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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 38920/2021
Μυτιλήνη, 2 Αυγούστου 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ 2021-2022
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» (κωδικός
ΟΠΣ(MIS) 5129456, κωδ. ΕΛΚΕ 80647), η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης
1504/18.03.2019 και αρ. πρωτ. 2261/09.06.2021 2η τροποποίηση αυτής, κωδ. ΕΔΒΜ96), και
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
Εθνικούς Πόρους,
Λαμβάνοντας υπόψιν:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
3. Τη με αρ. πρωτ. 137675/ΕΥΘΥ/1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική
Απόφαση με θέμα «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β'
3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ.
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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4. Την με αρ. πρωτ 2261/09.06.2021 2η τροποποίηση της πρόσκλησης, κωδ. ΕΔΒΜ96 (ΑΔΑ:
Ψ3ΑΟ46ΜΤΛΠ-Ζ2Ψ), Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
Άξονα Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του
Εκπαιδευτικού Συστήματος» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την με αρ. πρ. 82867/23.07.2021 (ΑΔΑ: ΨΧΕΒ46ΜΤΛΠ-Ξ1Ρ) Ένταξη της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5129456, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020»
6. Την με αρ. 141/29.07.2021, ΘΈΜΑ 2.Γ.2.7 έγκριση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου του Υποέργου (1)
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», της Πράξης «Απόκτηση
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021
– 2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», με κωδικό έργου 80647 (ΑΔΑ: 94ΠΚ469Β7Λ-ΔΥΓ)
7. Την με αρ. 136/22.06.2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον ορισμό της Καθ. Έλενα Θεοδωροπούλου, ως Ιδρυματικά
Υπευθύνου του έργου.
8. Την με αρ. 141/29.07.2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ περί έγκρισης του
προϋπολογισμού του έργου, (ΑΔΑ: ΨΡΛΗ469Β7Λ-4ΘΠ).
9. Την από 27.04.2021, 36η έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, θέμα
4.2 και την από 18.06.2021 40η έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,
θέμα 2.1, απόφαση με την οποία ορίστηκε η Κατανομή θέσεων στα Τμήματα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
10. Την από 24.06.2020, 16η συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, θέμα 7.5
απόφαση με την οποία εντάχθηκαν τα μαθήματα Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών,
11. Την από 142/02.08.2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία
εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων από νέους και
νέες επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού για την παροχή διδακτικού έργου στο
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και ορίστηκαν οι Επιτροπές Αξιολόγησης και οι Επιτροπές
Ενστάσεων των αιτήσεων (ΑΔΑ: 6ΚΤ9469Β7Λ-ΥΞΤ).
12. Την από 29.07.2021 και αριθμό πρωτοκόλλου 38160/2021 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης με ΑΔΑ: ΩΥ8Φ469Β7Λ-6ΝΚ και α/α καταχώρησης 1449948/2021.
προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος
Ειδίκευσης, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, για εξήντα τρείς (63) θέσεις που αντιστοιχούν σε
επιστημονικά πεδία και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται στο κάθε ένα πεδίο, στο
πλαίσιο των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα θέσεων ανά Επιστημονικό πεδίο &
εμπεριεχομένων ανά θέση
μαθημάτων ο οποίος επισυνάπτεται στην παρούσα
Πρόσκληση.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, για τις θέσεις των Προπτυχιακών/Μεταπτυχιακών
Προγραμμάτων Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022,
καλούνται να υποβάλουν Αίτηση, Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και Πρόταση
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα από τα μαθήματα που περιλαμβάνονται
στα επιστημονικά πεδία των θέσεων αυτών.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια.
Κριτήρια αξιολόγησης
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά
την 01.01.2011
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού
τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού
μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή Πρότασης
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε
ένα από τα μαθήματα του επιστημονικού
πεδίου (βλ. Σημείωση 1)
Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ σημείωμα
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής με το
επιστημονικό πεδίο
β) Συνάφεια & ποιότητα του συνολικού
ερευνητικού/ επιστημονικού έργου *
γ) Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (βλ.
Σημείωση 2) *
δ) Συναφείς με το επιστημονικό πεδίο
επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις
σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 3)

Μονάδες Βαθμολόγησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

Σύνολο από 2 έως 70, επιμεριζόμενο ως
ακολούθως
2-10
0 - 20
0-10

0 - 30

*Δεν συμπεριλαμβάνεται και δεν προσμετράται το διδακτικό έργο
Σημείωση 1:
Το σχεδιάγραμμα μαθήματος απαιτείται αλλά δεν βαθμολογείται. Συνεκτιμάται ωστόσο στην
αξιολόγηση του κριτηρίου 4β.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
4

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

Σημείωση 2:
Αποδίδονται 2,5 μονάδες ανά εξάμηνο μεταδιδακτορικής έρευνας/εμπειρίας συναφούς αντικειμένου
με το επιστημονικό πεδίο και μέχρι τη συμπλήρωση 10 μονάδων που αντιστοιχούν σε 2 έτη. Η
μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από τον Φορέα στον οποίο υλοποιήθηκε.
Σημείωση 3:
Άθροισμα μονάδων έως της συμπλήρωσης του αριθμού 30.
Για τον παραπάνω υπολογισμό προσμετρώνται συνδυαστικά οι δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις του/της
υποψήφιας που ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
Επιστημονικές δημοσιεύσεις
i.
Επιστημονικές
δημοσιεύσεις
συναφείς με το επιστημονικό πεδίο σε
περιοδικά με κριτές

Βαθμολογία
1,5 μονάδα/δημοσίευση για δημοσιεύσεις
ικανοποιούν μεγάλο συντελεστή βαρύτητας.

που

1 μονάδα/δημοσίευση για δημοσιεύσεις
ικανοποιούν μέσο συντελεστή βαρύτητας και

που

0,5 μονάδα/δημοσίευση για δημοσιεύσεις
ικανοποιούν χαμηλό συντελεστή βαρύτητας

που

Η κατάταξη στην αντίστοιχη κλίμακα των ανωτέρω
συντελεστών
βαρύτητας
(μεγάλο-μεσο-χαμηλό)
πραγματοποιείται σύμφωνα
με
τα
κριτήρια
κύρους/εγκυρότητας που ισχύουν στις διαφορετικές
επιστήμες & στις διαφορετικές βάσεις δεδομένων.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης προσδιορίζουν την
κατάταξη
επιστημονικών
περιοδικών
που
χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
κάθε Επιστημονικού πεδίου. Η χρησιμοποιούμενη
κατάταξη θα αναγράφεται στο πρακτικό αξιολόγησης
και θα ισχύει για όλες τις θέσεις του συγκεκριμένου
επιστημονικού πεδίου. Οι αποδιδόμενες μονάδες ανά
δημοσίευση που αποδίδονται σε κάθε υποψηφιότητα,
τεκμηριώνονται ξεχωριστά.
ii.
Επιστημονικές
δημοσιεύσεις
συναφείς με το επιστημονικό πεδίο σε
πρακτικά συνεδρίων με κριτές
iii.
Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
συναφή με το επιστημονικό πεδίο
iv.
Μονογραφίες συναφείς με το
επιστημονικό πεδίο

1 μονάδα /δημοσίευση

1 μονάδα /δημοσίευση
2 μονάδες /δημοσίευση

Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον/α υποψήφιο/α ενός εκ των κριτηρίων 1 έως
και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω
αξιολόγησή της.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Επισημαίνεται, ότι οι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν προγενέστερη συμμετοχή σε
πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των
προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ 82 καθώς και ΕΔΒΜ96 του ΕΠ
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 έως και 2020-2021) λαμβάνουν
προσαύξηση της συνολικής τους βαθμολογίας κατά 20%.
Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων αυτών, θα υπάρξει διασταύρωση της μη
προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου, με βάση τα Απογραφικά Δελτία
των πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ 82 καθώς και της ΕΔΒΜ96 του
ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μετά από πρόταση της
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής, που θα διενεργηθεί από τις Συνελεύσεις των
Τμημάτων, μετά την εισήγηση των Επιτροπών Αξιολόγησης, θε εγκριθούν – επικυρωθούν
σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Μετά την αξιολόγηση,
θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, στον οποίο δεν θα
περιλαμβάνονται τυχόν αποκλεισθέντες/είσες υποψήφιοι/ες. Οι πίνακες με τις μονάδες
βαθμολόγησης των υποψηφίων στα παραπάνω κριτήρια και με αναφορά στον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης τους, θα αναρτώνται στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά της απόφασης της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες,
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στη
“ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, μετά από αίτηση του/της ενδιαφερομένου/μένης προς τον ΕΛΚΕ. Οι
προβαλλόμενοι λόγοι της ένστασης θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς
αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και στην αξιολόγηση
των υποψηφίων. Επί ύπαρξης εύλογου ενδιαφέροντος παρέχεται δικαίωμα φυσικής
πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους, μετά από
γραπτή αίτηση του/της ενδιαφερομένου/μένης προς τον ΕΛΚΕ και υπό τις προϋποθέσεις
του αρ. 5 του Ν. 2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και του Ν. 2472/1997. 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.
Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθούν
επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του
Ιδρύματος. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα
κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής ή μη αποδοχής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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ανάληψης του έργου δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την
εξάντληση της σειράς κατάταξης.
Ισοβαθμία:
Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία προηγείται ο/η υποψήφιος/-α που
έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 4.δ) του πίνακα κριτηρίων και αν συμπίπτουν,
ο/η υποψήφιος/-α που έχει τις περισσότερες μονάδες στο κριτήριο 4.β) και στη συνέχεια
στο κριτήριο 4.γ) και στη συνέχεια στο κριτήριο 4.α).
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που εξακολουθούν να ισοβαθμούν μετά την
εξάντληση όλων των κριτηρίων ισοβαθμίας, καθορίζεται με δημόσια κλήρωση όπου
παρευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι. Η κλήρωση διεξάγεται παρουσία της Επιτροπής
Αξιολόγησης του έργου. Με την ίδια απόφαση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης
ορίζει και τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της κλήρωσης. Οι
υποψήφιοι ενημερώνονται σχετικά με ανακοίνωση που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον
ώρες πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης.
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 ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Πρόσθετοι όροι
1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή
την αλλοδαπή το οποίο:
 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το Επιστημονικό
πεδίο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί μετά την
01.01.2011. Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία
υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα/ουσας του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού/ής
Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
 Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού/ής 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
 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/τριας / Ειδικού/ής Λειτουργικού/ής Επιστήμονα/ισσας σε
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
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2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεχθούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί/ές
Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του
έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).
3. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, κάθε ωφελούμενος/η μπορεί να διδάξει έως
τρία (3) μαθήματα σε μόνο ένα (1) Τμήμα ενός μόνο Ιδρύματος.
4.

Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία υποχρεούται, εντός πέντε (5)
ημερών από την ανάρτηση του οριστικού πίνακας αξιολόγησης κατά τα ανωτέρω
στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να δηλώσει αν αποδέχεται ή όχι να αναλάβει το έργο. Αν
η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θα θεωρείται ότι δεν αποδέχεται την ανάληψη του
έργου. Υποψήφιος/α που υπέβαλλε αιτήσεις για θέσεις περισσοτέρων του ενός
Τμημάτων και συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία σε θέσεις περισσοτέρων
Τμημάτων μπορεί να επιλέξει μόνο μία (1) θέση σε ένα (1) μόνο Τμήμα.

5. Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίου/ας που είναι δημόσιος υπάλληλος, για την
έγκριση της σχετικής σύμβασης έργου, απαιτείται να προσκομισθεί η σχετική άδεια
άσκησης της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση αδυναμίας
προσκόμισης της σχετικής άδειας, κατά το στάδιο υπογραφής της σύμβασης, τότε
καλείται ο επόμενος κατά σειρά κατάταξης υποψήφιος για την υλοποίηση του έργου.
6. Παραδοτέο του έργου είναι η υλοποίηση της αυτοδύναμης διδασκαλίας του συνόλου
των μαθημάτων που εμπεριέχονται σε κάθε θέση, η οποία πιστοποιείται με σχετική
βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος, καθώς και η παροχή
συμβουλευτικού έργου στους/στις φοιτητές/τριες, σε ορισμένες ώρες της εβδομάδας,
οι οποίες θα εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση του/της
Προέδρου και μετά από συνεννόηση με τον/την διδάκτορα.
Σημειώνεται ότι τα μαθήματα κάθε θέσης/επιστημονικού πεδίου, που
συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα, έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Αιγαίου και δεν δύνανται να τροποποιηθούν μετά την έκδοση αυτής.
7. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών-τριών κατά την
Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022, περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και
ευθύνες του/της διδάκτορα/ισσας ανεξαρτήτως της διάρκειας της σύμβασης.
8. Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν
στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος φορέας του ελληνικού στατιστικού
συστήματος), προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί τους για τη διεξαγωγή
διαδικασίας αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας. Οι
ωφελούμενοι/ες υποχρεούνται να παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους για το
ανωτέρω με την υπογραφή της σύμβασής τους.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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9. Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων, ο ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Αιγαίου σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα
προσωπικά δεδομένα που υποβάλλετε με την παρούσα αίτηση, βάσει των διατάξεων
του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ), του Νόμου
4624/2019 και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων, με
σκοπό:

την εξέταση της αίτησης από τις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης, εξέτασης
ενστάσεων και λήψης αποφάσεων, την επικοινωνία αρμόδιων στελεχών της ΜΟΔΥ για
θέματα που σχετίζονται με την ανωτέρω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την
αίτηση, την υποβολή στοιχείων στις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές ή/και τους φορείς
χρηματοδότησης ή/και τους φορείς ελέγχου, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο, τον έλεγχο ενδεχόμενης ευθύνης ή αξιόποινων πράξεων κατά την υποβολή
της αίτησης, και την ανάρτηση σχετικών αποφάσεων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
 Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι τη διαχειριστική λήξη του έργου, στο
πλαίσιο των κανόνων ελέγχου που επιβάλει το κανονιστικό πλαίσιο και ο εκάστοτε
χρηματοδότης.
 Έχετε δικαίωμα επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr, με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ στη διεύθυνση
rcs@aegean.gr και με τον Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη διεύθυνση dpo@aegean.gr.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο
υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
 Πρόταση - Αίτηση Υποψηφιότητας (σύμφωνα με το υπόδειγμα – Συνημμένα , νο
3)
 Βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία
τεκμηριώνουν τα αναγραφόμενα σε αυτό
 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε ένα μάθημα του επιστημονικού
πεδίου της θέσης
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α :
α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(ΑΠ 38920/2021, 02.08.2021), για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων
διδασκαλίας κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους
Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», και τους αποδέχεται όλους
ανεπιφύλακτα,
β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή,
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γ) έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο μετά την 01/01/2011 και συγκεκριμένα την
../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
δ) Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου
διδάσκοντα/ουσας του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού/ής
Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη/τριας ΤΕΙ στην
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή,
ε) Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού/ής 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
στ) Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/τριας / Ειδικού/ής Λειτουργικού/ής
Επιστήμονα/ισσας σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
ζ) Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου


[ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ οι οποίοι ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ 82 καθώς και της
ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην
οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α :
α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(ΑΠ 38920/2021, 02.08.2021), για την υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων
διδασκαλίας κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους
Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», και τους αποδέχεται όλους
ανεπιφύλακτα,
β) δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ 82 καθώς και
της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (ακαδημαϊκά έτη 2016-2017 έως και
2020-2021) (το πλήρες κείμενο της ΥΔ έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα υποβολής
υποψηφιοτήτων



[ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ] Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην
οποία δηλώνεται ότι ο υποψήφιος :
Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ2 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται άδεια εργασίας στην Ελλάδα,
καθώς και πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ2 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο/η στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων
ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών
εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).
Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του/της
ωφελούμενου/ης αναπροσαρμόζεται αναλογικά και λαμβάνει τα 2/3 της ανωτέρω
αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση
ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.
Τα παραπάνω, που αφορούν στις αμοιβές των ωφελούμενων, αποτυπώνονται ως εξής:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΑΜΟΙΒΗ (*3/3 = 12.510,00 €)
3 Μαθήματα: Αμοιβή 3/3*
2 Μαθήματα: Αμοιβή 2/3
1 Μάθημα: Αμοιβή 1/3
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της ωφελούμενου/νης βρίσκεται σε
διαφορετικό νησί, από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος όπου αυτός/ή
διδάσκει και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του/της
ωφελούμενου/ης, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ ανά ακαδημαϊκό
εξάμηνο. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν
από την προηγούμενη παράγραφο. Η μόνιμη κατοικίας πιστοποιείται με βεβαίωση από
το σχετικό Δήμο.
Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συνάδουν με την έναρξη
του ακαδημαϊκού εξαμήνου και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων του εξαμήνου,
σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 37(ΈΚΤΑΚΤΗ)/27.05.2021 θέμα 3.3
απόφαση Συγκλήτου, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής
περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος α) δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως για
τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου καμία
απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) δημοσιεύεται υπό
την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της
υπόψη πρόσκλησης αζημίως για αυτόν.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά το αργότερο έως
την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 και ώρα 23:59 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής

https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/f12e6996-e110-4d89-bbec-4ac9d526d421
.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email:) Akad-empeiria-aegean@aegean.gr
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr/) και θα
σταλεί για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ www.espa.gr
(ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Μαύρη
Αντιπρυτάνισσα Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Συνημμένα:
1. Πίνακας θέσεων με Επιστημονικό πεδίο & εμπεριεχόμενα μαθήματα θέσεων
2. Συνοπτική περιγραφή μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των υπό
προκήρυξη θέσεων
3. Υπόδειγμα Αίτησης
4. Υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.

Πίνακας θέσεων με Επιστημονικό πεδίο & εμπεριεχόμενα μαθήματα θέσεων

Τμήμα

Περιβάλλοντος

Ωκεανογραφίας
και Θαλασσίων
Βιοεπιστημών

Κωδικός & Τίτλος
θέσης

Κωδικός
Μαθήματος

1-ΠΕΡ-1 "Γεωργία
και Περιβάλλον""
2-ΠΕΡ-2
"Εργαστηριακή
Χημεία
Περιβάλλοντος"
3-ΠΕΡ-3
"Μαθηματικά στις
Περιβαλλοντικές
Επιστήμες"
4-ΩΘΒΕ-1
"Παράκτια
Μορφοδυναμική"

127ΚΕΥ
129ΚΕΥ

5-ΩΘΒΕ-2 "Φυσική
Ωκεανογραφία"

219KEY

Τίτλος Μαθήματος
Διαχείριση Αγροοικοσυστημάτων
Εδαφολογία
Eργαστήριο Περιβαλλοντικής
Χημείας

Πιστωτι
κές
Μονάδες
ECTS
6
7

Ώρες
Θεωρίας

Ώρες
Εργαστη
-ρίου

Κατηγορία
Μαθήματος

Εξάμηνο
(Χειμερινό/
Εαρινό)

3
3

0
4

ΚΕΥ
ΚΕΥ

Χειμερινό
Εαρινό

4

-

4

ΚΕΥ

Χειμερινό

204Υ

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας

4

1

3

Υποχρεωτικό

Εαρινό

401Y

Μαθηματικά

5

3

3φρ.

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

ΕΥ5859

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά –
Αριθμητική Ανάλυση

6

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

191ΕΩ6Υ

Παράκτια Μορφοδυναμική και
Μηχανική

5

3

2

Υποχρεωτικό

Εαρινό

191EΩ10E

Δυναμική Ιζημάτων και Ακτών

5

3

0

Ε

Χειμερινό

191ΘΔ9Υ

Μαθηματικά ΙΙ

6

3

2

Υποχρεωτικό

Εαρινό

191ΘΔ44Ε

Oceanography of the Mediterranean

5

3

0

Επιλογής

Εαρινό

191ΜΥ2Υ

Βιολογία

6

3

3

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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6-ΩΘΒΕ-3
"Βιολογία"
7-ΤΕΤΔ-1 "Χημεία
και Τεχνολογία
Τροφίμων"

8-ΤΕΤΔ-2
"Διατροφή,
Άσκηση και
Δημόσια Υγεία"
Επιστήμης
Τροφίμων και
Διατροφής

191ΘΠ14
Ε
2200
4150
2000
5100
5150
3000

9-ΤΕΤΔ-3
"Επιχειρηματικότη
τα και Καινοτομία
Τροφίμων"

10-ΤΕΤΔ-4
"Βιοχημεία"
11-ΤΕΤΔ-5
"Μοριακή
Μικροβιολογία"

3150
4300
1750
4100
1450
3500
3200

Θαλάσσια Γενετική και
Βιοτεχνολογία
Χημεία Τροφίμων ΙΙ (Θεωρία και
Εργαστήριο)
Βιοδιεργασίες στην Ανάπτυξη
Βιώσιμων Καινοτόμων Προϊόντων
Διατροφής
Ιστορία και Ανθρωπολογία της
Διατροφής
Διατροφή στην Άσκηση και τη
Σωματική Δραστηριότητα
Διατροφικές Πολιτικές και Δημόσια
Υγεία
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Διαχείριση Καινοτομίας και
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων
Σχεδιασμός και Δημιουργία
Νεοφυών Επιχειρήσεων στον
Κλάδο των Τροφίμων
Βιοχημεία Ι (Θεωρία και
Εργαστήριο)
Φαρμακευτικά Αρωματικά Φυτά
Γενική Μικροβιολογία (Θεωρία και
Εργαστήριο)
Γενετική και Διατροφή
Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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5

3

0

Επιλογής

Εαρινό

7

3

3

Υποχρεωτικό

Εαρινό

4

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

4

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

6

3

2

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

6

3

2,5

Υποχρεωτικό

Εαρινό

4
5

3
3

0
0

ΚΕΥ
Υποχρεωτικό

Χειμερινό
Χειμερινό

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

4450

12-ΤΕΤΔ-6 "Υγιεινή
και Ασφάλεια
Τροφίμων"
13-ΚΑΙ-1
"Διδακτική της
Ιστορίας"

Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας
και Ιστορίας

4400
Ι-287
ΠΑ/Σ-086

14-ΚΑΙ-2
"Εκπαίδευση και
Κοινωνικές
Επιστήμες"

ΚΑ-194

15-ΚΑΙ-3
"Ευρωπαϊκή
Ιστορία 1750-1830"

Ι-289

ΠΑ/Σ-087

ΠΑ/Σ-093
ΓΕΩ 351

Γεωγραφίας

16-ΓΕΩ-1
"Γεωγραφική
Εκπαίδευση"

17-ΓΕΩ-2 "Φυσική
Γεωγραφία Υδρογεωγραφία"

ΓΕΩ 440
ΓΕΩ 350
ΓΕΩ 212
ΓΕΩ 310
ΓΕΩ 410

Υγιεινή Τροφίμων και
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Επιδημιολογία Τροφιμογενών
Νοσημάτων
Διδακτική της Ιστορίας
Πρακτική Άσκηση /Σεμινάριο:
Ειδικά θέματα διδακτικής της
Ιστορίας και Ιδεολογία
Εκπαιδευτική πράξη και
Κοινωνικές Επιστήμες
Πρακτική Άσκηση /Σεμινάριο:
Σχολείο, Κοινωνία και Πολιτισμός
Ευρωπαϊκός και ελληνικός
διαφωτισμός
Πρακτική Άσκηση/Σεμινάριο Από
τον Διαφωτισμό στις επαναστάσεις
του 19ου αι.
Εκπαίδευση και Διδακτική της
Γεωγραφίας
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία
της Γεωγραφίας
Γενική Διδακτική
Περιβαλλοντική Γεωλογία
Υδρογεωγραφία
Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
15

4

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

4

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

6

3

0

Εαρινό

6

3

0

Επιλογής
Πρακτική
άσκηση/
Σεμινάριο

6

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

6

3

0

Πρακτική
άσκηση/
Σεμινάριο

Χειμερινό

6

3

0

Ε

Χειμερινό
Χειμερινό

Εαρινό

6

3

0

Πρακτική
Άσκηση/Σεμινά
ριο

5

3

0

Προαιρετικό

Εαρινό

5

2

0

KEY

Χειμερινό

5
5
5
5

3
3
3
3

0
0
0
0

Προαιρετικό
ΚΕΥ
ΚΕΥ
ΚΕΥ

Χειμερινό
Εαρινό
Χειμερινό
Χειμερινό
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18-ΓΕΩ-3
"Ανάπτυξη του
Χώρου"

19-ΚΟΙΝ-1
"Πρακτική στη
Διδακτική της
Κοινωνιολογίας
(Teaching
Sociology)"

ΓΕΩ 335
ΓΕΩ 336
ΓΕΩ 421
635

635
101
625

Κοινωνιολογίας

20-ΚΟΙΝ-2
"Κοινωνικά
Προβλήματα και
Διακινδύνευση
(Social Problems
and Risk Society)"

21-ΚΟΙΝ-3
"Φτώχεια,
Κοινωνικός

637

627

628

Τουρισμός και Ανάπτυξη
Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Ειδικά θέματα Οικονομικής
Γεωγραφίας
Πρακτική Άσκηση στη Διδακτική
της Κοινωνιολογίας (Teaching
Sociology)
Πρακτική Άσκηση στη Διδακτική
της Κοινωνιολογίας (Teaching
Sociology)
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
(Introduction to Sociology)
Κοινωνικά Προβλήματα (Social
Problems)
Κοινωνία της Διακινδύνευσης (Risk
Society)
Ειδικά Θέματα Κοινωνικών
Προβλημάτων στη Σύγχρονη
Ελληνική Κοινωνία [Σεμινάριο]
(Special Topics of social problems in
contemporary Greek society)
(seminar)
Φτώχεια και κοινωνικός
αποκλεισμός - (Poverty and social
exclusion)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
16

5
5

3
3

0
-

ΚΕΥ
ΚΕΥ

Εαρινό
Εαρινό

5

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

6

3

0

ΥΕ

Χειμερινό

6

3

0

ΥΕ

Εαρινό

6

3

0

Υ

Χειμερινό

6

3

0

ΥΕ

Χειμερινό

6

3

-

ΥΕ

Εαρινό

6

3

-

ΥΕ

Εαρινό

6

3

-

ΥΕ

Εαρινό
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Αποκλεισμός και
Κοινωνική
Διαστρωμάτωση (Poverty, social
exclusion and social
stratification)"

22-ΚΟΙΝ-4
"Κοινωνιολογία
των ΜΜΕ με
έμφαση στον
Αθλητισμό
(Sociology of Mass
Media with an
emphasis on
Sports)"

Πολιτισμικής
Τεχνολογίας &
Επικοινωνίας

23-ΤΠΤΕ-1 "Νέα
Μέσα"
24-ΤΠΤΕ-2
"Εκπαιδευτική
Τεχνολογία"

629

602

618

472

639

ΠΟΔ405
ΕΠΙ313
ΠΛΡ140
4ΕΤΔΕ110

Μορφές οργάνωσης της κοινωνικής
αλληλεγγύης (Social Solidarity
Organisation Forms)
Ειδικά θέματα στην κοινωνική
διαστρωμάτωση της Ελληνικής
κοινωνίας (Σεμινάριο)- (Special
Topics in Greek Social Stratification)(Seminar)
Κοινωνιολογία των Μέσων
Μαζικής Επικοινωνίας στον
Αθλητισμό-(Sociology of Mass
Media in Sport)
Κοινωνιολογία του Αθλητισμού
(Sociology of Sports)
ΜΜΕ, Αθλητισμός και Ηθικοί
Πανικοί στην Ελληνική Κοινωνία {Σεμινάριο} {Mass Media, Sports and
Moral Panics in Greek Society) (Seminar)
Αφήγηση : Θεωρία και Πρακτική
Ψηφιακά Μέσα και Αισθήσεις
Θεωρία και Σχεδιασμός Ψηφιακών
παιχνιδιών
Συνεργατική μάθηση και
Κοινωνική αλληλεπίδραση στην
ψηφιακή εποχή
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3

0
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6

3

0

ΥΕ
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6
5

2
2

2
1

ΥΕ
ΥΕ

Χειμερινό
Χειμερινό

5

3

0

ΥΕ

Εαρινό

5

2

1

ΥΕ

Χειμερινό
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4ΕΤΔΕ100
4ΕΤΔΕ104
2ΨΟΤ111
25-ΤΠΤΕ-3
"Οπτικοακουστικά"

ΕΠΙ 317
2ΨΟΤ110

26-ΤΔΕ-1
"Ποσοτικές
Εφαρμογές στη
Διοίκηση "
Διοίκησης
Επιχειρήσεων

27-ΤΔΕ-2
"Χρηματοοικονομι
κή"
28-ΤΔΕ-3
"Λογιστική"

Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικώ
ν Υπηρεσιών

29-ΤΝΕΥ-1
"Σχεδιασμός
Συνδυασμένων
Μεταφορών με
ψηφιακά εργαλεία
γεωγραφικής
ανάλυσης"

1157
ΓΕ5715
ΓΕ5716
1130
ΓΕ5717
1133
1022
1064
1129
ΓΕ1700
ΕΜ0001

ΝΤ0003

Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική
Τεχνολογία
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση
Οπτικοακουστική Κληρονομιά
Οπτικοακουστικές βιομηχανίες θεωρία και παραγωγή
Θεωρία και Σημειωτική της
κινούμενης Εικόνας
Μαθηματικά στη Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακές Διαδικασίες &
Τρισδιάστατες Κατασκευές
Μαθηματικά στις 3 Διαστάσεις
Διαχείριση Κινδύνου
Κοινωνική Χρηματοοικονομική
Διεθνής Χρηματοοικονομική
Γενικές Αρχές Λογιστικής Ι
Ελεγκτική
Εταιρική Διακυβέρνηση-Οργάνωση
Επιχειρηματικών Οντοτήτων
Συνδυασμένες Μεταφορές
Ανάλυση
Γεωγραφικών
Συστημάτων
Τηλεματική για
Ναυτιλία και
Μεταφορές
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Εαρινό
Χειμερινό
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ΥΕ

Εαρινό
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0

ΥΕ

Εαρινό

5

3

0

Υ

Χειμερινό

5

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

5
5
5
5
5
5

3
3
3
3
3
3

0
0
0
0
0
0

ΕΕ
ΚΕΥ
ΕΕ
ΚΕΥ
Υ
ΚΕΥ

Εαρινό
Χειμερινό
Χειμερινό
Εαρινό
Χειμερινό
Χειμερινό

5

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

5

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

5

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

5

3

0

Επιλογής

Εαρινό
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Μηχανικών
Οικονομίας και
Διοίκησης

Οικονομικής και
Διοίκησης
Τουρισμού

30-ΤΝΕΥ-2
"Διεθνής
Οικονομική"
31-ΤΝΕΥ-3
"Διοίκηση
Ναυτιλίας και
Λιμένων"
32-ΤΜΟΔ-1
"Επιχειρησιακή
Έρευνα"
33-ΤΜΟΔ-2
"ΠληροφορικήΠρογραμματισμός
"
34-ΤΜΟΔ-3
"Μαθηματική
Ανάλυση"
35-ΤΜΟΔ-4
"Γραμμική
Άλγεβρα"

36-ΤΟΔΙΤ-1
"Τουρισμός και
Διοίκηση
Εκδηλώσεων"

ΟΙ1001
ΟΙ0700
ΕΔ0006

Διεθνής Οικονομική
Χρηματοοικονομική
Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εισαγωγή στις Ναυτιλιακές
Σπουδές

5
5
5

3
3
3

0
0
0

Επιλογής
Υποχρεωτικό
Επιλογής

Χειμερινό
Εαρινό
Εαρινό

5

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

ΕΝ0023

Πολιτική και Ανάπτυξη Λιμένων

5

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

ΓΕ0108

5

3

0

5

3

0

6

3

0

Υποχρεωτικό
Γενικής
Επιλογής
Υποχρεωτικό

Χειμερινό

ΓΕ0107

Πιθανοθεωρητικά Μοντέλα
Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής
Έρευνας
Προγραμματισμός Η/Υ

ΜΗ0115

Μηχανική Βαθιά Μάθηση

5

3

0

ΓΕ0184

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

6

3

0

ΓΕ0178

Μαθηματική Ανάλυση

5

3

0

ΓΕΟ185

Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

6

3

0

ΓΕ0177

Εφαρμοσμένη Θεωρία Πινάκων

5

3

0

ΤΟ1004

Τουριστική και Ταξιδιωτική
Βιομηχανία

5

3

0

ΤΟ2010

Τουρισμός και Ελληνική Οικονομία

5

3

0

ΤΟ6038

Οικονομική και Διοίκηση
Εκδηλώσεων

6

3

0

ΝΑ0200

ΓΕ0181
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37-ΤΟΔΙΤ-2
"Ελεύθερος Χρόνος
και Αειφόρος
Τουριστική
Ανάπτυξη"

38-ΤΟΔΙΤ-3
"Διοίκηση
Επιχειρησιακών
Λειτουργιών και
Ολικής Ποιότητας"
39-ΤΟΔΙΤ-4
"Τουριστικό
Μάρκετινγκ και
Προώθηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων"
40-ΤΟΔΙΤ-5
"Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας και

Τουριστικών
Επιχειρήσεων"
Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης
"Σχεδιασμός
και Πολιτική
του Τουρισμού"
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό

ΤΟ0060

Τουρισμός και Αειφόρος Ανάπτυξη

6

3

0

ΤΟ0058

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

6

3

0

ΤΟ2009

Ελεύθερος Χρόνος και Τουρισμός

5

3

0

ΤΟ3013

Τουριστική Οικονομική
Διοίκηση Επιχειρησιακών
Λειτουργιών

5

3

0

5

3

0

ΤΟ4025

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

5

3

0

ΤΟ2007

Εισαγωγή στο Τουριστικό
Μάρκετινγκ

5

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

ΤΟ0057

Συμπεριφορά Καταναλωτή

6

3

0

Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό

Έαρινό

ΤΟ7046

Προβολή και Προώθηση
Τουριστικών Επιχειρήσεων

6

3

0

ΚΕΥ

Χειμερινό

0

Υποχρεωτικό
Κατεύθυνσης
«Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων»

Χειμερινό

ΤΟ3018

ΤΟ6039

Διοίκηση και Διαχείριση
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
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Διεθνή Συστήματα
Κρατήσεων"

ΤΟ0066

Διεθνή Συστήματα Κρατήσεων

6

3

0

ΤΟ4026

Επιχειρηματικότητα

5

3

0

5

3

0

5

3

0

6

3

0

6.0

4

0

Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατευθύνσεων
"Σχεδιασμός
και Πολιτική
του Τουρισμού"
και "Διοίκηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων".
ΚΕΥ

4.5

3

0

Προαιρετικό

Χειμερινό

4.5

3

0

Προαιρετικό

Εαρινό

6.0
4.5
4.5

4
3
3

0
0
0

ΚΕΥ
Π
Προαιρετικό

Εαρινό
Χειμερινό
Εαρινό

6

4

0

ΚΕΥ

Εαρινό

ΤΟ1005
ΤΟ3019
41-ΤΟΔΙΤ-6
"Διοίκηση
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
στον Τουρισμό "

ΤΟ6034

311-0335
42-ΜΑΘ-1
"Μαθηματική
Λογική"
Μαθηματικών

43-ΜΑΘ-2
"ΆλγεβραΓεωμετρία"
44-ΜΑΘ-3
"Διαφορικές

311-2454
311-2565
311-0437
311-2653
311-1156
311-0223

Τυπολογίες και Χαρακτηριστικά
Τουριστικών Προορισμών
Πληροφοριακά Συστήματα
Διοίκησης

Τεχνολογίες της Πληροφορικής και
Επικοινωνιών στον Τουρισμό

Μαθηματική Λογική (Π.Π.Σ.)
Στοιχειώδης Θεωρία Συνόλων
(Π.Π.Σ.)
Ειδικά Θέματα Μαθηματικών 2
(Π.Π.Σ.)
Θεωρία Ομάδων (Π.Π.Σ.)
Υπερβολική Γεωμετρία (Π.Π.Σ.)
Θέματα Γεωμετρίας (Π.Π.Σ.)
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
(Π.Π.Σ.)
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ΕξισώσειςΔιδακτική των
Μαθηματικών"

313-1205
311-3651
331- 4965

45-ΣΑΧΜ-1
"Οικονομικά"

331-2808
331- 2207

Στατιστικής και
ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών
Μαθηματικών

46-ΣΑΧΜ-2
"Εφαρμοσμένη
Ανάλυση"

47-ΣΑΧΜ-3
"Ασφαλιστικά Αναλογιστικά"

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
(Π.Μ.Σ.)
Θεωρια της διδασκαλίας και
Πρακτική Άσκηση (Π.Π.Σ.)
Οικονομική –Χρηματοοικονομική
Στατιστική
Μικροοικονομική
Θεωρία Ι
Μaκροοικονομική
Θεωρία Ι

7,5

3

0

Ε

Χειμερινό

4,5

3

0

Π

Εαρινό

6

3

0

Ε

Εαρινό

8

3

0

Υ

Χειμερινό

6

3

0

ΚΕΥ

Εαρινό

0

Υ

Εαρινό

0
0

ΚΕΥ
ΚΕΥ

Χειμερινό
Εαρινό

0

Υ

Χειμερινό

0

ΚΕΥ
Ε

Χειμερινό
Εαρινό

331-2006

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ

8

331-2256
331-2658

Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
Αριθμητική Ανάλυση

6
6

331-3109

Μαθηματικά Ασφαλίσεων
Ζωής Ι

8

331-4257
331- 1056

Θεωρία Κινδύνων
Εισαγωγή στην Ασφάλιση

6
6

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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5 (3
Θεωρία+2
Φροντιστ
ηριακές
Ασκήσεις
)
3
3
4 (3
Θεωρία +
1
Φροντιστ
ηριακές
Ασκήσεις
)
3
3
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Μηχανικών
Πληροφοριακών
και
Επικοινωνιακών
Συστημάτων

48-ΣΑΧΜ-4
"Χρηματοοικονομικά"

