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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
 

 

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης   

Ε.Λ.Κ.Ε. Δι.Πα.Ε.        
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών       
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Τηλ.: 2310 474 564 

Fax:  2310 474 569        Ημερομηνία: 06/08/2019 

.E-mail:  rc@ihu.edu.gr        Αρ. Πρωτοκόλλου:6300/2019 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 

Ελλάδος» 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ: ΑΔΑ: ΨΜ4Ν46ΨΖ3Π-ΥΚΞ 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.), στο πλαίσιο εκτέλεσης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019– 2020 στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος» με MIS 5046227 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκληση  1504/18-3-2019 

(ΑΔΑ: Ψ2Γ4465ΧΙ8-ΖΦ8), κωδ. ΕΔΒΜ96), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2019 

έως 31/12/2020 και Ιδρυματικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Γ. Φλώρου, κατ’ εφαρμογή της απόφασης 

της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (συνεδρίαση 3/26.06.2019, θέμα 18) και 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΙΠΑΕ (συνεδρίαση 23/26.06.2019- θέμα 4), στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του οποίου έχει υπεισέλθει δυνάμει του ν. 4610/2019 το Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να 

εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα 

μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των 

Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ (αφορά στα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ, ΑΜΘ, ΚΜ και Θεσσαλονίκης), όπως αυτά 
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έχουν εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των Τμημάτων και περιγράφονται αναλυτικά στον πίνακα 

Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο και στο παράρτημα «Συνοπτική Περιγραφή Μαθημάτων», που 

επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να 

υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Επιστημονικό Πεδίο, 

προκειμένου να διδάξουν τα μαθήματα, του εκάστοτε Επιστημονικού Πεδίου, των προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Διευκρινίζεται ότι 

κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο 

επιστημονικό πεδίο. 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια του κάτωθι Πίνακα που 

περιέχει τα Κριτήρια αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των 

κριτηρίων 1 έως και 3, που αποτελούν υποχρεωτικά κριτήρια, αποτελεί λόγο απόρριψης της 

υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ  

Κριτήριο 3: Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

i. Συνάφεια επιστημονικού κι επαγγελματικού έργου με την 

περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0-30 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ θεωριών & βιβλιογραφίας 0-10 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-20 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 3 0-60 

  

Κριτήριο 4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 
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i. Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις σε συνέδρια, (βλ. Σημείωση 1) 0-15 

ii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία, (βλ. Σημείωση 2) 0-10 

iii. Βαθμός συνάφειας διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου  0-15 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 4 0-40 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1εως 4 0-100 

Σημείωση 1:   μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 μονάδες βαθμολόγησης, 
για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  8 μονάδες βαθμολόγησης, 
για >10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 μονάδες βαθμολόγησης. 

Σημείωση 2: Έως πέντε (5) έτη μεταδιδακτορική συναφής ερευνητική εργασία/ απασχόληση (εκτός 
διδακτικής): 2 μονάδες βαθμολόγησης για κάθε έτος. Για το κριτήριο 5ii ο μέγιστος αριθμός μονάδων 
βαθμολόγησης είναι 10. 
 
Η επιλογή των υποψηφίων της πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ, 

κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η οποία ορίζεται με πρόταση 

της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος από την Επιτροπή Ερευνών και διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ.  

 Η επιτροπή αξιολόγησης θα συντάξει προσωρινό πίνακα αποκλεισθέντων και προσωρινό πίνακα 

κατάταξης των υποψηφίων (οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια 1 έως 3). Ο πίνακας αποκλεισθέντων και ο 

πίνακας με τις μονάδες βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στο 

ονοματεπώνυμό τους, θα εισαχθούν για έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ  του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ). Η σχετική απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς 

και στην οικεία  ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών,  την οποία οι υποψήφιοι πρέπει να πρακαολουθούν 

τακτικά για την ενημέρωσή τους.  

Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών (με την οποία εγκρίνεται ο προσωρινός πίνακας κατάταξης 

και ο πίνακας των αποκλεισθέντων) χωρεί ένσταση, εντός 5 εργασίμων ημερών από την επομένη της 

ανάρτησης στη  «Διαύγεια». Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, τηλ. 

2310474580, email: rc@ihu.edu.gr). Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος παρέχεται 

δικαίωμα πρόσβασης στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης  και στους φακέλους των άλλων υποψηφίων, μετά 

από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης, προς τον ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 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.  
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Ο οριστικός πίνακας αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) και την αντίστοιχη απόφαση της 

Επιτροπής Ερευνών θα αναρτηθεί επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. 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 υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Εφόσον δεν υπάρχουν 

εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας 

αξιολόγησης καθίσταται αυτόματα οριστικός. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό́ πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το 

οποίο:  

1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το επιστημονικό 

πεδίο που αφορά η αίτησή του, και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 1.1.2009. 

2. ο υποψήφιος δεν κατέχει:  

 - θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή 

συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΑΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΑΕΙ στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 

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

τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

 - θέση διοικητικού προσωπικού στο ΔΙΠΑΕ,  

 - θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής  

3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να συνάψει σύμβαση με μόνο ένα 

(1) Τμήμα (διδασκαλία μέχρι 2 μαθημάτων ανά εξάμηνο και μέχρι 3 μαθήματα ανά ακαδημαϊκό έτος). Σε 

περίπτωση που δεν τηρείται ο όρος, η δαπάνη κρίνεται μη επιλέξιμη και ο ΕΛΚΕ οφείλει να την ανακτήσει 

από τον ίδιο τον  ωφελούμενο, του τελευταίου παραιτούμενου από κάθε αξίωση συμπεριλαμβανομένων 

των άρθρων 904επ., 914, 932 ΑΚ. 

4. Δεν επιτρέπεται η συνδιδασκαλία /συνανάθεση διδασκαλίας μαθήματος.  

5. Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων 

(εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους 

σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά νόμο αναγκαία χρήση τους για Λόγους διαφάνειας στην 
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ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, για τα 

οποία οι υποψήφιοι ρητά συναινούν, κατ’ άρθρο 6 του ΓΚΠΔ με αριθ. 679/2016. Tο ονοματεπώνυμο και 

τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν το 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. 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗΣ  

1. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των 

προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα οριζόμενα από το έκτο εδάφιο 

της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27.02.2016).  

2. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων 

και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του ΔΙΠΑΕ 

συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020.  

3. Η συνολική δαπάνη (μικτές αποδοχές) ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων 

ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου, εργοδότη, όλων των τυχόν αναλογουσών κρατήσεων και τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

4. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η μικτή αμοιβή του ωφελούμενου 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά και διαμορφώνεται στα 2/3 της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης 

δύο (2) μαθημάτων και στο 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, 

σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από 

υποχρεωτική παρακολούθηση, εκ μέρους των φοιτητών, εργαστηρίων, η ανάθεση δύο (2) τέτοιων 

μαθημάτων δεν επιφέρει απομείωση της συνολικής ετήσιας αμοιβής, ενώ η ανάθεση ενός (1) τέτοιου 

μαθήματος επιφέρει απομείωση ίση με το 1/3 της συνολικής ετήσιας αμοιβής.  

5. Πέραν της αποζημίωσης του ωφελούμενου θεωρείται ως επιλέξιμη δαπάνη ποσό έως 400€ ανά 
ακαδημαϊκό εξάμηνο με παραστατικά για την κάλυψη των δαπανών κίνησης - διανυκτέρευσης του 
ωφελούμενου (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος) στην περίπτωση που ο τόπος 
μόνιμης κατοικίας του βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ 
(Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Δράμα, Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς ή Διδυμότειχο) (κατάθεση των σχετικών 
εγγράφων απόδειξης μόνιμης κατοικίας). Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην 
περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων.  

6. Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων κάθε επιστημονικού πεδίου, η οποία 

πιστοποιείται βάσει σχετικών βεβαιώσεων (ανά μάθημα) του Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η 
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υλοποίηση της διδασκαλίας επιπροσθέτως περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικού έργου στους 

φοιτητές που συμμετέχουν στη διδασκαλία των μαθημάτων, σε ορισμένες (τουλάχιστον 2) ώρες της 

εβδομάδας, οι οποίες ανακοινώνονται στους φοιτητές με κάθε πρόσφορο μέσο.  

7. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της 

διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο 

οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

 Αίτηση/Πρόταση Υποψηφιότητας (η οποία υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο 
έντυπο, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα) 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το σύνολο των μαθημάτων της Θέσης (ανά 
Επιστημονικό πεδίο) 

 Βιογραφικό Σημείωμα στα ελληνικά  

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού 
Διπλώματος, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης (αν δεν 
αναφέρεται στον τίτλο σπουδών). 

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

α) έλαβε γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών του 
ΔΙΠΑΕ για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ««Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 2020 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος», και τους 
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,  

β) τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος που υποβάλλει συνημμένα στην αίτησή του 
είναι αληθή,  

γ) η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού του διπλώματος είναι η __/__/____,  

δ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του 
Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού 
Συνεργάτη ΑΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,  
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ε) δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 
του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του 
οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης,  

στ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 
Ελλάδας ή της αλλοδαπής  

ζ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Διεθνές Πανεπιστήμιο  

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. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά:  

 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. 

Η Αίτηση/Πρόταση Υποψηφιότητας υποχρεωτικά συμπληρώνεται μόνο στο τυποποιημένο έντυπο 
(επισυνάπτεται πρόταση για επιλογή προσωπικού) το οποίο διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή. 

Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας για περισσότερες από μία θέσεις (επιστημονικό πεδίο), 
παρακαλείσθε να υποβάλλετε αντίστοιχο αριθμό κλειστών φακέλων συνυποβάλλοντας την αντίστοιχη 
αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε αίτηση.  

Στο φάκελο πρέπει να υπάρχει η ακόλουθη ένδειξη:  

 

ΠΡΟΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΜΟΔΥ Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΙΠΑΕ) 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 - 

2020 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος» Αρ. Πρωτ. 6300/06.08.2019 
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:  
Διεύθυνση (Πόλη, Οδός, Τ.Κ., Περιοχή):  
Στοιχεία Επικοινωνίας (email & τηλέφωνο):  
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Τμήμα: για το οποίο απευθύνεται η εν λόγω αίτηση που εσωκλείεται στο φάκελο 
Τίτλος Επιστημονικού πεδίου για το οποίο απευθύνεται η εν λόγω αίτηση που εσωκλείεται στο φάκελο 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής για την ημερομηνία υποβολής θα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα 
του Ταχυδρομείου.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. μέχρι την παρακάτω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση 

ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, ο Ειδικός Λογαριασμός 

Κονδυλίων Έρευνας ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της 

πρότασης που θα αποσταλούν. 

