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Κομοτηνή 02-04-2021 

Α.Π. 13052 

 

Θέμα: Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες 

του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων & Έρευνας του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, στην υπ’ αριθμ. 89/02-04-2021 συνεδρίασή της 

(ΑΔΑ έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6ΘΚΑ46ΨΖΥ1-ΚΔΩ) 

 

Έχοντας υπ’ όψη:  

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 30 αυτού. 

2. Το Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 

ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020), «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 

Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις». 

4. Το Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195/6.9.2011), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως ισχύει. 

5. Τη με αριθμό 137675/EΥΘΥ 1016 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική Απόφαση Αντικατάσταση της 

υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση 

και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (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 
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Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 

πράξεων”». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για 

την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70/07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 

λοιπές διατάξεις». 

8. Την υπ’ αριθμ. 28727/ΖΙ από 11.03.2021 (ΦΕΚ Β΄1017/16.03.2021) ΚΥΑ. 

9. Την υπ' αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., δημοσιευθείσα 

στο υπ' αριθμ. 4507/12-10-2018 Φ.Ε.Κ., Τεύχος Β', Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 

αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της 

σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη. 

10. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/25296/1647/15.12.2020 Απόφαση Πρύτανη με την οποία συγκροτήθηκε η 

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.  

11. Τη με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 222/21.01.2021 Πρόσκληση ΕΔΒΜ 143 και την 1η τροποποίηση αυτής 

με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ 832/01.03.2021 με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση 

ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» 

12. Την από τις 02/04/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο ««Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων»»  και κωδικό MIS 

5093188  

13. Την από 02/04/2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων & Έρευνας του Δ.Π.Θ., με την οποία εγκρίνονται η εκτέλεση της Πράξης με τίτλο 

«Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 

διαλέξεων»»  (MIS 5093188) και η Προκήρυξη θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης. 

14. Την από 02/04/2021 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού του έργου, σύμφωνα με την οποία προκύπτει ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες 

πιστώσεις για την κάλυψη της δαπάνης για τη σύναψη των εν λόγω συμβάσεων (ΑΔΑ: 6ΗΖΩ46ΨΖΥ1-

Ω96)  

15. Την από 02/04/2021 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκαν οι Επιτροπές 

Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6Τ7446ΨΖΥ1-ΔΛΖ). 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του 

Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (MIS 5093188). 

Ακολουθεί η Προκήρυξη. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. 

 
 
 
 
 
 

  Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου 
Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ 5093188, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την 

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης 

ΕΔΒΜ143), που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από 

εθνικούς πόρους, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του Δ.Π.Θ., προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο 

προσωπικό με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις ανταποδοτικής υποτροφίας και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα 

να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που 

αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Καλούνται Μεταπτυχιακοί φοιτητές και Υποψήφιοι Διδάκτορες οι οποίοι φοιτούν σε προγράμματα 

σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου τα οποία οργανώνονται από Τμήματα της ίδιας Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης -στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου ενός Τμήματος 

συμπεριλαμβάνονται και τα διατμηματικά ή διιδρυματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή 

προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν.4485/2018 (Α’114) τα οποία 

οργανώνει και στα οποία συμμετέχει το Τμήμα-  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την διεξαγωγή επικουρικού 

διδακτικού έργου (σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2, περ. α’ και β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6, παρ. 2, 3 και 4 

της αριθμ. 28727/ΖΙ από 11.03.2021 (ΦΕΚ Β΄1017/16.03.2021) ΚΥΑ) για τα μαθήματα που ορίζονται ανά 

γνωστικό αντικείμενο των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-

2021. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες από Τμήματα της ίδιας 

Σχολής του Δ.Π.Θ., καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά 

γνωστικό αντικείμενο, προκειμένου να διεξάγουν, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, επικουρικό διδακτικό έργο στα 

μαθήματα του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ. (Αποφάσεις Συγκλήτου 

8/44/11-2-2021 και 30/47/1-4-2021) και αναλυτικά περιγράφονται στον πίνακα μαθημάτων και στο Παράρτημα 

ΙΙ που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Διευκρινίζεται ότι κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει το μάθημα ή τα μαθήματα μιας πλήρους ή 

μερικής υποτροφίας έτσι όπως εμφανίζεται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του πίνακα στο Παράρτημα ΙΙ. 
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Αποκλείονται από τη δυνατότητα να λάβουν υποτροφία οι ακόλουθες κατηγορίες φυσικών προσώπων 