331- 4755
331-4257
331-3156

Στοιχεία Διεθνών
Χρηαμτοοικονομικών Αγορών
Λογιστική
Επενδύσεις

49-ΜΠΕΣ-1
"Eπικοινωνιακά
Συστήματα και
Δίκτυα"

321-9405
321-3303

50-ΜΠΕΣ-2
"Πληροφοριακά
Συστήματα &
Επιχειρηματικότητα"

321-5155

51-ΜΠΕΣ-3
"Διαχείριση
Δικτύων και
Κινητός
Υπολογισμός"
Μηχανικών
Σχεδίασης
Προϊόντων και
Συστημάτων

52-ΤΜΣΠΣ-1
"Ψηφιακά
ΠαιχνίδιαΔιαδραστική
Σχεδίαση"

6

3

0

Ε

Χειμερινό

6
6

3
3

0
0

Χειμερινό
Εαρινό

Δίκτυα Αισθητήρων

5

3

2

Επικοινωνίες Υπολογιστών
Περιβάλλοντα Προσομοίωσης
Επικοινωνιακών Συστημάτων
Μεθοδολογίες και Εργαλεία
Αναλυσης και Σχεδιασμού Πληρ.
Συστημάτων

5

3

2

Ε
Ε
Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό

5

3

2

Επιλογής

Εαρινό

5

3

0

Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό

Χειμερινό

321-7654

Θεωρία Συστημάτων

5

3

0

Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό

Χειμερινό

321-3105

Ανάλυση και Σχειδασμός
Πληροφοριακών Συστημάτων

5

3

2

Υποχρεωτικό

Εαρινό

321-7406

Διαχείριση Δικτύων

5

3

0

Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό

Χειμερινό

321-9004

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη
Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού

5

3

2

Κατ΄Επιλογή
Υποχρεωτικό

Χειμερινό

9854

Ψηφιακά Παιχνίδια & Παιγνιώδης
Μάθηση

5

2

2

4153

Διαδραστική Σχεδίαση

6

3

2

8205

Παραστατική Κινηματογραφία

4

3

0

321-2631

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Υποχρεωτικο
επιλογής
κατεύθυνσης 1
Υποχρεωτικό
Ελευθερης
επιλογής

Χειμερινό
Εαρινό

Χειμερινό
Εαρινό
Εαρινό
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53-ΤΜΣΠΣ-2
"Συμμετοχική
Σχεδίαση και
Πρωτοτυποποίηση
Προϊόντων–
Σχεδίαση για
Αειφορία και
Κυκλική
Οικονομία"
54-ΤΜΣΠΣ-3
"Σχεδίαση με Η/Υ Σχεδιασμός &
Ανάλυση
Μηχανισμών"

10350

55-ΠΤΔΕ-1
"Εκπαίδευση στα
Μαθηματικά"

Ελευθερης
επιλογής
Υποχρεωτικό

5

3

2

6

4

0

Σχεδίαση για Αειφορία & Κυκλική
Οικονομία

5

4

0

Υποχρεωτικο
επιλογής
κατεύθυνσης 3

Εαρινό

2404

Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ
(CAGD)

6

3

2

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

4502

Τεχνικό Σχέδιο

5

2

2

8853

Σχεδιασμός & Ανάλυση
Μηχανισμών

5

2

2

4

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

4

3

0

Επιλογής

Εαρινό

6203

10300

ΕΓ0049
Παιδαγωγικό
Δημοτικής
Εκπαίδευσης

Συμμετοχική Σχεδίαση και
Πρωτοτυποποίηση Προϊόντων
Σχεδίαση Υπηρεσιών

ΕΓ0050

Τα βασικά μαθηματικά για τις
πρώτες τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου
Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών
και Μαθηματικών Εκπαιδευτικών
Λογισμικών για τη διδασκαλία
μαθηματικών θεμάτων στις
τελευταίες τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Υποχρεωτικο
επιλογής
κατεύθυνσης 2
Υποχρεωτικο
επιλογής
κατεύθυνσης 2

Χειμερινό
Χειμερινό

Εαρινό

Εαρινό
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ΠΡΑΚ-Γ2
ΕΔ0057
56-ΠΤΔΕ-2
"Λαογραφία"

ΥΔ0004
ΕΔ0058
ΕΒ0085

57-ΠΤΔΕ-3
"Εκπαιδευτική
Έρευνα"

ΥΒ0006
ΕΒ0086

Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του

58-ΤΕΠΑΕΣ-1
"Ειδική Αγωγή και
Συμπεριληπτική
Εκπαίδευση στην
Προσχολική
Ηλικία"

Εφαρμοσμένη Διδακτική των
Μαθηματικών
Ο λαϊκός πολιτισμός στην ψηφιακή
εποχή
Λαογραφία: Εισαγωγή στην
επιστήμη του λαϊκού πολιτισμού
Λαϊκός πολιτισμός και Εκπαίδευση
Μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων
ποιοτικής εκπαιδευτικής έρευνας
Μέθοδοι και τεχνικές
εκπαιδευτικής έρευνας
Μέθοδοι και ανάλυση δεδομένων
ποσοτικής εκπαιδευτικής έρευνας

5

0

Πρακτική
Ασκηση

Εαρινό

4

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

6

3

0

Υποχρεωτικό

Εαρινό

4

3

0

Επιλογής

Εαρινό

4

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

6

3

0

Υποχρεωτικό

Εαρινό

4

3

0

Επιλογής

Εαρινό

ΥΒ015

Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

5

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

ΥΕΒ023

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

5

3

0

Υποχρεωτικο
επιλογής

Εαρινό

0

Έρευνα
(Υποχρεωτικο
επιλογής )

Εαρινό

ΕΡΕΒ022

Μαθησιακές Δυσκολίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού
Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού

59-ΤΕΠΑΕΣ-2
"ΓλώσσαΛογοτεχνία"

ΥΓ010

Από την Προανάγνωση στην
Ανάγνωση: Θεωρία και Σχολική
Πράξη

5

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

ΥΕΓ015

Η Γραπτή Γλώσσα στην
Προσχολική Εκπαίδευση

5

3

0

Υποχρεωτικο
επιλογής

Εαρινό

ΕΡΕΓ017

Αφήγηση στο Σχολείο

5

3

0

Έρευνα
(Υποχρεωτικο
επιλογής )

Εαρινό

ΥΕΔ039

Δια βίου Εκπαίδευση και
Εκπαίδευση Ενηλίκων:
Κοινωνικοοικονομικές και
Πολιτισμικές Διαστάσεις

5

3

0

Υποχρεωτικο
επιλογής

Χειμερινό

ΕΡΕΔ019

Σύγχρονες ερευνητικές
προσεγγίσεις στη δια βίου μάθηση

5

3

0

Έρευνα
(Υποχρεωτικο
επιλογής )

Χειμερινό

60-ΤΕΠΑΕΣ-3
"Εκπαίδευση,
Κοινωνία &
Οικονομία"

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού

ΕΡΕΔ020

ΚΥ-12
61-ΜΕΣ-1
"Γλωσσολογία"

ΓΥΕ-05
ΚΥΕ-15

Μεσογειακών
Σπουδών

ΔΥ-16
62-ΜΕΣ-2 "Διεθνείς
Σχέσεις"

ΚΥΕ-39
ΔΥΕ-07

63-ΜΕΣ-3
"Αρχαιολογία"

ΑΥ-32
ΑΥΕ-09
ΑΥΕ-49

Εκπαιδευτικό παιχνίδι στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης ενηλίκων
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας
Θέματα Ιστορίας της ελληνικής
γλώσσας
Γραμματική περιγραφή της
ελληνικής γλώσσας
Θεωρία και μεθοδολογία των
διεθνών σχέσεων
Πολιτική, οικονομία και διεθνείς
σχέσεις στον Ευρωπαϊκό Νότο
Ζητήματα διεθνούς και
περιφερειακής ασφάλειας
Αρχαία Ελληνική Γραμματεία Ι
Λατινική Γραμματεία
Αρχαία ελληνική γλώσσα

5

3

0

Έρευνα
(Υποχρεωτικο
επιλογής )

Εαρινό

5

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

5

3

0

Επιλογής

Εαρινό

5

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

5

3

0

Υποχρεωτικό

Χειμερινό

5

3

0

Επιλογής

Χειμερινό

5

3

0

Επιλογής

Εαρινό

5
5
5

3
3
3

0
0
0

Υποχρεωτικό
Επιλογής
Επιλογής

Χειμερινό
Χειμερινό
Εαρινό

Συντομογραφίες:
Ε: Επιλογής, ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής, ΚΕΥ: Κατ΄επιλογήν υποχρεωτικό, Π: Προαιρετικό, Υ: Υποχρεωτικό, ΥΕ: Υποχρεωτικό επιλογής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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2.

Συνοπτική περιγραφή μαθημάτων των επιστημονικών πεδίων των υπό προκήρυξη θέσεων

Τμήμα

Περιβάλλοντος

Κωδικός & τίτλος
θέσης Επιστημονικού
Πεδίου

Κωδικός
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

127ΚΕΥ

Διαχείριση
Αγροοικοσυστημάτων

129ΚΕΥ

Εδαφολογία

1-ΠΕΡ-1 "Γεωργία και
Περιβάλλον"

Συνοπτική Περιγραφή μαθήματος
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
1. 1η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
2. 2η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη.
3. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικολογικοί παράγοντες.
4. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροκλιματικών τύπων.
5. Αγροκλιματικοί τύποι.
6. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: δημογραφικοί παράγοντες.
7. Παράγοντες διαμόρφωσης αγροτικού χώρου: οικονομικοί παράγοντες.
8. 3η Γεωργική Επανάσταση, χαρακτηριστικά και σημασία της στην οικονομική ανάπτυξη
και στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
9. Αγροτικά πεδία τροπικών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα και
γεωργικά συστήματα παραγωγής).
10. Αγροτικά πεδία Μεσογείου και ερημικών περιοχών: δημιουργία‐ διαχείριση
(καλλιεργητικά συστήματα και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
11. Αγροτικά πεδία ψυχρών περιοχών: δημιουργία‐διαχείριση (καλλιεργητικά συστήματα
και γεωργικά συστήματα παραγωγής).
12. Η συμβολή της αγροτικής πολιτικής στη διαχείριση του αγροτικού χώρου.
13. Η συμβολή των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων της Κ.Α.Π. στη διαχείριση του αγροτικού
χώρου.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Διαλέξεις
1. Εισαγωγή στην επιστήμη της εδαφολογίας
2. Εδαφικοί ορίζοντες
3. Υγρή και αέρια φάση του εδάφους
4. Μηχανική σύσταση του εδάφους

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

5. Η αντίσταση του εδάφους
6. Η οργανική ουσία του εδάφους
7. Φυσικές ιδιότητες
8. Γονιμότητας εδαφών Ι
9. Γονιμότητα εδαφών ΙΙ
10. Γένεση εδαφών Ι
11. Γένεση εδαφών ΙΙ
12. Υποβάθμιση εδαφών
13. Διαχείριση υποβαθμισμένων εδαφών
Εργαστήρια:
1. Εκδρομή σε διαφορετικά οικοσυστήματα – δειγματοληψία εδάφους ‐ μέτρηση υγρασίας
πεδίου
2. Προετοιμασία εδαφικών δειγμάτων προς ανάλυση – Μέτρηση υγρασίας
αεροξηρανθέντος
3. Υπολογισμός μηχανικής σύστασης εδάφους
4. προσδιορισμός του pH
5. Εκτίμηση της οργανικής ουσίας του εδάφους
6. Προσδιορισμός ολικοί αζώτου
7. Προσδιορισμός ολικοί αζώτου
8. Προσδιορισμός εκχυλίσιμου φωσφόρου
9. Ημερήσια εκδρομή για την παρατήρηση εδαφοτομών
10. Παρουσίαση και συζήτηση των εργαστηριακών αναλύσεων

2-ΠΕΡ-2 "
Εργαστηριακή Χημεία
Περιβάλλοντος"

219KEY

Eργαστήριο
Περιβαλλοντικής
Χημείας

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Διαλέξεις και εργαστήρια με το
ακόλουθο περιεχόμενο και σειρά:
1. Ασκήσεις Πεδίου (Μέτρηση pΗ, αγωγιμόμετρο, οξυγονόμετρο).
2. Αλκαλικότητα.
3. Φωτόμετρο (απορρυπαντικά).
4. Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο (COD).
5. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5)
6. Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BOD5) – Kjeldahl.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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7. Προσδιορισμός αζώτου κατά Kjeldahl.
8. Βιβλιογραφική άσκηση.
9. Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Ποιότητας στην Περιβαλλοντική Ανάλυση.
10. Χρωματογραφία.

3-ΠΕΡ-3 " Μαθηματικά
στις Περιβαλλοντικές
Επιστήμες"

204Υ

Εργαστήριο
Αναλυτικής Χημείας

401Y

Μαθηματικά

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
1. Σφάλματα.
2. Παραλαβή θέσεων – Βαθμονόμηση οργάνων
3. Εξουδετέρωση
4. Οξυμετρία – Αλκαλιμετρία
5. Οπισθογκομέτρηση
6. Συμπλοκομετρία
7. Οξειδοαναγωγή (KMnO4)
8. Οξειδοαναγωγή (K2Cr2O7)
9. Σταθμικά
10. Ιωδομετρία
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Α. Συναρτήσεις
Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις. Συνδυασμός συναρτήσεων, μετατόπιση και
αλλαγή κλίμακας γραφήματος. Τριγωνομετρικές συναρτήσεις.
Β. Όρια και συνέχεια
Ρυθμοί μεταβολής και εφαπτόμενες ευθείες σε καμπύλες. Όριο συνάρτησης και ιδιότητες
ορίων. Ακριβής ορισμός ορίου. Πλευρικά όρια. Συνέχεια. Όρια στο άπειρο και άπειρα όρια.
Γ. Παράγωγοι και εφαρμογές τους
Εφαπτόμενες και παράγωγος σε σημείο. Η παράγωγος ως συνάρτηση. Κανόνες
παραγώγισης. Η παράγωγος ως ρυθμός μεταβολής. Παράγωγοι τριγωνομετρικών
συναρτήσεων. Κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης. Παραγώγιση πεπλεγμένων
συναρτήσεων. Συναφείς ρυθμοί. Γραμμικοποίηση και διαφορικά. Ακρότατα συναρτήσεων
σε κλειστά διαστήματα. Αντιπαράγωγοι.
Δ. Ολοκληρώματα και εφαρμογές τους
Εμβαδόν και εκτίμηση ποσοτήτων με πεπερασμένα αθροίσματα. Συμβολισμός σίγμα και
όρια πεπερασμένων αθροισμάτων. Το ορισμένο ολοκλήρωμα. Το θεμελιώδες θεώρημα του
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ΕΥ5859

Ωκεανογραφίας και
Θαλασσίων
Βιοεπιστημών

4-ΩΘΒΕ-1 "Παράκτια
Μορφοδυναμική"

191ΕΩ6Υ

Εφαρμοσμένα
Μαθηματικά –
Αριθμητική Ανάλυση

Παράκτια
Μορφοδυναμική και
Μηχανική

απειροστικού λογισμού. Αόριστα ολοκληρώματα και η μέθοδος της αντικατάστασης.
Αντικαταστάσεις σε ορισμένα ολοκληρώματα. Εμβαδόν μεταξύ καμπυλών. Όγκοι με
χρήση διατομών. Μήκος τόξου. Εμβαδά επιφανειών εκ περιστροφής.
Ε. Υπερβατικές συναρτήσεις
Αντίστροφες συναρτήσεις και οι παράγωγοι τους. Φυσικοί λογάριθμοι. Εκθετικές
συναρτήσεις. Εκθετική μεταβολή και διαχωρίσιμες διαφορικές εξισώσεις.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα είναι χωρισμένο σε 8
ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επίλυση διαφορικών εξισώσεων καθώς και
συστημάτων γραμμικών και διαφορικών εξισώσεων. Οι επιμέρους ενότητες είναι οι εξής:
1. Αριθμητική Ανάλυση & Προηγμένες Γλώσσες Προγραμματισμού
2. Ολοκληρωτικός Λογισμός
3. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι
4. Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (Συστήματα)
5. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
6. Επίλυση Συστημάτων Γραμμικών Εξισώσεων
7. Ειδικά Θέματα Γραμμικής Άλγεβρας (Ιδιοτιμές & Ιδιοδιανύσματα)
8. Μέθοδοι Monte‐Carlo
Παράλληλα με την ανάπτυξη των επιμέρους ενοτήτων οι φοιτητές μαθαίνουν πως να
χρησιμοποιούν την γλώσσα προγραμματισμού MATLAB, μέσα από παραδείγματα και
εφαρμογές.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Γραμμική και μη-γραμμική θεωρία
κυματισμών. Γένεση και ανάπτυξη ανεμογενών κυματισμών (μοντέλα πρόγνωσης).
Διαμόρφωση κυματισμών στον παράκτιο χώρο (ρήχωση, διάθλαση, περίθλαση, θραύση,
ανάκλαση, αναρρίχηση). Παράκτια κυκλοφορία. Επιμήκη και εγκάρσια κυματογενή
ρεύματα. Κινητικότητα των ιζημάτων και διατμητική τάση. Μηχανισμοί μεταφοράς
φερτών υλών. Παράκτια στερεομεταφορά (εγκάρσια και παράλληλα στην ακτή).
Αλληλεπίδραση ακτών-παράκτιων έργων. Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Παράκτια
διάβρωση/πλημμύρα. Προσαρμοστικά μέτρα κατά της διάβρωσης υπό τις υφιστάμενες και
μελλοντικές κλιματικές συνθήκες. Τύποι παράκτιων και λιμενικών έργων, βασικά
λειτουργικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Mορφολογικές αναδράσεις από τα τεχνικά
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5-ΩΘΒΕ-2 "Φυσική
Ωκεανογραφία"

191EΩ10E

Δυναμική Ιζημάτων
και Ακτών

191ΘΔ9Υ

Μαθηματικά ΙΙ

έργα. Μέθοδοι μελέτης παράκτιας μορφοδυναμικής (πειράματα πεδίου, εργαστηριακά
πειράματα, αριθμητική προσομοίωση). Εργαστηριακές/Φροντιστηριακές Ασκήσεις
(υποχρεωτική παρακολούθηση).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Ορισμός και ερευνητικές μέθοδοι
Δυναμικής Ιζημάτων. Ορισμός, μέθοδοι και χωρο-χρονικές κλίμακες εκτίμησης ρυθμού
ιζηματομεταφοράς. Είδη, μέτρηση και ανάλυση θαλάσσιων ροών. Διατμητική τάση και
οριακό στρώμα. Γραμμική και τυρβώδης ροή. Αριθμός και τάσεις Reynolds. Αριθμός
Froude. Υπολογισμός της διατμητικής τάσης. Κατώφλι κίνησης (μεταβλητές, παράμετρος
και διάγραμμα του Shields, Κριτήριο Yalin). Ρυθμοί ιζηματομεταφοράς. Θεωρία της
δύναμης ροής (Bagnold). Εξισώσεις ιζηματομεταφοράς. Γένεση, ανάπτυξη και
μετασχηματισμός κυμάτων. Θεωρίες κυμάτων. Ιζηματομεταφορά από κύματα (οριακό
στρώμα, κατώφλι κίνησης). Ιζηματομεταφορά κάτω από αλληλεπίδραση
κυμάτων/ρευμάτων (μικτά οριακά στρώματα, μοντέλο Grant-Madsen, φορμαλισμοί Bijker
και Soulsby). Μορφοδυναμικά μοντέλα (ιζηματοδυναμικό υπομοντέλου).
Συλλογή/ανάλυση δεδομένων πεδίου με σύγχρονο εξοπλισμό.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο μάθημα Μαθηματικά ΙΙ
προσφέρονται στους φοιτητές οι γνώσεις που απαιτούνται ώστε να μπορούν να
μελετήσουν τον μαθηματικό φορμαλισμό της μηχανικής ρευστών και της φυσικής
ωκεανογραφίας. Διδάσκονται οι ακόλουθες ενότητες: Στοιχεία διανυσματικής ανάλυσης: ο
Ευκλείδειος χώρος, εσωτερικό γινόμενο, εξωτερικό γινόμενο, καμπύλες και διανυσματικές
συναρτήσεις, η ταχύτητα ως παράγωγος διανυσματικής συνάρτησης. Πίνακες και
ορίζουσες. Συναρτήσεις δύο και τριών μεταβλητών (βαθμωτά πεδία), γράφημα και σύνολο
στάθμης, μερική παράγωγος. Βαθμίδα (gradient) βαθμωτού πεδίου, παράγωγος κατά
μήκος καμπύλης, κατευθυνόμενη παράγωγος. Ιδιότητες του gradient. Διανυσματικά πεδία,
ο διαφορικός τελεστής ανάδελτα και οι έννοιες κλίση, απόκλιση και στροβιλισμός.
Διανυσματικές ταυτότητες. Προβλήματα μεγίστου-ελαχίστου. Το θεώρημα Taylor και
εφαρμογές, δυναμοσειρές και σειρές Taylor (συνήθη αναπτύγματα και προσεγγίσεις). Το
θεώρημα Taylor σε πολλές διαστάσεις. Εφαρμογές: Οι εξισώσεις της Μαθηματικής
Φυσικής. Οι εξισώσεις κίνησης των ρευστών (εξισώσεις Navier-Stokes). Το μάθημα
συνοδεύεται από Εργαστήριο υποχρεωτικό για όλους τους πρωτοετείς φοιτητές. Οι
φοιτητές ασκούνται στο λογισμικό MATHEMATICA
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191ΘΔ44Ε

Oceanography of the
Mediterranean

191ΜΥ2Υ

Βιολογία

191ΘΠ14Ε

Θαλάσσια Γενετική
και Βιοτεχνολογία

6-ΩΘΒΕ-3 "Βιολογία"

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος (διδάσκεται στην Αγγλική):
The course covers various oceanic processes characterizing the functioning of the
Mediterranean Sea.
More specifically, the topics examined are the following:
Mediterranean forcing: air-sea exchanges and the thermohaline circulation, Buoyancy
exchanges in the Aegean Sea: the role of the Dardanelles Straits, Numerical simulations of
physical processes in the Aegean Sea, Evolution of the Mediterranean deep waters – scenarios
and processes, Mediterranean mean sea level: observations and future projections,
Biogeochemical and ecosystem character of the Mediterranean Sea, Mediterranean
paleoceanography, processes at the Straits and their role on the Mediterranean functioning.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο μάθημα της Βιολογίας
προσφέρονται οι βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση γνωστικών
αντικειμένων που προϋποθέτουν κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας των ζώντων
συστημάτων. Διδάσκονται οι ενότητες: οργάνωση της ζωής, τα βιομόρια (σάκχαρα,
λιπίδια, πρωτεΐνες και νουκλεϊνικά οξέα), ένζυμα, κινητική ενζύμων, κυτταρική αναπνοή,
φωτοσύνθεση, κυτταρικός κύκλος, κληρονομικότητα και εξέλιξη. Το μάθημα συνοδεύεται
από σειρά εργαστηριακών ασκήσεων που στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών στο
εργαστηριακό περιβάλλον και συγκεκριμένα στη χρήση μικροσκοπίου, στην εκμάθηση
βασικών ποσοτικών φασματομετρικών μεθόδων ανάλυσης βιομορίων, στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων όσον αφορά τη χρήση των συσκευών και την πρόσληψη παραστάσεων από την
παρατήρηση νωπού βιολογικού υλικού και μονίμων παρασκευασμάτων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγή στη μοριακή γενετική:
δομή χρωμοσωμάτων, γενετικός κώδικας, μηχανισμοί αντιγραφής DNA, μεταγραφή,
επεξεργασία RNA, μετάφραση. Αρχές της έκφρασης γονιδίων, DΝΑ – πρωτεϊνικές
αλληλεπιδράσεις, στόχευση γονιδίου, έλεγχος της έκφρασης γονιδίων, ευκαρυωτικός
κανονισμός γονιδίων, ανασυνδυαζόμενο DNA και γονιδιώματα. Γενετικό φορτίο, Γενετική
επιλογή (Τύποι επιλογής. Ειδογένεση, αλληλεπιδράσεις ειδών), Γενετικές ασθένειες.
Ποσοτική Γενετική, Γονιδιωματική (Δομική, Λειτουργική), ταυτοποίηση γονιδίων,
προσδιορισμός γονιδιακής λειτουργίας, ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης. Συγκριτική
γονιδιωματική. Πληθυσμιακή Γενετική, Μοριακή Οικολογία (εφαρμογές μοριακής
γενετικής για την προσέγγιση θεμάτων εξέλιξης, οικολογίας και συμπεριφοράς), Γενετικοί
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Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής

7-ΤΕΤΔ-1 "Χημεία και
Τεχνολογία Τροφίμων"

2200

Χημεία Τροφίμων ΙΙ
(Θεωρία και
Εργαστήριο)

δείκτες και σύγχρονες μέθοδοι ανίχνευσής τους. PCR, Αλληλούχιση (κλασσική και ‘νέας
γενιάς’). Eφαρμογές της Γενετικής στο θαλάσσιο περιβάλλον: Φυλογένεση και εξελικτική
ιστορία, μοριακή ταξινομική και τεχνικές ταυτοποίησης (barcoding), εκτίμηση της
ποικιλότητας σε θαλάσσιες βιοκοινότητες/συναθροίσεις, πληθυσμιακή γενετική και
φυλογεωγραφία, γενετικές εφαρμογές για την προστασία ειδών και θαλάσσιων
οικοσυστημάτων (Γενετική της Διατήρησης), εφαρμογές γενετικών αναλύσεων στη μελέτη
των βιολογικών εισβολών, βιοδείκτες – περιβαλλοντικός έλεγχος και παρακολούθηση,
γενετική και υδατοκαλλιέργειες (εκτρεφόμενα θαλάσσια είδη), γενετική/γονιδιωματική
θαλάσσιου περιβάλλοντος, μεταγονιδιωματική (metagenomics), μετακωδικοποίηση
(metabarcoding). Eισαγωγή στη Θαλάσσια Βιοτεχνολογία: Μεταλλαξιγένεση, Mηχανισμοί
διόρθωσης των μεταλλαγών, επισκευή του DNA. Γενετικός ανασυνδυασμός, Συγκριτική
Γονιδιωματική, Διαγονιδιακοί Οργανισμοί, Γενετική Mηχανική (γενετικός ανασυνδυασμός
in vitro, τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA, κατασκευή γονιδιακών τραπεζών,
κλωνοποίηση γονιδίων, κατασκευή συμπληρωματικού DNA και γονιδιακών τραπεζών
cDNA, PCR. Συνθετική Βιολογία, Απομόνωση και καλλιέργεια μικροοργανισμών από το
θαλάσσιο περιβάλλον. Eφαρμογές της Bιοτεχνολογίας στο θαλάσσιο περιβάλλον: Χρήσεις
θαλάσσιων οργανισμών από τον άνθρωπο. Φαρμακευτική χρήση των θαλάσσιων φυσικών
προϊόντων: Αντιβιοτικά από θαλάσσια βακτήρια και μύκητες. Φαρμακευτικά προϊόντα
από σπόγγους, κνιδόζωα, ασκίδια και άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και τους
συμβιώτες τους για καταπολέμηση σοβαρών ασθενειών. Παραγωγή ουσιών και δομικών
συστατικών βιομηχανικού ενδιαφέροντος. Χημικές ενώσεις από θαλάσσιους οργανισμούς
για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Τεχνολογία τροφίμων. Βιοαποκατάσταση
(bioremediation). Βιοτεχνολογία και βελτίωση της υγείας, αύξησης, αναπαραγωγής των
εκτρεφόμενων οργανισμών. Διαγονιδιακοί οργανισμοί, βασική έρευνα και εφαρμογές.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς
την ΘΕΩΡΙΑ τα εξής θέματα: Μικροσυστατικά: Βιταμίνες, Ανόργανα συστατικά,
Φαινολικά συστατικά, Πρόσθετα τροφίμων και Επιμέρους βασικά τρόφιμα ζωικής και
φυτικής προέλευσης: Γάλα, Αυγά, Κρέας, Ιχθυρά, Εδώδιμα λίπη και έλαια, Δημητριακά,
Όσπρια, Φρούτα και Λαχανικά, Ευφραντικά.
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τα εξής θέματα: Προσδιορισμός
βιταμινών, Προσδιορισμός ολικών φαινολικών, Απομόνωση ολικών λιποειδών,
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8-ΤΕΤΔ-2 "Διατροφή,
Άσκηση και Δημόσια
Υγεία"

4150

Βιοδιεργασίες στην
Ανάπτυξη Βιώσιμων
Καινοτόμων
Προϊόντων Διατροφής

2000

Ιστορία και
Ανθρωπολογία της
Διατροφής

Διαχωρισμός ολικών λιποειδών σε επιμέρους τάξεις πολικών και ουδετέρων λιποειδών,
Διαχωρισμός πολικών και ουδέτερων λιποειδών σε επιμέρους είδη με χρωματογραφία
λεπτής στιβάδας (TLC).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει:
1) Εισαγωγή. Μικροοργανισμοί και βιοδιεργασίες. 2) Ένζυμα και βιοδιεργασίες. 3)
Διεργασίες και τεχνολογίες ζυμώσεων. 4) Επιλογή, Λειτουργία και Κλιμάκωση μεγέθους
βιοαντιδραστήρων. Τροποποιημένες μορφές αντιδραστήρων. 5) Στρατηγικές ανάκτησης
και καθαρισμού προϊόντων με διατροφικό ενδιαφέρον. 6) Παραγωγή προϊόντων μέσω
βιοδιεργασιών. Κατηγορίες- Χρήσεις - Εφαρμογές στην Επιστήμη της Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής. 7)Βιοενεργοί δευτερογενείς μεταβολίτες. 8) Φυσικά λειτουργικά
τρόφιμα, βιοδραστικά συστατικά, καινοτόμα προϊόντα διατροφής 9)Βιομηχανική
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διατροφής μέσω βιοδιεργασιών (case studies). Πρότυπα
βιοδιυλιστήρια. 10)Αειφόρος ανάπτυξη. Εκτίμηση (αξιολόγηση) του κύκλου ζωής (LCA)
διεργασιών που οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας - Case
studies. 11)Εισαγωγή στον σχεδιασμό βιομηχανικών διεργασιών και εκπόνησης
προκαταρκτικών τεχνοοικονομικών μελετών. 12)Υπολογισμός συνολικού κόστους
παραγωγής. Ανάλυση των παραγόντων που συνεισφέρουν στον υπολογισμό του
συνολικού κόστους παραγωγής και μεθοδολογία που ακολουθείται για τον υπολογισμό.
Ανάλυση περιθωρίου κέρδους. 13)Πλήρη τεχνοοικονομική αξιολόγηση βιοδιεργασίας που
οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων διατροφής - case study (προσομoιωτικό
βιομηχανικό πακέτο σχεδιασμού βιοδιεργασιών). 14) Οι φοιτητές θα επιλέξουν μία
εργασία από μια λίστα εργασιών την οποία θα επιτελέσουν σε ομάδες των 3-4 ατόμων και
θα παρουσιάσουν στο τέλος του μαθήματος.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Τροφική επιλογή: Βιολογικοί και
πολιτισμικοί παράγοντες στη διαμόρφωση των τροφικών αρεσκειών και αποστροφών.
Προσωπική επιλογή, οικειότητα, διαθεσιμότητα τροφής, εκμάθηση της καλής γεύσης.
Θεωρητικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της τροφικής επιλογής: Φονκτιοναλισμός,
στρουκουραλιμσός, οικολογική προσέγγιση. Ο ρόλος της διατροφής στην πυραμίδα των
ανθρώπινων αναγκών του Maslow. Η διατροφή του ανθρώπου στην πορεία εξέλιξής του.
Σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της ανθρώπινης διατροφής: φωτιά, γεωργία,
κτηνοτροφία, βιομηχανία και τεχνολογία, επιστημονική εξέλιξη. Η διατροφή του
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5100

Διατροφή στην
Άσκηση και τη
Σωματική
Δραστηριότητα

5150

Διατροφικές
Πολιτικές και
Δημόσια Υγεία

παλαιολιθικού ανθρώπου. Η διατροφή κατά την αρχαιότητα. Η διατροφή κατά τη
βιομηχανική επανάσταση. Ο ρόλος της διατροφής στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους
(διαμόρφωση αναστήματος και εγκεφάλου). Διατροφικές συνήθειες ανά τον κόσμο: ο
ρόλος της θρησκείας στη διαμόρφωση των διαιτητικών κανόνων. Διατροφικοί κανόνες και
απαγορεύσεις στον ιουδαϊσμό, τον ισλαμισμό, τον χριστιανισμό, το βουδισμό και τον
ινδουισμό. Οι νηστείες στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Το ραμαζάνι στον ισλαμισμό. Η
ιερή αγελάδα στον Ινδουισμό. Ιδιόμορφες διατροφικές συνήθειες και πιθανές ερμηνείες
τους υπό το πρίσμα της οικολογίας και της κουλτούρας. Ιστορία των τροφίμων και ο ρόλος
τους στη διατροφή του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Διατροφικές κρίσεις: πείνα, λοιμός,
μετανάστευση σε περιβάλλον με διαφορετική διατροφική κουλτούρα, διατροφική
μετάβαση στις αναπτυσσόμενες κοινωνίες, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα, χημικά
λιπάσματα, πρόσθετα τροφίμων. Σύγχρονες πολιτικές διατροφής και η επίπτωσή τους στη
διαμόρφωση των διατροφικών επιλογών. Ο ρόλος της βιομηχανίας. Ανθρωπολογική
προσέγγιση της επικράτησης των νοσημάτων φθοράς στις σύγχρονες κοινωνίες, με
έμφαση στην παχυσαρκία.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγικά στοιχεία. Αρχές
εργοφυσιολογίας της άσκησης. Μεταβολισμός θρεπτικών συστατικών στην άσκηση
(υδατάνθρακες, πρωτεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα). Αξιοποίηση ενεργειακών υποστρωμάτων
ανάλογα με το είδος άσκησης και σωματικής δραστηριότητας. Ενεργειακό ισοζύγιο.
Απώλεια και διατήρηση σωματικού βάρους. Ανάγκες μακροθρεπτικών συστατικών
ανάλογα με είδος άσκησης. Ανάγκες μικροθρεπτικών συστατικών ανάλογα με είδος
άσκησης. Ανάγκες υγρών και ηλεκτρολυτών. Καταστάσεις που χρήζουν προσοχής κατά
την άσκηση (κύηση, θηλασμός, παιδική ηλικία, εφηβεία, τρίτη ηλικία). Άσκηση,
διαταραχές λήψης τροφής και ανορθόδοξες δίαιτες. Πρωτόκολλα για δημιουργία
διατροφικής αγωγής σε σχέση με την άσκηση. Προγράμματα διατροφής για προετοιμασία
σε αγώνισμα. Προγράμματα διατροφής κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος. Προγράμματα
διατροφής μετά από αγώνισμα. φόρτιση υδατανθράκων, φόρτιση λίπους, κ.α. πριν την
άσκηση. Συμπληρώματα διατροφής και άσκηση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Βασικές αρχές δημόσιας υγείας με
έμφαση στη δημόσια υγεία και διατροφή. Αρχές χάραξης διατροφικής πολιτικής με στόχο
την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Αρχές διατροφικής επιδημιολογίας. Εκτίμηση της
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9-ΤΕΤΔ-3
"Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία
Τροφίμων"

3000

Στρατηγικό
Μάρκετινγκ

3150

Διαχείριση
Καινοτομίας και

κατάστασης θρέψης σε άτομα και πληθυσμούς. Εκτίμηση της φυσικής δραστηριότητας.
Διατροφικές Πολιτικές για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Κοινότητας. Διατροφικές Πολιτικές
για Παρεμβάσεις σε Επίπεδο Πληθυσμού. Διατροφικές Συστάσεις. Επιλογή τροφής και
παράγοντες που την επηρεάζουν. Παχυσαρκία και δημόσια υγεία. Υποσιτισμός και
δημόσια υγεία. Ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Ιώδιο και διαταραχές ανεπάρκειας ιωδίου.
Σιδηροπενική αναιμία. Διατροφικές πολιτικές και πρόληψη ασθενειών: Καρδιαγγειακές
Παθήσεις, Σακχαρώδης διαβήτης, Μεταβολικό Σύνδρομο, Διατροφή και καρκίνος,
Οστεοπόρωση και κάταγμα ισχίου. Επιδημίες και Λοιμώδη Νοσήματα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η ύλη χωρίζεται σε 4 ενότητες. Στην
πρώτη ενότητα συνοψίζονται οι βασικότερες τάσεις του επιχειρηματικού κόσμου που
περιγράφουν τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του μάρκετινγκ και θέτουν τις βάσεις για
το Μάρκετινγκ 3.0. Στην δεύτερη ενότητα εξηγείται πως μία εταιρεία μπορεί να
επικοινωνήσει τους στόχους, το όραμα, και τις αξίες της σε κάθε έναν από τους βασικούς
εταίρους της, δηλαδή τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες τους
δικτύου της και τους μετόχους της. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι απόψεις
σχετικά με τις βασικότερες πτυχές εφαρμογής του Μάρκετινγκ 3.0 στα πλαίσια της
προσπάθειας αντιμετώπισης μεγάλων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως η ευημερία, η
φτώχεια και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και περιγράφεται πως οι οργανισμοί μπορούν
να εφαρμόσουν το ανθρωποκεντρικό μοντέλο. Και τέλος στην τέταρτη ενότητα
συνοψίζονται οι δέκα βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 3.0 με επιλεγμένα παραδείγματα
εταιρειών που έχουν ενσωματώσει τις αρχές του μοντέλου στις δραστηριότητες τους. Τα
κεφάλαια είναι τα ακόλουθα:
ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Γνωριμία με το Μάρκετινγκ 3.0 2. Το Μελλοντικό Μοντέλο του
Μάρκετινγκ 3.0 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 3. Προώθηση του Εταιρικού Οράματος στους
Καταναλωτές 4. Προώθηση των Εταιρικών Αξιών στους Εργαζόμενους 5. Προώθηση των
Εταιρικών Αξιών στους Εταίρους 6. Προώθηση του Εταιρικού Οράματος στους Μετόχους
ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 7. Προώθηση του Οράματος της Κοινωνικοπολιτισμικής Αλλαγής 8.
Ανάδειξη Επιχειρηματιών στις Αναδυόμενες Αγορές 9. Συμβολή των Εταιρειών στην
Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ενώνοντας τα Κομμάτια του πάζλ.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα έχει ως σκοπό την
κατανόηση της στρατηγικής διαχείρισης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις για την
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Ανάπτυξη Νέων
Προϊόντων

4300

Σχεδιασμός και
Δημιουργία Νεοφυών
Επιχειρήσεων στον
Κλάδο των Τροφίμων

ανάπτυξη νέων προϊόντων ή την βελτίωση των προϊόντων που ήδη διατίθενται. Οι
φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες εφαρμογής μεθόδων διαχείρισης καινοτομίας και
διαδικασιών βελτίωσης του κύκλου ζωής προϊόντων, ενισχύοντας τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα ενός οργανισμού, καλλιεργώντας παράλληλα τις ηγετικές τους
ικανότητες ώστε να διαχειρίζονται με επιτυχία τις μεθόδους αυτές. Θα γίνει κατανοητή η
στρατηγική πρόκληση που αντιμετωπίζουν σήμερα οι σύγχρονοι οργανισμοί και η σχέση
της ανάπτυξης της καινοτομίας με το στρατηγικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, τη
χρηματοδότηση και τις λειτουργίες τις επιχείρησης σε όλο τον κύκλο ζωής ενός προϊόντος.
Στα πλαίσια του μαθήματος αναπτύσσονται θέματα που περιλαμβάνουν:
•Πηγές και πρότυπα καινοτομίας. •Στρατηγική Καινοτομίας: Αξιολόγηση και
προσδιορισμός των στρατηγικών κατευθύνσεων. •Στρατηγικές συνεργασίας και
προστασία της καινοτομίας. •Οργανωτικές δομές και ομάδες για την υποστήριξη της
καινοτομίας. •Διαδικασίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και βελτίωσης του κύκλου ζωής
προϊόντων
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα «Σχεδιασμός και
Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων στον Κλάδο των Τροφίμων» έχει ως αντικείμενο
συζήτησης όλο τον κύκλο της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τη σύλληψη και
κατανόηση της επιχειρηματικής ιδέας και την αξιολόγηση της ευκαιρίας, στη δημιουργία
του επιχειρηματικού σχεδίου, την ανεύρεση κατάλληλων πόρων και την ολοκλήρωση
συμφωνιών, στη στρατηγική διοίκηση και στην επιλογή του κατάλληλου μοντέλου
υλοποίησης της επιχειρηματικής ιδέας, έως την έξοδο από την επιχειρηματική
δραστηριότητα. Αντικειμενικός σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές
τη διαδικασία της επιχειρηματικότητας, από τη σκοπιά της στρατηγικής διοίκησης, και να
συνδυάσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε άλλα συναφή μαθήματα μέσω της
εξέτασης σύγχρονων πρακτικών ζητημάτων που θα δοθούν μέσω της χρήσης
πραγματικών μελετών περίπτωσης. Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου θα πρέπει να
παραδώσουν γραπτώς ένα επιχειρηματικό σχέδιο το οποίο θα έχει ως σκοπό την
κατανόηση όλου του κύκλου της επιχειρηματικής διαδικασίας. Η διδασκαλία του
μαθήματος έχει τους παρακάτω μαθησιακούς στόχους:
α) Να συμβάλλει στην κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της επιχειρηματικότητας
καθώς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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β) Να συμβάλλει στην κατανόηση των βασικών σταδίων της επιχειρηματικής διαδικασίας
από τη σύλληψη της επιχειρηματικής ιδέας έως την έξοδο από την επιχειρηματική
δραστηριότητα.
γ) Να συνδυάσει και να διευρύνει τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί από τους φοιτητές σε
άλλα συναφή μαθήματα Διοίκησης (Μάρκετινγκ, Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων,
κ.ά).
δ) Να εμπλουτίσει τις γνώσεις αυτές, με πρακτικά παραδείγματα, και να δώσει τη
δυνατότητα εφαρμογής / αξιολόγησης, εννοιών / μοντέλων / διαδικασιών στο σύγχρονο
επιχειρηματικό περιβάλλον.

