 
 
 

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων             

         

02 Επιστημονικό Πεδίο: Χημεία Β 
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 
Μονάδες / 

ECTS 

Ώρες διδασκα-
λίας/ εβδομά-

δα 
 Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

 Το μάθημα περιγράφει τις βασικές έννοιες της Αναλυτικής Χημείας , τις  διάφορες  εκφράσεις  
συγκέντρωσης  διαλυμάτων  κα παρασκευή διαλυμάτων  γνωστής συγκέντρωσης, τις αρχές της 
χημικής ισορροπίας, τις ετερογενείς ισορροπίες,  το σχηματισμό των ενώσεων ένταξης ,  τις 
αρχές και τις μεθόδους της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης,   τις αρχές της ογκομετρικής και 
της σταθμικής ανάλυσης. 

ΕΤΤ204 ΕΑΡΙΝΟ 6 4 ΝΑΙ  
Γενικού Υποβά-
θρου (Υποχρε-

ωτικό)  

 

 

05 Επιστημονικό Πεδίο: Μικροβιολογία 
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 

Μονάδες / ECTS 
Ώρες διδασκαλί-

ας/ εβδομάδα 
 Εργαστή-

ρια  
Κατηγορία 

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

  Το μάθημα περιγράφει τη  σημασία  των  μικροοργανισμών  για  το  περιβάλλον,  την  παρα-
γωγή  τροφίμων, τη γεωργία, την παραγωγή ενέργειας, την υγεία του ανθρώπου κ.ά., τη  βιολο-
γία  του  μικροβιακού  κυττάρου  (δομή  και  λειτουργία)  τόσο  του προκαρυωτικού  (βακτήρια  
και  αρχαία)  όσο  και  του  ευκαρυωτκού  (πρωτόζωα,  ζύμες, μύκητες), τους μικροοργανισμούς 
στο μικροσκόπιο (δημιουργία παρασκευάσματος, χρώση, μικροσκόπηση),  την  θρέψη  των  
μικροβιακών  κυττάρων,  το  πώς  δημιουργείται  μια  μικροβιακή καλλιέργεια στο εργαστήριο 
(θρεπτικά υλικά, αποστείρωση, εμβολιασμός, επώαση) και πώς  
αυτή διατηρείται αμιγής (ασηπτικές συνθήκες)  

ΕΤΤ206 εαρινο 6 4 ΝΑΙ 
Γενικού Υποβά-
θρου (Υποχρεω-

τικό)  
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Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής             

        01 Επιστημονικό Πεδίο: Ποσοτικές Μέθοδοι (Το επιστημονικό πεδίο περιλαμβάνει μαθήματα που έχουν στόχο την κατανόηση από τους φοιτητές μας των βασικών αρχών των  μαθηματικών - της στατιστικής και των 

πιθανοτήτων, της επιχειρησιακής έρευνας καθώς και μαθήματα χρηματοοικονομικών μαθηματικών, όπως διαχείριση χρήματος και κεφαλαίου, διαχείρισης κινδύνου και αναλογιστικά μοντέλα. ) 
 

Υποτροφία: 1 ΠΛΗΡΗΣ Υποτροφία που θα κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες, μια για κάθε μάθημα. 

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές Μονά-

δες / ECTS 
Ώρες διδασκαλί-

ας/ εβδομάδα 
 Εργαστήρια  Κατηγορία 

Επιχειρησιακή Έρευνα Ι 

1. Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα 
2. Μοντελοποίηση προβλημάτων βελτιστοποίησης 
3. Επίλυση προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού 
4. Περιγραφή μεθόδου Simplex  
5. Ανάλυση ευαισθησίας 
6. Επίλυση προβλημάτων με χρήση Solver 
7. Το πρόβλημα μεταφοράς 
8. Πρόβλημα Μεταφόρτωσης 
9. Βασικές αρχές Θεωρίας Αποφάσεων 
10. Δικτυακή ανάλυση (Ελάχιστο  ευγνύον Δέντρο,) 
11. Δικτυακή ανάλυση (Ελάχιστης Διαδρομής) 
12. Δικτυακή ανάλυση (Μέγιστης Ροής Δικτύου) 

UAF17 Εαρινό 6 3 ΌΧΙ 
Υποχρεωτικό 

μάθημα 

Διαχείριση Κινδύνου 

Εβδομάδα 1: Η διασαφήνιση του σκοπού  και των τεχνικών αξιολόγησης του επιχειρηματικού  