: 

α) μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος 

σπουδών β’ κύκλου στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, 

β) δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα, 

κατά την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 

γ) ακαδημαϊκοί υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει 

τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, 

δ) μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 σε 

Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

ε) ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

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

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Το αντικείμενο του έργου του έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας 

Πρόσκλησης αφορά τη διεξαγωγή διδακτικού έργου και συγκεκριμένα: α) διενέργεια κλινικών και 

εργαστηριακών ασκήσεων με φυσική παρουσία, όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, 

τηρώντας τα προτεινόμενα μέτρα και κανόνες ασφαλείας και β) διά ζώσης ή εξ αποστάσεως ενισχυτική 

διδασκαλία, επιπροσθέτως της κύριας εξ αποστάσεως διδασκαλίας του προπτυχιακού μαθήματος σε μικρές 

ομάδες φοιτητών (έως 30 ατόμων), τηρώντας πάντα τα αναγκαία μέτρα προστασίας (αν πρόκειται για 

διδασκαλία με φυσική παρουσία). 

Ειδικότερα, το επικουρικό διδακτικό έργο προσφέρεται σε μαθήματα του προπτυχιακού 

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

αντικειμένου (υποχρεωτικά, υποχρεωτικά επιλογής ή ελεύθερης επιλογής) και περιλαμβάνει: α) την επικουρία 

του εκπαιδευτικού έργου των μελών Δ.Ε.Π. και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος σε μαθήματα του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου, β) τη διεξαγωγή φροντιστηριακών 

μαθημάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών, στις οποίες συμμετέχουν έως τριάντα (30) εγγεγραμμένοι φοιτητές, με 

σκοπό την καλύτερη εμπέδωση/κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του θεωρητικού μέρους του 

μαθήματος και τη διενέργεια πρακτικών ασκήσεων, γ) την υποστήριξη του εργαστηριακού, πρακτικού ή 

κλινικού μέρους μαθήματος, υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του κάθε διδάσκοντος το μάθημα, δ) τη 

διόρθωση εργασιών ως προς το θεωρητικό ή εργαστηριακό ή πρακτικό μέρος των φροντιστηριακών 

μαθημάτων, ε) τη συμμετοχή στην επιτήρηση των τελικών εξετάσεων και των ενδιάμεσων διαγωνισμάτων 

(προόδων) των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος, που υποστηρίζουν.  

Η διενέργεια των φροντιστηριακών μαθημάτων της περ. β’ πραγματοποιείται υποχρεωτικά επιπλέον 

των διδακτικών ωρών διαλέξεων θεωρίας κάθε μαθήματος, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο ισχύον 
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πρόγραμμα σπουδών και το ωρολόγιο πρόγραμμα του κάθε Τμήματος. Η ενισχυτική διδασκαλία του παρόντος 

άρθρου σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά το διδακτικό έργο, το οποίο αφορά στην παροχή αυτοδύναμου 

διδακτικού έργου, το οποίο διεξάγεται αποκλειστικά από το τακτικό ή έκτακτο διδακτικό προσωπικό του κάθε 

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

Ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου ανέρχεται σε 

τριακόσιες είκοσι (320) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για 

μια πλήρη υποτροφία, και αντίστοιχα σε εκατόν εξήντα (160) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά 

προκηρυσσόμενο αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. 

 

ΑΜΟΙΒΕΣ 

Το ύψος μιας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ. 

Μία πλήρης υποτροφία δύναται να κατατμηθεί σε δύο (2) επιμέρους ισόποσες υποτροφίες των χιλίων 

τριακοσίων (1.300) ευρώ, με απόφαση του αρμόδιου ανά περίπτωση οργάνου. 

Η καταβολή των υποτροφιών συνδέεται με την πιστοποίηση, έλεγχο και παραλαβή του συνόλου των 

παραδοτέων, δηλαδή με την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κατά το τέλος του εαρινού ακαδημαϊκού 

εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου που 

αντιστοιχεί σε αυτό) και υπό την προϋπόθεση της ορθής εκτέλεσης αυτού. 