10-ΤΕΤΔ-4 "Βιοχημεία"

1750

Βιοχημεία Ι (Θεωρία
και Εργαστήριο)

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η διδασκαλία του μαθήματος
καλύπτει όλες τις βασικές αρχές της δομικής βιοχημείας και αναλύει την δομή και την
λειτουργία των βασικών κατηγοριών των βιομακρομορίων (Πρωτεΐνες/Ένζυμα,
Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Νουκλεϊκά οξέα) του ανθρώπινου οργανισμού. Το μάθημα
περιλαμβάνει θεωρητικές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. Η Θεωρία του
Μαθήματος περιλαμβάνει:
• Αμινοξέα/Πεπτίδια/Πρωτεΐνες: Από την πρωτοταγή στην τεταρτοταγή δομή,
• Πρωτεΐνες με σημαντικό βιολογικό ρόλο: Αιμοσφαιρίνη, μυοσφαιρίνη, κολλαγόνο,
ελαστίνη.
• Υδατάνθρακες: Κατάταξη‐Ονοματολογία‐Δομικά χαρακτηριστικά‐Ιδιότητες,
Υδατάνθρακες με σημαντικό βιολογικό ρόλο: Μονοσακχαρίτες‐Ολιγοσακχαρίτες‐
Πολυσακχαρίτες‐Ομοπολυσακχαρίτες‐Ετεροπολισακχαρίτες.
• Λιπίδια: Κατάταξη‐Ονοματολογία‐Δομικά χαρακτηριστικά‐Ιδιότητες, Λιπίδια με
σημαντικό βιολογικό ρόλο: Φωσφολιπίδια ‐ Γλυκολιπίδια ‐ Λιποπρωτεΐνες, Σύσταση ‐
Λειτουργία κυτταρικών μεμβρανών.
• DNA και RNA: Δομικά χαρακτηριστικά‐Λειτουργία, Μοριακή βάση της ροής των
γενετικών πληροφοριών, Βλάβες/Μεταλλάξεις‐Συστήματα επιδιόρθωσης.
• Ένζυμα‐Συνένζυμα: Μηχανισμοί δράσης‐Εξειδίκευση‐Βιολογικός ρόλος.
Ονοματολογία‐Κατάταξη, Κινητική και Αναστολή ενζυμικών αντιδράσεων, Έλεγχος
ενζυμικής δραστικότητας.
Το Εργαστήριο του Μαθήματος περιλαμβάνει:
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• Οξεοβασικές ιδιότητες αμινοξέων, καμπύλη τιτλοδότησης αμινοξέων, προσδιορισμός
σταθερών ιονισμού και ισοηλεκτρικού σημείου.
• Αντιδράσεις ανίχνευσης‐ποιοτική ανάλυση αμινοξέων: αντίδραση νινυδρίνης,
ξανθοπρωτεΐνης, κυστεΐνης, αργινίνης και τρυπτοφάνης.
• Διαχωρισμός αμινοξέων με χρωματογραφικές μεθόδους: χρωματογραφία λεπτής
στοιβάδας (ταυτοποίηση ασπαρτάμης και προϊόντων υδρόλυσης της) και
χρωματογραφία στήλης ιοντοανταλλαγής (διαχωρισμός μίγματος γλουταμινικού
οξέος και αργινίνης).
• Απορρόφηση αρωματικών αμινοξέων: Βασικές αρχές φασματοφωτομετρίας ορατού
και υπεριώδους, φάσμα απορρόφησης τυροσίνης, πρότυπη καμπύλη τυροσίνης και
αναλυτικός προσδιορισμός συγκέντρωσης διαλύματος τυροσίνης.
• Προσδιορισμός αμινοξικής σύστασης και αλληλουχίας πρωτεϊνών, αναλυτής
αμινοξέων, όξινη, αλκαλική και ενζυμική υδρόλυση πρωτεϊνών, σύνθεση πεπτιδίων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει:
- Ιστορικές πηγές και λαϊκή θεραπευτική: Εισαγωγή σε αρχαία κείμενα τα οποία αναλύουν
τις θεραπευτικές ιδιότητες βοτάνων. Συγγραφείς της κλασσικής ελληνικής και ρωμαϊκής
περιόδου. Επίδρασή τους στα αραβικά εγχειρίδια και στα κείμενα του Μεσαίωνα. Έμφαση
στα φυτά της ελληνικής επικράτειας. Η μετάβαση στη σύγχρονη φαρμακογνωσία.
- Δευτερογενείς μεταβολίτες και απομόνωση: Χημεία φυσικών προϊόντων. Η ελληνική
χλωρίδα και βιοποικιλότητα. Xημικές κατηγορίες –δευτερογενείς μεταβολίτες. Μέθοδοι
παραγωγής εκχυλισμάτων. Μέθοδοι απομόνωσης φυσικών προϊόντων. Μέθοδοι ανάλυσης
- Αρωματικά φυτά: Δημοφιλή αρωματικά φυτά της Ελλάδας. Οικονομική σημασία,
βιοποικιλότητα και περιορισμοί. Κρόκος Κοζάνης. Τσάι του βουνού. Δίκταμο. Ενδημικά
φυτά. Δευτερογενείς μεταβολίτες που έχουν απομονωθεί και φυτοχημικό προφίλ. Φαρμακευτικά φυτά: Δημοφιλή φαρμακευτικά φυτά της Ελλάδας. Υπερικό το διάτρητο.
Λαδανιά και λάδανο. Οι παιώνιες της Ελλάδας. Αλκάννα. Αλόη. Εχινάκεα.
Φυτοοιστρογόνα και η οικογένεια των ψυχανθών. Μαστίχα Χίου. Κάνναβη. Γλυκύριζα.
Αρτεμίσια και αρτεμισινίνη. Έλατο του Ειρηνικού και ταξόλη. Άτροπος και ατροπίνη.
- Μεσογειακή διατροφή και διατροφικά/βρώσιμα φυτά: Η αξία της Μεσογειακής
διατροφής. Κρητική διατροφή. Επιδημιολογικές μελέτες και κατανάλωση άγριων φυτών
και ελαιολάδου. Ελαιόδενδρο, βρώσιμη ελιά και ελαιόλαδο. Χημική σύσταση και
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βιολογικές δράσεις. Φαινόλες ελαιολάδου και υγεία. Φύλλα ελιάς. Πράσινα φυλλώδη
λαχανικά και χόρτα. Χημική σύσταση και βιοδραστικά φυσικά προϊόντα από το ραδίκι και
άλλα βρώσιμα χόρτα. Η αξία τους ως αντιοξειδωτικοί παράγοντες. Παραδοσιάκες χρήσεις
αφεψημάτων.
- Ρυθμιστικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ανάπτυξη συμπληρωμάτων
διατροφής/βιολειτουργικών τροφίμων: European Medicines Agency (EMA). European Food
Safety Agency (EFSA). Αξιώσεις υγείας. Μονογραφίες. Επιστημονική τεκμηρίωση αξιώσεων
υγείας. Ανασκοπήσεις βιβλιογραφίας. Επιτροπές ειδικών. Ασφάλεια φυτοθεραπευτικών
και τροφίμων. Φυτά/δρόγες με ενδιαφέρον για την Ελλάδα που εμπεριέχονται στις
μονογραφίες του EMA.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς τη
ΘΕΩΡΙΑ τα εξής θέματα: 1. Εισαγωγή στους
μικροοργανισμούς και στη μικροβιολογία. 2. Γενικά στοιχεία περί κυτταρικής δομής και
μικροβιακής ποικιλομορφίας. 3. Κυτταρικός φάκελος, μετακίνηση,
επιφανειακές και ενδοκυττάριες δομές προκαρυωτικών κυττάρων. 4. Θρέψη και
μεταβολισμός των μικροοργανισμών. 5. Μικροβιακή αύξηση και περιβαλλοντικές
επιδράσεις. 6. Έλεγχος της μικροβιακής αύξησης (με φυσικά, χημικά μέσα). 7. Εισαγωγή
στην ιολογία. 8. Ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί (μύκητες, φύκη, πρωτόζωα και έλμινθες).
9. Αλληλεπιδράσεις ανθρώπου‐μικροοργανισμών και μηχανισμοί παθογένειας
μικροοργανισμών.
Το μάθημα περιλαμβάνει ως προς το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ τα εξής θέματα: 1. Παρατήρηση
μικροοργανισμών στο μικροσκόπιο και διαφορική χρώση βακτηρίων κατά Gram. 2.
Μικροβιολογικά θρεπτικά υποστρώματα: προετοιμασία και αποστείρωση. 3. Ασηπτική
τεχνική, μέθοδοι ενοφθαλμισμού και απομόνωσης μικροοργανισμών. 4. Απαρίθμηση
βακτηριακών κυττάρων εναιωρήματος μέσω της μεθόδου των διαδοχικών δεκαδικών
αραιώσεων και καλλιέργειας σε τρυβλία. 5. Βιοχημικές δοκιμές καταλάσης και οξειδάσης.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγή στη Γενετική και
Διατροφή. Αρχές Γενετικής Ανθρώπου (το ανθρώπινο γονιδίωμα και η σύγχρονη
Γονιδιωματική). Διατροφή βασισμένη στο γονότυπο. Η αλληλεπίδραση της διατροφής με
τη γενετική στην υγεία και τη νόσο. Ο ρόλος των ξεχωριστών γονιδίων που επηρεάζουν
την απόκριση του οργανισμού στη διατροφή. Επίδραση σε μοριακό επίπεδο της διατροφής
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στη γενετική ποικιλομορφία των ανθρώπων. Διατροφή και Επιγενετική. Επίδραση των
διατροφικών στοιχείων στις επιγενετικές διαδικασίες. Επίδραση της διατροφής στο
γενομικό DNA και τις τροποποιήσεις των ιστονών. Διατροφική Επιγενετική και πρόληψη
παιδιατρικών ασθενειών. Διατροφή και τεχνολογίες-omics. Διατροφογονιδιωματική
(Nutrigenomics) και εφαρμογές της. Η χρήση της Πρωτεομικής στην ταυτοποίηση
βιοδραστικών μορίων στα τρόφιμα. Διατροφή και εντερική μικροβιακή χλωρίδα. Ζητήματα
Βιοηθικής που σχετίζονται με τη Γενετική και τη Διατροφή.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει: Α)
Βασικές έννοιες: Ποιότητα Τροφίμων, Χαρακτηριστικά ποιότητας τροφίμων, Απόλυτη
Ασφάλεια, Σχετική Ασφάλεια, Διασφάλιση Ποιότητας (QA), Διοικηση Ολικής Ποιότητας
(TQM), Σύστημα ΗACCP, Προαπαιτούμενα Συστήματος HACCP: Ορθή Υγιεινή Πρακτική
(GHP) και Ορθή Βιομηχανική Πρακτική (GMP), Β) Κίνδυνοι τροφίμων: χημικοί,
μικροβιολογικοί, φυσικοί κίνδυνοι, Γ) Αρμοδιότητες της ομάδας HACCP, Δ) Αρχές του
Συστήματος HACCP: Καταγραφή πιθανών κινδύνων, Ανάλυση Επικινδυνότητας,
Καθορισμός Προληπτικών Μέτρων, Καθορισμός Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs),
Kαθορισμός Κρίσιμων Ορίων για CCPs, Διαδικασίες ελέγχου των CCPs, Διορθωτικές
Ενέργειες, Διαδικασίες Επαλήθευσης, Καταγραφής και Αρχειοθέτησης, Ε) Παραδείγματα
εφαρμογής του Συστήματος HACCP σε παραγωγικές διαδικασίες τροφίμων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής
θέματα: 1.Εισαγωγή στην Υγιεινή Τροφίμων και βασικές έννοιες – Ορισμοί. 2. Ποιότητα
και Υγιεινή Τροφίμων – Πρακτικές για τη διασφάλιση της υγιεινής και της
μικροβιολογικής ασφάλειας των τροφίμων – Διάκριση μεταξύ μικροβιολογικής ασφάλειας
και μικροβιολογικής ποιότητας τροφίμων – Το τρίπτυχο ασφάλεια, ποιότητα και
αποδεκτικότητα στα τρόφιμα. 3.Κώδικας Τροφίμων (Codex Alimentarius): Βασικά κείμενα
υγιεινής τροφίμων – Γενικές αρχές για την υγιεινή τροφίμων – Υποδομές υγιεινής στη
βιομηχανία τροφίμων, Ορθή Βιομηχανική/Υγιεινή Πρακτική (GMP/GHP) – Καθαρισμός
και απολύμανση, ατομική υγιεινή προσωπικού βιομηχανιών τροφίμων – Ευαισθητοποίηση
καταναλωτή. 4. Παράγοντες κινδύνου (hazards) τροφίμων – Χαρακτηριστικά παραγόντων
κινδύνου, όρια αύξησης κυριότερων παθογόνων μικροοργανισμών, τρόφιμα με τα οποία
σχετίζονται και στα οποία συνηθέστερα απαντώνται οι παράγοντες κινδύνου (δυνητικά
επικίνδυνα τρόφιμα) – Έλεγχος παραγόντων κινδύνου στα τρόφιμα – Οι μικροοργανισμοί
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ως δείκτες υγιεινής των τροφίμων.5. Συμπεριφορά καταναλωτή τροφίμων – Ορισμός,
παράγοντες, χρησιμότητα, χαρακτηριστικά στοιχεία, κίνητρα διαμόρφωσης συμπεριφοράς
καταναλωτή. 6. Συνήθης εσφαλμένες συμπεριφορές καταναλωτή τροφίμων στην οικιακή
πρακτική: Επιλογή και αγορά τροφίμων – Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο – Ψύξη
(συντήρηση) και κατάψυξη τροφίμων – Απόψυξη τροφίμων – Επαναθέρμανση τροφίμων –
Χρήση σκευών και επιφανειών τεμαχισμού/επεξεργασίας τροφίμων – Καθαρισμός και
εξυγίανση στην οικιακή κουζίνα. 7. Εκπαίδευση καταναλωτή τροφίμων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα περιλαμβάνει τα εξής
θέματα:
1.Εισαγωγή στην Επιδημιολογία και βασικές έννοιες με έμφαση στη Δημόσια Υγεία και
την Υγιεινή Τροφίμων – Ορισμοί. 2. Παράγοντες κινδύνου (βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί) –
Κατηγορίες και ταξινόμηση τροφιμογενών νοσημάτων (τροφολοιμώξεις, τροφοτοξινώσεις,
τροφοτοξικώσεις). 3. Χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων (μολυσματικότητα,
παθογονικότητα, λοιμοτοξικότητα, ανοσοποιητική ικανότητα, ανθεκτικότητα) – Μέτρα
συχνότητας τροφιμογενών νοσημάτων: Δείκτες νοσηρότητας (επιπολασμός & επίπτωση),
θνησιμότητα & θνητότητα, δείκτες προσβολής, σύγκριση μεταξύ δεικτών
(προτυποποίηση).4. Επιδημιολογικά στοιχεία τροφιμογενών νοσημάτων – Αποτίμηση του
αντίκτυπου των τροφιμογενών νοσημάτων (DALYs, QALYs) – Σύγχρονα δεδομένα,
αναδυόμενοι (emerging) παράγοντες κινδύνου τροφιμογενών νοσημάτων και μελλοντικές
προκλήσεις. 5. Κύρια τροφιμογενή νοσήματα μικροβιακής αιτιολογίας – Βακτηριακές
τροφολοιμώξεις (π.χ. σαλμονέλλωση, λιστερίωση, καμπυλοβακτηριδίαση) – Βακτηριακές
τροφοτοξινώσεις (π.χ. σταφυλοκοκκική δηλητηρίαση, αλλαντίαση) – Τροφιμογενείς ιώσεις
(εντεροϊοί, ιοί Norwalk, ιοί Rota) – Συνοπτική παρουσίαση τροφιμογενών νοσημάτων:
Αιτιολογικός παράγοντας, παθογένεια, συμπτώματα και σημεία της νόσου, υποδόχο
(reservoir) του μικροοργανισμού, ενεχόμενα τρόφιμα, μικροβιολογικός έλεγχος τροφίμων
(εργαστηριακή διάγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση νοσογόνων καταστάσεων). 6.
Πρότυπες μέθοδοι ανίχνευσης τροφιμογενών παθογόνων μικροοργανισμών – Κλασικές
(φαινοτυπικές) και σύγχρονες μοριακές μέθοδοι ταυτοποίησης (π.χ. PFGE, RAPD, rep-PCR,
MLST) των τροφιμογενών παθογόνων. 7. Ανάλυση κινδύνου (risk analysis) και αξιολόγηση
κινδύνου (risk assessment) τροφιμογενούς νοσήματος. 8. Σχεδιασμός και εφαρμογή
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ΠΑ/Σ-086

Πρακτική Άσκηση
/Σεμινάριο: Ειδικά
θέματα διδακτικής
της Ιστορίας και
Ιδεολογία

ΚΑ-194

Εκπαιδευτική πράξη
και Κοινωνικές
Επιστήμες

13-ΚΑΙ-1 " Διδακτική
της Ιστορίας"

Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας και
Ιστορίας

14-ΚΑΙ-2 "Εκπαίδευση
και Κοινωνικές
Επιστήμες"

συστήματος διαδικασιών διερεύνησης μιας συρροής κρουσμάτων (outbreak)
τροφιμογενούς νοσήματος – Επιδημικές καμπύλες.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η διδακτική της ιστορίας εστιάζει
στη μελέτη των τρόπων μεταφοράς της ιστορικής γνώσης μέσα από τους μηχανισμούς της
εκπαίδευσης σε ακροατήρια που ποικίλλουν ως προς την ηλικία, τη σύνθεση και το
επίπεδο σπουδών. Η κατάρτιση στη διδακτική της ιστορίας συνεισφέρει σημαντικά στον
τρόπο με τον οποίο ενισχύεται η κριτική ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων και,
παράλληλα, αποτρέπεται η ανάπτυξη πνεύματος μισαλλοδοξίας και διακρίσεων. Τέλος,
στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε στερεότυπες έννοιες της τρέχουσας
αντίληψης για την ιστορία, όπως αντικειμενικότητα, παραχάραξη, ιδεολογικά στερεότυπα
κτλ. Η προσέγγιση όλων των θεμάτων οφείλει να καλύπτει με ισορροπημένο τρόπο τόσο
την μεθοδολογική όσο και την ουσιαστική πτυχή τους.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος
αναπτύσσονται συγκεκριμένα θέματα διδακτικής της ιστορίας, διαφοροποιημένα ως προς
την ποικιλία των ιστορικών γεγονότων, τον ιστορικό κλάδο (κοινωνική ιστορία, ιστορία
των ιδεών κτλ.), τη σύνθεση του ακροατηρίου και το επίπεδο σπουδών. Διερευνάται, με
αφορμή απτά παραδείγματα, η διαμόρφωση ιστορικών κρίσεων σε συνάρτηση με το
εκάστοτε εθνικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, καθώς και ο ρόλος του
εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτών στη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η μετατροπή των κοινωνικών
επιστημών σε αντικείμενο διδασκαλίας έχει συγκροτηθεί ως διακλαδικό γνωστικό
αντικείμενο με την ονομασία Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών. Οι αναφορές του
παραπάνω κλάδου αντλούν από θεωρίες της μάθησης και της σχέσης μάθησης και
εκπαιδευτικής πράξης καθώς και από τις επιστημολογικές ιδιαιτερότητες της κατανόησης
των κοινωνικών σχέσεων και του πολιτισμού. Με βάση τις παραπάνω θεωρητικές
αναφορές αναλύονται ζητήματα, όπως ο ρόλος των αναλυτικών προγραμμάτων
διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο ρόλος
των εκπαιδευτικών, η κατανόηση του πλαισίου της σχολικής τάξης, η εκπαιδευτική πράξη
(ο γενικός σχεδιασμός του μαθήματος, οι μεθοδολογικές επιλογές, οι τρόποι αξιολόγησης
και διαχείρισης της σχολικής τάξης). Η ειδική συμβολή της κοινωνικής ανθρωπολογίας
στον παρόντα κλάδο είναι η εξέταση συγκεκριμένων παιδαγωγικών προκλήσεων που
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15-ΚΑΙ-3 "Ευρωπαϊκή
Ιστορία 1750-1830"

ΠΑ/Σ-087

Πρακτική Άσκηση
/Σεμινάριο: Σχολείο,
Κοινωνία και
Πολιτισμός

Ι-289

Ευρωπαϊκός και
ελληνικός
διαφωτισμός

συνδέονται με την διδασκαλία των Κοινωνικών Επιστημών: η κριτική εθνοκεντρικών
προσεγγίσεων της κοινωνίας και του πολιτισμού και η ανάδειξη της συγκριτικής,
διαπολιτισμικής γνώσης που παράγει η κοινωνική ανθρωπολογία. Επιπλέον συμβολή της
κοινωνικής ανθρωπολογίας συνιστά η παροχή στον εκπαιδευτικό αναλυτικών εργαλείων
για την ανάλυση της εκπαιδευτικής πράξης και την ανατροφοδότηση του σχεδιασμού της
δράσης μέσω του αναστοχασμού. Ποιες είναι οι διαδικασίες με τις οποίες μπορεί ο
εκπαιδευτικός να λειτουργήσει ως ερευνητής του έργου του, λαμβάνοντας παράλληλα
υπόψη διάφορες παραμέτρους που το επηρεάζουν όπως το θεσμικό, κοινωνικό και (εθνικό
ή τοπικό) πολιτισμικό πλαίσιο εντός και εκτός του σχολείου;
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η εξοικείωση με τη σχολική
πραγματικότητα και τις απαιτήσεις μιας διδακτικής παρέμβασης με αντικείμενο ποικίλες
διαστάσεις της κοινωνικής ζωής και τις πολιτισμικές τους βάσεις, πραγματοποιείται με τη
μορφή πρακτικής άσκησης. Το σεμιναριακό μάθημα θα λειτουργήσει ως παρακολούθημα
του γενικού μαθήματος «Εκπαιδευτική πράξη και κοινωνικές επιστήμες» και θα
υιοθετήσει την βιωματική προσέγγιση της διδασκαλίας με εστίαση στις ιδιαιτερότητες των
κοινωνικών επιστημών. Η άσκηση των φοιτητών/ριών σε ομάδες περιλαμβάνει τη
συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν κοινωνικές επιστήμες, την παραγωγή και
το σχεδιασμό ενός πρωτότυπου μαθήματος και την επιλογή των μεθοδολογικών
εργαλείων, όπως την αξιοποίηση της εικόνας και των πολυτροπικών κειμένων, την
παρουσίαση, την μέθοδο project και την επιτόπια έρευνα, το παιχνίδι ρόλων, τη χρήση
νέων τεχνολογιών κ.α. Στα πλαίσια του σεμιναριακού μαθήματος οι φοιτητές/ριες έχουν
τη δυνατότητα διδακτικής παρέμβασης σε σχολεία και αναστοχαστικής αξιολόγησης της
εκπαιδευτικής πράξης και των αποτελεσμάτων της.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο μάθημα της ιστορικής θεώρησης
του Διαφωτισμού επιχειρείται κατ’ αρχήν η χρονολόγηση του κινήματος και εκτίθενται με
συνοπτικό τρόπο οι βασικές αρχές του, στον αντίποδα της απολυταρχίας και του
κληρικαλισμού. Εξετάζονται οι συνθήκες εμφάνισης-ανάπτυξης και ο βαθμός διάχυσης
αυτών των νεωτερικών και επαναστατικών ιδεών, καθώς και ο αντίκτυπός τους στις
επαναστατικές διεργασίες Ευρώπης και Αμερικής. Αποτιμάται η επίδραση του
φιλοσοφικού, επιστημονικού και οικονομικού ορθολογισμού στην πολιτική σκέψη και στην
ανάπτυξη του αστικού φιλελευθερισμού. Ο ελληνικός Διαφωτισμός, που κινείται στον
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Γεωγραφίας

16-ΓΕΩ-1 " Γεωγραφική
Εκπαίδευση"

ΠΑ/Σ-093

Πρακτική
Άσκηση/Σεμινάριο
Από τον Διαφωτισμό
στις επαναστάσεις
του 19ου αι.

ΓΕΩ 351

Εκπαίδευση και
Διδακτική της
Γεωγραφίας

αστερισμό του ευρωπαϊκού, εξετάζεται ως προς τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις του, τους
φορείς του, το εύρος της διάχυσής του, το γεωγραφικό ανάπτυγμα και την επίδρασή του
στους βαλκανικούς λαούς την περίοδο 1770-1820. Παράλληλα εξετάζεται ο αντίλογος που
αναπτύχθηκε στους κόλπους της Μεγάλης Εκκλησίας, οι ποικίλες αντιστάσεις στις νέες
ιδέες και η σταδιακή ανάσχεση του κινήματος, ήδη από τις παραμονές της Επανάστασης
του 1821. Τελικός στόχος του μαθήματος είναι να αναδειχθεί τόσο η τομή που επέφερε το
κίνημα του Διαφωτισμού σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών, όσο
και η ενδεχόμενη επικαιρότητα των ιδεών του.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο πλαίσιο του σεμιναριακού
μαθήματος προσεγγίζονται συγκεκριμένα θέματα, λόγου χάριν, η έννοια της «πατρίδας»
όπως αναπτύσσεται στο έργο κυρίως του Βολταίρου και στην Εγκυκλοπαίδεια των
Ντιντερό και Νταλαμπέρ, η περίπτωση της πεφωτισμένης Δεσποτείας μέσα από το
παράδειγμα της Δανίας, η έννοια του «έθνους» στη Γαλλική Επανάσταση, ο χαρακτήρας,
οι ιδιαιτερότητες και οι τύχες των επαναστάσεων που ξέσπασαν στην Νότια Ευρώπη, η
έννοια του «έθνους» στα ελληνικά επαναστατικά Συντάγματα, αλλά και το ασύμπτωτο
των ιδεών του Διαφωτισμού με τον λόγο των πρωταγωνιστών της ελληνικής
Επανάστασης. Τέλος θα επιχειρηθεί η θεώρηση της Ιουλιανής Επανάστασης στη Γαλλία
στο πλαίσιο της κληρονομιάς του Διαφωτισμού και της κυριαρχίας του αστικού
φιλελευθερισμού.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος
ασχολείται με: Το αντικείμενο και τους στόχους της Διδακτικής της Γεωγραφίας. Τη
Γεωγραφική εκπαίδευση (τάσεις και προοπτικές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο) και τη
Σχολική Γεωγραφία. Μελετά τους σταθμούς στην ιστορία της διδασκαλίας της
Γεωγραφίας και τη θέση και τον ρόλο του μαθήματος της Γεωγραφίας στο ελληνικό
σχολείο. Μελετώνται τα Προγράμματα Σπουδών Γεωγραφίας (Σκοποί, στόχοι,
περιεχόμενο, μεθοδολογία της διδασκαλίας και αξιολόγηση). Αναλύονται οι διδακτικές
προσεγγίσεις, εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων. Παρουσιάζονται οι εναλλακτικές
ιδέες μαθητών για τις γεω-επιστήμες (από διεθνείς έρευνες και δημοσιεύσεις) και η
εποικοδομητική μέθοδος διδασκαλίας. Αναφέρεται στην υλικοτεχνική υποδομή,
εκπαιδευτικό υλικό και τον ρόλο τους στην διδασκαλία και μάθηση της γεωγραφίας
(Επιλογή, εφαρμογή και παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού -αξιόπιστου και
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ΓΕΩ 440

Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στη
Διδασκαλία της
Γεωγραφίας

ΓΕΩ 350

Γενική Διδακτική

ΓΕΩ 212

Περιβαλλοντική
Γεωλογία

έγκυρου-για την διδασκαλία). Παραδείγματα διδασκαλιών και αξιολόγησης. Σχεδιασμός
και οργάνωση εκπαιδευτικών εφαρμογών (σχέδιο μαθήματος, επιλογή μεθόδου και
στρατηγικών, σχεδιασμός ΦΕ και ΦΑ, επιλογή τεχνικών αξιολόγησης, αναστοχασμός).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αυτό παρέχει βασική
γνώση σε θέματα εφαρμογής των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη για την αποτελεσματική
διδασκαλία της Γεωγραφίας. Περιλαμβάνει ενότητες όπως: Πρότυπα ένταξης και
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διδακτικές και μαθησιακές
δυνατότητες των ΤΠΕ. Οι γνώσεις και ο νέος ρόλος των εκπαιδευτικών στη κοινωνία της
πληροφορίας. Εκπαιδευτικό λογισμικό: Είδη, ταξινόμηση και μέθοδοι αξιολόγησης (1η
εργαστηριακή άσκηση). Διαχείριση και οργάνωση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στο
μάθημα της Γεωγραφίας. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού - Διδακτικά σενάρια και
μοντέλα δραστηριοτήτων με τη χρήση πολυμέσων και του διαδικτύου. GIS και εφαρμογές
τους στη Β/θμια Εκπαίδευση για μαθήματα όπως Γεωγραφία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
Δημιουργία διδακτικών σεναρίων, φύλλων εργασίας και αξιολόγησης με την χρήση
εκπαιδευτικών λογισμικών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το περιεχόμενο του μαθήματος
περιλαμβάνει: Την Έννοια και το αντικείμενο της Διδακτικής Επιστήμη καθώς και Βασικές
αρχές και θεωρίες της διδασκαλίας και μάθησης. Μελετώνται οι Σκοποί και Στόχοι στην
Εκπαίδευση, η Διδακτέα Ύλη: επιλογή και διάταξη της διδακτέας ύλης. Αναλύονται τα
Προγράμματα Σπουδών και ο ρόλος τους στην διδακτική διαδικασία. Μελετάται το θέμα
των στρατηγικών που εφαρμόζονται στη Διδακτική πράξης – Σύγχρονα μοντέλα
διδασκαλίας. Ο Προγραμματισμός – Σχεδιασμός – Εκτέλεση και Αξιολόγηση της
Διδασκαλίας. Μελετάται η Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ο ρόλος των Εποπτικών μέσων
διδασκαλίας: είδη εποπτικών μέσων διδασκαλίας, επιλογή και χρήση εποπτικών μέσων
διδασκαλίας. Γίνεται αναφορά στη Διαφοροποιημένη διδασκαλία και στην σημασία της.
Δίνονται παραδείγματα διδασκαλιών και αξιολόγησης και σχεδιάζονται και
οργανώνονται εκπαιδευτικές εφαρμογές από τους/τις φοιτητές/τριες (σχέδιο μαθήματος,
επιλογή μεθόδου και στρατηγικών, σχεδιασμός ΦΕ και ΦΑ, επιλογή τεχνικών
αξιολόγησης, αναστοχασμός).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Περιβάλλον και Γεωλογία. Έδαφος
και περιβάλλον. Σχηματισμός εδάφους, τύποι, ταξινόμηση, χαρτογράφηση εδαφών.
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17-ΓΕΩ-2 "Φυσική
Γεωγραφία Υδρογεωγραφία"
ΓΕΩ 310

Υδρογεωγραφία

ΓΕΩ 410

Διαχείριση Υδατικών
Πόρων

Εδαφική ρύπανση, μόλυνση, διάβρωση, ερημοποίηση. Περιβαλλοντικοί εδαφογεωχημικοί
χάρτες. Υδάτινοι πόροι και περιβάλλον. Παράγοντες που επηρεάζουν τη σύσταση των
φυσικών νερών. Ποιότητα και χρήση του νερού. Ρύπανση και μόλυνση νερού. Κίνδυνοι
από υπεράντληση. Περιβαλλοντικοί υδρογεωχημικοί χάρτες. Ορυκτοί πόροι και
περιβάλλον. Ορυκτοί πόροι και αποθέματα. Διαθέσιμοι ορυκτοί πόροι. Εκμετάλλευση των
ορυκτών πόρων (μεταλλεία και λατομεία). Επίδραση της εξόρυξης στο περιβάλλον.
Ανακύκλωση των ορυκτών πόρων. Περιβαλλοντικοί λιθογεωχημικοί χάρτες. Γεωχημικές
διασκοπίσεις, είδη δειγματοληψίας, στατιστική επεξεργασία και δημιουργία χαρτών.
Ενέργεια και περιβάλλον. Ενεργειακές πρώτες ύλες. Ορυκτά καύσιμα. Ραδιενεργά ορυκτά.
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γεωδιατήρηση και χρήσεις γης. Γεωπεριβαλλοντική
χαρτογράφηση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το νερό στον πλανήτη. Ο
υδρολογικός κύκλος. Η λεκάνη απορροής ποταμού ως μονάδα διαχείρισης.
Γεωμορφολογική ανάλυση υδρολογικών λεκανών. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση
υδρογραφικών δικτύων. Υδρολογία επιφανειακών νερών: Ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις.
Δυνητική και πραγματική εξατμισοδιαπνοή. Συγκράτηση φυτοκόμης. Κατείσδυση Διήθηση. Επιφανειακή απορροή. Υδρολογικό ισοζύγιο. Υδρολογία υπόγειων νερών:
Πορώδες – Υδροπερατότητα – Μεταβιβαστικότητα. Τύποι υδροφόρων οριζόντων. Ο νόμος
του Darcy. Ροή σε υδρομαστευτικά έργα. Δίκτυα ροής. Δοκιμαστικές αντλήσεις. Κρίσιμη
παροχή άντλησης. Αξιοποίηση πηγών. Η έρευνα για τον εντοπισμό υπόγειων υδάτων – Η
συμβολή της τηλεπισκόπισης και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Ισοζύγιο
υπόγειων υδάτων. Υδατική χημεία: Η χημική σύσταση του νερού. Προέλευση των κύριων
στοιχείων και ιχνοστοιχείων. Σταθερότυπα νερού ύδρευσης και άρδευσης. Υδροχημικοί
χάρτες. Πηγές ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών. Υφαλμύρινση και
νιτρορύπανση υδροφόρων οριζόντων. Τεχνικές απορρύπανσης υδροφόρων οριζόντων.
Τρωτότητα και ανάλυση κινδύνου ρύπανσης των υπόγειων νερών. Η μέθοδος DRASTIC –
Εφαρμογή των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Ορισμός, βασικές αρχές, στόχοι και
συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Η κρίση των υδατικών πόρων: Ποσοτική Ποιοτική. Προσφορά και ζήτηση νερού. Το σύστημα του υδρολογικού κύκλου. Υδρολογικό
και υδατικό ισοζύγιο. Ανάλυση των χρήσεων νερού. Υπολογισμός και εκτίμηση των
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18-ΓΕΩ-3 "Ανάπτυξη
του Χώρου"

ΓΕΩ 335

Τουρισμός και
Ανάπτυξη

υδρευτικών αναγκών σε αστικές περιοχές. Αστική ανάπτυξη και σχεδιασμός σε σχέση με
τους υδατικούς πόρους. Ζητήματα υδροδότησης μεγάλων αστικών κέντρων: Τα
παραδείγματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Χρήση νερού στη γεωργία. Εκτίμηση
αναγκών σε αρδευτικό νερό. Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και ορθολογική χρήση νερού
στη γεωργία. Ρύπανση υδάτων από νιτρικά - Ευτροφισμός. Βιομηχανική χρήση νερού και
καλές πρακτικές χρήσης. Βιώσιμη και ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων. Θεσμικό
πλαίσιο για τα νερά. Η Οδηγία 2000/60 της Ε.Ε. και η Εθνική Νομοθεσία για τη διαχείριση
των υδατικών πόρων. Πλαίσιο διαχείρισης υδατικών πόρων στην Ελλάδα - Σχέδια
διαχείρισης Υδατικών Διαμερισμάτων. Υδατικοί πόροι σε υπερεθνικό επίπεδο –
Διακρατικά νερά. Αρχές διακρατικής συνεργασίας και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.
Αίτια και επιπτώσεις πλημμυρών. Επίδραση ανθρωπογενών πιέσεων και κλιματικής
αλλαγής στον κύκλο του νερού. Σύγχρονα τεχνικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών
πόρων. Εφαρμογή Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών στη διαχείριση των υδατικών
πόρων. Οικονομική διάσταση του νερού. Διαμόρφωση πραγματικού κόστους νερού.
Οικονομικά εργαλεία στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Περιβαλλοντική εκπαίδευση
και ενημέρωση σε θέματα υδατικών πόρων. Τουριστική ανάπτυξη και υδατικοί πόροι.
Επιπτώσεις τουρισμού στο υδάτινο περιβάλλον.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/ τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής
και πολυεπίπεδης εικόνας της χωρικής συγκρότησης, δυναμικής και λειτουργίας του
τουρισμού στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της
παγκοσμιοποίησης. Πραγματεύεται κυρίως την πολυεπίπεδη σχέση του τουρισμού ως
οικονομικού τομέα και ως κοινωνικού φαινομένου με το σύνολο των εκδηλώσεων και
διαδικασιών αυτών που ονομάζονται “ανάπτυξη” μέσα από τη γεωγραφική της
διαφοροποίηση. Εξετάζονται έννοιες, μεγέθη, δομές και εξελίξεις του φαινομένου του
τουρισμού σε διαπλοκή με την έννοια της “ανάπτυξης”, οικονομικές παράμετροι και
κοινωνικά συμφραζόμενα της τουριστικής κατανομής, λειτουργίας και επιπτώσεων τόσο
παγκόσμια όσο και τοπικά, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις διαφοροποίησης και
εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με τις κοινωνικές, οικονομικές,
περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις και επιπτώσεις του τουρισμού.
Επιμέρους αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα (case studies) έχουν σκοπό την
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εξάσκηση σε ένα βασικό γεωγραφικό προσανατολισμό και μια συνολικότερη προσέγγιση
του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα εκάστοτε γεωγραφικά του
συμφραζόμενα. Κριτική διερεύνηση της γεωγραφίας του Ελληνικού τουρισμού μέσα από
τη δυναμική του σχέση με τις παγκόσμιες προοπτικές και εξελίξεις της έννοιας και της
πραγματικότητας της “ανάπτυξης”.