2. Αντικατάσταση της πρότασης, διόρθωση ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

3. Δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014, δεν υφίσταται πλέον 

υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων, αντί 

πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν 

από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

4. Σημειωτέον ότι εάν οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή/και 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει οι 

ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τους τίτλους τους αρμοδίως θεωρημένους για τη 

γνησιότητά τους, και σε νομίμως επικυρωμένη μετάφραση. Μπορούν, επίσης, να υποβληθούν 

ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές 

και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (άρθρο 1 παρ. 2.β. του ν. 4250/2014). Ομοίως, γίνονται 

αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περ. α του άρθρου 2 του 

ν. 4250/2014. (Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014 ο 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΔΙ.ΠΑ.Ε. υποχρεούται να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο των φωτοαντιγράφων, προκειμένου να 

εξακριβώσει την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% των 

φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των 

υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου κοινοποιούνται 

στη συνέχεια στην καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Τονίζεται ότι δυνάμει της διάταξης του άρθρου 1 παρ. 2 περ. γ του ν. 4250/2014, 

αν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από 

τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον 
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ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, η διοικητική ή 

άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.) 

5. Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης 

υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν 

επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για 

σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της παρούσας πρόσκλησης 

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν 

εγγράφως κατ’ ιδίαν.  

6. Υποβληθείσα πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 

προσόντα της πρόσκλησης, δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται. 

7. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς 

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

συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης εκ των προτέρων οιασδήποτε 

αξιώσεως των ενδιαφερομένων για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

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

και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. 

9. Οι υποψήφιοι συναινούν στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από 

τον ΕΛΚΕ του Δι.Πα.Ε, που εδρεύει στο 14χλμ Θεσ/νίκης- Ν. Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, Θεσ/νίκη, 

τηλ. 2310474580, email: rc@ihu.edu.gr σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην αίτηση 

υποψηφιότητας και με σκοπό την αξιολόγηση αυτής.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν φάκελο αίτησης με περιεχόμενο όπως 

καθορίζεται ανωτέρω εις διπλούν: ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο. Σε κάθε σελίδα του 

πρωτοτύπου, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Διευκρινίζεται ότι το 

περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας αυτού με το πρωτότυπο. 

 

Θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία 

θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την ημέρα Δευτέρα 02/09/2019, 

και ώρα 14:30 στη διεύθυνση: 

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δι.Πα.Ε . 

14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών 

mailto:rc@ihu.edu.gr
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570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο του Δι.Πα.Ε. 

(www.ihu.edu.gr), του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (http://rc.ihu.edu.gr) όπου 

θα παραμείνει αναρτημένη στις ανωτέρω ιστοσελίδες από 07/08/2019 έως 02/09/2019.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το Παράρτημα «Σύντομη Περιγραφή Μαθημάτων» και 
«Πίνακας μαθημάτων ανά Επιστημονικό πεδίο», οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τις 
Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων. (στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα www.ihu.gr)  Για λοιπές 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: a.nella@ihu.edu.gr,  υπόψη κ. 
Αθηνάς Νέλλα. 

 
Ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. 

 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας 

Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής 

 

 

. 

 

Συνημμένα:  1. Πίνακας Μαθημάτων ανά Επιστημονικό Πεδίο 

          2. Παράρτημα-Πίνακας Συνοπτικής Περιγραφής Μαθημάτων 

         3. Έντυπα: Αίτηση για επιλογή προσωπικού 

 

http://www.ihu.edu.gr/
http://rc.ihu.edu.gr/
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ΕΔΡΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 

ΠΕΔΙΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS)

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σ 

/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

 /ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

(ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Ζ 6 2 2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘ/ΣΗΣ

 ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στ 5 2 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘ/ΣΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ
Δ' 5 4

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘ/ΣΗΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΣΤ' 5 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ,ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

& ΠΟΤΩΝ

Ε 6 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΤ 5 4

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΚΑΤΕΥΘ/ΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΑΕ 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΚΑΒΑΛΑ

ΑΔΑ: 9ΓΚΤ46ΨΖ3Π-7ΥΘ



Οδοποιία Ι: Γεωμετρικός 

σχεδιασμός Οδών

Γ 5 4 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Οδοποιία  ΙΙΙ:  

Γεωπληροφορική  και 

Συγκοινωνιακά Έργα 

ΣΤ 4 4 2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Εφαρμοσμένη 

Πληροφορική ΙΙ 

Β 6 4 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Αλγοριθμικές βάσεις στη 

Γεωπληροφορική 

Ε 4 3 1
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ποσοτικές Μέθοδοι 

Γεωγραφικής Ανάλυσης 

Ζ 4 3 0
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Συστήματα υποστήριξης 

λήψης αποφάσεων με GIS 

Ζ 3 3 0
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Θεσμικό Πλαίσιο για το 

Περιβάλλον 

Ε 4 3 0
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υλικά

Μηχανική Σύνθετων 

Υλικών Θ 6 4 0
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μηχανολογικός 

Σχεδιασμός

Αντίστροφη μηχανική και 

ταχεία προτυποποίηση Θ 6 4 0
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Υπολογιστική Μηχανική

Ανάλυση αστοχίας 

κατασκευών Θ 6 4 0
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας

Ειδικά κεφάλαια ηλιακής 

ενέργειας Θ 6 4 0
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Επείγουσα Νοσηλευτική
Διαχείριση Κρίσεων στη 

Νοσηλευτική

Ε’ (5ο) 

Χειμερινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ξένες Γλώσσες Ξένη Γλώσσα -  Ορολογία
Δ’ (4ο) 

Εαρινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κλινική Ιατρική
Γαστρεντερολογία Ε’ (5ο) 

Χειμερινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Διαιτητική (Διαιτολογία)
Διατροφή - Διαιτολογία Η’ (8ο) 

Εαρινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Δημόσια Υγιεινή
Γ’ (3ο) 

Χειμερινό 2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Επιδημιολογία
Ζ’ (7ο) 

Χειμερινό
2 2 0 Υποχρεωτικό

Καρδιολογική Νοσηλευτική 
Ε’ (5ο) 

Χειμερινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - 

ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - 

GIS 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

Δημόσια Υγεία και 

Επιδημιολογία

Παθολογική 

Νοσηλευτικής

ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ

ΔΙΔΥΜΟΤ

ΕΙΧΟ
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Εισαγωγή στη 

Νοσηλευτική Επιστήμη
Α’ (1ο) 

Χειμερινό
10 4 3 Υποχρεωτικό

Συμβουλευτική 

Νοσηλευτική

Ε’ (5ο) 

Χειμερινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ψυχολογία της Υγείας
Α’ (1ο) 

Χειμερινό
2 2 0 Υποχρεωτικό

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Εργασίας

Ζ’ (7ο) 

Χειμερινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κοινοτική Νοσηλευτική
Ζ’ (7ο) 

Χειμερινό
12 4 7 Υποχρεωτικό

Οικονομία Υγείας
Δ’ (4ο) 

Εαρινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Νοσηλευτική Διοίκηση
ΣΤ’ (6ο) 

Εαρινό
3 2 0 Υποχρεωτικό

Διαγνωστική Νοσηλευτική 

Προσέγγιση

Δ’ (4ο) 

Εαρινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Βασικές Αρχές 

Νοσηλευτικής
Β’ (2ο) 

Εαρινό
9 4 3 Υποχρεωτικό

Αιμοδοσία
ΣΤ’ (6ο) 

Εαρινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Παθολογία Ι
Β’ (2ο) 

Εαρινό
3 3 0 Υποχρεωτικό

Ανακουφιστική 

Νοσηλευτική Φροντίδα

ΣΤ’ (6ο) 

Εαρινό
2 2 0

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Παθολογική Νοσηλευτική ΙΙ
Δ’ (4ο) 

Εαρινό
10 4 5 Υποχρεωτικό

Βιοφυσική –Ακτινολογία Ε΄ 3 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Νεογνολογία Δ΄ 5,4 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Φαρμακολογία Β΄ 6 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Πρώτες Βοήθειες ΣΤ΄ 3 2 ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Βασικές Επιστήμες Πληροφορική Ζ΄ 3,6 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΝΤΕΡΙΚΗ & 

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Η 3 2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ ΣΤ 7 6 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Παθολογική 

Νοσηλευτικής

Νοσηλευτική Ψυχικής 

Υγείας

Νοσηλευτική Εργασίας

Υγεία, Εκπαίδευση και 

Πρόνοια

Νοσηλευτικές Επιστήμες

Ιατρικές Επιστήμες

Επιστήμες Υγείας και 

Πρόνοιας

Ιατρικής

Επιστημών Υγείας και Ζωής

ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΔΙΔΥΜΟΤ

ΕΙΧΟ

ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ
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ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ Ζ 3 2

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ 

ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Β 6 6 3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Η 3 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ Γ 3 2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤ 3 2
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Η 3 2

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

& ΥΓΕΙΑ Ζ 3 2

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ 4 2 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Εφαρμογες Laser στην Αισθητικη Ε 3 1
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Δερματολογια Ι Α 3 0 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Αισθητικη Γυμναστικη ΣΤ 3 1
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Αισθητικη Σώματος ΙΙ ΣΤ 7 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Κινησιολογια Ε 3 1
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Αισθητικη Σώματος ΙΙΙ Ζ 7 4 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Δεοντολογια Επαγγελματος Ζ 2 0
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Δίκαιο της Υγείας Επιχειρήσεις Υγείας Δ 3 0 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Ψυχολογία Ψυχολογία Ζ 2 0
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Συγκριτική παιδαγωγική Γ΄ 5 2 2
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Σύγχρονες τάσεις 

προσχολικής αγωγής
 Ε΄ 5 3

ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Παιχνίδι και Μαθησιακό 

Περιβάλλον (Νέο Π.Σ) 
Β' 6 3 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

Προγράμματα 

προσχολικής αγωγής & 

μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις

Γ΄ 5 2 2
ΚΑΤ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ πρωην 

Αισθητικης και 

Κοσμητολογιας

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ & 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΑΡΔΙΟΜΕΤΑΒΟΛΙΚΩΝ 

Αισθητική -Δερματολογία

Αισθητική Προσώπου -

Σώματος

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 

ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Αισθητική Σώματος

Δεοντολογία -Δίκαιο της 

Υγείας

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ 

ΗΛΙΚΙΑ

Προσχολική Παιδαγωγική 

Μεθοδολογία

προσχολικής αγωγής 

ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛ

ΟΝΙΚΗ
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ΤΜΗΜΑ
ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ορισμοί και βασικές ορολογίες της ηλεκτρονικής εγκληματολογίας.

Βασικές αρχές της εξιχνίασης ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Απόκτηση και φύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων (δεδομένων).

Μέθοδοι αναζήτησης.

Ιδιαιτερότητες περιπτώσεων.

Νομοθεσία.

Ηλεκτρονικό έγκλημα με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή στις Δομές Δεδομένων – Βασικές έννοιες.