Το επικουρικό διδακτικό έργο παρέχεται υπό την επίβλεψη του διδακτικού προσωπικού (Μελών Δ.Ε.Π, 

Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων π.δ. 407/1980, ομότιμων καθηγητών), που έχει αναλάβει 

την αυτοδύναμη διδασκαλία του κάθε μαθήματος. Ο επιβλέπων διδάσκων κάθε μαθήματος πιστοποιεί με 

βεβαίωσή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, τις συνολικές ώρες επικουρικού διδακτικού έργου που 

διεξήχθησαν από κάθε υπότροφο στο πλαίσιο κάθε μαθήματος. Μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού 

εξαμήνου, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής περιόδου αυτού, βάσει των αποφάσεων των Συνελεύσεων 

για τον καθορισμό του ωρολογίου προγράμματος διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου και των 

βεβαιώσεων των επιβλεπόντων διδασκόντων, ο Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί τον αριθμό των συνολικών 

ωρών επικουρικού διδακτικού έργου, που διεξήγαγε ο κάθε υπότροφος ανά γνωστικό αντικείμενο. 

Η απόδοση της υποτροφίας πραγματοποιείται μετά από την υποβολή αιτήματος πληρωμής του 

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

 βεβαίωση του Επιστημονικού Υπευθύνου περί καλής εκτέλεσης του επικουρικού διδακτικού 

έργου, 

 βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος 

 ωρολόγιο πρόγραμμα όπου θα αναγράφονται οι ώρες που απασχολήθηκαν οι υπότροφοι, 

 το link του μαθήματος και τη λίστα συμμετεχόντων φοιτητών, 
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Η εξόφληση των υποτροφιών της παρούσας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Αρχής 

Πληρωμών. 

 Οι προκηρυσσόμενες ανταποδοτικές υποτροφίες δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή 

ασφαλιστική εισφορά σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων που θα συναφθούν ανάμεσα στον 

επιλεγέντα υπότροφο, τον Προέδρου του Τμήματος, του νόμιμου εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε. και του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 της με αριθμ. 28727/Ζ1 είναι έως 

30/09/2021. 

Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 26/04/2021. 

 

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζονται τα Τμήματα  του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες θα αξιολογηθούν σύμφωνα 

με τα κριτήρια του παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των 

κριτηρίων Α.1. έως και Α. 2. αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω 

αξιολόγησή της. 

 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

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

μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/ριας ή υποψήφιου 

διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει 

καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-

2021. 

ΝΑΙ/όχι 

Α.2. Το πρόγραμμα β΄ ή γ΄ κύκλου σπουδών στο 

οποίο συμμετέχει ο/η υποψήφιος/α οργανώνεται 
ΝΑΙ/όχι 
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από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που 

εντάσσεται στην ίδια Σχολή. (συμπεριλαμβάνονται 

τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών και προγράμματα γ΄ 

κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του 

ν. 4485/2017). 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των 

μαθημάτων στο πλαίσιο των οποίων θα παρασχεθεί 

επικουρικό διδακτικό έργο 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας 

συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: α) συνάφεια του 

τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, 

εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας 

ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο 

υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη 

κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος 

σπουδών: 0 έως 30 μόρια β) συνάφεια του 

επιστημονικού- ή συγγραφικού έργου του 

υποψηφίου (δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, 

συμμετοχή σε ημερίδες ή συνέδρια κλπ) με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 

μόρια γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού 

έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο: 0 έως 7,5 

μόρια  

(έως 45 μόρια) 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου σε προγράμματα σπουδών α΄ κύκλου του Α.Ε.Ι. 

Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά 

ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό, με 

ανώτατο όριο μοριοδότησης τα δέκα (10) μαθήματα 

(έως 10 μόρια) 
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Β.3. Επιστημονικό – συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο 

λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και 

ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή 

ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον.  

(έως 10 μόρια) 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές 

διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ 

Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ΄ ελάχιστον μια 

διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση λαμβάνει 

πέντε (5) μόρια 

Ανώτατο σύνολο μορίων Εβδομήντα (70) μόρια 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, σύμφωνα με τους όρους τους πρόσκλησης, ως 

συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα ακόλουθα: 

α) αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (επισυνάπτεται) ,  

β) πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, 

γ) φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 

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

αναλυτικής βαθμολογίας,  

δ) φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό 

αναλυτικής βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους 

τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών),  

ε) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας με 

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

υποψήφιοι διδάκτορες),  

στ) βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με 

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

είναι εγγεγραμμένος (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές),  
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ζ) αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου, π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος ή του 

Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό 

έργο του υποψηφίου (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου, 

η) για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, 

απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό 

σημείωμα της περ. β,  

θ) δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης 

υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του), 

ι) υπεύθυνη Δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι 

λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 8 της παρούσας.  Συγκεκριμένα: Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 

μέσω της ιστοσελίδας: www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta, στην οποία οι 

ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν ότι δεν είναι: α) Mεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι έχουν υπερβεί τον 

κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι. β) 

Δημόσιοι υπάλληλοι ή δημόσιοι λειτουργοί που απασχολούνται σε φορείς του δημοσίου τομέα, κατά 

την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).  γ) Ακαδημαϊκοί 

υπότροφοι της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 

58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. δ) Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 

Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής. ε) Ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  στ) Φυσικά πρόσωπα, 

που λαμβάνουν ήδη μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 28727/ΖΙ 

από 11.03.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1017/16.03.2021), ήτοι στο ίδιο έργο (MIS 5093188). Θα πρέπει επίσης να 

δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 

οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα, ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος που 

υποβάλλουν συνημμένα στην αίτησή τους είναι αληθή καθώς και ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα 

αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση του ΕΛΚΕ που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του 

διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. γ’ έως στ’ είναι 

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

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

πρόγραμμα σπουδών α’, β’ ή γ’ κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω 

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

δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμήματος, 
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διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υποψήφιος 

απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καθώς και τα συνοδευόμενα δικαιολογητικά τους υποβάλλονται 

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

του Δ.Π.Θ. και τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις prosk@rescom.duth.gr, και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Γραμματειών 

κάθε Τμήματος που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό 

τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης. Κατά την 

ηλεκτρονική αποστολή, στο θέμα θα πρέπει να αναφέρονται το τμήμα, το γνωστικό αντικείμενο και το 

ονοματεπώνυμο του υποψήφιου. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο 

μέχρι Δευτέρα, 12/04/2021 και ώρα 14.00. 

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.  

Προτάσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως 

εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε Τμήμα-Γνωστικό 

Αντικείμενο-Μαθήματα δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο 

βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα 

ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 

2531039075, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται 

στον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ στο τηλέφωνο 25310-39132 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosk@rescom.duth.g. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελούμενη από τρία (3) 

τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο 

ίδιο ή συναφές με αυτά των προκηρυσσόμενων γνωστικών αντικειμένων της πρόσκλησης. Η παραπάνω 

Επιτροπή θα ορισθεί, με πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, από την Επιτροπή Ερευνών του Δ.Π.Θ. Σε 

περίπτωση που τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα με τα επιμέρους μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών, διαφοροποιούνται ουσιωδώς μεταξύ τους, είναι δυνατή η συγκρότηση περισσοτέρων Επιτροπών 

Αξιολόγησης.  
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Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης 

και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 

κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων 

ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά προς τη 

Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με 

απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (https://rescom.duth.gr/), που αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής των επόμενων υποψηφίων ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ/ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των 

συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης, εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω 

απόφασης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 28727/Ζ1 (ΦΕΚ-Τεύχος Β’/1017/16.03.2021) 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν στα 

αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις 

προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Η 

υποβολή της αίτησης πρόσβασης στα έγγραφα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις 

υποψηφιότητας. 

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

πίνακες, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι 

αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς 

αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.  

 Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ.3 του άρθρου 

64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως 

άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.   
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Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας 

υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε 

περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών 

αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα 

του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής,  συνάπτεται σύμβαση υποτροφίας μεταξύ του 

επιλεγέντος υποτρόφου, του Προέδρου του Τμήματος, του νόμιμου εκπροσώπου του Ε.Λ.Κ.Ε. και του 

Επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου κατά το άρθρο 56 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

 

 

 

Καθηγήτρια Μιχαλοπούλου Μαρία 

Αντιπρύτανης ΔΠΘ 
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Αίτηση υποψηφιότητας προς Ε.Λ.Κ.Ε.  Δ.Π.Θ. 

ΘΕΜΑ: Αίτηση υποψηφιότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

την κατάρτιση σύμβασης για λήψη υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής 

διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» . 