ΓΕΩ 336

Μέθοδοι
Περιφερειακής
Ανάλυσης

ΓΕΩ 421

Ειδικά θέματα
Οικονομικής
Γεωγραφίας

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής
και πολυεπίπεδης εικόνας της χωρικής συγκρότησης, δυναμικής και λειτουργίας του
τουρισμού στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της
παγκοσμιοποίησης. Πραγματεύεται κυρίως την πολυεπίπεδη σχέση του τουρισμού ως
οικονομικού τομέα και ως κοινωνικού φαινομένου με το σύνολο των εκδηλώσεων και
διαδικασιών αυτών που ονομάζονται "ανάπτυξη" μέσα από τη γεωγραφική της
διαφοροποίηση. Εξετάζονται έννοιες, μεγέθη, δομές και εξελίξεις του φαινομένου του
τουρισμού σε διαπλοκή με την έννοια της "ανάπτυξης", οικονομικές παράμετροι και
κοινωνικά συμφραζόμενα της τουριστικής κατανομής, λειτουργίας και επιπτώσεων τόσο
παγκόσμια όσο και τοπικά, καθώς και οι σύγχρονες τάσεις διαφοροποίησης και
εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε σχέση με τις κοινωνικές, οικονομικές,
περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και πολιτικές διαστάσεις και επιπτώσεις του τουρισμού.
Επιμέρους αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα (case studies) έχουν σκοπό την
εξάσκηση σε έναν βασικό γεωγραφικό προσανατολισμό και μια συνολικότερη προσέγγιση
του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα εκάστοτε γεωγραφικά του
συμφραζόμενα. Κριτική διερεύνηση της γεωγραφίας του Ελληνικού τουρισμού μέσα από
τη δυναμική του σχέση με τις παγκόσμιες προοπτικές και εξελίξεις της έννοιας και της
πραγματικότητας της "ανάπτυξης".
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
εμβάθυνση των φοιτητών σε προχωρημένα εργαλεία και τεχνικές της Οικονομικής
Γεωγραφίας, τα οποία θα τους βοηθήσουν να αναγνωρίζουν χωρικές και κοινωνικές
ανισότητες, να τεκμηριώνουν τα αίτια προέλευσης των ανισοτήτων αυτών, και να
προτείνουν λύσεις αντιμετώπισης. Παράλληλα, η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές
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Κοινωνιολογίας

19-ΚΟΙΝ-1 "Πρακτική
στη Διδακτική της
Κοινωνιολογίας
(Teaching Sociology)"

635

Πρακτική Άσκηση στη
Διδακτική της
Κοινωνιολογίας
(Teaching Sociology)

635

Πρακτική Άσκηση στη
Διδακτική της
Κοινωνιολογίας
(Teaching Sociology)

101

Εισαγωγή στην
Κοινωνιολογία
(Introduction to
Sociology)

αρχές της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας, Αστική ιεραρχία, κεντρικοί τόποι, ο κανόνας
σειράς μεγέθους. Περιεχόμενο μαθήματος: Συντελεστές περιφερειακής εξειδίκευσης,
μέθοδοι και τεχνικές αναγνώρισης βασικού και μη βασικού τομέα, εκτίμηση
περιφερειακής ανάπτυξης και ανισοτήτων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, αστική και
περιφερειακή πολιτική, βασικές αρχές της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας, το γενικό
υπόδειγμα γεωγραφικής συγκέντρωσης, υποδείγματα κένυτρου-περιφέρειας με
κινητικότητα εργασίας και κλαδικές συνδέσεις, οικονομική ανάπτυξη και διεθνής
ευημερία, από τη συγκέντρωση στην εξειδίκευση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική
Άσκηση στη διδακτική της Κοινωνιολογίας» καλύπτει τις θεματικές του σχεδιασμού και
της οργάνωσης διδακτικών εφαρμογών στην τάξη, το σχεδιασμό και την παρουσίαση
μικροδιδασκαλιών, ατομικά και ομαδικά, καθώς και τη χρήση των διδακτικών μοντέλων,
των μεθόδων και των τεχνικών για την Κοινωνιολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Επίσης, εστιάζει στην εφαρμογή και ανάλυση των διδακτικών πρακτικών μέσω των
μικροδιδασκαλιών καθώς και των ζητημάτων που άπτονται του κοινωνιολογικού
ενδιαφέροντος και αφορούν τη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία
της Κοινωνιολογίας ως αντικειμένου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική
Άσκηση στη διδακτική της Κοινωνιολογίας» καλύπτει τις θεματικές του σχεδιασμού και
της οργάνωσης διδακτικών εφαρμογών στην τάξη, το σχεδιασμό και την παρουσίαση
μικροδιδασκαλιών, ατομικά και ομαδικά, καθώς και τη χρήση των διδακτικών μοντέλων,
των μεθόδων και των τεχνικών για την Κοινωνιολογία και τις Κοινωνικές Επιστήμες.
Επίσης, εστιάζει στην εφαρμογή και ανάλυση των διδακτικών πρακτικών μέσω των
μικροδιδασκαλιών καθώς και των ζητημάτων που άπτονται του κοινωνιολογικού
ενδιαφέροντος και αφορούν τη μάθηση και τα μαθησιακά αποτελέσματα στη διδασκαλία
της Κοινωνιολογίας ως αντικειμένου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο γνωστικό αντικείμενο
«Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία» γίνεται εισαγωγή των πρωτοετών φοιτητριών και
φοιτητών σε βασικές έννοιες της επιστήμης της κοινωνιολογίας καθώς και στις κυριότερες
θεωρήσεις των κλασσικών της κοινωνιολογίας (Comte, Marx, Weber, Elias κ.ά.). Περαιτέρω,
το μάθημα επισκοπεί μια σειρά θεματικές και ζητήματα από τα ευρύτερα γνωστικά πεδία
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20-ΚΟΙΝ-2 "Κοινωνικά
Προβλήματα και
Διακινδύνευση (Social
Problems and Risk
Society)"

625

Κοινωνικά
Προβλήματα (Social
Problems)

637

Κοινωνία της
Διακινδύνευσης (Risk
Society)

της σύγχρονης κοινωνιολογίας. Ενδεικτικά, εξετάζονται ενότητες όπως: οι διαδικασίες
κοινωνικοποίησης και οι μορφές τυπικού και άτυπου κοινωνικού ελέγχου καθώς και η
έννοια της κοινωνικής τάξης∙ η ανάπτυξη των πολιτικών θεσμών αλλά και της
γραφειοκρατίας ως απόκριση στις ανάγκες της μεταφεουδαρχικής, βιομηχανικής
κοινωνίας η κοινωνική διαστρωμάτωση των βιομηχανικών κοινωνιών ο ρόλος των μέσων
μαζικής ενημέρωσης στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την κατασκευή προτύπων
συμπεριφοράς η οικογένεια ως θεσμός κοινωνικής αναπαραγωγής και οι
μετασχηματισμοί της∙ η έννοια του εγκλήματος και της παραβατικής συμπεριφοράς∙ η
κοινωνική κατασκευή του φύλου κ.ά.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα εισάγει τις φοιτήτριες και
τους φοιτητές στην κοινωνιολογία των κοινωνικών προβλημάτων, με επίκεντρο τις
σύγχρονες δυτικές κοινωνίες της διακινδύνευσης. Τόσο η έννοια της διακινδύνευσης όσο
και τα κοινωνικά προβλήματα προσεγγίζονται μέσα από διαφορετικές κοινωνιολογικές
προσεγγίσεις, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένες πτυχές της κοινωνικής
ζωής νοηματοδοτούνται ως «προβληματικές» με βάση το κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και
τα πολιτισμικά συμφραζόμενα, αναδεικνύοντας κύρια την κοινωνική τους κατασκευή. Στη
θεματολογία των κοινωνικών προβλημάτων θα προσεγγισθούν ζητήματα όπως οι
άστεγοι, οι αποφυλακισμένοι, μορφές βίας, τοξικοεξάρτησης και ρατσισμού. Εξετάζεται
πώς αναπαράγονται οι ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις εξουσίας με βάση το φύλο, την
εθνότητα και την κοινωνική τάξη στα κοινωνικά προβλήματα, αναδεικνύοντας
ταυτόχρονα τη βιοπολιτική τους διάσταση. Ειδικότερη εστίαση δίνεται στα ζητήματα του
κοινωνικού ελέγχου και του τρόπου που διαμορφώνονται οι κοινωνικές πολιτικές στις
δυτικές κοινωνίες της ύστερης νεωτερικότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση των
κοινωνικών προβλημάτων, αναπαράγοντας φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και
ανισοτήτων. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αναστοχαστούν σε σχέση με την έννοια της
διακινδύνευσης και την παραγωγή των κοινωνικών προβλημάτων, ενεργοποιώντας την
κοινωνιολογική γνώση και φαντασία.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα επικεντρώνεται στις
σύγχρονες κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της (μετα)νεωτερικότητας. Οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές θα εμβαθύνουν συνθετικά σε θεωρητικές και εμπειρικές διαστάσεις του
«αβέβαιου» και «ρευστού» (μετα)νεωτερικού κόσμου με επίκεντρο την κοινωνία της
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διακινδύνευσης. Σε αυτή την προοπτική, το πρώτο μέρος του μαθήματος έχει θεωρητικό
προσανατολισμό, στοχεύοντας στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών των σύγχρονων
κοινωνιών, «παρακολουθώντας» τις αλλαγές και τη μετάβαση από τον εκσυγχρονισμό της
βιομηχανικής κοινωνίας της πρώιμης νεωτερικότητας στη δεύτερη αναστοχαστική
νεωτερικότητα ως τρόπο κοινωνιολογικής ερμηνείας της σύγχρονης πραγματικότητας στο
πλαίσιο της παγκοσμιότητας. Ειδική εστίαση δίνεται στη σχέση φύσης - επιστήμης κοινωνίας και την απρόβλεπτη αντιμετώπιση των «αόρατων» κινδύνων, ανασφαλειών και
απειλών, «διαρρηγνύοντας» τα θεωρητικά και κοινωνικά όρια. Στον πυρήνα της
πραγμάτευσης εισέρχονται η «εξατομίκευση», η «κοσμοπολιτικοποίηση» και η
«μεταμόρφωση» ως κύρια χαρακτηριστικά των κοινωνιών του ρίσκου και των διάχυτων
διακινδυνεύσεων και απειλών, υπερβαίνοντας δομικές αναγνώσεις της νεωτερικότητας.
Το δεύτερο μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται σε όψεις της κοινωνίας της
διακινδύνευσης, εστιάζοντας, ταυτόχρονα, στη νέα κοινωνική πραγματικότητα την εποχή
του κορονοϊού (Covid-19) και ιδιαίτερα στα ποικίλα πεδία της «νέας» ατομικής κοινωνικής ζωής με άξονα την αποστασιοποίηση και την τήρηση των υγειονομικών
κανόνων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το σεμινάριο εμβαθύνει στην
κοινωνιολογία των κοινωνικών προβλημάτων με επίκεντρο τη σύγχρονη ελληνική
κοινωνία. Ειδική εστίαση θα υπάρξει στα κοινωνικά προβλήματα υπό το καθεστώς της
πρόσφατης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης, «φωτίζοντας» τον τρόπο παραγωγής των
κοινωνικών προβλημάτων, με αναφορές στην ελληνική περίπτωση. Στο σεμινάριο
προσεγγίζονται θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα που σχετίζονται με τις
«προβληματικές» πτυχές της κοινωνικής ζωής. Ειδικότερα, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές,
επιλέγοντας μέσα από μια θεματολογία κοινωνικών προβλημάτων και μελετών
περίπτωσης, θα διερευνήσουν σε ομάδες εργασίας ζητήματα όπως, περιθωριοποιημένοι
πληθυσμοί (άστεγοι, αποφυλακισμένοι κλπ), καθώς και φαινόμενα βίας,
εγκληματικότητας, τοξικοεξάρτησης, ρατσισμού κ.α. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν
πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων από συναφείς
μηχανισμούς κοινωνικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, διερευνάται η αναπαραγωγή έμφυλων,
φυλετικών, ταξικών κ.λπ. διακρίσεων της «κοινωνικής παθολογίας», μέσα από κυρίαρχες
νόρμες περί «φυσιολογικού» και μη.
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Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
μελέτη συλλογικών φαινομένων που περιγράφονται ως κοινωνικά προβλήματα και
συνδέονται με κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα όπως η φτώχεια, ο κοινωνικός
αποκλεισμός, η περιθωριοποίηση και η ανεργία. Διερευνώνται οι αξιακές και ιδεολογικές
παραδοχές που περικλείουν οι διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις προσδιορισμού και
μέτρησης των φαινομένων αυτών. Αναδεικνύεται το πολιτικό επίδικο αντικατάστασης της
έννοιας της φτώχειας από εκείνη του κοινωνικού αποκλεισμού. Εξετάζονται σύγχρονες
διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού και η επίδραση τους στην κοινωνική αλληλεγγύη
και την κοινωνική συνοχή. Αναλύονται κριτικά οι ερμηνευτικές δυνατότητες και το είδος
των παρεμβάσεων που περικλείει η έννοια του κοινωνικού αποκλεισμού. Περιγράφονται
οι σχέσεις μεταξύ αγοράς εργασίας και κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και οι τρόποι
μέσω των οποίων ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια συνδέονται με ανισότητες στο
εκπαιδευτικό σύστημα και στο επίπεδο υγείας του πληθυσμού. Αναδεικνύονται οι
στρατηγικές παρέμβασης των κοινωνικών φορέων καθώς και ο χαρακτήρας των
κοινωνικών μεταβιβάσεων σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες για την καταπολέμηση των
παραπάνω φαινομένων καθώς και τα συγκεκριμένα κοινωνικά και δημογραφικά
χαρακτηριστικά με βάση τα οποία συγκροτούνται. Παρουσιάζονται κριτικά μελέτες που
περιγράφουν τις χρησιμοποιούμενες ατομικές και συλλογικές στρατηγικές φτωχών και
αποκλεισμένων ομάδων να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Καταγράφονται συγκριτικά οι πολιτικές πρακτικές ενσωμάτωσης αποκλεισμένων ομάδων
και ατόμων σε επίπεδο των ευρωπαϊκών χωρών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η αλληλέγγυα ή συνεργατική
οικονομία έχει ήδη διανύσει μια μακρά περίοδο δοκιμών και εφαρμογών των μορφών με
τις οποίες εμφανίζεται στις σύγχρονες κοινωνίες. Έχει δημιουργήσει μια συμπαγή
παράδοση εναλλακτικών οικονομικών και κοινωνικών πρακτικών στις λεγόμενες
‘αναπτυσσόμενες χώρες’ και σε κοινωνίες που έχουν πληγεί περισσότερο από άλλες από
την κρίση χρέους και έχουν τεθεί σε πολιτικο-οικονομική επιτροπεία καθώς και σε
συγκεκριμένες περιοχές ανεπτυγμένων οικονομιών με μεγάλους θύλακες ανεργίας και
φτώχειας. Η πρόσφατη κρίση ανέδειξε νέες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης εξαιτίας των
αυξημένων κοινωνικών αναγκών. Το μάθημα προσφέρει μια εναλλακτική ανάγνωση της
οργάνωσης της παραγωγής από εκείνη της οικονομικής επιστήμης. Εξετάζει την έννοια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
54

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

22-ΚΟΙΝ-4
"Κοινωνιολογία των
ΜΜΕ με έμφαση στον
Αθλητισμό (Sociology
of Mass Media with an
emphasis on Sports)"

602

Ειδικά θέματα στην
κοινωνική
διαστρωμάτωση της
Ελληνικής κοινωνίας
(Σεμινάριο)- (Special
Topics in Greek Social
Stratification)(Seminar)

618

Κοινωνιολογία των
Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας στον
Αθλητισμό-(Sociology
of Mass Media in
Sport)

και τις διαστάσεις της κοινωνικής αλληλεγγύης και εστιάζει στην αλληλέγγυα οικονομία
ως εναλλακτικό μοντέλο στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. Αναδεικνύει τις
λειτουργίες της αλληλέγγυας οικονομίας ως απάντηση στον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς
και τον συμπληρωματικό ρόλο που μπορεί να έχει στον κράτος πρόνοιας. Διερευνά τις
οργανώσεις και τα συνεργατικά κινήματα της αλληλέγγυας οικονομίας και
πραγματεύεται τις μορφές συλλογικής δράσης και τους τύπους κοινωνικών σχέσεων που
χαρακτηρίζουν την αλληλέγγυα οικονομία. Τέλος εξετάζονται κριτικά οι δυνατότητες
συγκρότησης ενός εναλλακτικού κοινωνικού μοντέλου με βάση την κοινωνική
αλληλεγγύη και την αλληλέγγυα οικονομία.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το σεμινάριο εξετάζει ιστορικά την
κοινωνική διαστρωμάτωση του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, με αφετηρία την
συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Εξειδικεύεται κυρίως στους κοινωνικούς
μετασχηματισμούς που συνέβησαν τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία
του ’80 έως σήμερα. Κεντρική θέση κατέχει η ανάλυση της κρίσης του ελληνικού
καπιταλισμού κατά την περίοδο 2009-2017.
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ανάλυση των ιδιαίτερων όψεων της ελληνικής κοινωνικής
πραγματικότητας, μέσα από την συγκροτημένη πρόσληψή της, με ιδιαίτερη έμφαση στην
χρονική συγκυρία της κρίσης και την αντιμετώπισή της μέσω των πακέτων στήριξης και
των μνημονίων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το γνωστικό αντικείμενο στοχεύει
στην εισαγωγή των φοιτητών και φοιτητριών στην κοινωνιολογική σκέψη αναφορικά με
το ζήτημα των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Η ιστορική διάσταση της επίδρασης που
άσκησαν και ασκούν τα διαφορετικά Μέσα στις αξίες και τις αντιλήψεις των μελών μιας
κοινωνίας αποτελεί κεντρική διάσταση μιας τέτοιας αναζήτησης. Ομοίως, ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στις κυρίαρχες θεωρητικές κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, στην έννοια και
στον χαρακτήρα της επίδρασης των Μέσων αλλά και στις μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες
της εξέτασης των μηνυμάτων τους. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης, η προβληματική
για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε ζητήματα πολιτισμού,
και αθλητισμού ενώ παράλληλα καλείται να αξιολογήσει τον ρόλο τους ως μηχανισμούς
ταξικής, έμφυλης και φυλετικής κυριαρχίας, αλλά και δημοκρατικοποίησης ή έκφρασης
της κοινωνικής διαφωνίας.
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και Πρακτική

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα εισαγάγει τις φοιτήτριες
και τους φοιτητές στις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο
της Κοινωνιολογίας του Αθλητισμού. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια των διαλέξεων
εξετάζεται η συμβολή των κάτωθι προσεγγίσεων του αθλητικού φαινομένου: α) η
δομολειτουργική προσέγγιση, β) η θεωρία σχηματισμού, γ) η ερμηνευτική προσέγγιση, δ) η
μαρξιστική θεώρηση, ε) η φεμινιστική οπτική και ζ) η μεταδομιστική ανάγνωση.
Παράλληλα, η ετερογένεια των επιστημονικών ιδεών και αφηγήσεων στο πεδίο,
συνοδεύεται από την προσέγγιση της εξέλιξης του τρόπου οργάνωσης του αθλητικού
θεσμού και τη σχέση αλληλεπίδρασης που η τελευταία αναπτύσσει με το κοινωνικό,
πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Τέλος, οι φοιτήτριες/τες του μαθήματος, μέσω
θεωρητικής επεξεργασίας μελετών περίπτωσης/εμπειρικών παραδειγμάτων, θα
εξετάσουν τις δυνατότητες κοινωνικής έρευνας σε επιμέρους πεδία του αθλητικού χώρου
(κανονιστικό πλαίσιο αθλητικών διοργανώσεων, πρακτικές εντός των σύγχρονων
γηπέδων, κοινότητες και ταυτότητες οπαδών με αναφορά τον αθλητισμό κ.ά.) σε
συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες που αυτά φέρουν κατά τη μετάβαση από τη βιομηχανική
περίοδο στην ύστερη νεωτερικότητα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η ιδιαίτερη έμφαση των μέσων
ενημέρωσης εστιάζει συχνά σε άτομα ή/και ομάδες που παραβιάζουν τους κοινωνικούς
κανόνες. Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση από μεριάς φοιτητών/τριών στην
κοινωνιολογική προσέγγιση του τρόπου μετάδοσης και μεσολάβησης στη δημόσια
συζήτηση ανάλογων πληροφοριών, αναδεικνύοντας ζητήματα κοινωνικής κατασκευής
της «απειλής» και αναπαραστάσεων του «επικίνδυνου ή/και βίαιου Άλλου». Οι
περιπτωσιολογικές μελέτες που εξετάζονται αντλούν από τον χώρο του αθλητισμού και
περιλαμβάνουν ζητήματα όπως η χρήση ναρκωτικών και αναβολικών ουσιών, η οπαδική
βία, η ιδεολογικοπολιτική σύγκρουση εντός των γηπέδων, η σύσταση συμμοριών, η
αλλοίωση αποτελεσμάτων αθλητικών αναμετρήσεων κ.ά. Η εξέταση των ανωτέρω
βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και την ανάλυση δημοσιογραφικού
λόγου.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Κάθε αφήγηση έχει κάποια έκταση
μέσα στο χρόνο, όποιο μέσο και αν αυτή χρησιμοποιεί (λόγο, ήχο, εικόνα, ζωντανή δράση,
ή συνδυασμούς αυτών), οργανώνοντας κάποιου είδους αλληλουχία δεδομένων (συνήθως
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γύρω από μια θεματική). Το σενάριο που οργανώνει το περιεχόμενο της
παρουσίασης/αναπαράστασης οριοθετείται κάθε φορά σε συνάρτηση με τη «μνήμη»
(ανάκληση) και την «ερμηνεία» που είναι οι βασικοί ποιητικοί και υφολογικοί άξονες,
όπως είναι επίσης σε συνάρτηση με την «οπτική» ή «θέση» που παίρνει η κάθε
παρουσίαση, το «πλαίσιο αναφοράς» της και το «κοινό» της. Βασικό στοιχείο κάθε
παρουσίασης αποτελεί, επίσης, η «δομή» του σεναρίου, οι τρόποι εξέλιξης ή διασποράς
μέσα στο χρόνο και τον χώρο, οι «εντάσεις», οι «κορυφώσεις» και οι γενικές «τάσεις».
Στο μάθημα αυτό θα εξετάσουμε εισαγωγικά τη δομή διαφόρων αφηγηματικών σεναρίων
ξεκινώντας με μια ανάλυση γραμμικών σεναρίων που τα χαρακτηρίζει η αλληλουχία
γεγονότων με σχέσεις αιτίας-αποτελέσματος με ιδιαίτερη μνεία στην Αριστοτελική δομή.
Το κύριο μέρος του μαθήματος θα μας εισάγει στις λογικές της μη-γραμμικής
αφηγηματικής δομής (ασυνέχεια, πολυγραμμικότητα, υπερκειμενικότητα,
διαδραστικότητα, κτλ). Θα αναλύσουμε μια μεγάλη γκάμα μη-γραμμικών αφηγηματικών
"κειμένων", ξεκινώντας από προφορικά και γραπτά κείμενα και φτάνοντας τέλος, σε
ψηφιακά. Θα αναλύσουμε τη δομή από κλασικά έργα όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια και το
ιερό Εβραϊκό βιβλίο Ταλμούδ, μη-γραμμικά κείμενα λογοτεχνίας, διάφορες μορφές
πειραματισμών στη μουσική και στον κινηματογράφο, καταλήγοντας σε ψηφιακά μηγραμμικά και διαδραστικά έργα και παιχνίδια. Επίσης, θα παρουσιάσουμε τη δομή μηγραμμικών αφηγηματικών κειμένων που πειραματίζονται με παρεκκλίσεις, πολλαπλές
οπτικές γωνίες, διάρρηξη του χρόνου και του τόπου, και της ιστορίας ενώ θα διαβάσουμε
θεωρητικά κείμενα για θέματα που αφορούν την αυθεντία, τον δημιουργό, το κοινό και τα
νέα μέσα
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο μάθημα διερευνάται ο κομβικός
ρόλος των αισθήσεων στην επικοινωνία του ανθρώπου με τα ψηφιακά μέσα. Η συμβολή
των αισθήσεων στην παραγωγή και χρήση τεχνικών μέσων όπως και οι τρόποι αλλαγής
της αντίληψης για τον χώρο και τον χρόνο με τη χρήση τεχνικών μέσων, παρουσιάζονται
και αναλύονται με αναφορά σε διαφορετικές επιστημονικές παραδόσεις, ιστορικές
περιόδους, πολιτισμικές και καλλιετχνικές διεργασίες. Το μάθημα αναπτύσσεται με βάση
τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρουσίαση ενός συλλογικού project συνήθως με τη
μορφή media walk. Στα media walks ο χρήστης περπατάει σε μια προκαθορισμένη
διαδρομή βλέποντας στην οθόνη του κινητού (ή του tablet του) βίντεο που παρουσιάζουν
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την περιοχή στην οποία περπατάει εκείνη τη στιγμή. Σκοπός τέτοιων projects είναι ο
εμπλουτισμός της πολυ-αισθητηριακής επαφής με τον περιβάλλοντα χώρο, με τη χρήση
ψηφιακών μέσων. Το περιεχόμενο, ο τρόπος δημιουργίας και η οργάνωση του project
αναπτύσσονται μέσα από τη δημιουργική συνεργασία των φοιτητών και των φοιτητριών,
κατά την εξέλιξη του μαθήματος.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αυτό αποτελεί
ουσιαστικά μια εισαγωγή στην πολυεπιστημονική προσέγγιση των «Παιγνιακών
Σπουδών» (Game Studies). Παίζοντας, διαβάζοντας και αναλύοντας παιχνίδια και κυρίως
ψηφιακά παιχνίδια θα διερευνήσουμε το πως αυτά λειτουργούν, πως επηρεάζουν και πως
αντανακλούν (το καθένα από αυτά) την κουλτούρα και την κοινωνία. Το μάθημα αυτό θα
εμπλουτίζεται από τα ενδιαφέροντα, τις γνώσεις και την εμπειρία των φοιτητών, που θα
καταθέτουν μέσα στην τάξη. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για παιχνίδια και για το
«παίζειν». Πώς μπορούμε να ορίσουμε αυτούς τους δύο όρους; Ποιος ο ρόλος τους στην
ανθρώπινη κοινωνία; Μετά θα παίξουμε. Διαφορετικά είδη παιχνιδιών θα δοκιμάζονται
και θα αναλύονται μέσα στην τάξη. Επίσης οι φοιτητές θα κληθούν να παρουσιάσουν και
να αναλύσουν ψηφιακά παιχνίδια του ενδιαφέροντός τους μέσα στην τάξη δίνοντας έτσι
τη δυνατότητα και σε άλλους να τα γνωρίζουν και να αποκτήσουν εύρος γνώσης γύρω
από τα διαφορετικά είδη παιχνιδιών, διαφορετικά είδη σχεδιασμού και κανόνων που
διέπουν διαφορετικά παιχνίδια, τα genre των παιχνιδιών, κ.τ.λ. Οι φοιτητές
προσκαλούνται να καταθέτουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους και από την μέσα-στοπαιχνίδι και από την εκτός-παιχνιδιού εμπειρία τους. Τέλος, θα χωριστούμε σε ομάδες και
θα προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε (επί χάρτου κυρίως) το δικό μας (ψηφιακό και όχι
μόνον) παιχνίδι.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι
διαδικασίες της επικοινωνίας και οι μορφές συνεργασίας που παρουσιάζονται στα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα νέας γενιάς, όπως αυτές οριοθετούνται από τα σύγχρονα
ερευνητικά δεδομένα. Επίσης προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας και της
επικοινωνίας με τις προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου και η χρήση τους για
εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η συνεργατική μάθηση
υποστηριζόμενη από υπολογιστές (Computer-Supported Collaborative Learning) και οι
βασικές κατηγορίες εφαρμογών της, προσδιορίζοντας το θεωρητικό υπόβαθρο της
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συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενη από υπολογιστές, τις αρχές συνεργασίας, την
αποτελεσματικότητά της, και παράγοντες που την καθορίζουν. Κατόπιν, διερευνείται στην
πράξη πως εφαρμόζονται συγκεκριμένες συνεργατικές στρατηγικές για το σχεδιασμό και
υλοποίηση ενός έργου (project) σε μικρές ομάδες 4 ατόμων, προσδιορίζοντας τις
κατάλληλες στρατηγικές συνεργασίας που οι συμμετέχοντες στην ομάδα θα υιοθετήσουν
και θα εφαρμόσουν για την υλοποίηση των διαφόρων δραστηριοτήτων από τις οποίες
αποτελείται το έργο, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα διάφορα είδη εργαλείων συνεργατικής
εργασίας για την υποστήριξη του έργου και της συνεργασίας.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή
στην κατεύθυνση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, μέσα από τη συζήτηση των βασικών
θεμάτων γύρω από τη θεωρία και την πρακτική των Νέων Τεχνολογιών Μάθησης και
Επικοινωνίας. Συγκεκριμένα αρχικά προσδιορίζει το ρόλο και τη σημασία των νέων
τεχνολογιών μάθησης και επικοινωνίας, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και τα
χαρακτηριστικά της επιτυχημένης αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη μάθηση.
Κατόπιν εστιάζει στις βασικές αρχές των θεωριών μάθησης και τους τρόπους με τους
οποίους οι διάφορες θεωρίες επηρεάζουν το σχεδιασμό εκπαιδευτικών λογισμικών και
άλλων (ψηφιακών) εφαρμογών. Συζητά επίσης προσεγγίσεις και μοντέλα εκπαιδευτικού
σχεδιασμού με τις νέες τεχνολογίες μάθησης και επικοινωνίας, καθώς και τις νέες
δυνατότητες χρήσης/αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση,
στην οργάνωση και διοίκηση και στον εκπαιδευτικό προγραμματισμό. Μέσα από το
μάθημα γίνεται θεωρητική αναφορά αλλά και πρακτική στην αξιοποίηση της τεχνολογίας
στο σχεδιασμό για μάθηση, για γραμματισμό, για γνώση και λύση προβλήματος, για
επικοινωνία και αλληλεπίδραση, στις εφαρμογές διαδραστικών τεχνολογιών,
μοντελοποίησης & προσομοίωσης, εννοιολογικής χαρτογράφησης, καθώς και
διαδικτυακών εφαρμογών μάθησης και επικοινωνίας. Τέλος συζητούνται και οι
προβληματισμοί, και οι δυσκολίες στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών μάθησης και
επικοινωνίας μέσα από την πρακτική αξιολόγησης εφαρμογών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αυτό παρουσιάζει
γνωστά συστήματα τηλεκπαίδευσης καθώς και τα υφιστάμενα καθιερωμένα ή ad-hoc
πρότυπα παραγωγής μαθημάτων. Εξετάζονται το περιεχόμενο, οι σκοποί και οι
σύγχρονες τάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και οι μορφές και οι διαδικασίες
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που απαιτούνται για την πραγματοποίησή της. Περιλαμβάνονται, η ανάλυση, η σχεδίαση,
η παραγωγή μαθημάτων για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των
πολυμεσικών στοιχείων τους, λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα πρότυπα παραγωγής
μαθημάτων. Εξετάζονται η χρήση και η αξιολόγηση ολοκληρωμένων συστημάτων για
σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία και επιμόρφωση - κατάρτιση.
Μελετώνται μέθοδοι εκπαίδευσης και τρόποι βέλτιστης μεταφοράς γνώσεων. Εξετάζονται,
επίσης, τα διαθέσιμα εργαλεία για αυτοματοποίηση και διαχείριση εκπαιδευτικών
περιβαλλόντων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αυτό εξετάζει τις
κινούμενες εικόνες ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και θα
γίνει επιμελής ανάλυση των χαρακτηριστικών του οπτικοακουστικού αποθέματος
(ταινίες, κλπ.) ως τεκμηρίων. Το μάθημα αυτό θα προσφέρει ένα θεωρητικό και
μεθοδολογικό πλαίσιο για τη μελέτη της κινηματογραφικής ιστοριογραφίας, μέσα από τον
διαρκή διάλογο με τα φιλμικά κείμενα και τους χώρους που αυτά φυλάσσονται (Αρχεία,
Μουσεία, Ταινιοθήκες). Θα ασχοληθούμε με την τύχη των οπτικοακουστικών έργων και
θα παρουσιάσουμε μερικές θεωρητικές προσεγγίσεις της δραστηριότητας τεκμηρίωσης,
διάσωσης και διάδοσης των οπτικοακουστικών μέσω της διαδικασίας προγραμματισμού
και προβολής τους από τους οργανισμούς που τα φιλοξενούν.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα εισάγει τους σπουδαστές
στα διάφορα είδη οπτικοακουστικών έργων και στη ανάλυση πρακτικών ζητημάτων που
προκύπτουν κατά τη δημιουργία τους, ειδικά στις Ελληνικές συνθήκες παραγωγής .
Εξετάζεται η σκηνοθεσία και παραγωγή “εφαρμοσμένων” οπτικοακουστικών έργων (από
διαφημιστικά ως σήριαλ, καλύψεις κοινωνικών εκδηλώσεων και ντοκιμαντέρ). Η
θεωρητική κατάρτιση εισάγει, μέσω προβολών και διαλέξεων, στα εφαρμοσμένα
οπτικοακουστικά έργα (βίντεο κοινωνικών εκδηλώσεων, εταιρικά βίντεο, διαφημιστικά,
trailer, εκπαιδευτικά βίντεο, ταινίες μυθοπλασίας κλπ) εξετάζoντας τα κατά περίπτωση
και αφιερώνοντας μια ή δύο διαλέξεις στη φόρμα και την πολιτιστική τους παράδοση. Το
εργαστηριακό μέρος περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή και δημιουργία συγκεκριμένων
μορφών έργων της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
60

