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Διεύθυνση: ΜΟΔΥ – ΕΛΚΕ ΑΠΘ Θεσσαλονίκη,  23/04/2021 
Αρ. Πρωτ.: 96049/2021 

E-mail: prosk@rc.auth.gr 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αρ. φακέλου: 72590 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 
 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο 
πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 
διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (κωδικός MIS: 5093225), η οποία εντάσσεται στο  
Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (αρ. 
πρωτ. Πρόσκλησης 222/21-01-20121 κωδ. ΕΔΒΜ143) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  κατ’ εφαρμογή της ΚΥΑ28727/Ζ1 (ΦΕΚ1017/τ.Β΄/16-
3-2021) και της υπ’ αριθμ. 22688/23.04.2021 (ΣΥΝ.3062/22-4-2021) απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με 
την ανακατανομή 40,50 υποτροφιών στα Τμήματα του ΑΠΘ, προσκαλεί Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και 
Υποψήφιους Διδάκτορες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, σύμφωνα με τον 
συνημμένο στην παρούσα πίνακα επιλέξιμων θέσεων/γνωστικών πεδίων, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τις 
αποφάσεις των Τμημάτων του ΑΠΘ. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Καλούνται Μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα σπουδών 
δεύτερου και τρίτου κύκλου, τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης -στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα 
διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με 
συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν.4485/2018 (Α’114) τα οποία οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα- να 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου (σύμφωνα με το άρθρο 1,παρ.2,περ. α’ και 
β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6,παρ. 2, 3 και 4 της αριθμ. 28727/ΖΙ από 11.03.2021 (ΦΕΚ Β΄1017/16.03.2021) ΚΥΑ) 
για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.   

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες, από Τμήματα της ίδιας Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις 
υποτροφίες που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διεξάγουν, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, 
επικουρικό διδακτικό έργο στα μαθήματα, του εκάστοτε Γνωστικού Αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών των 
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα οποία 
περιγράφονται στο επισυναπτόμενο παράρτημα 4. Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων και Μαθημάτων ανά 
Τμήμα.  

Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος/η οφείλει να διδάξει το μάθημα ή τα μαθήματα μιας πλήρους ή μερικής 
υποτροφίας, έτσι όπως εμφανίζονται σε κάθε γραμμή του πίνακα στο παράρτημα 4. Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων 
και Μαθημάτων ανά Τμήμα. 

Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ. Το ύψος μίας 
μερικής υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.  
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 
αφορά τη διεξαγωγή διδακτικού έργου και συγκεκριμένα: α) διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων με 
φυσική παρουσία, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, με τήρηση των προτεινόμενων μέτρων 
και κανόνων ασφαλείας και β) διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ενισχυτική διδασκαλία, επιπροσθέτως της κύριας εξ 
αποστάσεως διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος σε μικρές ομάδες φοιτητών (έως 30 ατόμων), με τήρηση 
πάντα των αναγκαίων μέτρων προστασίας (αν πρόκειται για διδασκαλία με φυσική παρουσία).  

Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του 
Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά 
επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και περιλαμβάνει: α) την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ και του 
λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου, β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις οποίες συμμετέχουν 
έως τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου 
του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων, γ) την υποστήριξη του 
εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος 
το μάθημα, δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών 
μαθημάτων, ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) 
των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που υποστηρίζουν. 

Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον των διδακτικών 
ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών και το 
ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία περίπτωση δεν 
αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται 
αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 
4009/2011. Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου ανέρχεται σε τριακόσιες 
είκοσι (320) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη 
υποτροφία, και αντίστοιχα σε εκατόν εξήντα (160) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο 
αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. 
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ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων ανταποδοτικής υποτροφίας που θα συναφθούν 
ανάμεσα στον επιλεγέντα υπότροφο, τον Προέδρου του Τμήματος, τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ και τον 
Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, είναι έως 30/09/2021. 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ες διδάκτορες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα 
κριτήρια του παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων Α.1. έως 
και Α.2. αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Α. Κριτήρια Αποκλεισμού Υποψηφίων (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α1 

Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα 
του/ης μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή 
υποψήφιου/ας διδάκτορα, κατά την 
υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, 
αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021  

(θα πρέπει να τεκμηριώνεται με 
Ακαδημαϊκά κριτήρια ότι οι εν δυνάμει 
ωφελούμενοι είναι ενεργοί στον κανονικό 
χρόνο φοίτησης όπως αυτός καθορίζεται 
από το αντίστοιχο Πρόγραμμα Σπουδών 
του σχετικού τμήματος). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Α2 

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.  

(συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά 
ή διιδρυματικά προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και προγράμματα 
γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του 
άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

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, εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος 
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διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 
του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο 
υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος 
τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών: 0 έως 
30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού- ή συγγραφικού έργου 
του υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, 
συμμετοχή σε ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το 
προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του 
υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο 
γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 μόρια 

(εώς 45 μόρια) 

Β.2 
Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού 
διδακτικού έργου σε προγράμματα 
σπουδών α΄κύκλου του Α.Ε.Ι. 

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό 
εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α συμμετείχε ως 
επικουρικό διδακτικό προσωπικό, με ανώτατο όριο 
μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα. 

(έως 10 μόρια) 

Β.3 Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: 
Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει 
δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο μοριοδότησης τις πέντε 
(5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν 
κατοχή πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή 
ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον.  

(έως 10 μόρια) 

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

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄ ελάχιστον μια 
διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει 

πέντε (5) μόρια 

Ανώτατο Σύνολο Μορίων Εβδομήντα (70) μόρια  
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και 
ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με 
αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Η παραπάνω Επιτροπή θα ορισθεί, με 
πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών του ΑΠΘ. Σε περίπτωση που τα 
προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαφοροποιούνται 
ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών Αξιολόγησης.  

Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά 
(7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική 
εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της 
Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο 
γνωστικό αντικείμενο.  

Οι πίνακες που δημιουργούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα περιέχουν τον αριθμό πρωτοκόλλου των 
υποψηφίων με σειρά κατάταξης. Οι αριθμοί πρωτοκόλλων των αιτήσεων κοινοποιούνται στους υποψηφίους ως 
απάντηση στην αίτηση τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκάστοτε 
Γραμματείας του ΑΠΘ (1. Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Η απόφαση 
της Συνέλευσης Τμήματος διαβιβάζεται ηλεκτρονικά προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ, του ΑΕΙ και στο πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση 
κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς 
κατάταξης.  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους, καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους 
κατόπιν γραπτής τους αίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης και υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 28727/Ζ1 (ΦΕΚ-Τεύχος Β’/1017/16.03.2021) απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται 
και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η υποβολή της αίτησης πρόσβασης στα έγγραφα πραγματοποιείται 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ και της Γραμματείας του Τμήματος, 
όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. 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 ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου 
υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και 
επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.  
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Οι δύο προθεσμίες των τριών (3) ημερών αφενός για πρόσβαση στα στοιχεία του φακέλου συνυποψήφιου και 
αφετέρου για άσκηση ένστασης τρέχουν ταυτόχρονα και όχι διαδοχικά.  

Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων 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.  

Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της 
προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων 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 πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806



 

 
 

9 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ως δυνητικοί υπότροφοι ορίζονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε 
προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός 
Τμήματος συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή 
προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), τα οποία οργανώνει 
και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.  

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

α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος 
σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι.  

β) 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).  

γ) 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 ΑΕΙ της ημεδαπής.  

δ) Μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των ΑΕΙ ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 σε ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

ε) Ερευνητές/τριες σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  

στ) Φυσικά πρόσωπα, που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική στο ίδιο έργο.  

3. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε 
περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων επιλαχόντων υποψηφίων, ως την 
εξάντληση της σειράς κατάταξης. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα λάβουν υποτροφία. Το ύψος μιας πλήρους 
υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ. Το ύψος μίας μερικής υποτροφίας 
ανέρχεται στο ποσό των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.  

4. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας τριακοσίων 
είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως 
τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.  

5. Το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
του Τμήματος, τα οποία είναι υποχρεωτικά του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου (υποχρεωτικά, 
υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής).  

6. Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο της παρ. 1 περιλαμβάνει:  

α) την επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού του Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά 
καθορίζονται στο παράρτημα της Πρόσκλησης.  

β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις οποίες συμμετέχουν έως 
τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού 
αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων,  

γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και 
εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα,  

δ) τη διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών 
μαθημάτων,  
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ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων (προόδων) των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος που υποστηρίζουν.  

7. Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ της παρ. 6, πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον 
των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον πρόγραμμα 
σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος άρθρου σε καμία 
περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου διδακτικού έργου, το οποίο 
διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4009/2011.  

8. Ο/Η επιβλέπων/ουσα διδάσκων/ουσα κάθε μαθήματος πιστοποιεί με βεβαίωσή του προς τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που διεξήχθησαν από κάθε υπότροφο στο πλαίσιο κάθε 
μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου 
αυτό, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων για τον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής 
επικουρικού διδακτικού έργου και των βεβαιώσεων των επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος 
πιστοποιεί τον αριθμό των συνολικών ωρών επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο κάθε υπότροφος ανά 
γνωστικό αντικείμενο. 

9. Η απόδοση της υποτροφίας που αφορά στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε ένα (1) μόνο ακαδημαϊκό 
εξάμηνο πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ορθή εκτέλεση του έργου του υποτρόφου.  

10. Η καταβολή των υποτροφιών συνδέεται με την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, 
δηλαδή με την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κατά το τέλος του εαρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου που αντιστοιχεί σε αυτό) και υπό την 
προϋπόθεση της ορθής εκτέλεσης αυτού. Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή 
αιτήματος πληρωμής του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, συνοδευόμενο από βεβαίωση 
του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδακτικού έργου που του είχε ανατεθεί και τη 
βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος.  

11. Οι προκηρυσσόμενες ανταποδοτικές υποτροφίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική 
εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κάθε ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους τους πρόσκλησης, ως συνοδευτικά 
δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα ακόλουθα:  
α) αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (επισυνάπτεται),  
β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,  
γ) φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος 
της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,  
δ) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
(για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών),  
ε) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι υποψήφιος/α διδάκτορας με αναφορά του 
τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι υποψήφιοι διδάκτορες),  
στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αναφορά 
του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η (για 
τους/τις υποψήφιους/ες που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες),  
ζ) αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου, π.χ. 
βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος ή τον Πρόεδρο του Τμήματος ή του Κοσμήτορα σε περίπτωση 
μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο του υποψηφίου (μάθημα και ώρες) 
ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου,  
η) για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια απαιτείται η 
αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα της περ. β,  
θ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, απόδοση 
χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του), 
ι) υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται), από την οποία να προκύπτει ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου 
οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2 (Ειδικοί Όροι).  
 
Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. γ’ έως στ’ είναι η Γραμματεία του 
Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτικά 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 δικαιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση 
υποψηφιότητάς του, ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο από 
τη Γραμματεία του Τμήματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, 
ο υποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 
Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο 
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά 
ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος όπου θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και τη Μονάδα 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του ΕΛΚΕ (prosk@rc.auth.gr), μέσω αποστολής μηνύματος 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, όπως αυτές ορίζονται (τα στοιχεία επικοινωνίας των 
Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης βρίσκονται στις σελίδες 14-15 της παρούσας 
πρόσκλησης).  

Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο 
απόρριψης της αίτησης.  

Kατά την ηλεκτρονική αποστολή, στο θέμα θα πρέπει να αναφέρονται το Τμήμα, το γνωστικό αντικείμενο και το 
ονοματεπώνυμο του/της υποψήφιου/ας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 6η Μαΐου 2021 και ώρα 
14:00. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που θα παραληφθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων, μέχρι την 
παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για περισσότερα από ένα γνωστικά 
αντικείμενα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν αντίστοιχο αριθμό αιτήσεων συνυποβάλλοντας τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.  

Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε Τμήμα-Γνωστικό Αντικείμενο-Μαθήματα δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. 
Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την 
υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη 
των υποψηφίων. 

 

Περισσότερες Πληροφορίες 

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

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (http://www.rc.auth.gr/) και στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ. 
 

 

 

  
                 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 

 
 

Ευστράτιος Α. Στυλιανίδης 
    Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης ΑΠΘ 

mailto:prosk@rc.auth.gr
mailto:prosk@rc.auth.gr
http://www.rc.auth.gr/)
ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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Συνημμένα:  

1. Στοιχεία Επικοινωνίας Τμημάτων  
2. Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/1986  
3. Αίτηση Υποψηφιότητας προς ΕΛΚΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
4. Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων και Μαθημάτων ανά Τμήμα. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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1. Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας 
που θα αποσταλεί στα αντίστοιχα e-mails με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rc.auth.gr. 

ΤΜΗΜΑΤΑ E-MAILS 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών info@arch.auth.gr  

Βιολογίας info@bio.auth.gr 

Γεωλογίας info@geo.auth.gr 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος info@for.auth.gr  

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) info@phed.auth.gr 

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού (Σέρρες) info@phed-sr.auth.gr 

Θεολογίας info@theo.auth.gr 

Ιστορίας και Αρχαιολογίας info@hist.auth.gr 

Κτηνιατρικής info@vet.auth.gr 

Μαθηματικών info@math.auth.gr 

Οδοντιατρικής info@dent.auth.gr 

Οικονομικών Επιστημών info@econ.auth.gr 

Πληροφορικής info@csd.auth.gr  

Πολιτικών Επιστημών info@polsci.auth.gr 

Πολιτικών Μηχανικών info@civil.auth.gr 

Φαρμακευτικής info@pharm.auth.gr 

Φυσικής info@physics.auth.gr 

Χημείας info@chem.auth.gr 

Χημικών Μηχανικών info@cheng.auth.gr 

Ψυχολογίας info@psy.auth.gr 

mailto:prosk@rc.auth.gr
ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 

 

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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3. Αίτηση υποψηφιότητας προς ΕΛΚΕ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης 
για λήψη υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»  

ΤΜΗΜΑ  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος)  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  

Α.Δ.Τ.  

ΗΜΕΡ/ΝIA ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Α.Φ.Μ.  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ  ΝΑΙ    ΟΧΙ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΝΑΙ    ΟΧΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ   

ΑΜΑ ΙΚΑ  

Α.Μ.Κ.Α.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Οδός - Αριθμός )  

ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΙΝΗΤΟ  

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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Ε-mail  

 

Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, υποβάλλω αίτηση και συνημμένα υποβάλλω τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (96049/23-04-2021). 

 

 

                                                              Ο / Η υποβάλλων/-ουσα 

 

 

                                                         

 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 

 

 

Ημερομηνία :   ___/___/______ 

 

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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4. Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων και Μαθημάτων ανά Τμήμα 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806



Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων ανά Τμήμα ΑΠΘ

Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων 1

Α/Α Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος
Αριθμός 

Υποτροφιών
Ποσό Είδος Υποτροφίας

08ΤΗ10 Επιλογές: Η έρευνα στην αρχιτεκτονική 0,5 1300 μερική
08ΤΗ10 Επιλογές: Η έρευνα στην αρχιτεκτονική 0,5 1300 μερική
Διπλωματική Εργασία Ι
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ
Διπλωματική Εργασία Ι
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ
Διπλωματική Εργασία Ι
Διπλωματική Εργασία ΙΙ
Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ
GGG 648Y Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις (ΣΤ)
GGG 649Y Χαρτογραφήσεις Υπαίθρου (ΣΤ)
GGG 871Y Γεωτεκτονική Εξέλιξη Ελληνικού Χώρου (Η)
GGN 650Y Ασκήσεις Πεδίου
GGP 433E Ανάλυση Γεωλογικών Δεδομένων (Δ)
GGP 432E Σεισμικές Mέθοδοι Γεωφυσικής
GGP 762E Ηλεκτρομαγνητικές Mέθοδοι
GGN 750Υ Ασκήσεις Υπαίθρου (Ζ)
GGG 426Y Παλαιοντολογία Σπονδυλωτών (Δ)
ΝGGG 204Y Παλαιοντολογία (Β)
GGG 320Y Παλαιοντολογία Ασπονδύλων (Γ, επί πτυχίω)
GGN450Y Ασκήσεις Yπαίθρου (Δ)
GMO 534Y Γενική Kοιτασματολογία (E', επί πτυχίω) 
GGN 550Y Ασκήσεις Υπαίθρου (Ε', επί πτυχίω) 
GMO 645Y Kοιτασματολογία Μεταλλευμάτων (ΣΤ') 
GGN 699E Πολυήμερη Άσκηση Υπαίθρου (ΣΤ')
GGE 427Y Φυσική Γεωγραφία (Γ)
GGE 647Υ Ιζηματολογία (Ε
GGE 768E Ωκεανογραφία (ΣΤ)
GGN 499E Πολυήμερη Άσκηση Υπαίθρου (Στερεά Ελλάδα-Πελοπόννησος) (Γ)
GMO 317Y Πετρολογία Πυριγενών Πετρωμάτων (Γ, επί πτυχίω)
GGN 425Υ Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Δ)
GGN 450Y Ασκήσεις Πεδίου (Δ)
GGN 498E Πολυήμερη Άσκηση Υπαίθρου (1) (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη) (Δ)
GGG649Y Χαρτογραφήσεις Υπαίθρου (ΣΤ)
GGG538Y Στρωματογραφία & Ιστορική Γεωλογία (Ε', επί πτυχίω) 
GGN450Y Ασκήσεις Πεδίου (Δ', επί πτυχίω)
GGN550Y Aσκήσεις Πεδίου (Ε', επί πτυχίω)
GGP 211Y Εισαγωγή στη Σεισμολογία (Δ)
GGP 654E Εφαρμοσμένη Σεισμολογία και Περιβάλλον (ΣΤ)
GGP 319Y Εισαγωγή στη Γεωφυσική (Δ)
GGN 750Υ Ασκήσεις Υπαίθρου (Ζ)
Εφαρμοσμένη Δασοκομία, κωδ. 038Υ (ΠΠΣ 2009-2019)
Δασοκομία, κωδ. 601Π (ΠΠΣ 2009-2019)
Φυτώρια-Αναδασώσεις, κωδ. 062Υ (ΠΠΣ 2009-2019)
Δασοκομία, κωδ. 601Π (ΠΠΣ 2009-2019)
Διδακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κωδ. 413Ε (ΠΠΣ 2009-2019)
Δασική Πολιτική ΙΙ, κωδ. 066Υ (ΠΠΣ 2009-2019)
Κοινωνιολογία, Επικοινωνία και Περιβάλλον, κωδ. 24Ε (ΠΠΣ 2020-σήμερα)
Πολιτική Οικονομία, κωδ. 006Υ (ΠΠΣ 2009-2019)
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κωδ. 420Ε (ΠΠΣ 2009-2019)

Διδακτική Διδακτική της Φυσικής Αγωγής 0,5 1300 μερική
Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες Υπαίθριες Αθλητικές Δραστηριότητες και Αθλητικός Τουρισμός 0,5 1300 μερική
Εφαρμοσμένη Αθλητιατρική Αθλητιατρική 0,5 1300 μερική
Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός Διδακτική Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών 0,5 1300 μερική

Διδακτική του Ποδοσφαίρου
Διδακτική του Κλασσικού Αθλητισμού
Διδακτική της Πετοσφαίρισης
Διδακτική της Ενόργανης Γυμναστικής
Κινητικό θεατρικό παιχνίδι

     