ΤΜΗΜΑ  

ΓΝΩΣΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

ΜΑΘΗΜΑ  

 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ηη/μμ/έτος)  

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ  

Α.Δ.Τ.  

ΗΜΕΡ/ΝΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ  

ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

Α.Φ.Μ.  

Δ.Ο.Υ.  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΝΑΙ /ΟΧΙ 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΝΑΙ / ΟΧΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  

ΑΜΑ ΙΚΑ  

Α.Μ.Κ.Α.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ( Οδός – Αριθμός)  

ΠΕΡΙΟΧΗ  

ΠΟΛΗ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΙΝΗΤΟ  

E –mail  

 

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

απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(11938/29.03.2021). 

 

 

Ο / Η υποβάλλων/-ουσα 

 

 

 

 

(Ονοματεπώνυμο και υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

Στοιχεία επικοινωνίας Τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικό 

φάκελο υποψηφιότητας που θα αποσταλεί στα αντίστοιχα e-mails με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση prosk@rescom.duth.gr 

 

ΤΜΗΜΑ Τηλέφωνα E-mails 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  25520 41161  secr@agro.duth.gr 

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 25520 41171  secr@fmenr.duth.gr 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  25310 39903  secr@helit.duth.gr 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  25310 39621  secr@phyed.duth.gr 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΜ &) 

 25410 79012  info@ee.duth.gr 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ  25510 30928  secr@med.duth.gr 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ  25310 39462  secr@he.duth.gr 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  25310 39380  secr@sp.duth.gr  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  25410 79109  secr@env.duth.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Πίνακας Γνωστικών Αντικειμένων και Μαθημάτων ανά Τμήμα 
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

1 Αγροτικής Ανάπτυξης 1 Πλήρης  Τεχνολογία Τροφίμων 

Μικροβιολογια Τροφίμων 

320 
ώρες 

2.600,00 € 

Χημεία Τροφίμων 

Τεχνολογία Τροφίμων 
Φυτικής & Ζωικής 
προέλευσης 

Μηχανική Τροφίμων 

2 Αγροτικής Ανάπτυξης 1 Πλήρης  Γεωργική Ζωολογία 

Γενική Γεωργική Εντομολογία 
& Ζωολογία 

320 
ώρες 

2.600,00 € 

Αρχές και Μέθοδοι 
Ολοκληρωμένης 
Αντιμετώπισης Εχθρών των 
Καλλιεργειών 

Εχθροί Αποθηκευμένων 
Προϊόντων και Εχθροί 
Υγειονομικής Σημασίας 

3 Αγροτικής Ανάπτυξης 1 Πλήρης  Βιολογία 

Γενετική 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Μοριακή Βιολογία 
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

4 
Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
1 Πλήρης 

Περιβαλλοντική 
Πολιτική και 
Επικοινωνία 

Δασική Πολιτική ΙΙ 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Περιβαλλοντική Επικοινωνία - 
Περιβαλλοντική Διερμηνεία 

Δασικό Δίκαιο 

5 
Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
1 Πλήρης 

Μετεωρολογία -
Ατμοσφαιρική 

Ρύπανση 

Κλιματική Αλλαγή 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Φυσική Περιβάλλοντος 

Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής: 
Προσαρμογή και Ευπάθεια 

6 
Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
1 Μερική Δασική Διαχειριστική 

Δασική Διαχειριστική ΙΙ 

160 
ώρες 

1.300,00 € Διαχείριση μη 
Ξυλοπαραγωγικών 
Λειτουργιών του Δάσους  

7 
Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
1 Μερική Λιβαδοπονία 

Διαχείριση και Βελτίωση 
Λιβαδιών 

160 
ώρες 

1.300,00 € 
Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών 
Φυτών 

Συστήματα Ανάπτυξης 
Λιβαδιών 

8 
Δασολογίας και Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
1 Μερική Δασική Eδαφολογία  Δασική Εδαφολογία 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

9 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής Λατινική Φιλολογία 
ΛΦ 124 Ποιητικά Κείμενα Ι  

160 
ώρες 

1.300,00 € 

10 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής Λατινική Φιλολογία 
ΛΦ 125 Λατινική Γλώσσα 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

ΑΔΑ: 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445



 

 
 