Πίνακες και Δείκτες

Αποθήκευση πινάκων & σάρωση αυτών

Αναζήτηση σε πίνακα & Μεταβίβαση μεταβλητών και πινάκων σε συναρτήσεις

Απλά συνδεδεμένη λίστα

Δημιουργία τάξης για λίστα 

Η παραμετροποιημένη απλά συνδεδεμένη λίστα

Σάρωση και αναζήτηση σε λίστα με δείκτες γράφοι, ουρές, στοίβες, σωροί

Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικές Λίστες

Λίστες πολλών διαστάσεων 

Μέθοδοι Ταξινόμησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου και της Εμπορικής Πολιτικής.

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις.

Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση

Αίτια και αποτελέσματα των μετακινήσεων του Εργατικού Δυναμικού.

Σύγχρονα προβλήματα μετανάστευσης.

Χωρική επέκταση του Κεφαλαίου-Διεθνείς Επενδύσεις.

Θεωρίες για την Διεθνοποίηση του Καπιταλισμού.

Πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Παγκοσμιοποίηση-Ειδικά Θέματα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Έννοια, περιεχόμενο και είδη καναλιών εμπορίας.  Ένταση των καναλιών εμπορίας :  Εντατική 

διανομή- Αποκλειστική διανομή - Επιλεκτική διανομή. Δομη καναλιών εμπορίας

Ορισμός, έννοια, σκοπός και σημασία των  φορέων εμπορίας.  Είδη φορέων Εμπορίας: Χονδρέμποροι, 

Λιανέμποροι, Χονδρολιανέμποροι,  Μεταποιητές, Εξαγωγείς -Μεσίτες - Αντιπρόσωποι – Συνεταιρισμοί. 

Υπηρεσίες που προσφέρουν οι φορείς εμπορίας 

Χονδρικό εμπόριο: Ορισμός, έννοια, σκοπός και σημασία. Φύση και είδη. Απόφαση τοποθεσίας 

χονδροεμπορικής επιχείρησης. Χονδρεμπόριο και αποφάσεις μάρκετινγκ. 

Χονδρικό εμπόριο:  Το μέλλον του χονδρικού εμπορίου. Φυσική διανομή, διαδικασία παραγγελίας.  

Χώροι αποθήκευσης και αποθήκευση. Έλεγχος των αποθεμάτων. Μεταφορά. Οργανωτική ευθύνη.  

Διαδικτυακή χονδρική επιχείρηση.

Χονδρικό εμπόριο: Διαχείριση των πωλήσεων και αποφάσεις προσωπικής πώλησης. Στρατηγικές 

μάρκετινγκ χονδροεμπορικών επιχειρήσεων

Λιανικό εμπόριο: Εισαγωγή στο μάρκετινγκ  λιανεμπορίου. Ορισμός, έννοια, σκοπός, σημασία  και 

είδη. Λειτουργίες λιανεμπορίου. Ο ρόλος του μεγέθους της επιχείρησης λιανικού εμπορίου. Το 

λιανεμπόριο στην Ελλάδα. Ανταγωνισμός λιανεμπορικών επιχειρήσεων.

Λιανικό εμπόριο: Αρχές εμπορικής τοποθεσίας. Το φυσικό κατάστημα και το διαδικτυακό κατάστημα. 

Ο τροχός του Λαινεμπόρίου- το λιανεμπορικό  ακορντεόν

Επικοινωνιακή πολιτική του λιανικού εμπορίου.  

Προϊόντα ιδιωτικής  ή αποκλειστικής ετικέτας. 

Πολιτική τιμών στο λιανικό εμπόριο

Logistics στο λιανεμπόριο 

Διαχείριση του χώρου στις λιανεμπορικές επιχειρήσεις- ατμόσφαιρα καταστήματος.

Εξυπηρέτηση πελατών στο λιανικό εμπόριο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΤΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ , 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

Η Θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου και της Εμπορικής Πολιτικής.

Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις.

Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση

Αίτια και αποτελέσματα των μετακινήσεων του Εργατικού Δυναμικού.

Σύγχρονα προβλήματα μετανάστευσης.

Χωρική επέκταση του Κεφαλαίου-Διεθνείς Επενδύσεις.

Θεωρίες για την Διεθνοποίηση του Καπιταλισμού.

Πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Παγκοσμιοποίηση-Ειδικά Θέματα.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΠΌ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΔΙΠΑΕ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2019-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ       ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Διαχείριση Κρίσεων 

στη Νοσηλευτική

Στόχος του μαθήματος είναι να μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τις βασικές 

αρχές και έννοιες της Διαχείρισης Κρίσεων και να μπορέσει να καταστρώσει το κατάλληλο πλάνο 

φροντίδας  για την ασφάλεια των ατόμων της κοινότητας.  

διαχείριση και αντιμετώπιση μιας κρίσης.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ξένη Γλώσσα -  

Ορολογία

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να ώστε να καλυφθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες των φοιτητών σε 

σχέση με την άσκηση του επαγγέλματός τους. Η ορολογία δεν απομονώνεται από το γλωσσικό ή το 

εξωγλωσσικό της περιβάλλον και παρουσιάζεται πάντοτε ενταγμένη μέσα σε αυτό. Η εξέταση των 

γραμματικών και συντακτικών φαινομένων δεν γίνεται αυτοτελώς αλλά πάντα σε συνάρτηση με 

κείμενα ορολογίας ειδικότητας. 

Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία προηγμένης Νοσηλευτικής και Ιατρικής ορολογίας σε 

συνδυασμό με συζήτηση θεμάτων υγείας, θεμάτων Νοσηλευτικού & Ιατρικού περιεχομένου και 

αυθεντικούς διαλόγους.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Γαστρεντερολογία

Προσέγγιση του ασθενούς με παθήσεις του Πεπτικού συστήματος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Διατροφή - Διαιτολογία

Σκοπός του μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές της Νοσηλευτικής, αντίληψη και γνώση για τις βασικές αρχές της 

διατροφής, τη σχέση της διατροφής με τα στάδια ανάπτυξης, αλλά και βασικές καταστάσεις, όπως η 

εγκυμοσύνη, και παθήσεις.

 Διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος

  Γενικές αρχές για τη διατροφή, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία

  Ανάγκες οργανισμού, μεταβολισμός των τροφών, δείκτης μάζας σώματος

  Υποσιτισμός, παχυσαρκία

  Διαταραχές διατροφής

  Διατροφή στην εγκυμοσύνη, μητρικός θηλασμός, διατροφή νεογνών

  Διατροφή παιδιών και εφήβων

  Διατροφή υπερηλίκων

  Τεχνητή εντερική και παρεντερική διατροφή

  Διατροφή και σακχαρώδης διαβήτης

  Διατροφή και καρκίνος

  Διατροφή και καρδιαγγειακά νοσήματα

  Διατροφή και νεφροπάθειες

  Διατροφή και παθολογία γαστρεντερικού συστήματος
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Δημόσια Υγιεινή

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της Υγείας, της Υγιεινής και ποιες 

οι επιδιώξεις της ως επιστήμης, την έννοια της Δημόσιας Υγείας και τους  τομείς της, στοιχεία από την 

Π.Ο.Υ, την πρόληψη των νόσων που επηρεάζουν την δημόσια υγεία και τα στάδια της.

Περιγράφονται η υγιεινή ύδατος, τροφών, η μόλυνση του περιβάλλοντος και οι νόσοι που προέρχονται 

από αυτή , τα λοιμώδη νοσήματα ,τις επιδημίες, τα εμβόλια, οι στόχοι σε ένα πρόγραμμα αγωγής 

Υγείας ατομικής Υγιεινής ,στοιχεία επιδημιολογίας και τους τύπους των επιδημιολογικών μελετών, 

εργασία και υγεία καθώς και τα μέτρα  της πολιτείας για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Επιδημιολογία

Εισαγωγικές έννοιες. Ιστορική ανασκόπηση. Σκοποί και μέθοδοι της Επιδημιολογίας. Επιδημία, 

ομαδική νόσηση, φάσμα της νόσου, η ομαδική νόσηση ως οικολογικό φαινόμενο. Το σύγχρονο πρίσμα 

της επιδημιολογικών στοιχείων( απογραφές,  φυσική κίνηση πληθυσμού, στατιστικές νοσηρότητας 

,δήλωση νόσων, στατιστικές θνησιμότητας, στατιστικές νοσηλευτικών ιδρυμάτων, αρχεία νοσημάτων, 

άλλες πηγές). Η λογιστική της Επιδημιολογίας (δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας). Περίγραμμα 

επιδημιολογικής έρευνας έλεγχος υποθέσεων. Μελέτη επιδημιολογικών χαρακτηριστικών (προσώπων, 

τόπου, χρόνου) .Προοπτικές και αναδρομικές έρευνες.

Επιδημιολογική θεώρηση των προληπτικών παρεμβάσεων. Επιδημιολογία και Δημόσια Υγεία.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Καρδιολογική 

Νοσηλευτική 

Επιδημιολογικά δεδομένα, Πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, 

κινητές μονάδες Τ.Ε.Π. Εκτίμηση της κατάστασης αρρώστων με παθήσεις καρδιάς: Έμφραγμα, 

Αρρυθμίες, καρδιακή ανεπάρκεια Πνευμονικό Οίδημα, καρδιογενές Shock, Ενδοκαρδίτιδα, Υπέρταση, 

καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση , Εγκεφαλικός θάνατος, Μεταμόσχευση καρδιάς. Σχεδιασμός 

Ν.Φ. εφαρμογή του σχεδίου και αξιολόγηση . Αποκατάσταση και προετοιμασία για έξοδο.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Εισαγωγή στη 

Νοσηλευτική Επιστήμη

• Εισαγωγή στην επιστήμη της  Νοσηλευτικής: • Ορισμός-στόχοι της Νοσηλευτικής- Η Νοσηλευτική 

στην υγεία και την ασθένεια -Παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Ασκήσεις προαγωγής της 

ευεξίας στην υγεία και την ασθένεια. • Επίπεδα πρωτογενούς, δευτερογενούς  και τριτογενούς 

πρόληψης. Ολιστική θεώρηση της υγείας. • Βασικές ανθρώπινες ανάγκες: Άτομο, Οικογένεια, 

Κοινότητα. Μηχανισμοί άμυνας του ατόμου. • Η Διεργασία της επικοινωνίας-Μορφές επικοινωνίας- 

Παράγοντες που την επηρεάζουν.  • Η επικοινωνία στην Νοσηλευτική Διεργασία-Παράγοντες που 

προάγουν την  αποτελεσματική επικοινωνία. Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών 

επικοινωνίας. • Φυσική Εξέταση – Λήψη και καταμέτρηση Ζωτικών Σημείων. Εξάσκηση Φοιτητών.

• Μελέτη και Συμπλήρωση  θερμομετρικού διαγράμματος. Εξάσκηση Φοιτητών.

• Νοσηλευτική Διεργασία: Στάδια της Νοσηλευτικής διεργασίας – Τεκμηρίωση- Χαρακτηριστικά της 

Νοσηλευτικής Διεργασίας. 

• Νοσηλευτική Αξιολόγηση - Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων (Παρατήρηση, Συνέντευξη, Νοσηλευτικό 

Ιστορικό).

