
                         1 

  

  

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

              Θεσσαλονίκη, 06/04/2021 
              Αριθμ. Πρωτ.: 9185 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ (1) «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΕΤΟΣ 2020-2021 ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 
ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ» 

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων 
των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 
1017/16.03.2021 ΚΥΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 
επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 
διαλέξεων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5085324 (υπ’ αριθμ. πρωτ.  1205/23.03.2021 Απόφαση Ένταξης), που εκτελείται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 
(Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από 
Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια Υποέργου από 01/03/2021 έως 31/12/2021 και Ιδρυματικά Υπεύθυνο τον 
Καθηγητή κ. Δ. Κυρκιλή, κατ’ εφαρμογή της υπ' αριθμ. 325/02.04.2021 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής 
Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., προσκαλεί μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου στο πλαίσιο 
προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 
2020-2021, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από την αρ. Συν. 10/31.03.2021 απόφαση 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, την αρ. Συν. 10/31.03.2021 απόφαση Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, την αρ. Συν. 12/30.03.2021 απόφαση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, την αρ. Συν 
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17/29.03.2021 απόφαση Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, την αρ. Συν. 14/30.03.2021 απόφαση Τμήματος 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, την αρ. Συν. 19/29.03.2021 απόφαση Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, 
την αρ. Συν. 08/30.03.2021 απόφαση Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και την αρ. Συν. 
21/31.03.2021 απόφαση Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, την υπ’ αριθμ. 14/19.02.2021 απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με την κατανομή των θέσεων στα Τμήματα, και αναλυτικά 
περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο παράρτημα, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

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  
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 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 εκάστοτε Τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ριες και υποψήφιοι διδάκτορες, οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα 
σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας 
για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας (πλήρους ή μερικής), με παραδοτέο τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 
έργου για τα μαθήματα που ορίζονται ανά γνωστικό αντικείμενο, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για το ακαδημαϊκού έτος 2020-2021. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια. 

Α. Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά Προσόντα: 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 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 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(βλ. Σημείωση 1) 

Κριτήριο 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. 
 
(συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά 
ή διιδρυματι- κά προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και προγράμ- 
ματα γ΄ κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη 
του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
(βλ. Σημείωση 1) 

Β. Συνεκτιμώμενα πρόσθετα Προσόντα – Κριτήρια: 

 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

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

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της 
συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 
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των οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό 
διδακτικό έργο 

 
α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής, εφόσον ο 
υποψήφιος είναι υποψήφιος 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 

 
(έως 45 μόρια) 

Κριτήριο 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) 

Κριτήριο 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) 

Κριτήριο 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. 

(έως 5 μόρια) 

ΣΥΝΟΛΟ 0-70 

 

Σημείωση 1 

Η μη κάλυψη από κάποιον/α υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 2 αποτελεί λόγο απόρριψης της 
υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της.  
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Η επιλογή των υποψηφίων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, Επιτροπή που η αντίστοιχη Συνέλευση έχει ορίσει και 
η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει επικυρώσει με την υπ’ αριθμ. 325/02.04.2021 συνεδρίασή της. Τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. 

Μετά την αξιολόγηση, θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό 
αντικείμενο. Η απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων και ο πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των 
υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής της αίτησης τους, 
κοινοποιούνται με ανάρτηση τους στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς 
και στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Όλοι/ες οι 
υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν 
γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. Ο/Η υποψήφιος/α, που επιθυμεί να υποβάλει 
ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής-έγκρισης αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει ενώπιον 
της Επιτροπής Ενστάσεων εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω απόφασης.  Η υποβολή 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. 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. Μετά την εξέταση των όποιων ενστάσεων, ο 
οριστικός πίνακας θα αναρτηθεί στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και 
στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε περίπτωση μη 
διαφοροποίησης του προσωρινού πίνακα, τότε αυτός καθίσταται αυτοδικαίως οριστικός, χωρίς εκ νέου έκδοση 
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο: 

 Κατέχει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος 
σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο. 

 Κατέχει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα και αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

2. Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν την ανταποδοτική υποτροφία, οι κάτωθι κατηγορίες φυσικών 
προσώπων: 

 Mεταπτυχιακοί 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 του άρθρου 5 της αριθμ. 
1017/16.03.2021 ΚΥΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143. 
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3. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων διατάξεων 
και συγκεκριμένα της υπ’ αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ.  

4. Κάθε υποψήφιος/α δύναται να διεξάγει επικουρικό διδακτικό έργο στο Τμήμα, στου οποίου το πρόγραμμα β’ ή γ’ 
κύκλου σπουδών συμμετέχει, ή σε άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή.  

5. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου συνολικής διάρκειας τριακοσίων 
είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στη περίπτωση μία πλήρους υποτροφίας και εκατόν εξήντα (160) ωρών 
σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο στη περίπτωση μίας μερικής υποτροφίας σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών του Τμήματος, τα οποία πιστοποιούνται: α) με σχετική βεβαίωση του/ης επιβλέποντα/ουσας 
διδάσκοντα/ουσας του κάθε μαθήματος και β) με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος. 

Το επικουρικό διδακτικό έργο περιλαμβάνει: 

α) 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 συναφούς γνωστικού αντικειμένου, όπως αυτά θα 
καθορίζονται στο παράρτημα της παρούσας 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 διδάσκοντος του εκάστοτε μαθήματος, 

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 υποστηρίζει ο κάθε υπότροφος. 

6. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ. Μία πλήρης 
υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ, με 
απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτωση, οργάνου, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 
1017/16.03.2021 ΚΥΑ. 
 
7. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη του εαρινού ακαδημαϊκού 
εξαμήνου και τη λήξη της περιόδου εξέτασης του εαρινού εξαμήνου, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 54/01.07.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένης της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ή 
όπως αυτές προσδιοριστούν με τυχόν νεότερες αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

8. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την παραχώρηση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμον αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση 
των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ειδικότερα, το ονοματεπώνυμο 
και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του 
ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας 
αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να αποστείλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο 
υποψηφιότητας, από 07/04/2021 έως 16/04/2021 στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 
του ΕΛΚΕ (pape_elke@uom.edu.gr) και στη Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση 

mailto:pape_elke@uom.edu.gr
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(ΟΕ: ecosecr@uom.edu.gr , ΒΣΑΣ: bsosecr@uom.gr , ΕΠ: daisecr@uom.edu.gr , ΟΔΕ: basecr@uom.edu.gr , ΛΧ: 
finsecr@uom.edu.gr , ΔΕΣ: iessecr@uom.edu.gr , ΕΚΠ: espsecr@uom.edu.gr , ΜΕΤ: msasecr@uom.edu.gr). 

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

 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά: 
 

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 διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών 
σπουδών) 

5. 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) 

6. Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με αναφορά 
του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένος/η (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές) 

7. 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 να αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο (μάθημα και 
ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου, 

8. 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 

9. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, 
απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του) 

10. Υπεύθυνη Δήλωση, που να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α 
α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους 
ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει την ιδιότητα 
μεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ 
κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, δ) δεν κατέχει θέσης δημόσιου υπαλλήλου ή δημόσιου λειτουργού 
που απασχολείται 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), ε) δεν κατέχει θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου 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, στ) δεν κατέχει θέση μέλους  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, ζ) δεν κατέχει θέση ερευνητή σε 
ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η) δεν λαμβάνει ήδη  μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία 
του άρθρου 5 της αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143. 

Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. 3 έως 6 είναι η Γραμματεία του 
Τμήματος, στο οποίο 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. 

mailto:ecosecr@uom.edu.gr
mailto:bsosecr@uom.gr
mailto:daisecr@uom.edu.gr
mailto:basecr@uom.edu.gr
mailto:finsecr@uom.edu.gr
mailto:iessecr@uom.edu.gr
mailto:espsecr@uom.edu.gr
mailto:msasecr@uom.edu.gr
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Η Αίτηση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο το οποίο διατίθεται είτε μέσω της 
ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://elke.uom.gr/), είτε μέσω της ιστοσελίδας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/) σε ηλεκτρονική μορφή. 

Επιπλέον, για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ Επιπέδου 
από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής 
Γλώσσας. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και κατ’ επέκταση για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με 
τους υποψηφίους. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

Εάν πρόκειται για ημεδαπά διοικητικά έγγραφα υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτότυπων εγγράφων, 
ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Εάν πρόκειται περί ιδιωτικών εγγράφων υποβάλλονται ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία φέρουν θεώρηση 
από αρμόδια διοικητική αρχή. 

Εάν πρόκειται περί αλλοδαπών εγγράφων, υποβάλλονται με επίσημη μετάφραση αυτών. Τα έγγραφα αυτά 
υποβάλλονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα αυτών που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Παρακολούθησης 
Προγραμμάτων (e-mail: pape_elke@uom.edu.gr ) 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας http://www.uom.gr/index.php. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
Καθηγητής 

 
 

Δημήτριος Χανδράκης 
 
 
 

 

 

 

Συνημμένα: 1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο 

 

 

 

 

https://elke.uom.gr/
https://www.uom.gr/
mailto:pape_elke@uom.edu.gr
http://www.uom.gr/index.php
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Πίνακας Μαθημάτων ανά Γνωστικό Αντικείμενο 

 

ΤΜΗΜΑ 
ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ 

  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ) 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ) 

  

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 
(1) ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

  
ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ (1) ΜΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 
  

ΔΙΕΘΝΩΝ & 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

(1) ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ 

  
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

Η 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 
(1) ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
  ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι (1) ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ   ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 
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ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

  ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

  

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚ

ΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ   ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΙΙ 

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι 

  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ (1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ   ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

  

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

  
ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  
ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
(1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  
ΚΙΝΗΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
(1) ΜΕΡΙΚΗ  
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΦΟΥΣ 

  

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ) 
(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ Η- 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (1) ΜΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΧΙΙ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ CLOUD ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ IV: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ e - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ) 

  
STEM ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

  Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ (1) ΜΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΑΥΤΙΣΜΟ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΑ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΜΕΑ 
(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  

ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, 
ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  (1) ΜΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

  
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ   ΑΓΟΡΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

  ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI (1) ΜΕΡΙΚΗ 
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝ. 
ΚΑΙ ΝΑ ΕΥΡΩΠΗ 

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ 
  

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΝΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ 

 
(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΣΗ ΙΙ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΘΕΩΡΙΑ ΑΤΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

  ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ 
(ΣΑΞΟΦΩΝΟ) 

  

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙΙ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
  ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΤΗΣ 

ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΟΥΖΟΥΚΙ 

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΜΟΥΣΙΚΕΣ/ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΟΛΩΝ ΙΙ 

(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΕΙΔΙΚΗ "ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΑΣ ΙΙ" 
  ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ 
  ΠΙΑΝΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΙΙ 
  

ΕΓΧΟΡΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 

ΒΙΟΛΙ 
(1) ΜΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΟΡΧΗΣΤΡΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ: ΒΙΟΛΑ 
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
  ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ (ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΣΥΝΟΛΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ 

(1) ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙV 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VI 
  

ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΡΑΓΟΥΔΙ) 

ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

(1) ΠΛΗΡΗΣ 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ 

  ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ) [ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ] 

  ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ) [ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ] 
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