και επενδυτικού  κίνδυνου   
Εβδομάδα 2: Αναγνώριση κινδύνων στα πλαίσια του σύγχρονου εταιρικού περιβάλλοντος 
Εβδομάδα 3: Ο προσδιορισμός του ρόλου του στρατηγικού  και επιχειρησιακού  σχεδιασμού  στη 
διαχείριση κίνδυνων 
Εβδομάδα 4: Η παρουσίαση της μεθοδολογική  προσέγγισης για τον εντοπισμό  και την αποτί-
μηση του κίνδυνου- Τα 5 Μ του Κινδύνου 
Εβδομάδα 5: Αρχές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ιεράρχησης του κίνδυνου (Risk 
Assessment) -Στην οικονομία 
Εβδομάδα 6: Αρχές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ιεράρχησης του κίνδυνου (Risk 
Assessment)- Στην οικονομία, Σε επιχειρήσεις και οργανισμούς,  
Εβδομάδα 7: Διαχείριση κινδύνων στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
Εβδομάδα 8: Αρχές και μεθοδολογίες αξιολόγησης και ιεράρχησης του κίνδυνου (Risk 

Assessment)-Στη διαχείριση έργων-project   
Εβδομάδα 9: Ανάπτυξη ποιοτικών μεθόδων στην αποτίμηση κίνδυνων 

Εβδομάδα 10: Ανάπτυξη ποσοτικών μεθόδων στην αποτίμηση κίνδυνων    
Εβδομάδα 11: Παρουσίαση σχετικών υποδειγμάτων και καλών πρακτικών 

Εβδομάδα 12: Μεθοδολογία και διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης κίνδυνων    

UAF43 Εαρινό 6 3 ΌΧΙ Επιλογής 
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Τμήμα Φιλολογίας               

        01 Επιστημονικό Πεδίο: Αρχαία Ελληνικά              

Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 

Μονάδες / ECTS 
Ώρες διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 
 Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ-ΘΟΥΚΙΔΙΔΗΣ- 
ΞΕΝΟΦΩΝ 

Σύντομη Περιγραφή Μαθήματος • Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστοριογραφία. Η ιστορία 
ως λογοτεχνικός κλάδος. • Οι λογογράφοι, οι πρόδρομοι των ιστορικών. • Ο Ηρόδοτος, ο πατέ-
ρας της Ιστορίας (pater historiae). Σκοπός, μεθοδολογία, σύνθεση, μορφή, ύφος και παράδοση 
του έργου του. Η θεωρία του Jacoby. Η θεϊκή αιτιότητα. Η εἰρομένη λέξις. Οι νουβέλες και η 
λειτουργία τους στο έργο. Οι λόγοι των πρωταγωνιστών και ο χαρακτήρας τους. Η χειρόγραφη 
παράδοση. • Ο Θουκυδίδης και η θεμελίωση της επιστημονικής ιστοριογραφίας. Σκοπός, μεθο-
δολογία, σύνθεση, μορφή, ύφος και παράδοση του έργου του. Οι δημηγορίες και ο ρόλος τους. 
Η διαφορά του από τον Ηρόδοτο στην αντίληψη της ιστορικής αιτιότητας. Η επίδραση των 
σοφιστών στο έργο του. Το θουκυδιδικό πρόβλημα. Οι θεωρίες για τη συγγραφή του έργου. Το 
κτῆμα ἐς αἰεί. Το ύφος του Θουκυδίδη, γλώσσα και λεξιλόγιο. Φιλολογική και πραγματολογική 
ανάλυση των κυριότερων δημηγοριών για την κατανόηση των αρχών που διέπουν την περικλε-
ϊκή δημοκρατία και τη βαθμιαία εξέλιξή της από μία Realpolitik σε μία Machtpolitik. • O Ξενο-
φών, o συνεχιστής του έργου του Θουκυδίδη. Σκοπός, μεθοδολογία, σύνθεση, μορφή, ύφος και 
παράδοση του έργου του. Η επιστροφή στη θεϊκή αιτιότητα. Άλλες μορφές ιστοριογραφίας από 
τον Ξενοφώντα (ιστορικό εγκώμιο-βιογραφία, απομνημονεύματα, πολιτείαι κτλ.). Το μάθημα 
αναπτύσσεται σε 13 μαθήματα. 