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

2ΨΟΤ110

Διοίκησης
Επιχειρήσεων

26-ΤΔΕ-1 "Ποσοτικές
Εφαρμογές στη
Διοίκηση "

1157

Θεωρία και
Σημειωτική της
κινούμενης Εικόνας

Μαθηματικά στη
Διοίκηση
Επιχειρήσεων

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα είναι μια έρευνα στο
μεταβαλλόμενο έδαφος της θεωρίας του κινηματογράφου και τον εντοπισμό των
σημαντικότερων πτυχών του τομέα της θεωρίας της κινούμενης εικόνας. Η
κινηματογραφική θεωρία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων (auteurism, σημειωτική,
η ψυχανάλυση, φεμινισμός, κλπ.) που το μάθημα επιδιώκει να καλύψει και
προσανατολίζεται όχι μόνο γύρω από μεγάλες θεωρητικές προσεγγίσεις, αλλά και γύρω
από τα ερωτήματα που συχνά ενοποιούν διαφορετικές και διακριτές σχολές σκέψης.
Στόχος μας θα είναι η κατανόηση των συγκεκριμένων πολιτιστικών και ιστορικών
συνθηκών του πλαισίου που διαμορφώνει τις τάσεις στην φιλμική θεωρία. Ταυτόχρονα, θα
εξετασθεί το ζήτημα του τι μπορεί να θεωρηθεί ως θεωρία του κινηματογράφου σήμερα
και να μελετηθεί η μετάβαση από τη φιλμική θεωρία σε αναδυόμενους τομείς, όπως αυτός
της οπτικής κουλτούρας και της γλώσσας των πολυμέσων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Αναλυτικά ανά θεματική ενότητα
εξετάζονται:
Στοιχεία Θεωρίας Πραγματικών Αριθμών
- Αλγεβρική Δομή του R - Πληρότητα του R
Συναρτήσεις
- Η έννοια της συνάρτησης - Σύνθεση Συναρτήσεων - Αντίστροφη Συνάρτηση
- Βασικές Οικονομικές Συναρτήσεις (Συνάρτηση Ζήτησης, Συνάρτηση Προσφοράς,
Συνάρτηση Κατανάλωσης)
Όρια και συνέχεια συνάρτησης
- Η έννοια του ορίου - Όρια στο άπειρο - Συνεχείς συναρτήσεις
Παράγωγος Συνάρτηση
- Η έννοια της παραγώγου - Παραγώγιση - Παράγωγοι στοιχειωδών συναρτήσεων
- Βασικά Θεωρήματα (Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής, Κανόνας L’ Hospital)
- Μελέτη Συνάρτησης - Παράγωγος και Οικονομικές Συναρτήσεις Κόστους Παράγωγοι και Συναρτήσεις Εσόδων
Ολοκληρωτικός Λογισμός
- Αόριστο και Ορισμένο Ολοκλήρωμα
- Μέθοδοι Ολοκλήρωσης
- Ολοκληρωτικός
Λογισμός & εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη
Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας
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Επιχειρησιακές
Διαδικασίες &
Τρισδιάστατες
Κατασκευές

- Η έννοια του πίνακα και είδη πινάκων - Πράξεις με πίνακες
- Ορίζουσες πινάκων
Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών
- Η έννοια της μερικής παραγώγου - Κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης
Παράγωγοι ανωτέρας τάξεως της πρώτης - Ακρότατα συναρτήσεων πολλών
μεταβλητών - Οικονομικές Εφαρμογές των συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Η τρισδιάστατη εκτύπωση αναφέρεται σε μία τεχνολογική διαδικασία που μετατρέπει
ψηφιακά αρχεία του υπολογιστή σε απτά αντικείμενα. Τα αντικείμενα παράγονται με
διαδοχική προσθήκη υλικού, χρησιμοποιώντας έναν επιτραπέζιο τρισδιάστατο εκτυπωτή.
Αφού δημιουργηθούν τα ψηφιακά αρχεία, είτε με τη χρήση λογισμικού σχεδιασμού
υπολογιστή είτε με τη χρήση τρισδιάστατου σαρωτή, το ψηφιακό αρχείο διαμερίζεται με τη
βοήθεια ενός λογισμικού slicer και εν
συνεχεία είναι έτοιμο για εκτύπωση από τον τρισδιάστατο εκτυπωτή.
Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση του οικοσυστήματος του 3D printing, η
παρουσίαση των εφαρμογών του, η αναλυτική περιγραφή του νέου παραγωγικού
μοντέλου και η εκμάθηση τρισδιάστατης σχεδίασης, τρισδιάστατης σάρωσης και
τρισδιάστατης εκτύπωσης. Βασικές ενότητες:
- Το οικοσύστημα της προσθετικής κατασκευής (3D Printing)
- Στοιχεία και χαρακτηριστικά του 3D Printing
- Εφαρμογές του 3D Printing (εκπαίδευση, ιατρική, εστίαση,
κατασκευές)
- Τρισδιάστατη σχεδίαση Ι (Sketch up)
- Τρισδιάστατη σχεδίαση IΙ (TinkerCad)
- Αλλαγή μοντέλου παραγωγικής διαδικασίας
- Προσθετική κατασκευή (3D Printing) και πνευματική ιδιοκτησία
- Τρισδιάστατη εκτύπωση Ι (Είδη εκτυπωτών και χαρακτηριστικά)
- Τρισδιάστατη εκτύπωση ΙΙ (slicing procedure)
- Εκτυπώσεις στερεών αντικειμένων
- 3D Scanning
- Ανάπτυξη ενός προϊόντος
- Παρουσίαση προϊόντων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Μαθηματικά στις 3
Διαστάσεις

ΓΕ5716

27-ΤΔΕ-2
"Χρηματοοικονομική"

1130

Διαχείριση Κινδύνου

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος των Μαθηματικών στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο εξετάζει την συμπεριφορά συναρτήσεων πολλών
μεταβλητών. Παρουσιάζονται οι έννοιες του διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού σε
συναρτήσεις δύο και τριών μεταβλητών και γίνεται εισαγωγή στο θεώρημα του Green.
Βασικές ενότητες:
- Από συναρτήσεις μιας μεταβλητής σε συναρτήσεις πολλών μεταβλητών
- Όρια και συνέχεια συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
- Παραγώγιση συναρτήσεων 2 μεταβλητών
- Ακρότατα συναρτήσεων 2 μεταβλητών
- Παραγώγιση συναρτήσεων 3 μεταβλητών
-Ακρότατα συναρτήσεων 3 μεταβλητών
- Διπλά ολοκληρώματα (Ι)
- Διπλά ολοκληρώματα (ΙΙ)
- Τριπλά ολοκληρώματα (Ι)
- Τριπλά ολοκληρώματα (ΙΙ)
- Θεώρημα Green
- Επικαμπύλια ολοκληρώματα
- Επιφανειακά ολοκληρώματα
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
- Αγορές – Αγορές κεφαλαίου
- Υποδείγματα αποτίμησης μετοχών
- Μακροοικονομική ανάλυση κινδύνου - Κλαδική ανάλυση κινδύνου
- Διεθνής ανάλυση χρηματοοικονομικού κινδύνου
- Απόδοση και κίνδυνος: διαχείριση χαρτοφυλακίου – αμοιβαία κεφάλαια
- Αγορές παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων
- Συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης – προθεσμιακά συμβόλαια
- Δικαιώματα προαίρεσης
- Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Κοινωνική
Χρηματοοικονομική

ΓΕ5717

28-ΤΔΕ-3 "Λογιστική"

1133

Διεθνής
Χρηματοοικονομική

1022

Γενικές Αρχές
Λογιστικής Ι

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
- Εισαγωγή
- Αξία χρήματος στον χρόνο – αξιολόγηση επενδύσεων
- Αποτίμηση αξιόγραφων
- Χρηματοπιστωτικό σύστημα
- Κοινωνική οικονομία – Κοινωνική επιχειρηματικότητα
- Κοινωνική χρηματοδότηση
- Μικροχρηματοδότηση
- Ομόλογα κοινωνικού αντίκτυπου
- Φιλανθρωπία επιχειρηματικών συμμετοχών
- Συμμετοχική χρηματοδότηση
- Ισλαμική χρηματοδότηση
- Συμμετοχική χρηματοδότηση
- Επισκόπηση
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
- Αγορά συναλλάγματος: διεθνές νομισματικό σύστημα
- Αγορά συναλλάγματος: αποτελεσματικότητα, ισορροπία, νομισματικές κρίσεις
- Ισοζύγιο πληρωμών: εισοδηματικές μεταβολές και ελαστικότητες
- Ισοζύγιο πληρωμών: η επίδραση της μακροοικονομικής πολιτικής
- Μακροοικονομική πολιτική: ισορροπία στις αγορές προϊόντος και απασχόλησης, σε
καθεστώς ανοικτής οικονομίας
- Μακροοικονομική πολιτική: διεθνής αλληλεξάρτηση και συντονισμός - Η δυναμική των
οικονομικών κύκλων και των κρίσεων στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
- Εισαγωγή στη λογιστική. Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές –
Ορισμοί και σκοπός της λογιστικής
- Εννοιολογικός προσδιορισμός του Ισολογισμού. Μορφές –
περιεχόμενο – ιδιότητες του Ισολογισμού (ενεργητικό, παθητικό).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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1064

Ελεγκτική

Είδη Ισολογισμών. Λογιστική Ισότητα
- Λογαριασμοί, έννοια λογαριασμών, λειτουργία λογαριασμών
- Παρακολούθηση της κυκλοφορίας των περιουσιακών στοιχείων
διαμέσου των λογαριασμών. Βασικά χαρακτηριστικά, ο
μηχανισμός λειτουργίας, και διακρίσεις των λογαριασμών,
ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια, κλπ. Λογιστική των εσόδων –
εξόδων, «λογαριασμός εκμεταλλεύσεως», λογαριασμός
αποτελεσμάτων χρήσεως
- Καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στους λογαριασμούς.
Κανόνες λειτουργίας λογαριασμών
- Σύνταξη ισολογισμού – Λογιστικά γεγονότα
- Εγγραφές τέλους χρήσης. Εγγραφές προσαρμογής
- Προσδιορισμός κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης (ΚΑΧ).
Σύνταξη κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Βασικές ενότητες
- Εισαγωγή στην ελεγκτική επιστήμη
- Έννοια, σκοποί και σημασία του ελέγχου
- Εταιρική διακυβέρνηση
- Διαδικασίες ελέγχου
- Υπόδειγμα του ελεγκτικού κινδύνου
- Έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων. Αποδεικτική δύναμη,
προϋποθέσεις απόρριψης
- Eξωλογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος
- Έλεγχος μη κυκλοφορούντος ενεργητικού
- Έλεγχος κυκλοφορούντος ενεργητικού
- Έλεγχος ιδίων κεφαλαίων
- Έλεγχος των υποχρεώσεων
- Έλεγχος των λογαριασμών αποτελεσμάτων
- Λοιποί έλεγχοι
- Τεχνικές ελέγχου γενικής αποτελεσματικότητας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών

29-ΤΝΕΥ-1 "Σχεδιασμός
Συνδυασμένων
Μεταφορών με
ψηφιακά εργαλεία
γεωγραφικής
ανάλυσης"

ΓΕ1700

Εταιρική
ΔιακυβέρνησηΟργάνωση
Επιχειρηματικών
Οντοτήτων

Συνδυασμένες
Μεταφορές

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο μάθημα περιγράφονται και αναλύονται οι υπάρχουσες εταιρικές
μορφές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κ.α.)
δίνοντας βάρος στην Ανώνυμη Εταιρεία και τα θέματα Εταιρικής
Διακυβέρνησης τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στο
θεωρητικό επίπεδο η ΕΔ προσεγγίζεται μέσα από τις βασικές θεωρίες
(Agency Theory, Institutional Theory, Stakeholders Theory κ.α.). Στο
πρακτικό επίπεδο προσεγγίζεται μέσω της ανάλυσης της τρέχουσας
νομοθεσίας (Ν. 4706/2020) και των λογιστικών αρχών, ενώ
αναπτύσσονται και θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης μη εισηγμένων
οντοτήτων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Οι φοιτητές/ήτριες λαμβάνουν
γενική και εξειδικευμένη διεπιστημονική γνώση για το σχεδιασμό και λειτουργία όλων
των μέσων μεταφοράς και των εναλλακτικών μορφών οργάνωσης ολοκληρωμένων
δικτύων. Η εξειδίκευση αυτή στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο επιτρέπει τη σφαιρική και
βαθειά κατανόηση του συστήματος μεταφορών και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των
υποσυστημάτων του. Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν τα εφόδια για σταδιοδρομία υψηλού
επιπέδου ακόμα και σε ιδιαίτερα εξειδικευμένους τομείς του κλάδου των μεταφορών και
των logistics.
Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας των
συνδυασμένων μεταφορών. Υπό το πρίσμα των νέων προκλήσεων για βιώσιμη και
αειφόρο κινητικότητα, αναλύονται οι ανάγκες ανάπτυξης “από πόρτα σε πόρτα
ολοκληρωμένων” εναλλακτικών αλυσίδων μεταφορών με στόχους τη μείωση του
κοινωνικού «εξωτερικού» κόστους από τη μεταφορική δραστηριότητα και τον
εξορθολογισμό της κατανομής της κίνησης στα μεταφορικά μέσα, διασφαλίζοντας
παράλληλα την αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα του συστήματος
μεταφορών. Το μάθημα προβαίνει στην ανάλυση της ζήτησης και της αγοράς, των
σύγχρονων τάσεων και απαιτήσεων των χρηστών, το σχεδιασμό και αξιολόγηση των
υπηρεσιών συνδυασμένων μεταφορών, καθώς και των δράσεων και πολιτικών για την
επίτευξη των στόχων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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ΕΜ0001

Ανάλυση
Γεωγραφικών
Συστημάτων

ΝΤ0003

Τηλεματική για
Ναυτιλία και
Μεταφορές

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
εξοικείωση των φοιτητών/ριών με τα βασικά στοιχεία της Visual Basic ως ένα εργαλείο
προσομοιωμένης σχεδίασης πολύπλοκων χωρικών συστημάτων και επίλυσης αυτών σε
γραφικό και αλφαριθμητικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα:
- Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο σχεδιαστικό/υπολογιστικό περιβάλλον παρέχει τις
βασικές αρχές και μεθόδους ανάλυσης (“«αποδόμησης”) του υπό εξέταση συστήματος σε
βασικά στοιχεία και λειτουργίες τα οποία θα έχουν την δυνατότητα να ανακαλούνται σε
ένα ευέλικτο περιβάλλον μερικής ή ολικής ανασυγκρότησης της εικόνας του συστήματος.
- Σε σχέση με την ψηφιοποίηση και σχεδίαση χαρτών δίνεται έμφαση στη δημιουργία
κατάλληλων βάσεων δεδομένων (αρχείων), στην αξιοποίηση της χρωματικής
συγκρότησης των στοιχείων αυτού και επίσης στην ‘αποδόμηση’ στοιχείων του χάρτη
μέσω αλγεβρικών μεθόδων “γραμμικοποίησης” και ανασύνθεσής τους μέσα από
επαναληπτικές μεθόδους.
- Σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων χωροθέτησης και logistics δίνεται έμφαση στην
οργάνωση και διαχείριση αλφαριθμητικών πληροφοριών όπως για παράδειγμα ανάπτυξη
εργαλείων (routines) υπολογισμού ακραίων τιμών, διάταξης (sorting) κλπ.
- Σε σχέση, τέλος, με την ανάπτυξη τρισδιάστατων δυναμικών εικόνων θα δοθεί έμφαση
στην προσομοίωση των βασικών λειτουργιών του οφθαλμού μέσω ειδικών picture boxes
(πινάκων pixels) που θα αναπαριστούν το οπτικό πεδίο και ειδικών γεωμετρικών
υπολογιστικών τεχνικών οι οποίες θα συσχετίζουν τα στοιχεία (pixels) του οπτικού πεδίου
με τα στοιχεία του πραγματικού (τρισδιάστατου) περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί στις τεχνικές επεξεργασίας των πραγματικών χρωματικών στοιχείων του
περιβάλλοντος ώστε να δίνεται η αίσθηση του βάθους (απόστασης οφθαλμού από
πραγματικό χρωματικό στοιχείο).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Το μάθημα επικεντρώνεται στην υποδομή των «νέων τεχνολογιών» πληροφοριών και
επικοινωνιών και τις εφαρμογές της στα μεταφορικά συστήματα και τη ναυτιλία. Η
ανάπτυξη του διαδικτύου και της ευρυζωνικότητας συντελούν στη δημιουργία νέων
υπηρεσιών πρόσβασης και λειτουργίας, που υποστηρίζουν τη ναυτιλία, τις μεταφορές και
το εμπόριο. Το μάθημα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και στόχους σχεδιασμού και

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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30-ΤΝΕΥ-2 "Διεθνής
Οικονομική"

ΟΙ1001

Διεθνής Οικονομική

ΟΙ0700

Χρηματοοικονομική

λειτουργίας των σύγχρονων συστημάτων τηλεματικής και νέων ψηφιακών τεχνολογιών
πληροφόρησης με βάση τις ανάγκες και χαρακτηριστικά λειτουργίας των διεθνών
εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών, καθώς και παραδείγματα εφαρμογών τους.
Μεταξύ άλλων, εξετάζονται εφαρμογές στις σύγχρονες πρακτικές ασφαλούς διαχείρισης
πλοίων και στόλων, η «ολοκληρωμένη» λειτουργία μεταφορικών αλυσίδων με
βελτιστοποίηση των συνδυασμών χρήσης μεταφορικών μέσων, οι αυτοματισμοί στις
επικοινωνίες μεταξύ μεταφορικών μέσων και μεταφορικών υποδομών και ο
προγραμματισμός λειτουργιών (π.χ. πλοίο και λιμάνια κλπ), η αυτοματοποίηση και
ψηφιοποίηση των διαφόρων μέσων μεταφοράς. Επίσης, στο πλαίσιο του μαθήματος
εξετάζονται σύγχρονες τάσεις της βιομηχανικής καινοτομίας όπως τα «αυτόνομα»
μεταφορικά μέσα, καθώς και σύγχρονες τάσεις διαχείρισης της κινητικότητας, που
υποστηρίζονται από ψηφιακά συστήματα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με τα θέματα της διεθνούς
οικονομικής και η συσχέτιση των εθνικών οικονομιών σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Ειδικότερα, δίνεται έμφαση σε θέματα διεθνών εμπορικών συναλλαγών. Στα πλαίσια του
μαθήματος επιδιώκεται η κατανόηση των θεωριών διεθνούς εμπορίου, των ωφελειών από
το εμπόριο, τις παραμέτρους που επηρεάζουν την δομή του διεθνούς εμπορίου και τις
επιδράσεις των εθνικών οικονομικών πολιτικών στο εμπόριο, καθώς και την
αλληλεπίδραση των χωρών, μέσω του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσεται στις ακόλουθες κύριες ενότητες:
1. Θεωρίες Διεθνούς Εμπορίου.
2. Υπόδειγμα Συγκριτικού πλεονεκτήματος (Ricardo).
3. Υπόδειγμα Ειδικών συντελεστών παραγωγής.
4. Υπόδειγμα Hecksher- Ohlin- Samuelson.
5. Πρότυπο Υπόδειγμα Διεθνούς Εμπορίου.
6. Ενδο-κλαδικό Εμπόριο.
7. Διεθνής Κίνηση Συντελεστών Παραγωγής.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα έχει ως στόχο να φέρει
τους φοιτητές/ήτριες σε επαφή με το περιβάλλον της επιχειρηματικής λειτουργίας και να
τους γνωρίσει τα βασικά εργαλεία και τις μεθόδους χρηματοοικονομικής διοίκησης σε
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31-ΤΝΕΥ-3 "Διοίκηση
Ναυτιλίας και
Λιμένων"

ΕΔ0006

Οικονομικά
Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΝΑ0200

Εισαγωγή στις
Ναυτιλιακές Σπουδές

εισαγωγικό επίπεδο. Το μάθημα δίνει έμφαση σε θεμελιώδεις έννοιες της
χρηματοοικονομικής, καθώς επίσης και στην πρακτική εφαρμογή τους. Εξετάζονται
ενότητες όπως, μεταξύ άλλων: χρηματοοικονομικοί δείκτες, ανάλυση εισροών-εκροών,
επιχειρηματικοί κίνδυνοι, διεθνείς κεφαλαιαγορές, κόστος χρήματος.
Το περιεχόμενο του μαθήματος αναπτύσσει τις βασικές αρχές της σύγχρονης
χρηματοοικονομικής σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό το
μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών να
υλοποιούν ερευνητικές δραστηριότητες στο επιστημονικό αντικείμενο. Έτσι, η ανάπτυξη
ερευνητικών συνεργασιών συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη εμπέδωση του
περιεχομένου, στην έρευνα και στην εμβάθυνση επιστημονικής επάρκειας με κριτική
σκέψη.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
θεώρηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής ενοποίησης, μέσα από τη συζήτηση των θεωριών:
(α) της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (β) των θεωριών ασύμμετρης οικονομικής ενοποίησης –
με έμφαση στην οικονομική και νομισματική ενοποίηση – και (γ) της εξέτασης
συγκεκριμένων οριζόντιων και τομεακών Eυρωπαϊκών πολιτικών. Κύριος στόχος είναι η
παροχή στους φοιτητές/ήτριες του απαραίτητου γνωστικού υπόβαθρου για την κατανόηση
της εξέλιξης της Ευρωπαϊκής οικονομικής και πολιτικής ολοκλήρωσης και η πρόκληση
προσαρμογής που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαϊκές οικονομίες.
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση να
διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν:
- Τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Τα χαρακτηριστικά της οικονομικής και πολιτικής ενοποίησης στον Ευρωπαϊκή χώρο.
- Αρχές νομισματικής ενοποίησης
- Τις θεωρίες ασύμμετρης οικονομικής ενοποίησης
- Τα κυρία χαρακτηριστικά των οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι οι
διδασκόμενοι/ες στο τέλος του κύκλου μαθημάτων να είναι σε θέση:
- να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της θαλάσσιας μεταφοράς σε σχέση
με τους άλλους τρόπους μεταφοράς.
- να περιγράψουν τις βασικές λειτουργίες των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
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ΕΝ0023

Πολιτική και
Ανάπτυξη Λιμένων

ΓΕ0108

Πιθανοθεωρητικά
Μοντέλα

- να περιγράψουν τη σχέση της παραγωγής θαλάσσιων μεταφορικών υπηρεσιών με άλλες
παραγωγικές δραστηριότητες.
- να διακρίνουν τις κύριες αγορές της ναυτιλίας.
- να περιγράψουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ναυτιλίας της χώρας και τη σημασία του
κλάδου για την εθνική οικονομία.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι:
- Να καλύψει θέματα αναδιοργάνωσης και σχεδιασμού της προσαρμογής των λιμένων στο
σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.
- Να διερευνήσει τα θεωρητικά μοντέλα και πρακτικές εφαρμογές λιμενικού σχεδιασμού,
(κανονιστικούς παράγοντες, χρηματοοικονομικές παραμέτρους και νομικές πτυχές που
απαιτείται να ληφθούν υπόψη κατά την διαδικασία του σχεδιασμού).
- Να εξετάσει τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ελληνική Λιμενική Πολιτική, όσον αφορά στον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εθνικού λιμενικού συστήματος.
- Να παρουσιάσει (εισαγωγικά) τις σημαντικότερες άμεσες και έμμεσες επιδράσεις
πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναδιάρθρωση της λιμενική παραγωγής
(πολιτικές για τον ενδο-λιμενικό και τον δια-λιμενικό, ανταγωνισμό, σχέσεις λιμένων,
περιβαλλοντική προστασία και ασφάλεια λιμένων).
Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων οι διδασκόμενοι/ες πρέπει να είναι σε θέση να
διακρίνουν, ορίζουν, αντιλαμβάνονται και κατανοούν:
- Τα κρίσιμα θέματα λιμενικής (αναδι)οργάνωσης.
- Τα εναλλακτικά μοντέλα οργάνωσης λιμενικού συστήματος.
- Τις ανάγκες και προκλήσεις προσαρμογής που αντιμετωπίζει το λιμενικό σύστημα.
- Τις κατάλληλες μεθόδους για την συμμετοχή του δημόσιου και/ή ιδιωτικού τομέα στην
παροχή λιμενικών υπηρεσιών.
- Το θεσμικό πλαίσιο για την καλύτερη διακυβέρνηση του λιμενικού συστήματος.
- Τη διαδικασία παροχής λιμενικών υπηρεσιών, όταν επικρατούν συνθήκες αυξημένης
συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα.
- Τις επιπτώσεις των εθνικών και υπερεθνικών (ευρωπαϊκών) πολιτικών στην ανάπτυξη
των λιμένων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Επαναληπτικές γνώσεις θεωρίας
πιθανοτήτων, Αξιωματική Θεμελίωση της έννοιας της πιθανότητας, Βασικές ιδιότητες,
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Μηχανικών
Οικονομίας και
Διοίκησης

32-ΤΜΟΔ-1
"Επιχειρησιακή
Έρευνα"

ΓΕ0181

Ειδικά Θέματα
Επιχειρησιακής
Έρευνας

Δεσμευμένη πιθανότητα, Θεώρημα Ολικής Πιθανότητας, Θεώρημα Bayes, Ανεξάρτητα
ενδεχόμενα, Συνεχείς και διακριτές τυχαίες μεταβλητές, συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας, Συνάρτηση Κατανομής, Διακριτές κατανομές, Συνεχείς κατανομές, Μέση
τιμή, Διασπορά, Διαδικασίες Poisson, Μεταβατική μελέτη Μαρκοβιανών Αλυσίδων
Διακριτού Χρόνου, Ασυμπτωτική μελέτη Μαρκοβιανών Αλυσίδων Διακριτού Χρόνου,
Εργοδικότητα, Χρόνος Απορρόφησης, Μεταβατική μελέτη Μαρκοβιανών Αλυσίδων
Συνεχούς Χρόνου, Ασυμπτωτική μελέτη Μαρκοβιανών Αλυσίδων Συνεχούς Χρόνου,
Παραδε'ιγματα και πραγματικές εφαρμογές. Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση του
φοιτητή με τα στοχαστικά φαινόμενα και τις στοχαστικές διαδικασίες όπως αυτές
παρατηρούνται στην φύση και περιγράφονται με την γλώσσα των μαθηματικών. Το
μάθημα είναι ουσιαστικά υψηλού επιπέδου επέκταση της θεωρίας πιθανοτήτων και θα
προσαρμοστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να καταστεί χρήσιμο εργαλείο στον
Μηχανισμό Διοίκησης, στην προσπάθεια του να προσεγγίσει με αξιόπιστες μεθόδους
σύνθετα οικονομικά και χρηματοοικονομικά φαινόμενα. Επίσης περιλαμβάνονται και
αρκετά στοιχεία των διαδικασιών Markov, οι οποίες μπορούν να καταστούν ιδιαιτέρως
χρήσιμες για έναν Μηχανικό, καθώς αποτελούν ένα δυνατό εργαλείο τόσο για
προβλήματα μηχανικής (engineering) όσο και για οικονομικά (finance). -Ενδεικτική
Βιβλιογραφία: 1. Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις, Ουρανία Χρυσαφίνου, Εκδ.
ΣΟΦΙΑ, Αθήνα, 2004. 2. Πιθανότητες, Τυχαίες Μεταβλητές και Στοχαστικές Διαδικασίες,
Papoulis, Athanasios, Μετάφραση: Γαβριηλίδης, Λεωνίδας, Εκδ. ΤΖΙΟΛΑΣ, Θεσσαλονίκη,
1994. 3. Introduction to Stochastic Processes, E. Cinlar, Prentice-Hall, Engenwood Cliffs, 1975.
4. Probability and Statistiks with Reliability, Queuing and Computer Science Applications, K.S.
Trivedi, Wiley-Interscience, 2002. 5. Introduction to Probability Models, S.M. Ross, Academic
Press, 2009. 6. Εισαγωγή στις πιθανότητες, Μπερτσέκας Π.Δ., Τσιτσικλής Ν.Γ, Τζιόλας,
2016.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Ελλειψοειδής, Αλγόριθμος, Τεχνικές
κλιμάκωσης, Αλγόριθμοι Εσωτερικών Σημείων, Αλγόριθμοι Εξωτερικών Σημείων,
Προηγμένες τεχνικές βελτιστοποίησης σε δυναμικά προβλήματα αποφάσεων, Εισαγωγή
στη Βελτιστοποίηση με Νοήμονες Υπολογιστικές Μεθόδους, Μοντελοποίηση και
Αξιολόγηση Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης, Μαθηματικός Προγραμματισμός και Τεχνητή
Νοημοσύνη, Ασαφής Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων, Νοήμονες Μέθοδοι
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33-ΤΜΟΔ-2
"ΠληροφορικήΠρογραμματισμός"

ΓΕ0107

Προγραμματισμός
Η/Υ

Βελτιστοποίησης και Χρηματοοικονομική Μηχανική, Εξελικτική Βελτιστοποίηση και
Προβλήματα Μηχανικής της Διοίκησης (Δρομολόγηση Οχημάτων, Διαχείριση Ενέργειας,
Χρονοπρογραμματισμός Έργων, Κατανομή Πόρων, Διοίκηση Παραγωγής, Διαχείριση
Αβεβαιότητας). Οι φοιτητές/-τριες θα διδαχθούν από το συγκεκριμένο μάθημα πώς να
χρησιμοποιούν εξειδικευμένες προσεγγίσεις και εργαλεία σε προβλήματα
βελτιστοποίησης, καθώς και νοήμονες υπολογιστικές μεθόδους για την επίλυση σύνθετων
προβλημάτων Επιχειρησιακής Έρευνας. Συχνά, οι μηχανικοί καλούνται να λάβουν
αποφάσεις για προβλήματα υψηλής πολυπλοκότητας, έχοντας ωστόσο να
αντιμετωπίσουν δύσκολους περιορισμούς αλλά και περιορισμένο χρόνο στον οποίο μπορεί
να ληφθεί η απόφαση. Γι΄αυτόν τον λόγο έχουν αναπτυχθεί τόσο συμβατικοί αλγόριθμοι
για την επίλυση προβλημάτων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όσο και νοήμονες
υπολογιστικές μέθοδοι, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπο-βέλτιστες λύσεις
υψηλής ποιότητας σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. -Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
Bazaraa, M., Jarvis, J., Sherali, H. (2005). "Linear Programming and Network Flows", 3rd
edition, Wiley-Interscience. Griva, I., Nash, S., Sofer, A. (2009). "Linear and Nonlinear
Optimization", 2nd edition, SIAM. D. Liberzon, Calculus of Variations and Optimal Control
Theory, 2011, Princeton University Press.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η
κατανόηση βασικών γενικών αρχών προγραμματισμού και η εξοικείωση με βασικές
έννοιες και αρχές προγραμματισμού σε γλώσσα C. Έμφαση δίνεται στον προγραμματισμό
με υποπρογράμματα και στην εισαγωγική παρουσίαση των δομών δεδομένων, έτσι ώστε
τελειώνοντας το μάθημα, οι φοιτητές να είναι σε θέση να διδαχθούν προχωρημένα
θέματα πληροφορικής σε επόμενα εξάμηνα του Προγράμματος Σπουδών, όπως: Δομές
Δεδομένων, Δομές Αρχείων, Αλγόριθμοι, Τεχνολογία Λογισμικού, Υπολογιστικές
Εφαρμογές για Μηχανικούς, κ.α. Πιο συγκεκριμένα η ύλη περιλαμβάνει:
o Εισαγωγή στη γλώσσα C. Γραφή, μεταγλώττιση και εντοπισμός σφαλμάτων
προγραμμάτων C. Hello World program.
o Μεταβλητές, τύποι δεδομένων και τελεστές.
o Ροές ελέγχου. Επισκόπηση συναρτησιακού προγραμματισμού. Εύρος μεταβλητών.
Στατικές και καθολικές μεταβλητές.
o Περισσότερα για ροές ελέγχου. Είσοδος και έξοδος.
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Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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ΜΗ0115

Μηχανική Βαθιά
Μάθηση

o Πίνακες και συμβολοσειρές.
o Δείκτες και διευθύνσεις μνήμης.
o Κατανομή μνήμης. Πολυδιάστατοι πίνακες.
o Συναρτήσεις.
o Ανταλλαγή ορισμάτων εισόδου/εξόδου στις συναρτήσεις.
o Οι standard C libraries: ctype.h, stdlib.h, assert.h, stdarg.h, time.h
o Εισαγωγή σε τύπους δεδομένων οριζόμενους από το χρήστη.
o Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης.
o Ένα πλήρες πρόγραμμα που επιλύει ένα πραγματικό πρόβλημα.
o Επανάληψη.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α) Εγχειρίδια του μαθήματος: Tan H., and H.,D' Orazio , C για Μηχανικούς
Β) Συμπληρωματική Βιβλιογραφία: BRIAN W. KERNIGHAN, DENNIS M. RITCHIE, Η
γλώσσα προγραμματισμού C
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Τα τελευταία χρόνια, οι τεχνικές
μηχανικής μάθησης (machine learning) και κυρίως εκείνες της βαθιάς μάθησης (deep
learning) έχουν επιφέρει επανάσταση στον τομέα της υπολογιστικής νοημοσύνης,
δημιουργώντας μοντέλα τα οποία πλησιάζουν ή ακόμα και ξεπερνούν τις ανθρώπινες
επιδόσεις σε προβλήματα ταξινόμησης προτύπων, ανίχνευσης κλπ. Η ύλη του μαθήματος
περιλαμβάνει τη γνώση των θεμελιωδών μεθόδων μηχανικής μάθησης και επεκτείνεται
στην μελέτη των αρχιτεκτονικών βαθιάς μάθησης για την επίλυση σύνθετων
προβλημάτων μέσω της μάθησης από δεδομένα. Περιλαμβάνεται επίσης η πρακτική
εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων σε πραγματικά προβλήματα μέσω του
προγραμματισμού τους στις σύγχρονες πλατφόρμες βαθιάς μάθησης Tensorflow και
Keras.
(α) Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση: Είδη Μηχανικής Μάθησης, Μέθοδοι Εκπαίδευσης,
Μέτρηση Ακρίβειας, Πρόβλεψη, Ταξινόμηση.
(β) Γλώσσα Python – Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση και Εισαγωγή στις Πλατφόρμες
Tensorflow, Keras.
(γ) Μέθοδοι Παλινδρόμησης: Γραμμική Παλινδρόμηση,
Λογαριθμική Παλινδρόμηση, Παλινδρόμηση Κορυφογραμμής, Στατική/Δυναμική
Αυτοπαλινδρόμηση και Φασματική Ανάλυση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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(δ) Νευρωνικά Δίκτυα: Μοντέλα και αρχιτεκτονικές νευρωνικών δικτύων, Δίκτυα πρόσθιας
τροφοδότησης και μάθηση μέσω διόρθωσης σφάλματος (πολυστρωματικό perceptron,
αλγόριθμος backpropagation).
(ε) Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης: Γραμμική Ταξινόμηση, Συναρτήσεις Πυρήνες,
Ταξινόμηση Πολλαπλών Κλάσεων.
(στ) Ομαδοποίηση: Ορισμοί, Είδη Ομαδοποίησης, Συναρτήσεις Απόστασης, Συναρτήσεις
Ομοιότητας, Διαμεριστική Ομαδοποίηση, Ιεραρχική Ομαδοποίηση.
(ζ) Επιλογή Χαρακτηριστικών και Συγχώνευση Δεδομένων: Filtering, Προσέγγιση Wrapper,
Εμπεδωμένες Μέθοδοι Επιλογής Χαρακτηριστικών.
(η) Απομείωση Διαστασιμότητας Δεδομένων: Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών, Ανάλυση
Γραμμικού Διαχωριστή, Εμπέδωση Χαμηλής Διαστασιμότητας.
(θ) Βαθιές Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων: Ορισμός και Ιδιότητες Βαθιών
Αρχιτεκτονικών
(ι) Επαναλαμβανόμενες Αρχιτεκτονικές Νευρωνικών Δικτύων: Εκπαίδευση Συστημάτων
με Βαθιές Αρχιτεκτονικές, backpropagation through time
(κ) Συνελικτικά και Βαθιά Συνελικτικά Δίκτυα ‐ Εξαγωγή Χαρακτηριστικών με Βαθιές
Αρχιτεκτονικές . ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ - ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α) Εγχειρίδια του μαθήμτος: - Charu C.
Aggarwal, Νευρωνικά Δίκτυα και Βαθιά Μάθηση, Fountas
Β) Συμπληρωματική
Βιβλιογραφία: -Διαμαντάρας Κ., Μπότσης Δ., Μηχανική Μάθηση, Κλειδάριμος
- Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press
- Christopher M. Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning

34-ΤΜΟΔ-3
"Μαθηματική
Ανάλυση"

ΓΕ0184

Απειροστικός
Λογισμός ΙΙ

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
1. Ακολουθίες και Σειρές,
2. Πολικές Συντεταγμένες,
3. Διανυσματικές Συναρτήσεις,
4. Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών και οι Παράγωγοί τους,
5. Ακρότατα, Σαγματικά Σημεία και Πολλαπλασιαστές Lagrange,
6. Διπλά Ολοκληρώματα σε Καρτεσιανές και Πολικές Συντεταγμένες,
7. Τριπλά Ολοκληρώματα σε Καρτεσιανές, Κυλινδρικές και Σφαιρικές Συντεταγμένες,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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8. Εφαρμογές Πολλαπλών Ολοκληρωμάτων