• Νοσηλευτική Διάγνωση: Διατύπωση, Επικύρωση και Ιεράρχηση των Νοσηλευτικών Διαγνώσεων.

• Καταγραφή του Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας.

• Καταγραφή του Σχεδίου Νοσηλευτικής Φροντίδας. Εξάσκηση Φοιτ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

• Επικοινωνία. Μορφές και σενάρια επικοινωνίας. Εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης και 

θεραπευτικού περιβάλλοντος. 

• Επικοινωνία και νοσηλευτική διεργασία. Ανάπτυξη θεραπευτικών δεξιοτήτων και τεχνικών 

επικοινωνίας-αποφυγή εμποδίων. Ασκήσεις. 

• Νοσηλευτική Διεργασία. Στάδια, χαρακτηριστικά, τεκμηρίωση, καταγραφή, ασκήσεις με 

συγκεκριμένα παραδείγματα (Νοσηλευτικές Διαγνώσεις κατά NANDA και NOC).  (δύο μαθήματα)

• Φυσική εξέταση. Λήψη και καταγραφή Ζωτικών Σημείων, θερμομετρικό διάγραμμα, εξάσκηση 

φοιτητών. (δύο μαθήματα)

• Αρχές ασηψίας, αντισηψίας, αποστείρωση. Υγειονομικό πλύσιμο χεριών. Αποστειρωμένα γάντια. 

• Μέθοδοι χορήγησης φαρμάκων, συντομογραφίες οδηγιών, συμπλήρωση κάρτας φαρμάκων.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Συμβουλευτική 

Νοσηλευτική

Αναφέρεται στις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που αφορούν τη σωματική , νοητική και ψυχική 

παρέκκλιση σε άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες από τη νεογνική ηλικία έως το γήρας. Τον τρόπο βοηθείας 

ανάλογα με το είδος του προβλήματος, την εκπαίδευση των ατόμων αυτών και τον τρόπο 

αποκατάστασης τόσο σωματικά, ψυχικά, όσο και επαγγελματικά . Την εκπαίδευση της οικογένειας και 

τη βοήθεια αυτής.
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ψυχολογία της Υγείας

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της υγείας ως ένα 

πολυπαραγοντικό φαινόμενο, αλλά και της ασθένειας μέσα από τις ψυχοκοινωνικές της διαστάσεις. Η 

διδασκαλία των διαφόρων χρονίων νοσημάτων θα πραγματοποιηθεί μέσα από τις ψυχολογικές 

θεωρίες που ερμηνεύουν συμπεριφορές και συνδέουν τις ψυχικές καταστάσεις με τις λειτουργίες της 

φυσιολογίας του οργανισμού, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση του στρες στην εμφάνιση 

των ψυχοσωματικών νόσων.

Θεωρία

• Βασικές αρχές και γνώσεις της Ψυχολογίας

• Εισαγωγή στην ψυχολογία της υγείας: Ολιστική θεώρηση της υγείας-Βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 

υγείας.

• Προσωπικότητα και ψυχολογικές θεωρίες (ψυχοδυναμική, συμπεριφοριστική προσέγγιση, γνωστική, 

ανθρωπιστική προσέγγιση, και συστημική προσέγγιση). Κριτική ανασκόπηση θεωρητικών 

προσεγγίσεων και θεραπευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά/εφήβους και ενήλικες.

• Ψυχοσωματικές νόσοι και στρες. Ψυχολογικές αντιδράσεις του ασθενή

• Διαχείριση του πόνου μέσα από τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση

• Επικοινωνία ασθενών-επαγγελματιών υγείας στο Νοσοκομείο: Η τήρηση των ιατρονοσηλευτικών 

οδηγιών. 

• Χρόνια νοσήματα και ψυχολογικές παρεμβάσεις (Σακχαρώδης διαβήτης, ρευματοειδής αρθρίτιδα, 

καρδιαγγειακά προβλήματα κ.α.)

• Ασθενείς με καρκίνο: Ποιότητα ζωής σε όλα τα στάδια της νόσου

• Απώλεια-Θρήνος και Πένθος 

• Ο θρήνος των επαγγελματιών υγείας: ενδυνάμωση και αυτοφροντίδα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Υγιεινή και Ασφάλεια 

Εργασίας

Εισαγωγή ,έννοια και περιεχόμενο της Βιομηχανικής Υγιεινής.  Νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια 

εργασίας.  Επιπτώσεις της Εργασίας στην Υγεία και της Υγείας στην Εργασία.  Γενικές γνώσεις 

Βιομηχανικής Τοξικολογίας.  Χημικοί κίνδυνοι και όργανα στόχοι στον ανθρώπινο οργανισμό.  Φυσικοί 

κίνδυνοι (Θόρυβος και Δονήσεις ,Θερμικό Περιβάλλον, Φωτισμός ,Ακτινοβολίες).  Βιολογικοί κίνδυνοι 

Αρχές Εργονομίας της Εργασίας Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Διαχείριση και πολιτική 

Επαγγελματικής υγιεινής στην επιχείρηση.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Κοινοτική Νοσηλευτική

Οργάνωση Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Ορισμός και σκοποί της Κοινοτικής. Τρόποι 

οργάνωση και λειτουργία της, στην Ευρώπη και τον κόσμο, Ελληνική πραγματικότητα. Ανάλυση του 

ρόλου του Κοινοτικού Νοσηλευτή στα Κέντρα Υγείας, την οικογένεια τα σχολεία, τους χώρους 

εργασίας. Ψυχαγωγίας και άθλησης. Καθώς επίσης τους ηλικιωμένους, τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

και ευπαθείς ομάδες όλων των ηλικιών. Νοσηλευτική και νοσηλεία στο σπίτι. Ρόλος του νοσηλευτή 

στην αγωγή και προαγωγή υγείας. Οργάνωση προγραμμάτων πρόληψης και Αγωγή Υγείας σε όλους 

τους τομείς και ομάδες της Κοινότητας. Ο Νοσηλευτής και το περιβάλλον. Υγειονομική ¨Έρευνα στην 

Κοινότητα. Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην υγιεινή των χώρων διαβίωσης, εκπαίδευσης και εργασίας 

των πολιτών. Το εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει Άσκηση των φοιτητών με επίβλεψη εκπαιδευτικών 

σε Κέντρα Υγείας, σε Κοινοτικά και Δημοτικά Ιατρεία, ΚΑΠΗ, σχολεία, εργασιακούς χώρους, 

υπηρεσίες νοσηλείας και βοήθειας στο σπίτι και σε όλες τις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας της Κοινότητας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Οικονομία Υγείας

Εισαγωγικές έννοιες και αναγκαιότητα μελέτης της Οικονομικής της Υγείας , ανάγκες υγείας , το αγαθό 

υγεία και μορφές αγοράς του τομέα υγείας. Μακροοικονομική προσέγγιση της προσφοράς 

ανθρωπίνων και υλικών πόρων του συστήματος υγείας. Μέθοδοι αμοιβής των προμηθευτών. 

Μικροοικονομική προσέγγιση των εσόδων εξόδων του νοσοκομείου. Μέθοδοι και δείκτες αξιολόγησης 

της επάρκειας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας των συστημάτων υγείας.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Νοσηλευτική Διοίκηση

Γενικές έννοιες και αρχές διοίκησης . Αρχές νοσηλευτικής διοίκησης Ανάπτυξη Θεωριών διοίκησης 

Διεθνές θεωρητικό πλαίσιο διοίκησης νοσηλευτικών υπηρεσιών. Διοίκηση νοσηλευτικής υπηρεσίας. 

Προγραμματισμός στη νοσηλευτική διοίκηση– οργάνωση νοσηλευτικών υπηρεσιών, μέθοδοι, 

επικοινωνία, αξιολόγηση έλεγχος στη νοσηλευτική διοίκηση. Ανάπτυξη προσωπικού, συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση, συστήματα εργασίας,  διδασκαλία λήψης απόφασης στη νοσηλευτική διοίκηση. Βάσεις 

του σχεδιασμού:  αποστολή , φιλοσοφία, στόχοι και σχέδια διοίκησης. Στελέχωση και 

προγραμματισμός.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Διαγνωστική 

Νοσηλευτική 

Προσέγγιση

Λήψη νοσηλευτικού ιστορικού Γενικές αρχές διαταραχών (πόνος, πυρετός, ναυτία εμετός, κένωση, 

μετεωρισμός, ούρηση, ίλιγγος, οίδημα, ασκήτης, ίκτερος, δύσπνοια, κώμα, shock κ.α Γενική φυσική 

εξέταση αρρώστου–Νοσηλευτική αξιολόγηση  

(επικοινωνία, ανάπτυξη, θρέψη, κινητικότητα, κ.α). Κλινική εξέταση Νοσηλευτική αξιολόγηση, 

επισκόπηση, ψηλάφηση, ακρόαση (κεφαλής, τραχήλου, θώρακος, πνευμόνων, καρδιάς και αγγείων, 

κοιλιακής χώρας, μαστών , γεννητικών οργάνων και άκρων).
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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Βασικές Αρχές 

Νοσηλευτικής

Ο σκοπός του μαθήματος είναι εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις βασικές αρχές νοσηλευτικής φροντίδας 

για την αντιμετώπιση αρρώστων με παθολογικά και χειρουργικά προβλήματα υγείας

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

1) Να αξιολογεί τις βασικές ανάγκες και προβλήματα του αρρώστου με παρεκκλίσεις υγείας.     

2) Να σχεδιάζει εξατομικευμένη νοσηλευτική φροντίδα .

3) Να εκτελεί σωστά τις ανάλογες νοσηλευτικές παρεμβάσεις και να αξιολογούν τα αποτελέσματα.

• Γενικά περί νοσοκομείων. Νοσοκομείο: Σκοπός και λειτουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου, 

Διάκριση νοσοκομείων – νοσηλευτική μονάδα – θάλαμοι νοσηλευτικής μονάδας – Εξωτερικά Ιατρεία. 

Φυσικό περιβάλλον του αρρώστου.   Εισαγωγή του ασθενή στο νοσοκομείο. • Νοσηλευτική μονάδα, 

οργάνωση, θάλαμος, εξοπλισμός. • Έλεγχος λοιμώξεων. Αρχές ασηψίας – αντισηψίας  και 

αποστείρωσης. • Νοσοκομειακές λοιμώξεις και κριτήρια καταγραφής τους. Αποστολή επιτροπής 

νοσοκομειακών λοιμώξεων. Κέντρο ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ).

• Εφαρμογή προληπτικών, θεραπευτικών, ανακουφιστικών και υποστηρικτικών μέτρων – κατακλίσεις. 

Διατήρηση της ακεραιότητας του δέρματος-Βασικές θέσεις κατακεκλιμένων ασθενών πρόληψη 

κατακλίσεων. • Θεραπεία κατακλίσεων. • Εφαρμογή νοσηλευτικής διεργασίας σε χειρουργημένους 

ασθενείς: προεγχειρητική και μετεγχειρητική φροντίδα  • Μετεγχειρητικές επιπλοκές κυκλοφορικού, 

πεπτικού, αναπνευστικού και ουροποιητικού συστήματος. 