13Κ31_15 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ 
Υποχρεωτικό 

Κορμού 

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

Στο εισαγωγικό μέρος του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα κατατοπιστούν σχετικά με την 
ανάπτυξη της φιλολογίας ως επιστήμης στα μεγάλα κέντρα της Αλεξάνδρειας, Αντιόχειας και 
Περγάμου κατά την ελληνιστική εποχή ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν την αυτονομία και 
διαφοροποίηση της λογοτεχνικής παραγωγής της εποχής αυτής. Σκοπός του μαθήματος είναι 
να εμβαθύνουν οι φοιτητές στον τρόπο χρήσης της παράδοσης και της δημιουργίας καινοτό-
μων στοιχείων στο έπος και την ελληνιστική ποίηση. Ενδεικτικά κείμενα που θ’ αναλυθούν και 
θα ερμηνευθούν μέσα στο πλαίσιο της ελληνιστικής δημιουργίας είναι τα «Αίτια» και οι «Ύ-
μνοι» του Καλλίμαχου, τα «Αργοναυτικά» του Απολλώνιου Ρόδιου και τα «Ειδύλλια» του Θεό-
κριτου, εστιάζοντας στα ξεχωριστά στοιχεία που εισήγαγε ο κάθε ποιητής στην ελληνιστική 
λογοτεχνική παράδοση. Το μάθημα αναπτύσσεται σε 13 μαθήματα. 

13ΚΦ6 Εαρινό 5 3 ΌΧΙ 
Υποχρεωτικό 
Θεματικού 
Κύκλου  
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        03 Επιστημονικό Πεδίο: Λατινικά 
Υποτροφία: ΠΛΗΡΗΣ             

Τίτλος μαθήματος  Συνοπτική Περιγραφή Μαθήματος  Κωδικός  Εξάμηνο  
Διδακτικές 

Μονάδες / ECTS  
Ώρες διδασκαλίας/ 

εβδομάδα 
 Εργαστήρια  Κατηγορία 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ (ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
ΠΕ ΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση της λατινικής λογοτεχνίας στην εξέλιξή της μέσα στο 
χρόνο με παράλληλη διδασκαλία ενός ή περισσοτέρων πεζών κειμένων για εμπέδωση της λατι-
νομάθειας και διαρθρώνεται στις εξής ενότητες: 1. Τι είναι λατινική λογοτεχνία 2. Η μελέτη της 
λατινικής λογοτεχνίας από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας 3. Λατινική λογοτεχνία και ρωμαϊκή 
ταυτότητα 4. Η ρωμαϊκή κουλτούρα του θεάματος 5. Οι απαρχές του πεζού λόγου στα λατινικά: 
Κάτων ο πρεσβύτερος 6. Η ποίηση στο α’ μισό του 1ου αι. π.Χ.: Λουκρήτιος και Κάτουλλος 7. Η 
πεζογραφία στο α’ μισό του 1ου αι. π.Χ.: Κικέρων, Καίσαρ, Σαλλούστιος 8. Η ποίηση στο β’ μισό 
του 1ου αι. π.Χ.: Βιργίλιος, Οράτιος, ελεγειακοί ποιητές 9. Λογοτεχνία της ώριμης αυγούστειας 
περιόδου: Οβίδιος και Τίτος Λίβιος 10. Η ποίηση τον 1ο αι. μ.Χ. 11. Η πεζογραφία από τον Αύ-
γουστο έως τον Αδριανό 12. Χριστιανική Γραμματεία 13. Λατινική Μυθιστορία: Πετρώνιος 
&amp; Απουλήιος 

13Κ2_12_20 Εαρινό  5 3 ΌΧΙ   

ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΟΣ 
Ο Βεργίλιος και το ποιητικό έργο του από τις Εκλογές ως την Αινειάδα. Μορφές διακειμενικότη-
τας και διακειμενικές μορφές (Αχαιμενίδης και Κορύδων). Βεργιλιανή λογοτεχνική γεωγραφία: 
η Σικελία των κυκλώπων και η ευτοπία των βουκόλων. Αινειάδα 3.506-718 και δεύτερη Εκλογή. 

13Κ26_20 Εαρινό  5 3 ΌΧΙ   
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