ΓΕ0178

Μαθηματική
Ανάλυση

ΓΕΟ185

Συνήθεις Διαφορικές
Εξισώσεις

ΓΕ0177

Εφαρμοσμένη Θεωρία
Πινάκων

35-ΤΜΟΔ-4 "Γραμμική
Άλγεβρα"

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Finney R. L., Weir M. D., Giordano F. R., Απειροστικός Λογισμός
Στο μάθημα εξετάζονται από αυστηρή σκοπιά τα παρακάτω αντικείμενα:
1. Το Σύνολο των Πραγματικών Αριθμών,
2. Ακολουθίες και Σειρές,
3. Συνεχείς Συναρτήσεις,
4. Ολοκλήρωμα Riemann,
5. Παράγωγος Συνάρτησης
6. Ακολουθίες και Σειρές Συναρτήσεων
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Σ. Νεγρεπόντης, Σ. Γιωτόπουλος, Ε. Γιαννακούλιας (1999), Απειροστικός Λογισμός
(Τόμοι Ι, ΙΙα, ΙΙβ), Εκδόσεις Συμμετρία
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις
πρώτης τάξης. Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις δεύτερης τάξης. Γραμμικές διαφορικές
εξισώσεις ανώτερης τάξης. Συστήματα γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης τάξης.
Μετασχηματισμός Laplace ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -W.E. Boyce και R.C.
DiPrima, "Στοιχειώδεις Διαφορικές εξισώσεις και προβλήματα συνοριακών τιμών",
Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΕΜΠ
-Ν.Δ. Αλικάκος και Γ.Η. Καλογερόπουλος, "Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις", Σύγχρονη
Εκδοτική
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
1. Νόρμα και Εσωτερικό Γινόμενο στον R^n
2. Πίνακες και Γραμμικές Απεικονίσεις,
3. Τάξη Πίνακα,
4. Θεμελιώδεις Υπόχωροι,
5. Ορθογώνιοι Πίνακες,
6. Διάσπαση QR,
7. Διαγωνοποίηση Συμμετρικών Πινάκων,

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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Οικονομικής και
Διοίκησης Τουρισμού

ΤΟ1004

Τουριστική και
Ταξιδιωτική
Βιομηχανία

ΤΟ2010

Τουρισμός και
Ελληνική Οικονομία

36-ΤΟΔΙΤ-1 "Τουρισμός
και Διοίκηση
Εκδηλώσεων"

8. Διάσπαση SVD,
9. Εφαρμογές
Ενδεικτική Βιβλιογραφία
1. Strang G., Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της δομής της τουριστικής και ξενοδοχειακής
βιομηχανίας, καθώς και οι ιδιαιτερότητές τους σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
Έμφαση δίνεται στην κατανόηση του συνόλου των εμπλεκομένων στο τουριστικό
σύστημα, του πλαισίου λειτουργίας των εν λόγω βιομηχανιών και των παραγόντων που
επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Το δίκτυο της ταξιδιωτικής βιομηχανίας
- Η ανάπτυξη των ταξιδιών
- Ταξιδιωτικές τάσεις και κίνητρα
- Ο ρόλος της κυβέρνησης και η δημόσια πολιτική
- Ταξιδιωτικές πωλήσεις και συστήματα διανομής
- Ταξιδιωτικά γραφεία και λοιποί μεσάζοντες
- Φιλοξενία και συναφείς υπηρεσίες
- Υπηρεσίες μεταφοράς.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου μαθήματος
Το μάθημα έχει ως σκοπό τον προσδιορισμό και την κατανόηση των βασικών
μικροοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής τουριστικής οικονομίας,
καθώς και των πολλαπλών επιδράσεων που έχει ο τουρισμός σε εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο. Τα περιεχόμενα του μαθήματος είναι:
- Η εμπλοκή του τουρισμού στην οικονομία
- Το τουριστικό κύκλωμα και η κλαδική διάρθρωση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας
- Τα οικονομικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
- Τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες προσδιορισμού της τουριστικής ζήτησης και
προσφοράς στην Ελλάδα
- Η διάρθρωση των υποδομών και αναδομών στους τόπους υποδοχής τουριστών
- Τα χαρακτηριστικά της ελληνικής τουριστικής κατανάλωσης
- Οι επιπτώσεις του τουρισμού σε οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον και πολιτισμό

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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37-ΤΟΔΙΤ-2 "Ελεύθερος
Χρόνος και Αειφόρος
Τουριστική Ανάπτυξη"

ΤΟ6038

Οικονομική και
Διοίκηση
Εκδηλώσεων

ΤΟ0060

Τουρισμός και
Αειφόρος Ανάπτυξη

- Τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού
- Η ποιότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
- Προβολή και διαφήμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει αναλυτικά όλες τις πτυχές της Οικονομικής
και Διοίκησης Εκδηλώσεων και τον τρόπο με τον οποίο οι εκδηλώσεις αξιοποιούνται από
την τουριστική βιομηχανία. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται ο Σχεδιασμός, ο
Προγραμματισμός, η Οικονομική Διαχείριση, τα Logistics, η Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού, ο τομέας Μάρκετινγκ των εκδηλώσεων κ.α. Μέσω της ανάλυσης των
παραπάνω θεματικών, οι φοιτητές αποκτούν γνώση για το ευρύ φάσμα της Διοίκησης
Εκδηλώσεων σε επίπεδο επιχείρησης αλλά και σε επίπεδο προορισμού.
Με την ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• γνωρίζει την έννοια της Οικονομικής και Διοίκησης Εκδηλώσεων καθώς και τους
επιμέρους τομείς
• κατανοεί τον τρόπο διασύνδεσης του τομέα των Εκδηλώσεων με την τουριστική
βιομηχανία.
• κατανοεί τους παράγοντες που οδηγούν στην επιτυχημένη Διοίκηση και Διαχείριση
Εκδηλώσεων είτε αυτές διοργανώνονται εντός επιχείρησης είτε σε επίπεδο προορισμού
• γνωρίζει βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς της Διοίκησης
Εκδηλώσεων όπως ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η οικονομική διαχείριση και το
μάρκετινγκ.
Το συγκεκριμένο μάθημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει στους σπουδαστές
θεμελιώδεις επιστημονικές γνώσεις με πρακτικό προσανατολισμό έτσι ώστε να μειωθούν
οι αρνητικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνέπειες της
τουριστικής ανάπτυξης. Αναλύει την έννοια της βιωσιμότητας και τους τρόπους
εφαρμογής της σε επίπεδο προορισμών, τουριστικών επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων
Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα είναι:
•Παγκόσμιος Τουρισμός – η εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου
•Τα Στάδια Ανάπτυξης του Προορισμού
• Η Διαχείριση του Προορισμού και ο ρόλος των Εμπλεκομένων
•Το Οικοσύστημα του Τουρισμού και η σημασία της Αειφόρου Ανάπτυξης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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ΤΟ0058

Διαπολιτισμική
Επικοινωνία

ΤΟ2009

Ελεύθερος Χρόνος και
Τουρισμός

•Εισαγωγή στην έννοια των Επιπτώσεων του Τουρισμού
•Επιπτώσεις Τουριστικής Ανάπτυξης στην Οικονομία
•Επιπτώσεις Τουριστικής Ανάπτυξης στο Περιβάλλον
• Επιπτώσεις Τουριστικής Ανάπτυξης στην Κοινωνία και στον Πολιτισμό
• Η Δημιουργία Αξίας για τον Επισκέπτη ως Υπεύθυνου Πολίτη (CCB)
•Υπεύθυνος Τουρισμός και άλλες μορφές Τουρισμού
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι τον
προσδιορισμό και την κατανόηση των βασικών αρχών και των επιδράσεων που έχει η
διαπολιτισμική επικοινωνία στον τουρισμό, του οποίου όμως αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό. Η διαπολιτισμική επικοινωνία συντελείται όταν ένα άτομο ή σύνολο
ατόμων μιας εθνικότητας έρχεται σε επικοινωνία με άλλα άτομα ή σύνολα διαφορετικής
εθνικότητας ή πολιτισμικού υποβάθρου. Η επαφή αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα αποδοχή
και υιοθέτηση των χαρακτηριστικών των άλλων πολιτισμών μπορεί όμως να σημαίνει
ανοχή της πολιτισμικής ετερότητας. Οι μελλοντικοί επαγγελματίες του τουρισμού
οφείλουν να διαθέτουν διαπολιτισμική ετοιμότητα και επάρκεια στα θέματα της
επικοινωνίας τους, μια που κατά την διάρκεια του επαγγελματικού τους βίου στον χώρο
του τουρισμού θα έρθουν σε επαφή με άτομα διαφορετικών πολιτιστικών ενδιαφερόντων
και διαφορετικής κουλτούρας.
Ενδεικτικά τα περιεχόμενα του μαθήματος θα είναι:
• Βασικές αρχές και έννοιες της επικοινωνίας
• Βασικές αρχές και έννοιες της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
• Βασικές αρχές και έννοιες της διαπολιτισμικής επάρκειας
• Βασικές αρχές και έννοιες της διαπολιτισμικής ετοιμότητας
• Η ενσυναίσθηση ως βασική αρχή της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
• Η πολιτισμική ετερότητα και η επίδραση της στον τουρισμό
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να
παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο ο ελεύθερος χρόνος συνδέεται με την τουριστική
βιομηχανία. Έμφαση δίνεται στην οριοθέτηση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου και στον
τρόπο σύνδεσής της με τις τουριστικές δραστηριότητες, τόσο από την μεριά της προσφοράς
όσο και της ζήτησης. Μέσω της παρουσίασης και ανάλυσης των παραγόντων που
επηρεάζουν τη διαμόρφωση του Ελεύθερου χρόνου και της Αναψυχής επεξηγείται η

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
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38-ΤΟΔΙΤ-3 "Διοίκηση
Επιχειρησιακών
Λειτουργιών και
Ολικής Ποιότητας"

ΤΟ3013

Τουριστική
Οικονομική

αλληλεξάρτησή τους με τον τομέα του τουρισμού.
Ενότητες που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια των διαλέξεων:
• Θεωρητικές προσεγγίσεις στις έννοιες του Χρόνου και του Ελεύθερου Χρόνου
• Ελεύθερος χρόνος και Αναψυχή στις σύγχρονες κοινωνίες
• Χαρακτηριστικά της αγοράς του Ελεύθερου χρόνου και της Αναψυχής
• Κοινωνιολογικοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση
• Ο τομέας της προσφοράς: εμπλεκόμενοι (Δημοσίου και Ιδιωτικού φορέα) στη
βιομηχανία του Ελεύθερου χρόνου και της Αναψυχής
• Ελεύθερος χρόνος και τουριστική βιομηχανία
• Τουριστικά προϊόντα που συνδέονται άμεσα με τον Ελεύθερο χρόνο και την Αναψυχή
• Ιδιαιτερότητες στο μάρκετινγκ και το μάνατζμεντ των οργανισμών και προϊόντων
Ελεύθερου χρόνου και Αναψυχής.
Συνοπτική Περιγραφή του μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει και να
αναλύσει τα συστατικά στοιχεία, την παραγωγή και διάθεση των τουριστικών ταξιδιών,
καθώς και τις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές πτυχές του τουριστικού
φαινομένου. O διεθνής τουρισμός ενεργοποιεί ένα σύνθετο πλέγμα οικονομικοκοινωνικών δραστηριοτήτων τόσο στην χώρα προέλευσης όσο και στην χώρα υποδοχής
του ταξιδιώτη. Το γνωστικό αντικείμενο της Οικονομικής του Τουρισμού πραγματεύεται
τις μακροοικονομικές και μικροοικονομικές πτυχές αυτού του φαινομένου, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση της περίπτωσης της Ελλάδος, ως χώρα υποδοχής
τουριστών
Βασικές ενότητες
• Το εννοιολογικό περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού και των τουριστών.
• Τα συστατικά στοιχεία και η ιστορική εξέλιξη του τουριστικού ταξιδιού.
• Μετάβαση από την επί παραγγελία στην βιομηχανική παραγωγή του προϊόντος
"τουριστικό ταξίδι".
• Σχεδιασμός, παραγωγή και διάθεση του "έτοιμου πακέτου ταξιδιού" (Ready Made
Package Tour).
• Η Οικονομική επιστήμη της τουριστικής ζήτησης.
• Η Μικροοικονομική και μακροοικονομική θεώρηση της τουριστικής ζήτησης.
• Η κλαδική λειτουργία του τουρισμού στο πλαίσιο της εθνικής οικονομίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
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ΤΟ3018

Διοίκηση
Επιχειρησιακών
Λειτουργιών

• Τουριστική παραγωγή, τουριστικό κόστος και τουριστική προσφορά.
• Μορφές τουριστικών αγορών.
• Δορυφόρος Λογαριασμός τουρισμού
Συνοπτική Περιγραφή του μαθήματος: Ο κύριος σκοπός του μαθήματος “Διοίκηση
Επιχειρησιακών Λειτουργιών” είναι να εισαγάγει τις έννοιες και τεχνικές των
επιχειρησιακών λειτουργιών με σαφή και δομημένο τρόπο. Έμφαση δίνεται στις έννοιες,
διαδικασίες και τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τους διευθυντές, διαχειριστές, και
εργαζόμενους στη λειτουργία ενός οργανισμού. Το μάθημα είναι σχεδιασμένο για να
μπορέσει ο φοιτητής να κατανοήσει τον τρόπο που οι επιχειρησιακές λειτουργίες
συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας. Μερικά από τα βασικά θέματα που
καλύπτονται είναι ο σχεδιασμός των προϊόντων και διαδικασιών, η διαδικασία ελέγχου και
προγραμματισμού, η διαχείριση των υλικών και των αποθεμάτων και η βελτίωση των
προϊόντων και συστημάτων. Επίσης το μάθημα θα εισαγάγει τους μαθητές σε τρέχοντα
θέματα των επιχειρήσεων, όπως η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συστήματα
διαχείρισης των επιχειρησιακών πόρων και τα λιτά συστήματα.
Βασικές ενότητες
• Εισαγωγικό μάθημα υπενθύμισης βασικών εννοιών: διοίκηση/διαχείριση/managementεπιχειρησιακές λειτουργίες-εισαγωγή νέων εννοιών-ορισμοί,
•Προϊόντα/υπηρεσίες και διαχείριση λειτουργιών,
• Στρατηγική διοίκησης λειτουργιών και ανταγωνιστικότητα,
• Σχεδιασμός και μέτρηση απόδοσης λειτουργιών, Τεχνολογία και διαχείριση λειτουργιών,
• Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, μέθοδοι just-in-time (jit) – Kanban και λιτής
παράγωγης
• Διαχείριση αποθεμάτων (μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων Ι)
• Προγραμματισμός δυναμικότητας και χωροθέτηση εγκαταστάσεων, σχεδιασμός
συστήματος εργασίας
• Διαχείριση πόρων και ανθρωπίνου δυναμικού,
• Διαχείριση ικανότητας ανθρωπίνου δυναμικού στις επιχειρησιακές λειτουργίες
• Διαχείριση ερευνών και προβλέψεις, συγκεντρωτικός σχεδιασμός παράγωγης
• Χρονικός Προγραμματισμός Ι

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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39-ΤΟΔΙΤ-4 "Τουριστικό
Μάρκετινγκ και
Προώθηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων"

ΤΟ4025

Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας

ΤΟ2007

Εισαγωγή στο
Τουριστικό
Μάρκετινγκ

• Χρονικός Προγραμματισμός ΙΙ
• Ανάλυση real case studies - Επαναληπτικό μάθημα
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αποσκοπεί στο να εισάγει
τον φοιτητή στην κατανόηση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) μέσω μιας σειράς
διαλέξεων, πραγματικών παραδειγμάτων, ανάλυσης περιπτώσεων και θεωρητικών
μοντέλων. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην κάλυψη της πρακτικής εφαρμογής του
γνωστικού αντικειμένου, ώστε οι φοιτητές που εξ’ ορισμού δεν είναι εξειδικευμένοι στο εν
λόγω πεδίο να μπορέσουν να κατανοήσουν καλύτερα τις επιλογές τους αναφορικά με τη
διαχείριση και διασφάλιση της ποιότητας στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς που θα
εργαστούν μελλοντικά.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:
• Εφαρμόζει τις βασικές αρχές της ΔΟΠ για να αναλύει και αξιολογεί το πρόγραμμα
ποιότητας ενός πραγματικού οργανισμού. (Εφαρμογή, ανάλυση, αξιολόγηση)
• Αναλύει και ενσωματώνει τις βασικές αρχές των πολύπλοκων σκεπτόμενων
συστημάτων σε ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα ολικής ποιότητας. (Ανάλυση και
σύνθεση)
• Αξιολογεί και συνιστά τις αναγκαίες διεπιστημονικές συνεργίες που σχετίζονται με την
αξιολόγηση και τη βελτίωση του προγράμματος ποιότητας του επιχειρησιακού
συστήματος ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής στρατηγική ευθυγράμμιση μεταξύ του
εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να
παρουσιάσει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του τουριστικού μάρκετινγκ.
Παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις γύρω από το μάρκετινγκ τόσο των
τουριστικών επιχειρήσεων όσο και των τουριστικών προορισμών. Με την ολοκλήρωση του
μαθήματος αυτού, ο φοιτητής θα μπορεί να:
• Εξηγήσει το περιεχόμενο του μάρκετινγκ υπηρεσιών του τομέα της φιλοξενίας και των
ταξιδιών.
• Εξηγήσει τις αρχές της έρευνας τουριστικής αγοράς.
Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα μπορεί να:
• Περιγράψει την στρατηγική τμηματοποίησης και στόχευσης της τουριστικής αγοράς,
καθώς και τοποθέτησης των τουριστικών προϊόντων σε διαφορετικές αγορές-στόχους.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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ΤΟ0057

Συμπεριφορά
Καταναλωτή

ΤΟ7046

Προβολή και
Προώθηση
Τουριστικών
Επιχειρήσεων

• Αναλύσει την διαδικασία κατάστρωσης σχεδίων τουριστικού μάρκετινγκ.
• Περιγράψει την έννοια του μίγματος τουριστικού μάρκετινγκ και αναλύσει τα
χαρακτηριστικά των στοιχείων που το απαρτίζουν
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση
των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την
κατανόηση των αναγκών και κινήτρων που επιδρούν στους καταναλωτές.
Παρουσιάζονται και αναλύονται οι βασικοί μηχανισμοί λήψης καταναλωτικών
αποφάσεων καθώς και ο ρόλος των εσωτερικών και εξωτερικών επιρροών, δίνοντας τη
δυνατότητα στους φοιτητές να αντιληφθούν πληρέστερα το ευρύτερο πλέγμα διαδικασιών
σχεδιασμού κατάλληλων τακτικών και στρατηγικών μάρκετινγκ για την επίτευξη των
εκάστοτε επιχειρηματικών στόχων.
Βασικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της καταναλωτικής συμπεριφοράς
• Έρευνα & Ανάλυση Συμπεριφοράς Καταναλωτή
• Ανάμειξη, Μάθηση, Μνήμη & Προσήλωση Καταναλωτή
• Τμηματοποίηση Αγοράς & Τοποθέτηση Προϊόντος
• Λήψη Αποφάσεων από τον Καταναλωτή: Ο Καταναλωτής ως Αποφασίζων
• Αντίληψη Καταναλωτή
• Στάσεις Καταναλωτή & Επικοινωνίες Πειθούς
• Δημογραφικά Χαρακτηριστικά Καταναλωτή, Οικογένεια & Νοικοκυριά
• Αξίες, Τρόπος Ζωής & Ψυχογραφικά Χαρακτηριστικά του Καταναλωτή
• Κουλτούρα & Συμπεριφορά Καταναλωτή
• Καθοδηγητές Γνώμης, Ομάδες Αναφοράς & Επιδράσεις Περίστασης
• Επιλογή Καταστήματος & Αγοραστική Συμπεριφορά
• Εξυπηρέτηση του Πελάτη για την Ικανοποίηση και Διατήρησή του
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στους στόχους του μαθήματος
«Προβολή και Προώθηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» περιλαμβάνεται το θεωρητικό και
πρακτικό πλαίσιο ανάλυσης του στρατηγικού χαρακτήρα της επικοινωνίας, καθώς και η
παρουσίαση των επικοινωνιακών στρατηγικών προκλήσεων που καλούνται να
αντιμετωπίσουν τα αρμόδια στελέχη για την επιτυχή προβολή και προώθηση των
τουριστικών επιχειρήσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο επικοινωνιακό περιβάλλον.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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40-ΤΟΔΙΤ-5 "Διοίκηση
Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας και Διεθνή
Συστήματα
Κρατήσεων"

ΤΟ6039

Διοίκηση και
Διαχείριση
Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας

Ειδικότερα, το γνωστικό αντικείμενο και περιεχόμενο του συγκεκριμένου μαθήματος
εστιάζει στη μετάδοση στους φοιτητές των απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών
γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στη βαθύτερη κατανόηση του καταλυτικού ρόλου που
διαδραματίζει στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον η αποτελεσματική οργάνωση και
διαχείριση των επικοινωνιακών στρατηγικών καθώς και ο σχεδιασμός και εφαρμογή
κατάλληλα διαμορφωμένων επικοινωνιακών πρακτικών προώθησης και προβολής στον
τουρισμό, αξιοποιώντας το σύνολο των μέσων που προσφέρουν οι νέες Τεχνολογίες
Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Βασικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της προβολής και προώθησης στον τουρισμό
• Προβολή και προώθηση στον τουρισμό: Διοίκηση Επώνυμου Τουριστικού Προϊόντος
• Η Διαδικασία της επικοινωνίας και η διαφημιστική προβολή
• Ολοκληρωμένη Επικοινωνιακή Στρατηγική στον τουρισμό
• Διαμόρφωση προωθητικών και διαφημιστικών στόχων
• Καθορισμός προϋπολογισμού προώθησης και διαφήμισης στον τουρισμό
• Σχεδιασμός & οργάνωση τουριστικής διαφημιστικής εκστρατείας
• Διαμόρφωση του επικοινωνιακού και διαφημιστικού μηνύματος στον τουρισμό
• Επιλογή του μείγματος των Μέσων Επικοινωνίας (Media Mix)
• Έλεγχος αποτελεσματικότητας της επικοινωνιακής εκστρατείας
• Σημειολογία στην τουριστική προώθηση και διαφήμιση (Περίγραμμα – Κείμενο –
Εικόνα)
• Τουριστική προβολή και προώθηση στο διαδίκτυο
• Ζητήματα ηθικής στην τουριστική προβολή και προώθηση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Ένα από τα κεντρικά
χαρακτηριστικά των μεγάλων και πολυτελών επιχειρήσεων φιλοξενίας είναι η προσφορά
ενός πολυσυνθέτου προϊόντος, το οποίο αποτελείται από υλικά και άυλα στοιχεία και
αποσκοπεί στην ικανοποίηση πελατών με συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες
ανάγκες. Κεντρικός σκοπός του μαθήματος «Διοίκηση και Διαχείριση Επιχειρήσεων
Φιλοξενίας» είναι η απόκτηση σύγχρονων γνώσεων σχετικά με τα χαρακτηριστικά, τη
δομή, τη διοίκηση και τη διαχείριση των διαφορετικών τμημάτων που απαρτίζουν τις
επιχειρήσεις φιλοξενίας καθώς και η συνεργασία μεταξύ τους με σκοπό την παροχή ενός
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υψηλού επιπέδου τουριστικού προϊόντος. Επιπλέον οι φοιτητές, με την επιτυχή
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, θα μπορούν να αναλύσουν τα
χαρακτηριστικά μιας οργανωσιακής κουλτούρας στραμμένης στην φιλοξενία και να
αναγνωρίσουν την αξία της στην επιτυχή εξυπηρέτηση διαφορετικών τύπων πελατών των
επιχειρήσεων αυτού του τύπου. Βασικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στις επιχειρήσεις φιλοξενίας.
• Μορφές και τύποι επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Τυπολογία πελατών επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Ο τομέας δωματίων των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Ο τομέας φαγητού και ποτού των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Το τμήμα συνεδρίων και εκδηλώσεων.
• Τα υποστηρικτικά τμήματα των επιχειρήσεων φιλοξενίας (πωλήσεις, προμήθειες,
έλεγχος, καταστήματα, ασφάλεια, συντήρηση, και άλλα).
• Ομαδικότητα και επικοινωνία στις επιχειρήσεις φιλοξενίας.
• Ηγεσία και διοίκηση στις επιχειρήσεις φιλοξενίας.
• Οργανωσιακή κουλτούρα των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
• Διαχείριση μάθησης και γνώσης στις επιχειρήσεις φιλοξενίας.
• Αύξηση των πωλήσεων και διαδικτυακή παρουσία των επιχειρήσεων φιλοξενίας.
∙ Στρατηγική διοίκηση και διοίκηση απόδοσης (Yield management) των επιχειρήσεων
φιλοξενίας
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου μαθήματος:
Οι τεχνολογικές εξελίξεις, με αιχμή του δόρατος την εξέλιξη των τηλεπικοινωνίων και του
διαδικτύου, επηρεάζουν με έντονο τρόπο την εξέλιξη της τουριστικής βιομηχανίας,
μεταβάλουν συνεχώς τον τρόπο που το σύνολο των μετόχων (shareholders)
αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους και καθορίζουν την παγκόσμια διανομή τουριστικού
προϊόντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος «Διεθνή συστήματα κρατήσεων»,
οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αναλύουν τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζουν τα
παγκόσμια συστήματα διανομής (Global Distribution Systems- G.D.S), οι κεντρικές
εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου, οι μετα-μηχανές αναζήτησης (metasearch engines) κ.α.
στην τουριστική βιομηχανία. Επιπλέον οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίσουν τη
σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτύου και να
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Επιχειρηματικότητα

αναλύουν τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (General Data
Protection Regulation- GDPR).
Βασικές Ενότητες:
• Τουρισμός και τουριστική βιομηχανία.
• Το τουριστικό οικοσύστημα και η σχέση του με τις τεχνολογίες πληροφοριών και
επικοινωνιών.
• Ηλεκτρονικό εμπόριο και metasearch engines.
• Συστήματα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (Computer Reservation System - C.R.S.).
• Παγκόσμια συστήματα διανομής (Global Distribution Systems- G.D.S.).
• Συστήματα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων και διαδίκτυο (Internet).
• Travelport, Sabre και Amadeus.
• Ακτοπλοϊκά συστήματα κρατήσεων.
• Σύστημα κρατήσεων οχημάτων (αυτοκίνητα, ταξί και μηχανάκια), εστιατορίων και
θεαμάτων.
• Σύστημα κρατήσεων ξενοδοχείων και διαμερισμάτων.
• Νομοθεσία, κανονισμοί και υπηρεσίες για την ασφάλεια των δεδομένων και των
συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων κρατήσεων.
•Το παρόν και το μέλλον των διεθνών συστημάτων κρατήσεων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι να
εξοικειώσει τους φοιτητές με το εννοιολογικό πλαίσιο, το περιεχόμενο της
επιχειρηματικότητας και το περιβάλλον που λειτουργεί μια επιχείρηση, καθώς και να τους
εισάγει στις βασικές πτυχές της επιχειρηματικής ανάπτυξης και στη διαδικασία ίδρυσης
και ανάπτυξης μιας επιχείρησης, από τον εντοπισμό της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέχρι
την χρηματοδότηση και υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου. Για πληρέστερη γνώση
των σχετικών ζητημάτων, ο φοιτητής θα ενημερωθεί επιπλέον για ορισμένες πρακτικές
διαστάσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, που αναφέρονται στις υποδομές
σύνδεσης της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, στα επιχειρηματικά δίκτυα, στην
οργανωμένη εγκατάσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων και στις νέες μορφές
χρηματοδότησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Βασικές Ενότητες:
• Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα
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• Επιχειρηματικότητα και Οικονομία
• Επιχειρηματικό Σχέδιο Ι
• Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙ
• Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙΙΙ
• Επιχειρηματικό Σχέδιο ΙV
• Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Εναλλακτικές Πηγές
• Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
• Χωροταξική Διάταξη – Clusters
• Τεχνοπόλεις – Βιομηχανικές Περιοχές
•Επιχειρηματικότητα σε Διεθνές Περιβάλλον
• e - Επιχειρηματικότητα
• Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
μετάδοση γνώσεων και η κατανόηση: α) της έννοιας του τουριστικού προορισμού ως
βασικό τμήμα του τουριστικού συστήματος, β) των χαρακτηριστικών και συστατικών
στοιχείων του τουριστικού προορισμού, γ) των μεθόδων ανάλυσης της εξέλιξης ενός
τουριστικού προορισμού, δ) των διαφόρων τυπολογιών τουριστικών προορισμών και ε) της
αναγκαιότητας του σχεδιασμού και της διαχείρισης, στα διαφορετικά στάδια του κύκλου
ζωής ενός τουριστικού προορισμού, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις και
να επιτευχθεί η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Στο μάθημα παρουσιάζονται
χαρακτηριστικές μελέτες περίπτωσης τουριστικών προορισμών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και
εθνικό επίπεδο.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα έχει ως βασικό στόχο την
καλλιέργεια και ανάπτυξη ώριμης και δομημένης αναλυτικής σκέψης, απαραίτητης για τη
λήψη αποφάσεων στο πεδίο της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών.
Συμπληρώνοντας την κατανόηση της λογικής και της οργάνωσης που διέπει τα
αντικείμενα της διοίκησης και της πληροφορικής, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να
διαχειριστούν με καλύτερο τρόπο ακόμα πιο σύνθετα και περίπλοκα θεωρητικά και
πρακτικά προβλήματα σε όλο το φάσμα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος θα βελτιώσει τις ακόλουθες δεξιότητες και
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γνώσεις των φοιτητών:
- Γνώση για την έννοια και τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη σχέση
τους με τις τουριστικές επιχειρήσεις
- Κατανόηση της σημασίας και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα
πληροφοριακά συστήματα στη σύγχρονη τουριστική επιχείρηση αλλά και γνώση
παραμέτρων που σχετίζονται με τη φύση των πληροφοριακών συστημάτων
- Απόκτηση γνώσεων για μία ορθολογική, αποτελεσματική και οργανωμένη προσέγγιση
στην επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων στον τουρισμό με τη βοήθεια των νέων
τεχνολογιών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα εξετάζει το ρόλο και τη
σημασία των ΤΠΕ στον Τουρισμό. Το μάθημα εστιάζει τόσο στη θεωρητική όσο και στην
πρακτική μεταφορά γνώσης για την πραγματική αλλά και τη δυνητική χρήση των νέων
τεχνολογιών σε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Τουρισμό. Η υιοθέτηση των
ΤΠΕ εξετάζεται και αναλύεται σε ένα ευρύ πεδίο που καλύπτει διαφορετικές οπτικές,
συμπεριλαμβανομένων των ιδιαίτερων αναγκών της προσφοράς και της ζήτησης.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του μαθήματος θα βελτιώσει τις ακόλουθες δεξιότητες και
γνώσεις των φοιτητών:
• Απόκτηση ευρείας γνώσης σε σχέση με το ρόλο και τη σημασία των ΤΠΕ για τις
σύγχρονες τουριστικές επιχειρήσεις, τους τουρίστες, και την αγορά γενικότερα.
• Ανάπτυξη κατανόησης και κριτικής σκέψης σε σχέση με την καταλληλόλητα, τα οφέλη
και τους περιορισμούς της τεχνολογίας για τρέχουσες και μελλοντικές εφαρμογές.
• Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και της ικανότητας για αναγνώριση ευκαιριών
βελτίωσης τουριστικών υπηρεσιών μέσα από καινοτόμο χρήση ΤΠΕ.
• Ανάπτυξη της ικανότητας να αναγνωρίζουν, να εκτιμούν, να αναλύουν και να επιλύουν
πολύπλοκα επιχειρηματικά προβλήματα και να εφαρμόζουν και να μεταφέρουν με
επιτυχία το θεωρητικό πλαίσιο και τις γνώσεις σε πραγματικές καταστάσεις
• Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της καινοτόμου δημιουργικής
σκέψης, καθώς και της αποτελεσματικής και επιτυχημένης παρουσίασης επιχειρηματικών
ιδεών που εμπνέουν τους εμπλεκόμενους.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Μέρος Α: Προτασιακός Λογισμός.
Σημασιολογική προσέγγιση. Εισαγωγή. Ιστορικό πλαίσιο εν συντομία. Η γλώσσα της
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Προτασιακής Λογικής που εδώ θα χρησιμοποιήσουμε. Τι είναι έκφραση, προτασιακός
τύπος, δενδροδιάγραμμα κατασκευής. Η χρήση του θεωρήματος της αναδρομής στον
ορισμό του προτασιακού τύπου. Εφαρμογές: Επαγωγή για τους προτασιακούς τύπους. Πως
αποδίδουμε την τιμή αλήθειας σε κάποιο προτασιακό τύπο. Η έννοια της αποτίμησης.
Παραδείγματα αποτίμησης σύνθετων τύπων με την χρήση του δενδροδιαγράμματος.
Ταυτολογίες και αντιφάσεις. Ικανοποιήσιμα σύνολα από τύπους. Ταυτολογικές
συνεπαγωγές από ένα σύνολο τύπων. Παραδείγματα με χρήση των πινάκων αλήθειας.
Εφαρμογή: Η μέθοδος της εις άτοπο απαγωγής. Απόδειξη μερικών από τους νόμους της
προτασιακής Λογικής (για παράδειγμα, νόμος απόκλεισης τρίτου και νόμος De Morgan).
Πλήρη σύνολα συνδέσμων. Κανονική διαζευκτική μορφή (ΚΔΜ) ενός τύπου. Η συνάρτηση
Boole και ο προτασιακός τύπος σε ΚΔΜ που τον αντιπροσωπεύει. Πλήρη σύνολα
συνδέσμων. Παραδείγματα μονοσύνολων πλήρων συνόλων συνδέσμων. Εφαρμογή:
απλοποίηση προτασιακών τύπων. Αξιωματική (τυπική) προσέγγιση. Αξιώματα και
αποδεικτικοί κανόνες. Αξιωματικό σύστημα και τυπική απόδειξη από ένα σύνολο
προτασιακών τύπων. Παραδείγματα. Συνεπές και αντιφατικό σύνολο προτασιακών
τύπων. Βασικά εργαλεία: Θεώρημα απαγωγής, αντιθετοαντιστροφής και εις άτοπο
απαγωγής. Παραδείγματα. Εγκυρότητα και Πληρότητα. Θεώρημα της Πληρότητος του
Προτασιακού Λογισμού (χωρίς απόδειξη). Το θεώρημα Εγκυρότητας του Προτασιακού
Λογισμού. Εφαρμογές: Το θεώρημα της συμπάγειας. Λογικός Προγραμματισμός.
Ορολογία και συμβολισμός στο Λογικό Προγραμματισμό. Η μέθοδος της δυαδικής
Επίλυσης. Ορθότητα και πληρότητα των αποδείξεων με επίλυση.
Μέρος Β: Κατηγορηματικός Λογισμός. Σημασιολογική προσέγγιση. Πρωτοβάθμιες
Γλώσσες. Το σύνολο των όρων και των τύπων. Η έννοια της Δομής (ή Ερμηνείας) για μια
Πρωτοβάθμια Γλώσσα. Παραδείγματα Δομών από την Θεωρία Συνόλων, και Θεωρία
Αριθμών. Πότε μια μεταβλητή εμφανίζεται ελεύθερη και πότε δεσμευμένη σε ένα τύπο.
Ποιοι τύποι λέγονται προτάσεις. Αποτίμηση σε μια Δομή. Παραδείγματα. Ορισμός
Αλήθειας του Tarski. Παραδείγματα. Λογικές Συνεπαγωγές. Ικανοποιήσιμο σύνολο τύπων
από μια αποτίμηση σε μια Δομή. Έγκυρος τύπος, λογικά ισοδύναμοι τύποι. Πότε ένας
τύπος είναι λογική συνεπαγωγή ενός συνόλου τύπων. Παραδείγματα. Οι νόμοι των
ποσοδεικτών. Το θεώρημα της συμπάγειας (χωρίς απόδειξη). Κανονικές Μορφές.
Δεσμευμένη εμπρός μορφή (prenex form). Συζευκτική κανονική μορφή του τμήματος της
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311-2454

Στοιχειώδης Θεωρία
Συνόλων (Π.Π.Σ.)

311-2565

Ειδικά Θέματα
Μαθηματικών 2
(Π.Π.Σ.)

311-0437

Θεωρία Ομάδων
(Π.Π.Σ.)

311-2653

Υπερβολική
Γεωμετρία (Π.Π.Σ.)