20 

α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

11 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία 
ΑΕΦ 104 Τραγωδία  

160 
ώρες 

1.300,00 € 

12 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Αρχαία Ελληνική 

Φιλολογία 

ΑΕΦ 102 Ομηρικό έπος 
160 

ώρες 
1.300,00 € ΥΑΕΦ 142 Αρχαία Ελληνική 

Γλώσσα (Ευθύ-Αντίστροφο) 

13 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Νεοελληνική 

Φιλολογία  
ΝΕΦ 202 Ιστορία της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας ΙΙ 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

14 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Νεοελληνική 

Φιλολογία  

ΥΝΕΦ 243 Νεοελληνική 
Λογοτεχνία / Γραμματεία 
(1830-1914) 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

ΝΕΦ 204 Εισαγωγή στη 
Συγκριτική Γραμματολογία: 
Θεωρία Μεθοδολογία και 
εφαρμογές στη διδασκαλία 
της συγκριτικής προσέγγισης 
εθνικών λογοτεχνιών και 
πολιτισμών της Ευρώπης. 

15 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Βυζαντινή Φιλολογία: 

Βυζαντινή Ποίηση  
ΒΦ 224 Βυζαντινή Ποίηση 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

16 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Βυζαντινή Φιλολογία: 

Βυζαντινή Ποίηση  
ΥΒΦ 271 Βυζαντινή 
Υμνογραφία  

160 
ώρες 

1.300,00 € 
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

17 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Βυζαντινή Φιλολογία: 
Βυζαντινή Πεζογραφία 

ΒΦ 223 Βυζαντινή 
Πεζογραφία  

160 
ώρες 

1.300,00 € 

18 Ελληνικής Φιλολογίας 1 Μερικής 
Βυζαντινή Φιλολογία: 
Βυζαντινή Πεζογραφία 

ΕΕΒΦ279 Βυζαντινή Αγιολογία 
160 

ώρες 
1.300,00 € 

19 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού  
1 Πλήρης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
ομαδικών αθλημάτων: 

Ποδόσφαιρο 

Ν141: Διδακτική του 
Ποδοσφαίρου 

320 
ώρες 

2.600,00 € 

Ν412: Ειδικά Θέματα Τακτικής  

Ν415: Ειδικά Θέματα 
Ποδοσφαίρου (Αξιολόγηση, 
Διατροφή- Εργογόνα, 
Γυναικείο Ποδόσφαιρο) 

20 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού  
1 Πλήρης 

Εργαστήριο 
Επιστημονικής 
προσέγγισης 

διπλωματικής 
εργασίας 

Ν165: Εργαστήριο 
Επιστημονικής προσέγγισης 
διπλωματικής εργασίας 

320 
ώρες 

2.600,00 € 

21 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού  
1 Πλήρης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ: 
Σχεδιασμός 

Προπόνησης με 
αντιστάσεις  

Ν162: Σχεδιασμός της 
Προπόνησης  
με Αντιστάσεις 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

22 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού  
1 Πλήρης 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ 
Εργαστήριο Φυσικής 

απόδοσης 

Ν148: Εργαστήριο Φυσικής 
Απόδοσης 

320 
ώρες 

2.600,00 € 

23 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 

Αθλητισμού  
1 Πλήρης 

Ελληνικός 
Παραδοσιακός Χορός 

Ν042: Ελληνικοί Χοροί 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Ν572: Μεθοδολογία του 
Παραδοσιακού Χορού 

Ν575: Σκηνική Παρουσίαση 
του Παραδοσιακού Χορού 

24 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης 
Ψηφιακή Επεξεργασία 

Σήματος 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ι 

320 
ώρες 

2.600,00 € Τεχνολογία Ήχου 

Ψηφιακή Επεξεργασία 
Σήματος 

25 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης Μικροηλεκτρονική 

Μικροηλεκτρονική 

320 
ώρες 

2.600,00 € Αισθητήρες 

Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και 
Εφαρμογές 

26 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης 
Συστήματα 

Αυτόματου Ελέγχου 

Συστήματα Αυτόματου 
Ελέγχου 320 

ώρες 
2.600,00 € 

Ηλεκτρονικές Μετρήσεις 

Υπολογιστική Νοημοσύνη 

ΑΔΑ: 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

27 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης 
Σχεδιασμός 
Ψηφιακών 

Κυκλωμάτων 

Σχεδιασμός Ψηφιακών 
Συστημάτων 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Συστήματα VLSI 

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 

Τεχνολογία Παράλληλης 
Επεξεργασίας 

28 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης Ηλεκτρονικά Ισχύος 

Βασικές Αρχές Ηλεκτρονικών 
Ισχύος 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Ανάλυση Ηλεκτρονικών 
Μετατροπέων Ισχύος Σ.Τ./Ε.Τ. 