• Χειρουργικό τραύμα. Γενικές αρχές επούλωσης τραύματος – πρόληψη μολύνσεων. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  • Δομή ενός θαλάμου νοσοκομείου (εξοπλισμός). Στρώσιμο απλού κρεβατιού, 

εξάσκηση φοιτητών • Στρώσιμο κρεβατιού με ασθενή σε πλάγια θέση, εξάσκηση φοιτητών • Στρώσιμο 

χειρουργικού κρεβατιού, προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα, εξάσκηση φοιτητών 

• Χειρουργικά εργαλεία, ετοιμασία πακέτου αποστειρωμένων εργαλείων, εξάσκηση φοιτητών • 

Αποστειρωμένα γάντια και χειρισμός αποστειρωμένων αντικειμένων, εξάσκηση φοιτητών • 

Κατακλίσεις: πρόληψη, φροντίδα, εξάσκηση φοιτητών • Φροντίδα χειρουργικού τραύματος, εξάσκηση 

φοιτητών • Χορήγηση σκευασμάτων από το ορθό, εξάσκηση φοιτητών • Ατομική υγιεινή, λουτρό 

καθαριότητας, περιποίηση στοματικής κοιλότητας, εξάσκηση φοιτητών • Μέθοδοι χορήγησης 

φαρμάκων, συντομογραφίες οδηγιών, συμπλήρωση κάρτας φαρμάκων, εξάσκηση φοιτητών
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Αιμοδοσία

Γενικά περί αιμοδοσία και τράπεζες αίματος. Περιγραφή των στοιχείων του αίματος. Οργάνωση και 

λειτουργία αιματολογικού εργαστηρίου. Λήψη και συντήρηση του αίματος.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παθολογία Ι

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να  αποκτήσουν οι φοιτητές  αντίληψη και γνώση περί του πάσχοντος 

ανθρώπου και των επιμέρους κατά συστήματα παθήσεων αυτού.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεωρίας του μαθήματος ο/η  φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

Να γνωρίζει:

• Τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς πρόκλησης των νοσημάτων και της μετάδοσης αυτών

• Τους σύγχρονους τρόπους διάγνωσης

• Τις άμεσες και απώτερες επιπλοκές τους

Την θεραπευτική αντιμετώπιση αλλά και τα μέσα πρόληψης και προστασίας των παθήσεων αυτών.

• Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί  

• Γίνεται εισαγωγή στο μάθημα «Παθολογία». Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις κλασικές μεθόδους 

κλινικής προσέγγισης όπως η επισκόπηση, η επίκρουση, η ακρόαση, η ψηλάφηση και έχουν τη 

δυνατότητα να εξοικειωθούν με όρους όπως η διάγνωση και η διαφορική διάγνωση και να διδαχτούν 

τις σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, όπως είναι το υπερηχογράφημα, η αξονική και η μαγνητική 

τομογραφία, το σπινθηρογράφημα και το PET scan.

• Νοσήματα Αιμοποιητικού συστήματος: αναιμίες, λευχαιμίες, λεμφώματα. 

• Νοσήματα Πεπτικού συστήματος: πεπτικό έλκος, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, παγκρεατίτιδα, 

παθήσεις χοληφόρων, ηπατίτιδες, κίρρωση του ήπατος.

• Παθήσεις αναπνευστικού συστήματος: βρογχικό άσθμα, χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, 

πνευμονία κοινότητας.

• Λοιμώδη νοσήματα: τρόπος μετάδοσης, προφύλαξης αλλά και διαγνωστική προσπέλαση και 

αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων που κατ’ εξοχή επιπολάζουν στον ελληνικό πληθυσμό.

• Νεοπλάσματα: συχνότερα είδη νεοπλασμάτων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Ανακουφιστική 

Νοσηλευτική Φροντίδα

Φιλοσοφία της ανακουφιστικής φροντίδας, Νοσηλευτικές θεωρίες και μοντέλα στην ανακουφιστική 

φροντίδα ή νοσηλευτική ως θεραπευτικό μέσον,  αλλαγές του σωματικού ειδώλου και η αντιμετώπιση 

τους, ανακούφιση από τον πόνο σε αρρώστους τελικού σταδίου, ανακούφιση από τα συμπτώματα, 

φροντίδα τραυμάτων,  αντιμετώπιση της απώλειας και του θανάτου, συμβουλευτική και 

συμπληρωματικές θεραπείες στη νοσηλευτική.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΙΜΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παθολογική 

Νοσηλευτική ΙΙ

Βασικές θεωρητικές γνώσεις που αφορούν την ανατομία, την φυσιολογία παθολογία και παθολογική 

Νοσ/κή της καρδιάς και των αγγείων, του ουροποιητικού, μυοσκελετικού συστήματος και των 

αισθητηρίων οργάνων .Διαγνωστικές εξετάσεις και αντίστοιχες νοσηλευτικές παρεμβάσεις. 

Προβλήματα αρρώστων, σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων Νοσ/κών 

παρεμβάσεων αντίστοιχα. Ανάπτυξη ειδικών δεξιοτεχνιών σε νοσηλευτικές παρεμβάσεις.

ΑΔΑ: 9ΓΚΤ46ΨΖ3Π-7ΥΘ



ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Βιοφυσική –Ακτινολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο που έχουν οι διάφορες κατηγορίες 

βιομορίων στη δομή και λειτουργία του σώματος, πως σχετίζονται μεταξύ τους στο μεταβολισμό και 

ποιες είναι οι επιπτώσεις όταν εκδηλώνονται ανωμαλίες στο πλέγμα των βιοχημικών αντιδράσεων που 

χαρακτηρίζουν τη ζωή 1. Μελέτη της λειτουργίας και σύνθεσης βιοχημικών ουσιών 2. Δομή και 

μεταβιλισμός των πρωτεϊνών 3. Ενζυμολογία 4. Κυτταρική οξείδωση 5. Δομή και μεταβολισμός των 

υδατανθράκων 6. Δομή και μεταβολισμός των λιπιδίων 7. Στεροειδή 8. Νουκλεϊνικά οξέα 9. 

Βιοσύνθεση πρωτεϊνών 10. Πορφυρίνες 11. Αιμοσφαιρίνες 12. Ορμόνες13. Βιταμίνες 14. Επιπτώσεις 

γενετικών ανωμαλιών στο μεταβολισμό 15. Σύχρονες εφαρμογές και νέες γνώσεις.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Νεογνολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις για τα 

προβλήματα και τις παθήσεις των νεογνών, καθώς και  για την εξοικείωση τους με την ανάνηψη του 

νεογνού, δεδομένου ότι η νεογνολογία είναι σε πλήρη αλληλοσύνδεση με την Μαιευτική . 1. 

Φυσιολογία του νεογέννητου 2. Διατροφή 3. Θερμορύθμιση 4. Ιατρική και κλινική εξέταση 5. Ανάνηψη 

στην αίθουσα τοκετών 6. Μαιευτικές κακώσεις 7. Συγγενείς ανωμαλίες 8. Συνήθη νεογνικά νοσήματα  

(υπερχολερυθριναιμία, άπνοια, νεογνοδιαβητικός ίκτερος, σύνδρομο μυκωνίου, προωρότητα, παροδική 

ταχύπνοια, τρισωμίες) 9. Λοιμώξεις 10. Νεογνό με ακαθόριστα γεννητικά όργανα 11. Επίδραση των 

φαρμάκων στο έμβρυο και νεογνό 12. Νεογνά υψηλού κινδύνου 13. Μεταβολικές διαταραχές 14. 

Αναπνευστική δυσχέρεια 15.  Καρδιοπάθειες 16. Νευρολογία 17. Διαταραχές στο αίμα 18. Στέρηση 

ναρκωτικών 19. Σύνδρομο αιφνίδιου νεογνικού θανάτου 20. Ενδοκρινολογικά νοσήματα 21. Διαμαρτίες 

στην διάπλαση 22. Σύνδρομο AIDS 23. Επείγοντα χειρουργικά προβλήματα 24. Σύγχρονες εφαρμογές 

και νέες γνώσεις. 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Φαρμακολογία

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές του τμήματος Μαιευτικής, αφ ενός μεν όλες τις 

απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την συνταγογράφηση, χρήση, δράση και παρενέργειες των 

φαρμάκων που χρησιμοποιούνται κατά την εξάσκηση  του επαγγέλματος των, αφ ετέρου δε να 

διδαχθούν παράλληλα και φαρμακευτικές οικογένειες με πολύ μεγάλο θεραπευτικό αλλά και κοινωνικό 

ενδιαφέρον, ώστε να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί επαγγελματικά αλλά να διαθέτουν και μια 

ευρύτερη σφαιρική γνώση της Φαρμακολογίας. 1. Ιστορία του φαρμάκου 2. Κύκλος της ζωής του 

φαρμάκου 3. Έννοιες Γαληνικής:  μορφές φαρμάκων, χαρακτηριστικά και ιδιότητες 4. Έννοιες 

φαρμακοκινητικής: χορήγηση, απορρόφηση, μεταβολισμός, απέκκριση, δράση, ημιπερίοδος ζωής, 

βιοδιαθεσιμότης, μονοδιαμερισματικό πρότυπο, εφάπαξ, πολλαπλή και παρεντερική χορήγηση 

φαρμάκων 5. Έννοιες φαρμακοδυναμικής: μηχανισμοί δράσης φαρμάκων ,έννοια του υποδοχέα. 

Σχέση δομής και δράσης. Παράγοντες που επηρεάζουν την δράση των φαρμάκων 6. Έννοιες 

φαρμακολογίας: Κύκλος ζωής του φαρμάκου , ευθύνη φαρμακοθεραπείας. Συνταγογραφία 

.Θεραπευτικοί συνδυασμοί. 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Πρώτες Βοήθειες 

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την 

αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων υγείας με σκοπό την υποστήριξη της ζωής του ανθρώπου, 

την πρόληψη επιδείνωσης της κατάστασης του και την προαγωγή της υγείας του.1. Βασικές αρχές 

πρώτων βοηθειών 2. Φάρμακα πρώτης ανάγκης, οργάνωση φαρμακείου στο σπίτι, χώρο εργασίας, 

αυτοκίνητο 3. Κακώσεις σκελετού. Αντιμετώπιση καταγμάτων, εξαρθρημάτων, εφαρμογή νάρθηκα.4. 

Τραύματα και κακώσεις μαλακών μορίων. Συρραφή απλού τραύματος 5. Αιμορραγίες 6. Καταπληξία 

7. Βλάβες από θερμότητα και ψύχος 8. Ασφυξία και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση 9. 

Δηλητηριάσεις 10. Απώλεια συνείδησης 11. Τροχαία ατυχήματα 12. Παθολογικές καταστάσεις: 

λιποθυμία, διαβητικό κώμα, ουραιμικό κώμα, έμφραγμα μυοκαρδίου, γαστρορραγία, αιματέμεση, 

αιμόπτυση, κωλικός. 