πρότασης που δεν περιέχει ποσοδείκτες. Κανονική μορφή Skolem και συνολοθεωρητική
μορφή. Πλήρη σύνολα συνδέσμων. Αξιωματική (τυπική) προσέγγιση. Λογικά Αξιώματα,
μη Λογικά Αξιώματα. Παράδειγμα: Αξιώματα Peano για την αριθμητική,
αντικαταστασιμότητα (μεταβλητής από όρο), τυπικά θεωρήματα, το Θεώρημα της
Γενίκευσης και το Θεώρημα της Γενίκευσης σταθεράς. Παραδείγματα εφαρμογής των
Θεωρημάτων. Τα Θεωρήματα Εγκυρότητας και Πληρότητας του Κατηγορηματικού
Λογισμού (χωρίς λεπτομέρειες). Σταθερές Henkin και οι ερμηνείες Herbrand. Εφαρμογές:
Θεώρημα της Συμπάγειας. Η Prolog και ο Λογικός Προγραμματισμός. Εισαγωγή.
Στοιχειώδεις τύποι και τύποι του Horn. Παραδείγματα. Τα Γεγονότα, οι Κανόνες και τα
Ερωτήματα στην Prolog. Οι μεταβλητές, οι σταθερές, και τα κατηγορήματα. Οι λίστες και
η διαχείρισή τους. Παραδείγματα. Ο μηχανισμός λειτουργίας της Prolog. Η διαδικασία
ενοποίησης και επίλυσης στην Prolog. Εξαγωγή συμπερασμάτων και η διαδικασία
επαναδρόμησης. Έλεγχος της επαναδρόμησης με την Τομή. Στρατηγικές έρευνας
δένδρων: η πρώτα σε βάθος έρευνα. Αναδρομικοί ορισμοί στην Prolog. Η άρνηση στην
Prolog και η παραδοχή του κλειστού σύμπαντος. Παραδείγματα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σύνολα και υποσύνολα. Βασικές
πράξεις συνόλων. Συναρτήσεις και σχέσεις. Καρτεσιανά γινόμενα. Πληθάριθμοι.
Διατεταγμένα σύνολα. Διατακτικοί αριθμοί. Το αξίωμα της επιλογής, το Λήμμα του
Zornκαι το Θεώρημα της καλής Διάταξης. Φίλτρα και υπερφίλτρα. Εφαρμογές του
Λήμματος του Zorn στην Ανάλυση, Άλγεβρα, Λογική και Τοπολογία.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Μάθημα με εξειδικευμένο
περιεχόμενο από κάποια περιοχή των Μαθηματικών που δεν καλύπτεται από τα
μαθήματα που ήδη προσφέρονται από το Πρόγραμμα Σπου δών. Η ύλη καθορίζεται είτε
από τον εκάστοτε διδάσκων/ουσα είτε από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Ομάδες, κανονικές υποομάδες,
θεωρήματα ισομορφισμών. Αβελιανές Ομάδες. Θεώρημα δομής πεπερασμένων
αβελιανών ομάδων. Θεώρημα Jordan-Hölder. Τα θεωρήματα του Sylow. Ελεύθερες ομάδες.
Μηδενοδύναμες ομάδες. Επιλύσιμες ομάδες. Στοιχειώδης θεωρία επεκτάσεων ομάδων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μοντέλο του υπερβολικού
επιπέδου H, η σφαίρα του Riemann, το σύνορο στο άπειρο του υπερβολικού επιπέδου. Η
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Θέματα Γεωμετρίας
(Π.Π.Σ.)

311-0223

Μερικές Διαφορικές
Εξισώσεις (Π.Π.Σ.)

313-1205

Μερικές Διαφορικές
Εξισώσεις (Π.Μ.Σ.)

311-3651

Θεωρια της
διδασκαλίας και
Πρακτική Άσκηση
(Π.Π.Σ.)

44-ΜΑΘ-3 "Διαφορικές
Εξισώσεις- Διδακτική
των Μαθηματικών"
"

ομάδα των μετασχηματισμών Mόνιμος Επίκουροςoebius, μεταβατικές ιδιότητες,
ταξινόμηση, ανακλάσεις, διατήρηση του H. Γεωμετρία της δράσης της Mόνιμος
Επίκουροςob(H). Απόσταση και μήκος στο Η, Κυρτότητα, υπερβολικά πολύγωνα,
υπερβολικό εμβαδόν, τύπος Gauss-Bασίλειος Μεταφτσής-Καθηγητής πρώτηςonnet.
Η ύλη καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/ουσα και συνεννόηση με τους
εγγεγραμμένους/νες φοιτητές/τριες και
τα πιθανά ενδιαφέροντά τους.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Βασικές έννοιες, γραμμικές,
ημιγραμμικέςκαι σχεδόν γραμμικές ΜΔΕ. Εξισώσεις δευτέρας τάξεως: ταξινόμηση
(υπερβολικές, παραβολικές, ελλειπτικές), παραδείγματα: κυματική εξίσωση, εξίσωση
θερμότητας, εξίσωση Laplace. Το πρόβλημα Cauchy για την κυματική εξίσωση σε μια
χωρική διάσταση. Προβλήματα αρχικών-συνοριακών τιμών για την κυματική εξίσωση και
την εξίσωση θερμότητας, μέθοδος χωρισμού μεταβλητών, πρόβλημα Sturm-Liouville,
αναπαράσταση της λύσης μέσω σειρών Fourier. Προβλήματα
συνοριακών τιμών για την εξίσωση Laplace σε δύο και τρεις χωρικές διαστάσεις. Το
πρόβλημα Cauchy για
την εξίσωση θερμότητας σε μια χωρική διάσταση, μετασχηματισμός Fourier.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Βασικές έννοιες. Γραμμικές, σχεδόνγραμμικές και ημι-γραμμικές εξισώσεις 1ης τάξης. Το πρόβλημα Cauchy και η επίλυσή του
με τη μέθοδο των χαρακτηριστικών καμπυλών. Γραμμικές εξισώσεις 2ης τάξης:
ταξινόμηση (υπερβολικές, παραβολικές, ελλειπτικές), παραδείγματα (κυματική εξίσωση,
εξίσωση θερμότητας, εξίσωση Laplace). Προβλήματα αρχικών και συνοριακών τιμών για
την κυματική εξίσωση και την εξίσωση θερμότητας. Προβλήματα συνοριακών τιμών για
την εξίσωση Laplace. Το πρόβλημα Cauchy για την κυματική εξίσωση και την εξίσωση
θερμότητας.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σκοπός του μαθήματος είναι η
διδασκαλία θεωρητικών αρχών και μεθόδων και η πρακτική εξάσκηση στη διδασκαλία του
μαθήματος των Μαθηματικών. Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση θεωριών, αρχών και
κανόνων καλής πρακτικής αλλά και στην απόκτηση βασικής εμπειρίας στη διδασκαλία.
Το μάθημα περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις βασικές θεωρίες και πρακτικές της
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Στατιστικής και
ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών
Μαθηματικών

331- 4965

Οικονομική –
Χρηματοοικονομική
Στατιστική

331-2808

Μικροοικονομική
Θεωρία Ι

331- 2207

Μaκροοικονομική
Θεωρία Ι

45-ΣΑΧΜ-1
"Οικονομικά"

διδασκαλίας των Μαθηματικών. Στο μάθημα εφαρμόζεται η τεχνική της
μικροδιδασκαλίας. Η μικροδιδασκαλία αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη πρακτική
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών η οποία στοχεύει να καλύψει το κενό
μεταξύ της εκπαιδευτικής θεωρίας και πρακτικής. Κάθε φοιτητής/τρια προετοιμάζει μια
σύντομη διδασκαλία
και την παρουσιάζει στην τάξη η οποία αποτελείται από το διδάσκοντα του μαθήματος
και τους συμφοιτητές/
συμφοιτήτριες. Οι υπόλοιποι συμφοιτητές και ο διδάσκων παρατηρούν και σχολιάζουν
εποικοδομητικά την
κάθε παρουσίαση, αναλύουν την πορεία της κάθε διδασκαλίας και προτείνουν τρόπους
για τη βελτίωσή της
αναφερόμενοι στις θεωρητικές αρχές που έχουν ήδη διδαχθεί. Έτσι, στο πλαίσιο του
προτεινόμενου
μαθήματος, οι φοιτητές/τριες εμπλέκονται σε μια προσομοίωση της αυθεντικής
διαδικασίας της διδασκαλίας
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Αριθμοδείκτες, Στατιστική του
ισοζυγίου πληρωμών, ποιότητα των στατιστικών δεδομένων, παρουσίαση των
στατιστικών δεδομένων, προχωρημένα θέματα στατιστικής επεξεργασίας δεδομένων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εργαλεία οικονομικής ανάλυσης.
Αγορά, προσφορά, ζήτηση, συμπεριφορά καταναλωτή. Συμπεριφορά παραγωγού. Δομές
αγορών. Οργάνωση επιχειρήσεων. Κόστος παραγωγής. Συναγωνισμός. Κεφάλαιο.
Ευημερία. Κίνδυνος και αβεβαιότητα. Δημόσιος τομέας.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σύγχρονες οικονομικές εξελίξεις, ο
χρυσός κανόνας, η βέλτιστη λύση, η εξίσωση Euler, διαχρονικό δυναμικό παραγωγής,
στατική και δυναμική ισορροπία. Δυναμικές σαγματικού μονοπατιού, ο επιχειρηματικός
κύκλος, η εργασία στο βασικό μοντέλο, θεωρία επενδύσεων, χρόνος ωρίμανσης.
Διαδικασία ανάπτυξης, μοντέλο Solow-Swan, θεωρία βέλτιστης ανάπτυξης, ενδογενής
ανάπτυξη. Κατανάλωση, αγορά εργασίας, επιχειρήσεις, γενική ισορροπία. Κρατικός
προϋπολογισμός, χρηματοδότηση κρατικών δαπανών, βιωσιμότητα φορολογικού
συστήματος, βελτιστοποίηση δημόσιων οικονομικών, ασυνέπεια δημοσιονομικής
πολιτικής, συνταξιοδοτικό μοντέλο. Βέλτιστη λύση ανοικτής οικονομίας, εμπορεύσιμα
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Απειροστικός
Λογισμός ΙΙ
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Απειροστικός
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Αριθμητική Ανάλυση
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Θεωρία Κινδύνων

46-ΣΑΧΜ-2 "
Εφαρμοσμένη
Ανάλυση"

47-ΣΑΧΜ-3
"Ασφαλιστικά Αναλογιστικά"

αγαθά, ισοτιμία τιμών εμπορικής διαπραγμάτευσης, ανεπάρκεια υποκατάστασης,
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Περιορισμοί στο εισόδημα νοικοκυριού, χρήμα ως πηγή
ωφελιμότητας, χρήμα ως ανταλλακτικό αγαθό, κόστος συναλλαγής, υπερπληθωρισμός,
υπερουδετερότητα χρήματος.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Γενικευμένα Ολοκληρώματα.
Εισαγωγή στο μετασχηματισμό Laplace. Σειρές αριθμών. Σειρές συναρτήσεων.
Δυναμοσειρές. Μερικές παράγωγοι. Ορίζουσα Jacobi. Εφαρμογές με χρήση του
μαθηματικού λογισμικού Mathematica.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Λογισμός πολλών μεταβλητών.
Όρια, Συνέχεια, Μερικές παράγωγοι. Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών.
Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών με περιορισμούς. Εισαγωγή στα διπλά και
τριπλά ολοκληρώματα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Αριθμοί μηχανής και αριθμητική
στον υπολογιστή. Τα σφάλματα στρογγύλευσης και η επίδρασή τους στους υπολογισμούς.
Ευστάθεια αλγορίθμων. Κατάσταση προβλημάτων. Επίλυση μη - γραμμικών εξισώσεων.
Η μέθοδος της διχοτόμησης. Η γενική επαναληπτική μέθοδος. Το θεώρημα σταθερού
σημείου του Banach.
Η μέθοδος του Νεύτωνα και η μέθοδος της τέμνουσας. Γραμμικά συστήματα και η
μέθοδος απαλοιφής του Gauss. Η μέθοδος του Gauss με μερική και ολική οδήγηση και η
ανάλυση LU. Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων. Επαναληπτικές μέθοδοι Gauss - Seidel
και Jacobi. Πολυωνυμική παρεμβολή. Παρεμβολή Lagrange και Newton. Παρεμβολή με
γραμμικές και κυβικές splines. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Αριθμητική ολοκλήρωση.
Μέθοδοι (α) ορθογωνίου (β) τραπεζίου (γ) Simpson. Αριθμητική διαφόριση και τύποι
πεπερασμένων διαφορών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Πίνακες ζωής και συναρτήσεις
επιβίωσης, ένταση και άλλοι δείκτες θνησιμότητας. Αρχές υπολογισμού ασφαλίστρων και
ενιαία καθαρά ασφάλιστρα. Προγράμματα ασφαλίσεων ζωής. Ράντες ζωής. Ολική
απώλεια, μαθηματικά και εμπορικά ασφάλιστρα. Μαθηματικά αποθέματα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Πιθανότητα χρεοκοπίας, τυχαίο
άθροισμα, κλασικό μοντέλο κινδύνου, συνάρτηση προεξοφλητικής ποινής. Τύπος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
92

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

331- 1056
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Ασφάλιση

331- 4755
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Αγορών

331-4257

Λογιστική
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Pollaczeck-Khinchin, τυχαίος περίπατος, συνθήκη Cramer, ασυμπτωτικές εκφράσεις,
ανισότητα Lundberg. Προσέγγιση de Vylder, προσέγγιση Beekman-Bowers, προσέγγιση
διάχυσης, οριακή επιβίωση, διπλά φράγματα. Οριακή κατανομή μεγίστου, ευστάθεια ως
προς το μέγιστο, πεδία έλξης μεγίστου, σημειακές διαδικασίες. Αναπαράσταση ομαλής
μεταβλητότητας, θεωρία Karamata, ολοκλήρωση σε ομαλή μεταβλητότητα, κλειστότητα
ως προς τη συνέλιξη. Κατανομή von Mises, Π-μεταβλητότητα, συνάρτηση μέσου
υπερβάλλοντος, στατιστικές εκτιμήσεις.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Σύντομη ιστορική αναδρομή.
Κίνδυνος και μέθοδοι διαχείρισής του. Τι είναι ασφάλιση και ποιος ο διαχωρισμός των
ασφαλίσεων. Η ιδιωτική Ασφάλιση Ζωής και τι περιλαμβάνει η ασφαλιστική σύμβαση.
Βασικά ασφαλιστικά μεγέθη και τα οικονομικά και μαθηματικά θεμέλια στη διαδικασία
υπολογισμού αυτών. Κοινωνική Ασφάλιση. Διανεμητικό σύστημα. Ασφαλίσεις ζημιών και
Ναυτασφαλίσεις. Αντασφάλιση. Ο ρόλος του αναλογιστή στην ασφάλιση.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Δομή της αγοράς και θεσμικοί
παίκτες. Στοιχεία αγορών συναλλάγματος, προσδιορισμός συναλλαγματικών ισοτιμιών,
στατιστικές ιδιότητες συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο νόμος της μιας τιμής, ισοδυναμία
αγοραστικής δύναμης (PPP), σχέσεις ισοδυναμίας επιτοκίων και αρμπιτράζ καλυμμένου
επιτοκίου, Fisher effect, προσδιορισμός του προθεσμιακού επιτοκίου. Προσδιορισμός των
συναλλαγματικών ισοτιμιών και εμπειρικές ενδείξεις. Η αποτελεσματικότητα της αγοράς
συναλλάγματος. Αγορές ομολόγων. Αγορές μετοχών. Αγορές παραγώγων, ανταλλαγές
νομισμάτων και επιτοκίων (swaps).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγικές Έννοιες. Λογιστικές
καταστάσεις. Καταχώριση λογιστικών γεγονότων. Πάγιο ενεργητικό. Κυκλοφορούν
ενεργητικό. Ειδικά θέματα κλεισίματος βιβλίων. Λογιστικός κύκλος πληροφόρησης.
Αριθμοδείκτες. Αριθμοδείκτες Ρευστότητας. Ερμηνεία λογιστικών καταστάσεων με
αριθμοδείκτες κερδοφορίας, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Επισκόπηση των επενδυτικών
κινδύνων και της απόδοσης. Η λειτουργία μιας αποτελεσματικής αγοράς, πηγές
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Θεωρία των επενδυτικών χαρτοφυλακίων,
επενδυτικές στρατηγικές, τεχνική ανάλυση. Πιστωτική ανάλυση των χρεογράφων,
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Περιβάλλοντα
Προσομοίωσης
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Συστήματα και Δίκτυα"
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ανάλυση των τιμών των μετοχών, χρήση των παράγωγων προϊόντων. Μέτρηση της
αποτελεσματικότητας των επενδύσεων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγή στα δίκτυα αισθητήρων,
βασικές ομοιότητες και διαφορές με άλλα ασύρματα και κινητά δικτυακά συστήματα,
αρχιτεκτονικές δικτύων αισθητήρων, πρωτόκολλα επικοινωνίας φυσικού επιπέδου,
πρωτόκολλα ελέγχου πρόσβασης φυσικού μέσου, ενεργο-αποδοτικά πρωτόκολλα,
πρωτόκολλα επίλυσης προβλημάτων συγχρονισμού, διευθυνσιοδότηση, πρόβλημα
βέλτιστης τοποθέτησης αισθητήρων, έλεγχος τοπολογίας, αλγόριθμοι αυτόματης
ομαδοποίησης κόμβων, τεχνικές βελτιστοποίησης, αυτο-οργανωμένα δίκτυα αισθητήρων,
αυτό-προσαρμοστική λειτουργία αισθητήρων, τεχνικές ομαδοποίησης δεδομένων για
αποδοτική συμπίεση πληροφορίας, Αλγόριθμοι και πρωτόκολλα δρομολόγησης, τεχνικές
δικτύωσης με βάση το περιεχόμενο και τη δυναμική κατάσταση του δικτύου, αλγόριθμοι
διαχείρισης πόρων, ζητήματα ασφάλειας, παράδειγμα ανάπτυξης ολοκληρωμένου δικτύου
αισθητήρων σε περιβάλλοντα έξυπνων σπιτιών και επιχειρήσεων, ενοποιημένα δίκτυα και
ο ρόλος των δικτύων αισθητήρων ως βασικού δομικού στοιχείου, παραδείγματα χρήσης σε
έξυπνες πόλεις και έξυπνα νησιά, παραδείγματα χρήσης στον πολιτισμό και την υγεία,
ενοποιημένες πλατφόρμες διαχείρισης δεδομένων, καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα
βασισμένα στις αρχές των διασυνδεδεμένων και ανοικτών δεδομένων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου
Μαθήματος: Εισαγωγή στις επικοινωνίες υπολογιστών.
Αρχιτεκτονικές δικτύων και ιεραρχίες πρωτοκόλλων. Θέματα σχεδίασης δικτύων. Το
μοντέλο αναφοράς OSI του ISO. Μέσα μετάδοσης (ομοαξονικό καλώδιο, οπτικές ίνες).
Αρχές μεταγωγής δεδομένων. Τοπικά και μητροπολιτικά δίκτυα. Στατική και δυναμική
κατανομή καναλιού. Το πρωτόκολλο ALOHA. Το πρωτόκολλο CSMA. Τα πρότυπα IEEE
802 για τοπικά δίκτυα (Ethernet, Token bus, Token Ring). Το οπτικό δίκτυο FDDI. Σχεδίαση
και ανάλυση του επιπέδου σύνδεσης δεδομένων. Έλεγχος και διόρθωση λαθών. Έλεγχος
ροής δεδομένων. Το ασύρματο δίκτυο ΙΕΕΕ 802.11. Δικτυακές συσκευές (μεταγωγείς,
δρομολογητές, επαναλήπτες).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγή στο Matlab, μετρικές
αξιολόγησης επίδοσης επικοινωνιακών συστημάτων. Σήματα και γραμμικά συστήματα,
αναπαράσταση και ανάλυση σημάτων στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας.
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Στοχαστικές διαδικασίες, παραγωγή τυχαίων μεταβλητών, συναρτήσεις κατανομής
πιθανότητας. Μοντελοποίηση ψηφιακού πομπού, τεχνικές διαμόρφωσης και
κωδικοποίησης. Μοντελοποίηση ψηφιακού δέκτη, τεχνικές αποδιαμόρφωσης και
αποκωδικοποίησης, εκτίμηση επίδοσης δέκτη. Ασύρματη διάδοση, μοντέλα απωλειών
ελεύθερου χώρου. Σκίαση, πολυδιαδρομική διάδοση, διαλείψεις Rayleigh, διαφορισμός στη
μετάδοση και τη λήψη. Χωρητικότητα και πιθανότητα διακοπής ασύρματου καναλιού, ο
τύπος του Shannon. Συνεργατική αναμετάδοση χωρίς και με έλεγχο ισχύος, τοπολογία
συνεργατικής αναμετάδοσης, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών ελέγχου ισχύος.
Συνεργατική αναμετάδοση με καταπολέμηση των παρεμβολών, αξιολόγηση επίδοσης
τεχνικών εξομάλυνσης παρεμβολών. Χωρητικότητα και πιθανότητα διακοπής σε δίκτυα
με περιορισμούς εμπιστευτικότητας, αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών διασφάλισης της
εμπιστευτικότητας. Προσομοίωση συστήματος με πολλαπλές κεραίες (Multiple-Input
Multiple-Output - ΜΙΜΟ), μοντέλα καναλιού συστημάτων ΜΙΜΟ, διαμόρφωση και
κωδικοποίηση συστημάτων ΜΙΜΟ.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η αναγκαιότητα των μεθοδολογιών
ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων. Η έννοια της μεθοδολογίας. Επιλογή της
κατάλληλης μεθοδολογίας. Δομημένες μεθοδολογίες. Μέθοδος SSADM (Structured
Systems Analysis and Design Method). Μεθοδολογία SSM (Soft Systems Methodology).
Κατασκευή Προτύπου (Prototyping). Αντικειμενοστρεφής ανάλυση και σχεδίαση
Πληροφοριακών Συστημάτων. Μεθοδολογία Rational Unified Process (RUP). Ευέλικτες
(Agile) Μέθοδοι. Ταχεία Ανάπτυξη Εφαρμογών (Rapid Application Development). Χρήση
εργαλείων CASE. Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.
Ευέλικτες (agile) μέθοδοι ανάπτυξης συστημάτων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εξέλιξη της επιστήμης,
επιστημονικά παραδείγματα και επιστημονικές Επαναστάσεις. Το επιστημολογικό
υπόβαθρο των Πληροφοριακών Συστημάτων. Ταξινόμηση συστημάτων. Τα
Πληροφοριακά Συστήματα ως Συστήματα Ανθρώπινης Δραστηριότητας. Συστημικές
μεθοδολογίες. Μεθοδολογία Ευμετάβλητων Συστημάτων. Γενική Θεωρία Συστημάτων.
Κυβερνητική και Συστήματα Ελέγχου. Δομημένα & Αδόμητα προβλήματα. Μοντέλο
Βιώσιμου Συστήματος. Δυναμική των Συστημάτων. Εφαρμογές στα
Πληροφοριακά Συστήματα.
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Ψηφιακά Παιχνίδια &
Παιγνιώδης Μάθηση

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η έννοια του Πληροφοριακού
Συστήματος. Τύποι πληροφοριακών συστημάτων και ο ρόλος τους στις επιχειρήσεις και
τους οργανισμούς. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού
συστήματος. Ο ρόλος του αναλυτή. Τεχνικές προσδιορισμού απαιτήσεων (συνεντεύξεις,
ερωτηματολόγια, μέθοδος JAD, ανάλυση εγγράφων, Δομημένη παρατήρηση
περιβάλλοντος). Κύκλος ζωής του πληροφοριακού συστήματος. Μοντελοποίηση
επεξεργασίας δεδομένων με Διαγράμματα Ροής Δεδομένων. Λεξικά
δεδομένων. Προδιαγραφές επεξεργασιών και δομημένες αποφάσεις. Ανάλυση δεδομένων
με το Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων. Αντικειμενοστραφής ανάλυση και σχεδίαση με
την UML (Κάρτες CRC, Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης, Διαγράμματα Κλάσης,
Διαγράμματα Ακολουθίας, Διαγράμματα Δραστηριότητας, Διαγράμματα Κατάστασης).
Διαχείριση ποιότητας στην ανάπτυξη
πληροφοριακών συστημάτων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Διαχείριση δικτύων TCP/IP.
Πρωτόκολλο SNMP. Βάση Πληροφορίας Διαχείρισης. Αφηρημένο Συντακτικό Μετάδοσης.
Διαχείριση δικτύων OSI. Πρωτόκολλο CMIP. Δένδρο Πληροφορίας Διαχείρισης. Διαφορές
διαχείρισης δικτύων TCP/IP και OSI. Διαχείριση γεφυρωμένων δικτύων. Αλγόριθμοι
επικαλύπτοντος δένδρου. Πρότυπο ΤΜΝ. Σύγχρονες τεχνικές/μεθοδολογίες διαχείρισης
WBM, CORBA, Java-based.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Εισαγωγή στον κινητό υπολογισμό,
αναδυόμενες κινητές τεχνολογίες και εφαρμογές, ζητήματα και προκλήσεις, εφαρμογές
και υπηρεσίες έξυπνων κινητών, πλατφόρμες λογισμικού κινητού υπολογισμού, κινητός
ιστός, σχεδιασμός προσαρμοστικών ιστοτόπων, γεωεντοπισμός, σχεδιασμός εφαρμογών
με επίγνωση πλαισίου, αρχιτεκτονική πλατφόρμας Android, προγραμματισμός σε
περιβάλλον Android, μελέτες περίπτωσης.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Αντικείμενο του μαθήματος είναι η
μελέτη των τεχνολογιών και των διαδικασιών σχεδίασης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καθώς
και η ενσωμάτωση εκπαιδευτικού περιεχομένου σε αυτά.
Θεωρητικές ενότητες: σχεδίαση και πρωτοτυποποίηση ψηφιακών παιχνιδιών, ψηφιακά
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4153

Διαδραστική
Σχεδίαση

εκπαιδευτικά παιχνίδια.
Περιεχόμενα μαθήματος: Εισαγωγή στα Ψηφιακά Παιχνίδια: βασικές έννοιες, κατηγορίες,
ιστορία, βιομηχανία, ο ρόλος του σχεδιαστή. Επισκόπηση Σχεδίασης Ψηφιακών
Παιχνιδιών: σχεδιαστικοί στόχοι, η έννοια της «ροής», μεθοδολογίες και εργαλεία, κύκλος
σχεδίασης και ανάπτυξης. Σχεδίαση του Gameplay: επιλογή κατάλληλων προκλήσεων και
ενεργειών του χρήστη, μηχανική παιχνιδιού, ισορροπία παιχνιδιού, έλεγχος
(playtesting).Σχεδίαση της διεπαφής και της εξιστόρησης: δισδιάστατη διεπαφή (HUD),
ήχος, χαρακτήρες και κίνηση, μοντέλα εξιστόρησης, δυναμική (αναδυόμενη) εξιστόρηση.
Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Θεωρίες και Προσεγγίσεις: παρουσίαση εκπαιδευτικών
θεωριών και εφαρμογών τους σε ψηφιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Σχεδίαση
Παιχνιδιών Σοβαρού Σκοπού: σύγχρονες προσεγγίσεις και μεθοδολογίες σχεδίασης
παιχνιδιών σοβαρού σκοπού, ενσωμάτωση κατάλληλων εκπαιδευτικών στοιχείων και
στοιχείων παιχνιδιού, αξιολόγηση. Παιχνιδοποίηση: εισαγωγή στην παιχνιδοποίηση,
μοντέλα παιχνιδιοποίησης και χώροι εφαρμογής. Πρωτοτυποποίηση: παρουσιάζεται στο
εργαστήριο το περιβάλλον Unity και η γλώσσα C#, με τα οποία καλούνται οι φοιτητές να
αναπτύξουν ένα λειτουργικό πρωτότυπο ψηφιακού παιχνιδιού.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η Διαδραστική Σχεδίαση αφορά την
ανάλυση και μοντελοποίηση της δομής του σύνθετου διαλόγου της διάδρασης που
αναπτύσσεται μεταξύ των δρώντων έμβιων υποκειμένων και των διαδραστικών
τεχνουργημάτων (διαδραστικών αντικειμένων, προϊόντων & συστημάτων). Επίσης αφορά
τις αλληλεπιδράσεις και συσχετίσεις οι οποίες συν-διαμορφώνονται στην βάση της
διαμεσολάβησης της σχεδιασμένης διάδρασης. Η κατανόηση του σύνθετου αυτού δικτύου
σχέσεων αφορά την μελέτη των δρώντων υποκειμένων, των δραστηριοτήτων που
εμπλέκονται, του πλαισίου δράσης και των σχετιζόμενων τεχνολογιών.
Ο στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των προαναφερθέντων αλληλεπιδράσεων, με
σκοπό τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη διαδραστικών τεχνουργημάτων και διαδραστικών
συστημάτων τα οποία θα ανταποκρίνονται στις κατά περίπτωση ανάγκες και επιθυμίες
του εκάστοτε δρώντα/χρήστη.
Η έννοια της διάδρασης μελετάται στην θεωρητική της βάση και εξετάζεται η εφαρμογή
τόσο σε υπολογιστικά συστήματα όσο και σε φυσικά τεχνουργήματα αλλά καις στον
συνδυασμό αυτών. Το θεωρητικό υπόβαθρο και οι μέθοδοι μελέτης θεμελιώνονται στις
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Παραστατική
Κινηματογραφία

Συμμετοχική
Σχεδίαση και
Πρωτοτυποποίηση
Προϊόντων

Σχεδίαση Υπηρεσιών

αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού αλλά και άλλων σύγχρονων θεωρήσεων για την
σχεδίαση διαδράσεων και εφαρμόζονται για το σχεδιασμό προϊόντων, συστημάτων και
υπηρεσιών.
Επιπλέον, η σχεδίαση διαδραστικών προϊόντων & συστημάτων δεν εξαντλείται μόνο στη
βελτιστοποίηση του τεχνολογικού συστήματος ώστε να είναι περισσότερο εύχρηστο ή/και
ευέλικτο, αλλά κυρίως στην προσπάθεια να προσδώσει προστιθέμενη αξία στην εμπειρία
που χτίζουν οι δρώντες μέσα από τη διάδραση τους με τα συγκεκριμένα
τεχνουργήματα/συστήματα/υπηρεσίες.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στόχος του μαθήματος είναι η
απόκτηση των βασικών γνώσεων απόδοσης της κίνησης με παραστατικά μέσα και η
κατανόηση των εννοιών του ρυθμού και των τεχνικών απόδοσής του για
κινηματογραφικούς σκοπούς σύμφωνα με τους παραδοσιακούς κανόνες των
κινηματογραφικών στούντιο παραστατικής κινηματογραφίας.
Στο πλαίσιο του μαθήματος αναπτύσσονται οι βασικές αρχές οπτικοακουστικού
εγγραμματισμού, οι οποίες ισχύουν για όλες τις μορφές θέασης οπτικοακουστικών μέσων
και στη συνέχεια εξειδικεύονται κανόνες και κώδικες ανάγνωσης των ταινιών κινουμένων
σχεδίων, οι οποίοι προέρχονται από διαχρονική διερεύνηση του corpus των ταινιών
κινουμένων σχεδίων από το 1892 έως σήμερα (μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες).
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές/φοιτήτριες στην έννοια της συμμετοχικής
προτυποποίησης. Στη συνέχεια επικεντρώνεται και αναλύει την έννοια των probes, toolkits
και prototypes και τη γενικότερη υιοθέτηση της προτυποποίησης ως βασικό
χαρακτηριστικό της σχεδίασης. Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα μάθουν πώς να
χρησιμοποιούν αφηγηματικές τεχνικές, τεχνικές οπτικοποίησης και τεχνικές
πολυτροπικής (multimodal) προτυποποίησης χαμηλής πιστότητας. Μέσα από τα
λειτουργικά πρωτότυπα θα μάθουν πως να επικοινωνήσουν την παραγόμενη αξία, τη
φύση και τα χαρακτηριστικά του σχεδιαστικού προτζεκτ τους και πως να υποστηρίξουν
την περαιτέρω συμμετοχή των χρηστών με εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τις πιο
σύνθετες πτυχές της υπηρεσίας.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα αποτελεί κεντρικό
πυλώνα για την κατεύθυνση της Σχεδίασης Υπηρεσιών. Οι φοιτητές, στα πλαίσια του
μαθήματος, θα μάθουν για την σημασία των υπηρεσιών στις σύγχρονες οικονομίες καθώς
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και το πώς μπορεί η σχεδίαση να συνδράμει στις υπηρεσίες μέσω της παροχής αξίας τόσο
στους καταναλωτές όσο και στους πάροχους των υπηρεσιών.
Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές ένα ευρύ υπόβαθρο για την Σχεδίαση Υπηρεσιών,
αναγνωρίζοντας την σχέση της με άλλα πεδία όπως η διοικητική επιστήμη (Management
Science) και η επιχειρησιακή έρευνα (Operational Research) μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο της
επιστήμης των υπηρεσιών (Service Science).
Το μάθημα έχει σκοπό να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στην χρήση εργαλείων και τεχνικών
της Σχεδίασης Υπηρεσιών σε συνδυασμό με την βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη (UX)
και την δημιουργία παραγωγικότερων οργανισμών. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν ασκήσεις
για τη χρήση των πιο κοινών εργαλείων στην Σχεδίαση Υπηρεσιών. Διδάσκονται
θεωρητικούς κανόνες και μοντέλα που ενισχύουν την καλή κατανόηση των αναδυόμενων
τάσεων στο πεδίο όπως η σχεδίαση υπηρεσιών για τον δημόσιο τομέα (service design for
the public sector) , η κοινοτική/κοινωνική σχεδίαση (community or social design), η
κοινωνική καινοτομία (social innovation) και η κοινωνική επιχειρηματικότητα (social
entrepreneurship). Μέσω αυτής της ευαισθητοποίησης, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να
αναγνωρίσουν νέες προσεγγίσεις, όταν αυτές εμφανίζονται και να κατανοήσουν ποια
εργαλεία υπάρχουν για την δημιουργία υπηρεσιών.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος της Σχεδίασης Υπηρεσιών οι φοιτητές θα
έχουν:
• κατανόηση της σημασίας των υπηρεσιών στην σύγχρονη οικονομία, τα πεδία
εφαρμογών της Σχεδίασης Υπηρεσιών και τις νέες κατευθύνσεις που αναδύονται
• γνώση και γνώμη για την ιστορία και την εμπλοκή της Σχεδίασης Υπηρεσιών με την
επιστήμη των υπηρεσιών (Service Science) και την συνεισφορά της Θεωρίας Συστημάτων
στα παραπάνω
• απόκτηση βαθιάς κατανόησης των υφιστάμενων μοντέλων και θεωριών που
χρησιμοποιούνται στην Σχεδίαση Υπηρεσιών
• δεξιότητες στην χρήση βασικών σχεδιαστικών μεθόδων και εργαλείων της Σχεδίασης
Υπηρεσιών
• ευαισθητοποίηση και κατανόηση των υφιστάμενων και αναδυόμενων διαστάσεων της
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Σχεδίασης Υπηρεσιών, όπως η σχεδίαση για τις δημόσιες υπηρεσίες, κοινωνική καινοτομία
και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

10300

54-ΤΜΣΠΣ-3 "Σχεδίαση
με Η/Υ - Σχεδιασμός &
Ανάλυση Μηχανισμών"

Σχεδίαση για
Αειφορία & Κυκλική
Οικονομία

2404

Εισαγωγή στη
Σχεδίαση με Η/Υ
(CAGD)
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Τεχνικό Σχέδιο

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα ασχολείται με τη
σχεδίαση για αειφορία. Λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες της εποχής όπου οι
περιβαλλοντικές πιέσεις ενισχύουν ως γενεσιουργό αιτία την ανάγκη υπέρβασης των
κοινωνικών και οικονομικών μοντέλων της τρέχουσας κατάστασης. Η σχεδίαση θεωρείται
πλέον ότι διαδραματίζει βασικό ρολό στη δημιουργία αυτών των φαινομένων, αλλά
ταυτόχρονα έχει τη δυναμική να αποτελέσει εφαλτήριο για τη μετάβαση προς την αειφόρο
κοινωνία. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με διαφορετικές
θεωρητικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις της σχεδίασης για αειφορία και
διαπραγματεύεται και συνειδητοποιεί τις διάφορες μορφές γεφύρωσης ανάμεσα σε αυτές
τις μεθοδολογίες και άλλες αναδυόμενες εκφάνσεις της σχεδίασης όπως η σχεδίαση
υπηρεσιών και η ανοιχτή σχεδίαση (open design).
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα κάνει μια εισαγωγή στις
βασικές αρχές και έννοιες που διέπουν τις τεχνολογίες σχεδίασης και μοντελοποίησης με
τη βοήθεια του Η/Υ (Computer Aided Design – CAD). Αποτελείται από θεωρητικές
διαλέξεις, όπου διδάσκεται η βασική ύλη που αφορά στη σχεδίαση με Η/Υ και από
εργαστηριακά μαθήματα που αποτελούν βοηθητικό εργαλείο της θεωρητικής ύλης.
Περιεχόμενα μαθήματος:
- Εισαγωγή στα βασικά μαθηματικά / πληροφοριακά μοντέλα που χρησιμοποιούνται από
τα τρέχοντα συστήματα CAD και βρίσκουν εφαρμογή στον χώρο της γεωμετρικής
μοντελοποίησης 3Δ αντικειμένων: καμπύλες Bezier, καμπύλες B-Splines, παρεμβολές
Hermite, παραμετρικές επιφάνειες, 2Δ και 3Δ γραμμικοί μετασχηματισμοί (μεταφορά,
περιστροφή, αλλαγή κλίμακας και συμμετρίας).
- Εργαστηριακές εκπαιδευτικές ασκήσεις και μεθοδολογίες 2Δ και 3Δ σχεδίασης σε
εμπορικά και ακαδημαϊκά συστήματα CAD.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Το μάθημα εστιάζει στο
μηχανολογικό σχέδιο που αφορά άμεσα στους μηχανικούς σχεδίασης προϊόντων και
συστημάτων. Το μάθημα αποτελείται από θεωρητικές και εργαστηριακές διαλέξεις που
αποτελούν εξάσκηση πάνω σε βασικά θέματα, προβλήματα και μεθοδολογίες που
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55-ΠΤΔΕ-1 "Εκπαίδευση
στα Μαθηματικά"

ΕΓ0049

Σχεδιασμός &
Ανάλυση
Μηχανισμών

Τα βασικά
μαθηματικά για τις
πρώτες τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου

συναντώνται στο μηχανολογικό σχέδιο.
Περιεχόμενα μαθήματος:
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες τεχνικής επικοινωνίας, στοιχεία και βασικοί κανόνες
κατασκευής ενός τεχνικού σχεδίου, είδη τεχνικού σχεδίου. Προβολές, κανόνες και
περιορισμοί της τεχνικής αναπαράστασής τους. Σχεδίαση τομών. Κανόνες
διαστασιολόγησης. Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας. Σχεδίαση τεχνικών σχεδίων με τη
βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, ανάγνωση και ερμηνεία τεχνικού σχεδίου.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Μελετούνται διάφοροι τύποι
μηχανισμών π.χ. μηχανισμός τεσσάρων αρθρωτών ράβδων. Εισαγωγή στη Δυναμική,
στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού. Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού
σημείου. Δυναμική συστημάτων υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου
σώματος. Κινηματική συστημάτων στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του
απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισμών. Σύνθεση
μηχανισμών τεσσάρων μελών. Μηχανισμοί με οδοντωτούς τροχούς. Μηχανισμοί με
οδηγητικές καμπύλες. Μηχανισμοί περιοδικής ασυνεχούς μεταδόσεως. Πραγματοποιείται
εργαστήριο ανάλυσης μηχανισμών χρησιμοποιώντας εμπορικά προγράμματα ανάλυσης
μηχανισμών.
Περιεχόμενα μαθήματος: Εισαγωγή στη Δυναμική, στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού.
Κινηματική του υλικού σημείου. Δυναμική του υλικού σημείου. Δυναμική συστημάτων
υλικών σημείων. Κινηματική του απαραμόρφωτου σώματος. Κινηματική συστημάτων
στερεών σωμάτων. Επίπεδη Δυναμική του απαραμόρφωτου σώματος. Μαζικές ροπές
αδράνειας. Σύνθεση Μηχανισμών. Σύνθεση μηχανισμών τεσσάρων μελών. Μηχανισμοί
με οδοντωτούς τροχούς. Μηχανισμοί με οδηγητικές καμπύλες. Μηχανισμοί περιοδικής
ασυνεχούς μεταδόσεως. Εργαστήριο ανάλυσης μηχανισμών χρησιμοποιώντας εμπορικά
προγράμματα ανάλυσης μηχανισμών.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Η διεθνής βιβλιογραφία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι η κατανόηση και χρήση μιας
μαθηματικής έννοιας από τους μαθητές επηρεάζεται από τον βαθμό κατανόησης αυτής
της έννοιας που έχει ο εκπαιδευτικός που τη διδάσκει (Jordan et al, 2013). Επίσης, οι
αντιλήψεις των δασκάλων για τα μαθηματικά παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη διδακτική
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τους συμπεριφορά (Luft & Roehrig, 2007). Η εκτίμηση που κάνουν οι εκπαιδευτικοί για τις
δυνατότητές τους να ανταποκριθούν στη διδασκαλία συγκεκριμένων μαθηματικών
εννοιών επηρεάζει τη διδασκαλία τους στο συγκεκριμένο αυτό θέμα. Ειδικά για τους
μελλοντικούς δασκάλους, η οικοδόμηση πεποιθήσεων επάρκειας ως προς τη διδασκαλία
των μαθηματικών έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πρόκειται για το υπόβαθρο στο οποίο θα
βασιστεί όλη τους η σταδιοδρομία, αφού είναι αποδεκτό πως όταν ένα άτομο αναπτύξει
συγκεκριμένες πεποιθήσεις επάρκειας, πολύ δύσκολα θα τις αλλάξει (Tschannen – Moran
et al., 1998).
Το γεγονός μάλιστα ότι το 90% των εισαχθέντων φοιτητών στα ΠΤΔΕ προέρχονται από τις
θεωρητικές κατευθύνσεις, έχει ως αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να αποτυγχάνουν στην
προσπάθεια κατανόησης των μαθηματικών εννοιών και μεθόδων και να αναπτύσσουν
αρνητικές στάσεις και συναισθήματα φοβίας για τα μαθηματικά, πράγμα που εμποδίζει
τη μαθηματική τους ανάπτυξη.
Στο μάθημα αυτό επιδιώκεται η σε βάθος κατανόηση βασικών μαθηματικών εννοιών από
τους πέντε θεματικούς άξονες (αριθμοί και πράξεις, μέτρηση, γεωμετρία, άλγεβρα,
στατιστική-πιθανότητες), όπως αυτοί αναφέρονται στις αρχές και τα πρότυπα που έχουν
καθοριστεί από το NCTM με σκοπό την ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας των
φοιτητών σε βασικές μαθηματικές έννοιες, την εγρήγορση των φοιτητών να αγαπήσουν
τα μαθηματικά, να διακρίνουν τη δύναμη και την ομορφιά τους και την ενεργοποίηση του
ενδιαφέροντος και της επιθυμίας τους να ασχοληθούν με αυτά, ώστε να οικοδομήσουν
πεποιθήσεις επάρκειας.
Jordan, N. C., Hansen, N., Fuchs, L. S., Siegler , R. S., Gersten, R. & Micklos, D. (2013),
Developmental predictors of fraction concepts and procedures. Journal of Experimental Child
Psychology, 116(1), 45-58.
Luft, J.A., & Roehrig, G. H. (2007). Capturing Science Teachers' Epistemological Beliefs: The
Development of the Teacher Beliefs Interview. 11, 38-63.
Tschannen-Moran, M., Hoy, A.W. & Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and
measure. Review of educational research, 68, 202-248.
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ΕΓ0050

Η χρήση των Νέων
Τεχνολογιών και
Μαθηματικών
Εκπαιδευτικών
Λογισμικών για τη
διδασκαλία
μαθηματικών
θεμάτων στις
τελευταίες τάξεις του
Δημοτικού Σχολείου

ΠΡΑΚ-Γ2

Εφαρμοσμένη
Διδακτική των
Μαθηματικών

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Οι σύγχρονες αντιλήψεις για τη
διδασκαλία των μαθηματικών δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ποιοτική διάσταση της
μάθησης τονίζοντας ότι σκοπός της διδασκαλίας είναι η ανάπτυξη θετικών στάσεων
έναντι των μαθηματικών. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός χρειάζονται στοχευμένες
πρακτικές. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο ο φοιτητής να έχει διαθέσιμα τα απαραίτητα
σύγχρονα εργαλεία και τις γνώσεις για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να σχεδιάζει
κατάλληλες διδασκαλίες, τέτοιες ώστε να προάγουν τη μαθηματική γνώση και την αγάπη
για τα μαθηματικά.
Το μάθημα αυτό εστιάζει σε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία μέσα από την εκμάθηση, χρήση
και αξιοποίηση δυναμικών ψηφιακών εργαλείων που δίνουν προστιθέμενη αξία στη
διδασκαλία των μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με την παραγωγή πολυμεσικού
μαθηματικού υλικού προσαρμοσμένο στους στόχους και τις απαιτήσεις της σχεδιασθείσας
διδασκαλίας. Ψηφιακά εργαλεία και εκπαιδευτικά λογισμικά που θα εστιάσει το μάθημα
είναι: δημιουργία διαδραστικών βιβλίων μαθηματικών, επαυξημένη πραγματικότητα,
ψηφιακός εμπλουτισμός μαθηματικών εγχειριδίων, geometer's sketchpad, GeoGebra...
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο παρόν μάθημα θα γίνει
ανασκόπηση εκείνων των σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται για
την διδασκαλία των μαθηματικών μέσα στην τάξη ενός δημοτικού σχολείου, οι μέθοδες
αυτές έχουν ήδη διδαχτεί προηγούμενα σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών.
Σκοπός είναι να δύνανται οι φοιτητές να καταστούν ικανοί να κατασκευάσουν και να
υλοποιήσουν σχέδια και ροές διδασκαλίας με τη χρήση πρωτοπόρων και πρωτότυπων
μέσων, υλικών, εργαλείων και αναπαραστάσεων - ψηφιακών και βιωματικών. Στόχος
είναι να γίνει αναπαλαίωση της μαθηματικής γνώσης, η ενδυνάμωση της μαθηματικής
ικανότητας και των στάσεων των φοιτητών προς τα μαθηματικά ώστε να μπορούν να
λειτουργήσουν αυτοδύναμα σε συνθήκες πραγματικής τάξης. Επιπλέον, στο μάθημα αυτό
δίνονται ευκαιρίες για γεφύρωση της Θεωρίας και Πράξης σε τρεις άξονες: α) στην
ενδυνάμωση φοιτητών/τριων σε σχέση με τις γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις
και αξίες για τη Μάθηση και Διδασκαλία των Μαθηματικών, β) στην 6ωρη διδασκαλία
μίας μικρής και μίας μεγάλης τάξης και αξιολόγηση μαθητών/τριών σε δημοτικά σχολεία
της Ρόδου και γ) στην εκπόνηση εξαμηνιαίας εργασίας έκθεσης πρακτικών, στην οποία
γίνεται αφενός καταγραφή-παράθεση των πεπραγμένων των διδασκαλιών και αφ ετέρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
103

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

56-ΠΤΔΕ-2
"Λαογραφία"

ΕΔ0057

Ο λαϊκός πολιτισμός
στην ψηφιακή εποχή

επιστημονική καταγραφή με κριτήρια σχετικά με την αξιολόγηση των παραπάνω
διδασκαλιών από τους φοιτητές/τριες στα δημοτικά σχολεία.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Κοινό τόπο στις διεθνείς λαογραφικές σπουδές αποτελεί σήμερα το γεγονός ότι η
τεχνολογική εξέλιξη δεν συνιστά παράγοντα απομάκρυνσης του ανθρώπου από τις
καταβολές του• αντίθετα, τόσο αυτή όσο και η ζώσα παράδοση, προσαρμόζονται ώστε να
καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων για έκφραση και επικοινωνία, όπως αυτές
διαμορφώνονται στο εκάστοτε ιστορικό πλαίσιο. Ο λαϊκός πολιτισμός εξελίσσεται,
προσαρμόζεται και ενσωματώνει τα νέα δεδομένα της κάθε εποχής. Το αντικείμενο της
λαογραφίας εξακολουθεί να διευρύνεται, αναγνωρίζοντας πλέον τη συμβολή του
διαδικτύου στη δημιουργία νέων μορφών λαϊκού πολιτισμού, αλλά και την
αποτελεσματικότητά του στη διάσωση και διάδοση πολλών από τις παραδοσιακές μορφές
του λαϊκού πολιτισμού. Η σχέση τεχνολογίας και λαϊκού πολιτισμού δεν είναι
ανταγωνιστική, αφού η τεχνολογία κάθε εποχής εμπεριέχεται στον λαϊκό της πολιτισμό.
Η επιστήμη του λαϊκού πολιτισμού, η λαογραφία, όπως και άλλες ανθρωπολογικές
επιστήμες, έχει προ πολλού διαγνώσει τη σταδιακή διαδικασία της αποδοχής και ένταξης
των τεχνολογικών επιτευγμάτων του ανθρώπου στον καθημερινό του βίο, αλλά και την
αποτύπωση της συμπόρευσης αυτής στις κάθε λογής σκέψεις, εκφράσεις και
δημιουργήματα του λαϊκού ανθρώπου.
Η ψηφιακή λαογραφία είναι ο κλάδος της επιστήμης που αξιοποιεί μεν τα νέα δεδομένα
των επικοινωνιακών τεχνολογιών για να προσεγγίσει το ερευνητικό της αντικείμενο, τα
οποία αντιμετωπίζει ως ένα ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο που δεν μπορεί να μελετηθεί έξω
από τις ‘φυσικές’ συνθήκες ύπαρξης και λειτουργίας του. Στο ερευνητικό της πεδίο
εμπίπτουν διάφορα αντικείμενα, όπως τα ποικίλου περιεχομένου μηνύματα που
κυκλοφορούν στο περιβάλλον του διαδικτύου, τα οποία έχουν αποτελέσει έναν ευέλικτο
και προσφιλή τρόπο ανταλλαγής πληροφοριών από τους χρήστες. Σε αυτά μπορούν να
εντάσσονται ευφυολογήματα, ανέκδοτα, παραινέσεις λόγιας και λαϊκής σοφίας, αστικοί
θρύλοι, αλλά και τα ευρέως πλέον διαδεδομένα διαδικτυακά μιμίδια. Στο μάθημα αυτό
προσφέρεται η γνωριμία, η εξοικείωση, αλλά και η μεθοδολογική προσέγγιση των
λαογραφικών φαινομένων στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο.
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ΥΔ0004

Λαογραφία:
Εισαγωγή στην
επιστήμη του λαϊκού
πολιτισμού

ΕΔ0058

Λαϊκός πολιτισμός
και Εκπαίδευση

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Λαϊκός πολιτισμός είναι μία ιδιαίτερη
μορφή δημιουργίας ενός λαού (δηλαδή μιας οποιασδήποτε ομάδας ανθρώπων που
μοιράζεται έναν τουλάχιστον κοινό συνδετικό παράγοντα, που μπορεί να είναι η
εθνικότητα, η θρησκεία, το επάγγελμα, η συγγένεια κ.ά.) και αναφέρεται σε αρκετές
μορφές ή είδη που περιλαμβάνουν το μύθο, το παραμύθι, το θρύλο, το τραγούδι, την
παροιμία, το αίνιγμα, το χορό, τα έθιμα, τις δοξασίες, τα παιχνίδια, τις χειρονομίες, τη
διατροφή, την ενδυμασία κ.ά.
Το μάθημα διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: Στην πρώτη, γίνεται μία εισαγωγή στις
βασικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις της λαογραφικής επιστήμης. Στη
δεύτερη ενότητα, εξετάζονται οι σημαντικότερες μορφές του λαϊκού πολιτισμού και ο
ρόλος τους στη ζωή τόσο των παραδοσιακών όσο και των σύγχρονων κοινωνιών. Στην
τρίτη ενότητα, προσεγγίζονται θέματα διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Η προσέγγισή μας λαμβάνει υπόψη τη συνολική ιστορία ζωής του λαϊκού πολιτισμού σε
μία κοινωνία, από την ανακάλυψη και τον ορισμό του, την έρευνα πεδίου, τη διατήρηση
και την ανάλυσή του έως τη δεύτερη ζωή του: την ανακύκλωση και την εφαρμογή του, την
αναβίωση και την εμπορική χρήση του, τις πολιτισμικές και πολιτικές λειτουργίες του, τη
σχέση του με τις εθνικές, κοινωνικές και τοπικές ταυτότητες.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η Λαογραφία συνδέεται
ποικιλοτρόπως με την Εκπαίδευση, καθώς πολλές όψεις του λαϊκού πολιτισμού (υλικός
πολιτισμός/ λαϊκή τέχνη, κοινωνική συγκρότηση, ήθη και έθιμα, λαϊκή λογοτεχνία,)
εμπεριέχονται σε πολλά αντικείμενα που διδάσκονται στην τυπική εκπαίδευση μέσα από
τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος (γλώσσα, ιστορία, περιβαλλοντική
εκπαίδευση, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, ξένες γλώσσες, μουσική, εικαστικά,
θεατρική αγωγή, γυμναστική) και αποτελούν τη βάση σχολικών εορτών, πολιτιστικών
εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον τα ίδια θέματα διαχέονται και
σε πολλές μορφές της μη τυπικής όσο και της άτυπης εκπαίδευσης.
Ο λαϊκός πολιτισμός αποτελεί επίσης εξαιρετικά πρόσφορο πεδίο εκπαίδευσης και στα
σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, για την πραγματοποίηση της «πολιτισμικής
συνάντησης» και της ανάδειξης κοινών στοιχείων ανάμεσα στους λαούς, χωρίς
ταυτόχρονα να παραγνωρίζονται και οι ιδιαιτερότητες οι οποίες καθορίζονται από τη
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ΕΒ0085

Μέθοδοι και ανάλυση
δεδομένων ποιοτικής
εκπαιδευτικής
έρευνας

ΥΒ0006

Μέθοδοι και τεχνικές
εκπαιδευτικής
έρευνας

57-ΠΤΔΕ-3
"Εκπαιδευτική Έρευνα"

γενική και την τοπική ιστορία.
Στο παρόν μάθημα εξετάζονται ζητήματα, όπως το παιδί στη λαϊκή παράδοση, αλλά και
οι πολιτισμικές εκφράσεις των ίδιων των παιδιών, ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην
καταγραφή και διάδοση του λαϊκού πολιτισμού, προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησης
λαογραφικών ειδών, καθώς και προγράμματα και προτάσεις διδακτικής προσέγγισης του
λαϊκού πολιτισμού.
Η ποιοτική εκπαιδευτική έρευνα εφαρμόζεται προκειμένου να κατανοήσουμε, να
αναλύσουμε και να ερμηνεύσουμε την πολυ-επίπεδη εκπαιδευτική πραγματικότητα.
Διερευνά το νόημα που προσδίδουν/αντιλαμβάνονται μέσα από την εμπειρία τους τα
ερευνώμενα εκπαιδευτικά σύνολα και τα άτομα στο εσωτερικό τους, σε ένα συγκεκριμένο
γεγονός ή/και μια αφηρημένη έννοια.
Αποτελεί μία περισσότερο ευέλικτη μορφή έρευνας. Συχνά ανατρέπει ή εμπλουτίζει
αρχικούς ερευνητικούς προσανατολισμούς και υποθέσεις. Μέσα από την ανάλυση
δεδομένων διαμορφώνει νέα θεωρητικά πλαίσια, νοήματα και αναπαραστάσεις της
εκπαιδευτικής κατάστασης. Εντοπίζει με συνεχώς πιο εκλεπτυσμένους τρόπους
αντιλήψεις, γνώμες, συμπεριφορές, στάσεις, στερεότυπα, συγκλίσεις/αποκλίσεις, των
ομάδων και των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η εκπαιδευτική έρευνα ασχολείται με τον τρόπο που παράγονται η γνώση και οι νέες
ιδέες/προτάσεις στις επιστήμες της εκπαίδευσης. Αναδεικνύει τους τρόπους με τους
οποίους εξάγονται συμπεράσματα και γίνονται αναγωγές μέσα από τη συλλογή και
ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με συστηματικό τρόπο, σύμφωνα με τις αρχές και
μεθόδους της επιστημονικής έρευνας.
Βάσει των ποσοτικών ή/και των ποιοτικών μεθόδων, τεχνικών και διαδικασιών που
χρησιμοποιεί, μελετά τα εκπαιδευτικά ζητήματα εντός του ευρύτερου κοινωνικού
πλαισίου. Κύριος σκοπός του επιστημονικού πεδίου είναι να βελτιώσει τις διδακτικές και
άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες. Επίσης, να στηρίξει τον μελλοντικό εκπαιδευτικό στην
επαγγελματική του ανάπτυξη, τόσο μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων ερευνητικών
στρατηγικών και πρακτικών στο διδακτικό του έργο, όσο και στην απαραίτητη συμμετοχή
του σε ευρύτερα ερευνητικά σχέδια.
Το γνωστικό αντικείμενο Μέθοδοι και τεχνικές εκπαιδευτικής έρευνας περιλαμβάνει τα
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ερευνητικά εργαλεία για τη συλλογή των δεδομένων και τις μεθόδους συλλογής,
αποτύπωσης, ανάλυσης και παρουσίασης των δεδομένων.

Επιστημών της
Προσχολικής
Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού

ΕΒ0086

Μέθοδοι και ανάλυση
δεδομένων ποσοτικής
εκπαιδευτικής
έρευνας

ΥΒ015

Εισαγωγή στην Ειδική
Αγωγή

ΥΕΒ023

Συμπεριλιπτική
Εκπαίδευση

58-ΤΕΠΑΕΣ-1 "Ειδική
Αγωγή και
Συμπεριληπτική
Εκπαίδευση στην
Προσχολική Ηλικία"

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος
Η ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα στηρίζεται σε ένα σταθερό υπόβαθρο καθώς
προϋποθέτει την θεωρία του επιστημονικού πεδίου Εκπαιδευτική έρευνα. Μελετά
καταστάσεις-φαινόμενα με αναλύσεις που μετρούν την ποσότητα, την ένταση και την
συχνότητα, ξεχωριστών στοιχείων ή συνδυασμών τους. Η ποσοτική εκπαιδευτική έρευνα
επιχειρεί να φθάνει σε υψηλό βαθμό πιστότητας με τρόπους όπως: εφαρμόζεται σε
μεγάλο δείγμα, προσεγγίζει το μέγεθος των φαινομένων που εξετάζει, εφαρμόζει
στατιστικές αναλύσεις. Συνεπώς, μέσω συγκεκριμένων αρχικών υποθέσεων εντοπίζει
ευρύτερες τάσεις και αιτιώδεις συσχετίσεις. Δι΄ αυτών επιχειρεί να διατυπώνει
γενικευμένα συμπεράσματα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο μάθημα παρέχονται βασικές γνώσεις για την αναπηρία και την εκπαίδευση ατόμων
με αναπηρία, ατόμων με ειδικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Περιλαμβάνει τον
εννοιολογικό προσδιορισμό του επιστημονικού πεδίου της Ειδικής Αγωγής, το περιεχόμενο
και τους στόχους της. Επίσης, αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη της Ειδικής Αγωγής, τη
νομοθεσία, τους θεσμούς και τις δομές της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, τα διεθνή
συστήματα ειδικής αγωγής, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Ειδικής Αγωγής, τη
χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και
αναπηρίες.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Η μαθητική ετερότητα αποτελεί
σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, καθώς οι μαθητές διαφέρουν ως προς την
εθνικότητα, τη γλώσσα, τη φυλή, τη θρησκεία κ.ά. Επίσης, υπάρχουν μαθητές με
αναπηρίες που έχουν ειδικές ανάγκες. Με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση τα σχολεία
καλούνται να παρέχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές τους, ανεξάρτητα από τις
όποιες ιδιαιτερότητες εμφανίζουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
αναπτύξουν παιδαγωγικές συμπεριφορές και δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν
αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των διακρίσεων μέσα στις τάξεις τους. Η ανάπτυξη
παιδαγωγικών που ευνοούν τη συμπερίληψη όλων των μαθητών στα σχολεία, στο πνεύμα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
107

ΑΔΑ: 64ΧΒ469Β7Λ-2Β4

ΕΡΕΒ022

Μαθησιακές
Δυσκολίες

ΥΓ010

Από την
Προανάγνωση στην
Ανάγνωση: Θεωρία
και Σχολική Πράξη

ΥΕΓ015

Η Γραπτή Γλώσσα
στην Προσχολική
Εκπαίδευση

59-ΤΕΠΑΕΣ-2 "ΓλώσσαΛογοτεχνία"

της διαπολιτισμικής και αντιρατσιστικής εκπαίδευσης, αποτελεί τον κορμό αυτού του
μαθήματος. Παράλληλα, στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζονται και
διασαφηνίζονται καίριες έννοιες, όπως αναπηρία, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ενσωμάτωση, ένταξη, συνεκπαίδευση, συμπερίληψη κ.ά. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις
μορφές και τα χαρακτηριστικά των ενταξιακών πλαισίων εκπαίδευσης, όπως και στη
διεπιστημονική διάσταση της ειδικής αγωγής και της συμπερίληψης. Τέλος,
προσεγγίζονται θεωρητικά η νομοθεσία που διέπει τη Συμπεριληπτική Εκπαίδευση, ο
ρόλος των ειδικών παιδαγωγών ως προς αυτή, οι πρακτικές και τα εμπόδια της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς και σύγχρονες ενταξιακές προσεγγίσεις.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Πρόκειται για μάθημα έρευνας. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος επιχειρείται να γίνει
αναφορά στις μεθόδους διερεύνησης ζητημάτων που σχετίζονται με Μαθησιακές
Δυσκολίες, Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του μαθήματος παρέχεται η δυνατότητα
εννοιολογικού προσδιορισμού και διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθησιακών δυσκολιών
με απώτερο στόχο την αντιμετώπιση-διαχείρισή τους κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.
Δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, νοητική αναπηρία, Διαταραχή Αυτιστικού
Φάσματος, αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα λόγου και ομιλίας κ.ά., αποτελούν
αντικείμενα προσέγγισης στο πλαίσιο του μαθήματος. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος και η
συμβολή των ειδικών παιδαγωγών στη διαχείριση των ζητημάτων που ανακύπτουν στη
σχολική τάξη τα οποία σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Πρόκειται για ένα μάθημα στο οποίο εξετάζονται οι κυριότερες επιστημονικές θεωρίες του
γραμματισμού και οι επικρατέστερες διδακτικές μέθοδοι. Επίσης διερευνάται και
αναλύεται ο ρόλος του νηπιαγωγείου στην κατάκτηση της ανάγνωσης και στην ανάπτυξη
των γλωσσικών δεξιοτήτων και του πολιτισμικού γραμματισμού.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται θέματα σχετικά με τη διδασκαλία του γλωσσικού
μαθήματος στο νηπιαγωγείο, για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης οικείωσης του
παιδιού με τη γλώσσα.
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60-ΤΕΠΑΕΣ-3
"Εκπαίδευση, Κοινωνία
& Οικονομία"

Μεσογειακών
Σπουδών

61-ΜΕΣ-1
"Γλωσσολογία"

ΕΡΕΓ017

Αφήγηση στο Σχολείο

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο συγκεκριμένο μάθημα εξετάζονται η λειτουργία και η παιδαγωγική αξιοποίηση και
συμβολή της αφήγησης ιστοριών (μικρών ιστοριών, μύθων, παραμυθιών, κ.λπ.) στην
κατάκτηση της γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση.

ΥΕΔ039

Δια βίου Εκπαίδευση
και Εκπαίδευση
Ενηλίκων:
Κοινωνικοοικονομικές
και Πολιτισμικές
Διαστάσεις

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο πλαίσιο του μαθήματος
επιχειρείται να δοθεί μια σφαιρική εικόνα των χαρακτηριστικών, των αρχών, των μεθόδων
και του περιεχομένου της δια βίου εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων σε
όσους/όσες επιθυμούν να ασχοληθούν ή να εμπλακούν με ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες
κάθε μορφής και κατηγορίας.

ΕΡΕΔ019

Σύγχρονες
ερευνητικές
προσεγγίσεις στη δια
βίου μάθηση

ΕΡΕΔ020

Εκπαιδευτικό παιχνίδι
στο πλαίσιο της
εκπαίδευσης
ενηλίκων

ΚΥ-12

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο συγκεκριμένο μάθημα
προσεγγίζονται σύγχρονα ζητήματα της δια βίου μάθησης, μέσα από ερευνητικές
δραστηριότητες. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται ενδεικτικά ζητήματα, όπως α) οι
λόγοι παρακίνησης και παρεμπόδισης των ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στη
δια βίου εκπαίδευση, β) το είδος των επιλεγόμενων προγραμμάτων, γ) οι επιλεγόμενοι
φορείς, δ) τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων κ.ά. Οι φοιτητές/τριες παράλληλα
διδάσκονται τη μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο και συμμετέχουν
ομαδικά σε μια έρευνα μικρής κλίμακας για το θέμα, που έχει επιλεγεί να ερευνηθεί. Στη
συνέχεια διδάσκονται τη χρήση του λογισμικού SPSS και τον τρόπο με τον οποίο
πραγματοποιείται η περιγραφική κυρίως ανάλυση των δεδομένων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος: Στο συγκεκριμένο μάθημα
προσεγγίζονται το εκπαιδευτικό παιχνίδι και ειδικότερα η χρησιμοποίησή του στο πλαίσιο
της δια βίου μάθησης. Οι φοιτητές/τριες παράλληλα διδάσκονται τη μεθοδολογία της
ποσοτικής έρευνας με ερωτηματολόγιο και συμμετέχουν ομαδικά σε μια έρευνα μικρής
κλίμακας για το θέμα, που έχει επιλεγεί να ερευνηθεί. Στη συνέχεια διδάσκονται τη χρήση
του λογισμικού SPSS και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η περιγραφική κυρίως
ανάλυση των δεδομένων.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγικές και μεθοδολογικές παρατηρήσεις
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ΓΥΕ-05

ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΥΕ-15

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

• Ινδοευρωπαϊκή γλωσσική οικογένεια
• Προαλφαβητικές Γραφές στην Κρήτη
• Μυκηναϊκή Ελληνική (Γραμμική Β) - Πρωτοελληνική
“Σκοτεινοί αιώνες”
• Αρχαϊκή και κλασική εποχή
• Ελληνιστική Εποχή
• Βυζαντινή Περίοδος – Εμφάνιση της δημώδους λογοτεχνίας
• Μεταβυζαντινή Εποχή (Βενετοκρατία – Τουρκοκρατία) – δημώδης πεζός λόγος
• Διαφωτισμός και Γλωσσικό Ζήτημα.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
• Μεθοδολογικά θέματα πρόσβασης στο γλωσσικό παρελθόν: χειρόγραφη παράδοση
• Διπλωματική / φιλολολογική / κριτική έκδοση
• Περιοδολόγηση της ελληνικής γλώσσας με βάση τις Ιστορίες της ελληνικής
γλώσσας και βασικά φαινόμενα κάθε περιόδου
• Διαθέσιμες πηγές για την αποκατάσταση της ιστορίας της ελληνικής: έμμετρα vs. Πεζά
• Οικογλωσσική και τεχνολογική επανάσταση την περίοδο της Αναγέννησης: οι
καθομιλούμενες γλώσσες ως γλώσσες γραμματισμού
• Τα νοταριακά έγγραφα ως πηγές για την ελληνική
• Διαλεκτικά χαρακτηριστικά σε κείμενα της πρώιμης νέας ελληνικής
• Προτυποποίηση (γραμματικές και λεξικά) κατά τον 16ο και 17ο αιώνα
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Το μάθημα αυτό εξετάζει το γραμματικό σύστημα της ελληνικής όπως αυτό προκύπτει
από τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας. Η εξέταση αυτή, μολονότι
χρησιμοποιεί τα μεθοδολογικά εργαλεία της γλωσσολογίας, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο
κάποιας συγκεκριμένης θεωρίας αλλά είναι περισσότερο περιγραφική. Σκοπός του
μαθήματος είναι η καλύτερη γνώση του συστήματος της ελληνικής, γνώση η οποία μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την εμπέδωση των μεθόδων ανάλυσης της γλώσσας. Εξετάζονται
το φωνολογικό και μορφολογικό σύστημα της νέας ελληνικής, ενώ ιδιαίτερη έμφαση
δίνεται στον τομέα της σύνταξης και στα τυπολογικά του χαρακτηριστικά.
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ΔΥ-16

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΚΥΕ-39

ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΝΟΤΟ

62-ΜΕΣ-2 "Διεθνείς
Σχέσεις"

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
• Συζήτηση των σημαντικότερων αναλυτικών εργαλείων και θεωρητικών προσεγγίσεων
της επιστήμης των διεθνών σχέσεων
• Ειδικότερη έμφαση δίδεται στην αναλυτική συζήτηση των κυρίαρχων θεωρητικών
προσεγγίσεων, δηλαδή του Ρεαλισμού, του Φιλελευθερισμού, της προσέγγισης της
"Διεθνούς Κοινωνίας" και ειδικότερων θεωρητικών προσεγγίσεων της "Διεθνούς Πολιτικής
Οικονομίας"
• Συζητείται διεξοδικά μια νεότερη αλλά διαρκώς ενισχυόμενη θεωρητική προσέγγιση, ο
"Κοινωνικός Κονστρουκτιβισμός"
• Στην εξέλιξη της σημαντικότερης μεθοδολογικής συζήτησης στην επιστήμη των διεθνών
σχέσεων, η οποία αν και ξεκίνησε στις δεκαετίες του 1950 και 1960, επανήλθε στο
προσκήνιο μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και εξακολουθεί και παραμένει σε ισχύ.
Αφορά βεβαίως στην αντιπαράθεση μεταξύ "Παραδοσιακών" και "Επιστημονικιστών" ή
"Συμπεριφοριστών"
• Συζητούνται επίσης ορισμένες "μετα-θετικιστικές" προσεγγίσεις και μέθοδοι της
επιστήμης των διεθνών σχέσεων, οι οποίες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία στο
σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των διεθνών σχέσεων, όπως η "Κριτική" και η
"Κανονιστική Θεωρία
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγή. Οι νότιες χώρες της Ευρώπης ως γεωπολιτικές οντότητες
• Οι νότιες χώρες της Ευρώπης στη διάρκεια του Ψυχρού πολέμου
• Πολιτικό σύστημα: Από τα δικτατορικά και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα στη
σταθεροποίηση της δημοκρατίας
• Ο εξευρωπαϊσμός των χωρών του Νότου
• Η οικονομική πορεία των χωρών του Νότου - Εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση της
Ισπανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας
• Εξωτερική πολιτική: Οι περιπτώσεις των μικρών νησιωτικών κρατών: της Μάλτας και
της Κύπρου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
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• Εξωτερική πολιτική: Η περίπτωση της Τουρκίας και της Ελλάδας
• Το μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα

ΔΥΕ-07

63-ΜΕΣ-3
"Αρχαιολογία"

ΑΥ-32

ΖΗΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ι

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Στο πλαίσιο του μαθήματος συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες:
• Εισαγωγικό μάθημα: To ζήτημα της ασφάλειας μέσα από το πρίσμα της θεωρίας
Διεθνών Σχέσεων
• Η μεταψυχροπολεμική διεθνής τάξη
• Σύγχρονες απειλές και προκλήσεις ασφάλειας
• Περιφερειακές διενέξεις
• Το ζήτημα των Όπλων Μαζικής Καταστροφής
• Ενεργειακή ασφάλεια
• Τρομοκρατία
• Κυβερνοασφάλεια
• Ανθρώπινη Ασφάλεια
• Η Μετανάστευση
• Περιβαλλοντική Ασφάλεια & Κλιματική Αλλαγή
• Προκλήσεις ασφαλείας για την διεθνή τάξη
• Η αμφισβήτηση του φιλελευθερισμού ως κατευθυντήρια ιδέα της διεθνούς τάξης
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Το μάθημα αυτό έχει δομηθεί με στόχο να προσφέρει μία γενική επισκόπηση των
σημαντικών σταθμών στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, συγκεκριμένα την επική ποίηση,
την ιστοριογραφία, τη δραματική ποίηση, τη φιλοσοφία και τη ρητορική. Για το σκοπό αυτό
διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:
• Ομηρικό Έπος-Ησίοδος- Επικός Κύκλος
• Λυρική Ποίηση (Ίαμβος, Ελεγεία, Μονωδία, Μελική Ποίηση)
• Προσωκρατικοί Φιλόσοφοι
• Αρχαίο Δράμα: Τραγωδία – Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης
• Κωμωδία – Χαρακτηριστικά και Στόχοι Σάτιρας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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• Είδη φιλοσοφίας
• Είδη ρητορείας

ΑΥΕ-09

ΛΑΤΙΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΥΕ-49

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος:
Το μάθημα εστιάζει σε επιλεγμένα κείμενα πολιτικού, κοινωνικού και δικαιικού
περιεχομένου στο ευρύ φάσμα της λατινικής συγγραφής (τοπικά στην περιοχή της
Μεσογείου και της Ευρώπης και χρονικά από την αρχαιότητα έως τη σύγχρονη εποχή).
Στόχος του μαθήματος είναι η εξέταση της πρόσληψης των αξιών και ιδεών που
περιέχονται στα κείμενα αυτά και η κατανόησή τους αναφορικά με τις ρυθμιστικές και
κανονιστικές θεωρήσεις της εξουσίας για τον καθορισμό της ανθρώπινης βούλησης, τις
συλλογικές κοινωνικές και πολιτικές αξίες, αλλά και χωριστά για τις ανθρώπινες σχέσεις,
πολιτικές και διαπροσωπικές. Επίσης, το ενδιαφέρον του μαθήματος εστιάζεται στη
νομιμοποίηση για συμμετοχή στα κοινά, στη διοίκηση, στη δικαιοσύνη και στην
οικονομική ζωή. Περιλαμβάνει αναφορές στη διπλωματία και στη σύνταξη πολιτείας μέσα
από νομοπαραγωγικές διαδικασίες και νομοθετικές προβλέψεις. Μελετάται ακόμη η
ρητορική και οι τεχνικές της πειθούς, όπου συνήθως εμφιλοχωρεί δικανικός συλλογισμός
ή/και δικαιοπολιτική ερμηνεία (de lege ferenda). Επιπρόσθετα εξετάζεται η διαλεκτική
συνάρτηση της λατινικής με την αρχαία ελληνική γραμματεία και η από κοινού συμβολή
τους στον ευρωπαϊκό και δυτικό πολιτισμό.
Συνοπτική Περιγραφή περιεχομένου Μαθήματος.
Το μάθημα αυτό έχει δομηθεί με στόχο να προσφέρει μία γενική επισκόπηση των
σημαντικών σταθμών στην εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.
Για το σκοπό αυτό διαρθρώνεται στις εξής θεματικές ενότητες:
• Ιστορία της Ελληνικής και σχέση με Προελληνικές Γλώσσες
• Γραμμική Α
• Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι
• Σύνταξη της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας στην κλασική εποχή
• Σχέση Ελληνικών με τη Λατινική και με άλλες Γλώσσες
• Τα ελληνικά της Καινής Διαθήκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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3.

Υπόδειγμα Αίτησης

ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

Ημερομηνία: ………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ

………………………………

ΟΝΟΜΑ

………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

………………………………

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

………………………………

ΑΦΜ

………………………………

ΔΙΕΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

………………………………

ΤΑΧ. ΚΩΔ/ΠΟΛΗ.

………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

………………………………

E-MAIL

………………………………

Σας υποβάλλω αίτηση – πρόταση υποψηφιότητας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021-2022 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ», Κωδικός ΟΠΣ
(MIS) 5129456 – ΚΕ 80647 (Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ ΑΠ 38920/2021,
02.08.2021), για την ακόλουθη Θέση – Επιστημονικό Πεδίο:
Τμήμα:
Κωδ. Θέσης:
Επιστημονικό
πεδίο:
Τίτλοι
μαθημάτων:

1. ……………………………….
2. ……………………………….
3. ………………………………

Συνημμένα υποβάλλω τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο ΑΙΤΩΝ/ Η ΑΙΤΟΥΣΑ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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4.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης -1

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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5.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης -2

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
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6.

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης -3

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου», η οποία εντάσσεται στο ΕΠ «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους
117