Τυποποίηση - Πρότυπα- 
Διαχείριση στην Ασφάλεια της 
Εργασίας 

29 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης 
Συστήματα Ηλεκτρικής 

Ενέργειας 

Ηλεκτρικά Δίκτυα 
Καταναλωτών 

320 
ώρες 

2.600,00 € Ενεργειακή Οικονομία 

Μεταφορά και Διανομή 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

30 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης 
Μηχανολογία και 

Μηχανές 

Τεχνική Μηχανική  

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Εφαρμοσμένη 
Θερμοδυναμική  

Ηλεκτρικές Μηχανές ΙΙ 

ΑΔΑ: 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

31 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης Μαθηματικά 

Διαφορικές Εξισώσεις και 
Μετασχηματισμοί 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Λογισμός Πολλών 
Μεταβλητών 

Θεωρία Πιθανοτήτων και 
Στατιστική 

32 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης Προγραμματισμός 

Αντικειμενοστρεφής 
Προγραμματισμός 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου - 
Υπολογιστή 

Ανάκτηση Πληροφοριών και 
Εξόρυξη Δεδομένων 

33 ΗΜ&ΜΥ 1 Πλήρης Τηλεπικοινωνίες 

Αρχές Τηλεπικοινωνιακών 
Συστημάτων 

320 
ώρες 

2.600,00 € 
Δίκτυα Επικοινωνιών 

Σχεδιασμός 
Τηλεπικοινωνιακών Ζεύξεων 

34 Ιατρικής 1 Πλήρης Πνευμονολογία 
Πνευμονολογία  320 

ώρες 
2.600,00 € 

Παθοφυσιολογία ΙΙ 

35 Ιατρικής 1 Πλήρης Ογκολογία Ακτινοθεραπεία 
320 

ώρες 
2.600,00 € 

36 Ιατρικής 1 Πλήρης Παθολογια Παθολογία 
320 

ώρες 
2.600,00 € 

ΑΔΑ: 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

37 Ιατρικής 1 Πλήρης Ειδική Νοσολογία Ειδική Νοσολογία 
320 

ώρες 
2.600,00 € 

38 Ιατρικής 1 Μερική Φυσιολογία  Φυσιολογία Ι 
160 

ώρες 
1.300,00 € 

39 Ιατρικής 1 Μερική Γενετική Γενετική 
160 

ώρες 
1.300,00 € 

40 Ιατρικής 1 Μερική Μικροβιολογία Μικροβιολογία ΙΙ 
160 

ώρες 
1.300,00 € 

41 Ιατρικής 1 Μερική Βιοχημεία Βιοχημεία ΙΙ 
160 

ώρες 
1.300,00 € 

42 Ιατρικής 1 Πλήρης Ανατομία Ανατομία ΙΙ 
320 

ώρες 
2.600,00 € 

43 Ιατρικής 1 Μερική Νευρολογία Νευρολογία 
160 

ώρες 
1.300,00 € 

44 Ιατρικής 1 Μερική Ψυχιατρική 
Ψυχιατρική 160 

ώρες 
1.300,00 € 

Ιατρική Ψυχολογία 

45 Ιατρικής 1 Πλήρης 
Χειρουργική 
Σημειολογία 

Χειρουργική  
Σημειολογία 

320 
ώρες 

2.600,00 € 

46 Ιατρικής 1 Πλήρης Χειρουργική Χειρουργική 
320 

ώρες 
2.600,00 € 

47 Ιατρικής 1 Πλήρης 
Μαιευτική -  

Γυναικολογία 

Μαιευτική 
320 

ώρες 
2.600,00 € Μαιευτική -  

Γυναικολογία 

ΑΔΑ: 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

48 Ιατρικής 1 Πλήρης Αναισθησιολογία 

Αναισθησιολογία 

320 
ώρες 

2.600,00 € Αντιμετώπιση  
του πόνου 

49 Ιστορίας & Εθνολογίας  1 Πλήρης 
Εξέλιξη και Φυσική 

Ανθρωπολογία 

Βιοαρχαιολογία και 
Ιατροδικαστική 
Ανθρωπολογία  

320 
ώρες 

2.600,00 € 

Εξέλιξη του ανατομικά 
σύγχρονου ανθρώπου 

50 Ιστορίας & Εθνολογίας  1 Πλήρης 
Ιστορία Βαλκανικών 

Λαών 

Νεότερη και σύγχρονη 
Βαλκανική Ιστορία   

320 
ώρες 

2.600,00 € Οι Ελληνοβουλγαρικές 
σχέσεις κατά την ίδρυση του 
Βουλγαρικού κράτους   