1

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 0,5

ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

0,5

0,5

0,5

Περιβαλλοντική Φυσιολογία 0,5

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Έρευνα στην αρχιτεκτονική

ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 0,5

0,5

2 Βιολογίας

0,5

1300

1300

μερική 

μερική 

1300 μερική 

μερική

1300 μερική

0,5 1300 μερική

0,5

0,5 1300 μερική

Γεωλογίας3

4 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

5

Εφαρμοσμένη Δασοκομία και Πρακτική Άσκηση

Φυτώρια-Αναδασώσεις και Πρακτική Άσκηση

Δασική Πολιτική

Πολιτική Οικονομία

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

  

μερική1300

1300

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

μερική 

μερική 

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ - ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

μερική

1300

μερική

Βιοχημεία

Μαθηματικά στη
Βιολογία

0,5 1300 μερική

1300

1300

μερική 

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

0,5

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

0,5 1300

μερική

ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ

μερική

1300

0,5 1300

Αθλήματα 0,5 1300

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806



Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων ανά Τμήμα ΑΠΘ

Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων 2

Α/Α Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος
Αριθμός 

Υποτροφιών
Ποσό Είδος Υποτροφίας

   Παιδαγωγική
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Χοροθεραπεία
Προπονητική
Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων
Άσκηση και νευρομυϊκές παθήσεις
Διπλωματική Εργασία
Εργομετρία/Αξιολόγηση φυσικών Ικανοτήτων 
Εργοφυσιολογία
Φυσιολογία της Άσκησης
Βιολογία της Άσκησης

Χριστιανική Ηθική και Βιοηθική - κωδ. 808
Συμβουλευτική γάμου και οικογένειας - κωδ. 2073
Ποιμαντική Θεολογία και Επιστημονική Ηθική - κωδ. 2196

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Βυζαντινή κεραμική (ΑΒΥ 309) 0,5 1300 μερρική
ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΡ 606 (Φροντιστήριο Προϊστορικής Αρχαιολογίας) 0,5 1300 μερική
ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΑΚΛ 604: Τοπογραφία. Αττική, Ιερά Ολυμπίας και Δελφών, Δήλος 0,5 1300 μερική
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΑΑ 312 0,5 1300 μερική

Γενική Ζωοτεχνία, κωδικός μαθήματος: 2.3
Δεοντολογία, Ηθολογία και Ευζωία, κωδικός μαθήματος: 2.5
Ειδική Ζωοτεχνία Ι, κωδικός μαθήματος: 3.4
Ειδική Ζωοτεχνία Ι, κωδικός μαθήματος: 4.4
Γενική Ζωοτεχνία, κωδικός μαθήματος: 2.3
Δεοντολογία, Ηθολογία και Ευζωία, κωδικός μαθήματος: 2.5
Ειδική Ζωοτεχνία Ι, κωδικός μαθήματος: 3.4
Ειδική Ζωοτεχνία Ι, κωδικός μαθήματος: 4.4
Ζωοτεχνία και Σιτηρέσια-Αγρονομία, κωδικός μαθήματος: 3.5
Βασικές Αρχές Διατροφής, κωδικός μαθήματος: 2.4
Παρασιτολογία & Παρασιτικά Νοσήματα I (θεωρία), κωδικός μαθήματος: 4.3.0
Παρασιτολογία & Παρασιτικά Νοσήματα I (άσκηση), κωδικός μαθήματος: 4.3.1
Παρασιτολογία & Παρασιτικά Νοσήματα I (θεωρία), κωδικός μαθήματος: 4.3.0
Παρασιτολογία & Παρασιτικά Νοσήματα I (άσκηση), κωδικός μαθήματος: 4.3.1
Άσκηση στο Νεκροτομείο. Στοιχεία Κτηνιατροδικαστικής, κωδικός μαθήματος: 10.1 0,5 1300 μερική
Άσκηση στο Νεκροτομείο. Στοιχεία Κτηνιατροδικαστικής, κωδικός μαθήματος: 10.1 0,5 1300 μερική
Άσκηση στην Υγιεινή και Μικροβιολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, κωδικός μαθήματος: 8.12
Άσκηση στην Υγιεινή και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, κωδικός μαθήματος: 10.4.2