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Πληροφορική

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η χρήση των Η/Υ και η εκπαίδευση τους σε εφαρμογές 

απαραίτητες για την άσκηση του επαγγελματικού έργου της μαίας/μαιευτή. 1. Βασικές έννοιες 2. Το 

υλικό των Η/Υ 3. Το λογισμικό 4. Γραφικά περιβάλλον εργασίας –MS – Windows 5. Εφαρμογές των 

Windows Λογισμικό γενικής χρήσης Το groyp Accessories επεξεργαστής κειμένου Write 6. Word για 

Windows 7. Λογιστικά Φύλλα για Windows - Excel 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΤΕΡΙΚΗ & 

ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

 Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τις σύγχρονες γνώσεις στο θέμα της εντερικής και 

παρεντερικής διατροφής .Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα  γνωρίζει την 

διατροφική  θεραπευτική υποστήριξη και την σημασία της στην φροντίδα του ασθενούς, τα βασικά 

στοιχεία ενός πρωτοκόλλου εντερικής και παρεντερικής σίτισης,τα κατάλληλα εντερικά και 

παρεντερικά διαλύματα ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του ασθενούς, Θα γνωρίζει επίσης τις 

μεθόδους εκτίμησης του Υποσιτισμού και την διατροφική υποστήριξη στις χρόνιες παθήσεις( στον 

καρκίνο,στις ηπατικές νόσους,στις παθήσεις του γαστρεντερικού,του νεφρού κ.α.)

ΑΔΑ: 9ΓΚΤ46ΨΖ3Π-7ΥΘ



ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να μελετήσουν οι φοιτητές τον τρόπο παροχής διατροφικής φροντίδας 

ατόμων που πάσχουν από διάφορα νοσήματα (νοσήματα ανώτερου και κατώτερου πεπτικού,  τροφική 

αλλεργία και δυσανεξία, κοιλιοκάκη,  χρόνια και οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νόσος Chrohn, νοσήματα 

ήπατος και χορηφόρων, χρόνια και οξεία παγκρεατίτιτας,  διαταραχές λήψης τροφής, καρκίνος και 

AIDS-HIV), συνδυάζοντας τις γνώσεις που απέκτησαν από τη βιοχημεία, τη φυσιολογία και την 

παθοφυσιολογία και να εφαρμόσουν κατάλληλες διατροφικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό 

επίπεδο. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να εφαρμόζει 

εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιοτήτες σχετικά με τη διαδικασία της διατροφικής φροντίδας στο πλαίσιο 

διαχείρισης κλινικών περιστατικών. 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 

ΜAΚΡOΘΡΕΠΤΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

Το  μάθημα  περιλαμβάνει  τη  μελέτη  του  μεταβολισμού  των  μικροθρεπτικών  συστατικών  δηλαδή  

των υδατοδιαλυτώνβιταμινών (C και συμπλέγματος Β), των λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D, E, K) και 

των ανόργανων συστατικών (Ca, P, Mg, Na, K, Cl, Fe, Zn, Cu, Se, Cr, υπόλοιπων ιχνοστοιχείων και 

υπεριχνοστοιχείων) και τη μελέτη της ρύθμισης της ισορροπίας των υγρών και των ηλεκτρολυτών του 

σώματος. Ακόμη εξετάζεται ο μεταβολισμός των ξενοβιωτικών και φυτοχημικών. Με την επιτυχή 

ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν τη λειτουργία την 

αλληλεπίδραση των μικροθρεπτικών συστατικών στη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού και στη 

διατροφή, καθώς και τη συσχέτισή τους με την εμφάνιση και αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων.  

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 

ΚΑΙ ΕΝΟΡΓΑΝΗ 

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ταξινόμηση αναλυτικών μεθόδων. / Διαλύματα, μονάδες συγκέντρωσης τους, αραίωση διαλυμάτων, 

παρασκευή διαλυμάτων.  / Ρυθμιστικά διαλύματα.  / Ογκομετρική ανάλυση: Ογκομετρήσεις 

εξουδετέρωσης, καθίζησης, οξειδοαναγωγής, συμπλοκομετρίας / Ενόργανη ανάλυση: 

Φασματοφωτομετρία, ατομική φασματοσκοπία (ατομική απορρόφηση, φλογοφωτομετρία), 

φθορισμομετρία. / Σταθμική Ανάλυση. / Εργαστηριακό Μέρος / Σταθμική ανάλυση (προσδιορισμός 

υγρασίας) / Ογκομετρική ανάλυση (ογκομετρία εξουδετέρωσης, τιτλοδότηση προτύπου διαλύματος, 

προσδιορισμός οξύτητας χυμού, προσδιορισμός σκληρότητας νερού, προσδιορισμός ανιόντων 

χλωρίου) / Διαλύματα ( παρασκευή διαλυμάτων, αραίωση διαλυμάτων) / Ρυθμιστικά διαλύματα ( 

παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος και προσδιορισμός ρυθμιστικής ικανότητας) / 

Φασματοφωτομετρία (κατασκευή πρότυπης καμπύλης, προσδιορισμός συγκέντρωσης αγνώστου 

διαλύματος) 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι η διδασκαλία της συμβουλευτικής στις διατροφικές παρεμβάσεις και ο 

ρόλος του διαιτολόγου στην αλλαγήτης διαιτητικής συμπεριφοράς .Μετά το τέλος του μαθήματος οι 

φοιτητές θα γνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν  τη διαιτητική συμπεριφορά 

παιδιών/εφήβων, υπέρβαρων ατόμων και ηλικιωμένων ατόμων ,τις θεωρίες αλλαγής διαιτητικής 

συμπεριφοράς καθώς και τα στάδια αλλαγής συμπεριφοράς ,την γνωσιακή – συμπεριφορική 

Θεραπεία: Γενικές αρχές της μεθόδου και εφαρμογές στη διαιτητική παρέμβαση,την δομή και 

οργάνωση της διαιτολογικής συνεδρίας  καθώς και τις δεξιότητες συμβουλευτικής στην καθημερινή 

πρακτική του διαιτολόγου: λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σκοπός του μαθήματος Ψυχολογία και Διατροφή είναι να προσφέρει στο φοιτητή γνώσεις της 

επιστήμης της Ψυχολογίας προκειμένου να αξιολογεί και διαχειρίζεται τα διαιτολογικά περιστατικά με 

ενσυναίσθηση και εξατομίκευση υπό το πλαίσιο της κατανόησης και συναισθηματικής διερεύνησης,να 

προσφέρει γνώσεις και προβληματισμό γύρω από θέματα που αφορούν στη διεκπεραίωση γνωστικών 

λειτουργιών όπως η νοημοσύνη, οι γνωστικές στρεβλώσεις,να προσφέρει γνώσεις γύρω από θέματα 

που αφορούν στις διατροφικές διαταραχές, το ψυχολογικό τους υπόβαθρο και τους τρόπους 

διαχείρισής τους καθώς και  να εκπαιδεύσει σε θέματα συναισθηματικής νοημοσύνης και να 

παρουσιάσει τις εφαρμογές της στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της σημασίας και της συμβολής των εργομετρήσεων, στην 

υγεία, στην αθλητική επίδοση και σωματική απόδοση. Τέλος, το μάθημα αυτό σκοπεύει στην 

απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων μέτρησης βιολογικών παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική 

απόδοση και υγεία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να 

γνωρίζουν την έννοια και την σημασία των έγκυρων και αξιόπιστων μετρήσεων καθώς και τα υπέρ και 

τα κατά των διάφορων εργομετρικών αξιολογήσεων. Επίσης θα μπορούν να επιλέξουν τα κατάλληλα 

πρωτόκολλα εργομετρικής αξιολόγησης ανα περίπτωση και θα μπορούν να πραγματοποιήσουν 

τουλάχιστον βασικές εργομετρικές αξιολογήσεις γνωρίζοντας τα κρίσιμα στοιχεία παρακολούθησης 

των ζωτικών ενδείξεων για την ασφάλεια των ασκούμενων, Τέλος θα είναι σε θέση να εξάγουν σωστά 

και έγκυρα αποτελέσματα από τις εργομετρικές αξιολογήσεις. να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα 

των εργομετρικών αξιολογήσεων και να προγραμματίζουν επαναληπτικές αξιολογήσεις ανάλογα τον 

στόχο και το χρονικό διάστημα το οποίο τους ανατίθεται.

ΑΔΑ: 9ΓΚΤ46ΨΖ3Π-7ΥΘ



ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη: α) της επίδρασης των διάφορων βιολογικών παραγόντων και 

μηχανισμών στη σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση, β) του μεταβολισμού κατά την 

άσκηση, γ) των θετικών επιδράσεων των διάφορων ειδών άσκησης στην υγεία, τη βιολογία και την 

απόδοση του ανθρώπινου σώματος, δ) της συγκεκριμενοποίησης των προπονητικών προσαρμογών, 

ε) της βιολογία της άσκησης σε ασκούμενους και αθλητές. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του 

μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τη συμβολή των διάφορων μηχανισμών και 

υποσυστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού στη σωματική απόδοση και στην αθλητική επίδοση,  τις 

συγκεκριμένες προσαρμογές στο μεταβολισμό και στα διάφορα υποσυστήματα του ανθρώπινου 

οργανισμού, μέσα από τη συστηματική προπόνηση ανάλογα το είδος της άσκησης και θα γνωρίζουν 

τις ανάγκες του οργανισμού κατά την πραγματοποίηση των διάφορων ειδών άσκησης και 

προπόνησης. Επίσης θα μπορούν να δίνουν συμβουλές άσκησης ανά περίπτωση, ενώ θα ξέρουν τα 

κρίσιμα στοιχεία παρακολούθησης των ζωτικών ενδείξεων για την ασφάλεια των ασκούμενων.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τις σύγχρονες γνώσεις στο θέμα της Μεσογειακής 

διατροφής και της σχέσης της με την υγεία.Πιο συγκεκριμμένα οι φοιτητές θα διδαχθούν τις 

διατροφικές συνήθειες των Μεσογειακών χωρών,την διατροφική αξία της Μεσογειακής δίαιτας και τα 

χαρακτηριστικά της Ελληνικής Διατροφής, τα μακρο- και μικρο-θρεπτικά συστατικά  που περιέχονται  

στην δίαιτα αυτή και τον βιοχημικό, φυσιολογικό, μεταβολικό και κλινικός τους ρόλος στην 

υγεια.Επίσης θα διδαχθούν τον προληπτικό ρόλο στην υγεία του Μεσογειακού τρόπου ζωής καθώς και 

στην μακροζωία.Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν διαιτολόγια  

για υγιή άτομα διαφόρων ηλικιακών ομάδων καθως και για ασθενείς, βασισμένα στην μεσογειακή 

διατροφή.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 

Στα πλαίσια του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται τα νοσήματα των συστημάτων του 

ανθρώπου. Ο σκοπός της διδασκαλίας είναι να εφοδιαστεί ο φοιτητής/-τρια, με γνώσεις για την 