51 Ιστορίας & Εθνολογίας  1 Πλήρης Ιστορία της Τέχνης 

Εισαγωγή στην Ιστορία της 
Τέχνης 320 

ώρες 
2.600,00 € 

Μεταβυζαντινή Ζωγραφική  
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

52 Κοινωνικής Πολιτικής 1 Πλήρης 
Oικονομικές 

ανισότητες και 
Κοινωνική Πολιτική 

Οικονομική Ανάλυση ΙΙ  

320 
ώρες 

2.600,00 € 

Δημόσια Οικονομική  

Ανισότητα, Φτώχεια και 
Κοινωνικός Αποκλεισμός  

Ποσοτικές μέθοδοι 
κοινωνικής έρευνας-
Στατιστική ανάλυση με χρήση 
Η/Υ  

53 Κοινωνικής Πολιτικής 1 Μερικής 
Κοινωνική Προστασία 

και Μετανάστευση 

Οικονομικά της Κοινωνικής 
Προστασίας 160 

ώρες 
1.300,00 € 

Μετανάστευση και 
Μεταναστευτική Πολιτική 

54 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 
Ενεργειακός 
Σχεδιασμός 

Ενεργειακός Σχεδιασμός 
Κτιρίων 

160 
ώρες 

1.300,00 € Εξοικονόμηση ενέργειας στα 
κτίρια - Ενεργειακή 
επιθεώρηση κτιρίων 

55 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 

Διαχείριση και 
Τεχνολογία Στερεών 

και Επικίνδυνων 
Αποβλήτων 

Τεχνολογία και Διαχείριση 
Στερεών Αποβλήτων Ι 

160 
ώρες 

1.300,00 € 
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

56 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 
Συστήματα 

Πληροφοριών 

Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών - GIS 

160 
ώρες 

1.300,00 € Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών στη μελέτη της 
κλιματικής αλλαγής 

57 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 

Οικονομικά των 
Επιχειρήσεων και της 

Περιβαλλοντικής 
Τεχνολογίας 

Οικονομικά Περιβάλλοντος - 
Περιβαλλοντική Επίδοση 
Επιχειρήσεων 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

58 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 
Οικολογική Μηχανική 

και Τεχνολογία 

Περιβαλλοντική Διαχείριση 
Εσωτερικών και Παράκτιων  
Συστημάτων 160 

ώρες 
1.300,00 € 

Φυσική Ωκεανογραφία 

Οικολογική Μηχανική Ι 

59 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 
Ατμοσφαιρική 

Ρύπανση 

Ατμοσφαιρική Χημεία  
160 

ώρες 
1.300,00 € Τηλεπισκόπηση 

Παγκόσμια Βιογεωχημεία 

60 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική Φυσική Κτηρίων 
Φυσική Κτηρίων - Εσώκλιμα 

160 
ώρες 

1.300,00 € 

61 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 
Διεργασίες στην 

Τεχνολογία 
Περιβάλλοντος 

Τεχνική των Φυσικών 
Διεργασιών 

160 
ώρες 

1.300,00 € Προσομοίωση βιοδιεργασιών 
στην τεχνολογία 
περιβάλλοντος 
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α/α Τμήμα 
Αριθμός 

Υποτρόφων 
ΜΦ/ΥΔ 

Είδος Υποτροφίας 
(Πλήρης* ή 
Μερική**) 

Γνωστικό αντικείμενο Τίτλος Μαθήματος 
Σύνολο 
ωρών 

Ποσό 

62 Μηχανικών Περιβάλλοντος 1 Μερική 
Διαχείριση και 

Τεχνολογία  Υγρών 
Αποβλήτων 

Τεχνολογία και Διαχείριση 
Υγρών Αποβλήτων ΙΙ 

160 
ώρες 

1.300,00 € Κλιματική ουδετερότητα και 
ενεργειακή αυτάρκεια σε 
ΜΕΥΑ 
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