Γεωμετρία Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας 0,5 1300 μερική
Πιθανότητες Πιθανότητες ΙΙ 0,5 1300 μερική
Στοχαστικές Διαδικασίες Στοχαστικές Διαδικασίες 0,5 1300 μερική
Θεωρητική Πληροφορική Θεωρητική Πληροφορική Ι 0,5 1300 μερική

100505C Μερικές Οδοντοστοιχίες Ι
100805C Κλινική Δεξιοτήτων (Κινητή Προσθετική)
101001C04 Κινητή Προσθετική ΚΣΑΑ
100504C Ακίνητη Προσθετική Ι
100606C Ακίνητη Προσθετική ΙΙ
100804C Ακίνητη Προσθετική ΙV
101001C03 Ακίνητη Προσθετική ΚΣΑΑ

ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 101001C01 Οδοντική Χειρουργική ΚΣΑΑ 0,5 1300 μερική
100901C ΚΣΑΑ (Κλινική Ενδοδοντία)
101001C02 Κλινική Ενδοδοντία ΚΣΑΑ
100405C Προληπτική Οδοντιατρική
100608C Βιολογία Περιοδοντικού Οικοσυστήματος
100807C Χειρουργική του Περιοδοντίου, Βιολογικές Αρχές Θεραπείας Εμφυτευμάτων
101001C05 Περιοδοντολογία ΚΣΑΑ
100605C Οδοντοφατνιακή Χειρουργική Ι
100701C Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙ
100801C Οδοντοφατνιακή Χειρουργική ΙΙΙ
Πολιτική Οικονομία

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

11 Οδοντιατρικής 

 

Χριστιανική Ηθική

Παρασιτολογία και Παρασιτικά Νοσήματα των Ζώων

μερική
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

0,5

1300

13000,5

Πολιτική Οικονομία και Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

μερική

10 Μαθηματικών 

Κτηνιατρικής

6 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κ Αθλητισμού (Σέρρες)

1300

μερική

0,5 1300 μερική

μερική0,5

μερική

0,5 1300

Ζωοτεχνία

0,5 1300

7 Θεολογίας

0,5 1300 μερική

0,5 1300

0,5 1300

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

9

8

Καινή Διαθήκη

Εργοφυσιολογία

Προπονητική

 Φυσική Αγωγή

1300

1300

μερική

0,5 1300

Διατροφή

μερική

1300

μερική

13000,5

μερική

μερική

ΟΔΟΝΤΟΦΑΤΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής Προελεύσεως – Κτηνιατρικής
Δημόσιας Υγείας

Παθολογική Ανατομική των Ζώων

1300 μερική

μερική

0,5

0,5

μερική

13000,5

ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 

0,5 μερική

Καινή Διαθήκη IV: Θεολογία της Καινής Διαθήκης

0,5

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  - ΟΔΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ  - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ 
ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1300 μερική

0,5

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806



Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων ανά Τμήμα ΑΠΘ

Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων 3

Α/Α Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος
Αριθμός 

Υποτροφιών
Ποσό Είδος Υποτροφίας

   Χρηματοοικονομική Οικονομετρία Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 0,5 1300 μερική
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Επιχειρησιακή Έρευνα
Εισαγωγή στην Εφοδιαστική και τη ΔΕΑ
Διοίκηση
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Οργανωτική Θεωρία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
NCO-01-02
NIS-07-08
NET-06-03
NCO-02-04
NCO-03-05
NCO-03-03
NNA-08-07
Διαδικτυακές Πολιτικές Έρευνες,

Κοινωνική Στατιστική
Χώρος και Εκλογική Ανάλυση,

Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή, υποχρεωτικό Α’ εξαμήνου

Σύγχρονες Πολιτικές Θεωρίες ΙΙ
Σύγχρονα Θέματα Δημοκρατίας
Νέα Κοινωνικά Κινήματα
Εισαγωγή στη Συγκριτική Πολιτική
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 0,5 1300 μερική