αιτιολογία, τη γένεση και τη φυσιολογία των νοσημάτων  και να αναπτύξει υπόβαθρο γνώσεων που θα 

του δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξει διατροφικές παρεμβάσεις για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση των νοσημάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε ομάδες νοσημάτων που σχετίζονται με τη 

διαιτητική έλλειψη ή περίσσεια αλλά και με νοσήματα που χρήζουν ιδιαίτερης διατροφικής 

παρέμβασης (προληπτικής ή θεραπευτικής). Με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο φοιτητής/-τρια  θα 

διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και θα έχει αναπτύξει δεξιότητες, χρήσιμες για τη διατροφική 

υποστήριξη της πρόληψης ή/και της αντιμετώπισης  των νοσημάτων. 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Εφαρμογες Laser στην 

Αισθητικη

Απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την ακτινοβολία laser και τις εφαρμογές της στον τομέα της 

Αισθητικής, για ασφαλή εφαρμογή laser χαμηλής ισχύος σε κάθε περίπτωση που εμπίπτει στην 

αρμοδιότητά τους. Κίνδυνοι και μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στις διάφορες 

περιπτώσεις εφαρμογής laser. Θεωρητικό μέρος μαθήματος: Φωτεινή ακτινοβολία, φύση και εκπομπή 

του φωτός, ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Αυθόρμητη και εξαναγκασμένη εκπομπή ακτινοβολίας. Laser, 

γενικές ιδιότητες των laser. Βασικές αρχές και συνθήκες λειτουργίας των laser, διάκριση laser σε 

κατηγορίες. Laser στερεάς κατάστασης, αερίων, υγρών, ημιαγωγών. Βιολογικές επιδράσεις της 

ακτινοβολίας laser, θερμικά και φωτοχημικά αποτελέσματα της δέσμης laser, επίδραση στον οφθαλμό, 

ταξινόμηση, ασφάλεια και προστασία. Εφαρμογές της ακτινοβολίας laser στις επιστήμες υγείας και 

στην Αισθητική, αγωγιμότητα του δέρματος, ευεργετικά αποτελέσματα των laser στο ανθρώπινο 

σώμα, συσκευές laser που χρησιμοποιούνται στην αισθητική.

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος: Ασφάλεια και προστασία κατά τη χρήση και εφαρμογή των 

lasers. Μέτρα προστασίας στο εργαστήριο Αισθητικής και στο χώρο εφαρμογής για τον χειριστή και το 

άτομο που απευθύνεται. Αναγνώριση των συσκευών laser που χρησιμοποιούνται στην Αισθητική και 

εξοικείωση με αυτές και τη χρήση τους. Υποχρεώσεις των κατασκευαστών για ειδικές σημάνσεις και 

την ασφάλεια των συσκευών laser. Έλεγχος των συσκευών, των φίλτρων και των ειδικών γυαλιών 

προστασίας. Τρόποι ακτινοβόλησης: εξ επαφής, από απόσταση, με σάρωση, παρεμβολή οπτικής 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Δερματολογια Ι

Απόκτηση γνώσης στην ανατομία, φυσιολογία και ιστολογία του δέρματος, εξαρτήματα του δέρματος, 

στοιχειώδεις βλάβες, έκζεμα, ακμή, φωτοδερματοπάθειες, κνίδωση και κνησμό. Θεωρητικό μέρος 

μαθήματος: Ανατομία και ιστολογία του δέρματος και των εξαρτημάτων του, αδένες, αγγεία, νεύρα, 

χημική σύσταση και φυσιολογία του δέρματος. Στοιχειώδεις βλάβες του δέρματος: ακμή 

(αιτιολογία,μορφές,θεραπεία), έκζεμα, δερματίτιδα, φωτοδερματοπάθειες, κνήδωση, κνησμός. 

ΑΔΑ: 9ΓΚΤ46ΨΖ3Π-7ΥΘ



ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Αισθητικη Γυμναστικη

Σκοπός και στόχος του μαθήματος: Κατανόηση της αθλητικής δραστηριότητας, απόκτηση δεξιοτήτων 

που αφορούν στην πραγματοποίηση βασικών αλλά και πιο εξειδικευμένων γυμναστικών ασκήσεων 

και εφαρμογή των ασκήσεων στο ανθρώπινο σώμα και χρήση οργάνων. Ορισμός ατομικών ασκήσεων 

γυμναστικής αλλά και ομαδικού προγράμματος γυμναστικής στα πλαίσια της Αισθητικής. Θεωρητικό 

μέρος μαθήματος: Αναδρομή σε ιστορικο-κοινωνικά στοιχεία τόσο της επιστήμης της άθλησης όσο και 

στην κοινωνιολογική προέκταση του αθλητισμού. Βασικές αρχές που διέπουν την φυσική αγωγή. 

Κατανόηση της έννοιας της αερόβιας άσκησης. Θεωρητική προσέγγιση της τεχνικής διαφόρων ειδών 

ασκήσεων (πότε, πώς, γιατί παραγματοποιούνται) και αναγκαιότητά τους. Άσκηση και διατροφή, ο 

ρόλος των θρεπτικών ουσιών. Σημασία της φυσικής αγωγής για τη διατήρηση της σωματικής και 

ψυχικής υγείας του ατόμου. Ειδικότερη αναφορά στις ατομικές και ομαδικές γυμναστικές ασκήσεις που 

έχουν εφαρμογή στα πλαίσια της Αισθητικής.  Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος: Περιλαμβάνει 

απαραίτητες χειραγωγήσεις με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα κάθε άσκησης. Τεχνική 

κατάρτιση σε ζητήματα ανάπτυξης ασκησιολογίας. Ανάλυση σε πρακτικό επίπεδο ασκήσεων και 

λειτουργία των μυών, διατάσεις για όλες τις μυϊκές ομάδες, αμφισβητούμενες και επισφαλείς ασκήσεις, 

πρακτική εξάσκηση σε όλα τα όργανα στο γυμναστήριο

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Αισθητικη Σώματος ΙΙ

Παρατήρηση του σώματος για ύπαρξη παχυσαρκίας ή κυτταρίτιδας και  εφαρμογή της ανάλογης 

μάλαξης για αισθητική αντιμετώπισή τους με χρησιμοποίηση των ειδικών για κάθε περίπτωση 

προϊόντων. Θεωρητικό μέρος μαθήματος: Ιστορικά στοιχεία. Παχυσαρκία, αιτιολογικοί παράγοντες, 

κλινική εικόνα, κατανομή,  παχυσαρκία και υγεία, παχυσαρκία και κοινωνία. Τρόποι αντιμετώπισης της 

παχυσαρκίας στην Αισθητική. Επεξήγηση των χειρισμών μάλαξης, αντιμετώπιση παχυσαρκίας.  

Κυτταρίτιδα, κλινική εικόνα, στάδια, αιτιοπαθογένεια, παράγοντες που υποβοηθούν την εμφάνισή της. 

Αισθητική αντιμετώπιση, επεξήγηση αισθητικής μάλαξης για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας. 

Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος:  Εκμάθηση των ενδεδειγμένων χειρισμών μάλαξης, στα πλαίσια 

της Αισθητικής, με στόχο την αντιμετώπιση της εναπόθεσης του περιττού λίπους στο ανθρώπινο σώμα 

(ολικό, τοπικό πάχος) και καταπολέμηση της κυτταρίτιδας. 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Κινησιολογια

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με το κινητικό σύστημα του ανθρώπου, η μελέτη των 

δυνάμεων που επιδρούν στατικά ή δυναμικά στο ανθρώπινο σώμα, η παραγωγή δυνάμεων που 

εμφανίζονται κατά την κίνηση, ο διαχωρισμός και τα είδη κινήσεων του ανθρώπινου σώματος, 

συγκεκριμένοι μύες του προσώπου ειδικότερα και πώς παράγονται οι διάφορες εκφράσεις του 

ανθρώπινου προσώπου και σώματος. Θεωρητικό μέρος μαθήματος: Διαχωρισμός και είδη των 

κινήσεων του ανθρώπινου σώματος, οι συγκεκριμένοι μύες του προσώπου ειδικότερα και πώς 

παράγονται οι διάφορες εκφράσεις του ανθρώπινου προσώπου και σώματος. Κινητικό σύστημα του 

ανθρώπου, μελέτη των δυνάμεων που επιδρούν στατικά ή δυναμικά στο ανθρώπινο σώμα, παραγωγή 

δυνάμεων που εμφανίζονται κατά την κίνηση. Εργαστηριακό μέρος του μαθήματος: Εισαγωγή στη 

μελέτη της κινησιολογίας του ανθρώπινου σώματος. Κεφαλή-αυχένας και κορμός (οδηγά ανατομικά 

σημεία και μυϊκό σύστημα). Ωμική ζώνη (οστικές και λειτουργικές αρθρώσεις, οδηγά σημεία, 

ψηλάφηση και ενέργεια μυών). Διάρθρωση αγκώνα (ψηλάφηση και  μυϊκή δραστηριότητα). Άκρα 

χείρα (οδηγά σημεία, μύες και κατανόηση της πολύπλοκης λειτουργίας της). Λεκάνη-άρθρωση του 

ισχίου (οδηγά σημεία, ψηλάφηση μυών και ανάλυση μυϊκής δραστηριότητας). Άρθρωση γόνατος 

(οδηγά σημεία, μύες και δραστηριότητα). Ποδοκνημική και πόδι (μύες, δομή και κινησιολογική 

ανάλυση). Κοιλιακοί μύες (μυϊκή δραστηριότητα και κατανόηση της  λειτουργίας τους στην αναπνοή). 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Αισθητικη Σώματος ΙΙΙ

Σύνταξη τεκμηριωμένου σχήματος βασιζόμενοι στις ενδείξεις των θεραπευτικών μέσων και 

αποφεύγοντας τις αντενδείξεις σε κάθε περίπτωση. Είδη και κατηγορίες ηλεκτροθεραπευτικών μέσων, 

ενδείξεις και αντενδείξεις. Ηλεκτροφυσιολογία ηλεκτροθεραπευτικών μέσων και επίδρασή τους στους 

ιστούς. Ηλεκτροθεραπεία που χρησιμοποιεί η Αισθητική επιστήμη για αποκατάσταση της 

παχυσαρκίας και κυτταρίτιδας και τις ανάγκης συνεργασίας με διάφορες ειδικότητες της Ιατρικής.   

Θεωρητικό μέρος μαθήματος: Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας-κυτταρίτιδας με διέλευση ηλεκτρικού 

ρεύματος στους ιστούς. Εισαγωγή στην Ηλεκτροθεραπεία. Γενικές αρχές αποτελέσματα. Αντίσταση 

του δέρματος στις διελεύσεις του ρεύματος. Αισθητικές εφαρμογές του μυϊκού ηλεκτρικού ερεθισμού 

(Μ.Η.Ε.), μέθοδοι-σημεία εφαρμογής, τεχνική εφαρμογής του Μ.Η.Ε.. Κατηγορίες θεραπευτικών 

ηλεκτρικών ρευμάτων. Αισθητικές εφαρμογές: α) του γαλβανικού ρεύματος, ιοντοφόρεση, ενδείξεις-

αντενδείξεις, β) των παλμικών ρευμάτων, μορφές και διαμορφώσεις παλμών, ενδείξεις-αντενδείξεις 

εφαρμογής του διακοπτόμενου συνεχούς ρεύματος, γ) των εναλλασσόμενων ρευμάτων: i) 

χαμηλόσυχνα εναλλασόμενα ρεύματα φαραδικό, γαλβανοφαραδικό ii) διαμόρφωση παλμοσειράς: 

συχνότητα ερεθίσματος, μορφή παλμού, χρόνος παύσης μεταξύ των παλμοσειρών, χρονική διάρκεια 

παλμοσειράς, ένταση ερεθίσματος, ενδείξεις-αντενδείξεις εφαρμογής, δ) των παρεμβαλλόμενων 

ρευμάτων μέσης συχνότητας, επαλληλία, επιδράσεις συχνοτήτων, εφαρμογή, ενδείξεις-αντενδείξεις 
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ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Δεοντολογια 

Επαγγελματος

Καθοδήγηση των στελεχών που υπηρετούν στα επαγγέλματα υγείας σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας αυτών στο χώρο εργασίας, συνδρομή στην ορθή άσκηση του επαγγέλματός τους. Παρέχει 

δυνατότητα ενημέρωσης για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο χώρο εργασίας (δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα). Θεωρητικό μέρος μαθήματος: Βασικές αρχές της Δεοντολογίας Υγείας. Ανάλυση 

παραγόντων που επηρεάζουν τη λειτουργική συμπεριφορά των εργαζομένων. Δικαιώματα και 

υποχρεώσεις των εργαζομένων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επαγγελματική ευθύνη του 

εργαζομένου με την ιδιότητα του δημόσιου και ιδιωτικού υπαλλήλου. Επαγγελματικά δικαιώματα και 

νομικό πλαίσιο λειτουργίας των στελεχών της Υγείας. 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Δίκαιο της Υγείας 

Επιχειρήσεις Υγείας

Σύνολο αρχών και κανόνων που διέπουν την οργάνωση και διοίκηση μιας επιχείρησης Υγείας στην 

κατηγορία της οποίας ανήκει και το Εργαστήριο Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Θεωρητικό μέρος 

μαθήματος: Βασικά στοιχεία της οργάνωσης και διοίκησης επιχείρησης. Ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης. Κοινωνική ασφάλιση και προστασία των εργαζομένων (βασικά στοιχεία). Λειτουργία των 

επιχ+C184ειρήσεων υγείας, των εργασιακών σχέσεων (σύμβασηαπολύσεις), του marketing (βασικά 

στοιχεία αυτού). 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ 

πρωην Αισθητικης 

και Κοσμητολογιας

Ψυχολογία

Γνώση: α) των βασικών αρχών στις οποίες βασίζεται η επιστήμη της ψυχολογίας, β) των 

κατευθύνσεων και των πεδίων εφαρμογής της, γ) της γενικότερης σημασίας της για την κατανόηση 

των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Στόχος του μαθήματος είναι α) κατανόηση του ρόλου 

των ατομικών και διαπροσωπικών παραγόντων στην ανθρώπινη επικοινωνία, β) προσέγγιση 

ψυχολογική των ατόμων, κατανοώντας την εικόνα που έχουν αυτά για τον εαυτό τους, γ) προσέγγιση 

ψυχολογική ατόμων με ή χωρίς δυσμορφίες στα πλαίσια της Αισθητικής. Θεωρητικό μέρος μαθήματος: 

Επιστήμη της ψυχολογίας: κλάδοι και μέθοδοι. Παράγοντες που εμπλέκονται στη διαμόρφωση της 

επικοινωνίας και των ανθρωπίνων σχέσεων: α) ατομικοί ψυχολογικοί παράγοντες: εαυτός, κίνητρα, 

συναισθήματα, στρες, γνωστικές λειτουργίες και αντίληψη, ο άνθρωπος και το σώμα του ( σχήμα και 

εικόνα του σώματος), β) διαπροσωπικοί ψυχολογικοί παράγοντες: η έννοια της επικοινωνίας  (ορισμός, 

μη λεκτική επικοινωνία, επικοινωνία και ψυχολογία), διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία στις 

ομάδες. Ψυχοπαθολογία και εικόνα του σώματος: δυσμορφοφοβία και σωματοδυσμορφική διαταραχή. 

Αισθητική και ψυχολογία: ομορφιά και αυτοεκτίμηση.

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Συγκριτική 

παιδαγωγική

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει τις βασικές έννοιες, αντικείμενο και μεθόδους  έρευνας 

της συγκριτικής παιδαγωγικής, να προσεγγίσει τα επίκαιρα προβλήματα της συγκριτικής μελέτης των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και τα χαρακτηριστικά τους.

ΘΕΩΡΙΑ : • Βασικές έννοιες, αντικείμενο και μέθοδοι έρευνας Συγκριτικής Παιδαγωγικής • Επίκαιρα 

προβλήματα συγκριτικής μελέτης εκπαιδευτικών συστημάτων • Το πρόβλημα του εκπαιδευτικού 

δανεισμού • Η προσχολική Αγωγή στην Ευρώπη. Συγκριτική προσέγγιση και αξιολόγηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ : • Μελέτη περιπτώσεων Π.Α. άλλων κρατών

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Σύγχρονες τάσεις 

προσχολικής αγωγής

Σκοπός του μαθήματος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητριών/ών στα ακόλουθα: τις 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην προσχολική αγωγή, τη  θεωρητική θεμελίωση της  

προσέγγισης του Reggio  Emilia, την παιδαγωγική τεκμηρίωση, τα βασικά χαρακτηριστικά της 

μεθόδου project, τα βασικά χαρακτηριστικά της Βιωματικής μεθόδου και τον οπτικό γραμματισμό  

• Ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητριών/ων στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην 

προσχολική αγωγή • Θεωρητική θεμελίωση της  προσέγγισης του Reggio  Emilia • Οι εκατό γλώσσες 

των παιδιών • Οι παιδαγωγικές καινοτομίες, Παιδαγωγική τεκμηρίωση

• Βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου project  • Βασικά χαρακτηριστικά της Βιωματικής μεθόδου • 

Οπτικός γραμματισμός

• Σχέσεις παιδαγωγών –γονέων – παιδιών • Αισθητική του χώρου • Προκλήσεις για εκπαιδευτική πράξη

ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Παιχνίδι και Μαθησιακό 

Περιβάλλον (Νέο Π.Σ) 

Σκοπός του μαθήματος είναι διερευνήσει στο πλαίσιο της προσχολικής αγωγής  την επίδραση του 

μαθησιακού περιβάλλοντος και τη σημασία του παιχνιδιού στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μικρού 

παιδιού. 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει  θεματικές που αναφέρονται στην έννοια του παιχνιδιού 

σε όλες τις μορφές του και τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις, στην ανάπτυξη  και τρόπους 

μάθησης των μικρών παιδιών,  στην   οργάνωση του προσχολικού περιβάλλοντος καθώς και  τον 

εξοπλισμό και λειτουργικότητά του.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται : • Η έννοια και σημασία του παιχνιδιού στην προσχολική ηλικία • 

Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις  για το παιχνίδι στην Π.Η.• Η ανάπτυξη της σκέψης στην 

προσχολική ηλικία • Η παιδαγωγική του χώρου και οι διαδικασίες μάθησης στην προσχολική ηλικία •  

Η συνεργατική μάθηση • Η οργάνωση του χώρου στον προσχολικό χώρο και ο εξοπλισμός • Το 

παιχνίδι ως πλαίσιο μάθησης • Η αξία του παιδαγωγικού υλικού • Ο ρόλος του/της παιδαγωγού • 

Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος και Σχεδιασμός  παιδαγωγικής διαδικασίας και παιχνιδιού • 

Μελέτη περιπτώσεων οργανωμένου και ελεύθερου παιχνιδιού σε περιβάλλοντα προσχολικής αγωγής. 
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ΠΡΟΣ: ΤΗ ΜΟΔΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ 

του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος)  

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε την αντίστοιχη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

Στοιχεία προσώπου που υποβάλλει την αίτηση: 

    
Επίθετο:   

Όνομα:   

Πατρώνυμο:   

Επάγγελμα/Ιδιότητα:   

ΑΦΜ: 
 

ΑΔΤ:   

Διεύθυνση κατοικίας Υποψηφίου 
(Νομός, Πόλη, Οδός - Αριθμός - 

ΤΚ):  
  

Τηλέφωνο:   

E-mail:   

Υπηκοότητα: 
 

Ημερομηνία γέννησης: 
 

Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 

  
   

 Παρακαλώ να κάνετε δεκτή την συνημμένη αίτηση μου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος: 
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ  2019-20 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος » για το: 

 Τμήμα:   

για το επιστημονικό πεδίο: (σε περιπτωση αίτησης για περισσότερα επιστημονικά πεδία υποβάλλεται ξεχωριστή αίτηση ανά 
επιστημονικό πεδίο) 

  

Τίτλος  

Επιστημονικού πεδίου: 
  

    

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο σύνολο 
των εντύπων αυτής της αίτησης είναι ακριβείς και αληθείς 

      
................._ _  /  _ _ /  _   

 

     

Ο/H  Αιτών / ουσα 
 

  
 
 

  

  Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα: 
    1 Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος -ων 

2 Βιογραφικό Σημείωμα 

3 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καθώς και 
βεβαίωση του οικείου τμήματος απονομής του Διδακτορικού Διπλώματος, από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης. 

4 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση. 

5 Πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση 
και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας (εάν απαιτείται). 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

1.  έλαβα γνώση των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της Επιτροπής Ερευνών 

για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2019-20 στο ΔΙΠΑΕ», και τους αποδέχομαι όλους 

ανεπιφύλακτα,  

2. τα στοιχεία του βιογραφικού Μου σημειώματος που υποβάλλω συνημμένα στην αίτησή μου 

είναι αληθή,  

3. η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού μου διπλώματος είναι η __/__/____,  

4. δεν κατέχω θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα 

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

Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,  

5. δεν κατέχω θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 

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

του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψω στο πλαίσιο της παρούσας 

Δράσης,  

6. δεν κατέχω θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της 

Ελλάδας ή της αλλοδαπής 

7. Δηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι: 

I. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

II. Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 

καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

III. Δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω κι αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

8. Παρέχω με την παρούσα τη συναίνεσή μου στη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών μου 

δεδομένων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε., 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, Τ.Κ. 57001, τηλ. 

2310474563, email: rc@ihu.edu.gr                  ΝΑΙ  ΟΧΙ.  

9. Έχω ενημερωθεί και αποδέχομαι τους παραπάνω ειδικούς όρους εφαρμογής του Κανονισμού 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR 2016/679). 

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

 

………………………………………………………… 
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