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,5 1300 μερική

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 0,5 1300 μερική

ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΙΙ 0,5 1300 μερική
ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ι 0,5 1300 μερική
Φαρμακευτική Χημεία-ΙΙ
Οργανική-Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Φαρμακευτική Χημεία-ΙΙ
Οργανική-Ραδιοφαρμακευτική Χημεία
Φυσική Φαρμακευτική
Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
Βιοφαρμακευτική
Συνταγοτεχνία ΜΗΣΥΦΑ
Φυσική Φαρμακευτική
Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι
Βιοφαρμακευτική
Συνταγοτεχνία ΜΗΣΥΦΑ
Φαρμακογνωσία Ι
Φαρμακογνωσία ΙΙ
Φαρμακογνωσία ΙΙΙ
Κυτταρική Βιολογία
Μοριακή Βιολογία

Αστρονομία Γενική Θεωρία Σχετικότητας 0,5 1300 μερική
Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής 0,5 1300 μερική
Ανόργανη Χημεία Υ05 “ANOΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ 0,5 1300 μερική

Υ18 Ενόργανη Χημική Ανάλυση 0,5 1300 μερική
Υ08 Ποσοτική Χημική Ανάλυση 0,5 1300 μερική
Υ14 Χημική Τεχνολογία
Η01 Φυσικές Διεργασίες
K406 Αρχές Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας
K 403 Διεργασίες στη Βιοτεχνολογία
Η05 Επεξεργασία και Συντήρηση Τροφίμων
Κ411 Διαχείριση Ποιότητας Τροφίμων
K412 Χημεία Τροφίμων ΙΙ
ΠΡ04 Οινολογία ΙΙ
ΥΕ12 Εργαστήριο Οργανικής Χημείας Ι 0,5 1300 μερική
Β04 Φασματοσκοπία Οργανικών Ενώσεων 0,5 1300 μερική

15

Οικονομικών Επιστημών

13 Πληροφορικής

Πολιτικών Επιστημών

Πολιτικών Μηχανικών

Ψηφιακά Συστήματα & Μικροεπεξεργαστές 0,5 1300

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1300

1300

1300

μερική

μερική0,5

μερική

0,5Ανάπτυξη Λογισμικού και Εκπαιδευτικές Εφαρμογές

0,5

0,5

Πολιτική και Κοινωνική Θεωρία

16

0,5

1300

1300

1300

1300

Φαρμακευτικής

0,5 1300

0,5

Φυσικής

Φαρμακευτική Χημεία

Φαρμακευτική Τεχνολογία

Φαρμακογνωσία

Κυτταρική Βιολογία

Αναλυτική Χημεία

Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

18

μερική

Διαδικτυακές Έρευνες και Εκλογική Ανάλυση

1300 μερική

μερική

μερική

17

μερική

μερική

Χημείας

0,5

0,5 1300

Οργανική Χημεία

14

12 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Λειτουργιών

Διοίκηση 0,5 1300

1300

0,5 1300 μερική

μερική

0,5

μερική

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Χημική Τεχνολογία

0,5

μερική

μερική

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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Α/Α Τμήμα Γνωστικό Αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος
Αριθμός 

Υποτροφιών
Ποσό Είδος Υποτροφίας

   ΑΧΘ1 Ανόργανη Χημεία, Θεωρία
ΑΧΕ1 Ανόργανη Χημεία, Εργαστήριο
ΚΤ074 Μεταλλογονιδιακή Μηχανική
132 Χημεία
ΧΑ6 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων Ι
ΧΑ7 Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ
ΨΥ-471 Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία 
ΨΥ-998 Πρακτική άσκηση 
ΨΥ-756 Φεμινιστική Ψυχολογία
ΨΥ-632 Ταυτότητες Φύλου στην Οικογένεια και το Σχολείο
ΨΥ-998 Πρακτική άσκηση

μερική

19

Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων

0,5

1300

(Βιο)Ανόργανη Χημεία και Εφαρμογές

0,5 1300 μερικήΟργανωσιακή Ψυχολογία

Θέματα φύλου & ψυχολογία

0,5

0,5 1300 μερική

1300 μερική
Χημικών Μηχανικών

20 Ψυχολογίας

ΑΔΑ: ΨΙΟΩ46Ψ8ΧΒ-806
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